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«Tothom m’ha entès molt bé, 
sempre, el que ha passat 
és que molt sovint no els 

agradava allò que entenien.»





E D I TO R I A L

El dia 28 d’agost va morir a Barcelona Josep 
Fontana i Lázaro, a l’edat de vuitanta-sis anys. 

Havia nascut també a Barcelona en 1931 i ha estat 
sens dubte l’historiador català amb més projecció i 
influència del darrer mig segle. Deixeble de Ferran 
Soldevila i de Jaume Vicens Vives, va excel·lir com 
a especialista de la revolució liberal i la concreció de 
l’anomenada història total. Professor de diverses uni-
versitats, publicà desenes de llibres i centenars d’ar-
ticles. Tenia moltes distincions, com la Creu de Sant 
Jordi. Va fer una gran aportació a la cultura i, per tant, 
indirectament, va donar prestigi a la nostra llengua. 
Reposi en pau.

El dia 5 de setembre moria a Gallifa Mn. Josep Dalmau 
i Olivé, a l’edat de noranta-un anys. Havia nascut a 
Sant Llorenç Savall en 1926 i va ser un capellà molt 
actiu, lluitador catalanista i pacifista. En el temps del 
franquisme fou jutjat dues vegades. Amb Pax Christi 
participà en les lluites no-violentes de la Transició a 
favor de les llibertats nacionals catalanes. Convertí 
una petita ermita de Gallifa en un santuari marià de 
l’ecologia. Té publicats diversos llibres i centenars 
d’articles, on exposa el seu pensament sobre temes 
teològics, polítics, etc. No cal dir que va lluitar sempre 
per la nostra llengua. Que tingui el repòs etern.
 
El dia 3 d’octubre es va escaure el cent cinquantè ani-
versari del naixement del cardenal Francesc d’Assís 
Vidal i Barraquer. Nascut a Cambrils, fou arquebisbe 
de Tarragona i defensà l’ús del català en la predicació 
i la catequesi durant la dictadura de Primo de Rivera. 
Més tard va treballar per la reconciliació entre l’Esglé-
sia i la II República espanyola. Durant la guerra civil 
no volgué signar la carta col·lectiva dels bisbes espa-
nyols a favor de Franco. Per això hagué de morir a 
l’exili. Ha estat anomenat, amb raó, «el cardenal de 
la pau».
 
El dia 6 d’octubre moria a Barcelona la gran soprano 
Montserrat Caballé i Folch, a l’edat de vuitanta-cinc 
anys. Havia nascut també a la ciutat comtal en 1933. 
Va ser una gran diva catalana, una veu lligada al Liceu 
i reconeguda arreu del món. Malgrat alguna ombra en 
la seva biografia, va donar prestigi a Catalunya i, de 
fet, la Generalitat li atorgà la Medalla d’Or. Descansi 

Notícies diverses
en pau, doncs, aquesta dona de veu prodigiosa, 
posada al servei de l’art.
 
El dia 15 d’octubre es divulgava la notícia que en 
quinze anys s’han format 125.000 parelles lingüísti-
ques. Aquest Voluntariat per la Llengua consolida una 
de les formes per a difondre el nostre idioma entre 
els nouvinguts, un terç dels quals provenia de països 
sud-americans. Al costat de notícies negatives per 
al català, aquesta n’és una de positiva que no volíem 
deixar de fer constar.
 
El dia 22 d’octubre morí a Barcelona l’escriptor Robert 
Saladrigas i Riera, a l’edat de setanta-vuit anys. 
Nascut també a Barcelona en 1940 va viure la post-
guerra amb tota la seva densitat i trobà una sortida en 
el periodisme, una bona escola d’escriptors. Destacà 
com a novel·lista i crític literari, inclòs en la genera-
ció dels setanta. Reposi en pau aquest conreador de 
la llengua.
 
El dia 10 de novembre moria a Montserrat Lluís Duch 
i Àlvarez, a l’edat de vuitanta-dos anys. Nascut a 
Barcelona en 1936, era doctor en teologia, especia-
litzat en antropologia. La seva obra docent i d’escrip-
tor n’ha fet un influent punt de referència en aquestes 
disciplines. Va estudiar els diferents llenguatges dels 
universos simbòlics i mítics i la seva concreció en la 
vida quotidiana dels nostres dies. De fet, ha contri-
buït a situar la llengua catalana en el concert de l’alta 
cultura europea. La seva labor va ser reconeguda per 
la Generalitat de Catalunya amb la concessió de la 
Creu de Sant Jordi. Que tingui el descans etern aquest 
monjo de Montserrat. 
 
Finalment, deixem constància que del 14 al 16 de 
novembre va tenir lloc a l’Insitut d’Estudis Catalans 
el Simposi Pompeu Fabra, un dels actes destacats 
dins l’Any Fabra (que, com se sap, ha commemorat 
els cent cinquanta anys del naixement del Mestre i els 
cent anys de la publicació de la seva Gramàtica cata-
lana, considerada fins fa poc com la gramàtica oficial). 
Vint-i-sis ponents hi presentaren diferents aspectes 
de la persona, la vida i l’obra de Pompeu Fabra, situ-
ant-la en el període polític, social i cultural que li tocà 
de viure. Els participants en sortiren ben enriquits.
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L’Associació 

S ala Auditori del Born. Barcelona, 20 de novem-
bre. Lliurament del Premi de l’Associació Llengua 

Nacional 2018. Represa d’una iniciativa anterior, amb 
el suport de la Direcció General de Política Lingüística, 
però amb unes bases i uns objectius posats al dia. Hom 
vol premiar empreses i emprenedors que mostren un 
ferm compromís amb el català i que contribueixen a 
l’extensió de l’ús, i el bon ús, de la llengua.

D’entrada, una agradable sorpresa: un vídeo de suport 
del president Puigdemont a aquest premi. Subratlla 
que a Bèlgica hi ha tres llengües en pla d’igualtat: el 
francès, el flamenc i l’alemany. Aquesta diversitat és 
respectada escrupolosament: productes del super-
mercat o medicaments estan etiquetats en totes tres 
llengües. Que lluny de la nostra realitat!

Presenta l’acte l’actriu Txe Arana, que entrevista 
Ernest Pérez-Mas, president executiu de Parlem 
Telecom. Les seves paraules susciten un gran interès. 
Posa l’accent en la demanda i en la necessitat d’esti-
mular la llengua i potenciar-la. Recepta: el client busca 
no solament ser atès en la seva llengua, sinó també 
que l’empresa sigui molt professional i competitiva. 
Remarca que el mercat de proximitat —el consum 
republicà— té un gran futur.

Una mica de bona música relaxa l’ambient. El músic 
convidat és Jordi Montañez, cantautor barceloní del 
barri del Carmel.

Lliurament del premi del concurs #FabraDeVacances 
a la millor foto. La guanyadora, Cinta Paloma amb una 
fotografia de Tolosa de Llenguadoc, on Fabra va ser 
investit doctor honoris causa en 1945. L’accèssit és 
per a Josep M. Giralt per una fotografia que mostra la 
tomba de Fabra a Prada de Conflent.

Premi Llengua Nacional 

A continuació, el gran moment: lliurament del Premi 
Llengua Nacional. Com ha remarcat el president de 
l’Associació, Abel Carretero, la novetat és el perfil dels 
candidats: empreses, entitats o cooperatives d’arreu 
dels Països Catalans. L’altra novetat són els nomina-
dors: públic en general que ha fet arribar a l’organit-
zació un total de vint candidatures, examinades per 
un jurat expert, format per Ester Franquesa, Bernat 
Joan, Carme Junyent, Gemma Pasqual i membres 
de la Junta de Llengua Nacional.

El premi guanyador és per a Zombi Paella, un segell 
editorial d’Alacant creador de jocs en català. El premi, 
2.500 euros, el recull Enric Aguilar, creador de l’em-
presa. La finalista és la Fundació Didàctica Catalunya, 
que proporciona suport en català a joves i infants d’al-
tres cultures. El premi, 1.000 euros, és recollit per la 
seva directora, Raquel Torres. Destaca la joventut de 
tots els guardonats.

L’acte acaba amb unes paraules de la directora 
general de Política Lingüística, Ester Franquesa, que 
remarca la importància de la renovació i l’actualitza-
ció del català en un món canviant.

Fe d’errates

L’autor de la ressenya de la pàgina 47 del número 104 no és Albert Jané, sinó Marcel Fité.
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L’Associació Llengua Nacional s’ha sumat d’una 
manera decidida a la commemoració, aquest 2018, 

de la figura i l’obra de Pompeu Fabra, per celebrar els 
150 anys del naixement del gramàtic català més il·lus-
tre i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana.

Amb aquest rerefons, l’estiu passat Llengua 
Nacional va proposar un concurs fotogràfic 
a través de les xarxes socials. Amb l’etiqueta 
#FabraDeVacances, ens vam proposar de plasmar 
en imatges el record del Mestre en el que vam anome-
nar espais Fabra. Es tracta de llocs relacionats amb 
la vida del codificador de la llengua catalana: carrers, 
edificis, places, monuments, sales, equipaments… 
que duen el nom de Pompeu Fabra. El concurs no 
tenia limitacions de caràcter geogràfic. 

En total, prop de trenta persones hi van participar. 
L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc en el marc 
de la celebració del I Premi Llengua Nacional, el 20 
de novembre.

L’usuari @Lacintapv (Cinta Paloma) va guanyar el 
primer premi del concurs. La fotografia, a parer de 
l’entitat organitzadora reunia els requisits de quali-
tat, originalitat i informació rellevant del Mestre per a 

guanyar el primer premi del concurs, dotat amb una 
màquina de fotografiar esportiva Go Pro de prestaci-
ons avançades.

Tal com ens explica ella mateixa en la seva piulada: 
«El 5 de juliol de 1945 la Universitat de Tolosa va 
nomenar Pompeu Fabra doctor honoris causa. L’acte 
va tenir lloc a l’antiga Facultat de Lletres, avui en dia 
carrer (o carrièra) d’Albert Lautmann».

En la categoria d’autofotos (selfies), l’usuari @Jepetgi 
(Josep Maria Giralt) es va fer mereixedor de l’obse-
qui de l’accèssit, el còmic Pompeu Fabra. L’aventura 
de la llengua, de Gemma Pauné i Oriol Garcia Quera, 
gràcies a la imatge que constata la seva presència en 
un dels espais Fabra més significatius: la tomba del 
Mestre, “Seny ordenador de la llengua catalana”, a 
Prada de Conflent. La novel·la gràfica sobre Fabra ha 
estat editada per Dalmau Editors amb el suport de la 
Direcció General de Política Lingüística, l’Institut d’Es-
tudis Catalans i la Càtedra Pompeu Fabra.

L’entitat organitzadora, juntament amb l’Any Fabra, 
vol agrair l’interès i l’esforç a tots els que van con-
tribuir, enmig de la calor de l’estiu, a homenatjar el 
Mestre.

Fabra de vacances

1r premi accèsit
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Si l’any passat la nostra associació rebia dos reco-
neixements, el Premi Joan Coromines per la tasca 

de divulgació i defensa dels valors de la llengua cata-
lana i l’impuls per al seu bon ús i coneixement, atorgat 
per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, i 
el Premi APPEC pels 25 anys de la revista, enguany 
també hem rebut un guardó.

El 23 d’octubre, en el marc de l’Any Pompeu Fabra, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, 
atorgava, per primer cop conjuntament, els VII Premis 
Pompeu Fabra i el V Premi Robèrt Lafont, adreçat 
aquest darrer a persones o entitats que s’hagin distin-
git per la defensa, projecció i promoció de la llengua 
occitana en qualsevol punt del domini lingüístic, i que 
guanyà Georg Kremnitz, professor emèrit de filologia 
romànica de la Universitat de Viena.

Els Premis Pompeu Fabra reconeixen persones 
i entitats que s’hagin distingit per la tasca en favor 
de la llengua catalana i tenen sis modalitats (posem 
els guanyadors entre parèntesis): Projecció i difusió 
de la llengua catalana (Associació d’Editors en 
Llengua Catalana); Trajectòria professional, cien-
tífica o cívica (Mila Segarra i Jordi Mir ex aequo); 
Àmbit socioeconòmic (cadena de 
restaurants König); Comunicació i 
noves tecnologies (Associació de 
Publicacions Periòdiques en Català); 
Incorporació a la comunitat lingüís-
tica catalana (Halldór Már, presenta-
dor del programa de TV3 Katalonski), 
i Voluntariat lingüístic (Ramon Rom).

En aquesta edició es concedien 
també unes mencions especials a 
les 214 entitats del Cens d’entitats de 
foment de la llengua catalana. I aquí 
és on entrava l’Associació Llengua 
Nacional, que en forma part —recor-
dem que, gràcies a això, els nostres 
associats desgraven la quota en la 
declaració de la renda—. El guardó 

Nou reconeixement per a 
Llengua Nacional

consistia en un diploma i una litografia del bust de 
Fabra esculpit en bronze que havien rebut els pre-
miats de les sis modalitats; litografia numerada (la 
nostra és la 122/215) i signada per l’escultor, Manuel 
Cusachs. Per Llengua Nacional, el recollí la vicepresi-
denta, Màriam Serrà.

La cerimònia, celebrada a la Sala Petita del Teatre 
Nacional de Catalunya, la presidí la consellera de 
Cultura, Laura Borràs, que lliurà els premis juntament 
amb la directora general de Política Lingüística, Ester 
Franquesa. L’acte el va presentar l’actriu Aina Clotet, 
amb interpretació simultània de llengua de signes 
catalana, i l’actriu Rosa Cadafalch, mitjançant el con-
tingut de la maleta vella de l’àvia que un dia havia 
trobat a les golfes, ens conduí per la vida del Mestre. 
Entre premi i premi, la cantant en occità aranès Alidé 
Sans interpretà la peça Eth riu. L’entranyable final fou 
la cantata El caçaire de mots, una «adaptació per a 20 
veus enFABRAdes al TNC», pels joveníssims alumnes 
de La Bressola, amb música de Francesc Bitlloch al 
piano i textos de Joana Raspall i Joaquim Horta.

Volem acabar aquesta informació amb les paraules 
de la consellera Borràs: «Pompeu Fabra va endreçar 
allò que ens fa ser poble: la llengua».

Ester Franquesa, Laura Borràs i Màriam Serrà amb la litografia de Pompeu Fabra.
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El 6 d’octubre Badalona acollia el lliurament dels 
XVII Premis Joan Coromines 2018 que atorga la 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) a 
persones i entitats que s’hagin distingit per la defensa 
i difusió de la llengua i la cultura catalanes.

Per part de Llengua Nacional hi van assistir la vice-
presidenta, Màriam Serrà, el vicesecretari, Marc 
Sangles, i el vocal Jaume Casassas.

En un acte amb un marcat caire reivindicatiu, presen-
tat al Teatre Principal pel badaloní Quim Morales, la 
dissetena edició d’aquests premis distingia enguany 
l’actriu Carme Sansa, l’Escola d’Escriptura de l’Ate-
neu Barcelonès, l’escriptor Enric Larreula, el Grup 
Enderrock i l’escriptor i folclorista Joan Soler i Amigó, 
que rebé el guardó local. La programació incloïa un 
homenatge pòstum a la periodista i escriptora Patrícia 
Gabancho, així com actuacions musicals amb la delici-
osa veu de la menorquina Anna Ferrer, la qual, acom-
panyada pel músic badaloní Guillem Aguilar, va fer 
posar la pell de gallina a tot l’auditori amb la seva 
versió de Què volen aquesta gent? Cal destacar l’apro-
ximació a la figura de Pompeu Fabra a càrrec del 
periodista Genís Sinca, que va voler «pompeïtzar» el 
públic amb un joc ben original de preguntes i respostes 

llaçant-li pilotes de goma grogues a l’atzar. Després de 
la cloenda a cura d’Ester Franquesa, directora general 
de Política Lingüística, la Coral Betúlia posava el punt 
final a un lliurament de premis que any rere any refina 
el seu format.

Val a dir que els Premis Nacionals Joan Coromines 
2018 han tingut un grat regust badaloní, culminat amb 
el refrigeri ofert en una nit pràcticament estiuenca al 
badiu de l’Associació de Veïns del Centre.

L’enhorabona als guardonats i l’enhorabona a la CAL 
per l’originalitat a presentar els seus actes!

Jaume Marfany, vicepresident de la CAL, conversant amb 
Màriam Serrà.

Uns Premis Nacionals Joan 
Coromines amb regust badaloní
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  Llibreria Claret
C. de Roger de Llúria, 5
08010 Barcelona
www.claret.cat

  Llibreria Les Voltes
Pl. del Vi, 2
17004 Girona
www.lesvoltes.cat/

  Llibreria Documenta
C. de Pau Claris, 144
08009 Barcelona
documenta-bcn.com

  Alibri Llibreria
C. de Balmes, 26
08007 Barcelona
http://www.alibri.es

  Llibreria La Ploma
C. de Sicília, 332
08025 Barcelona
www.laploma.org/cat

  Cooperativa Abacus
http://abacus.coop

www.iquiosc.cat/llengua-nacional

Punts de venda

i per internet

  La Ciutat Invisible
C. de Riego, 35-37
08014 Barcelona
http://www.invisible.coop

  La Impossible Llibreters
C. de Provença, 232
08036 Barcelona
http://www.laimpossible.cat

  Llibreria Calders
Ptge. de Pere Calders, 9
08015 Barcelona
www.facebook.com/lacalders

  Llibreria Drac Màgic
C. de Jeroni Antich, 1
07003 Palma
www.llibreriadracmagic.net

  Llibreria Gaudí
C. de la Galera, 12
43201 Reus
llibgaudi.wordpress.com

  Llibreria Quart Creixent
C. d’en Rubí, 5
07002 Palma
www.quartcreixent.cat

  Llibreria Universitat 
C. del General Güell, 8 
25200 Cervera
editor.comerçlocal.cat
free/llibreria17/llibreria-universitat

  Llibreria Sauret 
C. del Carme, 14 
25300 Tàrrega
www.llibreriasauret.es

  Punt de Llibre
C. del Bisbe Messeguer, 11
25003 Lleida
www.puntdellibre.com/

  Saltamartí Llibres
C. del Canonge Baranera, 78
08911 Badalona
www.saltamarti.cat

  Llibreria El Full
C. de Guifré, 109
08912 Badalona
www.facebook.com/elfullbadalona
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Tres són els objectius que guien 
l’ampli ventall d’activitats que  

El Tempir realitza.

