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E D I TO R I A L

Repàs de l’actualitat
Dediquem aquesta pàgina editorial a fer un repàs de 

l’actualitat (dins els terminis d’una revista trimestral) 
en temes referents a la nostra llengua.

Així, el dia 5 de març es va fer pública la concessió del 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes d’enguany a la 
poeta, assagista, traductora, crítica literària i articulista 
Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941). És la cinquan-
ta-unena persona que el rep i la sisena dona. El jurat 
nomenat per Òmnium Cultural destacà la seva «contri-
bució al diàleg entre les cultures catalana i europea». 
El lliurament del premi tingué lloc al Palau de la Música 
(Barcelona) el 3 de juny en un solemne acte. Felicitem 
la guanyadora.

El 22 de març moria a Roma, a l’edat de noranta-cinc 
anys, Giuseppe Tavani, el primer filòleg italià que va ser 
catedràtic de català. Nascut també a la Ciutat Eterna 
(1924), havia estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi 
(1997) i amb el premi internacional Ramon Llull (2004).  
Semblantment, havia estat soci fundador i vicepresi-
dent de l’Associazione Italiana di Studi Catalani, com 
també vicepresident de l’Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes. Descansi en pau aquest 
distingit catalanòfil del país on tenim l’Alguer.

El dia 24 del mateix mes el diari manresà Regió7 publi-
cava una entrevista a Maria Carme Junyent (Masquefa, 
1955), professora de lingüística a la Facultat de Filologia 
de la Universitat de Barcelona. M.C. Junyent és una 
experta en llengües amenaçades. Doncs bé, entre 
moltes altres coses interessants afirmava: «La indife-
rència dels parlants és el que mata la llengua.» Una 
afirmació que cal tenir sempre en compte. Precisament 
des de LLengua nacionaL maldem constantment per 
obtenir l’objectiu contrari: l’interès dels catalanopar-
lants pel nostre idioma. 

El dia 30 de març, al monestir de Santa Maria de 
Serrateix va rebre el Premi d’Honor de Cultura del 
Berguedà Mn. Climent Forner (Manresa, 1927), un dels 
grans poetes catalans vivents. Per molts anys!

El 3 d’abril la Plataforma per la Llengua va presentar 
Apparella’t, una aplicació per a trobar parella lingüís-
tica. Amb aquesta iniciativa es pretén facilitar la trobada 
entre una persona voluntària que sàpiga català i una 

persona aprenent que vulgui adquirir fluïdesa amb la 
llengua. De fet, des de l’any 2003 s’han format més de 
130.000 parelles lingüístiques, una dada ben positiva 
per a la difusió de la nostra parla. 

El dia 25 del mateix mes es va saber que el Tribunal 
Constitucional de l’Estat espanyol avalava la immer-
sió lingüística a les escoles, si bé amb algunes reser-
ves. La substància, però, de la Llei d’Educació de 
Catalunya (aprovada fa deu anys) afortunadament 
resta salvada.

El 30 d’abril s’anunciava la concessió de la Creu de 
Sant Jordi a vint-i-nou personalitats i quinze entitats. 
Entre els guardonats figuren conreadors de la llengua, 
com M. Carme Junyent (ja esmentada abans), Biel 
Majoral, Joaquim Rafel i Gemma Rigau, com també 
l’entitat valenciana El Tempir. L’enhorabona a tots.

El dia 7 de maig Joaquim Maria Puyal (Barcelona, 1949) 
va ser investit doctor honoris causa per la Universitat 
Autònoma de Barcelona en reconeixement de la seva 
trajectòria en la normalització de la llengua catalana 
dins el camp de la informació i especialment de les 
retransmissions esportives. El veterà periodista féu 
una crida a defensar el català «sense complexos» i a 
donar-li «la dignitat que es mereix».

El dia 16 del mateix mes, i dins la campanya electoral 
per a renovar el Parlament Europeu, cinc partits cata-
lans es van comprometre a treballar perquè el català 
sigui llengua oficial a la Unió Europea. Entre les for-
macions proposants hi ha els socialistes de Catalunya, 
que abans no havien pres aquest compromís.

El mateix dia, l’escriptora mallorquina Antònia Vicens 
(Santanyí, 1941) rebia el dinovè premi Joan Fuster, 
atorgat per l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana, per la seva trajectòria (recordem, per 
exemple, que guanyà el premi Sant Jordi de novel·la 
en 1967). 

Finalment, anotem que el 25 de maig l’escola La 
Bressola, de Perpinyà, va celebrar el setzè any con-
secutiu de la seva activitat docent. Malgrat tot, l’ense-
nyament del català a la Catalunya del Nord continua 
endavant.

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 7  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 1 9

3



   Llengua Nacional 107 

Llengua
Nacional

La redacció no s’identifica necessàriament 
amb les opinions expressades en els arti-
cles publicats.

 Publicació i administració
Associació Llengua Nacional
Registre d’Associacions núm. 12.842
Dipòsit Legal: B-35574-91
ISSN: 1695-1697

 adreça Postal
C. de Sant Pere més Alt, 25
08003 BARCELONA

 info@llenguanacional.cat
 www.llenguanacional.cat
 @LlenguaNacional
 Associació Llengua Nacional

 direcció
Abel Carretero Ernesto

 sotsdirecció
Agnès Toda i Bonet

 edició
Joan Pau Batlle
revista@llenguanacional.cat

 disseny i maquetació 
Maria Vilarnau

 imPressió
Impremta Barnola, SL - Guissona

 Junta de Govern de l’associació
President: Abel Carretero
VicePresidenta: Màriam Serrà
secretari: Marc Sangles
tresorera: M. Rosa Bayà
VocaLs: Jaume Casassas, Albert Jané, 
Francesc Jutglar, Montse Sarret

 consell assessor
Marcel Fité, Albert Jané, Bernat Joan, 
Joan-Carles Martí, Carles Riera, Josep 
Ruaix i Marc Sangles

«És possible el recobrament total de la 
llengua, si tots els catalans ho volem.» 

Aina Moll

Llengua Nacional és membre de l’APPEC i té el suport de

`

  Editorial
Repàs de l’actualitat ..................................................................................................3

  Militància
Les entitats que lluiten per la llengua catalana (5). Rafel Castellanos ................ 6

  Sociolingüística
Cinema en català, un futur obert. Montserrat Nadal ........................................... 7
El futur del català en l’administració de justícia. Teresa Xaus.......................... 10
Fabra encara. Pere Grau ...........................................................................................12
Els punts del programa de la dignitat: 
les legítimes aspiracions dels catalans. Jordi Martí ......................................... 14
  
  Denúncia
Llenguatou-ova. Ramon Sangles ...................................................................... 16

  Gramàtica
Anàlisi de la GEIEC (1): El pronom personal fort 
de tercera persona referit a entitats no humanes. David Casellas ................... 18

  Lèxic
La «Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. III Lèxic».
Deu consideracions a raig. David Paloma ........................................................ 22

  Sintaxi
Ordenació alfabètica. Josep Ruaix ...........................................................................24
A propòsit de les expressions «tocar a terra» i «tocar terra». Carles Riera ..... 27
Hem d’escriure «per a poder votar» o bé «per poder votar»?. Jaume Casassas ...29

  Crònica
Si canviem la llengua, canviem el món? 
Crònica del V Memorial Eva Monrós. Maria Rosa Bayà ................................... 32

  Divulgació
Xenovinisme (apunts sobre xenofòbia i xovinisme al Regne d’Espanya). 
Bernat Joan ...................................................................................................... 34
L’arpità, una llengua europea desconeguda. Andreu Salom ............................ 37

  Reconeixements
Aina Moll Marquès, una donassa que ha fet país. Tomeu Martí ...................... 38

  Parlem amb...
Josep Cruanyes, Creu de Sant Jordi 2018. Agnès Toda ................................. 39

  L’Associació
Taula rodona «Partits polítics i polítiques lingüístiques» ................................ 43
Sant Jordi ....................................................................................................... 43

  Ressenya
Gairebé poesia. David Paloma .................................................................. 44
Una ruta biogràfica. Carles Riera ............................................................... 45
Vivències. Ramon Puig ............................................................................ 46

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 7  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 1 9

4 Í N D E X



Les entitats que presentem avui són: La Bressola i 
l’Associació d’Amics de la Bressola; la Federació 

per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes, 
i el grup Arrels, format per l’Associació Arrels, Ràdio 
Arrels i Escoles Arrels.

La Bressola és una associació cultural fundada l’any 
1976 per a promoure una xarxa d’escoles amb immer-
sió lingüística a la Catalunya del Nord. Actualment 
consta de vuit centres de maternal i primària i un centre 
de secundària, amb un total de més de mil alumnes.
Són escoles laiques, que utilitzen els recursos peda-
gògics més innovadors. Els seus objectius són bàsi-
cament la recuperació de la llengua i la cultura cata-
lanes a la Catalunya del Nord.

El català, a les escoles de La Bressola, no hi és sola-
ment la llengua vehicular. El català és la llengua de 
vida de l’escola. Es fan en català totes les activitats 
que hi tenen lloc. 

Una altra característica de La Bressola és que s’or-
ganitza d’una manera «vertical» (alumnes de tres o 
quatre edats diferents a la mateixa aula), una estruc-
turació que facilita la influència i guiatge dels alumnes 
més petits pels alumnes més grans. El paper dels 
alumnes grans és més efectiu que el dels professors 
per a l’aprenentatge de la llengua fora de l’aula.

