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Vària
E

n aquesta pàgina editorial recuperem una sèrie de
fets, referits a persones concretes, que per diverses causes no vam poder tractar, en alguns casos,
més pròximament.
En primer lloc, recordem la mort de Patrícia Gabancho,
esdevinguda el 28 de novembre de l’any passat. Era
una escriptora i periodista nascuda a Buenos Aires
(Argentina) en 1952 i que, tenint vint-i-dos anys, va
venir a Catalunya i s’hi quedà, però amb la particularitat
que volgué ser catalana i barcelonina del tot, i ho aconseguí. Mostrà un gran interès per la llengua i la realitat
del nostre país i col•laborà en nombrosos mitjans de
comunicació de casa nostra; també publicà llibres exitosos. Lamentablement, no pogué superar un càncer
i morí a seixanta-cinc anys d’edat. Descansi en pau
aquesta dona lluitadora, exemple d’integració i compromís amb una nació més petita que la seva. Tant de
bo que tingui molts imitadors.
En segon lloc, anotem que el 50è Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes, que atorga cada any Òmnium
Cultural, enguany ha estat concedit a l’escriptor barceloní Quim Monzó. La concessió es va fer pública el
dia 7 de març i es lliurà el 4 de juny. Monzó ha destacat pel fet de crear escola i modernitzar la literatura.
Val la pena d’observar que, en unes declaracions a la
premsa arran de l’atorgament del guardó, va avisar:
«Anem cap a una irlandització del català.» Volia dir
que el fet d’estructurar-se com un estat independent,
que és el projecte d’aproximadament la meitat de la
població del Principat, no garanteix la supervivència
de la llengua. Sigui quina sigui la situació política de
la Catalunya estricta, cal maldar per una llengua viva i
genuïna, no subordinada a cap altra. Tot felicitant Quim
Monzó, prenem nota del seu avís.
Seguint l’ordre cronològic, referim que el 4 de maig va
finar Mn. Antoni Nughes, sacerdot i historiador alguerès,
membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans.
Havia nascut a l’Alguer (Sardenya, Itàlia) en 1943 i va
treballar molt per la nostra llengua en aquella ciutat
sarda i italiana, on encara es manté viva, si bé amb
dificultats pel seu isolament i la pressió de les llengües
dominants en aquella illa mediterrània. Destaquem que
va ser director d’una revista local, de l’Obra Cultural de
l’Alguer i de l’Escola d’Alguerès Pasqual Scanu; a més,

celebrava la missa en català setmanalment a l’església de Sant Francesc i era el capellà custodi del santuari de la Mare de Déu de Vallverd; no cal dir que ens
deixa molts escrits. Reposi en pau aquest testimoni de
fidelitat a les arrels ancestrals lingüístiques.
També hem de lamentar el traspàs del distingit lingüista i pedagog Lluís López del Castillo, que va tenir
lloc el dia 13 de juny. Havia nascut a l’Hospitalet de
Llobregat el 27 d’agost de l’any 1938. Va dedicar tota
la vida a l’estudi i l’ensenyament de la llengua catalana i dels seus problemes, que va saber enfocar des
de perspectives originals. La seva producció és ingent.
Continuant el pas del temps, ens fem ressò d’un fet
que es va conèixer el proppassat 4 de juliol: Joaquim
Maria Puyal anunciava que deixa les transmissions
dels partits de futbol i altres esports després d’haver-ho
fet més de tres mil vegades. En realitat, va ser el primer
locutor a fer servir el català en aquest gènere periodístic (concretament, el 5 de setembre de 1976, en un
partit entre el Barça i l’equip de Las Palmas), cosa que
demostrà que la nostra llengua era totalment apta per
al camp esportiu. Durant un cert temps, Puyal compatibilitzà la ràdio amb la televisió, amb programes de
molt seguiment, com «Vostè pregunta», «Vostè jutja»,
«La vida en un xip», etc. Desitgem que aquest distingit periodista i acadèmic (és membre de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des del 2009)
pugui continuar per molts anys (ara en té setanta), en
la forma que li sigui més còmoda, el seu servei a la
llengua catalana.
Finalment, deixem constància que el dia 23 de juliol
va finar, a l’edat de noranta-tres anys, la senyora
Rosa Vidal i Espona, vídua d’Ermengol Passola. Era
nascuda a Torelló però va viure gairebé sempre a
Barcelona. A part de subratllar que va fer tostemps
costat al seu marit, gran activista de les causes catalanes, hem d’apuntar que, amb unes amigues, fundà
Vèrtex, centre d’estudis per al perfeccionament del
català, entitat que funcionà durant uns vint-i-cinc anys
i contribuí al millorament de la coneixença de la nostra
llengua i al seu bon ús. Era també una bona amiga de
LLENGUA NACIONAL. Donem el condol als seus nombrosos fills, especialment a Isona Passola, prou coneguda per la promoció del cinemà català.
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L’Associació
Fem balanç del darrer any
E

l passat mes de juny va fer un any que hi va haver
el darrer canvi en la Junta de Govern de Llengua
Nacional, del qual va resultar majoritàriament la configuració actual de l’òrgan de direcció de l’Associació.
Si hem de fer un petit balanç d’aquests dotze mesos
de mandat, creiem que la lectura que se’n pot extreure
no pot ser sinó positiva.
D’una banda, hem consolidat les taules rodones trimestrals, amb força èxit d’assistència en general, cosa
que ens fa continuar treballant en aquesta línia. Així
mateix hem començat a fer presentacions públiques
dels números especials o monogràfics de la revista
Llengua Nacional, que han estat diversos durant
el darrer any: el número 100, fita important que va
merèixer una celebració, el 102, dedicat a Manuel de
Pedrolo, i el 103, dedicat a Pompeu Fabra.
D’altra banda, estem treballant per tal de poder expandir les accions i la feina que fem a Llengua Nacional
més enllà de les fronteres de Catalunya, i el passat
mes de maig vam anar a Mallorca per donar-nos a

conèixer. En els propers mesos confiem poder fer el
mateix al País Valencià. Una altra de les línies de
treball engegades és la col·laboració amb entitats
afins en projectes per a defensar la llengua dels atacs
que rep contínuament, tal com fem actualment amb
Plataforma per la Llengua.
Paral·lelament, enguany reprenem el Premi Llengua
Nacional, del qual ben aviat difondrem informació
per a poder participar-hi. I no solament això: durant
els mesos d’estiu s’ha engegat un projecte fotogràfic
sobre Pompeu Fabra. Estigueu atents a les xarxes
socials!
Alhora volem fer una contribució al debat en relació
amb l’estatus del català en els diversos àmbits d’ús.
Amb totes aquestes activitats i la publicació de la
revista, creiem que continuem en la línia habitual i
amb el compromís de seguir treballant per la llengua
i pel seu bon ús. Gràcies a tots per fer-ho possible!
Junta de Govern de Llengua Nacional
Foto: LN
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Taula rodona: El futur de la literatura
catalana als nostres instituts
E

l passat mes de juny es féu una nova taula rodona
del cicle «Parlem-ne!» a la Casa Golferichs, el
mateix lloc on s’inicià ara fa poc més d’un any.
Abel Carretero, president de l’Associació Llengua
Nacional i director de la revista, donà la benvinguda
al públic assistent, i convidà tothom a interessar-se
per la revista, tot fent esment del monogràfic sobre
Manuel de Pedrolo com a exemple de l’interès que
també té per la literatura i altres manifestacions de la
cultura catalana. A continuació, Maria Rosa Bayà, responsable d’activitats de l’entitat, explicà que les taules
rodones d’enguany estan dedicades a l’educació i tot
seguit presentà els ponents: Montserrat Franquesa,
llicenciada en filologia clàssica i filologia germànica,
doctora en traducció, dedicada professionalment a la
investigació, la docència i la traducció, i directora de la
revista Visat (del PEN català), i Andreu Freixes, també
professor i formador de mestres, autor de diversos
manuals de llengua i literatura catalana i universal,
especialitzat en literatura catalana del segle XIX. Tots
dos pertanyen al Col·lectiu Pere Quart, del qual destaquem que, ultra el protagonisme que ja va prendre
arran de la publicació del manifest «SOS. Literatura
catalana a l’ensenyament», s’han mantingut actius
en la defensa de l’ensenyament de la literatura catalana, fonamental perquè l’ensenyament de la llengua
catalana sigui complet.
El primer torn fou per a Montserrat Franquesa, que
començà repassant breument el naixement del
Col·lectiu Pere Quart, tant la seva motivació com els
seus objectius. L’origen de tot plegat fou la reducció
de l’ensenyament de l’assignatura de llengua catalana
i literatura de batxillerat a dues hores setmanals als
centres de secundària de Catalunya, fet que agreujava
els molts problemes que ja pateix la nostra llengua.
Mostrà per pantalla la pàgina web del Col·lectiu i en
comentà els punts més significatius, com per exemple
que tot això no respon a un interès gremial dels professors de literatura, sinó a una necessitat real de cultura
bàsica de la societat. En destacà diversos punts que
duen a conclusions importants. Cal que els filòlegs
tinguin més reconeixement professional, així com tenir
uns referents literaris, sobretot considerant que per a
molta gent l’escola és l’únic contacte que tindran amb
la literatura, per això és essencial dedicar-hi el temps
necessari. L’ideal serien quatre hores setmanals, o un

mínim de tres, però no les dues
actuals.
Amb dues hores, bona part del
professorat es limita a ensenyar
uns mínims de llengua per tal de preparar les proves
de selectivitat, i l’ensenyament de la literatura es limita
a les lectures obligatòries. Un altre aspecte que va
destacar Franquesa és que cal millorar la formació del
professorat, ja que el màster de professor de secundària de llengua catalana i literatura presenta greus
deficiències, a part que s’ha de cursar conjuntament
amb els estudiants del màster de llengua castellana i
literatura. Un altre problema és que hi ha una deficiència d’obres fonamentals de la literatura catalana a les
llibreries. Paral·lelament, va manifestar que seria bo
crear un observatori de la llengua i la literatura catalanes. Tampoc no defugí la denúncia dels responsables
polítics en el procés de residualització de la literatura
catalana. També exposà que, a banda del manifest,
el Col·lectiu Pere Quart es manté actiu principalment
a base de publicar articles en diaris i revistes, d’organitzar taules rodones, com la que es va fer a l’IEC, i
de reunir-se amb l’Administració. Recentment també
han fet unes jornades a Vilanova, i ara estan preparant una presentació a València.
Seguidament, Andreu Freixes
abordà el problema des d’una
perspectiva àmplia, europea. La
societat actual és molt economicista, i per aquest motiu creu
que tot el que no es pot traduir directament i clara en
diners no es considera important. Aquest fet s’agreuja
encara més amb una segona perversió del sistema
mercantilista: interessa vendre contínuament, i per
això se sobrevalora el que és novetat, no pas el contingut, i això porta sovint a una pèrdua d’interès pels
referents literaris clàssics. Fins i tot el llibre físic perd
prestigi. Per a canviar el paradigma cal fer entendre
per a què serveix la literatura. Una via interessant seria
aprofitar el caràcter reivindicatiu dels estudiants per a
fer-los veure que una part de la literatura sempre ha
estat una alternativa al discurs hegemònic de cada
moment històric. De fet, la idea mateixa de com vol ser
Europa és una conseqüència dels grans referents literaris que hem tingut, i la literatura catalana ens situa a
Europa i ens vincula amb la resta de la seva literatura.
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L’aprenentatge de la llengua és solament un més dels
beneficis destacats que aporta l’estudi de la literatura.
En el cas de la nació catalana, cal afegir-hi els problemes històrics: tenim un desconeixement de la nostra
tradició cultural molt més gran del que hi ha en altres
països europeus. Un exemple evident de la magnitud del problema és que La Caixa vengué —regalà,
segons digué Freixes— el seu 30% de les accions
del Grup 62 al Grup Planeta per 6 milions d’euros,
amb la qual cosa aquest comprador passà a tenir-ne
el 64% del capital. Per a encarar tantes dificultats és
bàsic encertar la manera d’ensenyar, sobretot quan
parlem d’història de la literatura, i també és evident
que no n’hi ha prou amb dues hores setmanals de
llengua catalana i literatura a batxillerat, i que els polítics, que al capdavall són els responsables del model
actual, haurien de fer un canvi decidit i implicar-s’hi
d’una manera definitiva. Podem resumir-ho tot en una
pregunta: volem una societat de tècnics superespecialitzats i prou, o volem formar ciutadans lliures amb
capacitat crítica?
Acabades les exposicions dels ponents, el públic es
mostrà interessat i participatiu en el torn de preguntes i comentaris. Un professor de secundària preguntà
com s’aconsegueix que l’estudiant entengui que un
autor ja mort ens continua parlant mitjançant la seva
obra escrita. La resposta de Freixes incidí en el fet
que l’entusiasme del professor per la matèria és el
primer que pot captar l’atenció de l’alumne, i a partir
d’aquí es pot aconseguir connectar algun aspecte de
la realitat actual amb el que escrigueren els clàssics.
Cal trobar algun element que permeti que l’alumne
se senti identificat amb el que llegeix. Alhora, es
constatà una vegada més que el nivell lingüístic dels
alumnes actuals de secundària és baixíssim, i fins i
tot el de l’alumnat universitari. Una altra pregunta fou
si el Col·lectiu Pere Quart té una proposta concreta
per a revertir aquesta situació, i la resposta donada
era que cal augmentar les hores d’ensenyament del
català, però també el nivell d’exigència, que ara és
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molt baix comparat amb el d’altres països europeus,
en part perquè aquí no hem aconseguit crear una tradició literària consolidada, la qual tot just va començar a fer-se durant els anys vuitanta, però s’esguerrà
a partir dels noranta. Es reclamà la necessitat de dignificar el màster de professorat de secundària, que
actualment permet que persones amb molta menys
formació que els filòlegs els prenguin la que seria la
seva feina “natural”, i també la necessitat de sensibilitzar els professors de secundària. En aquest punt,
els ponents comentaren que ens falten complicitats
des dels organismes competents, i que en els darrers
trenta anys no hi ha hagut cap iniciativa per a promoure els estudis de filologia. Una altra intervenció
manifestà la manca d’interès des de les institucions,
i convidà Llengua Nacional a prendre’s molt seriosament la llengua i la literatura des de moltes perspectives. Un altre assistent proposà que la revista Llengua
Nacional es plantegi d’incloure alguna mena de suplement sobre literatura catalana. Finalment, es denuncià
que, si bé tenim un Teatre Nacional, no tenim un repertori nacional que es pugui anar veient regularment, i
que les obres catalanes que són un èxit de públic no
reben impuls perquè es puguin mantenir en escena.
Les taules rodones del cicle «Parlem-ne!» tenen el
suport del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

A la pàgina web de l’Associació trobareu
més informació relacionada amb totes les activitats
que duem a terme periòdicament.
FE D’ERRATES
En l’anterior número de Llengua Nacional, el 103, especial dedicat al Mestre Fabra, hi havia una errata
que creiem necessari d’esmenar: en la pàgina 25 hi ha una imatge —la situada a la part inferior dreta—
en el peu de la qual es diu que Fabra hi surt amb un home no identificat, quan en realitat aquest home no
és altre que Josep Miracle. Lamentem el malentès i ens disculpem per la confusió creada.
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Punts de venda
Alibri Llibreria

La Ciutat Invisible

C. de Balmes, 26
08007 Barcelona

C. de Riego, 35-37
08014 Barcelona

http://www.alibri.es

http://www.invisible.coop/

La Impossible Llibreters

Cooperativa Abacus

http://abacus.coop/

Llibreria Calders

Llibreria Claret

C. de Provença, 232
08036 Barcelona

Ptge. de Pere Calders, 9
08015 Barcelona

C. de Roger de Llúria, 5
08010 Barcelona

http://www.laimpossible.cat/

www.facebook.com/lacalders

http://www.claret.cat/

Llibreria Documenta

Llibreria Drac Màgic

Llibreria Gaudí

C. de Pau Claris, 144
08009 Barcelona

C. de Jeroni Antich, 1
07003 Palma

C. de la Galera, 12
43201 Reus

http://documenta-bcn.com/

http://www.llibreriadracmagic.net/

https://llibgaudi.wordpress.com/

Llibreria La Ploma

C. de Sicília, 332
08025 Barcelona
http://www.laploma.org/cat/

Llibreria Sauret

C. del Carme, 14
25300 Tàrrega
https://www.llibreriasauret.es/

Llibreria Les Voltes

Llibreria Quart Creixent

Pl. del Vi, 2
17004 Girona

C. d’en Rubí, 5
07002 Palma

https://www.lesvoltes.cat/

http://www.quartcreixent.cat

Llibreria Universitat

C. del General Güell, 8
25200 Cervera

http://editor.comerçlocal.cat/
free/llibreria17/llibreria-universitat

Punt de Llibre

C. del Bisbe Messeguer, 11
25003 Lleida
https://www.puntdellibre.com/

i per internet
http://www.iquiosc.cat/llengua-nacional
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Les entitats que lluiten per
la llengua catalana (3)
Rafel Castellanos i Llorenç
Membre del Secretariat de la FOLC

C

ontinuem explicant les activitats de dues entitats més, la Crida a la Solidaritat i els Grups de
Defensa de la Llengua.
Crida a la Solidaritat (La Crida)

prevenció d’incendis, recollida d’aliments i ajuts per
a Eritrea, Nicaragua i el poble palestí, «Marxa Cívica
Contra la Tortura» per denunciar els mètodes policials, acció antimilitarista al vaixell Capodano amarrat
al port de Barcelona, etc.
L’any 1987, La Crida organitza una campanya que
aconsegueix 100.000 signatures a favor de l’oficialitat
del català a Europa. Aquest mateix any, membres de
La Crida es mantenen penjats a la paret d’El Corte
Inglés de Barcelona i hi despleguen una pancarta a
favor del català. Altres accions destacades els anys
1987 i 1988 foren el tancament al reactor de la central
nuclear de Vandellòs i la retirada la bandera espanyola del Palau de la Generalitat.

Moviment cívic fundat l’any 1981 «en defensa de
la Llengua, la Cultura i la Nació catalanes» en resposta inicialment als atacs a la llengua catalana del
«Manifiesto de los 2300», que bàsicament s’oposava al català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Pel que
fa a la llengua, La Crida va dur
a terme accions de gran repercussió social per la catalanització de grans empreses com la
RENFE, Telefònica, Correus,
etc. i a l’aeroport de Barcelona.

Abans dels Jocs Olímpics de 1992, La Crida engega
una campanya reivindicativa amb l’eslògan «Freedom
for Catalonia» per donar a conèixer Catalunya al
món durant els Jocs Olímpics i un festival de música
al Palau Sant Jordi en solidaritat amb el poble de
Bòsnia. La Crida es dissol el 29 de juny de 1993.