   Jordi Ginebra   Josep-Enric Escribano i Hellín i Joan-Carles Martí i Casanova

Sens dubte, l’aprovació de la Llei d’ús i ensenya-
ment del valencià l’any 1983, així com l’entrada 

en funcionament de l’extinta RTVV, no van cobrir les 
expectatives que en matèria de normalització lin-
güística es van generar a principis de la dècada dels 
anys vuitanta del segle passat. De fet, ni tan sols l’ad-
ministració local de les ciutats grans, ni la mateixa 
Generalitat Valenciana, no van ser exemplars en l’im-
puls del valencià. És al caliu d’aquesta situació d’es-
perances frustrades i d’il·lusions trencades que al sud 
valencià —l’antiga Governació d’Oriola, per a ser més 
exactes—, territori amb una singularitat sociolingüís-
tica fràgil i una potència demoeconòmica ben espe-
cial —no debades, és l’altre pol del País Valencià—, 
que naixen les voluntats més 
fermes i fèrries a favor de la 
llengua, sabedores de ser 
frontera lingüística i de patir 
la condició de doble perifèria: 
respecte al cap i casal dels 
valencians, en primer lloc, i, 
en segon lloc, respecte al centre i motor cultural de la 
llengua catalana, Barcelona.

En aquest context, els sectors més dinàmics i amb 
més consciència lingüística i nacional de la ciutat d’Elx 
constituïren El Tempir com una eina bàsica i fonamen-
tal d’organització de les reivindicacions civils a favor 
de la llengua i la cultura davant les accions normalit-
zadores tímides, quan no claudicants, de les adminis-
tracions local i autonòmica. Fet i fet, l’any 1993 naix 
El Tempir, tot i que es presenta d’una manera més 
formal a la societat elxana al febrer de 1994 sota la 
presidència de Joan-Carles Martí i Casanova fins a 
l’any 2008 i de Josep-Enric Escribano i Hellin des de  
l’any 2008 fins ara.

D’aleshores ençà, tres són els objectius que guien 
l’ampli ventall d’activitats que El Tempir realitza: el 
primer, contribuir a la normalització lingüística i cultural 

El Tempir, 25 anys de 
treball tenaç a favor de la 
llengua i del sud valencià

del valencià a la tercera ciutat del país, Elx; el segon, 
recuperar i reforçar la identitat valenciana del sud, 
ateses les singularitats d’aquest territori, i el tercer i 
darrer, contribuir a la vertebració lingüística i cultural, 
també nacional, del País Valencià, de manera que 
aquesta no ens vinga donada de València estant sinó 
que el sud siga un agent més, de pes, que contribu-
ïsca a fer-la realitat dins la pluralitat del país.

Primer objectiu. Normalitzar el valencià a la ciutat 
d’Elx

Efectivament, el primer objectiu és prioritari en les 
actuacions i les estratègies d’El Tempir, perquè és 

la ciutat que l’acull i on va 
nàixer. Elx és de les poques 
ciutats valencianes que 
compten amb una identi-
tat ben singular i específica 
—la Dama, el palmerar i el 
Misteri d’Elx—, cosa que fa 

que els elxans se’n senten orgullosos. Amb tot, Elx ha 
patit un canvi demogràfic trasbalsador i despersona-
litzador. De fet, si fem recompte d’aquest creixement 
que ha capgirat la presència i l’statu quo del valencià 
en tot el terme municipal, trobarem que Elx ha passat 
de tenir uns 70.000 habitants l’any 1960, en què el 
valencià era encara la llengua del carrer i de socialit-
zació, als aproximadament 230.000 habitants de l’any 
2018, la qual cosa ha fet que la comunitat lingüís-
tica valencianoparlant estiga totalment minoritzada i 
necessitada de ser cohesionada a fi d’evitar la seva 
dissolució en el magma abassegador de l’espanyoli-
tat lingüística com a norma social rectora en els usos 
lingüístics habituals, tal com ha succeït en les altres 
grans ciutats valencianes.

Aquesta triplicació de la població no ha fet perdre 
entre els elxans l’orgull de ser «poble» en la millor de 
les accepcions de la paraula i l’estima per les seues 
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tradicions. Potser per això, de la Transició ençà, els 
successius governs locals han dut a terme una política 
lingüística tímida i en alguns casos erràtica. És cert 
que la retolació urbana és exclusivament en valencià 
—gràcies, en gran part, als esforços d’El Tempir—, 
però més enllà d’aquesta actuació Elx no ha pogut ni 
ha volgut exercir el paper de capital cultural valenciana 
del sud que el mateix drama assumpcionista conegut 
com la Festa o Misteri li atorga. Això ho podem per-
cebre en una política cultural poc valenciana, excepte 
en la celebració de determinades efemèrides comme-
moratives —Nou d’Octubre, Vint-i-cinc d’Abril…—, 
amb un tarannà marcadament elitista en la progra-
mació en valencià com a conseqüència de prejudi-
cis injustificables. La presència irregular del valencià 
en les intervencions orals dels polítics —que ha anat 
a menys dels anys vuitanta fins ara— i la bilingüitza-
ció de tota la documentació i la informació municipal 
sense cap criteri de discriminació positiva, són altres 
mostres d’una política lingüística municipal sense 
ambicions i estrictament legalista. El Tempir, però, ha 
engegat tota una sèrie d’actuacions que han impedit 
que aquesta política de mínims fóra merament tes-
timonial o, en el pitjor dels casos, morira d’inanició. 
Legislativament, El Tempir impulsà l’aprovació del 
Reglament de Normalització Lingüística en 1997 i la 
constitució d’una Comissió Municipal de Normalització 
Lingüística alguns mesos després perquè avaluara i 
millorara les polítiques lingüístiques municipals, comis-
sió que també serveix perquè l’Associació Cívica per 
la Llengua assessore l’ajuntament en noves actuaci-
ons de promoció social. A més, durant la legislatura 

del govern del PP (2011-2015), El Tempir va frenar la 
castellanització progressiva dels rètols, fins al punt 
que es va tornar a retolar exclusivament en valencià. 
L’organització de concerts de música i d’exposicions 
literàries en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i l’Institut de les Lletres Catalanes, la 
convocatòria de jornades de revalorització del patri-
moni cultural i mediambiental d’Elx i del sud, les pre-
sentacions de llibres, els sopars homenatge a Estellés, 
l’assessorament jurídic als socis i simpatitzants o les 
col·laboracions institucionals amb la Universitat d’Ala-
cant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx han estat 
altres àmbits d’actuació primordial de l’entitat.

El món de l’educació en valencià també ha tingut una 
especial atenció per part de l’entitat, sabedora que és 
l’ensenyament vehiculat en valencià el que garanteix 
que els alumnes siguen competents en les dues llen-
gües oficials, fins i tot que arriben a ser plurilingües, en 
una societat multilingüe com actualment és la valenci-
ana. Optar per aquest model educatiu no sols fa que 
les generacions futures de valencians siguen com-
petents en llengua catalana sinó que, a més, verte-
bra i cohesiona socialment el nostre país. Per això, El 
Tempir ha impulsat jornades de formació docent per a 
mestres i professors amb temàtica ben diversa: immer-
sió lingüística, plurilingüisme, tecnologia de la informa-
ció i la comunicació, el tractament integral de llengua 
i continguts, literatura... Aquesta formació que s’ha 
obert a tots els docents del sud també s’ha comple-
mentat amb campionats escolars de scrabble per als 
alumnes procedents de centres educatius del Vinalopó 
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No volem ser moneda de canvi 
de res, ni lingüísticament ni 

culturalment, per salvaguardar 
altres parts del país a tall d’illots 

comarcals lingüísticament 
homogenis en valencià.

i del Segura, i activitats com la Valencianada del Sud, 
que permet el treball en equip, el foment del valen-
cià entre els més joves i el coneixement de la realitat 
més pròxima i local combinat amb l’ús de les noves 
tecnologies i les xarxes socials.

Segon objectiu. La reivindicació identitària i lin-
güística de la valencianitat del sud

El Tempir, però, mai no ha circumscrit les seues acti-
vitats únicament al terme municipal d’Elx. Reforçar 
la identitat lingüística i cultural valenciana de l’antiga 
Governació d’Oriola, l’actual sud del sud del País 
Valencià, també ha estat un objectiu prioritari de l’en-
titat. De fet, aquest segon objectiu s’ha desenvolupat 
d’una manera paral·lela al primer tothora. La Junta 
Directiva sempre ha estat conscient que, com més 
s’enfortisca la llengua a Elx, també ho fa a la resta del 
sud, és a dir, a les terres del Vinalopó, i serà exemple 
per a Alacant i model de convivència lingüística per 
al Baix Segura. També pot ocórrer a l’inrevés, no ens 
enganyem. Si Elx no reïx en aquesta batalla, tampoc 
no ho farà la resta del sud, en una progressiva i lamen-
table desvalencianitació d’aquesta zona, com ja ocor-
regué històricament al Baix Segura.

Aquesta preocupació es va veure prompte ben reflec-
tida en la revista El Tempir, que va ser tot un referent 
en el món de les publicaci-
ons en català durant tota la 
dècada dels anys noranta i 
bona part de la primera del 
2000. Va acollir articles lin-
güístics, sociolingüístics i 
mediambientals, però també 
estudis centrats en la inte-
racció llengua-economia-de-
mografia al sud…, dels estu-
diosos més importants del 
moment i de futures promeses que hui s’han conver-
tit en referents de la societat valenciana. Més tard, 
l’elaboració del documentari Ser a la frontera Sud 
(2016), els cursos Llengua i Identitat al Sud (anuals 
des del 2016) o la campanya de promoció lingüís-
tica M’agrada el valencià (www.magradaelvalencia.
cat, vigent del 2013 ençà) han continuat complint eixe 
objectiu vertebrador de les terres del migjorn valen-
cià. De fet, el fotoreclam de M’agrada el valencià ha 
visitat, per una banda, tot el territori comprés entre 
el Pilar de la Forada —darrer poble costaner abans 
d’entrar en territori murcià— i Benidorm i, per una 
altra, ha viatjat entre Biar i Alacant, amb eixides pun-
tuals a la ciutat de València i pobles de l’Horta Nord 
com Museros. De fet, més de setanta centres educa-
tius, fires econòmiques o literàries, etc. han albergat 

aquesta campanya, especialment ben rebuda a la 
comarca del Baix Segura, a fi de lluitar contra els pre-
judicis lingüístics i cercar el compromís del jovent amb 
la llengua mitjançant les xarxes socials. Fins i tot les 
publicacions de mapes del domini lingüístic i decàlegs 
de drets lingüístics i prejudicis lingüístics han conso-
lidat en tota aquesta àrea la nostra tasca pedagògica 
i de reforç de l’autoestima tant dels valencianopar-
lants com dels neovalencianoparlants, obsedida com 
està l’Associació a cohesionar aquesta terra de con-
trastos lingüístics.

El món de l’oci tampoc no ha restat al marge en 
aquests dos primers objectius exposats. Cicles de 
cinema infantil en valencià amb l’entitat germana 
Xiquets d’Elx, així com també cicles de cinema d’autor 
a la fresca al barri del Raval d’Elx, han servit perquè, a 
posteriori, El Tempir n’organitzara d’altres en poblaci-
ons com Callosa del Segura (Baix Segura) o Monòver 
(Valls del Vinalopó).

Tercer objectiu. Vertebrar el país

Tanmateix, cal ressaltar que hi ha dos lemes de la 
campanya M’agrada el valencià que han provocat 
estranyesa o sorpresa, segons com es mire, entre 
els sectors més conscienciats nacionalment. «Som 
sud» i «Som valencians» són dos missatges que han 

volgut projectar un orgull 
de pertànyer al sud i alhora 
reivindicar la nostra condició 
de valencians davant aquells 
altres valencians que han 
posat i posen en dubte la 
nostra condició de ser-ho per 
desconeixement o moguts 
per prejudicis que ens fan 
aparèixer com un terri-
tori identitàriament tèrbol i 

lingüísticament castellanitzat per les distorsions que 
provoquen les ciutats d’Alacant i Elx —la primera en 
major mesura que la segona, però totes dues conjun-
tament— amb el Baix Segura. Davant aquest qüesti-
onament del «ser», El Tempir té com a tercer objec-
tiu que el sud ajude a articular el País Valencià. No 
aspirem a un país que ens vinga dissenyat i donat des 
del cap i casal. Aspirem que Elx i Alacant cooperen 
per estructurar el sud i que siguem models per a totes 
les terres que banyen el Vinalopó i el Segura; i alhora 
l’eix metropolità Elx-Alacant ha de servir de contrapès 
econòmic a la ciutat de València.

Així, doncs, desitgem vertebrar un territori de tu a tu. 
D’Elx amb Alacant. De l’eix Elx-Alacant amb València. 
No volem ser moneda de canvi de res, ni lingüísticament 
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ni culturalment, per salvaguardar altres parts del país 
a tall d’illots comarcals lingüísticament homogenis en 
valencià. Per això, El Tempir ha treballat durant aquesta 
última legislatura perquè les dues regidories de Cultura, 
l’alacantina i l’elxana, desenvoluparen una programa-
ció cultural conjunta com un primer pas que conduïra a 
poc a poc a superar l’autisme polític —quan no la indi-
ferència— i la desconfiança entre aquests dos muni-
cipis. Un exemple han estat els concerts de música 
que amb motiu del Nou d’Octubre s’han organitzat a 
les dues ciutats.

Aquesta vertebració també depèn de la desaparició 
de l’exempció de valencià als centres educatius dels 
territoris de parla castellana. El Tempir defensa públi-
cament la necessitat de posar fi a aquesta exempció, 
perquè ens desintegra col·lectivament (crea valencians 
de segona categoria) i ens condemna a una cooficialitat 
lingüística a doble velocitat: plena per al castellà i des-
penalitzadora sobre el paper per al valencià. De fet, un 
castellanoparlant té els drets lingüístics garantits a Elx, 
però no així un valencianoparlant a Torrevella o Villena.

A més a més, aquest anhel de vertebració també s’ha 
plasmat en altres dues vies d’actuació. La primera, la 
Junta Directiva ha projectat i difós el documentari Ser 
a la frontera sud en poblacions com Novelda, Relleu, 
València, Benicarló i Prada de Conflent per fer enten-
dre quina és la realitat migjornenca i desfer tòpics 
injustos. Acostar realitats i reconèixer-nos en els ele-
ments identitaris, gastronòmics, festius, culturals, eco-
nòmics i patrimonials és la millor manera d’impulsar 
un projecte que, en el cas d’El Tempir, passa per ser 
inclusiu i integrador, per comprendre i entendre l’altre, 
per respectar les singularitats lingüístiques de comar-
ques com el Baix Segura i per reservar per al valen-
cià el paper d’element de cohesió social i patrimonial 
dels qui no la tenen com a llengua materna o territo-
rial. Tant de bo es comprenguera que el Baix Segura 
ha de complir un paper de pont entre la cultura caste-
llanomurciana i la valencianocatalana a fi d’enderro-
car malfiances perverses.

En definitiva, El Tempir no ha deixat mai de participar 
en tots els debats i qüestions sociolingüístiques més 
candents de l’actualitat, com l’actual model educa-
tiu plurilingüe (que no comparteix), l’establiment d’un 
règim de competència lingüística que supere la con-
dició del bonhomiós mèrit en la futura llei de la funció 
pública i la recepció de TV3 i IB3 al País Valencià. Ho 
ha fet braç a braç amb la resta d’entitats més signifi-
catives del territori valencià i de tot el nostre domini lin-
güístic. No debades, una mostra més d’eixe desig de 
vertebració ve de lluny, quan El Tempir organitzà les 
IX Jornades de Nacionalisme Català a la Fi del Segle 

XX amb el patrocini de la Fundació Revista Catalunya 
i per iniciativa de Max Cahner a Elx l’any 1995.

El Tempir, entre la resiliència i el paper propositiu

Sens dubte, vint-i-cinc anys després de la creació d’El 
Tempir, ningú no pot negar que el gran mèrit d’aquesta 
entitat ha estat posar Elx i el sud en la centralitat del 
mapa valencià; això és, ha reclamat per a aquest ter-
ritori un tracte d’igualtat respecte a València i el reco-
neixement del paper de contrapès. En altres paraules, 
no hi pot haver cap projecte de viabilitat per al País 
Valencià que puga prescindir d’un territori tan singular 
com el sud, amb un tarannà ben particular de la con-
cepció de «ser valencià». No oblidem que aquesta sin-
gularitat rau entre altres motius en la creació de la his-
tòrica Governació d’Oriola dins el conjunt del Regne de 
València com a conseqüència de no poder-la adminis-
trar directament des del cap i casal.

La direcció d’El Tempir, com les activitats que ha dut a 
terme, han fluctuat sempre entre l’actitud de resiliència 
davant de polítiques autènticament valencianòfobes de 
la dreta —fins i tot aguditzades pel pes de la divisió pro-
vincial als extrems nord i sud del país— i l’exercici d’un 
paper propositiu a la recerca de noves solucions que 
impulsen l’ús social del valencià i el sentiment identitari 
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valencianista. El Tempir aposta perquè el poble valen-
cià siga reactiu, i per això ajuda a construir un autèn-
tic moviment civil radicalment democràtic. Aprofundir 
en la democràcia ens ha de dur no sols a una major 
equitat (justícia social) i igualtat lingüística —condici-
ons bàsiques per a garantir la viabilitat futura del valen-
cià—, sinó també a millorar les condicions educatives, 

laborals, mediambientals i de benestar social de tots 
els valencians. O això, o la història ens reservarà el 
paper de la subordinació, una subsidiarietat que ens 
menarà a la desaparició de la nostra personalitat com 
a poble. L’ara o mai fusterià continua hui radicalment 
molt més vigent que fa unes dècades. El Tempir ajuda 
a construir l’ara.

M I L I T À N C I A

Decàleg d’actituds contra els prejudicis lingüístics 
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   Jaume Medina

Iguals o diferents?

I
Quan hom corre món té ocasió de contemplar no tan 
sols l’admirable diversitat dels paisatges, sinó també la 
gran varietat de formes de vida i de cultura que hi ha. 
Sens dubte la naturalesa ha prodigat liberalment els 
seus dons arreu de la terra i del cel i ha dotat esplèndi-
dament la humanitat de tota mena de béns, tant espi-
rituals com materials. 

Tanmateix, no parlarem ara i aquí de la immensitat 
de l’univers i de les galàxies i constel·lacions que el 
formen o de la fascinadora atracció produïda sobre 
els embadalits espectadors per les vastes esteses 
marines o pels ràpids o plàcids cursos fluvials, dels 
accidents geogràfics o de la vegetació d’una determi-
nada zona del nostre planeta, o dels usos i costums de 
les civilitzacions més avançades o més endarrerides, 
sinó del signe d’identitat que 
més caracteritza els éssers 
humans, això és, de la 
llengua amb què conceben 
el món i amb què expressen, 
quan poden i com poden, els 
seus pensaments i els seus 
sentiments.
    
La llengua és la plasmació 
del caràcter i de la identitat 
d’una ètnia o d’una nació; és la marca de la seva 
manera de ser, la raó de la seva existència i la garan-
tia de la seva pervivència. Ho saben tant els qui s’hi 
complauen com els qui la consideren un destorb per 
a llurs obscurs designis o propòsits. Per això des de 
sempre les societats més evolucionades posen tots 
els mitjans que tenen al seu abast per a la preserva-
ció d’aquest immens i incomparable tresor superior i 
excepcional.  
     