L’Associació d’Amics de la Bressola és una entitat 
fundada l’any 1987 amb més de cinc-cents socis, 
que procura divulgar la tasca de La Bressola i obtenir 
suports morals, materials i econòmics per a l’escola; 

Les entitats que lluiten per 
la llengua catalana (5)

   Rafel Castellanos i Llorenç 
Membre del Secretariat de la FOLC

per exemple, el projecte musical «Musiquetes per La 
Bressola» o el suport econòmic aconseguit de més 
de cent ajuntaments per a La Bressola.

Federació per a la Defensa de la 
Llengua i la Cultura Catalanes, fede-
ració fundada l’any 1980 que agrupa 
unes cinquanta entitats, entre elles el 
grup Arrels (ràdio, ensenyament i ani-
mació), La Bressola (ensenyament), 
Casal Jaume 1r de Perpinyà, Aire Nou 
de BAO, etc. Els seus objectius són la 

normalització de la llengua i la cultura catalanes a la 
Catalunya del Nord. És present en totes les manifesta-
cions a favor d’aquests objectius, com ara en la mani-
festació del 5 de novembre del 2016 «Sem Catalunya 
Nord, sem un país català. Volem decidir».

Associació Arrels

Fundada en 1981 per trenta membres pertanyents a 
diverses entitats (Grup Cultural de Joventut Catalana, 
Terra Nostra, Universitat de Perpinyà, La Bressola ...). 
Va crear l’escola arrels i Ràdio Arrels i organitza les 
animacions escolars i extraescolars tant als alumnes 
com als pares.

Ràdio Arrels emet únicament en català, amb una pro-
gramació musical original i sobretot en català, amb 
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quatre hores de directe diari, un volum de quaranta-sis 
hores setmanals i una audiència de 55.000 persones. 
Ràdio Arrels es reivindica com una ràdio local d’in-
formació general (Països Catalans, Estat francès i el 
món). 

Amb quatre freqüències, cobreix cadascuna de les 
sis comarques del Rosselló, el Vallespir, el Conflent, 
la Cerdanya, el Capcir i la Fenolleda.

Ràdio Arrels es pot sintonitzar en directe a través de 
la xarxa internet i es pot descarregar una selecció de 
programes.

Escoles Arrels

Les escoles Arrels de Perpinyà són escoles públi-
ques immersives a l’Estat francès que compten amb 
més de dos-cents alumnes. 

Tot i ser escoles públiques, hi ha característiques par-
ticulars que protegeixen el seu projecte pedagògic i 
el seu compromís en la immersió en català: el procés 
d’inscripció dels mainatges està subjecte a una comis-
sió i els nous mestres han de passar una avaluació de 
la seva competència en llengua catalana.

L’objectiu de les escoles Arrels és que els nins i nines 
adquireixin un domini i una pràctica del català i del 
francès.
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Per a les llengües mitjanes d’Europa, com el català, 
poder disposar d’una oferta audiovisual de gran 

consum és un repte en un món globalitzat en què 
les llengües grans com l’anglès, el castellà o el xinès 
ofereixen a les empreses del sector grans volums de 
negoci. La revolució digital ha transformat profunda-
ment les regles de joc amb el naixement de les pla-
taformes digitals de distribució. Els hàbits de consum 
han canviat, cada vegada es veu més cinema fora de 
les sales i els formats físics (DVD i Blu-ray) i la tele-
visió lineal representen una part cada vegada més 
petita del consum.

En els darrers anys, la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura ha transfor-
mat i intensificat les polítiques de foment de l’audiovi-
sual en català per adaptar-les a aquest nou panorama 
en coordinació amb altres agents que també treba-
llen per la consolidació d’un mercat audiovisual en 
català com l’Institut Català de les Empreses Culturals 
o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
La Direcció General de Política Lingüística treballa 
especialment per fer créixer l’oferta de cinema doblat 
o subtitulat en català, en coordinació amb distribuï-
dors i exhibidors, partint d’una normativa, la Llei del 
cinema, amb dificultats d’implantació.

Les sales de cinema han estrenat l’any 2018, 64 pel-
lícules en català, 41 de doblades i 23 de subtitula-
des, de 20 distribuïdores, especialment adreçades al 
públic infantil, amb el suport de la Direcció General 
de Política Lingüística. Es tracta de pel·lícules com 
Bèsties fantàstiques, Detectiu Conan, Smallfoot, En 
Ralph destrueix Internet, La malvada guineu ferotge, 
Els crims de Grindelwald i la guanyadora de l’Òscar 
a la millor pel·lícula d’animació Spider-Man. Un nou 
univers. Cal destacar que, de les cinc pel·lícules més 
taquilleres a Catalunya en el 2018, tres s’han estre-
nat també doblades en català: Juràssic World, Els 
increïbles 2 i Hotel Transsilvània.

Una de les dificultats per als espectadors per a veure 
cinema en català es troba en la distribució geogràfica 

Cinema en català, un futur 
obert

   Montserrat Nadal i Milà

de les sales que en projecten, en un mercat en què 
són majoritàries les pel·lícules en castellà. La Direcció 
General de Política Lingüística va posar en marxa a 
finals del 2013 el portal Cinema en Català (llengua.
gencat.cat/cinema) per centralitzar la informació 
sobre les pel·lícules en català i els llocs on es pro-
jecten. Aquesta informació es reforça en les xarxes 
socials (Facebook, Twitter i Youtube amb gairebé 
quatre-cents tràilers) mitjançant tècniques combina-
des de dinamització en xarxa i publicitat geolocalit-
zada. Aquestes accions s’acompanyen amb publici-
tat en programes de gran audiència de les dues prin-
cipals emissores de ràdio catalanes.

Per a crear i consolidar un mercat audiovisual en 
català és essencial que els espectadors, ja des de 
la infància, disposin de productes en català atrac-
tius i ben a prop. La Direcció General de Política 
Lingüística, a part d’impulsar el doblatge de pel·lícu-
les infantils, impulsa el programa de cinema infantil en 
català CINC, que ofereix reestrenes a preus reduïts 

Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura
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per estendre l’oferta i el consum de cinema en català 
a tot el territori. El primer semestre del 2019, s’han fet 
206 sessions del CINC de 28 pel·lícules en català, en 
36 sales de tot Catalunya. Aquest any 2019, a més, 
el programa ha estrenat nova imatge i nous mate-
rials de difusió: clip, corporis per als cinemes, etc. 

Pel que fa al cinema per a adults, destaquen la ini-
ciativa dels Cinemes Texas i la del Docs Barcelona 
del Mes. Totes dues reben el suport de la Direcció 
General de Política Lingüística. 

Des del 2014, els cinemes Texas centren la progra-
mació en la versió original. Si les pel·lícules no són 
en versió original en català 
o en castellà, s’exhibei-
xen subtitulades en català. 
D’aquesta manera, el Texas 
han esdevingut un cinema 
de referència del cinema 
de reestrena en VOSC. A 
més, exhibeixen en versió 
doblada en català les pel-
lícules infantils. 

Un altre projecte destacable en l’àmbit de la subti-
tulació és el Docs Barcelona del Mes, que projecta 
cinema documental en 55 sales de 43 municipis de 
Catalunya. L’any 2018, més de 18.000 espectadors 
han gaudit de nou documentals en VOSC, com ara 
Gràcies per la pluja, L’hora dels deures, Over the 
limit i Les noies d’Alba Daurada. Es tracta d’una ini-
ciativa que ha consolidat l’oferta de cinema docu-
mental en sales de tot el territori i a través de format 
físic i plataformes.

Més enllà de les sales, Movistar+, Filmin, Netflix, HBO, 
etc. són, cada vegada més, referència de consum 
audiovisual per a molts ciutadans. Per aquest motiu, 
des de l’any 2015, la Direcció General de Política 
Lingüística impulsa una línia anual d’ajuts al doblatge 
i la subtitulació de llargmetratges per a l’explotació 
posterior a l’estrena en sales i per a la subtitulació de 
sèries. Gràcies a aquesta línia, en el 2018 s’han doblat 
67 pel·lícules i se n’han subtitulades 75 i 56 capítols 
de sèries, com ara Young and promising, Dames de 
guerra, Manon 20 years i Endeavour. 

En l’àmbit de les plataformes, destaquen l’oferta de 
Movistar+ i de FilminCAT. FilminCAT és la primera 

plataforma de distribució en línia de cinema i sèries 
íntegrament en català, que ofereix més de 3.000 títols 
de tots els gèneres en llengua catalana; tant versi-
ons originals com versions subtitulades o doblades.

Pel que fa a Movistar+, l’any 2018 ha subtitulat 
en català 293 llargmetratges i 324 capítols de 35 
temporades de sèries. Així, pel·lícules com La, La 
Land, Star Wars: els Últims Jedi, Wonder, Black 
Panther, Ferdinand i sèries com House of cards, Ray 
Donovan, Mr. Robot, El jove Sheldon,The Good Fight 
i Game of Thrones arriben als televisiors, ordina-
dors, mòbils, tauletes i consoles de tot l’Estat, sub-
titulades en català gràcies a l’acord de col·laboració 

amb la Direcció General de 
Política Lingüística, renovat 
cada any des del 2014, que 
ha servit per a ampliar d’una 
manera efectiva i seguint 
les tendències de consum 
actuals el repertori de pel-
lícules i sèries disponibles 
en català. A més, Movistar+ 
també ofereix a la carta amb 

àudio en català les pel·lícules que estrenen que dis-
posen de versió doblada en català.