A part de les accions en favor de
la llengua, La Crida va tenir un
paper destacat en mobilitzacions de sensibilització política en
els temes nacional, social, ecològic, etc., com un acte al camp
del Barça sota el lema «Som
una nació», una manifestació
multitudinària contra la Loapa,
organització del «tren de les
nacions» a Estrasburg, campanyes populars de reforestació i
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Grups de defensa de la llengua (GDL)
Organització fundada l’any 1982, formada per grups
de propaganda i mobilització per la llengua, que va
destacar sobretot per la seva crítica del bilingüisme
i de la política lingüística oficial de l’època.
Els GDL tenien nuclis a tots els Països Catalans, especialment al Barcelonès, el Vallès, Garraf, Penedès,
Segarra, Urgell, Segrià i l’Horta de València, i la seva
activitat es basava en la denúncia de la discriminació
del català per mitjà de manifestacions, articles en la
premsa i la seva revista Viure en Català.
Es partia de les anàlisis dels sociolingüistes Rafael
L. Ninyoles i Lluís V. Aracil, que van desmuntar el
mite del bilingüisme i van introduir els conceptes de
diglòssia, conflicte lingüístic i autoodi, que permetien d’abordar més clarament la realitat social de la
llengua catalana.
Pel que fa a les accions concretes, es promovien les
que podien posar en evidència el conflicte lingüístic existent, com ara els «Sopars en català», en els
quals es visitaven diferents restaurants i es demanava la carta en català, i si no la tenien s’abandonava el local. També es denunciaven casos concrets,
com la indemnització ministerial de 560.467 ptes. a
l’advocat Esteban Gómez Rovira perquè en un institut de batxillerat del Masnou havien ensenyat en
català als seus fills.

Una de les accions en què la repressió es va acarnissar en els GDL fou en una manifestació amb motius
estrictament lingüístics del febrer de 1984. Hi hagué
27 persones detingudes, la majoria de les quals
denunciaren maltractaments de la policia durant la
seva estada a la prefectura de la Via Laietana de
Barcelona. Les activitats dels GDL es van mantenir
fins a l’any 1987.
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El català: una llengua
en regressió?
Adolf
Jordi Ginebra
Boldú Benet

A

quest article té com a finalitat mostrar amb exemples reals i quotidians l’actitud d’una gran part de
la societat catalana per mitjà dels seus usos lingüístics. Iniciarem aquestes línies amb una primera part
que tractarà aquests usos dins l’àmbit escolar, mentre
que la segona ho farà en relació als usos més generals dins la Catalunya actual.

PRIMERA PART: Àmbit escolar
Bastants alumnes de llengua materna castellana, que
durant la primària han usat el català com a llengua
a les classes i en moments de lleure, gràcies a la
immersió en aquest idioma, passen a expressar-se
gairebé sempre en castellà durant l’ESO i posteriorment, i alguns fins i tot mostren certa hostilitat a fer-ho
en català.

L’objectiu principal és que el lector contrasti els exemples oferts, amb el suposat adoctrinamiento que pateix
la comunitat catalana per part del seu govern, acu- Una gran part de l’alumnat catalanoparlant es passa
sació feta pels mitjans de comunicació espanyols, al castellà si s’adreça a un company que parla en
atiats pel govern central. Un concepte com aquest aquesta llengua, sense adonar-se, o potser sí, que
no hauria pas de ser negatiu, atès que en un sentit aquest rep classes en català i que fa anys que estudia
estricte adoctrinar significa ‘instruir algú en alguna la llengua catalana com ells.
cosa’. Però el Govern espanyol i l’opinió pública l’han
vestit maquiavèl·licament amb un valor negatiu en el Quan s’exposa a l’aula el tema dels dialectes del català,
sentit de manegar un rentat de cervell als estudiants i, sempre hi ha reaccions d’una certa part de l’alumnat,
de retruc, a la societat catanegant, per exemple, que el
lana. Seguint aquesta prevalencià o el balear siguin
L’alumnat
nouvingut,
en
missa, la gent que supera els
variants de la llengua cataarribar als centres escolars,
quaranta-cinc anys hauria
lana. I ho expressen, evide seguir les directrius d’un
dentment, sense arguments.
rep classes intensives de
pensament feixista al qual
Caldria investigar d’on han
llengua catalana, la majoria de tret aquesta idea...
van estar exposats en els
seus anys d’escola i pre- l’alumnat s’hi dirigeix en llengua
ceptes franquistes. Al mateix
Tot i que l’alumnat nouvincastellana
temps, val a dir que l’article
gut, en arribar als centres
actual vol demostrar que, si
escolars, rep classes intenl’escola catalana ha adoctrinat i continua adoctrinant sives de llengua catalana, la majoria de l’alumnat s’hi
avui dia els alumnes, en aquest cas, en termes lin- dirigeix en llengua castellana, i el descol·loca. Hem
güístics o d’usos lingüístics, potser l’estat i l’ús oral del de tenir present que una part important dels nouvincatalà actualment serien excel·lents o, com a mínim, guts procedeixen de països plurilingües i que estan
millors.
acostumats a haver d’aprendre diverses llengües amb
total normalitat.
Faig l’observació que tots els exemples estan basats
en casos verídics que he pogut veure com a profes- Certs alumnes nouvinguts consideren el català com
sor de llengua catalana, amb una experiència de tren- un destorb o quelcom inútil quan s’adonen que només
ta-dos anys trepitjant aules d’ESO i batxillerat d’ins- l’han d’utilitzar amb el professorat que li imparteix les
tituts urbans o rurals, així com d’experiències abun- classes en català, a part de comprovar que, quan surt
dants viscudes d’una manera quotidiana i que el lector del centre educatiu, gairebé tothom se li adreça en
podrà considerar, com a mínim, versemblants.
castellà, al carrer, a les botigues, als bars, a les institucions, etc.
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Una porció important del professorat actua d’una
manera similar. Si bé fa les classes en català, quan
s’ha de dirigir a algun alumne que li parla en castellà, el primer canvia a aquest idioma. I quan es troba
amb ell fora de l’aula, normalment li parla en castellà.
Força professors, però també gent de la direcció del
centre, de l’Administració, conserges, etc. parlen
sovint en castellà quan s’han d’adreçar als pares,
tècnics de manteniment, etc., quan aquests usen el
castellà. El mateix passa quan es comuniquen per
telèfon amb ells.

aquesta llengua. Però, en cas que no ho faci, es produeix l’absurd que ambdues persones catalanoparlants no utilitzen la llengua catalana.
En força restaurants, la carta o les opcions del menú
també són en català, però molts clients de parla catalana fan la comanda en castellà si el cambrer també
s’hi expressa.

En qui-sap-les entitats públiques, moltes dependents
de la Generalitat, passa exactament el mateix que en
el paràgraf anterior. Segurament algú defensarà l’argument que s’ha d’usar la llengua del client, o bé que
Els reglaments de règim intern i els plans lingüístics s’ha de respectar el bilingüisme que des del vessant
de centre defensen la llengua catalana com a idioma polític i dels mitjans existeix a Catalunya, però que des
vehicular dels centres, però això, com hem pogut com- d’una visió científica és inexistent —de fet, en el món
provar, no es compleix gaire. Sí que és veritat que el no hi ha gairebé, per no dir gens, països o comunitats
català s’utilitza en la majoria
bilingües, perquè això signide les classes, que molts
ficaria que una gran majoria
Els reglaments de règim
dels llibres de text són en
de la població utilitzaria dues
català i els avisos, cartells,
llengües més o menys un
intern i els plans lingüístics
noms de les aules, la corresde centre defensen la llengua mateix nombre de vegades
pondència, els actes públics,
en la seva vida quotidiana,
catalana
com
a
idioma
vehicular
etc. també es reprodueixen
cosa que no passa realment.
en aquesta llengua. Però es
Sí que hi ha persones bilindels centres, però això, com
pot comprovar que en altres
gües o plurilingües, o sigui
hem pogut comprovar, no es
situacions, sobretot orals, la
gent que domina i utilitza
compleix gaire.
cosa canvia. I ens hauríem
diverses llengües, però no
de preguntar: si la norma és
comunitats quasi senceres.
tan precisa sobre els usos lingüístics dins els centres Doncs, tornem a la situació que esmentava: si s’ha
i la majoria dels seus integrants estan capacitats per a de respectar la llengua del client, en aquesta situació
usar i entendre el català —atès que fa anys que viuen el català hi té molt a perdre, perquè el client castea Catalunya, o hi han viscut sempre, rebent les classes llanoparlant podrà parlar sempre en castellà, mentre
de català i en català—, com és que una gran part dels que el treballador haurà d’usar l’una o l’altra llengua,
catalanoparlants es passa al castellà quan algú se’ls depenent de la circumstància en què es trobi. I en el
adreça en aquesta llengua, subratllant, potser incons- tema del respecte al bilingüisme, això significaria que
cientment, la idea que el castellà és la llengua real- les dues parts —treballador i client— podrien triar la
ment important i útil? O és també tot plegat a causa llengua que desitgessin, cosa que, com hem argude l’adoctrinamiento?
mentat, no s’esdevé.
SEGONA PART: Diversos àmbits socials
Fent vida de carrer és molt habitual sentir com molta
gent catalanoparlant respon en castellà quan algú
se’ls adreça en aquesta llengua. Sobretot a les ciutats
mitjanes o grans, força gent de parla catalana usa el
castellà quan ha de fer alguna pregunta a un desconegut, i més si sospita que aquest és un immigrant.
A les botigues, bancs, oficines de correus, cinemes,
teatres, fires, bars, etc. bastants dels seus treballadors catalanoparlants que estan de cara al públic
solen encetar la conversa amb la clientela en castellà, i només es passen al català si aquesta respon en

Si observem la quantitat de mitjans de comunicació —
canals de televisió, emissores de ràdio (realment no
tant), periòdics, revistes, etc.—, comprovarem com el
castellà hi és majoritàriament més present. Així mateix
el cinema, els DVD, els discs Blu-ray, les pel·lícules
d’internet que la gent es baixa, els portals de cinema
tipus Netflix, etc. són en un 90% en castellà i hi ha una
part important de la comunitat catalanoparlant que té
el prejudici de no escoltar els films en català, en cas
de poder-ho triar. El teatre és un cas a part.
La gran majoria d’esportistes i entrenadors d’elit —i no
tanta o gaire elit— que han nascut fora de Catalunya
però que s’han criat o fa molts anys que viuen aquí
entenen el català però no l’utilitzen mai. No deu ser
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gaire inversemblant que l’única llengua dels vestidors,
dels entrenaments i dels partits en joc és tan sols el
castellà. Els esportistes catalanoparlants deuen poder
usar el català molt poques vegades.
Tots els partits polítics, i els seus integrants, que defensen a ultrança el model bilingüe —o fins i tot trilingüe—
de l’escola i societat catalanes mai no s’expressen o
reaccionen davant els obstacles o problemes a què
s’enfronta realment la llengua catalana, però si es produeix el cas que aquesta avança en algun aspecte es
posen les mans al cap. Només es preocupen, per tant,
del castellà. No havíem quedat que, per a ells, era un
precepte crear una escola i la seva societat ben bilingües en què caldria preservar i defensar ambdues
llengües?
En moltes ocasions, quan una autoritat espanyola
visita Catalunya, només s’expressa en castellà. No
crec que dir Bon dia o Adéu o llegir malament un text
en català sigui respectar una llengua que ells consideren també espanyola. Aleshores es produeix el
cas que la resta d’oradors catalanoparlants de l’acte
concret també s’expressen en castellà per deferència
envers aquella autoritat. O sigui que per dues o tres
persones la gran majoria no pot usar la seva llengua.
El mateix passa en congressos, trobades, conferències i reunions, en cas que hi hagi una minoria que
no entén el català.

— La vocal neutra del dialecte central viu una fase
perillosa de substitució per la «a» castellana en
molts catalanoparlants.
— Les esses sonores entre vocals, en molts casos,
s’ensordeixen seguint la pauta del castellà.
— Les es i os obertes canvien fàcilment a vocals tancades com en castellà, sobretot en parlants del
dialecte central.
— Les jotes i les ges fricatives palatals també es pronuncien sordes o es canvien per una «i».

— L’ús dels pronoms febles, tant en forma indiviEncara hi ha gent catalanoparlant que diu que
dual com en combinacions, deixa pas a l’estil de
s’adreça en castellà a les persones que els parlen
la llengua castellana, desapareixent o imitant la
en castellà per educació. O
forma no catalana. («Veig»
sigui que expressar-se en
en lloc de «Hi veig»; «Vaig»
Encara hi ha gent
la llengua del país i intentar
en lloc de «Hi vaig»; «Porta
que l’altre interlocutor no se
quatre!» en lloc de «Porta’n
catalanoparlant que diu que
senti foraster és un acte de
quatre!»; «Se lo dic» en lloc
s’adreça en castellà a les
mala educació! És evident
de «Li ho dic o l’hi dic», i un
persones que els parlen en
que els idiomes hi són per a
llarg etcètera.)
poder-nos comunicar i que,
castellà per educació.
si notem que l’altre no ens
— La sintaxi catalana es
entén, el millor serà diritroba de cada dia més congir-nos-hi en la seva llengua, si la sabem, però fer-ho
taminada amb estructures castellanes que fins fa
en castellà de bell antuvi només va en detriment del
unes dècades eren impensables. («Tenim que fercatalà i del nostre interlocutor, al qual no farà falta
ho», «Anem a veure», «Vull donar-li un petó», «És
aprendre la llengua del país. Que consti que gairebé
lo que n’hi ha», «Consisteix en pujar l’escala»...).
tothom faria el mateix en les mateixes circumstàncies
en qualsevol país del món.
— El lèxic del castellà substitueix molt sovint
formes catalanes ben vives del català contempoLa introducció de formes castellanes a tots els nivells
rani («apellit», «mansana de cases», «cloaca»,
de la llengua catalana sembla no tenir aturador i sovint
«sobaco», «llavero»...).
sembla com si aquest procés per a moltes persones
fos fins i tot positiu i enriquidor de cara a la llengua — Existeix un hàbit ben curiós que consisteix a utilitcatalana. N’oferiré només uns quants exemples ben
zar mots o expressions castellanes per a arrodonir
gràfics:
un missatge, com si aquestes segones fossin més
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expressives i acabessin d’arrodonir millor el que
s’està dient. («No volien ser vistos i van dir: tierra,
trágame!»; «Van tancar la porta a cal y canto»;
«La gent del carrer opina que no están preparados para esto», «Tothom els deia: Fuera! Fuera!»)
Tot plegat construeix la imatge d’una població
que sobretot utilitza la llengua castellana com a
hàbit diari i normal, encara que això no sigui cert.
Tanmateix, el que és més perillós és que aquests
hàbits segurament són moltes vegades inconscients o, pitjor encara, es consideren «enriquidors»
del català.
		
Els exemples podrien ser més amplis —segur que els
lectors recorden altres situacions similars—, però és
de creure que amb tot el que hem exposat podem tenir
prou arguments per a demostrar que si l’«adoctrinamiento» respecte als usos lingüístics fos veraç, aquests
exemples o només una part d’ells no es produirien.
Aquest article no té pas la intenció de mostrar una
societat catalana on la llengua catalana pateix una
situació desastrosa i sense retorn possible, o uns usos
lingüístics totalment negatius en relació a aquesta
llengua. És ben cert que s’ha avançat en bastants
àmbits des de fa quaranta anys i que el govern català
i la societat han lluitat tossudament per la recuperació
d’una llengua perseguida i minoritzada. Però també cal
no amagar el cap sota l’ala i valorar que, si es continua fent ús dels hàbits aquí exposats, el català s’acabarà convertint o bé en un híbrid o bé en una llengua
d’ús social restringit o purament folclòric.
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Model bilingüe,
colonització lingüística
i regeneració nacional
Andreu Salom i Mir

U

na de les qüestions cabdals, i gens sobreres, que
haurà d’abordar en un futur pròxim l’Estat català
és el model sociolingüístic que l’Administració catalana
haurà de dur a terme per garantir la bona salut de la
llengua. La praxi política haurà de restituir, legalment,
a la llengua catalana la dignitat i el prestigi necessaris.

ha una passa, que pot esser més o menys llarga, car
les comunitats bilingües no existeixen (hi ha, això sí,
persones bilingües).
La colonització lingüística i l’etnocidi endegat per
aquesta estratègia consolida l’assimilació de la nació
catalana i referma el control lingüístic de l’Estat espanyol, clau per a l’anorreament dels signes d’identitat catalans. Les polítiques lingüístiques fomentades per Espanya, i que provenen del dret de conquesta i la força de les armes, actuen sempre en la
mateixa direcció: fer que el castellà acabi essent la
llengua d’ús normal en tots els àmbits d’ús, en detriment del català. Les intencions són, i han estat sempre,
que esdevé
molt clares.

La coexistència simultània de dues llengües en una
sola societat és sempre una situació sociolingüística transitòria i provisional que, en la pràctica i amb
el temps necessari, condueix a l’adopció d’una sola
llengua en tots els àmbits d’ús. Fins ara, i durant trescents anys (des de la Guerra de Successió), a la
nació catalana ha imperat un
model sociolingüístic fruit del
Una llengua
procés colonitzador imposat
per l’Estat espanyol que,
supèrflua no és necessària
amb el temps, pot portar a
país viu per la llengua, i
dintre el seu territori nacional... El
la desaparició del català si
la llengua representa el geni
encara que sigui, legalment,
no s’inverteix la tendència. I
del país. El futur de la nació
això és ben evident en totes
catalana va íntimament lligat
llengua cooficial.
les zones catalanoparlants
al futur de la llengua cataque pateixen una acció polílana. I només hi ha un camí
tica dubitativa, si no encara d’animadversió, pel que per a restituir a la nostra llengua el lloc que li ha estat
fa a la protecció legal i eficaç de la llengua.
usurpat: declarar-la única llengua oficial en un Estat
català independent.
Veiem que el model bilingüe és venut pel discurs
oficial colonitzador com el paradigma de la tolerància i dels drets individuals (suposadament, els dels
castellanoparlants, és clar) quan, de fet, condemna
la llengua catalana al decandiment i a la fragmentació, car la fa innecessària dintre el territori que li
és propi. Tal cosa pretén emmascarar el procés de
substitució lingüística, evident ja en molts indrets que
abans eren plenament catalanoparlants i, per descomptat, en molts àmbits d’ús (com en l’administració
de justícia, entre les forces de seguretat o en el gran
negoci del turisme). Una llengua que esdevé supèrflua no és necessària dintre el seu territori nacional...
encara que sigui, legalment, llengua cooficial. D’aquí
a una futura desaparició d’aquesta llengua només hi