El cas català és ben peculiar i paradigmàtic. Mancada 
des del fons del temps d’un suport acadèmic que l’aju-
dés a mantenir-se, encara que no pas d’una rica i 
variada producció literària, la llengua s’ha desenrot-
llat i perpetuat fins al present en l’estament popular 
amb una pertinàcia i amb una constància dignes 

d’admiració i d’e ncomi. I és precisament ara que 
compta amb aquest suport indispensable que corre 
el perill d’esvair-se d’una vegada per sempre diluïda 
en la llengua que és emprada per a suplantar-la. 
     
Enric Prat de la Riba va fundar el 1907 l’Institut d’Es-
tudis Catalans amb el propòsit inicial i principal d’apro-
fundir en l’estudi de la llengua catalana i en la divul-
gació del seu coneixement. De llavors ençà (gràcies 
a aquesta institució o a pesar d’ella) s’ha fet una labor 
immensa: pensem només que l’any 1911 un signifi-
cat erudit deia que «la filología románica moderna en 
nuestra tierra, excepción hecha de los trabajos meri-
tísimos de Pompeyo Fabra y de mosén Alcover, está 
todavía en mantillas. Nada se ha hecho definitivo. 
Ni tan sólo conocemos nuestras fronteras lingüísti-
cas, ni sabemos una palabra sobre la división precisa 
de nuestros dialectos...». Vist des d’avui dia, en què 
han estat publicades les ingents obres de Pompeu 
Fabra, d’Antoni M. Alcover i de Francesc de B. Moll, de 

Joan Coromines i de tot d’al-
tres filòlegs insignes, sembla 
un miracle que en un segle 
s’hagi fet tanta feina: gràcies 
a aquest treball, en l’actuali-
tat tenim una de les llengües 
més ben estudiades del món. 
      
La tasca de Pompeu Fabra 
consistí, sobretot, en la depu-
ració de l’idioma, això és, a 

retornar-lo a la seva puresa, a obrir-li el camí per a 
poder esdevenir i ésser renovadament el mateix de 
sempre, a fi de «formar la llengua que fóra sortida de 
la nostra llengua antiga sense els llargs segles de 
decadència literària i de supeditació a una llengua 
forastera». Eren uns temps de recerca i d’aferma-
ment de la identitat catalana en tots els aspectes. 
Llavors (1916) l’Institut d’Estudis Catalans era vist 
pels espanyols com «un nido separatista», perquè «es 
ahí donde se está fraguando el arma de separación 
más evidente, el idioma». En aquells moments l’Institut 
tenia un gabinet on hi havia diversos «aparatos curi-
osos» com «el Kimógrafo y el Patégrafo, que sirven 
para apreciar y retener en discos adecuados las dis-
tintas modulaciones de la voz humana, los múltiples 
matices de las vocales y las diferencias dialectales de 

La realitat social catalana 
dels temps actuals s’ha vist 
profundament alterada per 
la inassimilable allau dels 

nouvinguts, sobretot durant  
la postguerra.
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la fonética catalana en Cataluña, Valencia, Baleares, 
Cerdeña y Rosellón». Però el que més preocupava no 
era pas això, sinó que el català, que ja havia passat 
a ésser un dialecte castellà, s’esforçava per tots els 
mitjans a treure’s de sobre els castellanismes i, havent 
entrat «a saco en el francés y el italiano», els savis de 
l’Institut «han trastornado la gramática y la ortografía, 
complicándolas mucho para que sean más difíciles. 
En vez de paraula dicen mot, y son así dichosos». 
     
No repassarem aquí un per un tots els episodis de 
la història esdevinguts amb posterioritat a la publica-
ció d’aquestes consideracions. Recordarem, això sí, 
que, comparada amb la d’aquells moments, la reali-
tat social catalana dels temps actuals és radicalment 
diferent, tant pel que fa a la cultura com pel que res-
pecta a la llengua, que s’ha vist profundament alte-
rada (les biblioteques i les fonoteques deuen servar 
els documents que ho testimonien i ho acrediten) per 
la inassimilable allau dels nouvinguts, sobretot durant 
la postguerra. Segurament que és per aquesta raó 
que les polítiques de les autoritats catalanes sobre la 
nostra llengua nacional s’han girat a la desesperada 
com un mitjó: si abans procuraven per tots els mitjans 
aprofundir en la diferència, ara s’esforcen a remarcar 
la semblança; si abans pretenien allunyar, ara procu-
ren aproximar. És una opció segurament honesta, a 
fi de facilitar la integració, però sens dubte altament 
arriscada, per tal com hi ha en joc el manteniment 
d’una personalitat i d’una identitat. Aproximant, s’ofe-
reix generosament una possibilitat d’acolliment; però 
també es corre el risc de negar-se (¿qui assimila o qui 
integra qui?), si el gest no s’acompanya d’una afirma-
ció de la personalitat pròpia. Perquè en tota persona-
litat hi ha peculiaritat i és ben cert que la identitat es 
fonamenta en la diferència...        

II
Com a home del carrer i com a professor de filolo-
gia, tota la vida (ara tinc seixanta-nou anys) he lluitat 
amb totes les meves forces i amb tot el meu saber pel 
manteniment de la dignitat i per l’elevació de la meva 
llengua i a favor de la integració dels nouvinguts (val 
a dir que els meus orígens vigatans em van ajudar 
a crear-me unes expectatives ben falses a aquest 
respecte: a Vic, a diferència de Barcelona, durant la 
meva infantesa i adolescència, els forasters s’integra-
ven gairebé espontàniament). I puc dir que he tingut 
algunes satisfaccions, però també molts desenganys: 
tot sovint la recompensa pel treball han estat els dis-
gustos. Jo he hagut d’aguantar, a Barcelona, que em 
diguessin: «usted no sabe donde vive» (¿s’imagina 
ningú un andalús entomant un despropòsit com aquest 
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—i en català— a Jaén o a Sevilla?), i he vist a la 
primera àrea de servei de sota la Jonquera un pare 
emigrant acabat d’arribar de Suïssa dient al seu fill: 
«habla español: ¡estás en España!», i he hagut de 
sofrir l’amenaça de detenció «por falta de respeto» per 
part d’un guàrdia civil, perquè li parlava en català (com 
si això fos un acte de supèrbia). I tot d’altres anècdotes 
no gaire engrescadores, a les quals cal afegir encara 
el sentiment de soledat, d’impotència i d’indefensió 
quan hom es troba en una situació com les descrites 
(en efecte, ¿on són llavors els qui ens haurien d’ajudar, 
per tal com ens han animat a mantenir les actituds que 
ens hi han portat?). 
    
 No és el meu propòsit entretenir-me a cercar els res-
ponsables de l’estratègia d’aproximació de què abans 
parlàvem, tot i que n’hi ha i hi són. Però sí que crec 
important remarcar que no és pas resultat de cap 
improvisació i que tot plegat respon a una planifica-
ció molt ben dissenyada, encara que potser no publi-
cada per escrit. Es tracta d’inclinar-se sempre per la 
forma lingüística més pròxima o semblant a  la cas-
tellana (perquè ningú no ens prengui per maniàtics 
obsessius, direm que de vegades també s’opta per 
algun anglicisme, o també, cada cop més rarament, 
per un gal·licisme).        
     
Aquest estiu vaig publicar un article en què exposava 
com la fórmula tradicional emprada per a rebutjar l’ac-
titud d’algú («Mori en Tal!»: «Mori el mal govern!», 
«Visca en Macià, mori en Cambó!», «Mori el Merma!», 
etc.) s’havia transformat en «Mort a en Tal!». Doncs bé, 
al cap de poc sabíem per la premsa que en la Medea 
assajada al Teatre Lliure hi havia al fons de l’escenari 
una inscripció que deia: «Mort al tirà Creont», «Mort 
a la puta Creusa». També en una novel·la emesa per 
TV3 la turba desfermada crida: «Mort als jueus!» No 
hi ha dubte que en temps passats s’hauria dit o escrit: 
«Mori el tirà Creont!», «Mori la puta Creüsa!» o «Morin 
els jueus!».

«Voldria fumar, però no em deixen», «voldria ser lliure, 
però no em deixen»: vet aquí una construcció normal 
i corrent —i lamentablement freqüent— en el català 
actual. Tanmateix, durant la meva joventut, jo no l’havia 
sentida mai a casa ni en el cercle dels amics. La forma 
normal era «voldria fumar, però no m’ho deixen fer», 
«voldria ser lliure, però no me’n deixen ser» (o, a tot 
estirar, «voldria ser lliure però no em deixen estar»). 
D’expressions com aquestes, avui dia n’apareixen a 
tota la premsa (fins i tot en la més exigent en el camp 
de la correcció lingüística) i no hi ha qui sigui capaç 
d’aturar-les, d’esmenar-les o de substituir-les per les 
genuïnes.     

«No sé com ho has pogut fer» és una altra construcció 
que ha progressat en els mitjans de comunicació. En 
realitat hauria de ser «no sé com ho pots haver fet»; 
però el model castellà sempre acaba imposant-se. A 
la televisió estem tips de veure jugadors que no han 
pogut fer entrar la pilota a la porteria, mentre el locutor 
ens diu que «el davanter ha pogut fer gol», o juga-
dors que no han pogut estrenar el marcador, mentre el 
locutor ens diu que «ha pogut estrenar el marcador»: 
contradiccions evidents, causades per la supedita-
ció a un model lingüístic estrany. «Podia haver fet un 
gol» o «hauria pogut fer un gol» és la forma genuïna 
i correcta, com «podia haver estrenat el marcador» o 
«hauria pogut estrenar el marcador». Semblantment, 
«no sé com et pot haver passat pel cap», i no pas «no 
sé com [se] t’ha pogut passar pel cap».
   
Un carrer, un riu, una porta, es «travessa» i no es 
«creua» (la semblança amb el castellà!), tal com 
ens matxaquen contínuament avui dia per la premsa 
escrita i per la televisió. Altrament, els núvols «ens 
passen per sobre», no pas «ens creuen»: si ens cre-
guessin, tindríem la pluja més compassada... Sort 
tenim que en els recordatoris dels traspassos molt 
sovint són transcrits els últims versos del Cant espi-
ritual de Joan Maragall, que diuen: «I quan vingui 
aquella hora de temença, / en què s’acluquin aquests 
ulls humans...», perquè avui dia, a Catalunya, els ulls 
ja només es tanquen. Una expressió que em recorda 
el meu avi: «No tinc ungles per gratar.» ¿Com és que 
en els temps actuals la gent només es rasqui? Tot 
plegat són tan sols uns quants —pocs— exemples 
d’aquesta assimilació al castellà. Qui vulgui tenir-ne 
un repertori més ampli, el pot consultar en el meu 
llibre La lenta agonia del català o l’ús de la llengua 
en els mitjans de comunicació (2013), on són reco-
llits un gran nombre de testimonis d’aquesta tendèn-
cia avalada i, si més no per omissió, promoguda o 
tolerada —¿on són si no les reaccions en contra?— 
per les autoritats en matèria lingüística.
     
Sens dubte s’ha produït un tall sagnant (encara que 
no voldríem que fos irreparable o irreversible) amb la 
nostra tradició mil·lenària. Desaparegudes les vocals 
neutres, les eles velars, les elles, assimilat l’ús dels 
verbs «ésser» i «estar» al castellà, i apropat (no pas 
«acostat», com es deia abans) al màxim possible el 
lèxic a la llengua dominadora, ¿què en quedarà, del 
català? Quan ja serem ben iguals a «todos los españo-
les», ¿en què o amb què justificarem i fonamentarem 
la nostra diferència?, ¿què ens identificarà?, ¿què 
ens salvarà?  
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Deixem-ho clar per endavant: no sóc cap savi conei-
xedor de la llengua fins als racons més amagats. 

Sóc (amb diacrític, si no seria un soc) senzillament 
un vell que va haver d’aprendre a escriure bé la seva 
llengua d’amagat i que des de llavors procura fer-ho 
tan bé com sap. En un parell d’articles a Llengua 
Nacional, ja fa temps que vaig exposar els efectes 
deplorables que a Alemanya ha tingut l’intent de «fer 
més fàcil la llengua». Ha estat un campi qui pugui, 
amb escriptors (i fins i tot diaris) que s’han negat a 
seguir la reforma. Una reforma que no ha aconseguit 
que més joves escrivissin correctament sinó que molta 
més gent ja no sabés quina era l’ortografia correcta. 
En resum, un campi qui pugui que hauria estat ben 
evitable. Per tots els sants, 
no fem res de semblant a 
Catalunya!

Quin inconvenient hi ha a 
saber distingir dóna de dona, 
sóc de soc, bé de be, nét de 
net o séc de sec? La llista 
dels diacrítics més usats no és pas llarga i es pot inter-
calar en qualsevol gramàtica d’ensenyament. En la 
Gramàtica essencial de la llengua catalana d’Albert 
Jané (Barcanova, Barcelona 1986) n’hi ha prou amb 
una pàgina i mitja (97-98) per a enumerar-los.

Senyors filòlegs: la dificultat més gran del català per a 
qui l’ha d’estudiar no són ni de lluny els diacrítics, sinó 
l’ús dels pronoms febles. I què hem de fer? Escriure-ho 
tot sense guionets? O sense distingir entre hi i ho? 
O qualsevol barbaritat semblant? ¿O hem d’acabar 
usant un pidgin simplificat, com, per exemple: «Jo dir 
vostè ara dinar. Tenir gana»? Això sí que seria simpli-
ficar. ¿O, posats a fer, donar llibertat a cada criatura 
perquè ho escrigui tot com li sembli, i al diable amb 
Pompeu Fabra?

Sembla que els «moderns» partidaris d’un català 
light han aconseguit obrir forat a l’IEC. Tapin-lo ben 
de pressa. Contra totes les malvestats sofertes durant 
segles hem aconseguit d’arribar als nostres dies amb 
una llengua bellíssima (com ho són gairebé totes quan 

Diacrítics i arguments 
raquítics

   Pere Grau 

se saben usar). I ara hem de començar a treure maons 
de l’edifici que tants patiments ha costat de construir i 
d’aguantar dret? No, no i no. Aquesta pretesa moder-
nitat no seria altra cosa, amb tots els respectes, que 
una mal aconsellada claudicació.

Tornant a l’exemple de l’alemany. L’alemany, per a 
tots els estrangers, és una llengua molt més difícil del 
que pugui ser-ho el català. I per a les criatures ale-
manyes tampoc no és fàcil. Però qui ha dit que una 
llengua hagi de ser més fàcil que les matemàtiques o 
que la química? Una llengua es forma en el curs de 
segles i es converteix en una eina de comprensió dins 
un determinat grup humà. I tot el que caldria fer, seria 

registrar i incorporar a la gra-
màtica els canvis naturals 
que experimenti en el curs 
del temps. Fer amb ella uns 
benintencionats experiments 
que alterin de cop el consens 
de comprensió crescut amb 
el pas de les generacions, 

només porta confusió en els qui l’han d’aprendre i 
desorientació entre els qui l’han d’usar.

Senyors filòlegs: com que sé bé que no sóc cap be ni 
cap soc, que no tinc cap os d’ós, que la meva dona 
no em dóna cap motiu de queixa i que m’agrada tre-
pitjar el sòl a la llum del sol, i per evitar que després 
no sàpiga com expressar-ho, demano de genolls que 
no toqueu els diacrítics amb arguments tan raquítics.  

Quin inconvenient hi ha a saber 
distingir dóna de dona, sóc de 
soc, bé de be, nét de net o séc 

de sec?
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Enguany també celebrem el centenari del naixe-
ment de Maria Aurèlia Capmany, una dona que 

va voler-se fer a ella mateixa malgrat que els cànons 
de l’època no li ho permetien —l’època que va viure 
d’adulta, no l’època per la qual l’havien educada a l’Ins-
titut Escola, de joveneta. I és que l’havien preparada 
per a un món ple de llibertats i de sobte topa amb un 
de ben diferent, en què la repressió és l’emblema. Per 
tant, educada per a una societat que no és la que va 
trobar, pot acotar el cap —com tants i tants altres— o 
pot intentar erigir-lo tan alt com pugui, malgrat saber 
que no era una tasca fàcil, però tenint en compte que 
ella podria servir d’exemple, que ella podria aplanar 
el camí —com deixen clar que volen fer els escriptors 
de Cita de narradors: Joan 
Perucho, Manuel de Pedrolo, 
Jordi Sarsanedas, Josep M. 
Espinàs i la mateixa Maria 
Aurèlia Capmany, l’única 
dona. Així que opta per no 
tenir por, o si més no per 
tenir les coses ben clares i lluitar en contra d’allò que 
no li semblava just. En El cel no és transparent, sem-
blantment al seu cas, fa dir a la Maria: «M’ha calgut 
destruir tot allò que m’havien ensenyat; m’ha calgut 
fer-me de nou d’una manera que no em van ensenyar 
a ésser. Després m’he limitat a actuar al més recta-
ment possible» (Capmany 1996: 496).

Davant la situació en què es troba, no pot ni sap ni vol 
quedar-se de mans plegades veient la injustícia que 
plana a tot drap i a tot arreu; no vol ser-ne còmplice 
—i no fer res era, en última instància, ser-ne còmplice. 
Capmany es manté fidel als seus principis i actua en 
conseqüència. Agafa la llengua com a arma i comença 
a fer-se-la seva, sobre paper, en xerrades... Segons 
Agustí Pons, devia considerar que aquesta era la seva 
militància més efectiva (Pons 2017: 337). I d’aquí, 
apunta Francesc Foguet, sembla que n’acabarà deri-
vant el seu compromís polític (Foguet, 2018: 35). Ella 
és producte del moment en què els escriptors s’en-
gatgen, es comprometen, i el seu compromís esdevé 
triple, també, com en el cas de Maria-Mercè Marçal: 
amb el seu poble, amb la seva classe i amb el seu 

Maria Aurèlia Capmany: la 
llengua catalana com a eina

   Agnès Toda i Bonet 

gènere. I el compromís amb el seu poble la porta no 
sols a optar per escriure en català i, a més, intentar 
fer-ho legalment, malgrat la censura, l’opressió i la pro-
hibició del franquisme; sinó també a fer-ho amb clara 
consciència lingüística, preocupant-se per la llengua 
que feia servir. 

D’aquí que, a vegades, s’empelti de la llengua més 
col·loquial —com a llegat patern o de l’avi, en podríem 
dir—, com es pot observar clarament en les seves 
Varietats; però també conrea altres tipus de llengua 
i se’n preocupa cansadament, perquè sap que ella, 
com Espriu —el seu admirat Espriu, de qui precisa-
ment va parlar en relació amb la llengua en comentar 

la Primera història d’Esther: 
«No hi ha llenguatge críptic 
en Espriu, ni sentits equí-
vocs, ni valors translatius, ni 
significacions arcaiques, les 
paraules tenen exactament 
el sentit que trobarem, si ens 

donem la pena de buscar-les, en el diccionari norma-
tiu» (Capmany 1972: 115)—, també ha nascut —o així 
s’ha fet a ella mateixa— per «salvar-nos els mots» i 
vol reeixir en l’empresa; salvar la llengua —en termes 
genèrics, incloent-hi tots els registres i les diferents 
possibilitats. 