Un altre espai que cal tenir present és el dels fes-
tivals de cinema. Segons dades de Catalunya Film 
Festivals, l’any 2018, més de 260.000 espectadors 
han vist cinema en català en els festivals. En aquesta 
línia, La Direcció General de Política Lingüística 
dóna suport a la subtitulació de català de films que 
es projecten als principals festivals de cinema de 
Catalunya mitjançant l’acord de col·laboració amb 
Catalunya Film Festivals, que ha facilitat que en el 
2018 s’hagin vist 596 produccions (entre llargues i 
curtes) en VOSC en 30 festivals de cinema.  

A més d’aquestes línies d’actuació, Política Lingüística 
també impulsa altres iniciatives com el Festival FIC-
CAT, Un dia de festa de Pack Màgic, la Setmana del 
Cinema en Català del Cinèfil, Plural+, etc.

Totes les pel·lícules doblades i subtitulades amb el 
suport de la Direcció General de Política Lingüística 
es poden trobar a la base de dades Cinema en Català 
(llengua.gencat.cat/cinema_bd), creada l’any 2015. 
Actualment, conté 5.271 produccions audiovisuals 
subtitulades, doblades i en versió original en català: 
5.059 llargmetratges i 212 temporades de sèries, 
de 264 distribuïdores, 79 països i 93 llengües origi-
nals diferents. La BD Cinema en Català és una eina 
al servei dels professionals del sector perquè cone-
guin els continguts que disposen de versió en català 

S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

Totes les pel·lícules doblades i 
subtitulades amb el suport de 
la Direcció General de Política 
Lingüística es poden trobar a 
la base de dades Cinema en 

Català.
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Que la transformació del 
mercat audiovisual sigui 

una oportunitat per al català 
és l’objectiu del Govern. 
Ara cal que la ciutadania 
hi correspongui amb les 

eleccions de consum.

S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

i vol incidir en la programació tant de sales com de 
plataformes.

El sector audiovisual és en transformació i caldrà 
adaptar les polítiques a les noves tendències de 
mercat. Cal potenciar les 
vies per a revertir una situ-
ació preocupant. Segons 
l’últim Informe de Política 
Lingüística, l ’any 2017 
l’11,4% dels espectadors de 
cinema havia vist la darrera 
pel·lícula en català, el 
84,6% l’havia vista en cas-
tellà i l’11,9% en altres llen-
gües. Respecte al 2016, hi 
havia hagut 4 punts de crei-
xement, però la diferència de volums és evident. Pel 
que fa al consum de pel·lícules o sèries vistes per 
internet, el 16,6 % ho havia fet en català, davant el 
70,6% que ho havia fet en castellà i el 21,6% en altres 
llengües. Sense menystenir aquestes diferències, 
és cert que el consum de continguts en català i en 

altres llengües és superior a internet que al cinema: 
5 punts percentuals en el cas del català i 10 en el 
cas de les altres llengües, fet que demostra l’encert 
d’apostar per aquests nous canals de distribució en 
les polítiques de foment. Cal tenir present també que, 

aquell mateix any, només un 
45,4% de la població decla-
rava haver anat al cinema, 
mentre que el 79,9% de la 
població afirmava haver 
vist pel·lícules o sèries per 
internet.

Tot i les dificultats que com-
porten les polítiques comer-
cials i de distribució de les 
empreses, les estratègies 

aplicades al món de les plataformes i les sèries en els 
darrers anys han suposat per primera vegada en molt de 
temps un pas endavant. Que la transformació del mercat  
audiovisual sigui una oportunitat per al català és l’ob-
jectiu del Govern. Ara cal que la ciutadania hi corres-
pongui amb les eleccions de consum.
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El Consell d’Europa va fer 
unes recomanacions a l’Estat 

espanyol i el va reprovar 
perquè no està aplicant la 

Carta Europea de les Llengües 
Regionals i Minoritàries.

S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

Negre. Negre és el color de la justícia. Les togues 
són negres, la representació de la justícia és la 

d’una dona amb els ulls tapats que ho veu tot negre, 
els jutges parlen en les seves resolucions posant 
negre sobre blanc. I així podríem continuar. I la llengua 
catalana no n’és cap excepció.

Ara mateix, el català és residual en l’administració de 
justícia. Fa dos anys la Plataforma per la Llengua ja 
vam publicar un estudi sota 
el títol «Quins són els obs-
tacles que impedeixen l’ús 
del català a la justícia?», on 
posàvem de manifest que 
els catalans tenim un pro-
blema molt greu amb la 
nostra llengua en l’àmbit 
judicial. Però això no és 
nou: un any abans el Consell 
d’Europa va fer unes reco-
manacions a l’Estat espanyol i el va reprovar perquè 
no està aplicant la Carta Europea de les Llengües 
Regionals i Minoritàries, que fa quinze anys va ratifi-
car. Una d’aquestes recomanacions és que «modifiqui 

el marc jurídic per 
a deixar clar que 
les autoritats judi-
cials penals, civils 
i administratives 
en les comunitats 
autònomes puguin 
dur a terme els 
processos en les 
llengües coofici-
als, quan una part 
ho demani». 

El Congrés de 
D i p u t a t s  v a 
aprovar l’any 2002 
juntament amb 
el Ministeri de 
Justícia la Carta 

El futur del català en 
l’administració de justícia

   Teresa Xaus Rafí

de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. 
Aquesta carta disposa els drets lingüístics dels ciuta-
dans en l’article 16 («El ciutadà té dret a utilitzar amb 
l’Administració de justícia en el territori de la comuni-
tat l’idioma oficial que triï i a ser tractat en els termes 
establerts per la Llei orgànica del poder judicial i els 
estatuts d’autonomia i les seves normes de desenvo-
lupament») i estableix que per a fer eficaç aquest dret 
(article 2 de garanties): «El Ministeri de Justícia i les 

comunitats autònomes amb 
competència en la matèria, 
el Consell General del Poder 
Judicial, la Fiscalia General 
de l’Estat i els Col·legis pro-
fessionals competents pren-
dran les mesures oportunes i 
facilitaran els mitjans neces-
saris per a garantir l’efecti-
vitat i respecte ple amb els 
drets reconeguts en aquesta 

Carta.» Setze anys després constatem que no s’ha 
avançat gaire. 

També el síndic de Greuges ha anat denunciant en 
els seus informes, com ho féu l’any 2014, que «en 
l’àmbit de l’Administració de justícia és on tradicio-
nalment s’ha advertit un ús menys freqüent del català 
i, de vegades, fins i tot s’ha constatat una vulneració 
dels drets lingüístics de les persones, que, malgrat 
que han manifestat expressament la seva voluntat de 
rebre les comunicacions relatives a la tramitació d’un 
procediment judicial en català, han vist frustrades les 
seves expectatives per la manca de compliment de 
les disposicions legals».

Però tot és susceptible d’empitjorar. El Ministeri de 
Justícia ha decidit treure a concurs milers de places 
que actualment estan ocupades per interins en el que 
ells denominen «la mayor oferta de empleo público» 
i que en realitat serà el pitjor ERO que haurà viscut 
Catalunya en la seva història. Si prenem com a refe-
rència el que va succeir l’últim cop que es van con-
vocar oposicions, l’any 2008, hem de preveure que 

Advocada i membre de la Comissió de Justícia de la Plataforma per la Llengua
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S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

el 60% de places les ocuparan persones de fora de 
Catalunya, que no tindran cap interès a aprendre català 
i que trigaran anys i anys a tornar al seu lloc d’ori-
gen. Mentrestant, els ciutadans hauran de canviar de 
llengua quan vagin al jutjat i 
fins i tot és possible que hagin 
de sentir allò de «hábleme 
en la lengua común», que 
no serà precisament l’anglès.

A Catalunya no hi ha tradició opositora, i alhora el 
sistema d’accés a la funció pública castiga l’experi-
ència per premiar la capacitat memorística. El perfil 
dels funcionaris interins és el d’una dona, major de 
quaranta-cinc anys, amb càrregues familiars i amb 
una mitjana de quinze anys treballant en l’adminis-
tració de justícia. En canvi, el perfil de l’opositor és el 
d’una persona jove, estudiant universitari o acabat de 
graduar, sense experiència laboral, que no té respon-
sabilitats familiars i que sovint no s’ha emancipat del 
domicili familiar. Si a això hi afegim que no es valora 
el coneixement del català (el xinès, l’anglès o l’àrab 
sí que es valoren), els interins no tenen gaires possi-
bilitats d’aprovar una oposició.

Per això diem que el futur del català en l’administració 
de justícia és negre. Per a ser més precisos, hauríem 
de dir que el català en la justícia serà engolit per un 
forat negre. La Generalitat al·lega que no té compe-

tències, que s’ha de limitar 
a executar les ordres que 
vénen del Ministeri i que en 
les reunions amb les altres 
comunitats autònomes és 

un mer convidat de pedra. Els sindicats són de base 
estatal i no solament ja els va bé la situació actual sinó 
que els interessa que es convoquin oposicions perquè 
els interins marxin cap a casa. Els col·legis i les asso-
ciacions professionals dels diversos operadors jurídics 
es mantenen al marge. I els partits polítics miren cap a 
una altra banda. Potser ja és hora que la societat civil 
es mogui i aclareixi que el centre de la justícia no són 
els jutges, els fiscals o els funcionaris, sinó les per-
sones a qui serveixen, i que a Catalunya l’idioma en 
què s’ha d’impartir justícia és el català.

El català en la justícia serà 
engolit per un forat negre.
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La reforma fabriana, després 
del temps, fa possible que 
el català pugui ser per als 

nous ciutadans del país una 
llengua igual de fàcil o de difícil 
d’aprendre que qualsevol altra 

llengua romànica.

