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Gràcies, Aina
  «Qui sap l’ofec que el pit engrapa,

   devorador de dignitats,
      qui sap les urpes invisibles

 tenallant la pròpia pau,
 sabrà per què ja no camino

 a l’ombra amiga del carrer de casa.

Qui ha vist plorar tants dies grisos
una cançó sense esperança,
qui ha vist, comparsa sense veu,
la veritat crucificada,
sabrà per què ja no trepitjo
les velles pedres del carrer de casa.

  Només aquell que duu un somriure
     al rostre, i la mort a l’ànima,

  només aquell de cor rebel
que s’ha enyorat a terra estranya,

només aquell sap com m’estimo
les pedres brutes del carrer de casa.»



La llengua
ens
agermana

Innovació, disseny, modernitat, cultura, art, història i tradició en un faristol 
únic i exclusiu

És una obra realitzada per l’artista Pere Casanovas, un dels grans mestres de 
l’escultura contemporània del nostre país, reconegut com “l’escultor dels es-
cultors” per la seva llarga trajectòria fent realitat les obres de grans artistes 
com Antoni Tàpies o Jaume Plensa.

Una combinació en harmonia de metalls nobles i moderns, com l’alumini, 
l’acer, el bronce i l’or de 18 quirats en el pom, que li confereixen la rigidesa i 
l’elegància necessària per a esdevenir el suport més preuat per a les teves joies 
bibliogrà�ques.

Una edició limitada de 1.714 exemplars, numerats i signats pel propi autor i 
acompanyats d’una certi�cació notarial. El pom es podrà personalitzar amb 
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E D I TO R I A L

Temes diversos
Com en l’editorial del número anterior, apuntem un 

seguit de temes diversos que tenen relació amb 
la llengua catalana i, més en general, amb la nostra 
cultura.
 
Així, el 30 de novembre de l’any passat (2018) la 
premsa publicava l’Informe de Política Lingüística 
del 2017, amb una sèrie de dades esperançadores, 
com ara que havia crescut el nombre d’alumnes en 
cursos de llengua per a adults i que la ràdio i les xarxes 
socials augmenten la presència del nostre idioma. 
Notícies així van bé per a no caure en el pessimisme 
i continuar treballant.
 
El 5 de desembre també la premsa informava que el 
govern català havia acordat de concedir la Medalla 
d’Or de la Generalitat de Catalunya a Carme Forcadell, 
precisament en situació de presó preventiva per qües-
tions polítiques. Entre els seus mèrits figura «el foment 
de la llengua». L’enhorabona a l’ex-presidenta del 
Parlament de Catalunya i antiga col·laboradora de 
LLengua nacionaL, bo i desitjant que ben aviat pugui 
obtenir la llibertat i sigui absolta pel tribunal que la jutja.
 
L’1 de gener del 2019 moria, a vuitanta-set anys, Joan 
Guinjoan, compositor nascut a Riudoms (Baix Camp) i 
figura rellevant de la música contemporània europea. 
Descansi en pau un artista que ha contribuït a pres-
tigiar la cultura catalana en el seu vessant musical.
 
El 2 de gener finava, a noranta-dos anys, Ramon 
Folch i Camarasa, escriptor nascut a Barcelona (fill 
del popular Josep M. Folch i Torres, de qui custodiava 
el museu del castell de Plegamans, situat a la comarca 
del Vallès Occidental, en honor de la seva memòria, 
juntament amb la d’altres germans). Va escriure més 
d’un centenar de novel·les i rebé els principals premis 
literaris catalans, com també la Creu de Sant Jordi. 
Reposi en pau aquest prolífic i excel·lent novel·lista, 
dramaturg i traductor.
 
El 15 de gener la premsa informava que durant l’any 
2018 s’havia batut el rècord de parelles lingüístiques 
en català, 10.600, la xifra més alta des que es posà en 
marxa aquest programa (any 2003) per a fomentar la 
pràctica de la nostra llengua per part dels nouvinguts.
 

Entorn del 16 de gener complia vuitanta anys Josep 
Maria Flotats, actor decisiu per a dotar Catalunya d’un 
Teatre Nacional. L’enhorabona!
 
El 17 de gener l’Institut d’Estudis Catalans va pre-
sentar la Gramàtica essencial de la llengua catalana 
(GEIEC), una obra, dirigida per Maria Josep Cuenca, 
que s’ofereix en format digital. La primera impressió 
és que, en general, aquesta nova gramàtica ajuda a 
interpretar la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC, 
publicada l’any 2016) en un sentit més acostat a la nor-
mativa fabriana, cosa de què ens congratulem.
 
El 21 de gener s’anunciava la concessió del premi 
especial de la Plataforma per la Llengua a la cantau-
tora mallorquina Maria del Mar Bonet. L’enhorabona a 
aquesta artista que tant ha prestigiat la nostra llengua 
en tots els països catalans.
 
El 10 de febrer moria a Palma (Mallorca), a l’edat 
de vuitanta-vuit anys, Aina Moll Marquès, nascuda 
a Ciutadella (Menorca). Va ser la primera directora 
general de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya i destacà per la seva tasca en defensa de 
la normalització lingüística. També havia col·laborat 
amb el seu pare, el filòleg Francesc de Borja Moll, era 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans i havia rebut 
la Creu de Sant Jordi. Descansi en pau.
 
El 17 de febrer l’Institut Català de les Empreses 
Culturals informava, malauradament, que el cinema 
en català havia caigut, durant l’any anterior, al 2%. 
Certament, és un percentatge molt baix. Caldrà tre-
ballar de valent per fer-lo remuntar.
 
El 22 de febrer el Parlament Europeu rectificava una 
decisió anterior i autoritzava l’exposició «The Catalan 
Language: 10 million European voices», a la seva seu, 
entre el 4 i el 8 de març. Aquesta mostra va ser pre-
parada per la benemèrita Plataforma per la Llengua.
 
Finalment, anotem que el 24 de febrer El Punt Avui 
celebrava el quarantè aniversari de la sortida del 
periòdic El Punt Diari, després fusionat amb l’Avui. 
Actualment, El Punt Avui ocupa el tercer lloc en el ràn-
quing de diaris dels països catalans.
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És un lloc comú, entre els pobles sotmesos, que 
les aspiracions de llibertat es vegin sovint condi-

cionades per interessos particulars i personalismes 
divisors. Aquests aspiren, d’habitud, a conservar tos-
temps les canongies llegues que atorguen predomini 
i preeminència, alhora que entrebanquen conside-
rablement les possibilitats d’unitat dels moviments 
polítics autòctons, la qual cosa impossibilita l’em-
branzida d’un projecte comú fort que uneixi, en lloc 
de separar i dividir.

A redós de la qüestió indicada, en la nostra latitud 39, 
nosaltres no som certament aliens a la problemàtica 
esmentada, per tal com les 
divergències previsibles 
afloren profusament, de 
què  s’alegren prou la vella 
guineu i el llop mesetari. 
No pot esser d’una altra 
manera, car el jo individual 
excel·leix molt més que el jo col·lectiu.

I ací ens demanam: cal fer país? Sí, però incidim 
en els redols de les capelletes, cosa que ens para-
litza i menysté l’objectiu de l’alliberament. Cal esser 
generosos? Sí, però no tenim visió de futur, la nostra 
política és de vol gallinaci i tan sols pensam en la 
immediatesa, en les prebendes que podem obtenir 
i en el repartiment de cadires. Pretendrem insistir 
a tornar fer el de sempre, de preservar els nostres 

Les canongies llegues
(des de Mallorca)

   Andreu Salom Mir 

suposats corralets? Si és així, tot esforç que preten-
gui anar en la direcció primigènia desitjada acabarà 
en fracàs, esdevindrà estèril, i l’enemic ens continu-
arà fent la llesca, com ha fet fins ara sense gaires 
dificultats.

Si els uns aspiren, com sembla, a eixir d’un suposat 
atzucac i d’una letargia evident a l’empara d’una 
extensa pràctica política de preeminència i control 
dels companys de viatge, els altres es mouen en 
el càlcul previsible d’unes intencions clares d’asso-
lir, potser amb un punt d’ingenuïtat, unes quotes de 
participació més grans en la política local a recer 

d’un sobiranisme explícit. 
Mentrestant, la veritable 
unió d’esforços i de volun-
tats resta segrestada i obli-
dada en algun lloc ignot, 
sense cap possibilitat ni una 
de fer-se efectiva i realment 

funcional, la qual cosa, ineluctablement, comporta la 
decepció entre l’electorat afí i un inici de desmobi-
lització de les bases dels partits implicats, així com 
la certesa que hem tudat, malauradament, una altra 
oportunitat per a poder lluitar tots junts pel nostre 
futur, pel futur del nostre país.

No tenim visió de futur, la nostra 
política és de vol gallinaci i tan 

sols pensam en la immediatesa.
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M I L I T À N C I A

Continuem explicant les activitats de dues enti-
tats més, Escola Valenciana i Plataforma per la 

Llengua.

Escola Valenciana - Federació d’Associacions per 
la Llengua és una entitat cívica fundada l’any 1990 
i formada per dinou associacions comarcals d’àmbit 
valencià. El principal objectiu de l’entitat és la nor-
malització de la llengua en 
tots els àmbits d’ús, espe-
cialment a l’escola.

L’activitat amb més ressò 
són les Trobades d’es-
coles en valencià, de caire 
reivindicatiu i lúdic, que aple-
guen cada any més de dues-
centes mil persones entre pares, mares, alumnes i 
mestres en les prop de vint trobades comarcals.

Enguany les trobades estan dedicades al lexicògraf 
Francesc Ferrer Pastor amb el lema «Som i serem 
paraules», amb una referència clara al seu diccio-
nari de la rima.

Les entitats que lluiten per 
la llengua catalana (4)

   Rafel Castellanos i Llorenç 
Membre del Secretariat de la FOLC

L’entitat duu a terme moltes altres activitats, ressenya-
des en el seu web sota el títol «Sentim en valencià»:

Cinema a l’escola, amb un complet catàleg per als 
anys 2018 i 2019.

La Gira, projecte musical que organitza un festival 
itinerant de música en valencià, amb el festival anual 

Feslloch.

Radioescola, xarxa de tren-
ta-una emissores de ràdio 
escolars en valencià.

La lliga de debat, compet-
ició entre equips d’estudi-
ants que debaten sobre un 

tema polèmic i d’actualitat.

Contarelles i camins, passejades pel País Valencià 
organitzades per l’entitat de l’entorn a visitar lligant la 
literatura amb el paisatge.

Parla’m en valencià, parelles lingüístiques per a 
aprendre a parlar fluidament el valencià («Voluntariat 
pel valencià»).

I altres serveis, com l’Oficina de Drets Lingüístics, la 
xarxa d’Escoles de Qualitat, la Devedeteca, la col·lec-
ció «L’àlbum» i els Tallers de Cultura Popular. 

Finalment, destaquem La Nit d’Escola Valenciana, 
celebració anual (l’any 2018 ja era la XVI) que aplega 
persones vinculades a Escola Valenciana i represen-
tants institucionals en una vetllada on es lliuren els 
guardons d’Escola Valenciana.
 

El principal objectiu de l’entitat 
és la normalització de la 

llengua en tots els àmbits d’ús, 
especialment a l’escola.
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La Plataforma per la Llengua és una ONG, fundada 
l’any 1993, que defensa la presència de ple dret de la 
llengua catalana i la promou com a eina de cohesió 
social.

La seva seu central és a Barcelona i té  delegacions 
al País Valencià, a l’Alguer i en diverses comarques 
de Catalunya. Té més de 16.000 socis, més de 
75.000 seguidors a Facebook i més de 45.000 a 
Twitter, dades que mostren la seva gran capacitat 
d’influència.

Entre els anys 1995 i 2000 la Plataforma per la 
Llengua va realitzar diversos actes de protesta en 
desenes de cinemes per demanar el doblatge i els 
subtítols en català de les pel·lícules. L’any 2001 es 
va aconseguir que grans multinacionals com Warner 
fessin en català les pel·lícules sobre Harry Potter.

En l’àmbit de les empreses, la situació era molt des-
favorable l’any 2000, però mitjançant campanyes 
intensives es van aconseguir èxits notables en 
la inclusió del català en grans multinacionals com 
Apple, Microsoft, Vodafone, 
O r a n g e ,  Te l e f ò n i c a , 
Carrefour, Nokia, Samsung, 
Siemens, Decathlon, etc.

Més  recen tmen t ,  l a 
Plataforma s’ha distingit 
per dur a terme campanyes 
massives: en el 2004 es va 
celebrar pels volts de Nadal 
la primera Festa per al joc i la joguina en català, 
que s’ha repetit cada any; en el 2011 es va realitzar 
un Lipdub per la llengua, amb la participació de 
1.500 persones, que va tenir centenars de milers de 
visites a Youtube; «El català, llengua comuna» és 
el lema sota el qual s’apleguen les diferents activi-
tats que organitza per Sant Jordi.

Del 2012 ençà l’organització elabora l’InformeCAT, 
un recull de dades sobre la situació de la llengua cat-
alana en tot el nostre àmbit lingüístic. L’any passat 
va realitzar múltiples activitats, entre les quals més 

d’un milió de signatures 
perquè Europa reconegui 
les llengües minoritzades, 
una aplicació de mòbil per 
a avaluar l’ús de la llengua 
en els comerços i la campa-
nya Prou de catalanofòbia!

Dues entitats importants es 
van fundar també a princi-

pis dels anys noranta del segle passat: l’Associa-
ció Llengua Nacional (1991) i El Tempir (1994), 
però no en descriurem les activitats perquè són prou 
conegudes. De la primera, per raons òbvies; d’El 
Tempir, pel recent i excel·lent article de Josep-Enric 
Escribano i Joan-Carles Martí, publicat en el número 
105 d’aquesta mateixa revista.

Plataforma per la Llengua 
defensa la presència de ple dret 

de la llengua catalana  
i la promou com a eina de 

cohesió social.
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La minorització lingüística constitueix el medi adequat 
per a determinats comportaments que, en circums-

tàncies de no minorització, fins i tot es podrien con-
siderar patològics. De fet, existeixen, ben clarament, 
elements disfuncionals dins la societat que guarden 
un vincle clar amb la situació de minorització lingüís-
tica. Si algú, posem per cas, té vergonya de parlar la 
seua llengua en públic, té una escassa autoestima lin-
güística (considera, en tant que parlant d’una llengua 
determinada, que la seua llengua no és igual d’apta 
per a tots els usos o que no resulta adequat d’usar-la 
en determinades ocasions i activitats, dins el seu ter-
ritori lingüístic), o fins i tot es nega a si mateix com a 
parlant de la seua llengua, assistim a comportaments 
que resulten perfectament emmarcables dins patolo-
gies socials, dins disfuncions de la societat que reque-
reixen algun tipus d’intervenció per a posar-hi remei. 

Totes les xacres que acabam d’exposar resulten del 
tot impossibles en contextos de normalitat d’ús de 
la llengua. En condicions de normalitat social de la 
llengua, ningú no se’n qüestiona la validesa, ningú 
no té cap tipus d’impedi-
ment ni de vergonya a l’hora 
d’usar-la, ningú no qüestiona 
el dret dels parlants a fer-la 
servir amb normalitat. Totes 
aquestes conductes regu-
lars —les estadísticament 
més freqüents arreu del món— en relació a la llengua 
pròpia només poden veure’s afectades en situacions 
de minorització lingüística. 

Evidentment, la minorització lingüística sempre es 
fonamenta en causes històriques. No hi ha socie-
tats naturalment bilingües, com se’ns ha pretès de 
fer creure fins ara. La idea que hi ha societats natu-
ralment bilingües i d’altres que són unilingües amaga 
l’ou d’un fet fonamental, que són les relacions de poder 
que fan que aquesta consideració pugui ser possible. 
Amaguen que, de manera generalitzada, en les socie-
tats dites bilingües s’ha produït una pèrdua del poder 
polític propi, generalment a causa d’una invasió, que 
ha donat lloc a la superposició d’una altra llengua. El 

Discursos de la minorització.
Patologies de la minorització

   Bernat Joan i Marí 

bilingüisme suposadament natural mai no és innocent: 
sempre amaga relacions de poder que, en general, els 
poderosos volen mantenir darrere un vel fosc, perquè 
ningú no les pugui analitzar amb un mínim de lliber-
tat i de criteri. 

En el mite del bilingüisme, tal com l’explicava Lluís V. 
Aracil, es fonamenta la minorització lingüística i tots 
els comportaments socials que se’n deriven. Tot plegat 
forma part d’un discurs, d’un relat (que se’n diria avui 
dia), que distorsiona clarament l’anàlisi dels fets i que 
té per objectiu impedir que les persones que parlen 
llengües minoritzades puguin fer per manera de viure 
normalment en la seua llengua. 

DISSONÀNCIA ENTRE SITUACIÓ LEGAL
I SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA

En el nostre cas, en el cas de la llengua catalana, 
tenim una pluralitat de marcs legals que contribueix 
ben clarament a la descohesió de la nostra comu-

nitat lingüística. Repartida 
entre quatre estats diferents 
(Andorra, Espanya, França i 
Itàlia), i, dins el Regne d’Es-
panya, en diverses comu-
nitats autònomes (tres on 
la llengua hi és minorit-

zada, com són Catalunya, el País Valencià i les Illes 
Balears, i dues on hi és clarament minoritària, com 
són l’Aragó i Múrcia), al català li són aplicables més 
de mitja dotzena de legislacions diferents, segons els 
territoris. Una tal divisió territorial resulta ben difícil de 
trobar. Potser la podríem comparar, salvades les dis-
tàncies, amb la divisió territorial de la llengua kurda. 

Si prenem com a referència els territoris on el català 
és oficial, podríem convenir que segurament el marc 
legal, encara que sigui insuficient per a la plena norma-
lització de la llengua catalana (la normalització passa 
per comptar amb un estat propi o amb un estat a favor, 
i el català, descomptant Andorra, no té ni l’una cosa 
ni l’altra), podria permetre encara millorar la situació 

No hi ha societats naturalment 
bilingües, com se’ns ha pretès 

de fer creure fins ara.
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actual, estirant la societat cap als designis de la legis-
lació vigent. 