Llengua Nacional 104 | 3r trimestre 2018

16

SOCIOLINGÜÍSTICA

El castellà guanya parlants
a Catalunya
David Valls Botet
522.300 és el nombre de parlants que ha guanyat el que en algunes zones hi ha més forat que formatge
castellà a Catalunya. La major part de la premsa i la —Catalunya del Nord, àrea metropolitana de Barcelona,
mateixa Plataforma per la Llengua1 —que és l’autora València i Alacant, entre altres—. A Catalunya la transde l’estudi— posaven de titular que el català perdia missió intergeneracional del català és manté, però el
300.000 parlants habituals. Per un costat no sé exacta- quid de la qüestió és que els qui tenen el català com
ment què vol dir que una llengua perd 300.000 parlants a llengua familiar i llengua inicial cada cop són més
habituals: vol dir que els parlants hi són però fan servir minoria —un 31% de la població aproximadament—
menys la llengua que abans? En qualsevol cas no és i a aquest pas quedarem reduïts a bosses de poblacap bona notícia. D’altra banda, tornant al comença- ció aïllades pel territori, com ha passat amb l’irlandès
ment, el castellà ha augmentat el nombre de parlants a Irlanda. Per exemple, l’any 1996 en unes 17 comarsubstancialment, tenint en compte que a Catalunya ques de Catalunya més del 90% de la població sabia
—només parla de Catalunya, la notícia— som uns 7 parlar el català; l’any 2008, havíem baixat de 17 a 11.
milions i mig d’habitants. Desconec la procedència Quina deu ser la xifra 10 anys després i havent perdut
d’aquests parlants, i segurament molts ja portaven 300 mil parlants?
el castellà d’origen, però estic segur que molts altres
han après el castellà a Catalunya, ja que aquesta és Curiosament els titulars de Política Lingüística sempre
la llengua amb la qual majoritàriament integrem els són optimistes, que si el català el sap parlar més
nouvinguts, és la llengua de
d’un 80% d’habitants de
cohesió i la més comuna de
Catalunya —saber parlar
A Catalunya la transmissió
Catalunya, amb la que mai
una llengua no és cap dada
intergeneracional del català
no hauràs de patir, no ens
rellevant, el que és relleenganyem. Tanmateix, hi ha
és manté, però els qui tenen el vant és utilitzar-la—, que si
moltes excepcions, sí, noules noves tecnologies l’incatalà com a llengua familiar
vinguts que aprenen primer
corporen —bé, el traductor
i llengua inicial cada cop són
el català que el castellà, i
de Google també incorpora
d’altres que al final també
llengües mortes com el llatí
més minoria.
acaben aprenent el català
clàssic—, etc. En qualsevol
—malgrat els catalans—,
cas, no vull ser pessimista i
però no és la norma.
penso que hi som a temps, però mirem quines són les
fases principals de la mort d’una llengua, el català ens
Si extrapolem la cosa al sector privat, qualsevol anirà molt bé, perquè toca totes les variables hagudes
empresa que perdi 300.000 clients pren mesures i per haver que fan que una llengua desaparegui.
dràstiques, però aquí, passats els dies de la notícia,
sembla que no passa res i anar fent.
1a fase: es bilingüitza una comunitat. De moment,
tots els catalanoparlants, pel sol fet de ser-ho, ja són
Si agaféssim un mapa lingüístic dels Països Catalans també bilingües en castellà, francès o italià. Al cap
de fa cent anys o fins i tot força menys, i pintéssim d’un quant temps comença la interrupció generaciode groc allà on es parlava en català, veuríem que el nal. Això és el que ha passat a la Catalunya del Nord,
mapa ens quedaria tot d’aquest color. Però si féssim passa a l’Alguer, ha passat a Alacant, València, Palma,
l’exercici ara mateix, veuríem que acabem confec- està passant a Castelló i ha passat en una part de la
cionant un formatge ple de forats.Tan ple de forats burgesia catalana.
1 Dades de l’InformeCAT 2018.
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2a fase: decadència de la llengua nativa. Els parlants
nadius de la llengua en substitució comencen a tenir
més problemes per a expressar-se en la seva llengua
nativa que en la d’imposició. Els parlants dubten i
es poden sentir incòmodes en la llengua nativa, la
qual es va interferint cada cop més de la llengua
dominant. Això és el que passa a tots els parlants
de català, siguin d’on siguin, sense excepció. Arreu,
la gent dubta constantment sobre com s’ha de dir o
escriure una cosa.
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i queda relegada als àmbits cultes o administratius. Hi
ha moltes poblacions de l’àrea de Barcelona on els
seus ajuntaments fan servir el català, però que s’han
quedat sols fent-lo servir, perquè no és la llengua dels
habitants de la població en qüestió. També podríem dir
que a Andorra hi ha una certa llatinització de la llengua,
perquè en molts àmbits és l’administració sola que fa
servir el català, però no la gent del carrer.

Malgrat el panorama que he plantejat, el català és
una llengua viva i rica. Una llengua d’ús espontani,
3a fase: per causa de la decadència de la llengua d’ús familiar i d’ús culte. La llengua encara conserva
nativa, aquesta acabar per morir. Ja no es percep com les seves característiques pròpies en molts indrets.
una llengua útil i apta per al
Això fa que amb les polítidia a dia. És quan queden els
ques lingüístiques adequaMalgrat
això,
el
català
és
una
darrers parlants, ja envellits.
des —no pas amb les exisllengua viva i rica. Una llengua tents— podem capgirar la
En aquest cas això només
s’ha donat a la Catalunya
d’ús espontani, d’ús familiar i situació i tornar a una situdel Nord amb les varietats
ació d’una certa normalitat
d’ús culte.
autòctones de català.
i que ens garanteixi poder
viure en català sense haver
A més, abans ja hem comparat el cas d’Irlanda amb de patir tot el dia. Però no podem badar, perquè no és
el dels Països Catalans, així que tenim irlandització una qüestió de veure el got mig ple o mig buit, sinó que
en algunes zones del territori, però també tenim galle- el got hauria de ser ple a vessar i no ho és. Cal integuització, quan diem que tenim un català tan inter- grar els nouvinguts en català, i cal que els catalanoferit pel castellà que a vegades ja no sabem si algú parlants deixem de ser bilingües en castellà, francès
parla en català o en castellà. I, per acabar, tenim la o italià pel sol fet de ser catalanoparlants —cal trencar
llatinització, que és quan la llengua es deixa de fer aquesta imposició— per a ser bilingües o multilingües
servir en entorns familiars, del dia a dia, col·loquials, en les llengües que nosaltres sobiranament decidim.
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«Autonòmic» com a insult
Bernat Joan i Marí

Q

uan es volen generar situacions de desigualtat
(en qualsevol àmbit), se sol recórrer a l’estratègia
denigratòria per a aconseguir-ho. I, dins l’estratègia
denigratòria, la llengua hi sol ocupar un lloc important.
Els recursos lingüístics per a denigrar qui es vol eliminar solen ser múltiples i variats. I ben sovint es fan
servir sense cap tipus de proporció i, sobretot, sense
cap casta d’escrúpols.
DE DIALECTES A LLENGÜES REGIONALS

clara una jerarquia del tot desigualitària (entre llengua
de l’estat i llengües de les regions).
De fet, avui, en l’àmbit de la Unió Europea es fa servir
el terme «llengües regionals» per a referir-se a les
llengües de les nacions sense estat i de les regions
i «llengües minoritàries», d’una manera confusa (no
sabent mai si es refereix efectivament a llengües
que, des d’un punt de vista sociolingüístic, anomenaríem minoritàries, o a llengües «regionals»). El títol
mateix de la Carta Europea de les Llengües Regionals
o Minoritàries ja ens dóna a entendre que la Unió
Europea no té una política lingüística destinada, efectivament, a la preservació de la diversitat lingüística.

En l’etapa franquista, quan la voluntat d’eliminació (o
d’arraconament absolut) de qualsevol llengua que no
fos l’espanyol (als territoris de l’actual Regne d’Espanya) era explícita i manifesta, es feia servir el terme Així com el terme «dialecte» (referint-se també a llendenigratori «dialecte» per a referir-se tant a les llen- gües no oficials) es contraposava al terme «llengua»,
gües de les nacions ibèriel terme «llengua regional»
ques sense estat com a les
es fa servir en contraposició
seues variants dialectals.
al terme «llengua nacional»,
Noam A. Chomsky diu que
Així, trobàvem llibres de text
referida no específicament a
«un dialecte és una llengua
que parlaven de «dialectos»
la llengua de la nació sinó a
sense exèrcit».
referint-se, d’una manera
la de l’estat (tot afermant la
indistinta (és a dir, confusa),
confusió, molt de matriu hisa gallec, basc, català, valenpànica, entre nació i estat).
cià, mallorquí, etc. El terme «dialecte» es contrapo- En qualsevol cas, torn a insistir-hi, aquest ús de termes
sava a «llengua» (entesa com a llengua de l’estat o diferenciats entre l’una i l’altra tipologia de llengües
àdhuc com a llengua de la nació). En qualsevol cas, (d’acord amb el seu estatus polític) els serveix per a
se’n podia fer una lectura «chomskyana», d’aquest bastir una visió desigualitària del que ha de ser la políterme: recordem que Noam A. Chomsky diu que «un tica lingüística.
dialecte és una llengua sense exèrcit».
A mesura que l’etapa franquista va anar avançant en
el temps i que, en consonància amb el que anava
passant a la resta del món, va ser necessari fer-li
un mínim rentat de cara, hom va optar per utilitzar
el terme «llengües regionals» en comptes de «dialectes». Certament, com que el terme «dialecte»
referit indistintament a llengües i a variants dialectals no s’aguantava per enlloc, i veient clarament que
xocava amb l’àmbit acadèmic (fins i tot amb el seu),
hom acceptà a la fi que el català, el basc o el gallec
eren «llengües», però s’hi va haver d’afegir un terme
denigratori perquè no poguessin ser pensades com a
llengües en el mateix sentit que l’espanyol, el francès o
l’italià. I, per tant, es posà de moda el terme «llengües
regionals». En qualsevol cas, es tractava de deixar

DE REGIONS A AUTONOMIES
De regions a autonomies, o com canviar-ho tot, en
termes de La Trinca, perquè tot continuàs igual. Un
cop mort el dictador i encetada la transició a la democràcia (ni que sigui formal), calia donar sortida a contenciosos com el «territorial» i, per tant, buscar la
manera de neutralitzar les reivindicacions autonomistes de Catalunya i del País Basc, bàsicament.
Certament, a l’inici de la Transició hi havia dos territoris, al Regne d’Espanya, que aspiraven a l’autonomia política (s’entengués com s’entengués en aquell
moment): Catalunya i el País Basc. Ambdós territoris
no quadraven en absolut amb el concepte «regió» que
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els havia endossat el franquisme. La majoria dels habitants d’ambdós territoris els consideraven com a nació
(també independentment de si en volien la independència o no). Per tant, era obvi que, en un transcurs
normal dels fets, haurien quedat clarament marcats
en el mapa (i diferenciats de la resta).
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regionals» de l’etapa anterior. En qualsevol cas, el
terme «llengua autonòmica» era igualment útil per a
distingir-la de «llengua nacional» (que, teòricament,
és una de sola).
En qualsevol cas, la terminologia també era útil per
a crear una visió homogènia d’aquestes llengües, de
manera que no es pogués establir cap tipus de diferència entre elles (i que, per tant, totes fossin tractades per part de l’estat igual… de malament).

Pel que fa a la resta de territoris, s’hauria pogut discutir si volien algun tipus d’estatus autonòmic o si preferien algun tipus d’associació amb les dues autonomies reals. Així, era discutible si Navarra podia optar
a l’autonomia i si, una vegada aconseguida, es fede- Record una anada a Madrid, l’any 2008, quan estàvem
raria o no amb el País Basc. I el mateix ocorria a les negociant amb les majors la Llei del Cinema de
Illes Balears i al País Valencià en relació a Catalunya. Catalunya, que un dels seus representants a Espanya
Si posar Catalunya i el País Basc en el mapa ja feia mostrava preocupació per si els parlants de la resta
posar nerviosos els unitarisde llengües «autonòmiques»
tes espanyols, la possibilitat
(o els seus dirigents políde configurar Euskal Herria
tics) començaven a exigir
Des d’instàncies jurídiques i
per una banda i els Països
doblatge en les seues llenpolítiques espanyoles mai no
Catalans per una altra els
gües, com ho estàvem fent
es
va
arribar
a
considerar
com
treia de polleguera. Per
els catalans. «El català no és
això, des de les clavegueres
una llengua autonòmica», li
a terrorisme el fet de posar
de l’estat i des d’una certa
vaig replicar. «D’una llengua
bombes a Joan Fuster o a
llecor local, es va promoure
que es parla en tres comuSanchis Guarner.
fins i tot l’ús d’accions ternitats autònomes del Regne
roristes al País Valencià en
d’Espanya, a part de dues
contra dels qui volien bastir
comunitats autònomes més,
una federació de Països Catalans. Des d’instàncies en un petit estat dels Pirineus amb bandera a l’ONU,
jurídiques i polítiques espanyoles mai no es va arribar en un tros del sud de França i en un tros de Sardenya,
a considerar com a terrorisme el fet de posar bombes Itàlia, en podem dir una “llengua autonòmica”?», em
a Joan Fuster o a Sanchis Guarner. La premsa, d’una vaig preguntar, ben retòricament. «Aleshores què
manera generalitzada, tampoc no ho va tractar com és?», em va demanar, amb els ulls fent-li pampallures més que una lògica empipada en contra dels qui gues. «No ho sé. Digueu-ho vosaltres», els vaig repliposaven en perill la «sagrada unitat d’Espanya».
car. La reducció a l’absurd sol anar bé per a descol·
locar aquells que, amb mala intenció o amb ignorànDe l’evidència que la visualització clara de la nació cia (que encara és pitjor), fan servir el terme «llengua
catalana (també a través d’institucions polítiques) no autonòmica» amb evident acció denigratòria (existeixi
era digerible per al nacionalisme espanyol de l’època, o no aquesta voluntat).
se’n va derivar la creació de l’anomenat «estat de les
autonomies» o, més col·loquialment, del «cafè per a El català, a Catalunya, a les illes Balears i al País
tothom». I, així, totes les «regions» varen haver-se Valencià (allí sota la denominació de «valencià»)
de constituir en comunitats autònomes, tant si ho és llengua oficial a les tres comunitats dites autònovolien com si no. No podia ser que Catalunya, el mes. En totes tres també és oficial l’espanyol (sota la
País Valencià o les Illes Balears fossin, en relació a denominació de «castellà», també ben curiosa). I a
Espanya, quelcom diferent de Múrcia, Andalusia o Catalunya hi és oficial l’occità (denominat «aranès»
Extremadura. D’aquesta manera, el vell organigrama a la Val d’Aran). No m’agrada en cap cas, emperò, de
unitarista es mantenia, sota una nova forma política. referir-me al català, o a l’occità, o al basc, o al gallec
com a «llengües cooficials», i, en canvi, a Espanya
aquesta terminologia s’usa molt habitualment. També
LLENGÜES REGIONALS O AUTONÒMIQUES
es fa servir amb voluntat denigratòria, aquesta terminologia. O, com a mínim, amb voluntat desigualitària.
I també automàticament es va aplicar a les llengües Perquè les llengües són «cooficials» en relació a la
parlades en determinades «comunitats autònomes» «llengua oficial». Observi’s que molt poques vegades
el terme de «llengües autonòmiques». Les «llen- s’usa el terme «llengua cooficial» referit a l’espanyol.
gües autonòmiques» coincidien amb les «llengües I, en canvi, estrictament, si són cooficials, igual de
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cooficial és l’espanyol que el català. Una vegada
més, s’intenta que caiguem en la trampa de la terminologia desigualitària/denigratòria, destinada a
posar-nos dins el cap que les llengües de les nacions
sense estat no tenen els mateixos drets ni les mateixes prerrogatives que la llengua de l’estat.

la mateixa manera que considerar Catalunya com
a «comunitat autònoma», en el mateix sentit que
Castella - la Manxa o la Rioja, no té altre objecte que
mostrar intenció denigratòria, especialment després
de l’1 d’octubre del 2017, quan, contra totes les
forces de l’Estat (policials, claveguerals, periodístico-mediàtiques, polítiques, judicials…), el poble de
Catalunya va decidir, en referèndum, constituir una
LLENGUA NACIONAL
república independent en el si de la Unió Europea.
Acceptar el concepte «comunitat autònoma» sense
Des del principi de la Transició, s’ha intentat que la replicar-lo és un insult per als dos milions i mig de
Nació Catalana fos un ONNI (objecte nacional no catalans que, a vegades heroicament, varen posar
identificat) i que el català fos
de manifest la voluntat de
un OLNI (objecte lingüístic
ser (i de ser en peu d’igualLa comunitat lingüística
no identificat). Per això no
tat). De la mateixa manera,
catalana
s’ha
fet
major
d’edat.
es fa referència als territoel concepte «llengua autoI una part important dels seus nòmica» és un insult per a
ris de les «nacionalitats» ni
enlloc no diu, la Constitució
integrants conceben el català tots aquells que consideram
espanyola, quines són «les
el català com una llengua
com a llengua nacional, com a nacional més, ni millor ni
altres llengües». En cap
moment no són anomena- llengua amb plenitud d’ús, com pitjor, entre totes les d’Eudes pel seu nom, i, encara
ropa i del món.
a llengua apta per a tot.
molt manco, se’n determina
la territorialitat.
Si observam l’ús que en fan
els mitjans de comunicació i
Però, mentrestant, la comunitat lingüística cata- els líders polítics, veurem que, efectivament, el terme
lana s’ha fet major d’edat. I una part important dels «autonòmic» sol ser usat d’una manera que els cataseus integrants conceben el català com a llengua lans podem considerar, com a mínim, insultant. Seria
nacional, com a llengua amb plenitud d’ús, com a interessant poder fer un buidatge del que s’ha dit i
llengua apta per a tot (convé recordar, en aquest escrit en els mitjans de comunicació, i en els docuvessant instrumental, la ingent tasca de Pompeu ments polítics, per tal de posar de manifest aquesta
Fabra, enguany que commemoram el centenari de voluntat insultant i denigratòria que s’ha conferit al
la Gramàtica Catalana de 1918), com a llengua oficial terme «autonòmic». Certament, hi ha molt material,
i com a llengua pròpia. I, encara més important, com perquè aquest ús pervers es troba, actualment, en
a llengua pública comuna dels nostres països.
plena ebullició.
Essent així, l’ús del terme «llengua autonòmica» sol
ser insultiu, si es refereix a la llengua catalana. De
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Declaració sobre el gènere
gramatical
sexes. Al contrari, les construccions que introdueixen
artificiosament la segregació de gèneres en el discurs
(per exemple, els nins i les nines juguen plegats i plegades) atempten contra el bon ús de la llengua, conl Departament de Filologia Catalana i Lingüística sagrat no sols en les gramàtiques, sinó també en la
General de la Universitat de les Illes Balears, nostra tradició literària, fins i tot en les obres que més
davant la situació de confusió creada al voltant del conspícuament han expressat la necessitat d’igualtractament del gènere gramatical en documents tat entre dones i homes. Per altra banda, són habituemesos per diferents instàncies, molt especialment als les incoherències en documents que alteren l’ús
l’administració pública i el món educatiu, vol manifes- normatiu i tradicional del gènere quan es pot referir a
tar les consideracions següents:
persones. Aquestes incoherències poden arribar, fins
i tot, a crear dubtes d’aplicació de disposicions normaAlgunes propostes formutives si l’intèrpret suposa que
lades sobre el gènere grala segregació de gèneres
La categoria del gènere
matical, el denominat llens’hi introdueix de manera
constitueix una oposició en
guatge no sexista, es basen
voluntària i significativa
què un dels dos gèneres
en una encomiable voluntat
(per exemple Convocatòria
de reflectir la igualtat entre
d’ajuts per a famílies amb
funciona regularment com a
homes i dones, però es fori filles menors de tres
terme no marcat quant al sexe fills
mulen a partir d’un coneixeanys).
(l’anomenat masculí) i l’altre
ment insuficient del funcionament de les estructures linAteses aquestes considecom a terme marcat (que és
güístiques, per la qual cosa
racions, consideram que la
només el femení).
descansen sobre nocions
pràctica del gènere gramaticientífiques falses. En
cal s’ha d’ajustar als criteris
efecte, la ciència lingüística, basant-se en el concepte que exposam a continuació, els quals haurien de ser
de marca, deixa ben establit que la llengua catalana i els seguits sempre en la documentació de l’adminisles altres llengües romàniques tenen un sistema gra- tració i en la llengua pública en general:
matical en què la categoria del gènere constitueix una
oposició en què un dels dos gèneres funciona regular- 1. Sempre que un text es refereixi a una persona
ment com a terme no marcat quant al sexe (l’anomenat
concreta cal usar el gènere corresponent al sexe
masculí) i l’altre com a terme marcat (que és només el
d’aquesta persona, si el mot té flexió de gènere:
femení). Les prevencions contra el gènere no marcat
el rector, la rectora, el ministre, la ministra, l’advovénen del fet que aquest gènere ha estat anomenat
cat, l’advocada, el jutge, la jutgessa, etc.
tradicionalment masculí, una convenció terminològica
que en el parlar corrent i en l’àmbit de la lingüística es 2 Quan ens referim a persones indeterminades
manté pel pes del costum, però que no lleva al gènere
utilitzant un nom en singular, aquest nom, en la
dit masculí la seva naturalesa de categoria comuna
forma dita masculina, té la condició de forma no
sempre que hom es refereixi a persones el sexe de les
marcada: atenció al ciutadà, drets del consumidor,
quals no es vulgui especificar. L’existència i l’ús de les
drets d’autor, o, en documents administratius, el
formes no marcades de cap manera no poden ser consotasignat o l’interessat.
siderats llenguatge sexista i llenguatge discriminatori,
precisament per la seva condició de formes no mar- 3. Per a referir-se a qualsevol col·lectiu d’homes
cades quant al gènere i, per tant, inclusives dels dos
i dones cal utilitzar les formes no marcades de