S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

Que l’any Fabra ja hagi passat no és cap obsta-
cle perquè a hom de vegades, de cop i volta, li 

passin pel cap altres aspectes dels avantatges de 
la reforma fabriana. Els avantatges literaris i cultu-
rals, en general, d’una ortografia unificada en la qual 
poden moure’s sense dificultats les diferents variants 
del català són prou coneguts i no cal descobrir ara 
altra vegada la sopa d’all. Mirem-nos-ho, però, des 
d’un altre angle: el de l’assimilació de la migració, 
un problema cabdal que en aquest nou segle s’ha 
aguditzat arreu.

Tal com ha anat la nostra història, tal com es presenta 
avui la situació del país, per a l’escolarització dels 
fills dels immigrats (en el 
sistema d’immersió lingüís-
tica actual i mentre un 155 
no ens el trenqui) i per l’apre-
nentatge espontani per part 
dels adults, la reforma fabri-
ana, després del temps, fa 
possible que el català pugui 
ser per als nous ciutadans 
del país una llengua igual de 
fàcil o de difícil d’aprendre 
que qualsevol altra llengua 
romànica. El català té per als forasters també les 
seves dificultats, com la tenen totes les llengües. 
En el nostre cas, per exemple, els pronoms febles, 
un element essencial de la personalitat del català. 
Però això és bufar i fer ampolles si ho comparem 
amb les declinacions de l’alemany o de les llengües 
eslaves. I la importància d’aquest fet es veu encara 
més clara si ho comparem amb altres llengües sense 
estat, arraconades o empetitides per una altra llengua 
dominant. Em fixaré només en dos exemples: el baix 
alemany i el gaèlic.

A començaments del segle xVi, tant el baix alemany 
(el de les terres «baixes» del nord) com l’alt alemany 
(el de les terres «altes» del sud del país) estaven divi-
dides totes dues en una gran diversitat de variants i 
de dialectes. Quan Martí Luter va traduir la Bíblia al 
llenguatge del poble va fer-ho en alt alemany, i això 
va tenir dues conseqüències fonamentals. El llen-
guatge usat per Luter va ser la base per a una estan-
dardització de l’alt alemany que va ser seguida ben 

de pressa per totes les personalitats culturals del 
país, va tenir per a l’alemany conseqüències sem-
blants a la reforma fabriana per al català i va possi-
bilitar la seva imposició com a llengua culta en tots 
els territoris de parla alemanya. El baix alemany, en 
canvi, deixat de banda des de llavors pel món de la 
cultura i per la burgesia, va quedar com una llengua 
residual de pagesos i mariners i, encara que conti-
nua essent parlada per molta gent, ha conservat una 
gran fragmentació regional amb diferents ortografies 
sovint primitives i arbitràries que fa aquesta llengua 
difícil d’aprendre. Hi ha escriptors que l’han usada, 
és clar. Però la manca d’una ortografia comuna i la 
gran diferència entre els diferents dialectes dificul-

ten tots els intents de renai-
xença que hi ha hagut en 
els darrers cent-cinquanta 
anys.

En el cas del gaèlic, s’ha 
dit sovint a casa nostra: de 
què serveix obtenir la inde-
pendència, com Irlanda, si 
al mateix temps es perd la 
llengua? És a dir, es perd el 
gaèlic i s’usa exclusivament 

l’anglès. I en aquest cas potser també podria dir-se 
que una reforma semblant a la fabriana potser hauria 
motivat un ressorgiment del gaèlic tant a Irlanda com 
a Escòcia, tant a Gal·les com a Cornualla.

Haig d’admetre que desconec quines diferències 
regionals hi ha entre el gaèlic de les terres esmen-
tades. Però en el cas del gaèlic hi ha, a parer meu, 
un gran obstacle que en dificulta la capacitat de 
guanyar nous parlants (i tornem al problema de la 
migració) mentre que la difusió mundial de l’anglès 
fa que gairebé ningú no arribi a Escòcia o a Irlanda i 
senti cap necessitat d’aprendre aquesta llengua tan 
enrevessada. I ho és sobretot a causa d’una ortogra-
fia arbitrària. El gàelic parlat (jo l’he escoltat en els 
discos amb cançons del País de Gal·les) és tan melo-
diós o tan aspre com qualsevol altra llengua. Però la 
seva ortografia sense regles fixes (d’una manera molt 
més extremada que l’anglès) no és cap al·licient per 
a ningú que no sigui membre d’una de les societats 
locals gaèliques. Per exemple, el nom tradicional que 

Fabra encara
   Pere Grau
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s’aplica al cap de govern irlandès s’escriu taioseach 
i es pronuncia (amb ortografia catalana) «tóixic». Hi 
afegeixo uns quants exemples de noms propis (trets 
del glossari de la traducció alemanya d’una novel·la 
històrica sobre Irlanda de Kiera Brennan)

S’escriu:                     Es pronuncia:
Derbforgaill  Derval
Aoife  Iifa
Padraic  Paric
Tadc  Tig
Ceara  Kiara
Éamonn  Iàmon
Gwalchgwyn  Gualgüin
Inghean  Niyèn
Àine  Ònia
Ailillán  Alalon
Cinded  Kinded

Podem dir que l’anglès sovint té una ortografia arbi-
trària. Però en primer lloc és en menys grau que el 
gaèlic i té una gramàtica de les més fàcils, mentre 

que les diferents variants del gaèlic en tenen una 
amb una sintaxi molt enrevessada.

Només aquests dos exemples, a mi em fan donar 
a la figura de Pompeu Fabra una grandesa que va 
fins i tot més enllà del mer mèrit científic: la d’haver 
donat a Catalunya una eina eficient per a la integra-
ció de la gent que ve a viure en aquesta terra nostra 
que sempre ha estat terra de pas i de benvinguda. 
I això vol dir una contribució bàsica a la pau social 
del nostre país.

És clar que, com diu l’adagi, si portes l’ase a l’abeu-
rador i no vol beure no hi ha res a fer. A la gent que 
s’encastella en el seu cercle castellanitzat impermea-
ble tant li fa si el català els és més o menys acces-
sible. Aquí fins i tot amb un canvi polític total potser 
caldran un parell de generacions per a, com a mínim, 
aconseguir un equilibri entre català i castellà. Però 
això ja és un problema polític i no estrictament lin-
güístic. Aquest ens el va resoldre en Fabra. El polític, 
l’hem de resoldre entre tots.
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.       

   Jordi Martí Monllau 

Partint de totes aquestes premisses, volem enumerar 
ara un seguit d’aspiracions la justícia de les quals se’ns 
mostrarà, un cop exposades aquelles, del tot inqüesti-
onable, en haver estat alliberades de les ombres que 
sobre seu ha cercat i continua cercant de projectar la 
voluntat confusionària del discurs mistificador del naci-
onalisme espanyol, que tot ho impregna fins a confon-
dre víctimes i botxins, fins a normalitzar la desigual-
tat i la discriminació, l’insult i l’amenaça, fins a fer que 
atorguem legitimitat a propostes polítiques a les quals 
acabem donant, ingènuament, un espai en el debat 
públic, malgrat que parteixen de l’assumpció implí-
cita de la desigualtat entre grups humans i que tenen 
escandaloses i, per tant, preferentment inconfessa-
des, finalitats etnocides.

Així,

a) Els catalans aspirem a ser respectats sense haver 
de convèncer ningú que mereixem de ser-ho. 
Aspirem que ningú no es permeti la insolència de 
tenir opinió sobre Catalunya, la seua gent i el seu 
dret a existir amb normalitat i en llibertat com a soci-
etat diferenciada.

b)  Aspirem a poder viure sense l’angoixa de no saber 
si en les següents eleccions al Congrés espanyol 
es condicionarà la nostra existència i es limitarà o 
proscriurà l’ús normal i ple de la nostra llengua.

c)  Aspirem a no haver de seduir els qui vinguin a viure 
amb nosaltres per tal que vulguin integrar-se a la 
nostra comunitat lingüístico-cultural.

d)  Aspirem a poder compartir la nostra cultura i la 
seua vitalitat i expressions amb el món, i a rebre i 

Els punts del programa de 
la dignitat: les legítimes 
aspiracions dels catalans

assimilar les expressions culturals que vinguin d’al-
tres comunitats, però a fer-ho directament, sense 
cap cultura interposada, sense filtres.

e)  Aspirem que les expressions culturals en llengua 
catalana (de qualsevol tipus: audiovisual, escri-
tes, etc.) no hagin de competir, en el territori del 
seu domini lingüístic, sense protecció, de manera 
nua, oberta i, per tant, desfavorable i injusta, amb 
una cultura de gran projecció internacional que, 
a més, es recolza en el poder polític, en la bilin-
güització forçada dels catalanoparlants inicials i 
en el bilingüisme asimètric instaurat en els recep-
tors potencials, en les inèrcies d’un consum cul-
tural històric en règim de monopoli protegit i en 
la seua potència demogràfica i econòmica; amb 
una cultura que, doncs, lluny de limitar-se a ser 
present, pot aspirar, i de fet aspira, a assumir la 
funció que pertocaria a la cultura expressada en 
català.

f)  Aspirem a poder decidir sobre els mitjans que, 
com l’espai radioelèctric, resulten decisius per a 
la vitalitat de la nostra llengua. Aspirem a ser pre-
sents en termes d’igualtat en les noves tecnolo-
gies de la informació.

g)  Aspirem que cap tribunal format per gent aliena 
a Catalunya i a la resta de comunitats de l’àrea 
cultural catalana no decideixi sobre els nostres 
drets culturals i lingüístics. Aspirem que el futur 
de la llengua catalana deixi d’estar en mans dels 
no-catalanoparlants.