Feta aquesta consideració, caldria que consideràs-
sim els diferents àmbits d’ús de la llengua (de les llen-
gües) per tal d’avaluar si hom pot avançar o no en 
el procés de normalització sense modificar el marc 
legal existent. Un àmbit on les possibilitats d’avanç (i 
la necessitat de fer-ho) és molt clar és el dels mitjans 
de comunicació, especialment al País Valencià i a 
les Illes Balears. Ambdós estatuts d’autonomia, i 
ambdues lleis referides al tractament de la llengua 
pròpia (la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la 
Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears), 
estableixen que els respec-
tius governs vetllaran per 
la presència normal de la 
llengua catalana dins l’àmbit 
de la comunicació pública. 
Tant al País Valencià com 
a les Illes Balears, els únics 
mitjans de comunicació en 
català són els de titularitat 
pública i no hi ha cap diari, per exemple, en català 
(excepte el digital Diari de Balears) en cap dels dos 
països. Això contravé, d’una manera molt clara, els 
respectius estatuts d’autonomia. Així, doncs, es 
podria avançar en aquest punt, sense modificar la 
legislació vigent. 

També es podria avançar, en les pràctiques quoti-
dianes, senzillament respectant el que suposa l’ofi-
cialitat lingüística, o tenint el mínim respecte al dret 
de les minories lingüístiques (encara que no siguem 
una minoria) que estableix la Carta Europea de 
les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM). 
Tenguem en compte que la CELROM ha estat ratifi-
cada per l’Estat espanyol i que, en tant que legislació 
europea, forma part del cabal constitucional espanyol. 
Per tant, és d’aplicació obligada. 

La CELROM estableix, per exemple, que tothom té 
dret a ser jutjat en la seua llengua. Quina és la pràc-
tica, als nostres territoris? Quin percentatge de judicis 
hi ha, en llengua catalana, avui dia? La Carta esta-
bleix, així mateix, que tothom té dret a usar la seua 
llengua, dins el territori que li és propi, davant les auto-
ritats públiques (llegeixi’s, a més de jutges, policies, 
funcionaris, etc.). En quants casos els ciutadans cata-
lanoparlants opten per usar el català davant membres 
dels cossos i forces de seguretat de l’Estat? Amb la 
legislació vigent a la mà, cap ciutadà no hauria de 
tenir el més petit temor ni preocupació a l’hora d’usar 
el català en una caserna de la Guàrdia Civil o en una 
comissaria de la policia dita nacional. 

Així mateix, totes les lleis de normalització lingüís-
tica estableixen que els poders públics han de vetllar 
perquè l’àmbit socioeconòmic pugui funcionar amb 
normalitat en llengua catalana. En quina situació es 
troba, la llengua catalana, dins el món de l’empresa, 
a la major part del nostre territori lingüístic? Les res-
pectives autoritats responsables de la promoció del 
català, estiren la llei tant com podrien, per fer la llengua 
present i normal en tots aquests àmbits? 

Malgrat que la legislació vigent resulta insuficient per 
a aconseguir la plena normalitat de l’ús social de la 
llengua catalana, existeix una clara dissonància entre 
allò que es podria fer, amb la llei a la mà, i allò que es fa 

en realitat perquè la llengua 
tengui una presència normal 
dins la nostra societat. 

I, encara, suposant que la llei 
s’espremés d’una manera 
convenient per a la norma-
lització de l’ús social de la 
llengua, hem de tenir en 

compte el factor temps. Des que s’aconsegueixen 
determinades metes legals fins que aquestes tenen 
una traducció social efectiva sol passar temps. Si una 
llei estableix la igualtat entre homes i dones, posem 
per cas, la igualtat no arriba immediatament, sinó 
que potser hauran de passar generacions perquè allò 
que disposa la llei es pugui fer realment efectiu. En 
la qüestió de la llengua passa quelcom de semblant: 
l’impacte d’una legislació favorable tampoc no es veu 
d’una manera immediata, sinó que necessita temps 
per a anar quallant. 

DISCURSOS APLICABLES A QUI PATEIX 
MINORITZACIÓ

Fetes aquestes consideracions, passarem a analitzar 
alguns dels tòpics que s’apliquen a les persones que 
parlen llengües minoritzades, a les llengües mateixes 
o a les comunitats lingüístiques en general, per tal de 
generar un relat que perpetuï la minorització (fins a 
l’objectiu, generalment no declarat, d’aconseguir que 
el que avui són llengües minoritzades acabin essent, 
efectivament, llengües minoritàries).

a) El discurs de la discriminació lingüística 

Discriminar vol dir distingir. Qualsevol regulació lin-
güística, automàticament, discrimina. Estrictament 
parlant. La disposició constitucional que diu que tots 
els espanyols han de conèixer la llengua castellana, 
posem per cas, és clarament discriminatòria. Deixa 

Es podria avançar senzillament 
respectant el que suposa 

l’oficialitat lingüística, o tenint 
el mínim respecte al dret de les 

minories lingüístiques.
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automàticament en una situació d’inferioritat els ciuta-
dans que no la coneguin. Però a pocs ciutadans espa-
nyols se’ls acudiria de considerar aquesta disposició 
com un element discriminatori. 

En l’ús de llengües i en les disposicions que el regulen 
es produeix la paradoxa que les llengües que tenen 
un poder discriminador més fort mai no són consi-
derades com a discriminadores, mentre que les que 
compten amb un poder discriminador més feble solen 
patir aquest tipus d’acusació. 

No hi ha articles en els mitjans de comunicació d’abast 
estatal interrogant-se sobre si l’obligatorietat de conèi-
xer l’espanyol en determinats àmbits, dins el Regne 
d’Espanya, constitueix un element de discriminació o 
no. Però sí que n’hi ha, en canvi, que qüestionen l’obli-
gatorietat del català en deter-
minats àmbits, esgrimint l’ar-
gument que suposa una «dis-
criminació» per a les perso-
nes que no el coneixen. 

Necessitam un contradiscurs 
clar davant aquest discurs 
denigratori. Les llengües 
pròpies, les llengües territo-
rials mai no es poden considerar «discriminadores» 
dins els seus territoris. Serveixen, com totes les llen-
gües, per a discriminar, en el sentit estricte del terme. 
Però no es pot considerar un cas de discriminació el 
fet d’exigir-ne el coneixement, per exemple, a tots els 
servidors públics. Dir clarament que l’exigència del 
català no pot ser mai titllada de discriminatòria, als 
territoris de llengua catalana, constitueix un element 
imprescindible d’aclariment i de contradiscurs; en defi-
nitiva, de construcció d’un relat propi enfront del relat 
que sistemàticament se’ns està imposant. 

b) El discurs de la imposició 

Funciona de la mateixa manera que el discurs de la 
discriminació. No solem llegir que el castellà sigui 
imposat a Càceres o a Burgos, malgrat que la llengua 
espanyola hi és imposada d’una manera absolutament 
general. Hi és tan imposada que ningú no la considera 
com una imposició. 

Però, en canvi, sí que de tant en tant sorgeix entre 
nosaltres el discurs de la «imposició» de la llengua 
catalana. Per començar, pens que s’hauria de treure 
d’aquest discurs de la «imposició» qualsevol llengua 
que gaudeixi d’oficialitat lingüística. La «imposició» 
resulta consubstancial amb l’oficialitat i, per tant, és del 
tot absurd referir-se a una llengua oficial com a llengua 

«imposada». I la cosa esdevé completament sagnant 
si la llengua a què es fa referència és la llengua pròpia 
del territori. Una llengua «pròpia i oficial», com diuen 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’Estatut d’auto-
nomia de les Illes Balears, no pot ser, per definició, 
imposada. 

Cal contrarestar aquest discurs, que, en la nostra soci-
etat, es presenta amb formes diverses, algunes d’es-
pecialment clares i dures, d’altres una mica més subtils 
i fins i tot prou dissimulades. 

c) La llengua com a obstacle per a la igualtat

Un element que també forma part de la denigra-
ció de les llengües minoritzades és la referència a 
la llengua com a obstacle per a la igualtat (d’oportu-

nitats, laboral, de mobilitat 
dins el propi estat, etc.). Si 
disposam, com s’ha fet a les 
illes Balears, que el català 
no serà tan sols un mèrit per 
a accedir a la funció pública 
dins l’àmbit de la sanitat, 
sinó que constituirà un 
requisit, de seguida s’alcen 
veus dient que aquesta dis-

posició legal constitueix un obstacle per a la lliure cir-
culació de metges dins el territori espanyol. 

Als llocs on hi ha un mínim de cultura democràtica i 
de cultura de la pluralitat, aquest discurs resulta del 
tot impossible. A ningú no se li acudiria, a Bèlgica o a 
Suïssa, dir que el coneixement del neerlandès per a 
exercir a Flandes o del francès per a fer-ho a Ginebra, 
posem per cas, constitueix un entrebanc per a la mobi-
litat dels metges belgues o suïssos. Evidentment, tots 
tenen dret a demanar trasllat d’un lloc a un altre. I 
ningú no els pot conculcar aquest dret. Però han de 
reunir una sèrie de requisits, un dels quals és el conei-
xement de la llengua del lloc on es volen desplaçar. I 
això ningú no ho considera un obstacle per a la lliure 
circulació dins els respectius territoris. 

La llengua, doncs, no constitueix un obstacle per a la 
igualtat o per a la mobilitat. Només la referència a la 
llengua com a obstacle amaga la voluntat de bande-
jar-la i d’impedir-ne l’ús normal per part dels ciutadans 
que la parlen habitualment. 

d) La llengua com a mèrit o com a requisit 

Des del discurs de la minorització, es considera que 
les llengües minoritzades han de ser, en un grapat 
d’àmbits diversos, com a molt, un mèrit per a l’accés 

No solem llegir que el castellà 
sigui imposat a Càceres o a 

Burgos, malgrat que la llengua 
espanyola hi és imposada d’una 
manera absolutament general. 
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a la funció pública o a d’altres llocs de treball. Per a 
la llengua superposada, en canvi, ningú no discuteix 
que hagi de ser un requisit. Els mateixos facultatius 
que, a les Illes Balears, afirmen que el coneixement 
de la llengua catalana hauria de ser considerat només 
com un mèrit a l’hora de contractar-los no discuteixen 
que tots els metges, a la nostra part del món, hagin 
de conèixer, obligatòriament, l’espanyol. 

REVERTIR EL DISCURS DE LA MINORITZACIÓ

Per a avançar cap a la plena normalitat en l’ús social 
de la llengua catalana, doncs, resulta del tot impres-
cindible revertir el discurs que se’ns aplica, amb una 
clara voluntat de continuar mantenint la minorització 
de la nostra llengua nacional. 

Hem de contrarestar el relat minoritzador amb un 
discurs clar, entenedor, desacomplexat i despullat de 
prejudicis lingüístics. Hem d’afirmar clarament que el 
català és la nostra llengua nacional. Hem de mani-
festar amb igual claredat que volem viure en català i 
que hi tenim tot el dret. Hem de rebutjar la idea que 
el català pot ser «imposat» al nostre territori o que 
pot constituir un element de «discriminació». Aquest 
discurs es pot rebotar fàcilment sobre la llengua oficial 
de l’Estat, que sí que ha estat imposada (de vegades 
per la força de les armes) i que ha constituït un element 
discriminador de primer ordre durant segles. 

En definitiva, hem d’aprendre a veure’ns des de nosal-
tres mateixos, i no des de la visió sobre nosaltres 
que ens és imposada des de l’Altiplà. Només així 
podrem aspirar a construir un espai de normalitat per 
a la nostra llengua, perquè, atenció al fet!, la normali-
tat lingüística es construeix socialment. I no es tracta 
d’una tasca fàcil ni lleugera; requereix molt d’esforç, 
molta constància i molta intel·ligència.
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En les darreres dècades, el silenci còmplice dels 
partits que es consideren nacionalistes ha fet 

créixer la demagògia espanyolista i ha conduït la 
llengua a una situació d’absoluta fragilitat i desempa-
rament. Ara, per a aquests polítics, la llengua ha esde-
vingut una nosa, electoralment parlant. Paral·lelament, 
l’espectacular involució que ha patit TV3, i altres 
mitjans de comunicació, només ens l’hem poguda 
empassar perquè s’ha fet d’una manera progressiva, 
i convenientment acompanyada de les manipulacions 
habituals per part dels responsables polítics. Com a 
resultat de tot  el procés, les inèrcies sociolingüísti-
ques han canviat poc des de la dictadura franquista. 
Els immigrants continuen tro-
bant-se amb una situació 
que els permet de viure per-
fectament en castellà, i que 
no encoratja gens la integra-
ció sinó que la frena en nom 
de les imaginàries «llibertats 
individuals».

Amb aquesta permissivitat 
absoluta davant la degradació lingüística i la manca 
increïble de caràcter per a defensar la nostra ànima 
nacional, no és estrany que els representants dels 
partits polítics espanyolistes s’apressin amb tot el 
cinisme a pervertir encara més el llenguatge, corrom-
pent el significat de tants termes com calgui.

En aquest article fem un repàs dels «arguments» més 
comuns d’aquests maquiavèl·lics mentiders i de com 
es poden rebatre:

1. «És de bona educació parlar en la llengua del con-
tertulià.» Doncs, també ha de ser de bona educa-
ció que el contertulià, quan sigui a Catalunya, apren-
gui català, i així parlarem la mateixa llengua. En tots 
els països lingüísticament normals és el contertulià 
que usa normalment una llengua diferent de la pròpia 
del país que l’acull el qui adopta la llengua pròpia 
d’aquell país, ja sigui directament o a través de la 
traducció simultània. Aquí, però, es dona el fet para-
normal que la «bona educació» és unidireccional en 

Combatem els arguments 
fraudulents contra la nostra llengua

   Francesc Jutglar, Olga Pasqual i Maria Torrents
(grup de llengua de Catalunya Acció)

matèria lingüística, i sempre s’espera que siguem els 
qui històricament hem estat lingüísticament colonit-
zats els qui canviem de llengua i, per tant, perpetuem 
la nostra colonització.
 
2. «Conèixer una altra llengua ens enriqueix cultural-
ment i ens obre portes.» Aquesta és una de les poques 
veritats que ens diuen. És curiós, però, que només 
s’apliqui al castellà après pels catalans. Es veu que 
per als defensors de l’argument, els castellanoparlants 
no s’enriqueixen aprenent el català, perquè mai no els 
sentim reivindicar aquesta altra cara de la moneda. 
 

3. «El model bilingüe surt 
car.» La segona i darrera 
veritat. Haver de retolar en 
dos idiomes és una nosa 
absurda que fa perdre 
temps, espai i diners. Una 
bona raó més, doncs, per 
a bandejar el castellà, la 
llengua històricament impo-
sada, i per a recuperar l’ofi-

cialitat única i plena de la llengua pròpia, el català.
 
4. «Els catalans som bilingües.» Heus ací una de les 
mentides de més èxit que han ideat els nostres opres-
sors, destinada a rematar la llengua catalana per la via 
de restar-li valor identitari. El nucli de la manipulació 
rau en la confusió expressa que fan entre ser bilingüe 
i ser poliglot (parlar dos o més idiomes).

En lingüística, el bilingüisme és la condició d’aque-
lla persona que ha conviscut amb dos idiomes d’una 
manera tan íntima i simultània que no sap dir quin dels 
dos és el «seu» idioma, en quin dels dos pensa. Això 
pot passar quan els pares, per exemple, li parlen en 
idiomes diferents. En el nostre país, quan es dóna, 
aquest fet és molt sovint conseqüència directa de la 
imposició històrica del castellà. Tot i això, es tracta 
sovint d’una situació inestable, perquè és difícil que a 
la llarga hom no es decanti per un dels dos, sigui per 
preferència personal o per pressió social. Igualment, 
pot donar-se el cas, més difícil, d’una persona trilingüe. 

Els immigrants continuen 
trobant-se amb una situació 

que els permet de viure 
perfectament en castellà, i que 
no encoratja gens la integració.
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En qualsevol cas, és una característica que s’aplica 
a l’àmbit estrictament individual, i és una raresa en 
països lingüísticament normals.

Ser poliglots no ens converteix de cap manera en 
bilingües, ni en pentalingües si en sabem cinc, ja que 
saber idiomes no ens priva pas de reconèixer clara-
ment quin d’aquests idiomes és el nostre i quins són 
els afegits. Una comunitat no és mai bilingüe. Trobem 
comunitats on coexisteixen dos idiomes en un moment 
donat, com passa a casa nostra, però això no vol pas 
dir que aquesta coexistència pugui mantenir-se; és tan 
sols una instantània en el procés de substitució d’una 
llengua per una altra. Els models matemàtics demos-
tren que aquestes situacions no poden durar indefini-
dament, ja que una llengua sempre acaba imposant-se 
sobre l’altra. Aquest fet és ben conegut pels lingüis-
tes, i els polítics n’estan al corrent.

Malgrat tot el que hem dit, el més important no és si 
hom es considera o no bilingüe, o quants idiomes 
parla. La normalitat lingüística és que hom utilitzi en 
cada país la llengua nacional, i, per tant, a Catalunya, 
el català.

5. «La coexistència de dues 
llengües oficials en una 
única societat no suposa 
cap conflicte.» Aquest punt 
està molt lligat amb l’anterior 
i ja ha estat discutit en part. 
Sabem que aquesta coexis-
tència lingüística és insoste-
nible a mig o llarg termini. Per a cada societat basta 
una llengua d’ús públic. El punt bàsic que cal enten-
dre és que no podem parlar dues llengües simultània-
ment. Per tant, quan fem ús d’una llengua estem ban-
dejant automàticament l’altra. Sempre acaba havent-hi 
una llengua que ocupa finalment tot l’espai lingüístic. 
El conflicte és inevitable i no hem de defugir-lo claudi-
cant davant de qualsevol llengua no pròpia. Cal triar, i 
és obvi que la llengua pròpia de Catalunya ha de ser 
l’opció justa i natural.
 
6. «S’ha de respectar la llibertat lingüística del 
ciutadà.» Tornem a tenir una asimetria més que sos-
pitosa. Els castellanoparlants han de poder emprar el 
castellà amb normalitat a Catalunya, però no sentim 
a dir mai que als catalans se’ns hagi de correspon-
dre de la mateixa manera, permetent que emprem 
el català en qualsevol altre lloc de l’Estat. Tot país 
democràtic respecta la llibertat de l’individu de parlar 
com vulgui, o fins i tot de no parlar encara que hi sigui 
requerit davant un tribunal de justícia. Això garanteix 
que no engarjolarem mai ningú perquè parli xinès, 

posem per cas, i es negui a parlar res més; però de 
cap manera no obliga la resta de catalans a apren-
dre xinès. Qui es nega a aprendre i emprar la llengua 
del país d’acolliment ha de saber que es trobarà amb 
dificultats.