E
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manera sistemàtica: els professors, els alumnes,
els estudiants, els signants, els destinataris, etc.
No s’han d’usar les formes dobles (els professors
i les professores o els professors/les professores)
ni paraules abstractes o noms d’institucions que
poden dur a confusió. No és el mateix el gerent
o la gerent i la gerència, el secretari o la secretària i la secretaria, etc. I per al bé de la claredat
convindria reforçar la diferència de significat tradicional entre parelles com els ciutadans i la ciutadania (propietat o condició que tenen els ciutadans). Aixi mateix, en català les paraules professorat i alumnat (com a conjunts de professors i
alumnes) són un calc de les corresponents castellanes, i el model de llengua de l’administració pública i de les instàncies educatives, que ha
de ser genuí, hauria de prescindir de la segona
i reservar la primera per al significat que té en
la majoria de llengües romàniques (l’exercici, la
funció i el càrrec del professor).
4. Cal distingir els càrrecs referits a persones concretes i els càrrecs com a figura. En el primer
cas s’ha d’usar el gènere pertinent (la Rectora
ha inaugurat…, Cessament de la directora X),
mentre que en el segon s’ha d’usar la forma no
marcada (per exemple, en els Estatuts, el Rector
és el màxim responsable…, el Síndic de Greuges
vetlarà per...). Les referències a places o ocupacions s’han de fer amb la forma no marcada (Es
convoca una plaça de tècnic especialista…).
5. En l’expedició de títols, o en les referències a
aquests, s’ha de fer constar la forma no marcada:
Títol de Graduat en Geografia, Títol de Doctor en
Física, Títol de Mestre Artesà, etc. La raó és que
es tracta de nocions fixades, independents del
sexe del titulat, de manera semblant a la invariabilitat dels termes drets d’autor o tinent de batle.

Aquest document ha estat aprovat per la Comissió
Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL) del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General, per unanimitat, el dia 16 d’abril de 2018.
Ratifica i revisa el document similar aprovat el dia 26
de juny de 2009.
La CTAL és integrada per tots els lingüistes del
Departament.

Llengua Nacional 104 | 3r trimestre 2018

L I T E R AT U R A

23

El dret de viure en pau
Òscar Rocabert

Membre del Col·lectiu Pere Quart

E

n un important discurs que el professor Jordi
Castellanos va fer als diputats del Parlament el
novembre del 2005, una de les reflexions més lúcides
que s’hi trobaven era una mena de dramàtica tautologia: si la literatura catalana no té una presència
coherent dins l’Educació Secundària Obligatòria, quin
coneixement de la nostra tradició cultural esperem
que tinguin els ciutadans? Hi ha una gran part de
joves que, un cop acaben l’ESO, ja no tenen cap
més oportunitat perquè un professor els proposi de
llegir poesia, contes o teatre, d’una manera raonada
i, sobretot, amb sentit. És evident que un jove de
disset o divuit anys pot convertir-se en un lletraferit
que vagi pel seu compte, però també és important de
recordar, com ho va fer el professor Castellanos en
el 2005, que la nostra identitat com a poble es basa,
sobretot, en la llengua. I la literatura, sempre, és la
manera més perfecta i més agradable a la ment de
comunicar la llengua.

desaparició del llibre, la immediatesa de la pantalla
tàctil i el treball per projectes fets a base de retalls d’internet. Vet aquí una contradicció ben curiosa: volem
que llegeixin, escriguin i parlin, però ho volem fer tot
amb pantalles i mitjans audiovisuals.
Quan tenim una conversa amb els amics, no tenim
cap vídeo al costat que il·lustri el que diem. Estem,
cada un de nosaltres, sols amb el nostre cervell i el
nostre bagatge lingüístic (cultural) per a fer fluida la
conversa. Si no alimentem aquest bagatge amb discursos elaborats (narratius, poètics, filosòfics) que
facin que el nostre cervell desenvolupi eines pròpies
de lectura, ens veurem sempre limitats per una mena
de sostre infranquejable. Per a ampliar el coneixement (cultural, científic, social, religiós) cal llegir.
Encara que ajudin molt, no es pot deixar tot en mans
de vídeos de Youtube.

Al mateix temps, hi ha una altra qüestió: el dret del
De fet, quan ens queixem de la manca d’humani- jove a formar-se culturalment dins l’ensenyament oblitat d’alguns polítics, o d’alguns periodistes, o fins i gatori. En aquest sentit, el professor de llengua i litetot d’alguns conveïns, molt sovint oblidem que una ratura s’hauria de preocupar que, quan els nois sortisde les causes principals de
sin de l’institut a setze anys,
l’estultícia d’aquests persohaguessin adquirit un mínim
Per a ampliar el coneixement
natges es deu sobretot a la
coneixement de la seva
seva manca absoluta de lecpròpia literatura, la catalana,
(cultural, científic, social,
tures literàries, de clàssics,
per tal d’anar pel món amb
religiós) cal llegir. Encara que un mínim de cultura general.
de poesia, de teatre, d’assaig; al capdavall, de textos ajudin molt, no es pot deixar tot Si els nois acaben l’ESO i
mínimament llargs que els en mans de vídeos de Youtube. ningú no els ha parlat d’Auportin a reflexionar sobre ells
siàs Marc, de Fontanella, de
mateixos, sobre el món on
Verdaguer, de surrealisme,
viuen, i sobre quina ha de ser la seva actitud davant o de Foix, o de Pere Quart, caldrà confiar a la santa
els seus congèneres. L’estultícia que detectem ara en providència que algun lletraferit (un familiar, un amic
personatges públics i en la nostra jovenalla té unes o la biblioteca) els faci descobrir aquests referents
arrels ben profundes, que de tan profundes queden comuns. Però aquesta confiança en el destí acosamagades. Per a pensar, cal llegir. Per a llegir, cal atu- tuma a no tenir satisfacció: els nois creixeran, trebarar-se davant les pàgines i estar-se quietó una estona. llaran, s’aparellaran, es faran vells i es moriran i, com
a ciutadans d’aquest país, que ho són tots, no hauran
D’una manera força paradoxal, la societat reclama a tingut accés a allò que els fa catalans, a allò que els
l’ensenyament secundari que formi els seus fills i els cohesiona com a societat: la cultura comuna, la hisfaci lingüísticament competents, amb capacitat per a tòria literària d’aquest poble.
la comunicació i la comprensió lectora, i amb valors
de persona civilitzada. I, en resposta a aquest reclam, El professorat conscient d’aquest problema, a més, ha
la institució de l’ensenyament secundari aposta per la de lluitar contra la mecànica lectora de l’alumnat: l’any
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2018, tots els alumnes ja són nadius digitals i funci- del poema. Encara que sembli que tot això no inteonen amb la vista, amb la imatge audiovisual com ressa als vostres alumnes, o als vostres fills, el dia
a font d’aprenentatge. Quan el professor els mostra que aconseguiu que comprenguin els nivells de llenun sonet, per exemple, els nois hi veuen un totxo de guatge que hi ha en un conte o en un poema, veureu
tinta, enquadrat en un fons
que els ulls se’ls obriran i
blanc. Si la imatge que es
diran: «Òndia! No sabia que
L’Homo sapiens no ha
percep és la d’un tot comtot això era aquí dins!»
pacte, la reacció natural de
evolucionat (o devolucionat)
l’alumne és de no comenEls joves, els adolescents,
prou
per
a
oblidar
el
gust
per
la
çar a desgranar, paraula
es troben en un fort estat
història oral, per la bellesa de d’hiperestèsia, de qüestioper paraula, el contingut
del poema, perquè aquest
la metàfora, per la descoberta nament continu, de recerca
recurs no li cal a l’hora de
de respostes a les grans prede la polisèmia (la base dels
veure un vídeo. Per a ells,
guntes: si els donem literaacudits) o per la música del
ben poques vegades cal
tura i els l’expliquem al seu
llegir una imatge. Només
nivell, els estarem garanpoema.
cal veure-la.
tint el dret al gaudi estètic,
com a humans que són, i els
Tot i això, l’Homo sapiens no ha evolucionat (o devo- dotarem d’eines de mecànica lectora, de comprenlucionat) prou per a oblidar el gust per la història oral, sió, de raonament i de discurs. Llegiu-los en veu alta,
per la bellesa de la metàfora, per la descoberta de feu-los llegir a casa, feu-los escriure sobre el que han
la polisèmia (la base dels acudits) o per la música llegit: convertiu-los en ciutadans d’aquest país.
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Hem d’escriure «per a poder
votar» o bé «per poder votar»?
Jaume Casassas i Castellà

A

questa pregunta ens la suggereix el comentari de
Josep Guardiola d’ara fa poc més d’un any i que
va recollir un mitjà de comunicació escrit (pàgina 5 del
diari El Punt Avui del 9-62017):
(1)
Hem de fer costat a la gent que dóna la cara
per poder votar1.
També és el mateix cas lingüístic d’un dels exemples
—en la seva resposta— que vam escriure en l’article
«L’expressió interrogativa per què?» en el número
anterior2:
(2)
Estudies piano. Per què? —Per a poder estudiar orgue més endavant!3
Ens proposem, doncs, donar resposta a la pregunta
sobre si en la construcció per (a) + poder + infinitiu
hi hem d’escriure la preposició simple (per) o la composta (per a). Cal advertir, d’entrada, que aquí, quant
a l’ús escrit d’aquestes preposicions, seguim el criteri
normatiu (d’entre els tres possibles) que és adoptat
en el redactat mateix de la nova Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans aprovada l’any 20164.
Doncs bé, la tesi que presentem és la següent:

Si apliquem la normativa de Fabra stricto sensu
a un complement de tipus causal/final que té
la forma per (a) + poder + votar, en general
per (a) + poder + infintiu, aleshores tal expressió actua únicament com a complement final.
Consegüentment, la clàusula d’infinitiu poder +
infinitiu cal que sigui precedida per la preposició
per a i no pas per la preposició per, en aquests
casos.
Recordem que Fabra recomanava l’ús de la preposició composta (per a) per als casos en què el complement en qüestió actuï només com a complement
final5 o bé complement de finalitat, i es reservava la
preposició simple (per) per als altres casos6. Un cop
hàgim vist la validesa d’aquesta tesi, aleshores la preposició caldrà que sigui per a —d’acord amb el criteri
normatiu suara esmentat, l’aplicat en la redacció de
la nova GIEC7. D’acord amb això, l’expressió anterior
hauria de ser:
(3)
Hem de fer costat a la gent que dóna la cara
per a poder votar.8

1 Guardiola feia referència a la concentració de suport al Procés prevista per al diumenge 11 de juny d’aquell any, al matí, i que va
tenir lloc a tocar de les fonts de Montjuïc de Barcelona.
2 En les pàgines 40 i 41 del núm. 103 de Llengua Nacional vèiem com aquesta pregunta presentava polisèmia, és a dir, com es
manifestava amb més d’un significat.
3 Aquí veiem com el significat de la pregunta Per què? no és exclusivament causal, fet palès en aquest exemple de resposta no
causal —i gramaticalment correcte. En l’anàlisi, però, cal no confondre el predicat estudiar orgue amb el predicat poder estudiar
orgue; el primer, precedit de preposició, és alhora causal i final; el segon, precedit de preposició, és solament final; en aquest
exemple; —el predicat causal, no explicitat, fóra per voler estudiar orgue, és a dir, perquè volia estudiar orgue.
4 Aquest criteri normatiu (que té el seu origen en Fabra) té l’avantatge de mantenir el significat de les preposicions sense fer-lo
dependre de la categoria gramatical del mot que escrivim just després de la preposició.
5 Cal posar atenció en el fet que hi ha autors que adjectiven com a final aquell complement que és alhora causal i final. El nostre
criteri és diferent. Defensem aquest nostre criteri perquè permet donar cabuda a aquells casos en què en el complement hi és
expressada la finalitat però no la causa.
6 És a dir, per als casos en què el complement és o bé causal o bé causal i final alhora. Cal advertir, però, que Fabra va evolucionar al llarg de la seva vida. Des d’una posició de recomanació preferencial per la preposició per va passar a postular la llibertat
de tria de la preposició per als casos de complement alhora causal i final. Vegeu la part de sintaxi preposicional de la Gramàtica
de París de Fabra, 1946; o bé de la darrera edició del 2008, corregida, de la seva Gramàtica pòstuma, 1956 —paràgrafs idèntics, en ambdues.
7 Sobre la tria d’alternatives de sintaxi preposicional que ofereix la nova Gramàtica de l’IEC en parlarem en un altre article, més
endavant.
8 De fet, l’anàlisi real hauríem de fer-la amb la frase: dóna la cara per a poder votar. Tant se val, perquè s’arriba al mateix resultat,
a les mateixes conclusions.
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Per a adonar-nos del caràcter final i no causal del
complement amb què acaba la frase anterior (clàusula d’infinitiu), cal emprar algun recurs que ens el
posi al descobert. Aquí, com en el nostre article anterior, el recurs consisteix a trobar una frase semànticament equivalent a la clàusula d’infinitiu de la frase
esmentada, fent ús, per exemple, de la conjunció
perquè i, aleshores, fixar-se en el mode (indicatiu o
subjuntiu) de la forma verbal que segueix aquesta
conjunció, i això ens ajudarà a detectar el caràcter
causal (indicatiu) o final (subjuntiu) de la clàusula9.
Així:

les possibilitats, dels objectius, és a dir, dels fins, de
les finalitats.
D’altra banda, es aliena al món de les causes. Perquè
les causes dels fets són d’essència tangible i consumada —ocorregut un fet determinat del qual volem
analitzar la causa que l’ha provocat, aquesta causa
consistirà en un altre fet material o immaterial que ja
haurà tingut lloc— i no pas d’essència especulativa
—l’especulació pertany al món del possible.

La clàusula d’infinitiu és

Però també podem fer una comprovació addicional
del raonament que acabem d’exposar remetent-nos
a l’exemple. Vegem com.

... per (a) poder votar10

Si plantegem l’altra alternativa...

La frase semànticament equivalent (canviant només
la clàusula d’infinitiu) és la següent:

(5) Hem de fer costat a la gent que dóna la cara perquè
podem votar

(4) Hem de fer costat a la gent que dóna la cara perquè
puguem votar.

(destacant el mode indicatiu de la forma verbal podem,
tot cercant-hi el caràcter causal)

(és a dir, a fi que puguem votar)

...aleshores estem enunciant una asseveració que
entra en contradicció amb un fet conegut: no és pas
veritat. En aquests moments no podem votar segons
què; de fet, el vot d’acord amb el dret a l’autodeterminació no ens el permeten.

Ja sabem que la conjunció perquè és causal (en espanyol porque) quan precedeix una forma verbal que és
en mode indicatiu. I, en canvi, aquesta mateixa conjunció és final (en espanyol para que) quan precedeix
una forma verbal que és en mode subjuntiu11.
En l’exemple, veiem que és final perquè és tracta
d’una forma verbal en subjuntiu12.
La pregunta que arrodonirà la nostra anàlisi és:

Però se’ns pot argumentar que aquesta raó potser
és una raó vàlida només per a aquest exemple. Cal
esmentar una altra raó més important. Aquesta altra
raó principal és més general. I és que la frase és
mancada de sentit.

Perquè això està relacionat amb la mateixa essència
semàntica d’aquest verb.

Efectivament, no és pas veritat que el fet de poder
votar sigui la causa que faci que fem costat a la gent
que dóna la cara (tal com afirma la darrera frase) ni
que faci que el fet que hi hagi gent que doni la cara
(una altra interpretació possible) tingui per causa el fet
de poder votar. No, no és així. Conclusió: en queda
exclòs el sentit causal. Si ho analitzéssim per a altres
casos i exemples de l’infinitiu poder seguit d’un altre
infinitiu, constataríem que s’arriba a la mateixa conclusió: l’absència del sentit causal.

La idea de ‘poder fer una cosa’ —sempre en infinitiu— l’hem d’associar al món de les potencialitats, de

La conclusió, per tant, és que la tesi que preteníem
demostrar és certa.

Essent complement final, aquesta clàusula d’infinitiu,
pot ser que alhora sigui final i causal?
La resposta és NO.
Per què?

9 Llengua Nacional, núm. 103, pp. 40-41.
10 Acostumem a escriure la «a» entre parèntesis en dos casos: 1) quan és opcional escriure-hi la preposició simple o la composta, 2) quan encara no hem determinat quina de les dues preposicions és la que hi correspon.
11 Cal advertir, però que aquesta regla (indicatiu/subjuntiu) té una única excepció (cas en mode subjuntiu precedit de no
perquè…), excepció que és recollida en la nova Gramàtica de l’IEC, l’anàlisi de la qual deixem per a una altra ocasió.
12 Aquí no queda aplicada l’excepció de la nota anterior perquè no hi ha pas una negació davant la conjunció perquè.
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Això legitima, normativament parlant, la sintaxi d’exemples com ara: … per a poder parlar, … per a poder
votar, … per a poder comprendre, … per a poder compartir, … per a poder exposar, … per a poder dir, …
per a poder concloure, … per a poder estudiar orgue.
I en l’exemple que hem analitzat:
(3)
Hem de fer costat a la gent que dóna la cara
per a poder votar13.
Arribats fins aquí ens podem preguntar si ens hem
deixat quelcom en la nostra anàlisi.
En principi, sembla que no. Però, de fet, cal fer una
darrera puntualització.
Si rellegim la tesi que volíem demostrar tal com l’hem
escrita, fixeu-vos que acaba així: «Consegüentment,
la clàusula d’infinitiu poder + infinitiu cal que sigui precedida per la preposició per a i no pas per la preposició per, en aquests casos.»