h)  Aspirem a decidir les polítiques d’integració de 
la població nouvinguda i que ningú no gosi, mai 

Reproduïm la part essencial de l’extens i interessant article «Normalitat i igualtat lingüístiques. Un marc de 
pensament lingüístic per als Països Catalans», publicat dins el blog «Filosofia i vida» de l’autor (primer tri-
mestre del 2019).
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més, a decidir que el castellà és obligatori en les 
nostres comunitats i que el català hi és opcional 
o sobrer (que, en el fons, són la mateixa cosa).

i)  Aspirem a tenir la nostra pròpia política d’immigra-
ció en un marc de drets i deures internacionals en 
l’establiment dels quals hàgim tingut dret a inter-
venir, una política que només podem entendre 
com a basada, en darrer terme, en el valor fona-
mental de la solidaritat.

j)  Aspirem que mai més ningú no gosi dir que resti-
tuir al català el terreny que li ha estat vetat i robat 
sigui una imposició, que no siguem insultats per 
voler per a nosaltres el que qualsevol comunitat 
viva i lliure vol per a ella mateixa, que no ens des-
qualifiqui el qui ens imposa el que mai no accep-
taria que s’imposés a ell, i que no es titlli d’innac-
ceptable per a la llengua i cultura catalanes, en 
llur domini lingüístic, allò que hom considera ple-
nament normal i inqüestionable per a les altres 
llengües i cultures en el seus respectius dominis.

k)  Aspirem a tenir una escola catalana, en llengua 
i continguts; una escola que contribueixi a la 
cohesió social de la nostra comunitat, que contri-
bueixi a dotar les noves generacions d’una plena 
igualtat d’oportunitats i que sigui un instrument de 
continuïtat de la cultura i la llengua que ens carac-
teritzen com a catalans.

l)  Aspirem a no ser utilitzats com l’enemic contra el 
qual mobilitzar, per raons espúries, el grup majo-
ritari de la població estatal. De fet, aspirem a viure 
en un estat on no s’instrumentalitzi com a arma 
política la categoria de l’enemic.

m) Aspirem a la igualtat plena amb el grup cultural 
i lingüístic castellà, identificat com l’espanyol per 
antonomàsia. Aspirem, per tant, a tenir els matei-
xos drets constitucionalment reconeguts que les 
comunitats de llengua castellana. Aspirem a no 
ser menys iguals que els altres.

n) Aspirem a poder viure plenament —sense llacu-
nes ni excepcions—en català dintre el domini lin-
güístic de la nostra llengua, a no haver de pensar 
més en la llengua perquè hagi esdevingut normal, 
no marcada, perquè hagi recuperat l’estatut de 
llengua comuna i, per defecte, de la nostra comu-
nitat, la normal, la lògicament esperable, i perquè 
ni ens hagi de passar pel cap que, segons on la 
parlem o davant de qui ho fem, puguem crear-nos 
problemes.

o)  Aspirem que, qui vulgui que Catalunya sigui 
Espanya, admeti la llengua i la cultura catala-
nes com a tan espanyoles com les castellanes, 
i que les doti dels mateixos recursos, drets, pro-
tecció, projecció i reconeixement, i que, si no es 
volen assumir com a pròpies, no siguem obligats 
a romandre, els catalans, en la gàbia sense portes 
d’un estat que vol la nostra terra però que no ens 
vol als qui hi vivim i li donem personalitat, en un 
estat que no s’entén sense nosaltres però que tan-
mateix no ens accepta perquè ens veu estranys, 
com un factor que distorsiona l’autoconcepció que 
els espanyols tenen del seu país, com una ano-
malia a eliminar.

p)  Aspirem que, per a ser espanyols, no siguem 
obligats a deixar de ser catalans, a veure com la 
nostra llengua i la nostra cultura es residualitzen 
sense remei fins a extingir-se per ofec, exposa-
des sense defensa possible davant la globalitza-
ció, legalment i judicialment assetjades, constitu-
cionalment discriminades. Aspirem a superar la 
nostra situació actual d’indefensió.

q)  Aspirem a no esdevenir estrangers a casa nostra.

r)  Aspirem que aquell que es veu esllanguir no sigui 
qualificat de victimista, que aquell que malda 
per sobreviure no sigui qualificat d’agressor per 
aquell altre que malda per ofegar-lo. Volem jus-
tícia i veritat, i si a Espanya no n’hi ha, les volem 
cercar fora, perquè els homes no poden viure 
sense elles.
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És un mal endèmic de molts catalans: da-
vant una persona desconeguda, o d’as-
pecte forà, o fins veïna de tota la vida però 

que potser té una altra llengua materna, canvi-
en de llengua: deixen la pròpia i passen al cas-
tellà. A alguns, això els pot semblar educació, 
però és, de fet, un suïcidi lingüístic. Per això 
cap altra llengua no ho practica. Si vas a viure a 
qualsevol país, la gent no canvia de llengua da-
vant teu pel fet que siguis de fora. Simplement 
van parlant la seva, i tu vas aprenent-la, sense 
conflicte. I és que el suïcidi lingüístic només es 
practica en situacions de dominació colonial, 
militar i cultural, per l’acomplexament i la min-
va d’autoestima que comporta.

En aquesta fitxa us presento un mot nou 
que m’he permès de crear i que proposo a la 
comunitat lingüística. Ja l’hem experimentat, 
amb molt bon resultat! És el substantiu llen-
guatou -ova, que designa la persona que re-
corre innecessà ria ment i servilment a la llen-
gua castellana.

De l’adjectiu tou tova, el diccionari norma-
tiu ens diu (entre altres coses): «Que cedeix 
fàcilment, no gens ferm» i «Malalt, cansat, de-
crèpit». En efecte, un llenguatou o una llengua-
tova cedeix i canvia de llengua. I això denota 
decrepitud lingüística, acceptar de mica en 
mica la substitució de la llengua pròpia per una 
de forastera.

Si observem el dia a dia, comprovarem que 
molta gent que tracta amb clients, espectadors, 
pacients, comensals, usuaris, etc. fa servir d’es-
ma el castellà. Si hom els interroga sobre aquest 
hàbit, uns diuen que així s’estalvien de pregun-
tar si entenen el català: parlen en castellà amb 
tothom, i problema solucionat; uns altres et 
diuen aquella frase típica durant la Dictadura: 
«En castellà perquè tothom ho entengui», i així 
menarien la llengua a l’extinció amb l’excusa 
d’un suposat bé comú; uns altres et diran que 
la bona educació obliga...; que «pobrets, no ens 
entenen»...; que «vigila, que si s’enfaden, encara 

rebrem»... (penso en l’arrest d’Antoni Gaudí per 
parlar en català). Per a molts, parlar en català 
davant desconeguts o forasters és una tortura 
psicològica perquè consideren que és ofensiu. 
Per contra, cal veure amb quina desimboltura 
s’expressen les llengües foranes imposades. 
Hauríem d’aprendre a fer-ho a casa nostra.

D’altra banda, el llenguatou discrimina els 
seus interlocutors: amb la seva tovor dóna per 
fet que els altres, no solament no coneixen ni 
estimen el català, sinó que tampoc no tenen 
ni capacitat ni interès per a aprendre’l. És trac-
tar-los ofensivament de babaus.

Un llenguatou és una barreja d’acomplexat, 
covard, paternalista, mandrós, panxacontent, 
acomodatici, servil, llagoter, mesell... que milita 
contra la llengua pròpia del país sense tenir-ne 
la mínima consciència. Ja en sap, de parlar ca-
talà, però només ho fa quan no li demana fer-
mesa. El català va quedant aleshores com una 
llengua que solament «es parla en la intimitat» 
(parafrasejant el que va dir un polític espanyol) 
i ja no se sent al tren, als mercats i botigues, als 
bars i hospitals... I, a aquest pas, està condem-
nada a l’extinció (la llista de llengües desapare-
gudes en l’àmbit dels grans imperis —francès, 
espanyol, anglès, etc.— és llarguíssima).

Si tenim en compte la persecució secular del 
català, tant a Espanya com a França, la super-
vivència de la nostra llengua hauria de ser tin-
guda per miracle (ho exemplifiquen molts fets, 
però és gràfica la fúria amb què l’any 1939 l’exèr-
cit anomenat «nacional» va fer foguera dels in-
ofensius i apolítics llibres i escrits que Pompeu 
Fabra tenia en el seu domicili badaloní...). El po-
ble, tanmateix, s’ha mantingut fidel a la llengua 
rebuda dels pares i avis i besavis, i també moltes 
persones cultes n’han fet una llengua moderna, 
dotada de les eines necessàries per a afrontar el 
seu futur amb un mínim de tranquil·litat. Però 
cada segle té els seus reptes; el d’avui és que la 
llengua normal del carrer sigui el català. Per això 
no hem de ser llenguatous ni llenguatoves.

Ramon Sangles Moles
amb la col·laboració de Joan Perera, Jordi Badia i Josep Ruaix

LLenguatou -oVa
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La qüestió esmentada en el títol, tot i que és tractada 
tant en la GIEC1 com en la GEIEC2, conté alguns 

punts discutibles i contradictoris, a la qual cosa contri-
bueix que els exemples citats per la GEIEC no tenen 
context ni referència i, per tant, fàcilment poden ésser 
mal interpretats, forçats o desvirtuats.  