Aquest punt va acompanyat d’una segona asimetria 
igualment reveladora: si el dret individual, passant 
per damunt del dret col·lectiu, hagués d’incloure ser 
atès en la llengua pròpia de la persona, no pas en 
la del país, se suposa que aquest dret seria univer-
sal i, per tant, no solament els catalans hauríem de 
ser atesos en català a Salamanca, posem per cas, 
sinó que qualsevol immigrant tindria el mateix dret. 
A la majoria de països occidentals tenim immigrants 
d’arreu del món. Qui, sinó un manipulador professio-
nal, pot defensar que s’hagi d’atendre cada persona 
en el seu idioma d’origen? No serà que el que s’amaga 
darrere d’aquests suposats «drets lingüístics indivi-
duals» en realitat és més aviat l’intent de consolidar 
la colonització, donant al castellà un espai que s’ha 
pres i no li pertoca?
 
7. «La llengua no ha de considerar-se un element iden-
titari sinó únicament un mitjà de comunicació.» Una 

vegada més (quina casuali-
tat!) això s’aprofita per a dir 
que ja podem renunciar tran-
quil·lament al català, perquè 
el castellà també serveix 
per a comunicar-se; però el 
mateix argument no defensa 
mai que ens oblidem igual-

ment del castellà i ens quedem amb l’anglès, que és 
obvi que proporciona unes oportunitats de comunica-
ció molt superiors. O és que el castellà sí que té valor 
identitari per als espanyols? Entre tots els trets iden-
titaris, la llengua és el més evident.

8. «La llengua no és pròpia del territori sinó de les 
persones.» Un altre exemple de demagògia, perquè 
en aquesta frase s’ignora volgudament el concepte 
de nació, que és el conjunt de persones, amb unes 
arrels comunes, que són el gresol on es crea i evolu-
ciona la llengua. Alguns que s’autoqualifiquen d’intel-
lectuals diuen que la llengua no es pot vincular al ter-
ritori perquè el territori no parla, parlen les persones, 
però s’obliden que aquestes persones formen part 
d’una nació, naturalment assentada sobre un terri-
tori. Haurem de convenir que aquesta colla de «pen-
sadors» consideren que l’ús de l’idioma és determinat 
genèticament. Hi ha persones que parlen una llengua 
i persones que en parlen una altra, com n’hi ha que 
tenen els ulls clars i n’hi ha que els tenen foscos. 
I aquestes persones diverses sorgeixen a l’atzar, 

Saber idiomes no ens priva pas 
de reconèixer clarament quin 

d’aquests idiomes és el nostre i 
quins són els afegits.
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arreu del món i, misteriosament, van a petar totes a 
Catalunya? Que se n’han de dir, de poca-soltades, 
per a intentar corrompre allò que és clar i senzill per 
als qui encara tenen sentit comú! Els catalans parlem 
català, com els polonesos parlen polonès o els grecs 
parlen grec, perquè el català és la llengua de la nació 
catalana, que va originar-se i evolucionar en el nostre 
territori.
 
9. «Cal considerar el factor demogràfic.» Pretendre, 
com fan aquests «ideòlegs», que els «drets individu-
als» dels qui empren la llengua històricament impo-
sada, siguin la quantitat que siguin, passin a Catalunya 
per sobre dels drets col·lectius, i esdevinguin, de facto, 
elements desintegradors de la nació, és tan sols una 
versió moderna de colonització, que vol legitimar 
la situació anormal que 
patim, ignorant-ne volgu-
dament l’origen. Aquesta 
situació de colonització es 
caracteritza per la mani-
pulació que fa de la immi-
gració i de la llengua amb 
la voluntat d’assimilar la 
nació catalana. Acceptar 
situacions de facto quan 
sabem que són fruit d’un 
procés d’opressió és del 
tot inacceptable, perquè 
són injustes.

10. «La llengua evolu-
ciona.» Amb aquesta 
darrera excusa acabem 
el repàs de les armes 
modernes que empren 
sovint els espanyolistes 
en contra del català. En el 
primer paràgraf ja hem esmentat la involució esgarri-
fosa i sense precedents de la qualitat del català, tant 
a nivell escrit com, sobretot, oral, sigui per incultura o 
per mala fe. Aquest fet es concreta en el retorn de bar-
barismes que ja havien estat corregits amb prou èxit, i 
amb l’encara més preocupant alteració de les estruc-
tures morfològiques i sintàctiques. Aquesta involució 
és fruit directe de l’abassegador domini, imposat, de 
la llengua castellana en tots els àmbits mediàtics, que 
són els que modelen l’ús de la llengua. Els colonitza-
dors, impacients per completar el procés d’assimila-
ció del nostre país, s’afanyen a treure’n profit presen-
tant el fet com una «evolució natural» pròpia de tota 
llengua viva. Casualment, una vegada més, aques-
tes alteracions sempre representen una castellanit-
zació de la llengua; és a dir, un pas més en el procés 
de substitució. No es podrà parlar d’evolució natural 

veritable fins que el català sigui l’única llengua oficial 
de Catalunya i s’hagi desempallegat de l’efecte des-
naturalitzador de les llengües imposades.

CONCLUSIÓ
 
Després de segles de patir l’imperialisme espanyol 
i francès, la nostra llengua se n’ha ressentit profun-
dament, malgrat l’esperançadora i ferma determina-
ció del poble català de preservar la llengua i cultura 
pròpies.

Avui dia, l’anomalia sociolingüística catalana arriba 
fins a extrems grotescos. Podem estar segurs que, si 
avui mateix rebéssim la visita d’uns extraterrestres, 
molts catalans s’hi adreçarien en castellà.

Hem vist que la propa-
ganda malintencionada 
que ens anima a desistir 
d’intentar recuperar l’ús 
social del català en nom de 
la convivència, no aconse-
gueix ni millorar aquesta 
convivència ni facilitar la 
integració, sinó tot al con-
trari. Si continuem amb 
aquesta actitud, no cal 
pensar gaire per a ado-
nar-se que en molt poques 
generacions ens haurem 
quedat sense la nostra 
llengua. El temps actua 
en contra nostre. Només 
quan la proporció que es 
decanta per l’ús del català 
creixi progressivament i 
continuada, començarà a 

invertir-se la tendència, i la normalització no podrà ser 
completa fins que sigui natural que la llengua d’ús en 
les relacions socials sigui en tots els casos la llengua 
pròpia del país.

Aquesta situació és totalment reversible. Cal, però, 
la voluntat decidida i el compromís insubornable dels 
governants del país; una voluntat i un compromís 
absents en la classe política actual. Salvar la llengua 
exigeix, doncs, el relleu d’aquests governants que han 
permès la seva degradació i la reducció progressiva 
del seu ús. Calen, al capdavant del nostre país, perso-
nes amb una clara voluntat de servei i plenament deci-
dides a proclamar un estat propi, que fornirà el marc on 
dictar i fer complir unes polítiques lingüístiques clares 
i justes que garanteixin a la llengua, l’ànima del nostre 
poble, el legítim lloc que li correspon.
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La llengua catalana no està bé 
ni de salut política, ni de salut 
social, ni de salut lingüística. 

Els processos sociolingüístics pels quals passa 
una llengua amb problemes d’ús normal en el 

seu propi territori poden esser, d’antuvi, envitrico-
llats; però, malgrat tot, sempre responen a un mateix 
factor unívoc: la seva situació funcional respecte a 
l’ús que se’n fa en una societat determinada i en un 
temps concret, atesos els condicionaments històrics 
pertinents. En aquest sentit, les circumstàncies polí-
tiques són determinants perquè una llengua pugui 
esdevenir d’ús quotidià tant 
en els caires formals com en 
els informals.
 
En el cas català, bé sabem 
que hi ha moltes coses de 
la vida quotidiana que són 
impossibles de fer en català, o gairebé, com ara esser 
atès sempre en aquesta llengua per les forces de 
seguretat, poder ésser-hi jutjat o fer-hi una declara-
ció, llegir-hi un prospecte d’un medicament, o sim-
plement veure-hi un film al cinema.
 
La llengua catalana no està bé ni de salut política, 
ni de salut social, ni de salut lingüística. Una llengua 
cada cop més interferida fonèticament, morfològi-
cament i sintàcticament és una llengua ferida, una 
llengua malalta. La pèrdua de registres col·loquials, 
que són els que mantenen una llengua viva al carrer, i 
que la fan percebre com a útil entre la gent, ha esde-
vingut, ja, fefaent i dramàtica. El jovent pot saber 

Llatinització versus 
normalització

   Andreu Salom Mir 

escriure un text de ciències socials, o qualsevol altre 
text de caire formal en català, però, ai las!, segura-
ment no sap fer servir mots vulgars i frases fetes 
genuïnament catalanes, ni fer-ne bons acudits... i es 
veu impel·lit a passar-se al castellà.
 
Resta servit, doncs, el procés de llatinització, en què 
una llengua té un prestigi com a llengua d’ús formal, 
en esdeveniments culturals, però que ha perdut, 

o està perdent, els àmbits 
d’ús en què són utilitzats els 
registres col·loquials, que 
passen a ser vehiculats en 
llengua castellana. I sembla 
com si no passés res, com si 
el català ja fos una llengua 

normal, quan estam, realment, molt lluny d’esser-ho. 
Queda dit.
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   Idali Vera Grau

S’ha d’anar en compte amb l’ús del gerundi. Es 
tracta d’una forma més aviat útil, del sistema 

verbal, i cal fer-la servir sempre que l’oració ho exi-
geixi. Passa que un escrit densament poblat de gerun-
dis és poc elegant (com passa, d’altra banda, quan es 
produeix qualsevol altre abús en parlar o en escriure). 
Amb tot, són necessàries algunes observacions sobre 
l’ús del gerundi.

Aquesta forma (a part de la seva construcció amb 
estar per a expressar la durada, com està plovent, 
que en llenguatge planer és [ara] plou) es relaciona 
amb una altra per a expressar una acció simultània:

Me cansi pujant escales.
Discutint aquest tema, es van perdre en digressions 
inútils.
Escoltant la ràdio (tot escoltant la ràdio, bo i escoltant 
la ràdio) feia tal cosa.

Ús incorrecte del gerundi de posterioritat

Quan el gerundi fa referència a una acció posterior a la 
del verb principal és incorrecte. Tanmateix hi ha gerun-
dis que fan referència a fets succeïts just després 
del verb principal que, a desgrat de no ser vius en la 
llengua oral, han estat utilitzats en obres històriques 
com en Tirant lo Blanc: … anam tots ab lo Rei a caça, 
fent gran matança de salvatgines.

S’ha d’evitar l’anomenat gerundi de posterioritat, tal 
com apareix en aquestes oracions:

Incorrecte: Va caure del balcó daltabaix al carrer, *tren-
cant-se una cama (el fet de trencar-se la cama és 
posterior a l’acció de caure).
Correcte: Va caure del balcó daltabaix al carrer i es 
va trencar una cama.
Incorrecte: Va fugir rabent, detenint-lo la policia a la 
cantonada.
Correcte: Va fugir rabent i el va detenir la policia a la 
cantonada.
Incorrecte: Va rentar el pul·lòver de llana a 90 graus, 
fent-lo malbé.
Correcte: Va rentar el pul·lòver de llana a 90 graus i 
el va fer malbé.

Ús i abús del gerundi
Incorrecte: Es va sotmetre a votació l’esmena, apro-
vant-se per unanimitat.
Correcte: Es va sotmetre a votació l’esmena, que 
s’aprovà per unanimitat.
Incorrecte: A les 8h han començat cremant conte-
nidors d’escombraries davant del liceu Picasso de 
Perpinyà, obligant els bombers a intervenir-hi per a 
apagar el foc.
Correcte: A les 8h han començat cremant contenidors 
d’escombraries davant del liceu Picasso de Perpinyà, 
cosa que ha obligat els bombers a intervenir-hi per a 
apagar el foc.

Bon ús del gerundi

El subjecte del gerundi ha de ser el mateix que el sub-
jecte de l’oració principal i l’acció definida pel gerundi 
no pot ser posterior a la de l’oració principal. No tots 
els gerundis tenen una valor temporal. Un gerundi 
també pot expressar condició, causa, concessió, opo-
sició, instrument, manera.

Ex.: Vols empitjorar les coses presentant-te a les elec-
cions. De quina manera vols empitjorar les coses? 
Resposta: presentant-te a les eleccions (manera).

El gerundi pot complementar el subjecte:

El president, comprovant (o havent comprovat) que 
no hi havia quòrum, va aixecar la sessió.

Perquè això sigui possible cal que la clàusula de 
gerundi vagi entre pauses, amb un caràcter solament 
explicatiu (exemple anterior). Si això no passa, i en 
la clàusula de gerundi es desenvolupa l’acció princi-
pal, és incorrecta:

Ha aterrat un avió repatriant els ferits en l’accident.
Va salpar ahir un vaixell portant queviures i medica-
ments a...

De tota manera, hi ha altres fórmules:

El president va aixecar la sessió en comprovar que 
no hi havia quòrum.
Va aterrar un avió que repatriava els ferits.
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Va salpar ahir un vaixell que portava queviures i medi-
caments a...

El gerundi també pot completar el complement directe:

Un pedestre va veure els lladres mirant d’obrir l’auto-
mòbil (o Un pedestre va veure els lladres quan miraven 
d’obrir l’automòbil).

Però aquest exemple té una important limitació: sols 
és possible amb complements directes de verb que 
signifiquen ‘percebre’ amb els senys corporals i ‘con-
templar’ amb la ment (veure, sentir-oir, mirar, perce-
bre, mirar, contemplar, recordar, etc.) o ‘representar 
gràficament’ (pintar, retratar, fotografiar, dibuixar, etc.):

Molts s’aturen a contemplar els obrers esborrant les 
pintades (o ... quan esborraven ...).
De matinada vam sentir manifestants cridant eslògans 
(o ... que cridaven ...).
Dalí la va pintar cavalcant en un cavall blanc (o ... 
quan cavalcava en un cavall blanc, o ... muntada en 
un cavall blanc).
Dotzenes de fotògrafs retrataven els cardenals entrant 
en el conclave (o... que entraven ...).

Fora d’aquests casos, el gerundi que completa el com-
plement directe sol ser incorrecte:

La policia va detenir un camió transportant cafè de 
contraban.

En qualsevol cas, s’han d’evitar sempre les oracions 
equívoques:

Vaig abordar el president entrant al Congrés (era jo 
qui entrava o era el president?).

El gerundi no pot completar cap mot que, en la seva 
oració, exerceixi funcions diferents de les que se 
mencionen en el paràgraf anterior, és a dir, les de 

subjecte o de complement directe. Així, serà incor-
recte d’escriure:

Vam poder parlar amb la mare del detingut, infor-
mant-nos que l’havia pogut veure.
Aquesta frase figura en la convocació enviada als 
membres citant-los per al dia 2...

Totalment evitable és el que se’n diu gerundi del Bolletí 
Oficial:

Demà es publicarà un decret *regulant l’exportació 
de vins.

És espuri el gir ‘com + gerundi’ (exceptat si s’es-
tableixen realment comparacions: Li va respondre, 
com burlant-se’n, que es limita a repetir les seves 
pròpies paraules):

El procurador ha rebutjat els arguments de la defensa 
com essent mancats de raó i no ajustats al dret.

L’anglicisme ‘estar sent + participi’ (La proposta patro-
nal està sent estudiada pels sindicats) és incorrecte, 
feixuc i inútil. S’han de fer servir uns altres girs:

Els sindicats estan estudiant la proposta de la patro-
nal (o bé La proposta de la patronal està sotmesa a 
estudi dels sindicats).

En els següents exemples es resumeixen usos per-
fectament legítims del gerundi, que es poden emprar 
en català, encara que hi ha altres fórmules alternati-
ves. Al Rosselló se conserva la forma equivalent amb 
‘en + gerundi’:

(anterioritat) Havent menjat un plat de mongetes, va 
anar a jaure.
(simultaneïtat) Se va entrebancar baixant les escales 
massa rabent.
(condició) Exigint coses impossibles no obtindràs pas 
res de bo.
(causa) Havent heretat un munt de sous, se va poder 
comprar una casa.
(concessió) Ni treballant-hi nit i dia no ho acabaràs 
a temps.
(oposició) Qui hauria pensat que guanyaria la cursa 
tenint febre?
(instrument) Va treure les fulles mortes passant-hi el 
rastell.
(manera) Parlava imitant un jornalista esportiu.

Quan hi ha relacions de precedència estricta o de 
causalitat, podem reemplaçar la construcció ‘en + 
gerundi’ per la construcció ‘en + infinitiu’ o per la 
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construcció ‘al + infinitiu’, que és més antiga i avui 
gairebé en desús.

(anterioritat) En haver menjat un plat de mongetes, 
va anar a jaure.
(simultaneïtat) Es va entrebancar en baixar les escales 
massa rabent.
(condició) En exigir coses impossibles no obtindràs 
pas res de bo.
(causa) En haver heretat un munt de sous, es va poder 
comprar una casa.
(concessió) Ni en treballar-hi nit i dia no ho acabaràs 
a temps.

Però no podem pas escriure *Qui hauria pensat que 
guanyaria la cursa en tenir febre?, ni *Va treure les 
fulles mortes en passar-hi el rastell, ni tampoc *Parlava 
en imitar un jornalista esportiu, perquè en aquests 
tres exemples no hi ha precedència estricta ni tampoc 
causalitat.
Vegem com hi ha unes altres solucions sense el  
gerundi:

Els treballadors, considerant que l’empresa no ha 
complit el seu oferiment, han interposat ... (o ... van 
considerar que... i ... van interposar...).
La Vila, havent recollit els reports pertinents, promul-
garà una ordenança ... (o ... va recollir els ... i va anun-
ciar que promulgarà... ).
El president va contemplar els Xiquets de Valls aixe-
cant els castells, del balcó de palau estant (o Del balcó 
de palau estant, el president va contemplar com els 
Xiquets de Valls aixecaven els castells).

Va assegurar que parlava mesurant bé les seves 
paraules (o ... que mesurava bé ...).
Anticipant llur acció, el malfactor va disparar (o El mal-
factor va anticipar llur acció i va disparar).
Havent-se restaurat l’ordre, la sessió va continuar (o 
En restaurar-se l’ordre … o Després de restaurar-se 
l’ordre …).
El diputat sortint del parlament (peu de fotografia) (o 
... surt ...).
El Grup Mixt del Parlament continua considerant la 
possibilitat de ... (o ... continua a/de considerar ... o ...  
manté la possibilitat ...).
Continuant a aquest ritme, els debats es prolonga-
ran durant un mes (o Si continuen a aquest ritme ...).

No són, en canvi, acceptables, els següents:

*Van arribar els bombers, proposant-se de desallot-
jar l’immoble.
*S’han tingut dues conferències tractant de la mateixa 
qüestió.
*Els segrestadors han enviat a la família una nota con-
tenint les seves exigències.
*Una mainadera va trobar el mainatge deambulant pel 
parc (qui hi deambulava, la dida o el nin?).