En Un lloc entre els morts ens diu que el castellà «és 
la llengua que es cotitza»  (Capmany 1998: 663). Ella, 
doncs—que es troba immersa en aquesta situació, 
en què el castellà és la llengua de prestigi i el català 
la llengua, en tot cas, perseguida—, pretén recupe-
rar per a la seva llengua (i la seva literatura) l’antiga 
efervescència. Vol portar-nos de nou l’esperança a 
les mans, al cor; «tanta derrota i misèria devia produir 
[...] una esperança il·limitada» (Capmany 1994: 186), 
diu en El gust de la pols, i aquesta devia ser la seva 
pròpia situació; lluny de deixar-se engolir pel pou fosc 
del franquisme, renéixer de les cendres amb la utopia 
com a horitzó.

En Un lloc entre els morts, també, pregunta: «Què deu 
ser més dur, Carolina, l’exili de fora o l’exili de dins?» 

El seu compromís esdevé triple: 
amb el seu poble, amb la seva 

classe i amb el seu gènere.
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(5: 665). Capmany va optar per viure l’exili des de dins, 
va optar per quedar-se —malgrat la persecució que hi 
regnava— i des de dins lluitar en contra d’allò que es 
pretenia: anorrear la cultura catalana (i aquí el calaix 
és ben ample, perquè tot hi cabia i, per tant, també tot 
era apte a l’hora d’anar-hi en contra, des de l’acte més 
senzill i concret, a un altre de més complex i ampli; 
calia enginy i coratge, i ella se n’amara). 

És cert, però, també, que va anar nord enllà —«on 
diuen que la gent és neta i noble, culta, rica» (Espriu)— 
per agafar aire fresc, però no s’hi va quedar. Va anar-
se’n a París i en va tornar carregada de l’esperit exis-
tencialista que, precisament, 
tant compromís reclamava, 
davant un món tacat de sang 
i de dolor, en què l’existència 
esdevenia absurda perquè 
s’havia mostrat la mala fe 
humana a l’engròs i ella, com 
els existencialistes, pretén 
infondre esperança, lluitar contra la pèrdua d’identi-
tat que l’alienació —i qui diu alienació, diu dictadura, 
absolutisme...— imperant perseguia com a objectiu 
per tal de fer callar veus dissonants i contràries a allò 
que alguns —no pas tots, potser tampoc no pas la 
majoria, però sí els qui es van alçar en contra de la 
democràcia— pretenien. Pretén demostrar, doncs, 
aquella llibertat total tan pròpia d’aquest esperit filosò-
fic i aquella possibilitat d’elecció —que hi era, malgrat 
que podia estar molt amagada. El Quim de Quim/
Quima ens ho expressa clarament: «vaig trobar que 
era molt ben pensat protestar, encara que només sigui 
per reclamar el dret a viure com cal» (Capmany 1995: 
117); «El que cal és decidir-te, saber exactament per 
què vius» (Capmany 1995: 118). Ella, la Maria Aurèlia, 
ho té clar, s’hi dedica amb totes les seves forces i 
el seu savoir faire, tossuda i tenaç. Ara només li cal 
fer-ho explícit per si algú més es vol sumar a la seva 
causa, en esbombar-la als quatre vents i fer que la 
gent s’adoni que «som molts més dels que ells volen 
i diuen», en paraules de Raimon.

D’altra banda, que ella és conscient de la importàn-
cia de la llengua que utilitza com a eina en la seva 
tasca com a escriptora, ho prova el cas, per exemple, 
del títol d’una de les seves obres, Necessitem morir, 
que li va comportar certa polèmica per si el «neces-
sitar» era correcte, ja que en català tenim el verb 
«caldre» potser més precís. Ella, però, havia tret el títol 
d’un vers de Salvat-Papasseit —«perquè per tornar 
a néixer necessiteu morir»—, amb voluntat no sols 
d’apostar per la llengua sinó, de retruc, també pels 
seus escriptors, volgudament i tossudament silenci-
ats; però també volgudament i tossudament salvats 

—i valgui la redundància, en aquest cas, de (cog)nom 
i adjectiu (Mallafrè et al. 2002).

Les seves obres, a partir d’aquí, no solament són 
plenes d’un exquisit treball lingüístic que pretén 
aportar models per a cada tipus de subgènere literari 
que conrea, sinó que també són plenes de missatges 
contundents i ideològicament dirigits. Així, la Rosa de 
L’altra ciutat ens diu que «era catalana, i no podia ser 
res més. Perquè pensava en català, resava en català 
i comptava en català i a través de les paraules catala-
nes venia el món al seu pensament» (Capmany 1993: 
159). Unes paraules que podríem aplicar a la mateixa 

Maria Aurèlia Capmany, 
sobretot si tenim en compte 
que a Pasqual Maragall li 
explica que ella era absolu-
tament monolingüe, que «a 
l’escola m’ensenyaven en 
català i encara vaig atrapar 
abans de la guerra un curs 

a la Universitat Autònoma, en català. El castellà, l’es-
tudiava amb tot l’interès del món, però no era pas la 
meva llengua» (Capmany 1997: 315). 

Anne Charlon exposa que, en el cas de Maria Aurèlia 
Capmany, refermar-se en el català, «escriure en català 

«Vaig trobar que era molt ben 
pensat protestar, encara que 

només sigui per reclamar el dret 
a viure com cal». 

Arxiu fotogràfic de la família Capmany
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va ser, en un principi, la manera d’expressar el males-
tar i la disconformitat davant el món en el qual li tocava 
viure en endavant. Però era, també, una afirmació: 
afirmació de la capacitat de la dona per a superar 
les trabes [sic] que li imposaven, per a acomplir d’al-
tres tasques que les de la llar i fer-ho tan bé com els 
homes; afirmació de la iden-
titat catalana» (1993: 42). La 
llengua catalana, per tant, 
era la seva eina; però no li 
valia qualsevol eina. Aquella 
eina, ella la volia tan robusta 
com ho havia estat. Per això, 
l’any 1966, en fer un balanç 
de la situació de la llengua 
dins Presència se’n preo-
cupa i expressa que es tracta 
d’un any «d’esperances fallides. El català, si bé ha 
deixat de ser una llengua condemnada, [...] continua 
essent una llengua segregada: continua absent de les 
escoles, de la TV, de la ràdio, dels diaris» (extret de: 
Pla i Barbero 1995: 65). La preocupació per la llengua, 
per tant, no la deixa de petja, i és tothora perquè, en 
definitiva, com s’ha vist, és la preocupació per la seva 
identitat, per les llibertats que li són vilment preses. 

És en aquest sentit, el d’inquietud lingüística, que 
cal entendre la seva tasca com a traductora, també. 
Busca acostar a la llengua catalana allò que s’estava 
fent a fora com a model per a futurs escriptors i com 
a mostra que el català era hàbil en diferents regis-
tres, que no tenia límits; fet i fet, com qualsevol altra 
llengua —tot i que pretenien relegar-nos-la a la llar i 
hi podia haver qui realment es pensés que només era 
apta en aquest entorn.

Per això, Josep M. Llompart destaca en Cartes imper-
tinents de dona a dona: «la magnífica escriptora, la 
ciutadana coratjosa i tenaç, la catalana del tot lliurada 
a l’exercici de la catalanitat, finestra oberta a tots els 
problemes del nostre espai i del nostre temps: l’alli-
berament d’una cultura perseguida a mort, l’allibe-

rament de la classe treba-
lladora, l’alliberament de la 
dona. Una mateixa i indes-
triable lluita, al capdavall. I 
la lluita, també, pel propi art, 
per aqueix ofici de novel-
lista que amb vocació tan 
profunda, tan responsable, 
saberes assumir» (Capmany 
1996: 180). D’altra banda, 
Xavier Padullés (2001: 12) 

subratlla, semblantment: «El seu compromís amb la 
societat, la cultura catalana (sempre reivindicada des 
dels seus textos) i la llengua, [...] en uns anys en què 
la cultura catalana vivia una època de moltes urgèn-
cies històriques.» I, al seu torn, Joan Casas expressa 
que Maria Aurèlia Capmany «en aquest país repre-
senta una icona cultural, un referent generacional» 
(Briguglia 2011: 268).

Maria Aurèlia Capmany s’erigeix, doncs, com a escrip-
tora compromesa, un compromís que passa per la 
llengua i es fa extensible i que, en última instància, 
clama llibertat per tots els porus. No vol que la seva 
existència ni la del seu poble quedi en mans d’aquells 
que ens volen mesells, colonitzats i subjugats; no vol 
esdevenir ciutadana de segona, ni ella ni la seva gent. 
I malda per canviar-ho, per començar a construir una 
altra història, una història, però, que sols és possible 
amb la complicitat dels altres. I aquí som!

Busca acostar a la llengua 
catalana allò que s’estava fent 
a fora com a model per a futurs 
escriptors i com a mostra que 
el català era hàbil en diferents 

registres. 

100Maria Aurèlia
Capmany
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1 Vegeu l’interessant article de Manuel Llanas, «Jané i Riera, Albert», dins el Diccionari de la traducció catalana:http://www.visat.
cat/diccionari/cat/traductor/416/jane-i-riera-albert.html (consultat el 9/6/2017), que recull tota la bibliografia del treball de Jané com 
a traductor. .

2 La història i continguts de la col·lecció en les seves diverses etapes ha estat ben explicada en Canal &  Martín 2011. 

Albert Jané ocupa un lloc fonamental en la histò-
ria de la llengua catalana a partir de la dècada 

de 1960. Les seves traduccions modèliques de llibres 
fonamentalment destinats a un públic infantil i juvenil1, 
i el model de llengua usat en la important revista Cavall 
Fort —que va ensenyar a escriure tantes generacions 
de nens i nenes en les èpoques de persecució de la 
llengua catalana— han definit d’una manera precisa 
i exemplar l’estàndard de la llengua catalana actual.
En l’obra d’Albert Jané com a traductor destaca, 
però, un títol que se’n va del material literari destinat 
a infants: una novel·la policíaca publicada dins la col-
lecció «Seleccions de la cua de palla» d’Edicions 622. 
És una veritable excepció dins una vida dedicada a 
la traducció catalana, però constitueix una prova de 
l’excepcional sentit lingüístic de l’autor.

La qüestió del model de llengua catalana per als regis-
tres col·loquials relacionats amb els baixos fons és 
molt complexa. Jané hi reflexionava fa poc:

Aquí ja entrarem en el terreny una mica difícil i 
discutible de l’estil. Jo he dit algunes vegades 
que no s’han d’usar mai ni arcaismes ni purismes 
superflus, innecessaris, a contracor; sembla una 
cosa estranya i és veritat que n’hi ha molts que ho 
fan, que escriuen paraules, que es queixen que 
el català ha de ser una llengua correcta, i la con-
verteixen en una llengua artificiosa. Dius: «Bé, 

Albert Jané, traductor 
d’una novel·la policíaca

   Joan Ferrer i Francesc Feliu
Universitat de Girona

parlem-ne, per què posa vostè això aquí?, per què 
diu “ha succeït”, i no posa “ha passat”…» Ah, per 
què ho fan? Perquè tenen una informació defici-
ent, insuficient. El mateix Espriu escrivia «llur» a 
contracor, ho va dir clarament. Si se’n pot prescin-
dir, encara que es respecti Fabra! —«escolti, el llur 
no és pas necessari, el diccionari no ho diu pas»: 
això passa sovint, que s’escriuen, es fan servir 
formes artificioses a contracor perquè no tenen 
prou capacitat de revisar tot el cabal lèxic i expres-
siu de l’idioma per a trobar les solucions més ade-
quades. Això es veu molt sovint, és clar, en traduc-
cions de novel·les, en els diàlegs, que fan servir 
unes certes formes. Dius: «Bé, n’hi ha unes altres 
que són equivalents, que són tant o més correctes 
i que són més normals, més pròpies del llenguatge, 
oi?» «La cua de palla» és, en general, una col·lec-
ció mal corregida. Van agafar mals traductors, que 
no sempre tenien totes les formes correctes dis-
ponibles en compte; traduïen molt literalment, i a 
vegades confonien o barrejaven els nivells. N’hi 
ha un que diu: «Posa-t’ho a la testa, nano» —
això no m’ho invento—; «testa» és una paraula 
d’un nivell actualment alt i «nano» d’un nivell baix.  
O coses com, per exemple, que hi ha un policia 
que presenta la dimissió i el comissari li demana 
que li doni la pistola i la placa, i el policia diu: «Aquí 
té la placa, la pistola em pertany.» Això és cor-
rectíssim, però jo hauria dit «la pistola és meva».  

Aquest article analitza la traducció d’Albert Jané d’una novel·la policíaca, L’afer N’Gustro, de Jean-
Patrick Manchette, publicada dins la col·lecció «Seleccions de la cua de palla» d’Edicions 62, amb 
l’objectiu de dilucidar l’excepcional sentit lingüístic de l’autor. Enmig de tot el treball de Jané com a 
traductor, aquesta obra presenta unes característiques molt singulars, que la diferencien de tota la 
resta de traduccions de còmics i de clàssics de la literatura infantil i juvenil. L’estudi remarca el caràc-
ter creatiu de Jané en la traducció de l’argot i les òptimes solucions en la creació d’un registre vulgar 
català que resulti creïble.
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3 De l’entrevista de Mercè Espuny feta a Albert Jané, dins Llengua Nacional 97 (2016): 37-38. Cal recomanar, sobre aquestes qües-
tions, la lectura d’un estudi recent de Jané (2017).

4 Jean-Patrick Manchette (Marsella, 1942 – París, 1995) es presentava en la pàgina inicial de la novel·la de la manera següent: 
«Passionné de jazz, de cinéma et de littérature, J.-P. Manchette a su, en précurseur, trouver le ton des grands romans noirs où se 
mêlent aventures, critique sociale et peinture de la vie quotidienne.»

5 Nosaltres hem utilitzat com a diccionari de referència per a escriure aquest estudi el CNRTL (Centre national de ressources tex-
tuelles et lexicales, online), que es presenta a si mateix com: «Créé en 2005 par le CNRS, le CNRTL fédère au sein d’un portail 
unique, un ensemble de ressources linguistiques informatisées et d’outils de traitement de la langue.» En els casos dels mots que 
no apareixen en el CNRTL hem utilitzat altres recursos existents a internet.

En general, jo no sé què va passar, però no ho van 
corregir prou bé. La qüestió és que sempre hi ha 
certs malentesos perquè no es tenen en compte 
els fets reals; per exemple, el meu estimat amic 
Francesc Vallverdú, en pau descansi, era un dels 
responsables de 62, l’editorial que publicava «La 
cua de palla», i en el seu llibre cèlebre, un bon 
llibre, L’escriptor català i el problema de la llengua 
(1968), quan tracta el model de llengua posa com 
a model de català artificiós un text, atenció!, d’una 
novel·la de «La cua de palla», sense dir-ho. Jo li 
vaig dir: «Vallverdú, però aquest text estava sota 
el teu control»3.

La novel·la que van encomanar de traduir a Albert 
Jané per a «Seleccions de la cua de palla» és L’afer 
N’Gustro (1984), de Jean-Patrick Manchette4, publi-
cada amb el títol: L’affaire N’Gustro (Gallimard, París 
1971). Aquest text presenta molts desafiaments per 
a qualsevol traductor. Albert Jané, savi i humil, ens 
va confessar: «A vegades no sabies pas què volia 
dir el text.» I és una evidència: moltes paraules de la 
novel·la no es troben recollides en els grans diccio-
naris de la llengua francesa5. Jané en aquella època 
sols podia utilitzar Le Robert en format de paper.

El resultat, llegit avui, és admirable. Cal tenir en 
compte que avui en dia els registres col·loquials en 
català, tant en obres escrites com en produccions 
televisades, es troben en el que sembla un cul-de-
sac. Algunes produccions de TV3 ens en serveixen 
exemples abundantíssims, que no cal ni citar. 

Per al lèxic català, des del punt de vista històric, com 
a descripció del llenguatge dels baixos fons (l’argot 
de la delinqüència clàssica, anterior al món global i 
a internet, el llenguatge de les novel·les de «lladres 
i serenos» o policíaques, que tant agradaven a 
Salvador Espriu) disposem de la informació recollida 
en els treballs de Wagner (1924), Vinyoles (1978), 
Sánchez, Taixés & Tasis (1991), Pomares (1997) o 
Mitjavila (2013). Amb tot, els reculls es queden curts: 
sempre podem trobar-hi a faltar expressions o termes 
com, per exemple, el mot xonada (‘coit, clau’) —
format sobre xona (‘vulva’)— que ens recordava una 
vegada l’escriptor Vicenç Riera Llorca (1903-1991), 

quan vivia a Pineda. Aquesta paraula era ben viva 
en la Barcelona menestral durant l’època de la seva 
joventut.

Jané utilitza tot un seguit d’estratègies lingüístiques  
i de creativitat literària per a fer una traducció creïble 
de la parla del protagonista de la novel·la —Henri 
Butron—, un personatge ambigu, que es mou en els 
ambients esquerrans, amb vel·leïtats progressistes  
i pseudo-revolucionàries, de la França dels anys 
1960, sense cap concessió a una llengua embas-
tardida (Espriu dixit).  Considerem  que el treball del 
traductor, després de més de trenta anys, continua 
essent el model a seguir.

 Tot seguit presentem repartides en set seccions  
—que certament sols són indicatives, atès que força 
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exemples podrien anar en diversos apartats— algunes 
de les solucions més significatives en el treball de tra-
ducció de Jané en  L’afer N’Gustro. Cal dir que per 
raons d’espai hem deixat d’anotar moltes solucions 
que són ben interessants. En la reproducció de l’ori-
ginal francès, sovint interrompem el text per indicar 
entre cometes simples (‘’) el sentit d’alguns mots 
d’argot, que ens eren desconeguts. Esporàdicament 
i entre claudàtors fem alguna observació.

Mots despectius

un tros de xacal rabiós (7) | un sale petit chacal (7)
si veiessis la cara d’idiota que fas! (13) | vous avez 

une belle tête de crétin (16)
carallades (13) | conneries (16)
tota aquesta vulgaritat em fot fàstic (13) | je hais toute 

cette vulgarité (17)
examino l’amigueta (13) | pour détailler sa copine (17)
malparit de lladre! (15) | sale petit voleur! (20)
aquest cony de vell (16) | ce vieux schnock ‘imbé-

cile, fou’ (23)
un de la bòfia (16) | une bourrique ‘âne ou ânesse’ (23)
no sóc ni marica (17) | je ne suis pas péde ‘pédé-

raste’ (24)
el tenia per un banau (18) | il le tenait pour un con (25)
era un malparit (18) | était une belle ordure (26)
aquest cony de vell. El malparit (19) | le vieux taré. 