27

Les conclusions a què hem arribat podem resumir-les
així:
1) La presència de l’infinitiu poder seguit de qualsevol
altre infinitiu en un complement causal o final —iniciat
amb per o bé amb per a— fa que aquest complement
sigui final i no causal.
2) Adoptant el criteri normatiu emprat en la redacció
de la nova Gramàtica de l’IEC, escriurem, en aquests
casos: per a poder + infinitiu.
3) Hi ha complements verbals que també comencen
amb aquestes preposicions que no són ni complements causals ni finals. Són els complements regits.
En aquests casos, adoptant el mateix criteri esmentat, escriurem: prep. + poder + infinitiu, depenent de
quina és la preposició regida en cada cas per aquest
infinitiu.

Posem l’èmfasi ara en l’expressió que hem subratllat
expressament.
La pregunta pertinent és si aquests casos són tots els
casos que poden produir-se. La resposta és que en
aquest article hem partit de la hipòtesi que les clàusules d’infinitiu considerades són complements causals
o finals. Ara bé, hi ha casos en què això no és així,
per tal com hi ha clàusules d’infinitiu que són complements regits i no pas complements causals o finals.
Consegüentment, hem de reconèixer que aquests
casos no representen tots els casos.
En un pròxim article veurem com, en cas de complement regit, preval la consideració del tipus de preposició que és regida pel verb per damunt del fet que
tinguem la doble coincidència d’infinitius (l’infinitiu
poder seguit de qualsevol altre infinitiu) i això ens durà
a exemples en què són lícites expressions de doble
infinitiu (amb el verb poder) precedides per la preposició simple.

13 Una observació addicional: el subjecte de donar la cara no és exactament el mateix que el subjecte de poder votar. I aquesta no
coincidència de subjectes també és un dels indicis de no coincidència de finalitat i causalitat en aquest complement que hem analitzant. El complement, doncs, no és alhora causal i final. Només final, com hem vist.
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D’ací a pocs mesos, tot resolt
Jordi Badia i Pujol i Francesc Esteve i Gómez
(1) Publicat el 30 de setembre de 2016 al blog de Jordi Badia
construccions molt nostres, que precisament hem
d’escampar i protegir.»
Aquesta segona crida sí que va tenir efecte i ara, al
cap de set anys, ja hi ha alguns mitjans que apliquen
aquesta diferenciació entre d’ací (o d’aquí) i d’ací
a (o d’aquí a). Un d’aquests mitjans és Televisió de
Catalunya, que explica aquesta doble forma remetent
als quatre articles de Solà, sense cap més justificació.

E

l professor Joan Solà, l’any 2008, va publicar tres articles en el suplement «Cultura» del
diari Avui («D’aquí mig any (1)», «D’aquí mig any (2)»
i «D’aquí mig any (i 3)», del 27-3-2008, el 3-4-2008
i el 10-4-2008, respectivament) en què proposava
que la locució prepositiva d’aquí a (o d’ací a) s’escrigués sense a en oracions com ara: «Ho tindrem
d’aquí mig any.» El propòsit era que, per escrit, es
diferenciés un període de temps (introduït per d’ací a)
d’un moment futur calculat a partir d’ara (encapçalat
per d’ací, sense la preposició a). I posava aquests
exemples, entre molts més:
«T’ho diré d’aquí mitja hora» volia dir, segons ell,
«quan hagi passat mitja hora a partir d’ara» (moment).
«Aquesta novel·la em durarà d’aquí al maig» volia dir
«des d’ara fins al maig» (període).
La proposta, de primer, no va tenir gaire requesta. I per
això l’any següent va escriure un quart article («Tornem
d’aquí cinc minuts», Avui, suplement «Cultura», 14-22009), en què es referia també a l’ús espuri de la
preposició en en frases com ara «Tornem *en cinc
minuts», que, segons ell, s’havia de dir «Tornem d’aquí
cinc minuts». I aprofitava l’avinentesa per a reclamar
que els lingüistes dels mitjans se l’escoltessin més:
«Aleshores dèiem també que avui hi ha la seguretat
que aquesta expressió [‘d’aquí’] és millor sense
afegir-hi la ‘a’ (‘d’aquí a’), però veig que a penes
n’ha fet cas ningú: és una llàstima que els assessors
excloguin o “esmenin” (!) amb el mateix raser casos
de flagrant forasterisme [‘en cinc minuts’] i casos de

Hem començat parlant de Joan Solà, però, de fet, Joan
Coromines ja havia insinuat que era millor d’aquí que
no pas d’aquí a amb el significat de «moment». En
el Diccionari etimològic i complementari de la llengua
catalana (entrada est, vol. III, p. 723-724), diu:
«Algunes locucions esparses, mereixedores
d’atenció: ‘d’aquí’ + expressió temporal, segurament
més idiomàtic així en català, que la forma cast. i fr.
amb -a- (cast. de aquí a -, fr. d’ici a –): “si, d’aquí
un quant temps, Déu m’ha volgut per a ell, em faré
monja”, Coromines (‘L’Amor Traïdor’, així l’autògraf,
VI, 1a ed., p. 116); en canvi cal “d’aquí a aquí” ‘de tant
en tant, a cada pas, a cada moment’, locució familiar
però viva fins en escrits de bons autors de dial. central
(Coromines, ‘Diari del viatge a Viena’, 1933).»
Com veiem, doncs, Coromines considera la
forma d’aquí «segurament més idiomàtica» i, per tota
justificació, ens ofereix dos exemples del seu pare,
Pere Coromines, dels anys vint i trenta del segle xx.
Si és escarida la justificació de Coromines, tampoc no
hem trobat arguments sòlids en els quatre articles de
Joan Solà. Ens hi diu que la llengua oral tracta de la
mateixa manera els dos casos i tanmateix ell pensa (o
preceptua) que s’han d’escriure diferentment:
«En llengua oral tots els dialectes la pronuncien o
tendeixen a pronunciar-la sense la dita ‘a’. Aquesta
preposició ‘a’ seria, de fet, muda; però també ho seria
la que veurem la setmana entrant (‘D’aquí a final
de curs queden vuit setmanes’), i en canvi aquesta
segona no és rebutjada sinó que simplement se sent
com a fonèticament no realitzada.»
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Ací, suposem, Joan Solà activa la seva intuïció, que
li fa veure diferents l’un cas de l’altre i, doncs, en l’un
cas sent que la preposició és rebutjada.
Pensem que aquest terreny de la intuïció és relliscós, perquè pot suscitar divergències fàcilment. En
tot cas, nosaltres no coincidim amb el professor Solà
en aquest sentiment de rebuig de la preposició a en
frases com ara «Vindré d’ací a una estona». Atesa
aquesta discrepància intuïtiva, proposem d’estudiar
el cas basant-nos en tres paràmetres: la coherència
interna de la llengua, els exemples extrets de fonts
escrites de tots els temps i les obres de referència.
En l’article d’avui parlarem breument de fets de llengua,
de construccions sintàctiques afins a la locució en
qüestió que ens poden ajudar a decidir si cal llevar-ne
aquesta a o no.

29

Hi ha encara més raons per a no admetre la supressió
de la preposició a. Una, la reconeix Joan Solà mateix:
la supressió d’aquesta a no és sistemàtica i, de fet,
reapareix fins i tot en la llengua oral quan s’insereix
un element entre ací/aquí i el «moment a partir del
qual». Diu Solà:
«És més, en algun cas la preposició potser ens fa
falta i tot, com ara quan hi ha algun element intercalat
entre els dos components (cosa explicable: ara la
construcció potser no estaria tan gramaticalitzada):
“L’examen és d’aquí a gairebé un mes”, “El partit
comença d’aquí a tot just una hora”.»
És a dir, que, segons la proposta, hauríem d’escriure
«d’aquí un mes» però «d’aquí a gairebé un mes» i
«d’aquí una hora» però «d’aquí a tot just una hora». I,
consegüentment, «d’ací sis minuts exactament» però
«d’ací a exactament sis minuts».

En la fonètica sintàctica catalana, l’elisió de la a o
de la e àtones en contacte amb una i tònica és molt I encara, prèviament a aquestes raons, n’hi trobem una
freqüent. No tan sols en català oriental, on la vocal altra: la locució d’ací a (d’aquí a) introdueix, originàrianeutra és tan volàtil quan
ment i principalment, un coms’ajunta amb qualsevol altra
plement circumstancial de
En la fonètica sintàctica
vocal, sinó també en català
lloc. Vegem-ne un exemple:
catalana,
l’elisió
de
la
a
o
de
occidental. Si en el català
«D’ací a Penyagolosa hi ha
central, per exemple, podem
tres quilòmetres.» En un
la e àtones en contacte amb
sentir perfectament aquicas com aquest, ningú no
una
i
tònica
és
molt
freqüent.
renys («aquí a Arenys»)
proposa de llevar la a de
o aquilavora («aquí a la
la locució. En canvi, Joan
vora»), també en català occidental sentirem sin- Solà posa un exemple semblant a aquest, en què
volsmés («si en vols més») o acimtrobaràs («ací —diu— es mesura el temps: «D’aquí tres cantonades
em trobaràs»). Per això no ens ha d’estranyar gens veurem la Sagrada Família.» Sembla contradictori
que «D’ací (d’aquí) a una hora» es converteixi haver d’escriure «D’aquí a la Sagrada Família falten
en daciunora (daquiunora) en tots els dialectes.
tres cantonades» i, en canvi, «D’aquí tres cantonades
ja veurem la Sagrada Família». O bé, en el nostre
Una vegada delimitat el fenomen fònic, convé que exemple, «D’ací a Penyagolosa hi ha tres quilòmeobservem i analitzem si la proposta de Solà té prou tres» i «D’ací tres quilòmetres hi ha Penyagolosa».
coherència. Per una banda, tenim la presència indiscutida de la preposició quan la locució té el sentit de A partir dels casos exposats i exemplificats en els
període: «D’ací a cap d’any ho has d’haver resolt.» paràgrafs anteriors, fàcilment podem fer una conjecEn canvi, segons la proposta de Solà, una frase molt tura històrica: inicialment, la locució d’ací a tenia un
semblant a l’anterior ja hauria d’anar sense preposi- sentit locatiu, després va agafar el sentit temporal de
ció: «D’ací quinze dies ho hauràs resolt.» Els autors «període» i, finalment, va eixamplar aquest significat
d’aquest article, intuïtivament escriuríem la a en tots temporal i va començar a fer-se servir amb el sentit
dos casos.
de punt final, de moment en què passarà alguna cosa,
calculat a partir d’ara.
Per una altra banda, tenim una locució temporal que
expressa inequívocament un «termini»: d’avui en (o de Si es pogués confirmar que no són construccions indedemà en, etc.). Per exemple, «D’avui en vuit (dies) pendents, sinó que és una de sola que ha adquirit
serà Nadal». La semblança estructural i semàntica nous significats, caldria convenir que s’ha d’escriure
amb la locució de què tractem és clara, tan clara com d’una única manera, tant si vol dir l’una cosa com si
la presència inapel·lable de la preposició (en aquest vol dir l’altra. Per a escatir-ho, ens anirà bé d’obsercas, en).
var texts antics i moderns, cosa que farem en l’article
de la setmana entrant.
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D’ací a pocs mesos, tot resolt
Jordi Badia i Pujol i Francesc Esteve i Gómez
(2) Publicat el 6 d’octubre de 2016 al blog de Jordi Badia

L

a setmana passada
vam presentar una
qüestió gramatical
que considerem d’una
certa importància: cal
escriure «Vindré d’ací
a una estona» o
«Vindré d’ací una
estona»? Aquesta
segona opció és la que
propugnava Joan Solà,
que deia que d’ací a,
o d’aquí a, solament
s’havia d’usar quan la locució indiqués «període»
(«Ho has d’haver acabat d’aquí a Nadal»).

molt aviat i, sobretot, demostraria que la presència o
absència de la a no té res a veure amb el significat
de la locució. Vegem-ne un exemple del segle xiii.

Si es pogués comprovar —dèiem al final de l’article—
que l’expressió era originàriament una de sola i, amb
el temps, va eixamplar el significat, no caldria dubtar a
escriure-la sempre de la mateixa manera. Avui veurem
fragments de texts antics que ens ajudaran a entendre l’evolució formal i semàntica d’aquesta locució.

«[…] e si d’ací avant tals coses fas, tu me·n faràs
gran anutg.»
Decameró (traducció de 1429)

En els segles xiii i xiv, els exemples amb d’ací a tenen
tots el significat de «període». Podem dir, doncs, que
el sentit que cerquem, de «punt en què passarà una
cosa comptant a partir d’ara», encara no ha nascut.
Vegem-ne un parell d’exemples:
«Per les quals coses obliga totz sos béns on que
sien ahutz e avedors, e açò promet atendre e
complir d’assí a XV dies primers venidors [durant
els 15 dies primers] sotz la dita pena […]»
Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1275)
«Que sturments no sien sonats d’ací a Pascha [en
el període que va des d’avui fins a Pasqua] per la
mort del senyor rey»
De les sollempnitats ecclesiàstiques fetes per la
mort del senyor rei en Pere (1387)
Alguna vegada trobem escrita la forma d’ací, sense
la preposició a, però encara amb el significat de
«període». Pot ésser una errata, però qui sap si no
és una confusió fruit de l’elisió fònica. Això demostraria que la vacil·lació entre d’ací a i d’ací treu el nas

«[…] és condampnat per la justícia en donar e en
paguar, en pena de quart, a […] de Segura lo preu
d’un kafís de forment axí com més valrà forment en
lo mercat de Cocentània d’ací la festa de sant Johan
del mes de juny primer vinent»
Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1288)
Trobem molt sovint, des de ben aviat, la construcció d’ací avant, en ús absolut (una locució que, amb el
pas dels anys, va modificar-se en d’ací en avant i d’ací
endavant):

A partir del segle xv comencem a trobar exemples
amb el significat de «moment» construïts amb d’ací
a (o d’aquí a en els dialectes orientals, especialment
des del xvi). Vegem-ne tres mostres extretes del Recull
d’exemples i miracles ordenat per alfabet (traducció
d’Arnau de Lieja del segle xv). El primer exemple és
ambigu, però els altres dos, no:
«Vés a ton senyor, lo deguà, e digues-li que d’ací
a ·XIIII· dies vage a la cort del dit rey […]»
«[…] tenim lo comte de tal loch en nostre poder,
e d’ací a pochs dies morrà l’arquebisbe de Arems
e irà […]»
«Fo portada la tua germana Agnès al Paradís, e
tu d’ací a ·II· jorns finaràs e seguiràs a ta germane.»
O aquests altres:
«[…] quan la persona que ha viscut en aquest món
en penitència de sos peccats e en devoció, quan ve
a la mort, que ja està per passar, e·l àngel seu bo
coneix·o («d’ací a tantes hores serà mort», que veu
les entràmenes dins, que millor o coneix que·l metge),
veus que ell se’n munte alt al cel […]»
Sant Vicent Ferrer, Sermons I (1410)
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«[…] era molt necessari per lo benefici dels vassalls.
E així d’ací a quatre dies parteixc per a Gandia […]»
Cartes triades dels Borja (segle xvi)

«Són els preliminars d’una conferència a Ginebra, que
comença d’ací a uns dies.»
Joan Fuster, Dos quaderns inèdits (1954)

«[…] los budells se estrenyerian e lo ventrell se debilitaria, e de ací a uns quants anys no seríeu bo a res
[…]»
Spill de la vida religiosa (segle xvi)

I, per acabar, mitja dotzena d’exemples del català
oriental:

Del segle xvii endavant, es consolida molt l’ús de
la locució amb valor de «moment» i, ensems, cada
vegada hi ha més vacil·lació en la presència de la
preposició a. Una vacil·lació que, com hem dit, havia
començat molt aviat i no era pas exclusiva de cap
significat.
«[…] per què eren venguts en la trona del sermó.
E d’aquí ·XV· jorns aprés, anaren a Alzira ý a la Vall
[…]»
El ‘Libre de Antiquitats’ de la Seu de València
(segle xvi)
«Ý de ací a tres anys, Déu volent, se farà altra
elecció.»
Biografia [Català de Valeriola] (s. xvii)
Finalment, en els temps més moderns es manté la
mateixa situació, per bé que a partir del tercer decenni
del segle xx es nota la influència de la normativa fabriana, amb una tendència a restaurar l’original d’ací a.
Vegem-ne, en primer lloc, uns quants exemples del
català meridional:
«Ignoro quan tornaré; potser d’ací a un any,
potser d‘ací a set o vuit. Qui sap?»
Jesús Ernest Martínez Ferrando,
La botiga dels llibres vells (1919)
«D’ací a pocs dies torno. Diu, i envers les altures d’en
Sal, verdes, se’n puja.»
Joaquim Garcia Girona, Seidia (1920)
«[…] diu que trasllade l’obra a Barcelona o que la
guarde per a d’ací cinc o deu anys.»
Carles Salvador, Teatre valencià (1925)
«Miren. Si d‘ací a quince o vint dies vostés no han
vingut per allà, vindrem nosatros pel xic.»
Ismael Roselló, Espill de bon amor (1931)

«D’ací tres dies partirem.»
Carles Riba, L’ingenu amor (1924)
«[…] el que ens ha agradat fa deu anys i que ens
plaurà altra vegada potser d’ací a deu més, ens
sembla ara d’extravagant i ridícul […]»
Joaquim Xirau i Palau,
Discurs del mètode de René Descartes (1929)
«El consell esmentat es veurà d’ací a pocs dies.»
La Publicitat 18.777, p. 32. Barcelona (1935)
«Si d’ací mitja hora no s’ha presentat l’autor de la nota,
serà castigada tota la caserna!»
Manuel Valldeperes,
Ombres entre tenebres (1941)
«—No dorms? —pregunta en Pep.
—D’aquí a una mica.»
Josep M. Espinàs, Combat de nit (1959)
«D’aquí dos o tres anys estaré tan pelada com ara.»
Josep M. Benet i Jornet,
Una vella, coneguda olor (1964)
En els exemples anteriors, podem comprovar que l’absència de la preposició a no hi és pas general, ni abans
de Fabra ni després. Això pot indicar que l’elisió era
encara vacil·lant i, doncs, que no es va consolidar
fins ben entrat el segle xx; o que els usuaris tenien la
consciència que es tractava d’una elisió fònica que
no s’havia de reflectir en la llengua escrita. Sigui com
vulgui, sí que podem afirmar que la realitat contradiu
les paraules de Joan Solà, que considerava que, amb
el significat de «moment», la intuïció ens feia escriure
tothora d’ací (o d’aquí), sense la a.
La setmana entrant publicarem el tercer i darrer article
de la sèrie, en què podrem veure què en diuen les
gramàtiques i els diccionaris i, en vista de tot plegat,
extreure’n conclusions.

