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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.
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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.

Llengua Nacional 104 | 3r trimestre 2018

30

S I N TA X I

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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