Aquest apartat de la GEIEC comença així:

(1) «Els pronoms forts de tercera persona ell, ella, 
ells i elles s’interpreten, en general, en relació 
amb entitats humanes. No s’usen referits a enti-
tats no humanes quan el pronom fa de comple-
ment directe o indirecte, i el seu ús és força res-
tringit quan fa altres funcions» (GEIEC, 13.3.3).

Segons això, la major part de vegades que usem les 
formes del pronom fort de tercera persona (i els res-
pectius correlats possessius: seu, seva, seus seves 
= d’ell, d’ella, d’ells, d’elles) amb referents no animats 
és per usos indeguts, en gran part causats per calc 
de la llengua castellana, que no té un equivalent dels 
pronoms febles hi o en. Això queda ben clar en frases 
com les següents, on és obligatori usar hi o en3:

(2) Quan una pel·lícula no m’agrada sempre n’acabo 
parlant malament. [I no pas: ... acabo parlant mala-
ment d’ella.]

(3) S’ha d’entendre que un lloc web és simplement 
un clic en una adreça d’Internet. Els clics que hi 
porten no poden ser mai un criteri de mesurament 
raonable. [I no pas: Els clics que porten a ella.]

Anàlisi de la GEIEC (1): 

El pronom personal fort de 
tercera persona referit a 
entitats no humanes

   David Casellas i Gispert
Cercle Vallcorba

Tot i estar força d’acord amb l’enunciat de (1), és para-
digmàtic que hi aparegui un possessiu, «el seu ús», 
referit a una entitat no humana i que fàcilment podria 
ser substituïble per d’ell, amb la qual cosa contradiu 
clarament l’afirmació que s’hi fa. Veiem que aquest 
possessiu ens amaga també un pronom feble: Hi té 
un ús restringit. De tot això en parlarem detalladament 
més endavant.

La GEIEC, tot i l’afirmació de (1), expressa que és 
possible fer servir el pronom fort de tercera persona 
sense referent humà en els casos següents:

a) Quan es tracta d’un pronom reflexiu: 

(4) «Els pronoms personals de tercera persona ell, 
ella, ells i elles, en alternança amb la solució més 
freqüent amb el pronom si, poden designar enti-
tats no animades quan funcionen com a reflexius, 
sovint reforçats amb l’adjectiu mateix» (GEIEC, 
13.3.3).

Hi afegeix dos exemples: 

(5) «Un automòbil és un vehicle que es mou per ell/
si mateix; Els nombres 3 i 4 són nombres primers 
entre ells/si». 

El primer punt criticable és la manca de distinció dels 
dos exemples citats a (5), pel fet que n’hi ha un que 
forma part d’una construcció reflexiva i l’altre d’una 
de recíproca. Això ens explica que en la construcció 
recíproca no s’hi usi el mot mateix i que a (4) hagi de 

1	 Institut	d’Estudis	Catalans,	Gramàtica de la llengua catalana,	Barcelona	2016.	
2	 Institut	d’Estudis	Catalans,	Gramàtica essencial de la llengua catalana (publicada	a	https://geiec.iec.cat/).
3	 Exemples	extrets	de	David	Casellas	i	Gispert,	“El	pronom	personal	de	tercera	persona”,	dins	Llengua & literatura 17,	2006	(reproduït	a	https://

sites.google.com/site/cerclevallcorba).
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dir «sovint reforçats», en contradicció amb l’explica-
ció que fa en un altre apartat de la mateixa gramàtica, 
on diu que mateix és obligatori:

(6) «Amb inanimats resulta obligatori el reforç amb 
mateix, tant amb el pronom si com amb el pronom 
ell, excepte amb el sintagma preposicional en si, 
en què és opcional: Aquestes portes s’obren per 
{si mateixes / elles mateixes} quan hi passes a la 
vora; però l’antropologia estudia l’individu en si 
(mateix); La  declaració en si (mateixa) constitueix 
una prova del seu estat mental» (GEIEC, 13.3.2).

Hem d’entendre que ell amb sentit reflexiu sempre 
ha d’anar acompanyat de mateix. Això sí, prèviament 
hem de distingir l’ús reflexiu i l’ús recíproc, cosa que 
no fa la GEIEC en els exemples (5). 

En la construcció recíproca la preposició entre és la 
que ens emmena a la reciprocitat de l’acció i a fer que 
el referent sigui dins la mateixa oració: Els nombres 3 
i 4 són nombres primers entre ells/entre si (amb el sig-
nificat ‘de l’un amb l’altre’). En canvi, en la construcció 
reflexiva és mateix el mot que converteix el pronominal 
(que cerca el seu referent fora de la pròpia oració) en 
una anàfora (amb el referent dins la seva oració). Per 
això, també quan es refereix a animats, és obligatòria la 
presència de mateix perquè la interpretació sigui refle-
xiva i no hi hagi ambigüitat. Vegem-ho amb un exemple:  

(7) La Montserrat ens va dir que la Maria sempre pensa 
en ella [en ella = la Montserrat]; La Montserrat ens 
va dir que la Maria sempre pensa en ella mateixa 
[en ella mateixa = la Maria].

Així doncs, si mateix i entre si han de ser les formes 
escollides a l’hora de redactar una oració reflexiva o 
recíproca amb un referent inanimat. Segons la GEIEC 
(4) aquesta és la solució més freqüent, no l’única; en 
tot cas, nosaltres hi afegiríem que és la forma tradici-
onal i la que hem de potenciar decididament. 

b. En construccions partitives:

(8) «Els pronoms forts de tercera persona poden apa-
rèixer en el complement d’una construcció par-
titiva, introduït per la preposició de, alternant a 
vegades amb l’elisió, que sovint resulta preferi-
ble: Analitzarem diferents substàncies, {la majoria 
d’elles / la majoria} col·loidals» (GEIEC, 13.3.3).

No entenem gaire què vol dir «resulta preferible». Si 
el pronom aquí (només ens en posa un exemple) és 
prescindible i innecessari, per què l’hi hem de posar? 
Només per calc del castellà? La frase no és més 
natural i llegidora sense aquest d’elles tan inneces-
sari? El quantificador tot sol ja fa la funció anafòrica 
i no li cal cap més element anafòric. Vegem-ne un 
altre exemple:

(9) Ara repassava els seus objectes. Molts ja havien 
perdut tot el sentit. [I no pas: molts d’ells]4.

A més, tot i que podem suprimir-lo fàcilment, creiem 
que aquest pronom fort no ens apareixeria si redac-
téssim l’oració en un català no interferit, amb l’apari-
ció del pronom partitiu:

(10) Ara repassava els seus objectes. N’hi havia molts 
que ja havien perdut tot el sentit.

Així, si els quantificadors tot sols ja tenen valor anafò-
ric, és clar que afegir-hi un pronom de tercera persona 
és un calc de la llengua castellana, que té una forma 
completament diferent de compondre les construcci-
ons partitives. Podeu veure-ho explicat en nombro-
sos articles i estudis  de Jaume Vallcorba i Rocosa:

(11) «Resta clar que en català el quantificador, tot 
sol, sense ell, ja és anàfora i que, diferentment, 
en castellà el quantificador no és anafòric i que, 
per això, cal que l’acompanyi l’anàfora de él (per 
exemple, «muchos de ellos»), que fins i tot pot 
referir-se a coses. Subratllem que la diferència, 
entre el català i el castellà, que acabem d’asse-
nyalar, és un fet important»5. 

c. En complements que no poden ser substituïts 
per un pronom feble:

(12) «En textos de caràcter formal, el pronom fort es 
troba sovint en els complements que no poden 
ser substituïts per cap pronom feble: Aqueixa 
virtut és la que tens i per ella t’has fet mereixe-
dor d’aqueix benefici (o bé Aqueixa virtut és la que 
tens i per {aquesta / la dita} virtut t’has fet merei-
xedor d’aqueix benefici [...]» (GEIEC, 13.3.3).

A les opcions que se citen hi afegiríem l’ús dels 
pronoms relatius, que compleixen molt bé aquesta 
funció anafòrica:

4	 Exemples	extrets	de	David	Casellas	i	Gispert,	“El	pronom	personal	de	tercera	persona”,	dins	Llengua & literatura 17,	2006	(reproduït	a	https://
sites.google.com/site/cerclevallcorba).

5	 Jaume	Vallcorba	i	Rocosa,	“Les	interferències	en	els	adverbials	en	i	hi, tercera	part”,	dins Obra gramatical i lingüística completa, volum	II,	
Publicacions	de	l’Abadia	de	Montserrat	2011,	p.	462.
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(13) Va obrir-se una porta; a través d’aquesta podia 
veure un llarg passadís. / Va obrir-se una porta, 
a través de la qual podia veure un llarg passadís. 
[I no pas: a través d’ella.]  

Veient que hi ha unes quantes opcions ben vàlides, 
no entenem l’interès de mantenir una excepció inne-
cessària respecte d’allò que s’ha dit al principi. 

Jaume Vallcorba i Rocosa, en els seus estudis, a partir 
de l’anàlisi de nombroses obres literàries demostra 
que fins a mitjan segle xix no es generalitza l’ús del 
pronom fort de tercera persona referit a coses. I ens 
assenyala que en una gramàtica d’una llengua inter-
ferida com la nostra hem de ser capaços de distin-
gir què és impropi. Per això creiem que l’elaboració 
d’una gramàtica com la de l’IEC havia d’anar prece-
dida d’un estudi exhaustiu d’obres representatives dels 
diferents períodes històrics pels quals ha travessat la 
llengua catalana:

(14) «En arribar als escrits que hem anomenat Textos 
diversos (1843-1882) l’acastellanament és remar-
cable. Hi apareix ja força sovint el pronom ell 
referit a coses, també hi surt, encara que excep-
cionalment, el possessiu son com a representant 
del complementari del complement; quasi con-
temporàniament, es queixava d’aquesta innova-
ció del possessiu l’humanista menorquí Antoni 
Febrer»6.