«D’ací un moment ya no s’enrecorden ells de que
s’han barallat.»
Ismael Roselló, Espill de bon amor (1931)
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D’ací a pocs mesos, tot resolt
Jordi Badia i Pujol i Francesc Esteve i Gómez
(3) Publicat el 14 d’octubre de 2016 al blog de Jordi Badia
2. Diccionari català-valencià-balear (Alcover-Moll).
Tots els exemples que ofereix contenen la a.
«ací […] III. Aplicat al temps, equival a ara, designant el moment present. S’usa sempre combinat amb
altres adverbis o preposicions, com fins ací, d’ací en
avant, etc. […]. De assí a tres dies [Gazophylacium
Catalano-Latinum, 1696]»

A

questes dues setmanes passades hem mirat d’estudiar la construcció d’ací a, a partir sobretot de
la proposta de Joan Solà de diferenciar l’expressió
d’un període de temps d’ençà del moment present,
en què segons ell cal emprar d’ací a o d’aquí a («Ho
has d’haver acabat d’aquí a Nadal») de l’expressió
d’un moment al final d’un període, cas en què proposa
d’emprar d’ací o d’aquí, sense la preposició a («Vindré
d’aquí una estona»).
Després d’haver comparat aquesta construcció amb
locucions afins i d’haver observat el fenomen en exemples antics extrets de fonts escrites, avui veurem
com ens la presenten els diccionaris i gramàtiques
principals.
En tots els diccionaris que hem consultat, hi surt d’ací
a (d’aquí a) en exemples i, en alguns casos, amb
subentrada pròpia.
1. Diccionari general de la llengua catalana (Fabra).
La locució hi surt exemplificada i, amb el significat de
«moment», definida després dels exemples («al cap
de»). Sempre amb la preposició a.
«aquí […] En el moment present (marcant el principi
o la fi d’un espai de temps). D’aquí a Nadal. Fins aquí
no ha plogut pas tant com creies. | D’aquí a vuit dies,
a una setmana, a un mes, a un any, al cap de vuit
dies, d’una setmana, d’un anys, a comptar des d’ara.»

«aquí […] III. Aplicat al temps, significa: 1. Aqueix
moment. […] Sabeu vosaltres que de aquí a dos
dies se farà la pasca [La sanctissima passio de
nostre senyor Jesuchrist…, segle xvi], D’aquí a un
quart se comensa, [Emili Vilanova, Obres completes,
1906-1907]»
3. Diccionari de la llengua catalana (IEC). La locució
hi surt definida, en les veus ací i aquí, i també usada
en alguna altra entrada. Sempre amb a.
«ací […]2 1 adv. Marcant el principi o la fi d’un espai
de temps, en el moment present. D’ací a uns dies us
contestaré.» (*)
«aquí […] 2 1 adv. En el moment present, marcant el
principi o la fi d’un espai de temps. D’aquí a Nadal. Fins
aquí no ha plogut pas tant com creies. […] 2 3 d’aquí
a loc. prep. Al cap de (un espai de temps) a comptar
des d’ara. D’aquí a vuit dies, a una setmana, a un
mes, a un any.» (*)
(*) Noteu que, si d’aquí a hi té subentrada pròpia, d’ací
a no en té. A més, la definició que hi ha a l’entrada ací i
la que hi ha a l’entada aquí són pràcticament iguals
(«Marcant el principi…»), però els exemples, no: en
l’un cas corresponen a la noció de «moment» («D’ací
a uns dies us contestaré») i en l’altre, a la noció de
«període» («D’aquí a Nadal»).
«breu […] 1 3 [LC] en breu loc. adv. D’aquí a poc
temps.»
4. Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia). Hi surt definida o exemplificada.
I, a més, apareix en alguna altra entrada.
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«ací […] 2 1 Moment determinat en una successió de
temps. […] D’ací a tres dies us contestaré. […] 2 d’ací
avant (o d’ací en avant) A partir d’aquest moment.»
«aquí […] 4 1 En el moment present (marcant el
principi o la fi d’un espai de temps). […] D’aquí
a Pasqua. 2 d’aquí a loc. prep. Al cap (d’un espai
de temps) a comptar des d’ara. D’aquí a vint dies
començaran les obres.»

2. Gramàtica del català contemporani (2002)
Hi apareix més d’una vegada la locució d’aquí a. Per
exemple, al volum 2, apartat 3.2.2.3 («Dixi de temps»):
«(iii) preposicions i locucions prepositives: fins ara,
fins aquí, d’aquí a…»

«aviat […] 1 1 Al cap de poc temps, d’aquí a poc
temps.»

«En català central, la preposició a de la locució d’aquí
a no sol ser detectable fonèticament. Això és esperable amb una vocal neutra amb contacte vocàlic
(cf.: Van venir [Ø] veure’ns), però podria ser una elisió
ja fixada, si és sistemàtica.»

«breu […] 2 en breu loc. adv. D’ací a poc temps.»
5. Diccionari normatiu valencià (AVL). Hi surt definida i exemplificada. I, a més, apareix en algunes
altres entrades.
«ací […] 9. d’ací a loc. prep. Al cap d’un espai de
temps a comptar des d’ara. Tornaran a vindre d’ací
a deu dies.»
«breu […] 8. en breu loc. adv. D’ací a poc de temps.»
«hui […] 4. de hui en loc. adv. D’ací a. De hui en
quinze dies inauguraran el nou local.»
«prompte […] 4. adv. Al cap de poc de temps, d’ací
a poc de temps. Prompte vindrà.»
6. Diccionari de la llengua catalana ab la correspondència castellana i llatina (Pere Labèrnia, 1839).
«aquí. adv. […] de aquí al devant m. adv. Desde
aquesta hora en devant.»
7. Diccionario valenciano-castellano (Josep Escrig,
1851). Hi surt exemplificada, amb la preposició a.
«así. adv. 1. Aquí. En este lugar. […] D’así [dend’ara,
dend’este moment) á tres dies. De aquí (desde ahora,
desde este momento) á tres días.»
Quant a les gramàtiques, per no allargar-nos, citarem
només les dues més completes que s’han editat fins
ara:
1. Gramàtica normativa valenciana (AVL, 2006). No
s’hi fa cap referència explícita a la locució, però hi surt
en tres exemples:
«L’avió ix per a Londres d’ací a vint minuts» (p. 204)
«Fins d’ací a una setmana no es reunix el comitè
d’avaluació» (p. 208)
«Acabarem la reforma de la casa d’ací a dos mesos»
(p. 237)

Però on en parla més extensament és a l’apartat
26.1.1.2 del volum 3 (p. 2.884):

Aquesta Gramàtica del català contemporani fou
dirigida per Joan Solà i publicada l’any 2002. Com
veieu, la forma que propugna és d’aquí a, per més
que s’hi consigni una elisió (és a dir, un fenomen fònic
—no pas sintàctic—, com tants n’hi ha).
Conclusions
Després d’haver estudiat les estructures semblants
a d’ací a, els exemples de tots els temps extrets de
fonts escrites i els diccionaris i gramàtiques editats fins
ara, creiem que no hi ha cap raó per a seguir la proposta del professor Joan Solà d’eliminar la a d’aquesta
locució.
Si bé és cert que en tots els dialectes aquesta a no
es pronuncia, estem convençuts que és per una raó
fonètico-sintàctica: l’elisió d’una a àtona precedida
d’una vocal tònica, fenomen molt freqüent en contexts
semblants.
Si establim analogies amb estructures afins, o bé amb
la mateixa estructura però amb elements intercalats,
observem que la presència de la preposició en qüestió
és indiscutible. Per una banda, tenim la construcció
temporal d’avui en (o de demà en, de dilluns en…),
en frases com ara «Arribaran d’avui en vuit»; és la
mateixa estructura, amb la mateixa funció, i manté
la preposició final (en aquesta cas, en). Per una altra
banda, Joan Solà mateix admet que s’hi ha de mantenir la a quan s’hi insereix un adverbi, cosa que ens
duria a propugnar «D’ací un mes», però «D’ací a
gairebé un mes»; «D’ací un minut», però «D’ací a tot
just un minut»… I, encara, si considerem el significat
primari de la locució («des d’aquest punt fins a»),
de caràcter espacial, observem que la presència
de la preposició a hi és indubtable, per bé que Solà
proposa d’eliminar-la també en oracions en què es
mesura el temps. Això ens duria a defensar «D’ací
al Penyagolosa hi ha tres quilòmetres», però «D’ací
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tres quilòmetres hi ha el Penyagolosa», la qual cosa
trobem completament incoherent.
Així mateix, gràcies a una recerca simple, hem pogut
comprovar o deduir que, originàriament, el significat
temporal de d’ací a era «durant un període de temps
comptat des d’ara» i que, al cap d’uns quants segles
de propagació, va adquirir també el de «moment al
terme d’un període de temps comptat des d’ara».
Considerant-ho així, com una simple ampliació
semàntica, no veiem per què cal escriure-ho de dues
maneres distintes.
Pensem, a més, que un canvi com aquest —a parer
nostre, gens fonamentat— menystindria un ús consolidat, que han seguit la immensa majoria dels autors
contemporanis —si més no, els més representatius—,
com demostren quasi totes les citacions de d’ací (a)
/ d’aquí (a) recollides pel Diccionari descriptiu de
la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans i
el Corpus Informatitzat del Valencià de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua. I, en fi, invalidaria tot
d’exemples recollits en diccionaris i gramàtiques, fins
i tot la gramàtica dirigida per Joan Solà, autor de la
proposta.

NOTA ADDICIONAL
Aquests articles corroboren el que ja va anticipar Josep Ruaix i Vinyet en el seu article «Una
proposta poc convincent (*d’aquí mig any)»,
dins Llengua Nacional, núm. 68 (III trimestre
2009), pp. 27-28, article reproduït en el seu
llibre Estudis de llengua (Ed. Claret, Barcelona
2016), pp. 155-159.
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Sobre unes construccions
amb «menys» poc genuïnes
Carles Riera

C

om és sabut, el català no usa tant l’adverbi i adjectiu menys si ho comparem amb el castellà menos.

Vegem aquests exemples del DIEC2 amb menys: 1)
Adverbi: Sóc menys ric que tu. Això costa menys. Ni
més ni menys. Com més ho demanarà, menys li ho
donaran. Han estat dues hores menys deu minuts. Deu
menys dos són vuit. 2) Adjectiu: Tinc menys diners
que tu.
Sobretot en locucions i construccions vàries s’observa que moltes vegades —encara que no sempre—
que el castellà fa servir menos, el català opta per una
altra solució.
Heus ací el recull de locucions del DIEC2 amb menys:
a menys que loc. conj. Llevat que. no menys que loc.
conj. Tant com. menys de loc. prep. Un temps, una
quantitat, etc., inferior a. En menys d’un mes. Me’ls ha
venut a menys de dos euros el quilo. més o menys
V. més ni més ni menys V. més més o menys [o més o
manco] loc. adv. Aproximadament. Arribaré a les quatre,
més o menys. ni més ni menys [o ni més ni pus, o ni
més ni manco] loc. adv. Exactament, precisament.
Així mateix no són poques les construccions que en
castellà duen menos i en català no duen menys.
El Diccionari castellà-català, d’Enciclopèdia Catalana,
no tradueix per una construcció amb menys les
següents construccions:
a menos de → llevat (o llevat de) [la GIEC recull a
menys de: § 19.9.3.5f, § 30.2.5g], fora de, exceptuant, tret (o tret de), salvat; echar de menos → trobar a
faltar; en menos de nada → en un tancar i obrir d’ulls,
en un no res; esto es lo de menos → això rai; lo menos
→ almenys, pel cap baix; menos cinco, diez → falten
cinc (o deu) minuts per a; menos cuarto → tres quarts
de [la GIEC recull les set menys quart, les set menys

vint (minuts),§ 31.2.5.1b]; menos mal → encara sort,
sort que, encara rai, encara bo; ¡menos mal! → quina
sort!; ni mucho menos → ni de bon tros, ni de molt;
no menos de → ben bé, almenys; no poder menos de
→ no poder deixar (o estar-se) de, no tenir més remei
que; poco más o menos → si fa no fa, si fa o no fa;
poco menos que → gairebé, quasi, pràcticament; por
lo menos → si més no, almenys; ser de lo menos →
no tenir importància, això; ¡ya será menos! → no serà
tant! Notem que molt menys pot aparèixer en textos
catalans com a traducció deficient de l’anglès muchless; exemples: I don’t blame anyone, muchless you
= Jo no culpo a ningú i encara menys a tu («... i molt
menys a tu»), Tony can barely boil an egg, much less
cook dinner = En Toni pot amb prou feines fer-se bullir
un ou, ni de bon tros preparar-se el sopar.
Ni són poques tampoc aquelles construccions que
contenint el mot menys en tenen una de sinònima
sense aquest mot i essent tant o més genuïnes:
Ara neva menys que abans = Ara no neva tant com
abans. Fa menys d’un quart que juguem i ja vols plegar
= Encara no fa un quart que juguem i ja vols plegar. Me
n’ha donat menys que l’altra vegada = Me n’ha donat
més poc que l’altra vegada. Arribaré més o menys a
les quatre = Arribaré a les quatre si fa no fa. La GIEC
diu que «resulta més normal una oració com La paella
no ha quedat tan bona com la de l’altre dia que l’oració paral·lela, comparativa de desigualtat, La paella ha
quedat menys bona que la de l’altre dia» (§ 28.4.1). I
també assenyala: «Sovint menys és substituït per no
tant: no tantes patates, no tant de vi» (GIEC, § 17.3.3).
Centrem, però, ara la nostra atenció sobre dues construccions amb menys que creiem que són calcs de les
castellanes, concretament les corresponents a 1) no
haber para menos, i 2) no ser para menos (construcció
que s’usa per a asseverar que la vehemència amb què
es critica o s’admira alguna cosa és fonamentada)1.

1 El Diccionario de la RAE, en línia («edición del tricentenario»), entra la construcció no ser para menos (s.v. ser) tractant-la com
una locució verbal ponderativa, usada «para justificar algo» («Los reprendió ásperamente, però es que su conducta no era para
menos»).
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Estudiem, en aquest article, les diferents equivalències catalanes a tals construccions.
1.
«NO HAVER-N’HI PER A MENYS»
La irrupció del fenomen Podem fa anar de corcoll els
analistes polítics. No n’hi ha per a menys, perquè la
seva empenta qüestiona, almenys en teoria, les bigues
mestres sobres les quals es va edificar l’Espanya postfranquista → La irrupció del fenomen Podem fa anar
de corcoll els analistes polítics. I amb raó, perquè ...
O bé: I amb tota la raó, perquè ...
Xifren en vuit-cents els assistents aquest 2016 i no
n’hi ha per a menys: la platja era ben plena → Xifren
en vuit-cents els assistents aquest 2016 i prou deu
ser això: la platja era ben plena.
Les paraules de Katy Perry han provocat molts comentaris en la premsa internacional, i la veritat és que no
n’hi ha per a menys → Les paraules de Katy Perry
han provocat molts comentaris en la premsa internacional, i la veritat és que s’ho valen.
Probablement no n’hi ha per a menys, ja que construeix un dels guions més rodons que s’han vist últimament → Probablement s’ho val de sobres, ja que
construeix un dels guions més rodons que s’han vist
últimament.
El Far de Sant Sebastià és el lloc on es diu que van a
estimar-se tots els enamorats de Palafrugell i rodalies,
i no n’hi ha per a menys → El Far de Sant Sebastià és
el lloc on es diu que van a estimar-se tots els enamorats de Palafrugell i rodalies, i bé prou que s’ho val.
I és que quan hi penso, veig que no n’hi ha per a
menys: hem fet un viatge impressionant → I és que
quan hi penso, veig que de debò que s’ho val: hem
fet un viatge impressionant.
Quan arriba el diumenge de Rams, la cara de la
mainada s’il·lumina sobtadament... i no n’hi ha per a
menys! → Quan arriba el diumenge de Rams, la cara
de la mainada s’il·lumina sobtadament... i el fet s’ho
mereix!
Segurament que no n’hi ha per a menys, amb tot el
que m’has explicat → Segurament que s’ho val de
sobres, amb tot el que m’has explicat.
La comunitat científica, però, n’anava plena feia ja un
temps, perquè, per la seva magnitud, la descoberta
havia estat víctima de les filtracions. No n’hi ha per
a menys, ja que aquestes ones obren la porta a una

nova manera de redescobrir l’univers → ... No és cap
fet banal, ja que aquestes ones obren la porta a una
nova manera de redescobrir l’univers.
Aquests dies ens hem fet ressò del debat intensíssim que hi ha a l’interior de la CUP. No n’hi ha per a
menys, perquè la decisió d’investir, o no, Artur Mas
va molt més enllà d’una conjuntura política concreta
→ Aquests dies ens hem fet ressò del debat intensíssim que hi ha a l’interior de la CUP. No és pas poca
cosa, perquè la decisió d’investir, o no, Artur Mas va
molt més enllà d’una conjuntura política concreta.
L’Àgueda Magre està molt satisfeta i no n’hi ha per a
menys, ja que ha estat la guanyadora del cartell que
dóna imatge a la Fira de Sarral → L’Àgueda Magre
està molt satisfeta i amb tota la raó del món, ja que
ha estat la guanyadora del cartell que dóna imatge a
la Fira de Sarral.
2.

«NO SER PER A MENYS»

S’ha posat de moda i no és per a menys → S’ha posat
de moda i amb raó.
Si el lloc m’encanta, el menjar no és per a menys →
Si el lloc m’encanta, el mateix puc dir del menjar. O
bé: Si el lloc m’encanta, el menjar també.
«Fas la teva feina, però és cert que en l’àmbit de la
premsa i dels aficionats s’ha parlat molt del derbi, i no
és per a menys», comenta el tècnic → «Fas la teva
feina, però és cert que en l’àmbit de la premsa i dels
aficionats s’ha parlat molt del derbi, i és que s’ho val»,
comenta el tècnic.
Una dona, entre els presents, mostra la seva profunda indignació envers el govern; no és per a menys,
malviuen en terrible precarietat amb el seu marit →
Una dona, entre els presents, mostra la seva profunda
indignació envers el govern; no és debades, malviuen en terrible precarietat amb el seu marit.
Conclusió
D’acord amb l’ús no tan abundant, en català, de l’adverbi i adjectiu menys en comparació amb el castellà
menos, són diverses i variades en la nostra llengua les
solucions corresponents a les construccions no haber
para menos i no ser para menos, però cap d’elles no
incorpora la forma menys.