Le salaud (30)
les mosses (20) | les miquettes (30)
anaven més trompes que nosaltres (23) | étaient plus 

bourrés que nous (36)
són uns paquets, és clar (38) | elles sont moches, 

d’accord (38)
una de les ties de «Clarté» (24) | une des morues de 

«Clarté» (38)
aquesta tòtila (24) | cette conne (39)
brètols! Malparits! (24) | Salauds! Ordures! (24)
el malparit del cul que és (26) | le salaud de faux-

derche ‘faux cul’ qu’il est (41)
el porc de l’amo (28) | le salaud de loufiat ‘garçon de 

café’ (44)
els malparits (30) | les vaches (49)
merda seca –dic–. Caca. Policia. Sac de pus. Malparit. 

Podrit. Dat pel sac. Porc (32) | diarrhée, dis-je. 
Merderie. Policier. Mal blanc. Chiotte. Goguenot. 
Salope. Trouduc (54)

la bandarra (35) | la salope (58)
animalot (36) | con (62)
una barjaula blanca (62) | une poufiasse blanche (62)
és així que es mantenen en el poder, els maricons 

(37) | c’est comme ça qu’ils restent au pouvoir, les 
boeufs (65)

porc fotut de negre (43) | sale nègre (75)
bandarra blanca (43) | pétasse ‘prostituée débutante 

ou occasionnelle, femme facile’ blanche (75)
aquests banaus (50) | les pauvres zouaves ‘person-

nage curieux, au comportement extravagant’ (87)
aquests merdosos (50) | ces péteux ‘pédant, préten-

tieux, faiseur d’embarras’ (87)
l’altra tòtila (59) | l’autre petite oie (102)
la mocosa (62) | la barmaid (106)
un cony de ciutat (63) | sale ville (109)
un parell de tipets (64) | deux rigolos ‘personne amu-

sante, qui aime plaisanter, s’amuser’ (110)
tots els cabronassos d’espectadors (73) | totus les 

putains de spectateurs (129)
saludem els tomacots que volten per allí (73) | on 

salue les boudins ‘jeune fille ou jeune femme mal 
faite et sans grâce’ alentour (130)

la merdoseta (74) | foutriquette ‘personne chétive, de 
petite taille; personne insignifiante’ (131)

tan collonut com se’l veu (75) | paf ‘membre viril’ qu’il 
est (131)

encara no heu vist res, cara de cony (82) | vous avez 
rien vu encore, trou de pine ‘membre viril’ (146)

és una bona tia (89) | c’est une gaillarde (157)
els malparits (105) | les bandarloques [mot no docu-

mentat] (187)

Sexe

he passat per les meves armes una colla de jueves 
(12) | j’ai enfilé plusieurs juives (15)

la meva perforadora (12) | mon dard (16)
aprofito tots els viratges per repassar la Lysse (13) 

| je roule des patins à Lyse dans les virages (16)
li vull fer pessigolles al conill amb el colze (15) | je 

veux lui émouvoir le minet ‘chat(te)’ avec mon 
coude (19)

coneixia unes ties que s’havia tirat (17) | je con-
naissais des miquettes qu’il s’était tapé ‘posséder 
charnellement, faire l’amour avec’ (24)

que els moros els donessin pel sac (18) | que les 
bougnouls ‘nègre ou métis’ les épongent ‘procu-
rer de la jouissance’ (25)

fa que se li drecin els pits (20) | fait ses pointes de 
sein s’ériger (31)

hi hauria cuixa (26) | y aurait du cul (41)
me la tiro set vegades (30) | je la baise ‘faire l’amour’ 

sept fois (49)
la neurastènia no és res que no es pugui fer passar 

amb un bon clau (33) | la neurasthénie, c’est rien 
dont on ne puisse guérir en tirant un coup (56)

però prou que me la vaig tirar, més endavant. La vaig 
fer xisclar (35) | mais je l’ai bel et bien possédée, 
plus tard. Je l’ai fait crier (59)

deixa’m perforar-la, una vegada i prou (36) | laisse-
moi l’enfiler rien qu’un coup (62)

si tot l’equip de protecció se l’ha picada! (36) | toute 
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l’équipe de protection l’atringlée ‘posséder sexuel-
lement’! (63)

desitjoses de fer-se travessar (38) | désireuses de se 
faire fourrer ‘avoir avec elle des rapports sexuels’ 
(67)

¿que us voleu picar una intel·lectual? (39) | vous frayez 
‘ouvrir (une voie) en piétinant et/ou en repoussant 
les obstacles’ avec une intellectuelle? (68)

la realitat és que estic trempant (39) | la réalité, c’est 
que j’ai le braquemard ‘membre viril’ érigé (69)

no s’han d’empaitar dues ties alhora (45) | il faut pas 
courir deux morues à la foix (78)

bé volia que me la piqués, a ella (45) | elle voulait bien 
que je la saute, elle (78)

no com el coronel Jumbo, que continua buscant petroli 
al pis de dalt amb Josyane (61) | pas comme le 
colonel Jumbo, que s’active en haut sur Josyane 
(105)

s’ha escorregut? (63) | elle a joui? (108)
que s’hagi deixat foradar (63) | elle s’est faig défon-

cer (108)
repassa les ties com si res (64) | il drague les miquet-

tes comme un fou (110)
negres ben membruts (72) | Nègres fortement 

membrés (125)
deu xuclar com una malparida (85) | doit sucer comme 

une salope (151)
me la tiraria ben de gust (89) | je me la ferais bien 

(157)
deu ser N’Gustro que la deu esmolar. Penetració d’un 

bon semaler (109) | c’est N’Gustro qui doit l’éma-
cier. Pénétration par grand boutoir ‘outil utilisé par 
divers artisans (qui le poussent de la main): par le 
maréchal ferrant pour parer la corne, […] ou par le 
sabotier pour creuser les sabots’ (193)

ja em veia buscant petroli amb la noia voraç; deu 
xuclar com una ventosa (109) | je me voyais déjà 
à fourrer la petite vorace; elle doit sucer terrible-
ment ‘Fourrer une fille, une femme. Avoir avec elle 
des rapports sexuels’ (194)

amb les mosses que els endossa entre les cuixes 
(113) | avec les filles qu’il leur fourre dans les 
cuisses (199)

que es nega, d’una vegada per totes, a deixar-se tocar 
més allò que no sona (121) | qui refuse une fois 
pour toutes de se laisser davantage enculer (213)

Mots vulgars i activitats delictives

enxampo un Fiat (12) | je chope ‘voler, dérober’ une 
Fiat (15)

ja cal que comenci a gambar (12) | je peux commen-
cer à me mettre en mouvement (15)

fa morros (15) | demeure masquée (19)
quina emprenyada (16) | il serait bien emmerdé (23)

li foto una puntada de peu als collons (17) | aussi sec 
je shoote aux roustons ‘testicules’ (23)

clava ventallot (17) | frappait (24)
no pas més emprenyador (18) | à peine plus emmer-

dant (25)
se’n va anar al carall (18) | s’effondra (26)
no passàvem d’alguna carallada després d’haver 

begut (22) | c’était juste des trucs d’après boire (35)
de tant en tant ens escalfàvem (22) | on se châtaig-

nait ‘donner des châtaignes, frapper’ (35)
tothom comença a repartir hòsties (23) | tout le monde 

se cogne ferme (36)
ens vam aporrinar de valent (23) | nous échangeons 

force coups (36)
es fot a cridar (24) | il y en a une qui gueule (38)
comencem a estomacar (24) | on cogne (38)
guillem per l’altre costat (25) | on se tire par l’autre 

côté (39)
és un daltabaix (25) | c’est le bordel (40)
massa mullader (30) | c’est trop de tracas ‘bruit, agi-

tation, effervescence’ (49)
no s’emprenya (41) | il ne se masque (41)
dic en un to de conya insultant (27) | fais en me 

marrant d’une manière insultante (42)
això és un merder (32) | la taule est dégueulasse ‘qui 

est sale, répugnant’ (53)
plomaré els passerells (35) | j’épongerai les gusta-

ves (58)
quin merder, recony, quin merder (36) | quel bordel, 

non mais, quel bordel (61)
es fot de fàstic (46) | elle s’emmerde trop (79)
deixo anar un pet molt sonor (47) | et je foire ‘avoir la 

diarrhée’ bruyamment (81)
collonades immenses (54) | salades monstres (94)
un element ben parit (60) | voilà un type (102)
quina idea més trempadora! (66) | quelle idée ban-

dante ‘bander: être en état d’érection’! (113)
un pistolot de pebrots (84) | un mastardflingue (150)
aquesta casa de barrets de senyors (85) | cette gentil 

hommière (152)
amb un mal terrible als daixonses (93) | un terrible 

mal aux choses (166)
què cony sé jo (108) | foutre sait quoi (191)
i es treu una pisti (114) | et tire un flingue (201)

Reescriptura creativa

no vingueu amb conyes rares (7) | faites pas chier 
‘évacuer les excréments solides’ (7)

en fi, nosaltres hem de tocar el dos (10) | eh bien, faut 
qu’on se sauve (11)

això no ho canvia ni Déu (11) | on n’enchangera plus 
(13)

mon pare em colla de mala manera (11) | le père 
Butron me serre la vis (14)
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es deu pensar que fot qui sap el goig amb la seva 
nàpia de ganxo (12) | elle doit se croire belle au 
second degré avec son nez bougnoul ‘nègre ou 
métis’ (14)

un LessMcCann que es deu enfilar per les parets (12) 
| un LessMcCann qui ne craindrait pas (15)

obrir-lo és bufar i fer ampolles (12) | jeu d’enfant que 
d’ouvrir (15)

les casetes de pa sucat amb oli (13) | les baraques 
en torchis ‘mortier constitué de terre grasse et argi-
leuse corroyée avec de la paille, employé dans la 
construction d’un mur’ (17)

s’adona que fa un paper d’estrassa (13) | elle se 
retrouve tot con ‘région du corps féminin où abou-
tissent l’urètre et la vulve’ (17)

que la cosa petés malament (16) | qu’il y aurait des 
conséquences (16)

tinc la cara com un mapa (43) | mon visage est 
marbré ‘imiter les veines, les taches, les nuances 
du marbre.’ de coups (43)

ja el farem passar després per l’adreçador (28) | on 
prendra les dispostions pour le fair eraquer ‘payer’ 
(44)

he d’anar a buscar petroli –dic, virilment (28) | corvée 
‘travail imposé et non rémunéré’ de glandes ‘organe 
dont la fonction est de sécréter puis d’excréter cer-
taines substances’, dis-je virilement (44)

sap amb què podria fer passar el mariscal per l’adre-
çador (37) | il a de quoi bousiller ‘exécuter un travail 
trop vite et mal’ le maréchal (63)

no ens moquem amb mitja màniga (47) | je te demande 
un peu ‘inutile de me demander pourquoi, car je 
ne saurais vous donner une réponse satisfaisante’ 
(81)

que no vaig amb gaires contemplacions (47) | que je 
schlingue ‘puer’ sévère (81)

com uns estaquirots (51) | bien emmerdés (89)
no saben quina cara fer (52) | son terriblement emmer-

dés (90)
com si l’haguessin vessada (53) | comme pris en faute 

(93)
em toquen una mica el voraviu, francament (55) | je 

dis franchement que ça m’emmerde (96)
i el teu cap quadrat? (60) | et ton Boche ‘allemand’?
els calés del pare se’n van a raig fet (63) | c’est fou 

ce que le pognon du père file ‘disparaître rapide-
ment; être consommé ou dissipé’ (109)

va de dret a l’art que belluga (64) | axé délibérément 
sur le cul (111)

em dic que hi ha una mosca a la sopa (74) | je me dis 
qu’il y a une anguille dans le pastis (130)

conec un joc de paraules collonut, s’ha perdut un sac 
de negres al Congo, pels negres no donaran res, 
però donaran pel sac (81) | une chouette contrepé-
terie, l’Afrique est bonne hôtesse, égale la trique 

‘pénis en érection’ est bonne aux fesses ‘partie 
postérieure, charnue de la hanche, entre la cuisse 
et le tronc’ (144)

per a ficar-me a la pila del greix (98) | pour me mêler 
à la mêlée (174)

la tarda diu adéu, la nit diu hola (109) | le jour tombe, 
entraînant la nuit dans sa chute (193)

una oportunitat de bandera (112) | un coup fumant 
(197)

són menys precises que una màquina de fer xurros, 
però va fotre un estrèpit tan considerable (115) | 
sont moins précis qu’une pompe à merde, mais ça 
a fait un tel boucan (201)

a qui volen enviar a l’altre barri (115) | qu’on essaie 
de détruire (202)

Adaptacions culturals

poc després de tornar de vacances (11) | les premi-
ers temps après la rentrée (13)

un cul com un pa de ral (12) | un cul en goutte d’huile 
(14)

amb pantalons ajustats (12) | en pantalon brique 
‘teinte, ton rougeâtre de la brique’ (16)

n’hi havia un que duia esperons (17) | un brodequin 
‘chaussure couvrant le pied et une partie de la 
jambe’ (24)

em polia algun dels seus discos (19) | je fourguais 
des trente centimètres (30)

hi ha tota una colla de trabucaires (27) | c’est plein de 
Vendéens ‘habitants de la Vendée et des dépar-
tements limitrophes qui s’insurgèrent contre la 
Révolution’ (42)

com uns passerells (30) | comme des patates (49)
em sento terriblement d’un cop de bota a les parts 

(31) | je ressens horriblement un coup de botte en 
plein du côté de chez Swann (50)

em mira, fent el desentès (34) | elle me regarde, genre 
Pouilleux écrase ta bulle (57)

en aquells conys d’enquestes sociològiques dels estu-
diants (47) | dans le navrant questionnaire de l’Om-
nibus à la mère Biniou (80)

improvisa el truà, momentàniament desorientat per la 
terminologia (49) | hasarde le truand, que l’impar-
fait du subjonctif momentanément démonte (84)

un soroll de ca l’ample (53) | sacré vacarme ‘grand 
bruit provoqué par des gens qui crient, se que-
rellent ou s’amusent’ (92)

ex-daixonses holandesa (53) | Ex-Gustavia hollan-
daise (93)

no els entra a la barretina (64) | ça leur rentre pas 
dans la tête (110)

és qüestió de ficar la banya dins del forat (64) | c’est 
en glandant ‘perdre son temps à des simulacres 
d’occupation’ qu’on devient forgeron (110)
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un dels germans Mau-Mau (78) | un des frères 
Bandarloque (139)

els dos pistolers de per riure (79) | les deux faux tueurs 
(140)

perquè els espectadors del telediari s’ho passessin 
collonudament (83) | pour la plus grande joie des 
téléspectateurs de Cinq Colonnes à la Une ou 
autre (149)

és quan s’han d’enfilar als arbres que un coneix les 
mones (83) | c’est au pied du mur qu’on voit l’ours 
en cage (149)

Mare de Déu dels Àngels quin fred que fa! (107) | 
vingt dieux la belle église! (189)

Garibaldi de butxaca (109) | Béhanzin de poche (192)

Solucions especialment expressives

un home per fotre’s una bala al cap (7) | l’homme à se 
flinguer ‘tuer ou blesser avec une arme à feu’ (7) 

me’n vaig a escampar la boira (11) | je file ‘se retirer 
(subrepticement et) rapidement pour échapper à 
quelqu’un ou à quelque chose’ (14)

cinc mil calàndries (11) | cinq mille balles ‘franc (unitat 
monetària)’ [Cal notar que el DIEC i el DCVB sols 
recullen el nom de l’ocell dins l’entrada «calàn-
dria»; fet curiós perquè a nosaltres el sentit de 
‘diners’ ens és conegut per llengua familiar]

que cadascú se la campi com pugui i els altres que 
es fotin (22) | c’est chacun pour soi et Dieu pour 
personne (36)

jo vaig a favor de trempar i riure, com deia aquell (54) 
| je suis pour qu’on rigole, je suis pour l’amour fou, 
comme dit l’autre (93)

els babuïns del Zimbabwin, qui la troba jo no la tinc 
(74) | les babouins du Zimbabwin, digue-digue 
(131)

i d’altres conyes marineres (80) | et autres joyeuse-
tés (141)

ves quins collons! (85) | malédiction! (151)
i liquido un esmorzar que es fa dir sí senyor (91) | et 

je me tape un petit déjeuner bien lesté ‘charger 
quelque chose en le remplissant’ (164)

zimbo per l’autopista de l’oest. La ràbia em domina 
(100) | je fonce sur l’autoroute de l’Ouest. J’ai le 
masque (177) [zimbar ‘anar a gran velocitat’ no es 
troba documentat en els diccionaris]

era massa ben pagat perquè el bistec era socarrimat 
(103) | c’était trop bien payé parce qu’il y avait un 
os (103)

au. Una mica de nervi (105) | ouste. Du jarret (187)

Alguns altres detalls

porta ulleres fosques i un barret blanc (9) | il a des 
lunettes noires sur les yeux et un chapeau blanc sur 

la tête (9) [evita la traducció servil de ‘davant dels 
ulls’ i ‘sobre el cap’, que són clarament tautologies] 

els seus excrements (10) | ses excréments (10) [el 
possessiu, que en català tendiríem a evitar, aquí és 
necessari per a precisar que es refereix a Butron, 
el personatge protagonista] 

endrapar una mica (11) | faire un tilt ‘dispositif dont 
sont munis les billards électriques et qui interrompt 
la partie dès que le joueur secoue trop l’appareil 
pour améliorer son score; signal lumineux indi-
quant par le mot tilt que la partie est interrompue’ 
(14) [Sembla que el protagonista volia anar a fer 
una partida amb la màquina de boles anomenada 
«joc del milió». El mot no devia figurar en cap dic-
cionari en aquell moment i el traductor va ima-
ginar el sentit que li va donar, ben versemblant, 
d’altra banda]

sentint sota els calçotets el pes del semaler inflat 
(136) | en sentant dans son froclepoids de sa 
queue mollement enflée (136) [Aquesta metàfora 
és excepcional. No l’hem documentada abans, 
però sí que en tenim testimonis posteriors —en 
les fitxes lèxiques de Riera i Llorca, per exemple 
(Mitjavila 2013) El DCVB s.v. semaler defineix 
«Pal semaler: cadascun dels dos pals d’un metre 
de llargada que, posats sota les cornaleres d’una 
semal, es carreguen a l’espatlla de quatre homes i 
serveixen per a transportar la semal plena de raïm 
o d’altra cosa»]

em creia que això pacificaria els dos gaus, però i ara! 
(98) | je pensais apaiser les deux gustaves, mais 
pas du tout (174) [És l’únic cas en tota la traduc-
ció en què Jané empra un mot de l’argot històric 
català. Segons el DCVB s.v. gau: «Poll del cap, en 
l’argot dels malfactors»]

«Com ho diria, el pare?» o l’art de traduir

El mestre Joan Coromines havia explicat un fet que 
considerem especialment significatiu per a entendre 
què és el sentit de la llengua. Quan Pompeu Fabra el 
va nomenar secretari de les Oficines Lexicogràfiques 
—novembre de 1930—, Coromines passà a tre-
ballar en el mateix despatx de Fabra. Era l’època 
de la redacció del Diccionari general de Fabra. Allí 
Coromines s’adonà que a vegades Fabra s’aturava i 
deia en veu alta, tot pensant: «Com ho diria, el pare?» 