Com a partícula introductòria del gerundi, podem fer 
servir l’adverbi tot. Aquest adverbi, anteposat a un 
gerundi, afegeix una valor intensiva que reforça la 
idea de simultaneïtat o d’oposició:

(simultaneïtat) M’ho va explicar tot gesticulant amb 
les mans.
(oposició) Va continuar la feina tot tremolant de febre.

Per a posar en relleu un gerundi també el podem fer 
precedir de la locució adverbial bo i. És una manera 
que ens permet d’insistir en la simultaneïtat o la 
coexistència de dos actes o de dues circumstàncies 
que podrien no coincidir:

(simultaneïtat) Va obrir la finestra bo i cridant.
(coexistència) Tenia la mala mania de llegir bo i 
menjant.

Tenia la mala mania de llegir bo i menjant
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Nota sobre el mot 
«mascle»

   Carles Riera 

El mot mascle és alhora nom substantiu i adjec-
tiu. Quan és adjectiu té la forma femenina amb -a 

final, o sigui mascla. 

Com a substantiu és usat sovint en aposició indicant 
vegetal o animal de sexe masculí, de manera que 
cal escriure invariablement mascle amb -e ja sigui 
amb noms masculins, com ara timó mascle (DIEC, 
s.v. poliol) o rossinyol mascle (DIEC, s.v. mascle), ja 
sigui amb noms femenins, com ara palmera mascle 
(DIEC, s.v. mascle) o cadernera mascle (GDLC, s.v. 
mascle |mascla)1.  

Com a adjectiu, mascle -a significa ‘que té una energia 
viril’; exemples: una veu mascla, una música mascla. 
El DIEC defineix l’adverbi masclament així: «Amb 
energia viril, d’una manera mascla»2.

Aquest ús femení de mascle, o sigui mascla, es troba 
degudament usat per part dels nostres escriptors; 
així, per exemple, llegim branca mascla en Àngel 
Guimerà (Discurs, 1889), mascla semblança en Joan 
Santamaria (Narracions extraordinàries, I, 1915), llum 
mascla en Boix i Selva (El paradís perdut, 1953), 
mascla olor en Josep Pla (El quadern gris, 1966), veu 
mascla en Manuel de Pedrolo (moltes vegades en 
l’obra Totes les bèsties de càrrega, 1967)3.

La teoria, doncs, és clara: llevat dels casos en què 
mascle és nom substantiu i forma una aposició amb 
un altre nom de planta o animal, com a adjectiu cal 
fer la concordança: mascle – mascla. 
 
Ara bé, no són pocs els exemples que trobem erròni-
ament escrits en textos varis. Vegem-ne, a continua-
ció, uns quants.

EXEMPLES DEL SUBSTANTIU: MASCLA EN 
COMPTES DE MASCLE

Les flors són pol·linitzades per una abella mascla, que 
s’hi sent atreta en alliberar una olor semblant a la de 
les feromones femenines de les femelles de la seva 
espècie (engany olfactiu) → Les flors són pol·linitza-
des per una abella mascle, que s’hi sent atreta ...

Lliguen fruits de la palmera mascla a les palmeres 
fecundes perquè els mosquits es fiquin dins el fruit i el 
facin madurar → Lliguen fruits de la palmera mascle a 
les palmeres fecundes perquè els mosquits es fiquin 
dins el fruit i el facin madurar. 

1 Cf. Manuel Sanchis Guarner (Gramàtica valenciana, 1950):  «Alguns noms d’animals tenen la mateixa forma per al masculí que 
per al femení, i llur gènere es distingeix posposant-hi la paraula mascle o femella; exemples: un rossinyol, un escarabat, una 
formiga, una panderola, etc.» (p. 205). Cf. Pompeu Fabra (Gramàtica catalana, 1956): «Un mateix nom, masculí o femení, serveix 
molt sovint per a anomenar indistintament els mascles i les femelles d’una mateixa espècie. Ex.: rossinyol, pinsà, masculins: cader-
nera, oreneta, femenins. En aquest cas, quan hom vol distingir el mascle de la femella, hom posposa respectivament al nom els 
mots mascle i femella. Ex.: Un rossinyol mascle, un rossinyol femella» (p. 24) .

2 El Diccionari de sinònims, d’Albert Jané, dóna com a sinònims de l’adjectiu mascle mascla els següents: baronívol -ívola, ferreny 
ferrenya, homenívol -ivola, masculí -ina. 

3. Exemples del Corpus informatitzat de la llengua catalana.
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Entre aquests arbusts esclerofil·les destaca la presèn-
cia d’un conjunt d’espècies de port subarbustiu, tals 
com l’estepa blanca (Cistus albidus), el bruc (Erica 
multiflora), la botja de cuques (Anthyllis cytisoides), 
la farigola mascla (Teucrium capitatum), la cossiada 
(Globularia alypum) i, encara que més escassa, la 
lavanda (Lavandula dentata) → … la botja de cuques 
(Anthyllis cytisoides), la farigola mascle (Teucrium 
capitatum), la cossiada (Globularia alypum) …

EXEMPLES DE L’ADJECTIU: MASCLE EN 
COMPTES DE MASCLA

El canonge de Virmontal era tot un homenàs; en el 
seu noble rostre esclatava una energia mascle que 
desdeia (si goso dir-ho) estranyament ... → ... en el 
seu noble rostre esclatava una energia mascla que 
desdeia (si goso dir-ho) estranyament ...

Els circumstants restaren esfereïts. Es Bisco l’aguai-
tava brutal i venjatiu. Però, cop en sec, dins l’astora-
ment general ressonà una bufetada mascle, sono-
rosa, esclafint sobre la galta d’es Bisco → ... ressonà 
una bufetada mascla, sonorosa, esclafint sobre la 
galta d’es Bisco.

Des del fons de ses entranyes / Catalunya s’ha 
queixat: / per vilatges i muntanyes / amb veu mascle 
t’ha cridat, oh Llibertat! → ... per vilatges i muntanyes 
/ amb veu mascla t’ha cridat, oh Llibertat!  

I es retira al petit cafè que fou covador de la seva 
ascendència mascle, deixant per a les noves lleves 
esportives (que considerarà sempre poc preparades) 
la continuació, si és possible, de les seves gestes 
excursionistes → I es retira al petit cafè que fou 
covador de la seva ascendència mascla, deixant ...

Fou, doncs, una lluita mascle, apassionada, la 
d’aquell partit de Can Catassús → Fou, doncs, una 
lluita mascla, apassionada, la d’aquell partit de Can 
Catassús.

En efecte, el visitant era de posat distingit, alt, jove, 
i faccions de bellesa mascle → En efecte, el visi-
tant era de posat distingit, alt, jove, i faccions de 
bellesa mascla.

Muntanyes de Prades, salut! Vosaltres crieu una 
llavor de gent de la més bona. Teniu una augusta 
austeritat, una grandesa mascle, una fortitud de soca 
a rel i una aspror agredolça i catalaníssima →  ... 

Teniu una augusta austeritat, una 
grandesa mascla, una fortitud de 
soca a rel i una aspror agredolça i 
catalaníssima.

I COM A NOM DE 
CONSTEL·LACIÓ?

Referint-se a nom de constel·la-
ció, el cercador d’enciclopèdia.
cat ens proporciona (s.v. Eridà: 
«Constel·lació austral entre les del 
Taure i de l’Hidra mascle») la deno-
minació Hidra mascle, en què hom 
aplica el mateix criteri que per als 
noms d’animals en aposició: hidra 
mascle – hidra femella;  semblant-
ment s.v. el Rellotge, s.v. el Reticle, 
s.v. la Taula, s.v. l’Orada, s.v. el 
Tucà, s.v. l’Octant, sempre Hidra 
mascle4.

4 A propòsit del mot hidra, el qual tenint la i tònica ha de dur l’article femení la apostrofat, o sigui l’hidra, cal advertir que és fàcil de 
trobar la hidra, sense apostrofar, en bons autors (potser per voluntat de facilitar-ne la comprensió oral); així, per exemple, en Pompeu 
Gener (L’intel·lecte grec antic, 1905, p. 45), Alfons Maseras i Galtés (Figures i llegendes mitològiques, 1932, pp. 134, 135, 150), 
Joan Oliver (Les decapitacions, 1934, p. 90), Salvador Maluquer i Nicolau (El microscopi, 1936, pp. 104 i 105), Jaume Medina i 
Casanovas (Elogi de la follia, 1982, p. 75; La Hidra de Lerna).

La farigola mascle
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«Escarmentar», un mot 
genuïnament castellà?

   Marcel Fité

Hi ha dues menes de creacions humanes: les que 
serveixen per a alguna cosa i les que ens diuen 

alguna cosa. Les unes i les altres constitueixen allò 
que anomenem cultura. Un cotxe serveix per a despla-
çar-se. Una pintura ens diu alguna cosa.

Sovint, però, les coses que serveixen per a alguna cosa 
també ens parlen. Un cotxe, per exemple, a més de 
servir per a desplaçar-se, té una funció comunicativa 
evident: no és igual tenir cotxe que no tenir-ne, no és 
igual tenir un Mercedes que un Dacia... I els objectes 
que diuen alguna cosa, sovint, també serveixen. Una 
pintura, per continuar l’exemplificació, més enllà del seu 
missatge estètic, pot servir per 
a posar en relleu o reforçar el 
poder d’una determinada ins-
titució, d’una persona, d’una 
casta; per a donar informació 
d’un fet, d’una època, etc.

La llengua, certament, serveix 
per a comunicar-se. Però la llengua també ens parla 
més enllà dels missatges estrictes que transmet en el 
procés comunicatiu quotidià. Aquesta segona veu de 
la llengua, aquesta veu amagada, lentament oblidada 
de generació en generació en la llarga desmemòria del 
temps, se’ns presenta encriptada i plena de viaranys 
garrigosos, argelagosos (ja em disculparan la llicència 
els membres de l’IEC!) i, per tant, gairebé esborrats i 

intransitables. Saber escoltar-la, desxifrar-la, això no 
obstant, és per a molts una 
autèntica delícia i una font 
de coneixement d’allò més 
gratificant i clarificador. Un 
autèntic plaer. Us convido a 
fer-ho, de la mà d’uns grans 
mestres, amb la paraula 
escarmentar.

D’altra banda, però en estreta connexió amb el tema, 
sempre m’ha fascinat la capacitat que tenen les llen-
gües modernes de crear i fer-nos arribar per mitjà del 
cabalós riu verbal de la història conceptes abstractes 
ben complexos a partir d’aquelles nocions concretes 
i absolutament senzilles que un dia brollaren, potser 
miraculosament, de les generoses i misterioses deus 
de la terra.

Així, la noció que en català expressem amb el verb tallar 
degué tenir en indoeuropeu una forma hipotètica sker 
o skei (irlandès antic scar ‘tallar’, persa kard ‘separar’, 
sànscrit chyati ‘tallar’, anglosaxó scinu ‘tíbia’, prussià 
antic kersle ‘destral’, albanès sh-kjer ‘fer bocins’, llatí 
scio ‘saber’ [en el sentit primigeni de separar una cosa 
d’una altra], germànic skeran ‘tallar’,etc.).

En català, arribades per torrents i rieres diversos, tenim 
també una munió de paraules que ens evoquen aque-
lles formes hipotètiques: esquilar, esquinçar, esquerda, 
esquena [ant. ‘os tallant, tíbia’], esgrimir, escorça [‘allò 
que  es pot tallar’], escorxar, esquizofrènia, escindir, 

La llengua també ens parla més 
enllà dels missatges estrictes 

que transmet en el procés 
comunicatiu quotidià. 

Els tribunals militars van condemnar Ferrer i Guàrdia, per mitjà 
d’un procés ple d’arbitrarietats i irregularitats, així com unes 
proves insuficients i, algunes, falses
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l’any 1946. El substantiu escarment, en el sentit de 
‘càstig exemplar’, seria el resultat de la síncope, per 
caiguda de la i pretònica, de escarn(i)ment > escarment. 
Així, escarnir, inicialment, significava simplement ‘fer 
mal a algú’ («la mentalitat dels senyors medievals —ens 
diu Coromines— mirava el qui sofria un càstig com una 
persona violentament humiliada i avergonyida»). Però 
el sentit de ‘càstig exemplar’ no apareix fins al segle 
XIII. La llengua que té l’honor d’haver-la documentada 
per primera vegada és el castellà. La trobem ja en el 
Cantar de Mio Cid: «Ferió luego [...] / en los pueblos 
paganos fizo tal escarmiento, / falló e mató d’ellos a 
todo su talento», com també en Gonzalo de Berceo: 
«por escarmentar otros serie descabezado». En català 
també fou força matinera, però no tant. Apareix ja lite-
ràriament en l’Espill de Jaume Roig (s. XV): «faré’ls 
report: / serà consell / de home vell / ja scarmentat...».

Des d’aleshores, com deia Antonio de Nebrija, la 
paraula escarmentar i la resta de la llengua castellana 
va ser sempre «compañera del Imperio».

I tot sembla indicar que ho vol continuar essent.

prescindir, rescindir, cisma, escut [‘tauló tallat’],carn 
[‘bocí tallat’], carnaval, carnestoltes, escarnir...

Emparentada amb aquest camp semàntic tenim la 
paraula escarmentar. Durant molt de temps l’etimologia 
d’aquest mot va  ser certament confusa i molt discutida. 
El fet que fos un mot exclusivament ibèric (solament 
és viu en castellà, en portuguès i en català) va cridar 
molt l’atenció dels grans romanistes del moment. Grans 
etimòlegs com Diez, Michaelis, Cornu, Körting, Baist, 
Meyer-Lübke i Joan Coromines van dedicar innombra-
bles esforços a escatir l’origen del mot.

La versió més comunament acceptada i definitiva va ser 
la que va donar el gran filòleg català Joan Coromines, 

El cap del general Moragues, com a escarni, fou posat en una 
gàbia que penjà durant dotze anys al Portal de Mar 
Autor: Ernest Descals
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Sobre la traducció de 
«self-deprecation»

   Carles Riera

El terme anglès self-deprecation no té en català una 
traducció fàcil. Per començar, cal dir que no figura 

en el Diccionari anglès-català (= DAC) d’Enciclopèdia 
Catalana, considerat el diccionari bilingüe (anglès-ca-
talà) més complet —ni en la versió en paper (segona 
edició: abril de 1985) ni en la versió en línia (enci-
clopèdia.cat). Tampoc el Cercaterm, del Termcat, no 
recull el terme1. 

La definició de self-deprecation, segons el Cambridge 
Dictionary, és aquesta: «the quality of trying to make 
yourself, your abilities, or your achievements seem 
less important». I, a continuació, aporta l’exemple 
següent: She was unconcerned by fame and modest 
to the point of self-deprecation. (És a dir: «la qualitat 
o l’intent de fer que les habilitats o els assoliments 
d’un mateix semblin menys importants». I la traducció 
de l’exemple: Ella no estava preocupada per la fama 
sinó que mostrava la seva modèstia.) Hem traduït 
el self-deprecation per modèstia, però veurem que 
self-deprecation correspon a una modèstia exagerada. 

El Cambridge Dictionary (English-Spanish), sense cor-
respondència per al substantiu self-deprecation, tra-
dueix l’adjectiu self-deprecating per autocrítico. 

De cara, però, a precisar una mica més el terme 
anglès, vegem ara els dos significats de deprecation 
(sense el self), segons el mateix diccionari anglès (l’ex-
plicació de la incògnita «X» que apareix en la traduc-
ció dels dos exemples següents ve després d’aquests 
exemples):

a) «showing that you think something is of little value 
or importance: Her deprecating smile clearly showed 
that she thought I’d said something stupid» (= fer 
veure que penses que alguna cosa té poc valor o cap 
importància: El seu somriure X mostrava clarament 
que pensava que havia dit alguna cosa estúpida); 

b) «showing that you feel embarrassed, especially by 
praise: She reacted to his compliments with a depre-
cating laugh» (= demostrar que et sents avergonyit 
especialment pels elogis: Ella va reaccionar als seus 
elogis amb una rialla X. 

El diccionari anglès-català de Google (que ja sabem 
que no és gaire de fiar) tradueix X per obsolet en a 
(somriure obsolet) i per obsoleta en b (rialla obsoleta). 
Però obsolet -a, en català vol dir ‘antiquat’ o ‘poc usat’ 
(DIEC, s.v. obsolet). Per tant, no són bones les tra-
duccions somriure obsolet ni rialla obsoleta. Serien 
millors segurament somriure despectiu o desdenyós 
en a i rialla modesta en b (ja que aquí no es tracta 
d’una modèstia exagerada)2. 

El Cambridge Dictionary destaca per a l’adjectiu 
self-deprecating aquests quatre conjunts: a self-de-
precating manner, a self-deprecating remark, a self- 
deprecating humour, a self-deprecating joke.  

Notem: He attempted a self-deprecatory smile which 
ended in an unpleasant grimace = Va fingir un som-
riure desdenyós que va acabar amb una ganyota 
desagradable. 

ORIGEN DEL TERME

El substantiu deprecation deriva del verb llatí depreca-
tio -onis, partint del verb deprecari (de precor ‘pregar, 
suplicar’), significant ‘desviar o evitar (un desastre) 

1 Agraeixo als professors Martin Louis Hevly i Sean Murphy les observacions sobre aquest article. 
2 En una cerca a Google apareixen diverses vegades els conjunts somriure despectiu i somriure desdenyós. 
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per la pregària’. D’on les definicions catalanes de 
deprecació:

1) «Acció de pregar que un mal sigui allunyat» (DIEC2, 
s.v. deprecació). 

2) «Prec instant adreçat a una divinitat, una potència o 
una persona a fi d’obtenir-ne protecció, favor especial 
o l’allunyament de perills» (GDLC, s.v. deprecació).
Ara bé, com hem vist més amunt, l’anglès ha ampliat 
el significat del terme, de manera que per a traduir 
self-deprecation no serveix el nostre terme depreca-
ció. I hem de recórrer a altres mots. 