Llengua Nacional 104 | 3r trimestre 2018

E N T R E V I S TA

37

Josep Moran i Ocerinjauregui
o la passió per la llengua catalana
Josep Lluís Bronchal

J

osep Moran i
Ocerinjauregui és
una persona difícil
d’encasellar i definir,
amb múltiples interessos, que comprenen des de l’arqueologia, la geografia, la
història, la llengua,
l’art, la música, etc.,
tot i que s’ha destacat acadèmicament
en l’àmbit de la història de la llengua catalana, la gramàtica històrica, l’edició de textos antics i l’onomàstica, amb
estudis que són de referència obligada per als
lingüistes. Jubilat de la Universitat de Barcelona
l’any 2010, des de 1996 és el director de l’Oficina
d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha sabut ensenyar d’una
manera lúdica, ha estimulat vocacions i ha creat
escola. D’esperit clarament científic, pels seus
amplis coneixements multidisciplinaris s’assembla a un humanista o un il·lustrat, format en
diverses matèries connexes i amb una visió clarament enciclopèdica. No té res a veure amb l’erudit tancat, esquerp i orgullós del seu saber, sinó
que sempre li ha agradat de trepitjar el territori
en companyia i compartir les seves descobertes
amb altres col·legues i tothom qui hi tingui interès.
També té una gran curiositat per tot allò que l’envolta —llocs, fets, persones, i particularment per
qualsevol traça del passat— i, quan s’hi aboca,
indaga exhaustivament. La seva memòria és prodigiosa i el reservori d’anècdotes de tota mena
que recorda és immens. Dotat d’una fina ironia,
li agrada treure punta als aspectes més còmics
i divertits de la vida. Empatitza fàcilment amb
qualsevol interlocutor i és un gran conversador,
amb qui és impossible d’avorrir-se. Va ser professor meu a la Universitat de Barcelona. He pogut
gaudir del seu ensenyament i de la seva amistat i he
anat a algunes de les sortides científico-culturals

que ell organitza a peu per Barcelona i rodalia,
sempre a la recerca de topònims, accidents geogràfics, monuments, esglésies i altres llocs remarcables per tal de fer-nos entendre el llegat del
passat. He anat a trobar-lo perquè em parli de la
seva trajectòria vital: els seus orígens familiars
i primers estudis, la seva formació acadèmica i
desvetllament de la vocació lingüística, la seva
tasca docent, l’obra investigadora i finalment la
seva projecció cívica.
Professor Moran, parla’ns breument dels teus
orígens familiars. Als catorze anys vas fer un
primer viatge tot sol al País Basc per conèixer la
casa familiar d’Ocerinjauregui. Què va representar per a tu?
Bé, jo vaig néixer el desembre de 1944 a Barcelona,
a les Corts, on els meus pares es van conèixer. Sóc
fill únic i la meva mare tenia molta cura de mi; no em
deixava mai i sempre estava damunt meu. Quan era
una mica més gran, cap als catorze anys i abans de
treballar, vaig aconseguir, aprofitant que van venir uns
parents del País Basc, que pogués tornar amb ells sol
a conèixer el País Basc sense els meus pares. Per
a mi va ser experimentar una certa independència.
Quins van ser els teus estudis inicials, i quines matèries t’agradaven més? També vas començar a treballar molt d’hora i al mateix temps estudiaves. Què destacaries d’aquells anys en què compaginaves aquestes dues activitats?
Jo vaig estudiar als maristes de Sants, perquè a les
Corts en aquell moment no s’hi podia fer el batxillerat. Vaig estudiar el batxillerat elemental i a catorze
anys vaig treure el títol i em vaig posar a treballar.
Les matèries que més m’agradaven eren sobretot de
lletres; em costava una mica de calcular, perquè jo era
esquerrà i em van fer canviar de mà. De tota manera,
em vaig posar a treballar molt d’hora i al mateix temps
estudiava a la tarda. El primer centre on vaig començar d’estudiar va ser l’Escola de Comerç, de manera
que sóc professor mercantil. Anava a una acadèmia,
on estudiava després de treballar, i per lliure m’examinava, compaginant les dues activitats.
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El teu interès seriós pel català és dels anys 19611962, quan el vicari de Sants, a petició teva, et
recomana una gramàtica catalana.
El dia que vaig anar al País Basc, els meus companys del barri em van dir que els enviés una postal.
Tenia una llista llarga d’adreces i en el moment de
posar-m’hi em va passar com a Fabra. M’havien
ensenyat en castellà; en canvi, amb ells parlava en
català. No sabia escriure en català. Posava: «A mi
querido amigo.» Però quan vaig tornar a Barcelona
vaig demanar al vicari de la parròquia de les Corts,
mossèn Martí, que era molt catalanista, que em donés
una gramàtica catalana d’estranquis. Estic parlant de
poc abans de tancar Òmnium Cultural, l’any 1963.
Llavors vaig estudiar aquella gramàtica, que era senzilla. Jo demanava al mossèn Martí on podria aprendre més. Això, paral·lelament a estudiar comerç.
També vas fer els cursos de català a Òmnium per
correspondència i l’examen de mestre de català.
Quan vas començar a exercir de professor de
català i on?
Llavors em vaig posar a fer les classes d’Òmnium.
Va ser justament quan la policia va tancar l’entitat.
I després de fer aquests estudis em vaig examinar
de professor de català. A més de treballar i estudiar
comerç, feia de professor de català a amics, i escoles,
d’estranquis, que pagava Òmnium i havia pactat amb
algunes escoles dels suburbis de Barcelona en els
anys seixanta. Això passava abans de fer el servei
militar.
¿Alguna experiència a remarcar del període del
servei militar a Mallorca, els anys 1966-1967?
Justament a Mallorca vaig conèixer amics mallorquins i a ells també els vaig fer classes de català. Una
d’elles era la Maria Antònia Oliver, que era escriptora.
Vas començar els estudis d’arqueologia. Què et
va decidir a seguir-los i per què no vas continuar
en aquella direcció?
Mentre feia comerç treballava, perquè m’havia de
guanyar la vida. D’altra banda feia català perquè
m’agradava; també vaig fer arqueologia, perquè l’onomàstica sempre m’ha atret, i es parlava de si els topònims catalans pirinencs eren bascos, com deia Joan
Coromines. Recordo que a la Universitat de Barcelona
feien uns cursos d’arqueologia per lliure i et donaven
un certificat d’arqueologia hispànica. Els professors
eren Miquel Tarradell, Joan Maluquer i Pere de Palol, i
estaven molt intrigats perquè el món ibèric fins llavors
es pensava que venia d’Àfrica; i no, sembla que no
venia d’Àfrica, que havia de ser autòcton, i també que
podia haver tingut alguna relació amb el món basc,
més estès. I com que la meva mare era basca i tenia

relació amb el món basc, Tarradell em va aficionar
a l’arqueologia. I vaig treure el títol de diplomat en
Arqueologia Hispànica, que em va servir molt per a
conèixer el món antic.
Més endavant fas filosofia i lletres a la Universitat
de Barcelona, especialitat de romàniques. Quins
estímuls vas trobar en aquella formació i quins
mestres et van orientar per a decidir-te a aprofundir en l’àmbit de la lingüística catalana?
Quan em vaig casar, la meva dona, Montserrat
Pagès, va buscar un treball on feia jornada intensiva, i a la tarda podia estudiar a la Universitat de
Barcelona història de l’art, amb el pla Maluquer en
els anys setanta. Aleshores jo treballava de comptable en empreses, però vaig pensar que si ella estudiava a la tarda jo també podia estudiar filologia i anar
plegats. Ella treballava a Fabra i Coats, i a mi em van
donar feina a la seva empresa. Per tant, al matí treballàvem tots dos a Fabra i Coats i a la tarda estudiava filologia romànica, després hispànica, i finalment
catalana, la meva especialitat. Però al principi era a
dins de filosofia i lletres, després va ser a filologia, en
aquell període dels anys setanta en què la universitat anava ampliant els seus programes i els estudis.
Jo sóc llicenciat en filosofia i lletres i doctor en filologia, perquè tot es va anar desplegant: abans era una
sola facultat, ara són diverses. El que em va atreure
més va ser la cosa històrica, tot i que estava molt
de moda la lingüística sincrònica i els nous corrents
teòrics, primer l’estructuralisme, després vaig veure
que Chomsky i el generativisme eren molt especulatius. En canvi, la lingüística històrica era molt més
positivista, analitzaves un text, extreies... La gramàtica històrica és el que em va atreure més en aquell
moment. Llavors hi havia de professor Antoni M.
Badia i Margarit, que em va dirigir tots els treballs
que vaig anar fent, primer la tesina i després la tesi
doctoral. Curiosament, jo tenia una formació prèvia
més aviat sincrònica, de professor de català, de gramàtica. De gramàtica històrica no n’havia tingut coneixements anteriors; però, en canvi, quan estudiava va
ser el que em va atreure més. Aquests corrents nous,
l’estructuralisme... Saussure el vam estudiar, encara,
però Chomsky no m’ha acabat de convèncer mai, i
vaig continuar per la gramàtica històrica, sobretot a
través del doctor Badia i Margarit.
Quan es produeix amb claredat el desvetllament
de la teva vocació per la lingüística catalana?
Quin paper hi va tenir el lingüista Antoni M. Badia
i Margarit?
Ell va ser el meu mestre d’alguna manera. També em
va ajudar molt Joan Bastardas, que era de llatí vulgar,
però un home que sempre que anaves a consultar
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t’atenia bé. I Joan Veny. Encara hi ha alguns professors meus que són vius. Els que es dedicaven més
a la part teòrica eren Joan Solà i altres, i va ser cap a
la Universitat Autònoma que es va desenvolupar. A la
Universitat de Barcelona encara hi havia un ensenyament més complet en aquest sentit: lingüística evolutiva; la gramàtica històrica també s’hi feia.
El capbreu de Castellbisbal (1984), la teva tesina
de fi de carrera, dirigida pel professor Badia i
publicada per la Universitat de Barcelona és el teu
primer treball lingüístic important i un punt d’inflexió en la teva trajectòria. Com el vas descobrir
i com vas valorar-ne la importància lingüística?
El vaig descobrir perquè, mirant l’obra Els castells
catalans, l’hi vaig veure reproduït; aquest document
és a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, però l’inici
està mal interpretat. El feien molt anterior i estava mal
transcrit. Llavors em va cridar l’atenció, vaig demanar
l’original a l’Arxiu de la Catedral i vaig veure que era un
document molt interessant, perquè el català era molt
arcaic, dels primers documents en la nostra llengua.
Valia la pena d’estudiar-lo i, a més a més, estava ben
datat, de final del segle xii. Tot i que estava enmig de
documents llatins, s’havia redactat en català perquè
tractava dels impostos que la catedral cobrava dels
pagesos, i així aquests l’entenien.
A partir de llavors la teva activitat investigadora
ha estat incessant. Un aspecte molt important
en la teva tasca és l’edició i estudi lingüístic de
textos catalans antics, tant en solitari —breus
textos feudals, Les homilies de Tortosa (1990), el
Cronicó de Perpinyà (1998)— com en col·laboració —Documents d’història de la llengua catalana
(1986), amb Joan Martí i Castell, i Primers textos
de la llengua catalana (2001), amb Joan Anton
Rabella—. Quins criteris vas adoptar en aquestes
edicions i què les fa diferents de les anteriors?
Les Homilies de Tortosa va ser una troballa que em
va indicar el professor Anscari M. Mundó, un text,
un inventari d’homilies, no se sabia si escrites en
català o occità. Em van cridar l’atenció i un dia vaig
anar a Tortosa; vaig demanar una fotocòpia d’aquestes homilies i vaig veure que eren en occità, però a
Tortosa! Algunes parts les havien traduïdes al català.
Em vaig dedicar a fer la tesi doctoral sobre aquest
tema. El Cronicó de Perpinyà era un manuscrit que
tenien a la Biblioteca de Montserrat i m’ho va ensenyar l’arxiver. És interessant, i aleshores vaig fer un
estudi lingüístic. Documents d’història de la llengua
catalana (1986) amb Joan Martí i Castell, va ser un
encàrrec editorial; jo en vaig fer la part més antiga,
fins al segle xvi, i ell en va fer la part moderna. És la
primera antologia de textos catalans més completa,
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cronològicament. Hi havia una altra antologia de Paul
Russell-Gebbett, publicada a Oxford l’any 1965, però
només amb textos medievals. Primers textos de la
llengua catalana (2001) també va ser un encàrrec editorial. Aquesta antologia la vaig fer amb Joan Anton
Rabella, deixeble meu a la Universitat de Barcelona,
compartint amb ell la feina. Les primeres obres eren
novetats, les altres són antologies. Vam fer que les
transcripcions fossin filològicament correctes, i si calia
anàvem a l’original. Ens interessava completar fins al
període actual, perquè les antologies de llengua catalana d’abans es quedaven a l’època medieval.
L’onomàstica i la toponímia també ha estat un
camp en el qual has fet moltes aportacions, tant en
metodologia com en estudis de conjunt i particulars, principalment referits al Pla de Barcelona i al
Baix Llobregat, sense oblidar la teva coordinació
i direcció, per exemple, del projecte Nomenclàtor
oficial de la toponímia major de Catalunya (dues
edicions: 2003 i 2009). Per què t’hi vas interessar
tant i quina importància té avui aquesta disciplina?
El meu interès per l’onomàstica està relacionat amb
els estudis arqueològics, sobretot per aclarir si la toponímia més antiga era ibèrica o basca. Tarradell hi tenia
molt d’interès, i aleshores vam fer un pla tots dos de
recerca de poblats ibèrics a tot el Baix Llobregat, i la
pista era l’onomàstica. Per exemple, o bé tenia un
topònim antic com Olorda, o bé a vegades era un
topònim pre-romànic, com Puigpedrós, lloc on hi havia
pedres, volia dir que era medieval però s’hi havien
trobat pedres anteriors, no se sabia el nom que tenia
a l’època ibèrica, però sí que van trobar restes ibèriques. I vam fer una campanya pel Baix Llobregat molt
completa; volíem ampliar-lo a Barcelona, per veure
on hi havia hagut poblats ibèrics, però Barcelona està
molt construït. I la toponímia va ser una de les eines
de treball i localització. A partir d’aquí em vaig aficionar a la toponímia estudiant també els treballs de
Coromines, els seus estudis de toponímia catalana,
on parla molt del possible origen basc de la toponímia pre-romana a Catalunya. Bé, va ser un interès
que vaig tenir per aquest tema a través d’aquestes
activitats. I sobre la toponímia tinc algun manual. És
interessant perquè, com que és conservadora, fixa el
nom a un lloc, de vegades queda fixat encara que els
motius hagin desaparegut. Per exemple, Molins de
Rei, lloc on hi havia uns molins que eren reials; ara
ni són molins ni són reials, però el nom ha quedat.
També queden restes lingüístiques fossilitzades
molt interessants, a vegades mal interpretades. Per
exemple, Sabadell, on la gent es pensa que ve de la
ceba, i per això posa a l’escut una ceba, quan en realitat és un nom de persona d’algú que devia néixer en
dissabte i per unes raons històriques. En l’onomàstica
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en general i en la toponímia en concret hi ha moltes
llegendes o falses interpretacions molt particulars.
Cal fer de l’onomàstica una cosa rigorosa i també
estudiar-la científicament a partir dels seus orígens.
S’ha de basar en documents sempre que sigui possible. Qui em va ajudar molt en aquest sentit, des
d’un punt de vista científic, va ser Joan Bastardas,
era molt expert. Per exemple, hi ha un poble de l’Empordà que es diu Fonteta i que qualsevol diria que significa una font petita; doncs, no. Coromines ja sospitava que havia de ser una font tecta, o font coberta,
però en Bastardas, que anava molt cap als documents, va descobrir que venia de fons edicta, font
que raja. Hi ha alguns casos que són molt clars, però
en d’altres, si no tens toponímia antiga i bons coneixements lingüístics, cal anar amb compte, perquè hi
ha formes populars que són curioses però són aberrants. Començant pel lloc on vaig néixer a Barcelona,
les Corts. Les Corts simplement volia dir masies, era
un nom de la Gàl·lia, perquè hi va haver molta població de la Gàl·lia a les Corts, i en francès encara en
diuen court. A Sarrià hi havia la Sagrera, que era la
vila, i després hi havia les corts o masies. S’ha de ser
molt objectiu i tenir certs coneixements lingüístics per
a fer interpretacions, i quan no ho saps, no ho saps.
Perquè uns s’avancen, fan hipòtesis, que si ve del
moro... Hi ha molta mística en aquest sentit. A l’Institut d’Estudis Catalans m’hi va posar Badia i Margarit
com a ajudant d’onomàstica, quan es va crear aquí,
en aquesta sala de Pompeu Fabra, l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1982,
sota la direcció de Jordi Carbonell. Posteriorment en

vaig ser nomenat director i compto amb la col·laboració dels doctors Joan Anton Rabella i Mar Batlle.
Explica’ns breument el teu pas com a professor
per la Universitat de Barcelona amb les seves
llums i ombres. La teva valoració sobre el Pla
Bolonya. En quina situació es trobaven llavors i
es troben avui els estudis de filologia catalana?
Els d’avui no ho sé, prefereixo no dir res. Jo parlo de
la meva experiència perquè ja estic jubilat des de fa
pràcticament vuit anys. De la Universitat de Barcelona
en tinc un bon record, perquè en aquella època hi
havia molta gent, jo havia fet classes a l’aula magna;
el problema ara és que hi ha poc alumnat. Vaig fer la
carrera allà i també la meva vida acadèmica, i tinc un
bon record dels companys i de tot. Com és ara, no ho
sé, no ho sabria dir, però aleshores els professors,
els companys, molts d’ells que havien estat mestres
meus, tenien una bona formació, i hi havia un bon
nivell. El record és bo.
Hi ha especialitats que has estudiat a fons, com
la gramàtica històrica i la història de la llengua
catalana, que tenen fama d’àrides i que semblen
cada vegada més bandejades en els plans d’estudis universitaris. Es pot ser un bon lingüista sense
conèixer a fons aquestes matèries?
Jo vaig començar a la universitat ensenyant història
de la llengua catalana des dels orígens fins a l’època
actual. Després, a mesura que es jubilaven els professors que feien gramàtica històrica, com Badia i altres,
vaig començar a fer aquesta assignatura. I després,
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encara vaig aconseguir d’introduir-hi l’onomàstica,
que no s’hi feia, l’estudi dels noms propis. La veritat
és que la gramàtica històrica i la història de la llengua
catalana poden tenir fama d’àrides, però si ara són
bandejades dels estudis i es va per la cosa fàcil és
una altra qüestió. Entenc que una carrera sòlida ha
de ser àrida. Imagina la medicina o l’enginyeria: si un
estudi d’aquestes disciplines és àrid i no es fa, malament; si és superficial, el nivell baixa. La gramàtica
històrica és la base de tota la lingüística històrica,
perquè s’ha de conèixer la regularitat dels canvis lingüístics amb un raonament, és una lògica que s’ha
d’aprendre, com un enginyer ha de saber tota la seva
tècnica, la seva teoria, per a explicar-la tècnicament;
si no, baixa el nivell.
El teu lligam amb l’Institut d’Estudis Catalans ve
d’antic. En una primera etapa, durant els anys
vuitanta, en quins projectes vas participar? Des
de 1996 ets el director de l’Oficina d’Onomàstica
de la Secció Filològica. Quina missió compleix
aquesta oficina i quins reptes té davant el futur?
Quan es va crear l’Oficina d’Onomàstica el doctor
Badia em va cridar perquè hi col·laborés, jo no era
membre de l’Institut, era un simple professor de la
universitat. Llavors el director de l’Oficina d’Onomàstica era Jordi Carbonell, que ja era membre de l’Institut, i jo era un col·laborador més. L’Institut té l’encàrrec d’establir la normativa lingüística en tots els
seus aspectes. Per això hi ha tres oficines: l’Oficina
Lexicogràfica, que fa el diccionari oficial, l’Oficina de
Gramàtica, que fa la gramàtica normativa, i després
hi ha l’Oficina d’Onomàstica, que diu com s’han d’escriure bé els topònims o antropònims, o sigui els noms
propis en general. I és una feina on cada dia se signen
certificats per als jutjats, per a la gent que vol regularitzar els seus cognoms, etc. Després del franquisme
hi havia un gran problema amb això, que s’havia de
catalanitzar tota l’Onomàstica. Per exemple, San
Baudilio de Llobregat (Sant Boi de Llobregat), Seo
de Urgel (la Seu d’Urgell) i Tarrasa (Terrassa). I aleshores aquesta és una feina que havia de fer l’Institut. Necessitava gent més o menys preparada. Em
van cridar i vam fer el Nomenclàtor. Hem continuat
fins ara, i continuem treballant amb el Consorci de
Normalització Lingüística, tot per establir la toponímia correcta. A part d’això, també vam intentar de
promoure la recerca en onomàstica i tenim una col·
lecció de llibres publicats de toponímia en general de
moltes localitats. També tenim alguns aspectes més
teòrics o més històrics sobre la toponímia. La feina de
l’Oficina d’Onomàstica és fomentar la recerca, establir les formes correctes, i també establir criteris des
del punt de vista teòric. A la universitat no se li ha
prestat gaire interès, sobretot pels lingüistes teòrics