(15) «En el cas d’una llengua com la nostra, tan agre-
dida, assetjada, interferida i dominada des de 
fa segles, i en particular des del xix, servir-se 
de textos molt recents és difícilment provatori, 
i, doncs, no podem basar-hi conclusions. Cal 
que en fem el corresponent estudi històric a fi 
de veure què ens és propi i què impropi»7.

d. Ús del pronom en lloc d’un possessiu:

(16) «Hi ha altres casos en què la presència d’un pos-
sessiu no permetria identificar amb claredat l’an-
tecedent i es recorre al pronom fort encara que es 
tracti d’un antecedent inanimat: Definim veu com 
el so que es produeix a la laringe en vibrar les 
cordes vocals quan l’aire expel·lit pels pulmons 
s’obre pas a través d’elles. En aquest cas també 
podem recórrer a un demostratiu:  Definim veu 
com el so que es produeix a la laringe en vibrar les 

cordes vocals quan l’aire expel·lit pels pulmons 
s’obre pas a través d’aquestes» (GEIEC, 13.3.3).

Si hem dit que el pronom personal de tercera persona 
en un català no interferit no es refereix mai a un element 
inanimat, tampoc el seu coreferent possessiu seu, 
seva, seus, seves que, fet i fet, equival al sintagma 
preposicional d’ell, d’ella, d’ells, d’elles. Per tant, l’am-
bigüitat seria en l’oració construïda amb el pronom hi, 
i l’única manera adequada de desfer aquesta ambi-
güitat és amb el demostratiu.

(17) Definim veu com el so que es produeix a la laringe 
en vibrar les cordes vocals quan l’aire expel·lit 
pels pulmons s’hi obre pas a través / s’obre pas 
a través d’aquestes. 

Com que aquest apartat ens dóna peu a tractar de la 
conveniència o no de l’ús dels possessius amb un valor 
inanimat, anem a veure què en diu la mateixa gramà-
tica quan fa l’anàlisi dels determinants possessius.  

(18) «e) Els possessius prenominals solen referir-se a 
una entitat animada, però també poden referir-se 
a una d’inanimada: La Bíblia i les seves traduc-
cions. Així, en una expressió com el seu origen, 
el possessiu seu pot remetre a una entitat mas-
culina o femenina, singular o plural i, tot i que sol 
ser una entitat animada, també pot ser una d’ina-
nimada: l’origen d’ell/d’ella/d’ells/d’elles, l’ori-
gen {del racisme/de la malaltia/dels humans /de 
les glaceres}» (GEIEC, 11.3.2).

Arribats a aquest punt ja no hi entenem res! Aquest 
paràgraf es contradiu totalment amb el que la GEIEC 
ha dit a (1), on s’afirma que els pronoms personals 
de tercera persona no s’usen referits a entitats no 
humanes o que hi tenen un ús molt restringit. A (18), 
en canvi, s’afirma que d’ell, d’ella, d’ells, d’elles i els 
seus correlats seu, seva, seus, seves poden usar-se 
sense restriccions. Així, com quedem?

A més, els exemples citats a (18) són propis de titu-
lars sense cap referència ni context, la qual cosa ens 
en dificulta la interpretació. L’exemple citat La Bíblia i 
les seves traduccions en català no interferit hauria de 
ser: Les traduccions de la Bíblia; La Bíblia i les tra-
duccions que se n’han fet; La Bíblia i les traduccions 
que n’hi ha... Vegeu que són construccions molt més 
naturals, simples i entenedores. L’ús del possessiu en 

6	 Jaume	Vallcorba	i	Rocosa,	“Les	interferències	en	els	adverbials	en	i	hi, cinquena	part”,	dins Obra gramatical i lingüística completa, volum	II,	
Publicacions	de	l’Abadia	de	Montserrat	2011,	pp.	482-483.

7	 Idem.
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aquest exemple ens sembla propi de la redacció barro-
era d’algú que desconeix totalment la fisonomia pròpia 
del català. I el fet que hi pugui aparèixer el pronom 
partitiu en (inexistent en castellà) ja ens fa veure d’on 
ha sortit l’aparent necessitat d’un possessiu sobrevin-
gut al català i totalment innecessari.

De la mateixa manera, tota persona catalana amb una 
mica de seny no interpretarà que en una frase (també 
descontextualitzada) com El seu origen o L’origen 
d’ella, seu o ella es puguin referir a una malaltia i no 
a una persona. Així direm: Aquest virus n’és l’origen. 
(I no pas: Aquest virus és el seu origen o Aquest virus 
és l’origen d’ella.)

Vegem com ho explica Jaume Vallcorba i Rocosa a 
partir d’un exemple:

(19) «El governador britànic de l’illa va traslladar la 
capital d’ella a Maó i, i d’ella va reforçar el port.

»Els dos d’ella que hi surten són reemplaçables per 
seu / seva. “El governador britànic de l’illa va traslladar 
la seva capital d’ella a Maó i, i va reforçar el seu port.”
És evident que d’ell és substituïble per seu. És clar, 
“l’edifici d’ells” és “l’edifici seu”. El conjunt d’ell és tan 
possessiu com seu. Per aquesta sinonímia, ampli-
ant-la o estenent-la, totes les combinacions anafòri-
ques amb ell poden ser transformades, amb la mateixa 
funció, en el possessiu seu. 

»Hi ha, però, una particularitat important. El castellà, 
des de bon començament, ha fet servir el pronom per-
sonal de tercera persona amb aquesta funció anafò-
rica; contràriament el català popular no ho ha fet en 
tota la història fins a mitjan segle xix, quan es produ-
eix la situació de gran feblesa de la nostra parla, cosa 
que hi facilita la interferència castellana.

»Durant el segle xix els catalans acaben ignorant la 
funció del pronom en, el qual és precisament el que 
és apropiat en el cas del darrer exemple textual.

 Vegem-ho:

»El governador britànic de l’illa va traslladar-ne la 
capital a Maó i en va reforçar el port.

»Compareu, si us plau, aquesta darrera redacció 
amb les que anteriorment havíem construït, bé amb 
el pronom personal, bé amb el possessiu.

»Del fet que sigui propi del castellà l’ús anafòric del 
pronom ell i no ho sigui del català (i no ho és gens 
referint-se a cosa), es dedueix el caràcter espuri i 
impostor que té l’ús de seu i ell, fent d’anàfora en català, 
en comptes dels pronoms febles corresponents»8.

En conclusió, tenim moltes opcions per a poder 
escriure en un català no interferit (ús de pronoms 
febles, pronoms relatius, quantificadors tots sols, un 
sintagma nominal definit amb un adjectiu anafòric, els 
demostratius) i evitar haver de fer servir el pronom ell 
amb un referent no animat. Tot i les nombroses excep-
cions admeses per la GEIEC, creiem que simplifica-
ríem molt la gramàtica i afavoriríem una redacció de 
les oracions més natural i escaient per al tarannà de la 
llengua catalana si evitéssim sempre l’ús del pronom 
personal de tercera persona o el possessiu referit a 
no animats, tal com hem aconsellat en els diferents 
apartats estudiats.  

Publicat dins Cercle Vallcorba (12-5-2019)

8	 Jaume	Vallcorba	i	Rocosa,	“El	daltabaix	dels	verbs	i	els	pronoms	febles”,	dins Obra gramatical i lingüística completa, volum	II,	Publicacions	de	
l’Abadia	de	Montserrat	2011,	p.	578.
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   David Paloma

El tercer volum

El 9 d’abril del 2019 la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans va publicar, en versió digital, el 
tercer volum de la Proposta per a un estàndard oral 
de la llengua catalana. El primer, dedicat a la fonètica, 
va sortir el 1990; el segon, dedicat a la morfologia, 
el 1992. El tercer és dedicat al lèxic (d’ara endavant 
ens hi referirem com a PEOLC-L) i solament és con-
sultable en PDF, no en paper, de descàrrega gratuïta. 
La primera edició, amb ISBN, és del desembre del 
2018 i va anar a cura de Joan Veny, membre il·lustre 
de la Secció Filològica, catedràtic emèrit de filologia 
catalana, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

La PEOLC-L segueix els criteris dels dos primers 
documents i, per tant, distingeix entre formes d’àmbit 
general i formes d’àmbit restringit, i també entre 
formes de registre formal i de registre informal. Així, 
els mots usats almenys en dos dels cinc dialectes 
de referència són d’àmbit general, com ara baguet, 
brou i caldo, ansa i nansa..., i els mots propis només 
d’un dialecte són d’àmbit restringit, com ara creïlla 
(valencià), barrumbada (balear), bertranada (septen-
trional)... Pel que fa als nivells de formalitat, formes 
com furóncol, sement, coldre una malaltia... són ade-
quades per a un registre formal, i tenir collons, teca, 
mama ‘mare’... ho són per a un registre informal, 
«que inclou des de mots d’àmbit familiar, usos col-
loquials, fins a mots despectius o vulgars».

Formen aquesta obra 23.946 unitats lèxiques, de 
les quals gairebé un 90% són d’àmbit general i es 
troben en el corpus general. La resta s’inclou en un 
annex, en què s’especifiquen les formes dels dia-
lectes septentrional, central, balear, nord-occidental 
i valencià. L’alguerès té, curiosament, un capítol a 
part dels dialectes orientals, a diferència dels «mots 
propis de l’àmbit estatal andorrà», que s’inclouen 
com a «parlar d’Andorra», dins els dialectes occiden-
tals. Se’m fa estrany aquest tractament desigual, en 
termes formals, en una obra que fins ara no havia 
tractat l’andorrà: si la PEOLC-L s’hi havia de referir 

—s’hi havia de referir?—, potser hauria hagut de tenir 
un capítol a part.