El pare, que no sap filologia ni lingüística, posseeix 
el sentit de la llengua, aquell sentit que permet dir les 
coses d’acord amb una tradició heretada al llarg de 
generacions. Creiem que Albert Jané és una de les 
persones privilegiades que posseeix en un grau ele-
vadíssim el que podríem anomenar el sentit genuí 
de la llengua catalana. Una frase molt simple de la 
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traducció de L’afer N’Gustro ens permet il·lustrar això 
que diem: «Tu bois un verre?» [verre ‘une boisson, 
généralement alcoolisée, prise, en dehors des repas, 
dans un café, etc.’] (40) és «Anem a prendre una 
copa?» (25). Així és efectivament com ho hauria dit 
la gent de parla catalana de manera espontània. 

La cosa es complica enormement quan es tracta de 
dir coses relacionades amb l’activitat dels «baixos 
fons» atès que el català gairebé no té tradició escrita 
sobre la llengua que s’usava en aquests àmbits quan 
el català hi era present amb tota normalitat —una 
realitat que avui, per a bé o per a mal, queda molt 
lluny. Aquí és on es manifesta l’art de traduir. Jané 
es va trobar amb dificultats enormes a cada pàgina: 
començant pel fet que gairebé no disposava d’infor-
mació sobre el sentit dels mots d’argot abundantís-
sims de l’original de Manchette. Quan el traductor 
aconsegueix de saber o intuir quin és el sentit del 
mot o de la frase, aleshores comença una activitat de 
creació i risc: com es pot dir, tal cosa, en un català de 
registre d’argot, que no sigui un calc del castellà? El 
resultat, en conjunt, creiem que és modèlic i espec-
tacular —«de bandera», com aquella secretària de la 
novel·la (p. 103).
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(1) M’agrada molt la botànica, però no em dedico a 
ella.

L’exemple precedent il·lustra perfectament la tendèn-
cia, que podem considerar inacceptable, a represen-
tar per mitjà del pronom fort precedit per una prepo-
sició un complement del verb que en una expressió 
espontània i genuïna, que no patís la interferència de 
l’espanyol, es representaria per mitjà del pronom hi:

(2) M’agrada molt la botànica, però no m’hi dedico.

Aquesta tendència, cada vegada més forta, i que tots 
lamentem i a la qual intentem bonament de posar atu-
rador, fa que s’arribi a dir que és una solució imprò-
pia de la nostra llengua representar un complement 
del verb per un sintagma format per una preposició 
més un pronom fort de tercera persona (ell i flexió), 
tant més si aquest pronom es refereix a éssers no 
animats. Es tracta, certament, d’una afirmació des-
proveïda de fonament, efecte evident de la llei del 
pèndol, que convida a formular alguns aclariments. 

En principi, no es podria considerar teòricament rebut-
jable cap construcció amb un complement del verb 
representat per un sintagma format per una preposi-
ció més un pronom fort, referit a éssers animats o no 
animats. Però, com ja hem dit, en un cert nombre de 
casos l’ús normal, tan propi de la nostra llengua, dels 
pronoms dits adverbials, en i hi, tendeix a fer evitar 
aquestes construccions, que, quan ens apareixen, 
atribuïm tot seguit a la interferència de l’espanyol.

El cas més clar i més important és el dels sintag-
mes formats per les preposicions a, en i de, en lloc 
dels quals és pertinent de recórrer al pronom hi per 
als de les dues primeres, i al pronom en si la prepo-
sició és de:

(3) La seva pretensió era raonable i hi vam accedir.

(4) Era un cas no gaire clar i no m’hi vaig embolicar.

Sobre un ús alternatiu dels 
pronoms adverbials

   Albert Jané 
Institut d’Estudis Catalans

(5) És una qüestió molt delicada i val més no parlar-ne.

També és força habitual, però en un grau ja inferior, 
de representar amb el pronom hi els sintagmes amb 
la preposició amb:

(6) Va conèixer una noia francesa i s’hi va casar.

(7) És un bon amic meu i no m’hi vull barallar.

Notem, però, els exemples següents, que no podem 
pas rebutjar:

(8) Advoquem per l’adopció del signe d’interroga-
ció inicial, puix que amb ell es facilita enormement 
la lectura... (Pompeu Fabra, Converses filològiques, 
núm. 811).

(9) He d’evitar que em suposin lligat amb ells (Maurici 
Serrahima, Del passat quan era present, vol. 2, p. 21).

(10) ...vaig topar amb les Estances de Carles Riba. 
Ara, en topar-me amb ell, jo sabia moltes més coses... 
(Joan Triadú, La literatura catalana i el poble, p. 117).

La possibilitat de representar per mitjà del pronom hi 
un sintagma format per la preposició per i un pronom 
fort de tercera persona ja és francament escassa, però 
no excepcional:

(11) Vós dieu que treballeu pel país: també hi tre-
ballo jo.

(12) Aquest camí s’ha perdut perquè no hi passa ningú.

(13) És un problema sense gaire importància i no m’hi 
vull encaparrar.

Més excepcionals són encara els casos en què la pre-
posició és una preposició forta o una locució preposi-
tiva. Així, en construccions amb verbs de dicció, el valor 
de la preposició sobre s’acosta al de la preposició de i, 
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per consegüent, és més normal recórrer al pronom en 
que no als conjunts sobre ell, sobre elles, etc.:

(14) Sobre aquesta qüestió, ja en parlarem més 
endavant.

Anàlogament, trobem també el pronom hi en construc-
cions amb preposicions compostes com cap a i fins a:

(15) No sabien si anaven cap a Llançà o no hi anaven.

(16) Arriben fins a cent o no hi arriben?

Notem, tanmateix, que en aquests tres darrers casos 
la preposició ja apareix anteriorment. És justament el 
que permet de dir que el pronom substitueix o repre-
senta el sintagma introduït per ella.

Amb la preposició sense el pronom en pot representar 
simplement, amb certs verbs, el grup nominal o pro-
nominal que aquesta preposició introduiria:

(17) Tot alabant aqueixa virtut del llec, se recorda de 
que ell n’estava sense (Jacint Verdaguer, «Pel pont», 
dins OC, p. 1334).

És prou més habitual, però, de trobar el sintagma 
sense ell/ella:

(18) Des de Nàpols a Marsella no floria un port sense 
ella [la barretina] (Jacint Verdaguer, «La barretina», 
dins OC, p. 455).

Els factors que obliguen, o que hi indueixen, a mantenir 
la solució preposició més pronom fort en lloc del pronom 
adverbial corresponent, en els casos més usuals, és a 
dir, amb les preposicions a, en, de i amb, són diversos. 
En primer lloc, quan el verb és haver-hi, amb el pronom 
hi lexicalitzat, és a dir, integrat en la seva definició:

(19) Hi ha en ell alguna cosa que no funciona (Maurici 
Serrahima, o.c., p. 219).

(20) Hi ha d’haver, doncs, en ella, una transcendental 
intensitat lírica... (Joan Triadú, o.c., p. 139).

(21) Hi ha en ell la dedicació total a una obra... (Joan 
Triadú, o.c., p. 177).

(22) Començava per haver-hi en ell, envers la nostra 
comuna llengua, molt més que un gust... (Carles Riba, 
Llengua i literatura, p. 14).

(23) I si hi ha en ella algun eco de Péguy, no és perquè 
jo sàpiga que... (Carles Riba, o.c., p. 92).

(24) En ells hi ha un doble sistema, molt matisat, de 
polaritat que simplifico dient... (Carles Miralles, Sobre 
Riba, p. 268).

Hi ha alguns verbs, com és ara l’impersonal tractar-se, 
que no admeten la pronominalització del seu comple-
ment d’objecte regit per una preposició:

(25) ...és evident que si avui es pretén dur els clàs-
sics, l’Odissea, ja que d’ella es tracta, a la plaça del 
mercat... (Carles Riba, Sobre poesia i sobre la meva 
poesia, p. 140).

En certs contextos, l’ús del pronom hi en lloc d’un 
sintagma format per les preposicions a, en o amb i 
un pronom fort de tercera persona, pot tenir l’incon-
venient que aquest pronom s’interpreti indeguda-
ment com una designació de lloc, del lloc on s’es-
devé l’acció del verb:

(26) ...encastat a la superfície del text, sense ben bé 
moure’m amb ell (Carles Riba, o.c., p. 142).

(27) Alguna nit hauré d’anar amb ell (Jordi Sarsanedas, 
Contes 1947-1969, p. 31).

(28) I perquè veig que el veritable origen no és en ell 
(Maurici Serrahima, o.c., p. 174).

Així mateix, en construccions amb un verb com és 
ara parlar l’ús del pronom en en lloc dels sintagmes 
d’ell, d’ella, etc., pot induir a interpretar que l’antece-
dent del pronom no és una persona, que és el cas 
més habitual, sinó el fet en què s’explica que aquesta 
persona intervé:

(29) La seva mort precipitada [d’Albert Camus] ens 
obliga a abandonar del tot una idea que fins ara havia 
estat particularment útil per a parlar d’ell... (Joan 
Triadú, o.c., p. 179).

(30) Ell s’enardia en el combat, movia molt de soroll i 
en una o altra forma aconseguia mantenir-se en actu-
alitat, fer parlar d’ell (Domènec Guansé, Abans d’ara, 
p. 133).

(31) El poeta ... fingeix, per tal de fer saber a la seva 
enamorada que no l’oblida, un diàleg amb una oreneta 
que li parla d’ella (Ramon Aramon i Serra, Estudis de 
llengua i literatura, p. 25).

L’adjunció al pronom fort d’un terme que en modifica 
o precisa el significat, com és ara, molt usualment, 
el mot mateix, fa pràcticament inviable la reducció 
pronominal:
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(32) Tota esperança és poca, doncs, perquè ara com 
ara només d’ella podem ser rics (Joan Triadú, o.c., 
p. 88).

(33) ... i atribueix aquesta poesia, que publica, tradu-
eix i anota, al segon d’ells (Ramon Aramon i Serra, 
o.c., p. 23).

(34) Però per bé que en tot mètode hi hagi truc, el que 
cal és que el truc sigui en ell mateix una creació per-
sonal (Joan Triadú, o.c., p. 181).

(35) El poeta, ho repeteixo, no ha deixat de parlar d’ell 
mateix (Carles Miralles, o.c., p. 220).

Quan els sintagmes formats per una preposició i un 
pronom fort de tercera persona no fan de complement 
del verb, no es poden, òbviament, substituir per un 
pronom adverbial:

(36) I tot en ell, idees, sentiments, gustos obeïa al 
mateix tarannà refinat d’elegància i de distinció 
(Domènec Guansé, o.c., p. 165).

(37) Em fundo naturalment en el meu tracte quotidià 
amb ell a les Oficines de l’Institut (Joan Coromines, 
Lleures i converses d’un filòleg, p. 395).

(38) D’altres, en canvi, li asseguraven que aquest lliure 
vol del pensament era el millor d’ell mateix (J.V. Foix, 
Els lloms transparents, p. 60).

(39) Emparentades amb la dansa provençal, i potser 
d’un origen comú amb elles, les ballades franceses 
van adoptant ... (Ramon Aramon i Serra, o.c., p. 101).
La complexitat sintàctica que pugui afectar un 
d’aquests sintagmes de què fem qüestió, com la que 
prové, entre altres casos, de la coordinació i la subor-
dinació, anul·la també la possibilitat de la seva reduc-
ció pronominal:

(40) I en les quals, en tot cas, fixo els records que tinc 
d’ell i de la vida de casa (Maurici Serrahima, o.c., p. 
245).

(41) ... els qui potser amb prejudicis literaris d’escola, 
amb ferides obertes i absolutament personals i pri-
vades, pretenen parlar per ell, per a ell i d’ell? (Joan 
Triadú, o.c., p. 74).

(42) ... Déu dóna als homes aquesta mateixa oportuni-
tat i es fa amb ells i d’ells ... (Joan Triadú, o.c., p. 201).

(43) M’ha parlat d’aquest poeta ... amb tanta d’elo-
qüència, i cremosa, i en ell, gasiu de gests i de mots, 

tan desacostumada, que no he gosat comentar-los 
(J.V. Foix, «Catalans de 1918», dins OC 2, p. 267).

(44) Que es volia inassolible era, en ell i en el grup 
que representava, un fet (Carles Riba, Llengua i lite-
ratura, p. 12).

(45) Com si fos per començar amb elles, o amb mi 
mateix sense elles (Carles Riba, Sobre poesia i sobre 
la meva poesia, p. 113).

Hi pot haver, encara, altres factors que, circumstanci-
alment, indueixin un escriptor, un bon coneixedor de 
la llengua, a recórrer al sintagma format per una pre-
posició àtona i un pronom fort de tercera persona, en 
lloc del pronom adverbial que, teòricament, el podria 
representar. D’una banda, l’artificiositat que a vegades 
pot comportar aquesta segona solució i, de l’altra, el 
desig de precisió, d’exactitud, de focalització, fins i tot 
d’emfatització. Ens fa tot l’efecte que l’autor d’un text, 
en alguns casos, intenta eliminar una confusió d’an-
tecedent probable, o potser merament teòrica, que no 
hauria arribat a tenir lloc en una lectura mínimament 
atenta. Dit altrament, l’autor pot témer una d’aques-
tes confusions on no la veuria cap lector. Sense que 
calgui descartar, hi hem de convenir, una sempre pos-
sible i real interferència del castellà, que cap usuari 
de la llengua, per expert i atent que sigui, no pot pre-
sumir de no haver sofert mai.

Acabem aquest treball amb un bon florilegi de frases 
reproduïdes de textos d’alguns dels nostres escriptors 
més il·lustres. En principi, sembla que en totes elles 
hauria estat més escaient de recórrer a un pronom 
adverbial. Però no podem fer afirmacions aventura-
des, no podem saber si es tracta simplement d’una 
falta d’atenció a si un no conegut afany de preci-
sió, d’emfatització o de focalització va induir l’autor 
a recórrer a la solució alternativa, paral·lela a la de 
l’espanyol:

(46) ... la ciutat de Lió, que s’acabava d’adormir. Poca 
cosa hem pogut contemplar d’ella nosaltres (Jacint 
Verdaguer, «A vol d’aucell. Apunts d’un viatge al centre 
i nord d’Europa», dins OC, p. 1107).

(47) ... la imatge d’eixes grans muntanyes, que des del 
marc blavós del cel en elles se traspinta (J. Verdaguer, 
o.c., p. 1109).

(48) El voltava, però, molta gent, i no vaig tenir ocasió 
de parlar gaire amb ell (M. Serrahima, o.c., p. 149).

(49) I que és aleshores quan els homes diuen d’elles 
que són «molt femenines» (M. Serrahima, o.c., p. 201).
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(50) Però la Renée parla poc. Somriu amablement 
quan m’adreço a ella (M. Serrahima, o.c., p. 221).

(51) ... d’un abat Oliba o d’un coronel Lawrence. En 
ells l’acció sempre és contemplada (J. Triadú, o.c., 
p. 119).

(52) El primer llibre el titulà Fidelitat, i en ell era fidel 
a les coses i s’hi juramentava (J. Triadú, o.c., p. 108).
(53) I el company que tenia al costat, també gal·lès, 
s’ha apressat a encaixar amb ell (Ferran Soldevila, Al 
llarg de la meva vida, p. 20).

(54) Estem completament d’acord amb ell (P. Fabra, 
Converses filològiques, núm. 811).

(55) Desfocaria injustament la il·lustre personalitat del 
meu predecessor, si ni per un moment feia d’ell un 
d’aquests (C. Riba, Llengua i literatura, p. 14).

(56) El polític es mou essencialment en el pla dels 
fets, els quals ... exigeixen d’ell solucions ... (C. Riba, 
o.c., p. 51).

(57) Jo em valia d’ell, d’acord, com d’un mite... (C. 
Riba, o.c., p. 53).

(58) En ell [Verdaguer], pensament i cor s’enganya-
ven i s’excitaven mútuament en actes poc diferencia-
bles (C. Riba, o.c., p. 77).

(59) I, amb tot, s’acompleix literàriament en ell la sen-
tència moral de Goethe (C. Riba, Sobre poesia i sobre 
la meva poesia, p. 126).

(60) ... però no sotmetent-se a l’estil que imposi ella, 
sinó creant en ella un estil (C. Riba, o.c., p. 85).

(61) D’ella ell només veia, a més d’una orella, la fugida 
de la galta ... (J. Sarsanedas, o.c., p. 85).

(62) ... com mig endevinant què calia fer o què s’es-
perava d’ella (J. Sarsanedas, o.c., p. 100).

(63) ... adorava el mar i tot el que amb ell es relaci-
onés (Salvador Espriu, Anys d’aprenentatge, p. 16).
(64) Aparta’t d’ella, creu-me, pel teu bé (S. Espriu, 
o.c., p. 33).

(65) Es contaven d’ell moltes històries de jocs i d’es-
carnis ... (S. Espriu, o.c., p. 34).

(66) D’ell davallava massa sovint el seu rei, Licaó... 
(S. Espriu, Les roques i el mar, el blau, p. 79).

(67) ... emmudim davant l’horrible atractiu fascinador 
que habita en ell ... (S. Espriu, o.c., p. 114).

(68) Tot allò que, vivint, surt de la terra, a ella torna 
morint (Antoni Rovira i Virgili, Teatre de la Natura, p. 
22).

(69) I en haver d’escriure el pròleg de l’Eurípides, jo 
em sentia identificat amb ell quan... (Carles Miralles, 
o.c., p. 10).

(70) ... els temes esmentats són molt escaients ... 
perquè en ells és especialment palesa la necessitat 
d’una renovació (Josep Roca Pons, Introducció a l’es-
tudi de la llengua catalana, p. 9).

(71) Mercè s’allunya d’ell entristida, plorosa, però 
digna (Joan Oliver, Ball robat, p. 38).

(72) En els vint anys de la seva existència que segui-
ren la meva partida de Zuric vaig rebre d’ell seixan-
ta-cinc cartes (Joan Coromines, Lleures i converses 
d’un filòleg, p. 391).

(73) ... l’estructura cultural de qui pateix d’aquest mal 
del barbarisme i qui amb ell conviu (Jaume Vallcorba 
i Rocosa, Punts essencials de català en lliçons breus, 
p. 26)1.