o superteòrics, perquè diuen que el nom propi no té
significat. Això per a mi és un error, però s’ha anat
dient. Què vol dir que no té significat? Què vol dir significat? És clar, no té significat com un nom comú. Si
tu dius cadira, qualsevol cadira té un significat, el lloc
on seus. En canvi, si és un topònim, si és un indret
que es diu Cadira, allò no significa el que diu el diccionari, però té un significat. En l’exemple anterior de
Molins de Rei, no és un lloc buit de sentit, sinó una
vila del Baix Llobregat, malgrat que ja no hi ha molins
ni són del rei.
També has estat promotor cultural en diferents
àmbits, com la creació del Centre d’Estudis del
Baix Llobregat, organitzador de congressos i trobades de tota mena en el teu àmbit, sense menystenir la teva col·laboració amb altres col·legues i
investigadors en nombrosos projectes i estudis.
Què t’han aportat totes aquestes experiències a
nivell professional i humà?
Independentment de la meva feina estricta acadèmica com a lingüista, els meus pares van comprar
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un terreny a Sant Vicenç dels Horts i, des de petit,
des de l’any 1959, ja hi anava, en aquesta localitat.
Aquest fet em va fer vincular amb el Baix Llobregat.
Llavors vaig conèixer per curiositat tota la gent que
més o menys en aquella comarca es dedicava a la
recerca d’una o altra manera, però no hi havia connexió entre ells. Vaig procurar de fomentar la formació del Centre d’Estudis del Baix Llobregat perquè hi
hagués una certa cohesió. Al mateix temps, a la meva
dona, que va acabar la carrera d’història de l’art, la
vaig induir perquè fes la tesina sobre el pre-romànic
al Baix Llobregat, perquè hi havia esglésies pre-romàniques que no s’havien estudiat. Va guanyar un
premi de l’Institut i està editada per aquest. També
va elaborar la seva tesi doctoral sobre el romànic al
Baix Llobregat, que està publicada per Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. Després, a part de la feina
acadèmica, també he col·laborat com he pogut com
a ciutadà amb el meu barri de les Corts: vam crear
l’Arxiu de les Corts, vam fomentar estudis, llibres, etc.
Josep M. Casasús, que és un dels intel·lectuals del
barri i estava una mica deprimit, va fer un llibre: Les
Corts, un poble perdut: un barri introbable. Llavors vam
pensar que s’havia d’aixecar una mica el nivell. Vam
mirar de fer recerca: a la Maternitat, al Barça, la història de les Corts, les masies de les Corts, els seus privilegis de franquesa, etc. Vam promoure tot d’estudis.

D’alguna manera he col·laborat amb la vida local en
aquest sentit, independentment de l’acadèmica.
A vegades has manifestat una clara consciència
cívica en qüestions que consideraves injustes i
que afectaven el territori i la llengua (les Corts, el
Baix Llobregat, etc.). Què t’impulsava a prendre
partit en determinades reivindicacions?
Això és una qüestió ètica. Les coses han de ser èticament correctes i justes. També he tingut una certa
afició, de més a més, a la filosofia. Jo m’he quedat
amb Kant: «El que no vulguis per a tu, no ho vulguis
per als altres.» Has de mirar de ser just i feliç al possible. Aquests principis o consciència cívica m’han
impulsat, quan veia alguna cosa injusta o que s’havia
de millorar, a col·laborar socialment amb la col·lectivitat. Feia el que podia, però sempre amb una ètica
prèvia, més ètica que ideològica. Així com en la lingüística hi feia més la cosa positivista que les ideologies teòriques, que venien i després totes s’esfumaven; en tota la història ha passat sempre el mateix.
Era més positivista també en filosofia, era més just
en lloc de teories i romanços. Has de ser just, has de
ser honest, honrat, ètic. I, de més a més, si pots ser
feliç, també, però sobretot has de ser just i ètic, col·
laborar amb el lloc que tens més a prop, amb la societat, dins les possibilitats de cadascú.
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Jocs de llenguatge
Marcel Fité
«Albert Jané —diu Joan Ferrer en el pròleg— ens va ensenyar a
escriure en la nostra llengua, quan érem petits i a l’escola ens n’ensenyaven una altra.» En efecte, Jané ha estat el mestre de molts de
nosaltres, a través de les seves nombroses obres gramaticals i, també
—fins i tot moltes vegades sense ser-ne conscients—, mitjançant la
seva obra de creació literària.
La part de la seva obra que té un vessant explícitament lingüístic és
extensa i rigorosa i gaudeix d’un merescut prestigi entre els estudiosos i els usuaris de la llengua. Des de la seva Gramàtica essencial de
la llengua catalana de l’any 1967, fins al manual Pas a pas de 1988,
passant pel Diccionari català de sinònims (1972), els Aclariments lingüístics (1973) o la sèrie d’articles «El llenguatge» del diari Avui, entre
moltes altres produccions.
Albert Jané i Riera

Calidoscopi informal
Edicions de la ela geminada,
Trívium 17
(1412 pàgines)
Girona, desembre del 2017

La seva obra narrativa, sovint traspassada per una clara voluntat pedagògica de dignificació lingüística, es compon d’obres com Rondalles
de Catalunya (1975), Rondalles d’arreu del món (1980), Tal dia farà
l’any (1991), El llibre de Daniel (2006), Del «Quadern de Barcelona»
(2014), etc.
La seva darrera publicació, Calidoscopi informal, és una obra irònica,
divertida, imaginativa, curiosa, original, insòlita en les nostres lletres
i molt difícil de classificar més enllà de situar-la en l’ample paràmetre
de tot allò que considerem literatura, entesa aquesta, no pas com un
mirall de la realitat, sinó com un conjunt de jocs de llenguatge. És una
obra en molts sentits propera als textos publicats en Del «Quadern de
Barcelona», únicament que aquesta ha estat escrita amb més desinhibició i soltesa i amb una ambició literària i una llargària realment
inusuals.
Lingüísticament destaca per la perfecció, riquesa i elegància amb què
ha estat construïda —aspectes que no són pas poca cosa en el panorama de la nostra literatura més actual— i, sobretot, per la jurisprudència que emana de la manera com l’estructura lingüística ha estat confegida. Cada frase té el significat precís d’allò que transmeten els seus
semes, però també del que es desprèn de la tria de cadascun dels seus
mots i de la manera com aquests han estat ordenats i estructurats.
Calidoscopi informal és una obra que s’ha d’assaborir a poc a poc i
que ben segur farà les delícies dels lectors més devots de Jané. És
una obra que no t’enganxa: et sorprèn, et fa somriure, et convida a
llegir-la de bocí en bocí i, sobretot, és una obra d’un autor tan personalíssim que t’acaba fascinant.
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Alta erudició
Josep Ruaix i Vinyet

P

el juliol del present any 2018 ha sortit a la llum pública el volum
31 de l’anuari Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA), corresponent als anys 2014-2016. L’endarreriment, com també l’ajuntament
de tres anys en un sol volum, s’explica per la gran voluminositat i
complexitat d’aquesta publicació periòdica d’alta erudició. A més,
aquest volum inclou, al final, amb un total de 68 pàgines (a afegir
a les 1058 del número en si), les taules o índexs dels deu volums
anteriors (o sigui del 21 al 30, ambdós inclusivament).
L’ATCA va ser fundat en 1982 pel Dr. Josep Perarnau i Espelt, un
treballador infatigable i un erudit insaciable de coneixements històrics, filosòfics, teològics, etc. A mesura que han passat els anys,
l’anuari, que en la primera edició va ser publicat per la Fundació
Jaume Bofill, actualment és editat per l’Institut d’Estudis Catalans
i la Facultat de Teologia de Catalunya i en són directors Jaume de
Puig i Oliver i Jaume Mensa i Valls. El seu objectiu és l’edició i estudi
de textos catalans anteriors al segle xix.

Arxiu de Textos
Catalans Antics, 31

Perquè es vegi més bé el caire de l’ATCA, anotem el contingut
d’aquest darrer volum: en la secció de «Articles», hi ha el de Josep
Perarnau i Espelt titulat «Els manuscrits lul·lians de la Biblioteca
Ambrosiana de Milà», dos de Jaume de Puig i Oliver («Catàleg dels
Institut d’Estudis Catalans
manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. I.
– Facultat de Teologia de
Manuscrits 1-50» i «Quinze documents del segle x, setze del segle
Catalunya
xi i tres del segle xii desconeguts, regestats al pergamí 446 de l’Arxiu
Barcelona 2014-2016
Capitular de Girona, relatius a Viladasens») i un de Joan Requesens
1058 pp.
i Piquer («Un altre testimoni purissimer català (de l’escola lul·lista?)
del segle xv»); en la secció de «Notes i documents», hi ha un treball de J. de Puig i Oliver («Notes sobre
l’Institut d’Estudis Catalans i el lul·lisme (1907-2015)»), un altre d’Alexander Fidora («Els àngels tenen
corns? Notes filològiques sobre l’edició de la Confessió de Barcelona») i un altre de Joan Florensa i
Aniol Noguera («Actes de la visita Sede Vacante del canonge Rafael Gomis als oficialats de Tremp,
Balaguer, Agramunt, Guissona, Sanaüja, Ponts i Oliana, redactades per mossèn Josep Calassanç»);
després vénen una «Secció bibliogràfica», un «Butlletí bibliogràfic» (aquest, redactat per J. Mensa i
Valls i titulat «Antoni Andreu, mestre escotista. Balanç d’un segle d’estudis»), les «Recensions», les
«Taules» (de referències bibliogràfiques, índex d’arxius i biblioteques, índex de primers versos i taula
d’antropònims i de títols anònims) i les «Obres enviades a la direcció». Com hem dit abans, aquest
volum 31 conté les taules o índexs dels deu volums anteriors.
Tal com acabem de veure amb el sumari del present volum, es tracta d’un anuari d’alta erudició, que,
lògicament, interessarà tan sols als especialistes. Ara bé, la llengua, la literatura i la cultura catalanes
—objectius de la nostra revista Llengua Nacional— necessiten el suport de la ciència filològica i, per
tant, de publicacions com l’ATCA. Per això hem cregut que, almenys una vegada, havíem de deixar
constància, en les nostres pàgines, de l’existència d’obres d’aquest tipus, les quals, per altra banda,
prestigien la nostra cultura. Cal agrair, doncs, l’esforç i la meticulositat dels qui fan possibles aquestes publicacions destinades, en principi, als erudits. De retop, tots en sortim beneficiats.
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Llenguatge mèdic popular
Carles Riera

C

al destacar el fet que un metge de medicina general s’interessi per recuperar el ric llenguatge popular de la professió. En el llibre que presentem hi ha un recull molt extens
de mots i expressions referits al món de la salut i les malalties,
ordenats segons els diferents aparells i sistemes del cos (pell,
boca i aparell digestiu, cor i sang, aparell respiratori, òrgans
dels sentits i sistema nerviós, aparell sexual, etc.). No és cap
diccionari pròpiament dit, sinó l’explicació —detallada, però
sintètica— de tot un vocabulari ric i interessant, un llibre extens
i de fàcil lectura.

Antoni Bertran

El títol és ben suggestiu, Ensenya’m la llengua; el subtítol prou
explícit, Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els
remeis i les malalties, i l’autor és Antoni Beltran i Genescà, nat
a Matadepera en 1955 i que fa més de tres dècades que exerceix de metge d’atenció primària i alhora com a geriatre a Sant
Feliu de Guíxols.

En la coberta del llibre hi llegim: «Aquest llibre vol ser una eina
per a recuperar un vocabulari popular i col·loquial que fins fa pocs
anys era viu, explícit i completament natural; un llenguatge farcit
Editorial Gregal.
de fogots, tropells i cobriments.» I no sofocos, patatús i desvaMaçanet de la Selva, 2018
necimientos. I continua: «De la mateixa manera que s’han recuperat paraules com segell, bústia o vorera, hem de ser capaços
de fer el mateix amb el ventre de la cama, encarcarat i rogall. Si els nostres avantpassats, que no
van poder estudiar en català, van conservar els mots, seria una trista paradoxa que els joves d’avui
els perdessin.»

Ensenya’m la llengua

Amb el llibre de Beltran s’aprenen moltes coses (i encara se’n refresquen més de ja oblidades en
la memòria). Heus-ne ací un botó de mostra:
- Termes com ara xavec i xuia (xulla, cf. DCVB), exemplificats així: «Un trenc és una ferida al cap;
un trau, el forat que es fa un nen a la barbeta quan cau del gronxador; un xavec, un tall net de
manera accidental; una xuia, una ferida ocasionada per feines del bosc...» (pp. 22-23).
- L’expressió en carn viva, corresponent a la castellana «al rojo vivo»: «En carn viva es diu especialment quan hi ha una nafra oberta amb la pell alçada: “Se li ha alçat tota la pell i ha quedat en
carn viva”» (p. 30).
- Sangtraït = mostela; «Sangtraït (de sanguistritus, sang triturada), equimosi, també anomenat
mostela, és una taca de color blau moradenc que surt a la pell per acumulació de sangpresa després d’un cop» (p. 34); cf. mostela en el DCVB.
- El terme cap-rodo que significa ‘rodament de cap’, exemplificat així: «N’hi ha d’altres que amb un
mareig o un cap-rodo inesperat es trabuquen i cauen estesats a terra» (p. 58). «Després d’una
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exploració completa i de descartar cap patologia important, li vaig dir que el que tenia era, de fet, un
cap-rodo» (p. 300). També el DCVB localitza cap-rodo a l’Empordà.
- L’explicació etimològica de sofraja i la relació amb sufragi: «Sofraja, sofranya (derivat de frangere,
doblegar), part posterior de la cama oposada al genoll, lloc on es doblega la cama (en castellà, corva); llaça, sofraja (Valls d’Àneu). Curiosament “sufragi” té la mateixa arrel que “sofraja”, en el sentit de
doblegar, perquè els romans quan exercien el vot o sufragi ho feien doblegant una peça de metall»
(p. 70).
- El compost tifi-tafi indicant ‘sensació de repugnància del menjar’ (p. 181).
- Amb l’aigua que baixa (!) (p. 190), una altra correspondència a la construcció castellana «¡con la
que està cayendo!» (a més de les ja documentades en les obres de referència, com van mal dades,
haver-hi mar de fons, ploure sobre mullat, segons els contextos).
- L’origen de l’expressió sord com una tàpia: «En l’expressió “sord com una tàpia”, la referència original
no era la tàpia o el mur, sinó el talp, més en concret el seu femení “talpa”, per la creença popular que
aquests animals, a banda de cecs, són sords. “Talpa”, pronunciat “taupa”, que es confongué amb
“tàpia”» (p. 296).
Com que es tracta d’un llibre que segur que tindrà més d’una edició, em permeto d’anotar alguns
detalls millorables. A la solapa: «geriatra» → geriatre (masc.); p. 15: «M’exalta el vell i m’enamora el
nou. J. V. Foix» → M’exalta el nou i m’enamora el vell. J. V. Foix; p. 42: «... moderació en el menjar i
precaució en tenir els peus protegits» → ... moderació en el menjar i precaució a tenir els peus protegits; p. 68: «os de la música» → os de la musica; p. 135: caldria indicar que tarota significa també ‘nas
gros’ (DCVB), ‘nàpia’ (DIEC2); p. 165: dentadura també és un mot català; p. 169 «La llengua no trenca
ossos, però en trenca de molt grossos» → La llengua no té ossos, però en trenca de molt grossos; p.
171: «fer un escaldallengües» → ser un escaldallengües; pp. 179, 184, 388: «canalons» → canelons;
p. 231 «menta piparita» → menta piperita; p. 306: «els curts de gambals, els que no hi són de tot» →
els curts de gambals, els que no hi són del tot; p. 366: «Criaturer, persona a qui li agraden les criatures» → Criaturer, persona a qui agraden les criatures.
Finalment cal fer una referència molt especial al dibuixant Josep Maria Pous-Culí (Ripoll, 1940), per
les simpàtiques il·lustracions del llibre.
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De corrector a botxí
Albert Jané

J

oan-Lluís Lluís (Perpinyà, 1963) és un autor d’una sòlida i reconeguda producció literària. Obres seves com El dia de l’ós, Aiguafang,
Les cròniques del déu coix, El navegant, Conversa amb el meu gos
sobre França i els francesos, o Xocolata desfeta, han gaudit d’una
àmplia acceptació per part de la crítica i del públic lector i han estat
profusament guardonades. Amb Jo soc aquell que va matar Franco
va guanyar el Premi Sant Jordi 2017.
Agustí Vilamat, un jove corrector de català nascut a Solsona, que
havia perdut un ull fortuïtament i havia après català també per atzar,
a la darreria de la guerra (1936-1939) decideix emprendre el camí de
l’exili, acompanyat únicament de la lectura fervorosa del DGLC de
Pompeu Fabra. Com diu Lluís, «aquest va ser l’heroisme del corrector davant l’enemic».

Joan-Lluís Lluís

Jo soc aquell que va
matar Franco
(299 pàgines)
Raval Edicions SLU, Proa
Barcelona, maig del 2018

Però el curs de la història es veu interromput per la ucronia literària. Pel
juny de 1940 el general Franco pacta amb Hitler i Mussolini i declara
la guerra als aliats. A canvi d’això, s’apodera de Gibraltar i del bocí
de Catalunya que França havia obtingut d’Espanya pel Tractat dels
Pirineus. Aquest fet obliga l’Agustí Vilamat a deixar el camp d’Argelers i
a endinsar-se en el Vallespir en un itinerari que per a ell també serà un
viatge interior: de ser una persona prudent i reflexiva, tímida, passarà
a convertir-se en un home d’acció. Així s’incorporarà a l’Exèrcit Lliure
de Catalunya, amb un únic objectiu: matar franquistes! Un nou acte
d’heroisme que tan sols tindrà lloc en un cas, en el de la mort del cap
de la rebel·lió, el general Francisco Franco en persona!
Més enllà dels fets històrics i dels de ficció ucrònica, Joan-Lluís Lluís
ens presenta d’una manera molt realista, crua i desacomplexada la
situació de Catalunya i de la llengua catalana entre França i Espanya.
Amb els clàssics prejudicis inoculats per l’Estat: «La cultura francesa
és universal [...]. La cultura catalana [...] la podes ficar tota dins la teua
tauleta de nit.» Amb un justificadíssim advertiment per a aquells badocs
que encara viuen emmirallats en la democràtica França: «Deu faltar
molt poc perquè la Catalunya francesa sigui territori lliure de franquistes. Però no serà, és clar, territori lliure de francesos.»
Un punt feble de la publicació és la deficient edició de Proa. Farcida
de negligències i contradiccions lingüístiques, em sembla clarament
indigna d’una novel·la tan notable, que, a més, és guanyadora d’un
Premi Sant Jordi.
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