El Diccionari francès-català, de Carles Castellanos i 
Rafael Castellanos, entra el mot déprécation amb les 
següents dues accepcions: 

1)   reLigió deprecació

2) figuradament subvaloració, subestimació, 
menysvaloració

MODÈSTIA, INFRAVALORACIÓ O 
SUBVALORACIÓ, DESPREOCUPACIÓ, 
AUTODESCRÈDIT, SUBESTIMACIÓ 

Una primera opció seria fer servir —com hem dit— 
modèstia com a traducció de self-deprecation. Però 
com que l’anglès també disposa del mot modesty, 
convé analitzar en què es diferencia aquest d’aquell. 
Així, podríem dir que la modèstia consisteix a no 
valorar un acte pel qual estàs rebent elogis, o bé a 
no mostrar que valores l’acte pel qual reps elogis 
(per dintre pots estar ben convençut que mereixes 
aquests elogis, i més i tot, però mostres al públic un 
aire com volent indicar que no n’hi ha per a tant; en 
aquest cas et valoren un comportament més aviat 
intrínsec), mentre que la self-deprecation fa refe-
rència a un cert menyspreu, un desdeny, sovint més 
enllà de la raó, negant simplement les habilitats (et 
valoren un fet extrínsec, una habilitat evident). En la 
self-deprecation hi ha una constant tendència a la 
negativitat.  

Heus ací un exemple. Un o una, a casa, intenta de 
preparar unes postres a imitació de les d’un presti-
giós restaurant. Un convidat diu: «Aquestes postres 
són delicioses!» La resposta modesta seria: «Gràcies. 
No són com les del restaurant, però per ser la primera 
vegada són encara prou mengívoles. Tinc idees sobre 

com millorar la recepta.» Mentre la self-deprecating 
resposta seria:  «De cap manera! No tenen res a veure 
amb les del restaurant: han estat al forn durant massa 
temps i els fruits són amargs.» Davant un elogi, el 
modest diu «gràcies» i a continuació matisa l’elogi 
o el compliment, mentre que el qui s’infravalora a ell 
mateix diu «no». La modèstia és una virtut, però la 
infravaloració vindria a ser com una falsa modèstia o, 
potser millor, una modèstia falsa.  

Sovint infravalorem l’autoestima per a diversió dels 
altres3 (d’on a self-deprecating humour i a self-depre-
cating jokes del Cambridge Dictionary, s.v. self-de-
precating); per tant, infravaloració podria ser un altre 
candidat. Riure’s d’un mateix pot fer que l’oponent 
quedi desarmat, i és, doncs, una forma d’autodefensa. 
Infravalorar-se un mateix és una manera de no preo-
cupar-se per la fama o, contràriament, de reclamar-la 
expressament per la via negativa. 

La despreocupació pot resultar a vegades divertida. 
Així, a self-deprecating humour i a self-deprecating 
jokes podrien correspondre a humor despreocupat i 
a acudits despreocupats.

I encara hi hauria autodescrèdit i subestimació. 

En una comparació o símil, com ara as thick as two 
short planks, que podem fer correspondre a la nostra 
més curt que una cua de conill, per a referir-nos a una 
persona molt poc intel·ligent, si qui fa servir aquesta 
comparació se l’aplica a ell mateix amb la finalitat 
de fer riure els altres, llavors podem parlar d’un gest 
self-deprecating.  

MÉS EXEMPLES

Heus ací més exemples del Cambridge Dictionary
(i la nostra traducció catalana):

Her ambition was masked by a venner of elegant 
self-deprecation = La seva ambició va ser encoberta 
per una capa d’elegant autodescrèdit.

En aquest exemple, el traductor automàtic de Google 
dóna la correspondència self-deprecation = autoes-
tima. Però autoestima és amor propi, o sigui: ‘Estima 
de si mateix que porta a no deixar-se ultrapassar pels 
altres, a no fer un mal paper, etc.’ (DIEC, s.v. autoes-
tima). Molt sovint veiem traduït self-deprecation per 
autoestima. 

3 Vegeu http://www.vaishalipatelpsychotherapy.com/difference-humility-self-deprecation/
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He portrayed himself with self-deprecation even as he 
set about building some thing ambitious = Es va des-
criure a si mateix amb falsa modèstia, si bé va comen-
çar a construir alguna cosa ambiciosa. 

When we began the interview, he warned me, with 
merry self-deprecation, that he suffers from «nominal 
aphasia», or the inability to reproduce names = Quan 
vam començar l’entrevista, em va advertir, amb alegre 
despreocupació, que pateix «afàsia nominal» o la inca-
pacitat per a reproduir noms.

El traductor de Google dóna, en aquest cas, la 
correspondència merry self-deprecation = alegre 
despreocupació.  

Afterward, he said he thought the president’s self- 
deprecation made him seem «more likable» = Després 
va dir que pensava que la subestimació del president 
feia que li semblés «més agradable».

I ara uns quants exemples més extrets de SKELL 
Language Learners (i la traducció catalana):

Satire and self-deprecation are arguably the primary 
characteristics of Canadian humour = La sàtira i la 
subestimació són, sens dubte, les principals caracte-
rístiques de l’humor canadenc.  

Markby chuckled, his customary air of self-depreca-
tion returning = Markby va riure de bon grat, reflectint 
el seu acostumat aire d’autodescrèdit.

But then perhaps, he concluded with a touch of self- 
deprecation, his attitude was ‘out of date’ = Però llavors 
potser va concloure, amb un toc d’infravaloració, que 
la seva actitud era ‘obsoleta’. 

Reagan had already used the phrase (he was ever 
good at self-deprecation) as the title of his campaign 
biography = Reagan ja havia usat la frase (sempre 
era bo infravalorant-se) com a títol de la seva biogra-
fia de campanya. 

En definitiva, es tracta d’anar descobrint, en cada acte 
de parla quin és el significat més adequat del terme 
anglès self-deprecation (i semblants),  o sigui el seu 
valor pragmàtic. 

CONCLUSIÓ

No hi ha, segurament, una única manera de traduir 
al català el terme self-deprecation. Així, en segons 
quins contextos convindrà més infravaloració, auto-
descrèdit, falsa modèstia, despreocupació, subes-
timació, etc. I quan es tracti dels adjectius self- 
deprecating o self-deprecatory, llavors podem fer 
servir despectiu -iva, desdenyós -osa, despreocupat 
-ada, depenent de cada cas.
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Les expressions i les frases fetes són una mostra 
fefaent de la manera de ser i de fer dels pobles i 

de llur geni col·lectiu. Perpetuen la saviesa popular i 
reflecteixen perfectament la caracterologia de la seva 
gent. Sovint expressen idees molt més profundes que 
el que es podria deduir del significat concret de les 
paraules. Fan referència a tots els aspectes de la vida 
i constitueixen unes formes estereotipades i invari-
ables que sovint equivalen a un verb simple i que 
no són sempre fàcils de traduir a altres llengües. El 
gruix de treballs que s’han enllestit sobre el tema és 
ja d’una certa importància. Una d’aquestes obres és 
el Diccionari pràctic i complementari de la llengua cat-
alana (1), la realització del qual, d’una envergadura 
considerable, s’ha allargassat més de dues dècades 
(del 2007 al 2018). Sota la direcció del professor 
amerenc Sebastià Oliveras i Duran, ha comptat amb 

Expressions i frases fetes. El 
«Diccionari pràctic i complementari 
de la llengua catalana»

   Andreu Salom i Mir

autors i col·laboradors d’arreu dels Països Catalans. 
Es tracta d’un recull molt extens i d’una vàlua consid-
erable, atès que conté entrades de gairebé tots els 
indrets de parla catalana. En aquesta faisó, i com a 
exemples de frases fetes d’ús corrent en el català de 
Mallorca presents en el Diccionari, n’indiquem una 
breu mostra. Val a dir que, com és habitual en els 
diccionaris publicats sobre la matèria, s’hi inclouen 
la definició pertinent, qualque sinònim i un exemple 
comprensible.

Anar daixo-daixo

Caminar lentament, sense frissar. | anar tirar-tira, 
anar xano-xano | Va arribar fins a la mar i va veure 
son pare, que se n’anava daixo-daixo cap a la caseta.

Donar-ho a les cames

Fugir precipitadament. | cames em valguen, cames 
(o cametes) ajudau-me | Els qui podien escapar-se 
ho donaven a les cames i fugien.

Esser més puta que les genetes

Esser una persona molt astuta. | sebre el dimoni on 
se colga, esser més llest que tinya, sebre-la llarga 
| La seva amiga és més puta que les genetes.

Fer anques enrere

Negar-se a complir una promesa, tornar arrere d’uns 
pactes o d’una decisió. | canviar (o mudar) d’opinió | 
Les mobilitzacions varen fer que el Govern fes anques 
enrere i retiràs la norma.

1  Podeu consultar aquest diccionari en línia a www.dicpc.cat.
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Fer de Pere Mateu

Voler comandar o dirigir una empresa o activitat d’una 
manera presumptuosa, sense estar-hi capacitat ni per-
tocar-li. | fer de Pere Nicolau | Quan arriba la Fira 
en Tomeu va per tot i no atura de fer de Pere Mateu.

No valer un gafet

No valer res, esser una cosa inútil o mancada de valor. 
| no valer una escopinada | Res del que et va donar 
no val un gafet.

Ser molt creuós

Es diu de qui dóna molèstia contínua. | donar creu, 
tocar els collons (o els bemolls) | Aquest al·lot em 
dóna mala vida, és molt creuós.

Sortir com un pinyol de cirereta

Replicar amb vivesa, amb mostra d’irritació o amb 
gran decisió. | sortir com un gallet, sortir de polle-
guera, fer un alça-cul | Li vaig contar el que passà i 
em sortí com un pinyol de cirereta.

Treure el trellat (o l’entrellat)

Sortir d’un embull o dificultat, trobar-ne la solució. | 
treure en net, treure clarícia, treure’n aguller | És un 
problema molt difícil, però arribaré a treure’n el trellat.

Veure bellumes

Es diu per a indicar que qualcú pateix molta fam. | pas-
sar-ho prim, passar-ho magre | Tenia tanta fam que 
veia bellumes i les cames li feien figa.
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L È X I C

Si no vols pols no vagis 
a l’era

   Josep Torroella Prats

De petit vaig sentir moltes vegades la frase que 
encapçala aquest article i sabia perfectament què 

significava. Ho sabia per experiència. El meu pare era 
pagès i a l’època del batre jo havia estat més d’una 
vegada amb ell a l’era del 
poble on vivíem. La pols que 
sortia de la màquina de batre 
quan engolia les garbes res-
seques era densa, molestís-
sima; se’t ficava als ulls, als 
narius, a les orelles, arreu 
del cos, i produïa una picor 
constant. Probablement, també fou en una era qual-
sevol on prengué vida, temps era temps, l’expressió 
«no es pot dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat».

Durant la meva infància també coneixia perfectament 
el significat de moltes altres expressions populars. 
«Net com una patena», posem per cas, perquè havia 

fet d’escolà i m’havia emmirallat més d’una vegada 
en la pulcra patena parroquial. I d’«ésser (quelcom) 
oli en un llum», perquè quan se n’anava la llum elèc-
trica el pare encenia una llàntia, és a dir, un llum d’oli. 

I «enredar la troca», perquè 
més d’un cop vaig veure què 
succeïa amb la madeixa que 
la meva mare tenia a la fal-
dilla quan feia mitja i la troca 
queia a terra i rodolava una 
estona. Fins i tot capia el sig-
nificat de «fer safareig», atès 

que tot sovint m’acostava al safareig municipal i sentia 
de què parlaven les dones mentre rentaven la roba.

Naturalment, ignorava el significat de moltes altres 
frases fetes que sentia tot sovint. Per exemple, «tenir 
mala peça al teler», ni «filar prim» i altres frases relaci-
onades amb l’activitat tèxtil, perquè aquest món m’era 

La pols que sortia de la 
màquina de batre quan engolia 

les garbes resseques era densa, 
molestíssima...
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totalment aliè. Per la mateixa raó, no entenia el sig-
nificat de l’expressió «bufar i fer ampolles»: mai no 
havia visitat un forn de vidre. Si hagués viscut a la 
costa, segurament hauria conegut el significat de «ser 
(una cosa) peix al cove». Però vivia terra endins i del 
món de la pesca marina no en sabia res. Una expres-
sió que em va tenir intrigat força temps és «lligar els 
gossos amb llonganisses». En els anys de la post-
guerra s’usava molt sovint, segurament perquè eren 
temps d’austeritat. Des que el malbaratament s’ha 
difós en la nostra societat, costa trobar persones que 
la utilitzin.

A casa, la persona que feia servir més frases fetes era 
la mare. Si el pare s’enfadava per una fotesa, deia d’ell 
que «tenia la pell molt fina»; si jo un dia qualsevol em 
llevava tard, en veure’m em preguntava si se m’ha-
vien «enganxat els llençols», i si em llevava d’hora, 
llavors em preguntava si m’havia «pixat al llit»; del 
meu germà, que era de vida, explicava que sempre 
«tenia un budell buit» o bé un «rau-rau a l’estómac»; 
i d’algú que tenia molta experiència en alguna cosa 
deia que «hi tenia la mà trencada». La primera vegada 
que li vaig sentir dir aquesta frase no vaig percebre la 
importància del pronom feble i me la vaig agafar lite-
ralment; pocs dies després em vaig interessar per la 
salut de l’infortunat i la cara d’estupefacció de la mare 
fou cosa de veure. N’hi havia per a llogar-hi cadires. 
La mare, una dona mesurada, comentava molt sovint 
que «totes les masses piquen». Durant molt de temps 
vaig ignorar què volia donar a entendre amb aquella 
frase. Que una maça pica 
és evident, per això es va 
inventar aquest estri. Fins 
que no vaig canviar el subs-
tantiu per l’adverbi no vaig 
treure l’entrellat d’aquella 
expressió. 

Procedents de diversos 
camps (l’agricultura, el 
comerç, la pesca, la religió, 
la indústria...), una munió de frases fetes van anar enri-
quint el nostre llenguatge popular al llarg dels segles. 
Els nostres avis n’empraven un gavadal, d’aquestes 
expressions. Les necessitaven com un coix neces-
sita una bastó o una crossa. En poques dècades, 
però, una gran quantitat estan en desús. És clar que 
també n’han aparegudes de noves, perquè la llengua 
és quelcom viu. Però per cada una que n’apareix en 
desapareixen deu.

L’empobriment del llenguatge no sols es manifesta en 
una progressiva reducció del vocabulari que emprem 
per a comunicar-nos, sinó també en l’oblit de cen-
tenars de frases fetes que els nostres avantpassats 
havien usat com la cosa més natural del món. Les 
noves generacions no sols desconeixen el significat 

de «si no vols pols no vagis 
a l’era». De fet, la major part 
dels joves —i bona part dels 
adults també— ignora què és 
una era. I no saben què vol 
dir «enredar la troca» perquè 
ignoren què és una troca. 
Podríem posar un reguitzell 
d’exemples d’aquesta mena.

Últimament fins i tot he sentit 
versions modernes de frases fetes tradicionals que 
fan rebentar de riure. Dies enrere, per exemple, vaig 
sentir per la ràdio aquesta «joia»: «posar més benzina 
al foc». Benzina? Jo sempre havia sentit a dir llenya 
(altrament, a més d’ésser una expressió impròpia, 
afegir benzina al foc és una acció altament perillosa). 
Si permetem això, algun dia potser també sentirem 
«lligar els gossos amb fuets».

L’empobriment del llenguatge 
també es manifesta en l’oblit de 
centenars de frases fetes que 

els nostres avantpassats havien 
usat com la cosa més natural 

del món.

Llum d’oli
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La reforma Blanquer
   Nicolau Rei-Bèthvéder  

D I V U L G A C I Ó

La reforma que ha d’afectar instituts i centres de 
batxillerat en començar el curs vinent, el 2019, és 

una reforma iniqua que no respecta els principis de la 
República Francesa. El senyor Blanquer, que actua 
com si fos amo i senyor de l’Educació Nacional, ha 
dictat una llei que atempta contra la igualtat i que, 
a més de ser xenòfoba, és 
digna de l’extrema dreta i 
dels pronunciaments reac-
cionaris de la III República. 
La reforma Blanquer és dis-
criminatòria, i ho és per als 
alumnes, per als centres i 
per a les llengües.

Vet aquí, doncs, que els 
mitjans per a l’occità són, ras 
i curt, suprimits! I això malgrat l’anunci fet pels repre-
sentats del Rectorat de Tolosa que, en el decurs de 
la trobada amb la senyora rectora, el 21 de desembre 
de l’any passat, ens feren avinent que els mitjans es 
mantindrien. O és que la decisió del ministeri, presa 
d’una manera unilateral i autoritària, vol fer-la mentir?

La supressió de l’ensenyament de l’occità és, una 
vegada més, l’expressió del menyspreu amb què 
l’Estat tracta la població de trenta-tres departaments 
meridionals, que inclou milions de locutors occitans! 
La supressió de l’occità als instituts incompleix de la 
mateixa manera les convencions marc que l’Estat ha 

signat amb les regions. La 
supressió de l’occità suposa 
a més, de bell nou, una dis-
criminació lingüística inac-
ceptable en una república 
democràtica! I comporta el 
desmantellament dels itine-
raris educatius que funcio-
nen, endegats de fa anys: 
és el rebuig del bilingüisme! 
Rebutjar el bilingüisme occi-

tà-francès, rebutjar el dret a practicar i a estudiar 
la llengua i la literatura del nostre país, en l’Europa 
plurilingüe dels nostres dies, és una ignomínia i una 
reculada d’una estultícia immensa.

El ministre Blanquer es comporta com un dèspota, 
defugint tota concertació, sense respectar ni les per-
sones ni els textos vigents, menyspreant amb supèr-
bia la feina dels docents i el compromís de pares i 
estudiants. La seva estratègia passa per embullar la 
troca tot anunciant una cosa i fent que els seus esbir-
ros del Rectorat apliquin el contrari; una pràctica que 
ens duu als anys més foscos de la nostra història.

Els estudis i enquestes que la Regió ha dut a terme 
han demostrat, un cop analitzats, fins a quin punt la 
població veu amb bons ulls l’ensenyament de l’occità. 
Avui dia, gràcies a la feina de sensibilització feta per 
l’escola primària i els col·legis, i a l’ensenyament de 
la llengua i cultura occitanes a tots nivells, als insti-
tuts i a la universitat, cada vegada hi ha més estu-
diants que s’hi interessen i els efectius augmenten, 
alhora que l’ensenyament bilingüe en règim de paritat 
horària es desenvolupa. Després de tants anys, l’oc-
cità gaudeix finalment d’un reconeixement i té el seu 
espai arreu del món, atès que és ensenyat en nom-
broses universitats, a tots els continents!

 El senyor Blanquer ha dictat 
una llei que atempta contra 

la igualtat i que, a més de ser 
xenòfoba, és digna de l’extrema 

dreta i dels pronunciaments 
reaccionaris de la III República. 

Traducció: Jaume Figueras i Trull
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D I V U L G A C I Ó

Amb el mètode Blanquer, França serà de bell nou la 
riota de tot el món i, havent estat en el seu dia el país 
dels Drets de l’Home, hom podrà titllar-la ara de ser 
un país retrògrad en què no es respecten les lliber-
tats fonamentals —i molt especialment la de parlar i 
estudiar la pròpia llengua.