1 Precisament Jaume Vallcorba era un defensor extrem de l’ús dels pronoms adverbials en tots els casos en què poc o molt és pos-
sible de recórrer-hi. Conseqüentment, aquesta frase va ser esmenada en l’edició de la seva Obra gramatical i lingüística completa 
(volum I, p. 159): «i qui hi conviu» en lloc de «i qui amb ell conviu».
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   Lluís Garcia-Sevilla i Bernat Joan i Marí

A TALL D’INTRODUCCIÓ

Com que vivim en un país en què els debats fona-
mentals a l’hora d’abordar qüestions fonamentals en 
el camp de l’educació (i en tants d’altres!) han estat 
escamotejats, costa molt enfocar les coses d’una 
manera adequada. Així, es tracta sistemàticament 
sobre fracàs escolar (o èxit acadèmic) i, òbviament, 
mai no es plantegen les qüestions que han esdevingut 
tabú en la nostra societat. La tabuïtzació ve, ben clara-
ment, del fet que els òrgans de l’Estat espanyol han 
maldat perquè la nostra nació esdevingui un objecte 
nacional no identificat. Per aquest motiu, sembla que 
no es pot parlar de la relació existent entre arrelament 
socionacional i èxit acadèmic. 

Intruïtivament, les persones que treballam en el món 
de l’educació sabem que aquells estudiants que tenen 
un bon domini de la llengua 
catalana, que estableixen 
vincles amb la seua comu-
nitat, que estan arrelats al 
país tenen més tendència 
a superar els seus estudis 
que no aquells que manquen 
d’aquestes característiques. 
Però les intuïcions no constitueixen evidències cien-
tífiques. Per aquest motiu, vàrem decidir posar-ho a 
prova i veure en quina mesura existeix una relació 
entre l’arrelament socionacional i la capacitat d’avan-
çar positivament en els estudis. 

XOC CULTURAL I DESENVOLUPAMENT 
ACADÈMIC

És ben bo de concloure que el millor tractament del 
xoc cultural per a fills d’immigrants, o per a immi-
grants joves, és llur escolarització en la llengua del 
país. Tanmateix, el procés d’integració sociocultural 
també s’esdevé fora dels establiments escolars. En 
aquest sentit, durant el curs 1999-2000, administràrem 
una enquesta, per escrit i anònima, a estudiants sobre 
possibles indicadors d’integració a les Illes Balears i 
el progrés o el fracàs en els estudis. Els subjectes 

L’arrelament al país, element 
clau en l’èxit escolar

enquestats foren 400 estudiants d’ensenyament 
secundari, independentment de si eren autòctons o 
fills d’immigrats espanyols, de dos instituts d’Eivissa, 
IES Santa Maria d’Eivissa (N = 100) i IES Sa Blanca 
Dona (N = 100), l’únic de Formentera, IES Marc Ferrer 
(N = 100), i de dos de Mallorca, un de Palma, IES Joan 
Alcover (N = 50) i el de Santanyí, IES Santanyí (N = 
50). Per tal de maximitzar els resultats, el responsa-
ble de cada institut trià aleatòriament estudiants de la 
seva mostra en un 50% que havien superat el curs 
anterior i el 50% restant a estudiants que no havien 
promocionat curs. En definitiva, el progrés acadèmic 
implicava seguir els estudis, amb més o menys brillan-
tor, però, en qualsevol cas, a un ritme normal (des d’un 
punt de vista temporal i de rendiment acadèmic). Per 
contra, el fracàs escolar, la manca de progrés acadè-
mic, era aplicat als estudiants que repetien curs durant 
l’any acadèmic 1999-2000, tant si havien repetit cursos 

anteriors com si no. En curt, 
aprovats i suspesos.

Aquesta recerca és inten-
cionada, perquè mira de 
provar una hipòtesi: «Si, com 
sembla evident, el xoc cul-
tural guarda relació directa 

amb tota una sèrie de disfuncions socials, de salut, 
etc., de les persones que el pateixen, també sembla 
obvi que ha d’afectar els estudis de la població escola-
ritzada.» Ja no es tracta d’imaginar explicacions plau-
sibles, com ara que els pitjors resultats dels fills d’im-
migrants espanyols, respecte dels resultats dels autòc-
tons, es deuria al fet que han d’aprendre en la pràc-
tica dues llengües i els autòctons només una, com 
hem indicat, o altres possibles causes com ara el pitjor 
nivell cultural de les famílies immigrades. Certament, 
aquestes variables hi intervenen, però no serien les 
principals; la principal seria el xoc cultural, segons la 
hipòtesi que aquesta recerca mira de provar. 

La taula que oferim resumeix els resultats de la 
recerca, mostrant els percentatges de progrés aca-
dèmic («passar curs») segons el tipus de resposta 
(1 = major integració versus 2 = menor integració) 

Sembla que no es pot parlar 
de la relació existent entre 

arrelament socionacional i èxit 
acadèmic.
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a cada un dels indicadors d’integració. La taula és 
ordenada pel valor, de major a menor, del Coeficient 
de Contingència (Cc) entre els tipus de resposta i el 
progrés acadèmic. Com en la recerca de l’escola de 
Castellbisbal, un Cc de 0 significaria que les dues 

respostes no es relacionen amb els percentatges de 
progrés o, dit d’una altra manera, un coeficient de 0 
s’aconseguiria amb un 50% de progrés per a les dues 
respostes, i un coeficient d’1 indicaria la relació per-
fecta entre les dues categories de respost a.

TAULA I. Percentatges de Progrés acadèmic, segons la resposta dicotòmica d’estudiants a un 
qüestionari d’indicadors d’integració, i Coeficient de Contingència entre el tipus de resposta i el 

percentatge de Progrés (De Joan, 2001)

% Progrés acadèmic Coeficient
de

ContingènciaIndicador d’integració i tipus de resposta Resposta 1 Resposta 2

Preferència gastronòmica: cuina autòctona o cuina 
estàndard 88,5 11,5 0,6119

Pertinença a alguna associació: sí o no 81,3 18,8 0,5361
Ús del català amb el cercle d’amics: habitualment o mai 63,5 36,5 0,4475
Llengua d’ús més habitual: català o espanyol 65,7 34,3 0,4200
Llengua familiar: català o espanyol 63,8 36,2 0,3861
Hàbit d’escriure en català: habitualment o mai 63,1 36,9 0,3267
Capacitat d’ús del català: sense dificultats o amb 
dificultats 68,7 31,3 0,2508

Haurien de ser llengües de l’educació: català i espanyol o 
només espanyol 60,0 40,0 0,2310

La llengua dels mitjans de comunicació hauria de ser: català 
o espanyol 51,2 48,8 0,2259

Equip de futbol preferit: Barça o Real Madrid 52,6 47,4 0,0823

Tots els coeficients de contingència són estadísticament significatius llevat del darrer.

Aquesta taula demostra que els indicadors d’integra-
ció han estat ben triats: en tots la resposta 1 (major 
integració) es relaciona amb un major percentatge de 
progrés acadèmic que no pas la resposta 2. Tots els 
coeficients de contingència són estadísticament sig-
nificatius, llevat del darrer de la llista. Així, doncs, els 
alumnes que escullen un plat local a l’hora d’expres-
sar les seves preferències gastronòmiques, que parti-
cipen en alguna associació (juvenil, d’esplai, etc.), que 
usen el català dins llur cercle d’amics, que usen habi-
tualment el català, que tenen el català com a llengua 
familiar i que escriuen habitualment en català mostren 
uns alts coeficients de contingència, i per això podem 
afirmar clarament que tenen més tendència a progres-
sar acadèmicament que no pas aquells que respo-
nen el contrari. Quant als quatre primers indicadors, 
amb un percentatge de progrés escolar per a la res-
posta 1 superior al 63,8% dels al·lots autòctons de 
llengua familiar catalana, indicaria la millora d’aquells 
al·lots i al·lotes que sense parlar català a ca seva de 
fet arriben a arrelar-se a fons, s’integren, i reïxen en 
els estudis, aconseguint un sòtil del 88,5% de progrés 

acadèmic, que representarien devers un 25% dels 
presumiblement fills dels immigrants espanyols. La 
resta de variables de la Taula VI, llevat de la darrera 
que, repetim-ho, no és significativa estadísticament, si 
bé no són gaire potents per llurs efectes, això no vol 
dir que no hi actuïn i, en aquest sentit, és de doldre 
que la recerca no contengui una anàlisi estadística 
capaç d’avaluar l’efecte conjunt de tots els indica-
dors d’integració.

No sorprenentment el tipus de menjar és l’indica-
dor d’integració més potent en les dades oferides, i 
no és cap sorpresa, perquè, com ja havíem comen-
tat, el menjar típic i usual del país és emprat com a 
patró, per la seva claredat, per a comparar-lo amb la 
resta de les variables del xoc cultural. És la variable 
que desafia a fons la curiositat dels turistes a països 
exòtics (menjar canets rostits o formigues) i que ha 
obligat a crear una «cuina internacional» per a poder 
alimentar els turistes estugosos. Que el menjar típic 
sigui una variable clara i universal —tothom ha de 
menjar— no vol dir que sigui la més important per a 
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integrar-se dins una cultura humana delimitada per 
una llengua pròpia. Com hem comentat a bastament, 
la variable més important per a la integració, la varia-
ble que xoca més fortament a l’immigrant i al mateix 
temps desitja dominar, és la llengua del país. El tipus 
de menjar no és sinó cultura objectiva, i el coneixe-
ment de la llengua és el vehicle de la cultura sub-
jectiva. D’ací que els indicadors d’integració just per 
sota, en potència, del menjar típic són variables que 
comporten la participació social i la interacció amb 
les persones autòctones: fer part d’una associació, 
tenir-hi amics i relacionar-se i escriure en la llengua 
del país sense dificultats.

Cal remarcar que el sistema educatiu públic espanyol 
no està dissenyat per a integrar els estudiants fills 
d’immigrants espanyols a llur nou país, Catalunya, el 
País Valencià o les Balears, sinó per a conformar-los 
com a ciutadans al territori de la seva nació. Llavors, 
en aplicar-lo en territori aliè, senzillament fracassa. 
I, en aplicar-lo deliberadament als Països Catalans, 
tracta implícitament d’espanyolitzar els autòctons, 
tracta de tornar-los tan espanyols com els espanyols 
en llur territori nacional. I siguem clars, caldria estu-
diar la influència negativa i contrària a la integració, 
recerca que sembla que no 
ha fet mai ningú dels milers 
de funcionaris docents espa-
nyols professors amb plaça 
als nostres països, des de 
la primària a la universitat, 
que ni tan sols parlen català, 
o que ho fan molt precària-
ment. Cal pensar, com a 
consol, que un percentatge, 
encara inconegut, d’ells s’integra al país per la mateixa 
dinàmica de l’ofici docent. Malgrat aquest disseny 
bàsic del sistema educatiu espanyol, la lluita política 
menada des dels Països Catalans ha aconseguit, en 
major o menor fortuna segons els territoris, una certa 
tolerància a la cultura i a la llengua pròpies, de manera 
que permet un cert grau d’integració dels fills d’immi-
grants espanyols i atenua la implacable i immisericor-
diosa espanyolització dels autòctons. La taula anterior 
també mostra com els alumnes, presumiblement fills 
d’immigrants espanyols a les Balears, es fan eco de 
les intencions espanyolitzadores de les autoritats de 
Madrid, quan declaren que l’espanyol hauria d’esser 
la llengua dels mitjans de comunicació i que només 
l’espanyol hauria d’esser la llengua de l’educació, 
quan aquestes actituds, estadísticament, es relacio-
nen, i significativament, amb un menor progrés aca-
dèmic d’ells mateixos. Per contra, els alumnes pre-
sumiblement autòctons estan pel català i l’espanyol 
en el sistema educatiu, i, més atenuadament, perquè 

els mitjans de comunicació han d’esser en català. És 
a dir, acolliment a l’aula, rèplica de «l’amistat i hospi-
talitat que mostra la gent», però el català en l’espai 
públic.

L’aula i l’esbargiment del pati escolar són llocs excel-
lents per a conviure amb els autòctons i adaptar-se a 

la cultura subjectiva del país, 
i són excel·lents perquè no 
impliquen haver de sortir 
a lloure al carrer i mirar de 
trobar persones autòctones 
amb qui relacionar-se, xam-
purrejar la llengua del país, 
tractar d’entendre què diuen 
les senyalitzacions i els car-
tells públics, inquirir com la 

gent viu i com pensa... Molta és la feina dels turis-
tes amants de la gent (cultura subjectiva) i no sols 
del paisatge i dels monuments (cultura objectiva) del 
país que visiten.

EQUÍVOCS AL VOLTANT DEL BILINGÜISME

Si bé ens sembla provada la hipòtesi que la integra-
ció s’associa significativament a un major reeiximent 
escolar, hom podria replicar que en realitat aquesta 
millora escolar es deu al bilingüisme, català i espa-
nyol, dels alumnes amb major reeiximent. Certament, 
crida l’atenció que objectivament l’alumnat que reïx 
sembla tenir un domini raonable de totes dues llen-
gües. Acceptar aquesta explicació implicaria accep-
tar que els alumnes autòctons, per estar immergits 
en un ambient majoritàriament hispanoparlant, com 
hem mostrat, reeixirien justament per aprendre espa-
nyol, conclusió molt difícil de mantenir, perquè els 
resultats d’estats europeus com ara Àustria, Suècia 

Els alumnes, presumiblement 
fills d’immigrants espanyols a 
les Balears, es fan eco de les 

intencions espanyolitzadores de 
les autoritats de Madrid.
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o Dinamarca, de poblacions més o menys semblants 
a les de Catalunya, obtenen millors resultats que 
Catalunya en ciències, matemàtiques i lectura en les 
proves PISA (OECD, 2009), i aquests estats no prac-
tiquen el bilingüisme des de la més tendra infantesa, 
com s’obliga a fer a les escoles catalanes, balears 
i valencianes, i això quan les autoritats espanyo-
les permeten de fer-ho perquè, si no, hom aplica un 
estricte monolingüisme espanyol. Tanmateix, existeix 
una forta propaganda en favor de les excel·lències 
d’aquest bilingüisme radical, 
que, sorprenentment, no 
practiquen ni a Madrid ni 
enlloc més del Regne d’Es-
panya. Aquesta propagan-
dassa, no serà per justifi-
car que els nostres infants 
siguin obligats a aprendre 
l’espanyol just en entrar a 
l’escola bressol? Als països 
amb una educació eficient, tothom és escolaritzat 
només en la llengua del país, sigui alemany o suec 
o danès, siguin autòctons o immigrants, i més enda-
vant, una vegada que dominen, a un nivell raonable, 
la llengua del país, n’aprenen una altra.

Fa molt de temps que proposàrem d’estudiar el bilin-
güisme d’una manera objectiva (Garcia et al., 1975), 
per tal de poder denunciar els sistemes educatius 

que no menassin a un bilingüisme «coordinat», on 
la persona bilingüe manté separades les dues llen-
gües, tot conservant les dues llengües llurs carac-
terístiques morfològiques, fonològiques i semàn-
tiques. Lamentablement, no és el cas del nostre 
sistema educatiu, com han mostrat les recerques de 
Viladot (1981), perquè els «bilingües» que produ-
eix el nostre sistema educatiu tendeixen a fusionar 
les dues llengües pel seu significat, especialment en 
favor de la semàntica espanyola, la llengua dominant 

políticament, de la mateixa 
manera i al mateix ritme que 
observam clarament com 
s’espanyolitza la fonologia 
catalana. Potser sí que els 
nostres «bilingües» tenen 
més habilitats lingüístiques, 
més facilitat per a aprendre 
una tercera llengua, acostu-
mats a usar dos mots dife-

rents, català i espanyol, per al mateix significat, l’es-
panyol, d’ací la facilitat d’aprendre un tercer mot en 
una altra llengua. Serien, doncs, «bilingües subordi-
nats» a l’espanyol, un bilingüisme que perjudica molt 
greument la llengua catalana. Però aquesta habilitat 
lingüística no facilitaria ni el raonament verbal ni el 
quantitatiu, bases de tot aprenentatge juntament amb 
l’esforç, i, per tant, origen del reeiximent acadèmic, 
allò que mesuren les proves PISA. En conclusió, i amb 

Als països amb una educació 
eficient, tothom és escolaritzat 
només en la llengua del país i 
més endavant n’aprenen una 

altra.
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una argumentació ben senzilla: atès que en el nostre 
sistema educatiu no existeixen, pel domini polític que 
patim, els monolingües catalans però sí els monolin-
gües espanyols, amb diverses gradacions de mono-
lingüisme, i són els dits «bilingües» qui més bé se’n 
desfan acadèmicament, així, doncs, els dits «bilin-
gües» són, en definitiva, d’una banda els catalans i 
de l’altra els immigrats integrats, aquells qui fan feina 
i s’esforcen.

RESPONSABILITATS PÚBLIQUES EN RELACIÓ 
AL XOC CULTURAL

Per als adults l’escolarització no és possible com es 
fa amb els joves i derivar-los, per llurs trastorns desa-
daptatius per manca d’integració, al sistema sanitari 
no soluciona l’arrel del problema. Un tractament simp-
tomatològic que atenuï els trastorns provocats per 
la pressura del xoc cultural, no augmenta l’adapta-
ció a la nova situació. Un metge pot administrar uns 
mil·ligrams d’un antidepressiu a un immigrat fragilit-
zat pel xoc cultural, però no pot receptar-li ni un pico-
gram d’integració. Malgrat tot, cal remarcar que els 
poders públics estan obligats a tractar els trastorns 
causats pel xoc cultural, i sense cap excusa si, a més, 
són ciutadans de ple dret, com els immigrants espa-
nyols a ca nostra. En aquest sentit, i com hem escrit 
més amunt, el nostre sistema sanitari hauria d’estar 
preparat per a assistir una població, la immigrada, 
més «malaltissa» que la població general autòctona. 
I les autoritats haurien de saber que aquests tras-
torns milloren augmentant la integració dels nouvin-
guts amb procediments socials.

Un tractament racional intentaria atacar el mal des 
d’abans d’iniciar-se. 1) Evitant la impredictibilitat del 
xoc cultural, mitjançant la informació acurada sobre 
el país on arribarà i s’instal·larà l’emigrant. Aquesta 
tasca informativa hauria de començar, d’una manera 
ben senzilla i clara, a l’escola primària de llur país 
d’origen. 2) Evitant la presentació sobtada, és a dir, 
ensenyant-li la llengua (principal pressurador) del 
país receptor abans de llur arribada. 3) Disminuint la 
durada de la readaptació, tot suprimint qualsevol tipus 
de «bombolles» aïllants artificioses i superestructurals 
i, per contra, creant i mantenint amb diners públics 
centres d’interrelació i coneixement amb els naturals 
del país (ateneus, equips esportius, colles excursio-
nistes, etc.). 4) Tractar de fer compartir les experièn-
cies readaptatives dels immigrats de fa temps amb 
els acabats d’arribar, a fi d’evitar al màxim la novetat 
de la readaptació. I 5) augmentar l’impacte cognitiu 
positiu de la readaptació, senzillament pregonant amb 
finançament públic els avantatges i la desitjabilitat de 
la integració, combatent les actituds contràries a la 
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integració i fomentant les favorables. Atès que aques-
tes cinc mesures no són implementades per les auto-
ritats polítiques espanyoles, caldria que les «cases 
regionals» assumissin aquestes tasques, perquè, de 
fet, són els llocs més idonis per a fer-les i fer-les bé.