El cas, però, és que les coses podrien anar d’una 
manera ben diferent, tot respectant les llengües, ja que 
n’hi hauria prou que el senyor Blanquer posés seny i 
fes amb l’occità el mateix que fa amb les llengües del 
món antic! I és que el llatí i el grec antics han gaudit 
del dret a un estatut d’excepció. O és que potser el 
senyor Blanquer compta protegir aquestes matèries 
per tal de preservar el prestigi d’alguns grans insti-
tuts parisencs que hi han excel·lit? Per què l’occità, 
en canvi, no té dret al mateix tracte, també? D’on ve 
aquesta iniquitat?

Els professors d’occità que avui ens mobilitzem 
demanem de ser tractats amb la dignitat deguda a 
una de les llengües de França que —repetim-ho una 
vegada més— són reconegudes per la Constitució 
francesa. Tots els professors, que no planyem esfor-
ços per tirar endavant l’ensenyament de l’occità, ens 
posem en marxa per defensar i promoure l’occità com 
a llengua de cultura i llengua de comunicació en tres 
estats europeus. I ja des d’ara n’assabentem les ins-
tàncies europees i preparem la defensa de la nostra 
causa davant els tribunals competents, per tal que el 
dret a l’occità sigui respectat.

Ens cal de bell nou menar el combat —un combat que 
guanyarem, perquè, malgrat que el senyor Blanquer 
vulgui esborrar-lo, el dret a la llibertat i a la igualtat 
encara està inscrit en els frontons dels nostres insti-
tuts, dels nostres col·legis i de les nostres escoles.  
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Si  ens creiem a ulls clucs les cròniques i la docu-
mentació que ens parlen dels mariners que es van 

embarcar amb Cristòfor Colom en el primer viatge 
transoceànic, hem de deduir que aquells expedicio-
naris eren majoritàriament andalusos i que van salpar 
de Palos de Moguer. I hem d’admetre, amb una resig-
nació tan acadèmica com 
irracional, que els catalans 
vam restar al marge de totes 
aquelles gestes. 

Però, en aquests darrers 
catorze anys, he anat apor-
tant prou informació sobre la censura d’estat i la mani-
pulació insidiosa dels llibres d’història, que ens permet 
d’acostar-nos a aquells relats amb un cert sentit crític i 
una nova visió del passat, i ens capacita, amb el màxim 
rigor possible, per a destriar el gra de la certesa de la 
palla de l’adulteració1. 

Primer de tot, he demostrat que no van sortir de cap 
port andalús i menys de Palos de Moguer, perquè 
aquesta població no ha existit mai. Ni llavors, ni ara. 
He exhumat gravats on es poden veure les tres cara-
vel·les fent onejar gallardets, flàmules i banderes cata-
lanes: les mateixes ensenyes que apareixen a les 

Els mariners del primer viatge transoceànic 
colombí eren tots catalans i parlaven català

   Jordi Bilbeny

noves terres com a senyal de possessió territorial en 
tota mena de mapes2. He tret a col·lació relats coe-
tanis on s’exposa amb tota rotunditat que va ser úni-
cament el rei Ferran qui va promoure l’armada i la 
Cancelleria Catalana qui la va agombolar i sufragar3. 
He desvelat que els Ianyes i altres navegants que 

van acompanyar Colom són 
documentats a bastament 
en la Guerra Civil catalana 
de 1462 a 1472, alguns 
d’ells a l’Empordà i, concre-
tament, a Pals. He vindicat 
amb tota mena d’arguments 

i proves documentals que l’expedició va sortir de Pals 
i que els quatre primers viatges colombins van ser 
cent per cent catalans4. He evidenciat que la moneda 
amb què es van pagar els mariners i es va fer qualse-
vol mena de transacció econòmica i comercial per a 
aquella empresa era una moneda íntegrament cata-
lana i inexistent a Castella: el ducat5. I he desvelat com 
el virregnat, que va ser la principal institució pública 
americana, sobre la qual gravitarà tota la política de 
la monarquia espanyola al Nou Món, era també una 
institució catalana, arrelada i desenvolupada arreu de 
la Corona d’Aragó, però sense presència tangible en 
terres castellanes6. 

1 Vg. Jordi Bilbeny, «El Pare Casaus o Las Casas i la falsificació de la seva “Història general de les Índies” per la censura espanyola», 
Colom i el món català, Ed. Rafael Dalmau, Barcelona 1993, pp. 539-548; Brevíssima relació de la destrucció de la història. La falsifi-
cació de la descoberta catalana d’Amèrica, Els Llibres dels Set-Ciències, Col·lecció Memòria Històrica-1, Arenys de Mar 1998; La des-
coberta catalana d’Amèrica. Una reflexió sobre la manipulació de la història, Edicions Gargot, Granollers 1999; Totes les preguntes 
sobre Cristòfor Colom. David Bassa entrevista Jordi Bilbeny, Llibres de l’Índex, Col·lecció Descoberta-33, Barcelona 2003.

2 Jordi Bilbeny, «En Cristòfor Colom i la Creu de Sant Jordi», Hora Nova, núm. 841, 11-17 gener 1994; «La Creu de Sant Jordi, les Quatre 
Barres i la Descoberta d’Amèrica», Terra Rubra, núm. 35, juliol-agost 1995; «La bandera espanyola: història d’una apropiació», El 
Temps, núm. 677, 9 juny 1977.

3 Jordi Bilbeny, Petit manual de la descoberta catalana d’Amèrica, Llibres de l’Índex, Col·lecció Descoberta-53, Barcelona 2011.
4 Jordi Bilbeny, «En Cristòfor Colom i la mentida de Palos de Moguer», El Temps, núm. 435, 19 setembre 1992; «Bastonades contra Pals 

i contra la Història de Catalunya», Lluita, núm. 173, gener-febrer 1993; «En Colom va salpar de Pals», Presència, núm. 1095, 14-20 
febrer 1993, i núm. 1096, 21-27 febrer 1993; «La falsificació de la història i la suplantació del nom de la vila de Pals pel de “Palos de 
Moguer”, en els textos referents a la descoberta d’Amèrica», Torre de les Hores, núm. 7, Pals, agost-desembre 1996.

5 Jordi Bilbeny, «Cristòfor Colom i el sufragi, amb ducats, de l’empresa americana», http://www.inh.cat/search/el%20sufragi
6 Jordi Bilbeny, «L’origen del mot català “Virrei” i l’ús que En Colom en va fer», http://www.inh.cat/search/L-origen-del-mot-catala-Vir-

rei-i-l-us-que-En-Colom-en-va-fer#comments; Cristòfor Colom, Príncep de Catalunya, Proa-Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2006.

Els quatre primers viatges 
colombins van ser cent per cent 

catalans.

Anar a la corda
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Aleshores —encara que els topònims catalans hagin 
estat canviats, desubicats i re-situats a Castella, amb 
la subsegüent desnacionalització d’aquells expedici-
onaris, que van passar de ser catalans a ser andalu-
sos i castellans—, si fossin certes les meves conjectu-
res, hauríem de poder trobar dins els mateixos textos 
colombins algun rastre que les corroborés. Hauríem 
de poder dir amb els mateixos mots de Colom que ell 
i els seus homes eren d’una mateixa nació i parlaven 
una mateixa llengua. I això precisament és el que he 
fet i us exposo tot seguit.

Així, quan el pare Cases ens descriu com nave-
gava Colom per l’Atlàntic, fa servir els textos del Diari 
del Descobridor. I, en comentar que el dilluns 12 de 
novembre «toda esta noche estuvo a la corda, com 
dicen los marineros»7; i que el dimarts 13 de novem-
bre la seva caravel·la «estuvo a la corda, como dizen 
los marineros»8, ens està posant en evidència que 
aquests mariners eren catalans, car expressaven en 
llengua catalana els seus conceptes nàutics. Són múl-
tiples les vegades que Colom empra l’expressió «anar 
o d’estar a la corda». Ho fa, al llarg del primer viatge, 
l’11 d’octubre de 1492 («es posaren a la corda»9); el 13 
de novembre, que ara mateix acabo d’assenyalar; el 
27 de novembre («es tingué aquella nit a la corda»10); 
el 5 de desembre («tota aquesta nit anà a la corda»11); 

el 25 de desembre («temporejà a la corda fins que fou 
de dia»12); l’11 de gener de 1493 («estigué a la corda 
tota la nit»13) i, finalment, el 21 de febrer  d’aquest 
mateix any («estigué a la corda tota aquesta nit»14). 

Com podem comprovar, doncs, som davant una 
expressió ben popular i coneguda, que Colom no es 
cansa de fer servir per a indicar aquells moments en 
què aparella la nau de tal manera que aquesta, com 
explica el pare Cases, «no deixa que les veles s’inflin 
de vent i no avanci gens»15. 

Si bé Julio Guillén Tato no reconeix explícitament que 
l’expressió sigui aliena al castellà de l’època, sí que 
creu que, «de tota manera, sembla lusisme»16. Joan 
Coromines i José A. Pascual, en el seu Diccionario 
crítico etimológico castellano e hispánico, on dilaten 
una mica més el coneixement lingüístic peninsular, 
ja ens diuen que «la locució nàutica poner a la corda 
o estar a la corda [...] es degué prendre del català 
o del portuguès»17. Amb tot, com que el gruix dels 
mariners que van acompanyar Colom en el primer 
viatge transoceànic no eren portuguesos, per exclusió 
cal deduir-ne, evidentment, que eren catalans i que, 
justament per això, usaven expressions pròpies de la 
seva llengua, perquè Cases és molt explícit a puntu-
alitzar que aquesta expressió era molt comuna entre 
els mariners. No solament entre alguns d’ells, sinó 
entre tots o entre la majoria. Si no, de ben segur que 
hauria utilitzat una altra expressió per a connotar-ho. 
Però el que diu Cases és totalment precís: «Estigué 
a la corda, com diuen els mariners.» 

No és estrany, doncs, que la primera vegada que 
aquesta locució apareix en un text castellà sigui pre-
cisament, com reconeixen els lingüistes al·ludits, en el 
Diari de Colom, en 149218.  La qual cosa ve a reblar, de 
retruc, que no es tracta de cap de les maneres d’una 
expressió castellana, perquè abans de 1492 no existia 
en castellà. Per això mateix, tant l’Enciclopedia general 

7 Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias; edició d’Agustín Millares Carlo i estudi preliminar de Lewis Hanke, Fondo de Cultura 
Econòmica, S.A.; segona reimpressió, Mèxic, D.F., 1996, vol. I, p. 236.

8 Cristóbal Colón, «Diario del Primer Viaje (1492)», Textos y documentos completos; edició de Consuelo Varela i Juan Gil, Alianza 
Universidad-320, Alianza Editorial, segona edició ampliada, Madrid 1992, p. 136.

9 Ibídem, p. 109.
10 Ibídem, p. 145.
11 Ibídem, p. 152.
12 Ibídem, p. 178.
13 Ibídem, p. 193.
14 Ibídem, p. 211.
15 B. de las Casas, op. cit., vol. I, p. 236.
16 Julio F. Guillén Tato, La parla marinera en el Diario del primer viaje de Cristóbal Colón, Instituto Histórico de Marina, Madrid 

1951, p. 56, nota 39.
17 Joan Coromines – José A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico; Editorial Gredos, 2a reimpressió, Madrid 

1992, vol. II, p. 273.
18 Ibídem.
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Els indis que Colom es va endur 
amb ell a Espanya van arribar a 
Catalunya i no pas a Castella. 

del mar com el Diccionario de la lengua española, ja 
especifiquen sense embuts que el gir prové «del català 
corda»19. I, conformement, ho creu Nito Verdera, puix 
insereix l’expressió de Colom i de la gent de mar que 
l’acompanyava com a expressió netament catalana, 
en el seu llibre Cristóbal Colón, catalanoparlante20, 
sense, tanmateix, treure’n cap conclusió pel que fa a 
la nacionalitat d’aquells navegants, ja que, per més 
inversemblant que ens pugui semblar, Verdera, en 
recollir aquesta expressió, les diverses vegades que 
Colom la va utilitzar, en cap moment no hi observa el 
matís transcendental «com diuen els mariners» que 
acompanyava el gir lingüístic en dues ocasions. I així 
li esborra el context conna-
cional que Colom i els seus 
mariners compartien i que el 
text explicita d’una manera 
ben vistent.

No deixa de ser, tanma-
teix, simptomàtic que ni el 
Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana de Coromines21, ni l’Alcover-Moll, no recullin 
el gir, per més que corda sigui un mot cent per cent 
català. Però l’Alcover-Moll sí que aplega l’expres-
sió «anar fora corda», que vol dir ‘exaltar-se molt’22. 
La qual cosa semblaria indicar que som davant una 
locució que naixeria com a contraposició a un altre gir 
lingüístic, que hauria d’haver estat «anar a corda» o 
«anar a la corda», car aquesta s’usa, com hem vist, 
per a indicar que una nau està quieta o que quasi no 
avança gens. Per tant, si tenim en català «anar fora 
de corda» per a expressar que algú o quelcom va 
molt exaltat, també hi hauria d’haver hagut «anar a 
corda» o «anar a la corda» per a dir que hom o que 
alguna cosa va molt lentament. I això és el que ens 
diu precisament Colom en el seu Diari, tal com ho 
recull Cases, però que els nostres autors no consig-
nen perquè el gir s’ha conservat, tot i que amb el mot 
corda en català, en els textos castellans.

Ha quedat, doncs, irrebatiblement palès que els 
mariners que anaven amb Colom utilitzaven l’expressió 

d’anar a la corda. Atès que aquesta locució ara sabem 
que és catalana, d’aquí cal inferir-ne que els mariners 
havien de parlar també en català: que la llengua dels 
mariners havia de ser forçosament també la llengua 
catalana. I que, per consegüent, havien de ser, alhora, 
catalans. Si això fos verament així; si la llengua dels 
mariners d’aquells primers viatges fos la catalana, 
¿en podrien haver quedat rastres que ho explicites-
sin obertament i clara en els textos del Gran Almirall? 
I tant. I acte seguit els veurem.

Així, en la Relació del seu viatge a Cuba i Jamaica, 
datada el 26 de febrer de 1495, Colom escriu que 

porta un indi amb ell «que 
és En Jaume Colom, un 
dels qui anaren a Castella 
[sic], que ja sap parlar molt 
bé la nostra llengua»23. I, 
més endavant, hi insisteix: 
«Li responguí amb inter-
cessió d’aquest indi que jo 

tinc amb mi, que és d’aquells que anaren a Castella 
[sic], com ja he dit més amunt, el qual entén molt 
bé la nostra llengua i la pronuncia i és molt bona 
persona»24.

Ara bé, els indis que Colom es va endur amb ell a 
Espanya van arribar a Catalunya i no pas a Castella. I 
a Barcelona van ser presentats als reis, primer, i bate-
jats, després, a la catedral, tal com relaten els cronis-
tes i encara avui dia una làpida escrita en llatí, penjada 
sobre la paret del  baptisteri, ho recorda amb tots els 
ets i uts. Per tant, la referència velada a Catalunya no 
hauria de ser obstacle perquè, quan Colom escriu que 
aquell indígena parlava «la nostra llengua», enten-
guem que aquesta ha de ser la catalana. En boca 
de Colom, el terme «la nostra» indica que és la seva 
pròpia llengua, la de la gent que l’acompanya i la de la 
gent que hi ha a l’entorn dels reis, que són els recep-
tors de la seva missiva, llevat que inclogui directament 
la llengua del rei, perquè sabem per Feliu de la Penya 
que, en parlar de les gestions fetes pels monarques de 
Catalunya en tot el que afecta l’anada dels monjos de 

19 Enciclopedia general del mar; op. cit., vol. III, columna 33; Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 21a edició, 
Madrid 1992, tom I, p. 570.

20 Vg. Nito Verdera, Cristóbal Colón, catalanoparlante; Editorial Mediterrània-Eivissa, Eivissa 1994, p. 175. 
21 Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana; Curial Edicions Catalanes – Caixa de Pensions «La 

Caixa», Barcelona 1986, vol. 2, pp. 931-33.
22 Mn. Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, Editorial Moll, Palma de Mallorca 1979, vol. 3, 

p. 530.
23 C. Colón, «Relación del viaje a Cuba y Jamaica», Textos y documentos completos; op. cit., p. 293.
24 Ibídem, p. 306.
25 Narciso Feliu de la Peña y Farell, Anales de Cataluña. Y Epilogo Breve de los Progressos, y famosos hechos de la Nacion Catalana, 

de sus Santos, Reliquias, Conventos, y singulares Grandezas; y de los mas señalados, y Eminentes Varones, que en Santidad, 
Armas, y Letras han florecido desde la primera Poblacion de España, Jayme Surià, Impressor, Barcelona 1709, tom tercer, foli 93.
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Montserrat a les Índies, escriu que «encara en aquest 
temps els Reis parlaven en català»25. Hi parlaven i hi 
escrivien. I, a fi de deixar-ho patent, edita «en aquest 
lloc les dues cartes que ara vénen tretes de l’Arxiu de 
Montserrat»26, i que són en català. Per contra, si inter-
pretéssim que la llengua dels reis i de la cort barce-
lonina és la castellana, la frase no tindria cap sentit, 
per tal com el castellà mai no va ser la llengua pròpia 
ni de Colom ni de la cort catalana.

Per si ens quedava encara algun dubte sobre el que 
vaig ponderant, una nova referència de Colom ens 
n’acabarà d’esbandir les reticències. Així, el dilluns 
12 de novembre de 1492, el pare Cases, en resumir 
aquella jornada del Diari colombí, escriu que la costa 
de l’illa de Babec «era poblada majorment a prop del 
riu, al qual posà per nom riu del Sol»27. I, acte seguit, 
puntualitza que Colom «digué que el diumenge abans, 
onze de novembre, li havia semblat que estaria bé 
prendre algunes persones de les d’aquell riu per portar 
als Reis, perquè aprenguessin la nostra llengua»28. 
La frase, en boca de Colom, si aquest era genovès 
—com es postula irracionalment—, voldria dir que la 
seva llengua, la del pare Cases, que abstracta el text, 
i la dels marins i mariners que l’acompanyaven, havia 
de ser el dialecte italià de Gènova. La possibilitat que 
això fos així és tan grotesca que m’abstinc de fer-hi 
comentaris. 

En canvi, si partim d’un Colom català, la seva llengua, 
la de Cases i la dels homes que navegaven en aque-
lles mars i terres just retrobades, sí que podia ser la 
catalana. I això explicaria l’ús d’expressions lingüís-
tiques catalanes en la llengua de la tripulació. Amb 
tot, el text inclou un revelació oculta: som encara 
en el decurs del primer viatge i Colom diu que vol 
portar alguns d’aquells indígenes «als Reis perquè 
aprenguessin la nostra llengua». I puntualitza: «Per 
saber el que hi ha a la terra i perquè en tornant siguin 
llengües dels cristians»29. Encara que no poguéssim 
saber mai quina era la llengua de Colom i la dels 
navegants que l’acompanyaven, el que resta clar és 
que els indis aniran a aprendre-la allà on hi ha els 
Reis i esdevindran intèrprets (és a dir llengües, que 
diu Colom) dels cristians que viuen al país on es 
troben els monarques. I els reis eren a Catalunya, on 

van rebre els indis que duia Colom, a la tornada, a 
Barcelona, amb tots els honors, i els van batejar a la 
catedral. Exacte: els reis van rebre els expediciona-
ris a Barcelona i no es van moure d’aquí fins que no 
es va enllestir la segona expedició. Així ho ha obser-
vat diligentment Rumeu de Armas, per a qui, entre el 
primer i el segon viatge colombí, «els reis residiren 
sense interrupció a Barcelona»30. I afegeix: «Sembla 
impossible que tots els historiadors (particularment 
catalans) que han tractat de cercar proves amb què 
autoritzar l’estada de Colom a Barcelona, no hagin 
tingut la paciència de repassar la copiosa corres-
pondència règia —cartes, cèdules, provisions, etc.— 
expedida a la gran ciutat mediterrània, amb què es 
preparava el segon viatge colombí, i de la qual es 
poden treure proves abundants de l’estada de l’Almi-
rall dins el recinte dels seus murs»31. I acaba reblant: 
«És, doncs, per a Barcelona la glòria que dins el seu 
recinte els Reis Catòlics despleguessin una activitat 
prodigiosa, organitzant fins als més mínims detalls la 
segona empresa colombina, i que apareixen datades 
amb el nom de la ciutat»32. 

És incontestable que des de Barcelona es va pre-
parar durant set mesos tot el segon viatge, tal com 
acaba d’innovar-nos Rumeu i tal com expliciten els 
més de cent documents expedits i signats pels reis 
a Barcelona que s’han conservat33. I van sortir des 
de Barcelona, amb Pere Bertran Margarit com a cap 
militar de l’armada, tal com en donen fe les cròniques 
de l’època i ho recull Feliu de la Penya. 

26 Ibídem.
27 C. Colón, «Diario del Primer Viaje (1492)», op. cit., p. 134.
28 Ibídem, pp. 134-135.
29 Ibídem, p. 135.
30 Antonio Rumeu de Armas, «Colón en Barcelona»; Anuario de Estudios Americanos, I (1944), p. 26.
31 Ibídem, p. 31.
32 Ibídem, p. 45.
33 Vg. Martín Fernández de Navarrete, Coleccion de los Viages y Descubrimientos, que Hicieron por Mar los Españoles Desde Fines 

del Siglo XV, Imprenta Real, Madrid,1825, tom II, pp. 21-110.
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Aquest autor ens exposa que, en 1493, en tornar 
Colom del Nou Món, «es participà al Papa aquesta 
nova i, després de retudes a Déu les gràcies, escollí 
Apòstols conqueridors de les Ànimes d’aquells Gentils: 
foren aquests, dotze sacerdots Catalans del Sant 
Monestir de Montserrat. Afavorí Fr. Bernat Boïl del 
mateix Convent amb la dignitat del Primer Patriarca 
de les Índies i del seu Llegat», tot donant «nou alè 
als Catalans per a aquesta empresa. S’embarcaren 
gran nombre a Barcelona amb En Colom i fou Capità 
En Pere Margarit. Partiren de Barcelona amb la flota 
d’En Colom»34.

L’anterior referència sobre la llengua comuna de Colom, 
els reis i la cort és ben explícita, perquè el Descobridor 
exposa obertament la necessitat que els indis que 
envia a Barcelona als 
reis aprenguin «la nostra 
llengua». Llavors, quan 
parla en el seu Diari, el 12 
d’octubre de 1492, dels 
indis que acaba de trobar 
i escriu que «jo, plaent a 
Nostre Senyor, en portaré 
al temps de ma partida sis 
a Vostres Alteses perquè 
aprenguin a parlar»35, cal 
també interpretar que 
els portarà a Barcelona 
perquè aprenguin a parlar 
«la nostra llengua». Per 
això, quan Tzvetan 
Todorov glossa aquesta 
frase, a fi de definir les 
concepcions lingüístiques 
de l’Almirall, comenta que «aquests termes colpiren 
tant els diferents traductors francesos d’En Colom, que 
tos ells corregiren: “que aprenguin la nostra llengua”»36. 
Amb la qual cosa ara tornem a saber que Colom no 
volia que els indígenes aprenguessin només a parlar 
—cosa que ja feien en llur idioma amb tota naturali-
tat i desimboltura—, sinó que ho fessin en la llengua 
comuna seva, la dels reis i la de la cort.

Va quedant cada cop més clar que els reis i Colom 
tenien una mateixa llengua en comú, que, a més a més, 

els era pròpia. Per això Colom fa referència contínua-
ment a «la nostra llengua» o simplement a «la llengua». 
Mai no escriu, sota cap concepte, que els indis hagin 
d’aprendre «la nostra llengua castellana». Ni tan sols 
parla de «llengua castellana», encara que no se la faci 
seva. I si Colom tenia clar que ell i els reis compartei-
xen la mateixa llengua, els reis també. 

Condignament, en la Instrucció dels reis a Colom, del 
29 de maig de 1493, per al bon govern de les noves 
terres trobades, aquests li exposen que, a fi de captar 
nous habitadors d’aquelles Índies i per tal de difon-
dre-hi la fe, «ses Alteses envien allà el docte P. Fra 
Buïl, juntament amb altres religiosos que el dit Almirall 
ha de dur amb ell, els quals, per mà i indústria dels 
indis que aquí [a Barcelona] vingueren, procuri que 

siguin ben informats de 
les coses de la nostra 
Santa Fe, puix ells sabran 
i entendran ja molt de la 
nostra llengua, i procu-
rant d’instruir-los en ella 
el millor que pugui ser»37. 
Novament, doncs, tenim 
davant un text que parla 
de «la nostra llengua». 
Però aquest cop, a més 
de Colom, els reis esmen-
ten el pare Boïl i els reli-
giosos que l’han d’acom-
panyar per a evangelitzar 
els nadius. Ara bé, com 
que Cases ens objec-
tiva que “aquest fra Boïl 
era monjo de Sant Benet, 

català de nació”38 i que, per tal com sabem que els reli-
giosos que el van acompanyar eren també catalans, 
la llengua en què havien d’evangelitzar aquells indíge-
nes no podia ser cap més que la catalana. Raó per la 
qual els reis, amb tota naturalitat, parlen de «la nostra 
llengua» a Colom, tenint en ment també el català Boïl 
i els monjos catalans que els van acompanyar. De 
conformitat amb Serra i Postius, «trobant-se els Reis 
Catòlics Ferran i Isabel a Barcelona (d’ells en tractarem 
extensament més endavant en un Capítol particular) 
s’embarcaren al seu port l’Almirall Colom, el Patriarca 

34 N. Feliu de la Peña y Farell, op. cit., foli 93. 35 C. Colón, «Diario del Primer Viaje (1492)», Textos y documentos completos; 
op. cit., p. 111.

36 Tzvetan Todorov, La Conquista de América. El problema del otro, traducció de Flora Botton Burlá, Siglo Veintiuno Editores, 13a 
edició, Mèxic, D.F., 2003, p. 38.

37 Vg. «Instrucción de los Reyes al Almirante D. Cristóbal Colon así para el viage que iba á hacer a las Indias, como para el buen 
gobierno de la nueva Colonia», dins Coleccion de los Viages y Descubrimientos, que Hicieron por Mar los Españoles Desde Fines 
del Siglo XV, op. cit., tom II, doc. XLV, pp. 66-67.

38 B. de las Casas, op. cit., vol. I, p. 344.

Planisferi d’en Domingos Teixera, de l’any 1573
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Que els mariners eren tots 
catalans, ho tornem a saber per 
una nova referència del Diari del 

primer viatge de Colom.

Boïl, els seus companys, i un gran nombre de Catalans. 
Arribats a l’Índia, En Colom manà fabricar una forta-
lesa a l’Illa Isabela, avui dita Santo Domingo, on destinà 
per cabdill de cent cinquanta-sis soldats un Cavaller 
Català anomenat Mossèn Pere Margarit, que fou el 
primer Governador de les Índies Occidentals»39. De la 
qual citació es dedueix que si el pare Boïl es va embar-
car a Barcelona cap al Nou Món amb els seus com-
panys religiosos, aquests 
també havien de ser forço-
sament catalans i havien de 
parlar català. 

Per tant, ara té molt de sentit 
el que Colom ens torna a 
innovar en la Relació del 
Segon Viatge, car escriu que va trobar un nen d’un any, 
abandonat en un poblat, perquè tots els veïns havien 
fugit. I el va fer donar «a una dona que de Castella [sic] 
aquí venia; ara és aquí molt bo, i parla i entén tota la 
nostra llengua que és meravella»40. Com que ara ja 
sabem que el segon viatge va salpar de Barcelona, 
amb una nova armada de catalans, cal inferir-ne que 
la llengua que va aprendre amb aquesta dona va ser 
el català. I per això ara torna a tenir sentit que Colom 
digui que el nen entenia i parlava «la nostra llengua» 
meravellosament. 

Que els mariners eren tots catalans, ho tornem a saber 
per una nova referència del Diari del primer viatge de 
Colom, el qual, el 26 de desembre de 1492, parlant de 
la nau Santa Maria, que es va encallar uns dies enrere, 
anota: «Fou gran ventura i determinada voluntat de 
Déu que la nau encallés allà perquè hi deixés la gent, 
que si no fos per la traïció del mestre i de la gent, que 
eren tots o la majoria de la seva terra, de no voler tirar 
l’àncora per popa per treure la nau, com l’Almirall els 
manava, la nau se salvés»41. 

Ara bé, per la reial cèdula del 28 de febrer de 1494 
sabem que Cossa era el mestre de la nau que es va 

encallar en aquell primer viatge transoceànic. En el 
document, els reis hi deixen palès que, «pel nostre 
servei i nostre manament anàreu per mestre d’una nau 
vostra a les mars de l’oceà, on en aquell viatge foren 
descobertes les terres i illes de la part de les Índies, i 
vós hi perdéreu la dita nau»42. És a dir, que Cossa era 
el mestre de la nau Santa Maria, tal com asseveren 
quasi tots els autors que en parlen. Segons Ballesteros 

Beretta, «ja no pot existir 
dubte ni cap vacil·lació a 
proclamar que En Joan de 
la Cossa, mestre de la nau 
Santa Maria, participà en 
lloc preeminent en la proesa 
insigne del descobriment 
d’Amèrica»43. I rebla que «En 

Joan de la Cossa, [era] amo d’una embarcació de por-
tament que En Colom denominava nau»44. 

Però, com que alguns cronistes —entre ells el pare 
Cases45— el fan biscaí, això ha posat, de retruc, en 
safata la llaminadura de fer bascos tots els navegants 
que anaven amb ell. No és gens estrany, doncs, que 
Segundo de Ispizua escrigui que «nosaltres creiem 
que la Santa Maria fou nau construïda a les nostres 
costes, perquè el capità era basc; [i] la majoria de la 
seva tripulació, com es provarà, [era també] basca»46. 
I Juan Manzano, seguint la mateixa lògica, feta sobre 
premisses falses, rubrica amb el mateix convenciment 
que «la majoria dels tripulants de la Santa Maria eren 
de Biscaia, o d’altres costes del Nord, paisans d’En 
Joan de la Cossa, el seu mestre»47. Però l’afirmació 
és estrambòtica i fora de mida, com desmenteixen les 
mateixes cròniques i els estudiosos que han tractat la 
procedència dels tripulants d’aquella armada primi-
gènia, on, amb prou feines, veiem marins i mariners 
bascos. 

Per contra, el que sí que puc dir és que Joan de 
Cossa ja es troba documentat a Catalunya durant la 
Guerra Civil de 1462 a 1472 com a governador de 

39 Pedro Serra y Postius, Epitome Historico del Portentoso Santuario y Real Monasterio de Nuestra Señora de Monserrate, ilustrado 
con los sucessos historicos mas memorables de los Principes sus Devotos, y Bienhechores, Pablo Campins, Impresor; Barcelona 
1747, pp. 216-217.

40 C. Colón, «Relación del Segundo Viaje», Textos y documentos completos; op. cit., p. 238. 41 C. Colón, «Diario del Primer 
Viaje (1492)», Textos y documentos completos, op. cit., p. 181.

42 Cf. Martín Fernández de Navarrete, Biblioteca Marítima Española, Imprenta de la Viuda de Calero, Madrid 1851, tom II, pp. 
208-209, nota 5.

43 Antonio Ballesteros Beretta, El cántabro Juan de la Cosa y el Descubrimiento de América, Diputación Regional de Cantabria, 2a 
edició, Santander 1987, p. 41.

44 Ibídem.
45 B. de las Casas, op. cit., vol. II, p. 37.
46 Segundo de Ispizua, Historia de los Vascos en el descubrimiento, conquista y civilización de América, Imprenta José A. de 

Lerchundi, Bilbo 1914, tom I, p. 30.
47 Juan Manzano Manzano, Cristóbal Colón. Siete años decisivos de su vida: 1485-1492, Ediciones Cultura Hispànica, Madrid 1964, p. 395. 
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Provença i capità del rei Renat, quan aquest va ser 
Senyor dels catalans. Germà de Gaspar Cossa, comte 
de Troia i gran senescal de Provença. Ernest Martínez 
Ferrando ens innova que «es va fer tan famós per 
la seva conducta tan arrogant a l’Empordà»48 i que 
ambdós germans «eren personatges de l’absoluta 
confiança d’En Renat i del [seu] Primogènit»49. L’estudi 
minuciós del seu pas per Catalunya i les traces i els 
trets catalans de la seva cartografia ja els vaig glossar 
oportunament el febrer del 2002 en el meu estudi 
«Joan de la Cossa i Catalunya»50, amb el qual em 
sembla que queda demostrat, d’una vegada per totes, 
que el Johan de la Cossa dels textos colombins és el 
mateix Johan de Cossa de la documentació catalana 
del darrer terç del segle xV.

Entra pels ulls i em sembla incontestable que si Joan 
de Cossa era a Catalunya, i des d’aquí havia passat 
amb Colom al Nou Món, com a mestre de la nau 
Santa Maria, quan aquest anota en el seu Diari, en la 
citació sobredita del 26 de desembre de 1492, que els 

48 J. Ernesto Martínez Ferrando, Tragedia del insigne Condestable Don Pedro de Portugal, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas - Instituto Jerónimo Zurita, Madrid 1942, p. 201.

49 Ibídem, p. 201, nota 29.
50 Vg. Jordi Bilbeny, «Joan de la Cossa i Catalunya», Revista de Catalunya, núm. 170, Nova Etapa, febrer del 2002, pp. 58-81. 51 

C. Colón, «Relación del Tercer Viaje», Textos y documentos completos; op. cit., pp. 373-374.
52 Vg. Manuscrito del Libro Copiador de Cristóbal Colón, transcripció d’Antonio Rumeu de Armas, Colección Tabula Americae-9, 

Ministerio de Cultura - Testimonio Compañía Editorial, Madrid 1989, tom II, p. 552.

mariners que anaven a la nau de Cossa «eren tots o 
la majoria de la seva terra», cal interpretar amb una 
gran congruència lògica que eren tots catalans. 

I, tanmateix, els rastres no s’acaben aquí, perquè, 
totes aquestes conjectures i interpretacions que he 
anat fent sobre la llengua i la pàtria catalanes de 
Cristòfor Colom i dels mariners que van navegar amb 
ell en els primers viatges transoceànics, tenen la cor-
roboració última, definitiva i concloent a la Relació del 
Tercer Viatge. Aquí és on Colom descriu que els seus 
homes van ser convidats pels indígenes de la Terra 
de Gràcia a fer un àpat plegats, però que «ambdues 
parts reberen gran pena perquè no s’entenien: ells per 
preguntar als nostres de la nostra pàtria, i els nostres 
per saber de la seva»51. La frase no és cap badada. 
Una còpia de la relació d’aquest viatge, en un manus-
crit diferent trobat a Tarragona el darrer terç del segle 
passat, juntament amb altra documentació colombina, 
i publicat per Rumeu de Armas, diu exactament el 
mateix: «Ambdues parts reberen gran pena perquè no 
s’entenien: ells per preguntar als nostres de la nostra 
pàtria, i els nostres per saber de la seva»52. És a dir, 
que Colom reconeix explícitament que tant ell i els 
seus homes eren d’una mateixa pàtria. La qual cosa, 
com que és impensable atribuir-ho al fet que tots fossin 
genovesos, perquè la documentació i els fets històrics 
ho desmenteixen obertament, només té sentit ple si 
tots eren catalans.

Mapa de Vinland, segons Thor Eyerdall va ser fet per Colom 
l’any 1477

Retrat d’en Joan de la Cossa, cofat amb barretina
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L’Associació 

Assemblea general 
ordinària 2018

El dimarts 19 de febrer va tenir lloc, a l’Auditori de 
la nostra seu, l’assemblea general ordinària de 

socis corresponent a l’any 2018.

El president informà de l’expansió territorial que hem 
iniciat a fi d’ampliar la presència de la revista, així 
com la col·laboració amb altres entitats, més enllà 
de l’àmbit del Principat de Catalunya, que fins ara no 
era gaire significativa.

També vam informar de l’increment de l’activitat de 
l’Associació (assistència a actes on hem estat convi-
dats, organització d’actes propis, etc.), amb novetats 
com l’edició del I Premi Llengua Nacional el passat 

mes de novembre o les edicions especials dels 
números 102 i 103 de la revista, dedicats a Manuel 
de Pedrolo i a Pompeu Fabra, respectivament, amb 
motiu de la celebració de l’Any Pedrolo i l’Any Fabra.

Un aspecte que remarcàvem era que, malgrat que el 
nombre dels nostres seguidors a les xarxes socials 
ha augmentat considerablement, això no s’ha reflec-
tit en una captació de socis i subscriptors que garan-
teixin l’economia de l’entitat perquè puguem dur a 
terme còmodament totes les activitats previstes per 
al 2019, motiu pel qual fem extensible la crida als 
lectors perquè ens ajudin a difondre l’Associació i 
la revista.
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El dijous 17 de gener una representació de Llengua 
Nacional es va desplaçar a la ciutat de València 

amb l’objectiu de continuar divulgant la tasca que 
duem a terme arreu dels Països Catalans, com ja 
vam fer a Palma i pretenem fer encara en alguns altres 
territoris enllà del Principat de Catalunya.