És absolutament blasmable i de vergonya per altri 
la irresponsabilitat dels poders polítics i econòmics 
del Regne d’Espanya respecte als seus propis emi-
grants, especialment els andalusos. D’una banda, a 
causa de les seves males polítiques econòmiques 
i socials, expulsa els andalusos de llur país natal 
i els fa emigrar, sense fer res eficaç per evitar-ho, 
d’un país puixant en origen: Tartessos, per ventura 
la primera civilització d’Occident, segons els grecs 
antics, després la Bètica romana tot un país pròsper 
i, després, l’Andalusia àrab, admiració d’Europa, i ara 
l’Andalusia espanyola és un país incapaç de retenir 

els seus fills. No és, doncs, un problema del país 
sinó del govern i de l’administració del país. D’altra 
banda, el Regne d’Espanya no sols els expulsa de 
llur país, sinó que, a més, es desentén totalment 
d’aturar o d’atenuar el xoc cultural que pateixen en 
arribar als nostres països. No podem estar-nos de 
blasmar l’acció de l’estat nacionalment propi dels 
nostres immigrants espanyols. El Regne d’Espa-
nya fa absolutament tot el contrari del que hauria 
de fer i del que desitgen els mateixos immigrants. 
Ens podem explicar que l’esmentat Regne no vagi 
a favor nostre, perquè en definitiva no és nacional-
ment nostre, i els primats humans són implacables 
amb els humans diferents d’ells i dominats per ells 
(Garcia i Grande, 2012). Però no podem justificar de 
cap manera que vagi en contra dels interessos bio-
lògics i socials d’una part de la societat que pretén 
representar i defensar, la de la seva pròpia nació.
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De vegades m’he plantejat la següent qüestió d’his-
tòria-ficció: què hauria passat si la dictadura fran-

quista ens hagués agafat sense comptar amb el 
Diccionari normatiu i amb la Gramàtica normativa de 
la llengua catalana? Què hauria passat si no haguéssim 
tengut l’Institut d’Estudis Catalans? Què hauria passat 
si no hagués existit l’obra de Pompeu Fabra? 

Sembla ben evident que vàrem poder aguantar, més bé 
o més malament, la sotragada del franquisme, la prohi-
bició i la persecució de la llengua i l’intent de reduir-la 
a mer patuès perquè el català ja comptava amb els 
instruments propis de qualsevol llengua plenament 
normalitzada. 

Ja de molt jove, Pompeu Fabra havia alternat la seua 
dedicació a l’enginyeria (n’ensenyà a Bilbao durant tota 
una dècada) amb la passió per la filologia. Dels seus 
inicis a L’Avenç en podem dir, bàsicament, que varen 
servir per a dotar d’un caràcter científic el que fins ales-
hores havien estat, senzillament, elucubracions més 
o menys elaborades i opinions amb més passió que 
ciència al darrere. La mentalitat científica de Pompeu 
Fabra va servir per a posar sobre la taula consideraci-
ons indispensables per a anar construint la difícil arqui-
tectura de la normativització de la llengua catalana. 

Els primers intents de Fabra d’anar introduint el mètode 
científic en el tractament de la llengua catalana varen 
comptar amb l’enfrontament, de vegades acèrrim, tant 
d’aquells que entenien que el català s’havia d’ajustar 
a la llengua parlada (ep, de Barcelona!) i aquells que 
consideraven que havia de restar anquilosada en un 
estèril arcaisme. 

A partir de la seua participació en L’Avenç, trobam un 
Pompeu Fabra actiu en el I Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana i en d’altres fórums públics, fins 
que és cridat per Enric Prat de la Riba, aquest gran 
constructor de país, per a dur a terme la tasca de nor-
mativitzar la llengua. La conjunció de la primera etapa 
de la Mancomunitat de Catalunya amb la tornada de 
Pompeu Fabra va resultar clau per a posar en marxa 
el procés que havia de desembocar en les Normes de 
Castelló, l’any 1932. 

La primera gran característica de la tasca de Pompeu 
Fabra és l’autocentrament. Fabra veu el català des de 

   Bernat Joan i Marí

Pompeu Fabra: autocentrament, cohesió 
i individuació de la llengua catalana

la lent pròpia, des de la llengua catalana mateixa, sense 
interferències. No necessita referències externes per a 
depurar la llengua, però requereix un coneixement molt 
profund dels mecanismes propis de la llengua catalana. 
Hem d’apuntar aquí que, a més de l’autocentrament, 
Fabra comptava amb un finíssim instint en relació a la 
llengua. 

Un altre element bàsic fa referència a la cohesió: el 
català és una llengua i no una suma de dialectes. Però 
les variants dialectals constitueixen un element valu-
osíssim per a trobar sempre les solucions més esca-
ients quan s’entra en determinats atzucacs lingüístics. 

Com a resultat de la conjunció de l’autocentrament, la 
percepció no interferida de la llengua i la voluntat de 
cohesió lingüística se’n deriva la normativització de la 
llengua catalana (a la qual Fabra es referia, com tots 
els seus contemporanis, en termes de «normalització», 
que avui té un altre significat). 

Gràcies a la tasca i al mestratge de Fabra, el català 
esdevenia una llengua amb tots els instruments propis 
de qualsevol llengua plenament normalitzada. Restava, 
emperò, normalitzar-ne l’ús social, tasca en la qual 
encara ens trobam immersos de cap a peus. I va ser 
aquest element ―el fet de comptar amb la norma-
tiva ben establerta, de comptar també amb la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la nostra 
acadèmia nacional, i d’haver normalitzat el català com 
a llengua per a la ciència i la cultura que els nostres 
adversaris més acarnissats no varen poder esborrar 
la llengua catalana del mapa, convertint-la, transitòria-
ment, en un garbuix de patuesos. 

Encara avui, devem a Fabra i a la seua obra que els 
intents de secessionisme lingüístic que hem patit (més 
cruament al País Valencià, però també, en determi-
nades etapes, amb considerable duresa a les Illes 
Balears) no hagin aconseguit els seus objectius. 

Ara, amb els hereus de Joan Fuster al capdavant de 
les institucions valencianes, un nou pacte progressista 
governant les Balears i un procés que apunta directa-
ment cap a la sobirania de Catalunya, la millor contri-
bució que podem fer per engrandir l’obra de Fabra és 
assolir la plena normalització de l’ús social de la llengua 
catalana.
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Endevinalles per a tots els gustos

   Pere Martí i Bertran

Antoni Llull Martí (Manacor, 1935) és un lingüista mallorquí ena-
morat de la cultura popular, com ho demostren les seves publi-

cacions i els seus estudis. Aquest any 2018, Edicions Documenta 
Balear li ha publicat una de les obres més ambicioses, riques i 
sorprenents de la seva producció. Es tracta, com se’ns informa 
des de la coberta, de «2.000 enigmes formulats en vers dins l’estil 
dels composts pels antics glosadors de Mallorca». Som, doncs, 
davant de dues mil endevinalles creades per l’autor, no pas reco-
llides, sobre objectes, personatges, éssers, abstraccions..., que 
abracen tots els àmbits que puguem imaginar, com comprovem 
en llegir-les o en donar una ullada a l’apèndix final, titulat «Guia 
alfabètica de temes i solucions de les endevinalles» (pp. 373-396). 

He parlat d’obra ambiciosa, perquè es tracta gairebé d’una obra 
completa, ja que recull els cinc volums d’endevinalles que entre 
1978 i 2005 l’autor va publicar, en edicions no venals, i que formen 
aproximadament la meitat del volum, i prop d’un miler més que 
són inèdites. Dubto que hi hagi cap recull, tradicional o de nova 
creació, d’aquestes dimensions. 

He parlat de riquesa tant per la llengua com pels recursos que hi 
utilitza, així com per la perfecció formal que, com hem apuntat, 
segueix la tradició popular de les gloses, com el mateix Llull Martí 
deixa clar en la introducció en més d’una ocasió (pp. 13 i 19, per 
exemple), tot i que se n’aparta pel que fa al rigor en tots els sentits 
(lèxic, gramatical, mètric...). Les endevinalles de Llull Martí no 
són pas improvisades, ans tot al contrari: són pensades, revisa-
des i escrites en una llengua estàndard i cent per cent normativa. 
No ens fa estrany que l’autor es presenti així en la introducció 

antoni llull martí 

Qui hi té tranc ho 
endevina. Llibre 
d’endevinalles

Editorial Documenta Balear
Col·lecció: «Menjavents», 131
Palma, 2018
396 pàgines

esmentada: «tant pel que fa al lèxic, com a l’expressió, mesura i rima, som perfeccionista a ultrança» 
(p. 10). Val a dir que la majoria de les endevinalles són de quatre versos heptasíl·labs que rimen 
en consonant (ABBA). En les provinents dels reculls publicats també n’hi trobem un bon nombre 
de cinc versos, que rimen ABBBA, una vintena de sis versos de rimes més variades, tres o quatre 
de set versos i fins i tot una de vuit (p. 59), també de rimes variades i gairebé sempre consonants. 

I encara he parlat d’obra sorprenent, per diverses raons. En primer lloc, per la varietat temàtica, que 
ja he apuntat: hi trobem endevinalles de noms de sants (més de cent cinquanta); de grans perso-
nalitats de la cultura mallorquina (Mossèn Alcover o Francesc de Borja Moll, per exemple); de topò-
nims (Malta, Manacor, Vic...); d’estris tradicionals (xerrac, tartana, cornamusa o gaita...), al costat 
d’altres de ben moderns (àtom, ADN, flaix, DVD...); de vegetals (pi, figuera, blat, murta, bonsai...) 
i d’animals de tota mena (cabra, corc, girafa, dofí, sardina...); d’éssers fantàstics (elf, sirena...); de 
termes abstractes (atzar, fresca, força, solidaritat...); etc., etc., etc. En segon lloc, pels recursos que 
l’autor hi desplega, amb jocs de paraules constants que demostren un gran domini de la llengua. 
Permeteu-me’n només un parell d’exemples: «Mon fosc nom conté el d’un arbre / alt i de fullatge 
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Endevinalles per a tots els gustos espès / i enc que no em tinguin per res, / qualcú amb mi un esglai ha pres / que l’ha deixat fred 
com marbre» (p. 39). La solució, tal com la dóna el mateix Llull Martí, a peu de pàgina és aquesta: 
«L’ombra (OM-bra)». I l’altra: «Són un mascle ben feixuc / i una femella lleugera. / Ell, fer-lo surar 
no puc, / i ella, corre, vola i neda» (p. 29). Solució: «El plom i la ploma.»

En tercer lloc, i acabo, per l’enginy i la varietat de propostes que l’autor hi encarrila, que fan que així 
que n’hem llegida una en vulguem resoldre una altra, i després una altra... Un parell d’exemples 
més, per fer denteta i animar els lectors a tenir a casa un entreteniment tan sa i alhora tan enriqui-
dor: «No és gas, ni és líquid ni és sòlid / emperò es pot mesurar; / ningú en ven ni en pot comprar / 
i a molts els fa anar de bòlit» (p. 231). Solució: «El temps.» «Mestissos molt xafarders, / tots fills de 
blanc i de negra: / i als qui noves volen rebre / els en conten a milers» (p. 27). Solució: «Els diaris.»
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Jugar i aprendre amb topònims

 JoseP maria calbet

El racó dels jeroglífics

Il·lustradors: Alumnes de 
l’EADT (Escola d’Art i Disseny 
de Tarragona) / Coberta de Jan
Editorial La Torratxa
Valls, 2018
204 pàgines

Josep Maria Calbet (Valls, 1949) és un mestre i un pedagog enamorat 
del país i de la llengua catalana. El seu compromís l’ha portat a ser 

un militant convençut i actiu de l’ANC (Assemblea Nacional Catalana), 
i els seus coneixements i la seva passió, a elaborar i publicar mate-
rials molt diversos per acostar la llengua i la cultura catalanes sobre-
tot a infants i joves, però també al públic adult en general. En poden 
ser exemples el volum Visquem la llengua! Engresquem la lectura 
(Cossetània Edicions, 2006) o els cinc volums (per ara) d’El racó de 
les expressions, cinc llibres en què l’autor recull i comenta prop d’un 
miler d’expressions (locucions, frases fetes, dites, refranys...), publi-
cades setmanalment als setmanaris El Vallenc i Nova Conca des de 
l’any 2008. 

Avui us volem presentar el seu darrer llibre, El racó dels jeroglífics. Es 
tracta d’un primer volum, molt semblant als dedicats a les expressions 
(format, disseny, editorial, procedència...), en què Calbet recull una 
de les seves passions lingüístiques i didàctiques: els jeroglífics. Com 
indica el subtítol, + de 600 jeroglífics de municipis i comarques, som 
davant de tot un repte, pel nombre de propostes, més de sis-centes, 
però també per l’especificitat d’aquestes, ja que totes les respostes 
són topònims: totes les comarques de Catalunya i totes les capitals 
corresponents, a més de tots els municipis de vint-i-quatre d’aquestes 
comarques. No ens ha de fer estrany, doncs, que en surti un nombre 
tan elevat. Estem segurs, però, que en té més a la màniga i fins i tot de 
publicats en revistes escolars, locals o comarcals, que, de ben segur, 
ens anirà oferint. Aquests més de sis-cents jeroglífics, naturalment, 

   Pere Martí i Bertran

van il·lustrats i hi van d’una manera ben original i útil pedagògicament, ja que ho han fet divuit alumnes 
de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona (EADT), que han tingut una oportunitat magnífica de posar en 
pràctica allò que estaven estudiant, alhora que han fet que el conjunt sigui variat i, doncs, més ric. Encara 
pel que fa a la il·lustració, val la pena de destacar que la coberta i la contracoberta són obra, com en la 
majoria de volums d’El racó de les expressions, de tot un mite de la il·lustració catalana i universal, en 
Jan (Juan López Fernández), l’autor, entre altres coses, del Superlópez. 

El llibre és això, fonamentalment, però té una sèrie de complements molt útils, molt en la línia de mestre 
que ha estat, i sempre serà, en Josep Maria Calbet: un bon «Solucionari» (pp. 179-194), una «Bibliografia» 
(p. 203) i, sobretot, un apartat titulat «Valor, aprofitament i tècniques de resolució de jeroglífics» (pp. 15-22), 
en què, com indica el títol, se’ns donen les claus per a endinsar-nos en el món dels jeroglífics i conèixer 
les tècniques bàsiques per a resoldre’n i per a escriure’n, ja que, com deixa ben clar, són una eina molt 
potent i pluridisciplinar, no solament útils per a l’àrea de llengua i literatura, com massa sovint es pensa. 
Aquest vessant didàctic, indiscutible i destacat per tots els prologuistes i saludadors (n’hi ha una bona 
colla: Joaquim Arenas, pedagog i impulsor de la immersió lingüística; Albert Batet, alcalde de Valls; Daniel 
Uzquiano, director de l’EADT; el mateix Josep Maria Calbet, i Francesc Fàbregas, director dels setmana-
ris El Vallenc i Nova Conca, on es van publicar els jeroglífics), no ens ha de fer oblidar el vessant lúdic, 
també indiscutible i fonamental per a acostar-lo a un públic més ampli, més enllà de l’escolar. Benvingut 
aquest primer volum de jeroglífics d’en Josep Maria Calbet i esperem i desitgem que no sigui el darrer.  
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Un llibre que impressiona

vicent Partal

Nou homenatge a 
Catalunya 

Ara Llibres
Barcelona, 2018
270 pàgines 

He tingut la sort que vingués a parar a les meves mans el llibre Nou 
homenatge a Catalunya. Un cop llegit, la primera cosa que el cor 

i la ment em dicten és que m’ha deixat molt impressionat; fortament 
impressionat; molt positivament impressionat.

Efectivament, Vicent Partal ho ha sabut ordenar tot d’una manera 
impecable (tot molt ben travat i articulat) en tres capítols principals: 
«La sisena República catalana», «Què ens hi ha menat», «Els ins-
truments que hem fet servir», i encara un sucós i animador «Epíleg». 
Sens dubte, Partal, d’una manera diàfana i clarivident alhora, ens hi 
dóna un coneixement rigorós i diria gairebé exhaustiu de com ha evo-
lucionat la política dels nostres darrers temps. I senzillament em pre-
gunto: d’on ha tret aquest home tanta informació i tan creïble? Moltes 
de les coses que hi narra ja ens havien entrat pels ulls i per les orelles; 
però llegir-les amb tots els ets i uts del seu discurs i, a més, destri-
ant-hi, com a bon i sa periodista que és, el gra de la palla, fa que ens 
trobem davant, goso dir, veritats absolutes. 

A mesura que anava passant d’una pàgina a l’altra, el pensament em 
deia que aquest llibre, tot ell, és de lectura indispensable per a tot bon 
català, perquè a més de molta informació en Vicent ens injecta espe-
rança i coratge en la ruta ja empresa devers la llibertat, en la nostra ja 
recentment proclamada República. Aquest llibre serà tingut en compte, 
de ben segur, en els annals de la nostra història.

A part, hi he gaudit, pàgina a pàgina, per la qualitat del llenguatge. La 
lectura, en si mateixa, se m’hi ha fet altament agradable: rica, natural, 

   Ramon Sangles

Jugar i aprendre amb topònims

espontània... i fins i tot divertida. Partal, com si no digués res d’especial, en tot moment et clava l’es-
pasa en el cor, et condecora amb llorer i pètals de rosa, t’obre els ulls a la realitat, a la veritat no mani-
pulada. I encara, com que parlo de la qualitat del llenguatge, vull remarcar, com a corrector de català 
que sóc, que no sabria trobar-hi gairebé cap incorrecció; en algun lloc hi hauria afinat la puntuació 
(posar-hi o treure-hi alguna coma...). I encara haig de dir: m’hi agraden les cobertes, la tipografia, la 
maquetació. Tot un conjunt molt ben aconseguit! Un regal per a ser més bons catalans, per a saber 
viure el dia a dia amb il·lusió i empenta, per a no deixar-nos entabanar per qui ens vol esclaus presen-
tant-nos presons enlluernadores. 

L’enhorabona, doncs, al gran Partal i a tots els qui li han donat suport i li’n continuen donant. Els fets 
que s’esdevenen i que amb seguretat s’esdevindran donen per a molt, i, per tant, convido en Vicent a 
posar fil ja en un altre llibre, car hem de tenir la nostra gent ben informada i motivada. L’ànim sempre 
a dalt de tot.  
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