En el magnífic marc de l’edifici Octubre Centre de 
Cultura Contemporània, el president i director de la 
revista, Abel Carretero, i la vicepresidenta, Màriam 
Serrà, presentats pel secretari d’Acció Cultural del 
País Valencià, Toni Gisbert, van ser els encarregats de 
parlar de l’Associació i dels números especials de la 
revista dedicats a Manuel de Pedrolo i Pompeu Fabra. 
Amb aquest pretext, el públic assistent a l’acte es va 
poder fer una idea de la feina que duem a terme en 
pro de la llengua i la cultura catalanes. Així, els vam 
mostrar que la intenció de Llengua Nacional no s’allu-
nya dels seus principis fundacionals: la defensa de 
l’ús i del bon ús de la llengua, com feien els mateixos 
Fabra i Pedrolo.

En el torn obert de paraules, es va tractar de la —
sovint— poca relació entre Catalunya i el País 
Valencià, i es va enfocar la conversa en la neces-
sitat d’enfortir aquesta relació i que sigui recíproca, 

eficient i explícitament volguda per ambdues parts. 
Per tant, un dels compromisos que vam adquirir a 
Llengua Nacional és intentar bastir ponts de col·labo-
ració i anar-los ampliant en la mesura de les nostres 
possibilitats.

També fou molt interessant que ens preguntessin en 
què es diferencia la nostra revista d’altres publicacions 
sobre la llengua. Carretero va respondre que, bàsi-
cament, es diferencia en el fet que Llengua Nacional 
és una revista feta majoritàriament per especialistes 
però dirigida i enfocada a un públic general, és a dir, 
que és accessible a tots els públics i pretén difondre i 
explicar la llengua d’una manera propera i entenedora.
Així mateix vam signar un acord de distribució de la 
revista amb la Llibreria Fan Set, de manera que a 
partir d’ara Llengua Nacional es vendrà a la ciutat de 
València.

Volem destacar, finalment, la bona acollença que ens 
van dispensar els amics valencians, especialment 
Acció Cultural del País Valencià i Plataforma per la 
Llengua País Valencià, entitats amb les quals com-
partim moltes idees i molts projectes. Arran d’aquesta 
constatació, doncs, tenim la intenció de col·laborar 
plegats més assíduament del que solem fer. 

Crònica de la presentació de 
Llengua Nacional a València

Màriam Serrà, vicepresidenta, i Abel Carretero, president
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El butlletí digital InfoMigjorn va dedicar el darrer 
número de l’any 2018 a celebrar els cinquanta 

anys del famós mètode de Josep Ruaix El català en 
fitxes, amb el qual vam estudiar i millorar la nostra 
llengua un bon nombre dels qui després ens hem 
dedicat a divulgar-la des de diferents àmbits; un 
mètode encara vigent gràcies a les contínues actu-
alitzacions de l’autor. En aquest número especial, el 
1.403, hi trobareu articles d’alguns dels nostres com-
panys (Albert Jané, Carles Riera) i del soci de Llengua 
Nacional Joan Ferrer, amb una introducció de Màriam 
Serrà.

Felicitem el tenaç gramàtic Josep Ruaix i Vinyet per la 
seva tasca en el continu perfeccionament del català. 

Cinquanta anys aprenent 
català amb les «fitxes»

InfoMigjorn, Butlletí digital sobre llengua Catalana, 
núm. 1.403
Dimarts, 18 de desembre del 2018
NÚMERO ESPECIAL DEDICAT A JOSEP RUAIX
«EL CATALÀ EN FITXES» FA 50 ANYS
 
SUMARI
1.  Màriam Serrà, Unes paraules prèvies
2.  Carles Riera, Presentació de Josep Ruaix
3.  Jaume Macià i Guilà, Josep Ruaix: de la divulga-

ció eficaç a la recerca subtil
4.  Joan Ferrer, La galàxia Ruaix
5.  Bernat Puigtobella, El concili Solà-Ruaix
6.  Albert Jané, Notes sobre Josep Ruaix 

Podeu llegir o descarregar-vos gratuïtament aquest 
número d’InfoMigjorn des de l’enllaç següent:

 http://www.migjorn.cat/bd/
 im18-12-18_1403.pdf
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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

Punts de venda
www.iquiosc.cat/llengua-nacionalper 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

  Llibreria Fan Set
C. de Sant Ferran, 12
46001 València
www.octubre.cat/llibreria_fanset.php

Llengua
Nacional
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Els ensenyants opinen

   Maria Antònia Font Fernández

Quan es parla d’educació (o d’ensenyament?), els docents 
tenen la darrera paraula: solen ser el col·lectiu menys escol-

tat. Els autors d’aquest llibre han volgut donar-los veu. Dins del 
marc de la sociolingüística educativa, el curs 2013–2014 van fer 
40 entrevistes a professors de 13 centres de Manlleu, Mataró, 
Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Els perfils entrevistats eren 
aquests: el tutor de l’aula d’acollida i el coordinador de llengua, 
interculturalitat i cohesió social (LIC); un tutor de 4t d’ESO; un pro-
fessor de català, castellà o anglès; i un membre de l’equip directiu. 

Els vuit capítols del treball contenen una contextualització his-
tòrica, respostes dels docents amb els comentaris dels autors i 
una síntesi i unes activitats de reflexió professional. Els capítols 
són els següents: «El punt de partida: una societat en procés 
de canvi»; «Els centres, realitats lingüísticament diverses»; «Un 
model lingüístic amb esquerdes»; «L’ensenyament de les llen-
gües a Catalunya»; «Els resultats del coneixement de llengües»; 
«L’alumnat nouvingut i les llengües d’origen»; «La formació dels 
docents de secundària»; i «Un model lingüístic sota pressió?». 

Així mateix, el llibre conté un «Pròleg. Un exercici de salut demo-
cràtica: escoltar les veus dels que en saben», una «Introducció» 
al propòsit i a la recerca i també un apartat de «Síntesi i conclu-
sions», un «Epíleg», una «Bibliografia», els annexos «Actuacions 
en l’ensenyament i la gestió de les llengües» i «Gestió de l’entre-
vista» i un breu apartat final «Sobre els autors». 

Sense desmerèixer gens el valor acadèmic i cultural del llibre, 
en edicions posteriors caldria esmenar les errates següents: s’hi 
n’hi havia (p. 13), integrador, plural i divers (p. 17), aquesta l’es-
cola (p. 19), com la llengua franca (p. 38), les peticiones d’aten-
ció individualitzada (p. 43), hi ha una diferència (p. 45), peu de 
pàgina amb apòstrofs rectes en lloc de comes volades (p. 55), 
fora de la l’aula (p. 73), sense adonar-se’n (p. 79), un veritable 

vanessa bretxa, 
llorenç comaJoan-colomé 
i Francesc xavier vila  

Les veus del 
professorat. 
L’ensenyament i la 
gestió de les llengües 
a secundària

Quaderns de formació 
del professorat. Educació 
Secundària, 29. Barcelona: 
Horsori. 2017
129 pàgines

sumari (p. 91), on vas a parar (p. 122), per fer un canvi qualitatiu (p. 124), com ara la gestió l’inci-
dents (p. 143) i per exemple: quan entrin (p. 159).

També hem trobat aquestes errades: diferenciar dues interpretacions diferents (p. 68), l’escola en 
la que estan matriculats (p. 130), lo qual implicava fer una matèria (p. 134), els temes pels que s’in-
teressa (p. 160) i Quina és la teva llengua? però Primera llengua que va aprendre a casa quan era 
petit (p.160). 

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 6  |  1 r  t r i m e s t r e  2 0 1 9

4 3R E S S E N YA



«Nadala» dedicada a la llengua

La Fundació Carulla (que històricament ha tingut altres denomi-
nacions) ha publicat la seva cinquanta-dosena «nadala», cor-

responent a l’any 2018, volum que envia als col·laboradors dels 
Premis Baldiri Reixac, d’estímul i reconeixement a l’escola cata-
lana. Doncs bé, aquesta vegada el llibre (que, naturalment, va 
sortir entorn de la festa de Nadal) és dedicat a la nostra llengua, 
concretament, a diversos aspectes que el català mostra en el 
present segle XXI.

Després de tres articles introductoris, signats per Nicolau Brossa, 
president de la Fundació Carulla, per Marta Esteve, directora de 
la mateixa fundació, i d’Ester Franquesa i Bonet, directora general 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, comença 
amb l’article titulat «Com es troba el català?», signat per F. Xavier 
Vila i Moreno i per Avel·lí Flors-Mas, que es resumeix així: «El 
català té una mala salut de ferro. En una part dels països de parla 
catalana s’ha convertit en la llengua d’identificació de milers de 
persones que no la tenien com a llengua inicial. Però això no és 
així en tot el territori. Cal encara una forta voluntat integradora 
per consolidar-lo com la llengua de cohesió social de les socie-
tats catalanòfones.»

Tot seguit ve l’article titulat «De llengües minoritàries i minoritza-
des», signat per M. Carme Junyent, que es resumeix així: «Una 
llengua és un patrimoni, un tresor que alberga el coneixement 
acumulat pels nostres avantpassats. Pot ser minoritària, i no per 
això desapareixerà. Però pot ser minoritzada, i, en aquest cas, 
el seu futur és incert.»

diversos sutors

El català al segle XXI.
Un espai de trobada

Fundació Carulla
Barcelona 2018
112 pp.

A continuació ve l’article titulat «La supervivència del català: visions oposades, visions contrapo-
sades», signat per Raül G. Aranzueque, que es resumeix així: «Els experts discrepen, de manera 
gairebé antagònica, sobre el futur del català. Coincideixen, però, en el fet que s’han de prendre 
mesures a favor de la llengua: per millorar-ne la situació i, en tot cas, per salvar-la.»

Acabat ve l’article titulat «Es busca estratègia nacional audiovisual. Globalització i llengües minorit-
zades», signat per Àlex Gutiérrez, que es resumeix així: «La partida per la supervivència del català 
es juga al camp del món digital. I en aquest terreny, i ara, és quan el català ha de reaccionar i adap-
tar-se al nou escenari de futur per revertir les xifres preocupants sobre el seu ús.»

Llavors ve l’article titulat «El català a l’escola o la feina d’en Jafà», signat per David Pujol i Fabrelles i 
per Anna Gorchs Font. S’hi explica que el fet que avui la llengua catalana sigui present a les escoles 
del Principat d’una manera oficial és el resultat d’una llarga reivindicació. També s’hi fa una aproxi-
mació a la lluita per mantenir el català a les aules dels territoris de parla catalana i a la divulgació 

   Josep Ruaix i Vinyet
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«Nadala» dedicada a la llengua del model lingüístic català. (Això de «la feina d’en Jafà» al·ludeix a la dita «fer la feina d’en Jafà, que 
fa i desfà». Es veu que Jafà era un jueu resident a Barcelona que tenia a casa seva un altar que, 
segons les circumstàncies, guarnia d’acord amb la forma cristiana o d’acord amb la forma mosaica.)

Aleshores ve l’article titulat «La doble insularitat de la llengua catalana. La cultura pot dinamitzar una 
llengua minoritària o minoritzada?», signat per Magí Camps, que es resumeix així: «Per arribar al 
món el català ha de saltar la barrera del castellà, una llengua interposada entre els parlants i l’exte-
rior. I és en aquest punt on la cultura té un paper crucial, com a eina dinamitzadora de la llengua.»

Després ve l’article titulat «40 anys a favor del català. Polítiques públiques i campanyes del teixit 
associatiu», signat per Francesc Marco-Palau, que es resumeix així: «Durant les darreres quatre 
dècades el compromís de la societat civil, juntament amb les polítiques públiques dutes a terme, 
han recuperat el català i l’han convertit en la llengua comuna i de cohesió social del país.»

Tot seguit ve l’article titulat «Exemples de l’estatut jurídic de les llengües en altres països», signat 
per Eva Pons, que presenta els casos del Canadà, de Malta, de Finlàndia, de Bèlgica, de la Gran 
Bretanya, de Suïssa, de Luxemburg i d’Irlanda.

Finalment ve l’article titulat «Reptes de futur del català. La mirada estrangera», signat per Arantza 
Díez, que es resumeix així: «Parlem amb experts i acadèmics internacionals perquè facin una radi-
ografia de l’estat actual del català després de quaranta anys de democràcia i perquè apuntin els 
principals reptes de futur. Tots ells han contestat un qüestionari d’onze preguntes. Destaquem les 
respostes més rellevants.»

Com es veu, aquesta «nadala», molt ben il·lustrada (si bé, en canvi, conté alguns defectes de gra-
màtica i lèxic, al nostre entendre), ofereix una panoràmica sobre l’estat de la llengua catalana en 
aquest segle XXI que resulta útil i convida a la reflexió.

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 6  |  1 r  t r i m e s t r e  2 0 1 9

4 5R E S S E N YA



Un escriptor exquisit

Jacint torrents

Proses 
castellarenques 

Edició de l’autor
Castellar del Vallès 2018
2 vols., 238 + 222 pp.
 

Jacint Torrents Puig, nascut a Santa Coloma de Gramenet en 1949, 
llicenciat en Filologia Catalana i resident a Castellar del Vallès des 

de 1989, és (com dèiem en una ressenya d’un altre llibre seu publi-
cada dins LLENGUA NACIONAL, núm. 91, II trimestre del 2015, p. 
42) «un escriptor no gaire prolífic però molt acurat i amb bon gust 
literari i lingüístic». Ara, havent llegit dos nous volums seus, vol-
dríem afegir-hi que és un escriptor exquisit, perquè deixa en el lector 
una agradable sensació de finor, de profunditat, de gran cultura, de 
bons sentiments, etc., alhora que matisaríem allò de «no gaire pro-
lífic», essent així que, a hores d’ara, la seva producció literària ja té 
bastant gruix.

Recordem que Jacint Torrents va col·laborar amb narracions per a 
infants dins la revista Cavall Fort (1973-1982), que té editades tres 
obres també per al públic infantil o adolescent (La cuca japonesa 
[1976], El segrest d’en Gang [1991] i El vell Tartaruga. Narracions 
i poemes per a nois i noies [2014]), que ha donat a la impremta un 
parell de títols biogràfics (Josep Sol i la seva obra literària [1980] 
i Mossèn Joan Abarcat. Un tortosí a Castellar del Vallès [2017]) i 
que ha redactat moltíssims articles per a publicacions periòdiques 
(Avui, Diari de Sabadell, LLengua nacionaL, Forja, Artilletres, L’Actual). 
Abans d’ara ja havia aplegat part d’aquests articles en dos reculls 
editats (Cartes d’un cristià tranquil [2011] i Encontres, figures, pai-
satges [2015]). Ara n’aplega una altra part en aquestes Proses cas-
tellarenques, anomenades així perquè la majoria foren publicades 
en revistes de Castellar del Vallès, si bé cal advertir que també hi 
surten alguns poemes (vegeu primer volum, pp. 113-114, i segon 
volum, pp. 207-213); per tant, no tot és prosa.

L’autor agrupa els articles o altres textos en diversos epígrafs, segons 
la temàtica i, dins aquests epígrafs, ens els ofereix per ordre de publi-
cació. Així, en el primer volum hi trobem, després d’una introducció, 
els següents epígrafs: «Sobre menjar i beure» (14 textos), «Apunts 
del natural» (18), «Assumptes interns» (19), «Pàgines de dietari» 
(13), «De llengua i literatura» (22), «De l’art i la bellesa» (14). I en el 
segon volum hi trobem: «Sobre el món i altres topants» (23 textos), 
«Església nostra» (21), «De la vida perdurable» (9), «Sobre ser o 
no ser» (17), «Ara ve Nadal» (epígraf subdividit així: «Articles» [11], 
«Contes» [5], «Tres poemes de Nadal i un clam» [4] i «Altres poemes 
de Nadal» [2]), més uns índexs (col·locats, doncs, al final de l’obra, 
tal com nosaltres creiem que ha de ser).

   Josep Ruaix i Vinyet

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 6  |  1 r  t r i m e s t r e  2 0 1 9

4 6 R E S S E N YA



Un escriptor exquisit Com que LLengua nacionaL, òbviament, s’interessa sobretot per la nostra llengua, reproduirem un frag-
ment del primer volum (pp. 164-165) que trobem especialment oportú: «Pel que fa a la llengua, que 
molts voldrien veure enormement simplificada, caldria entendre que, si un enginyer no sap redactar 
l’informe d’uns plànols, la màquina li pot sortir boteruda; caldria saber que, si un venedor no té una 
mínima gràcia amb les paraules, no vendrà ni un fil; i que, si un funcionari no redacta bé una acta, 
pot tergiversar els acords amb facilitat. / Es veu, però, que vistes les dificultats que s’observen en 
els estudiants per a aprendre a llegir i escriure amb una mínima correcció, els que hi han de batallar 
a diari s’espanten i propugnen que tot s’ha de simplificar. Hi ha qui diu que el millor és que cadascú 
escrigui com li vingui de gust, tal com li sona, i això ho fa extensible a totes les llengües. És una 
teoria que es vol d’abast universal, perquè el problema deu ser general. M’inclino a pensar que ho 
farà així aquell que és partidari del “jo ja m’entenc”, perquè no té cap necessitat de fer-se entendre 
per ningú.» No ens podem allargar més en la citació, però recomanem de llegir l’article sencer, com 
també, en el segon volum, l’article que comença a la p. 99.

Quant a la qualitat lingüística d’aquesta obra, ja hem deixat entendre que era molt bona, si bé s’hi 
han esmunyit —com sol passar en tots els llibres d’aquesta nostra llengua en situació anòmala— 
algunes coses —ben poques, certament, per a un total de 460 planes— que, en una perspectiva de 
rigorositat meticulosa, demanarien ser retocades. De fet, però, a la immensa majoria dels lectors els 
passaran desapercebudes.

I acabem de la mateixa manera que ho fèiem en la ressenya de l’any 2015, ja que les circumstàncies 
són idèntiques: «És llàstima que aquesta darrera obra de Jacint Torrents no hagi estat publicada per 
una editorial que n’assegurés una difusió pública regular. Tanmateix, els qui aconsegueixin d’adqui-
rir-la (suggerim, per exemple, d’adreçar-se telemàticament a l’autor: jacint2009@hotmail.es) i, així, 
poder-la llegir no en restaran pas decebuts.»  
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