A continuació faré deu consideracions a raig sobre 
la PEOLC-L. Són escrites pel broc gros, des del 
moment que no n’he fet una anàlisi tan exhaustiva 
com l’obra demana. Hi dic el que hi veig. No hi aporto 
quadres ni estadístiques: només una primera impres-
sió que prové d’un primer buidatge i tractament. És 
cert que som davant d’una obra potent, molt rellevant, 
que caldrà fer servir i analitzar amb els cinc sentits.

Les consideracions

1.  La PEOLC-L és una selecció d’«elements del 
lèxic oral bàsic i disponible de la llengua», un 
repertori lèxic comú. Però el més important, a 
parer meu, és a qui s’adreça: al conjunts dels 
usuaris, als escriptors de cada àrea dialectal i, 
«especialment, als professionals dels mitjans 
de comunicació de tot el domini». Aquests pro-
fessionals són avui en dia —també ho eren 
trenta anys enrere, quan es van publicar els dos 
primers documents— els forjadors diaris de la 
llengua catalana mediàtica.

2.  La macroestructura de la PEOLC-L vetlla pel 
polimorfisme. Totes les varietats hi són represen-
tades: la que més, l’alguerès (912 unitats lèxi-
ques d’àmbit restringit); la que menys, el central 
(36). «La poca representació de lèxic específic 
d’aquest dialecte [el central] s’explica pel fet que 
la major part del lèxic és compartit per la llengua 
general.» Entremig hi ha el valencià (770), el 
balear (469), el septentrional (286) i el nord- occi-
dental (179, en què s’inclouen 46 unitats pròpies 
del parlar d’Andorra).

3.  La macroestructura vetlla també per la composi-
cionalitat de la llengua catalana estàndard, però 
ho fa d’una manera menys visible quan concor-
ren diverses formes en una sola entrada. És el 
cas, per exemple, de motlle, motle, motllo, motlo 

La «Proposta per a un estàndard oral 
de la llengua catalana. III Lèxic».
Deu consideracions a raig
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(polimorfisme). L’usuari ha de saber que només 
n’hi ha una, la primera, que és prioritària (com-
posicionalitat). Si l’usuari no es llegeix la intro-
ducció, pot pensar-se que totes quatre formes 
tenen la mateixa prioritat. És cert, tanmateix, 
que una fletxa remet a la forma prioritària (caldo 
remet a brou, moreno remet a bru, motle remet 
a motlle...) i, de fletxes, val a dir que n’hi ha un 
munt. Una altra qüestió és per què no hi ha forma 
prioritària en llombrígol/melic, espill/mirall, pro-
cessó/professó, etc.

4.  La microestructura és impecable. Ho és l’organit-
zació informativa de les entrades i de les suben-
trades, amb uns pocs símbols que són fàcils 
d’interpretar (la fletxa cap amunt per a la for-
malitat alta, la fletxa cap avall per a la formalitat 
baixa, la fletxa horitzontal per a les remissions...) 
i un estil de pòlisses tradicional (les entrades i 
les subentrades en negreta, també en negreta 
la desinència de gènere; la categoria lèxica en 
cursiva; la informació morfològica entre claudà-
tors, també entre claudàtors la llengua d’origen; 
la varietat dialectal, si s’escau, entre parèntesis; 
etc.). El que em sembla discutible és la manca 
de definicions en força entrades i subentrades. 
Si hi fossin, ajudarien l’usuari, que pot dubtar si 
gamba és ‘cama’ o ‘un crustaci’, si el verb pre-
cisar equival a caldre, si l’adjectiu prolífic vol dir 
el mateix que prolix, etc.

5.  Quan s’escau, les entrades i les subentrades 
contenen precisions semàntiques i sintàctiques. 
Són precisions convenients, necessàries, que 
fan més entenedores les descripcions dels usos. 
A parer meu, aquest «quan s’escau» hauria 
d’haver estat més generós, sobretot amb vista 
a dubtes lèxics recurrents, però també amb vista 
a evitar pronunciacions defectuoses. Com és 
que un document que se centra en l’estàndard 
oral no conté ni una indicació fonètica?

6.  La PEOLC-L no recull prou el lèxic dels llibres 
d’estil dels mitjans de comunicació, encara que 
en la introducció s’assenyali que s’ha tingut en 
compte. La proposta esmenta «Vilaweb, ésAdir, 
IB3, etc.». Ho dic perquè tant les formes no 
admeses (afincar-se, alimentici, argelí, empaste, 
enterar-se, esguinç, fallo, insertar... i tantes 
altres) com les formes en general admeses en 
els mitjans però no recollides en el diccionari 
normatiu (crucigrama, farol, físio, forquilla [en 
el seu sentit de magnitud], leotards, maridar, 
mediar, mileurista... i tantes altres), haurien 
d’haver tingut més pes en el document. Aquelles 

formes demostren d’una manera indirecta els 
dubtes lèxics que mantenen els professionals i la 
raó dels lingüistes per a prescriure-les, i aques-
tes són la bandera de la llengua estàndard (en 
l’Ésadir les formes «d’ús general» no recollides 
en el DIEC són més de 3.000).

7.  La PEOLC-L desatén força estrangerismes que 
els mitjans avalen i que fan servir en cursiva 
o entre cometes en els textos escrits, i sense 
manies en els textos orals: fashion, futon, 
gagaku, gamer, gif, gogó, look, new-age, reset, 
revival, rookie... i tants altres.

8.  Diria que no sorprèn que convisquin jingle i 
melodia publicitària, pub i bar musical, katiuska 
i bota d’aigua... i que la forma prioritària sempre 
sigui la catalana, però en canvi despista que el 
manlleu sigui una forma no admesa en altres 
parelles: no share però sí quota de pantalla, no 
e-mail però sí adreça, no bullying però sí asset-
jament escolar. Quan es considera que la forma 
catalana ha substituït el manlleu?

9.  A la pàgina de crèdits es parla de la PEOLCL-L 
com a «fascicle». Amb gairebé 400 pàgines, crec 
que aquesta obra no la forma «un curt nombre de 
plecs encartats els uns dins els altres». El tercer 
volum de la Proposta per a un estàndard oral de 
la llengua catalana és tot un llibre referencial.

10.  La PEOLCL-L és més del segle xx que del xxi: 
beu tant dels documents passats que no ha 
sabut presentar-se amb els recursos actuals. 
Hauria anat molt bé que, a part d’una versió digi-
talizada, el document hagués enlluernat amb 
possibilitats de recerca (opcionals) a un sol clic. 
D’obres i d’informacions no ens en falten.
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   Josep Ruaix i Vinyet

S’esdevé sovint que hem d’ordenar alfabètica-
ment alguna llista de paraules o sintagmes i, 

també sovint, se’ns presenten dubtes. Per això és bo 
de saber algunes normes. En aquest article, primer 
recordarem les normes unànimement acceptades i 
després estudiarem dos casos en què no hi ha una-
nimitat: el dels sintagmes i el del mots homògrafs.

Hi ha consens, en l’ordenació de paraules en català, 
a seguir aquesta norma (que ja explicàvem, més 
succintament, en el nostre manual Català complet 

Ordenació alfabètica
/ 1, 3ª ed., Barcelona 2012, p. 45): primer van les 
lletres sense modificar (a, e, i, o, u; c; ll) i després 
les modificades (à, ç, l·l); dins aquestes, primer van 
les lletres amb accent tancat (é, í, ó, ú), després 
les que tenen accent obert (è, ò) i després les que 
duen dièresi (ï, ü). Els dígrafs (rr, ss, ll, ny, qu, gu, 
ix) s’ordenen segons la seqüència dels seus compo-
nents (així el mot llet es posa amb els que comen-
cen amb ela, i el mot nyap, amb els que comencen 
amb ena). La ñ de llengües com el castellà equival 
a una ena modificada.

Ordenació alfabètica dels sintagmes

Pel que fa als sintagmes (o denominacions forma-
des per més d’un mot), existeixen dos sistemes 
d’ordenació: el discontinu (o discret), que es fixa 
en els mots separadament i consecutivament, i el 
continu, que es fixa en el conjunt com si els mots 
estiguessin enganxats. Sembla més aconsellable 
el primer, perquè és el que intuïtivament el lector 

tendeix a seguir. De fet, és el sistema recomanat pel 
TERMCAT i les Regles angloamericanes de cata-
logació, segons ens informa el Manual d’estil, de 
Josep M. Mestres et alii (4ª ed., any 2009, p. 545). 
En canvi, el sistema continu és el que segueix la 
Gran enciclopèdia catalana. Tot això es veurà més 
clar observant els següents exemples:

sistema continu    sistema discontinu

Santa Coloma de Gramenet   Sant Adrià de Besòs 
Sant Adrià de Besòs    Sant Aniol de Finestres
Santa Eugènia de Riuprimer    Sant Boi de Llobregat
Santa Llogaia d’Àlguema    Sant Vicenç de Torelló
Sant Aniol de Finestres    Santa Coloma de Gramenet
Santa Oliva    Santa Eugènia de Riuprimer
Sant Boi de Llobregat    Santa Llogaia d’Àlguema
Sant Vicenç de Torelló    Santa Oliva

        ***    ***
taulada    taula d’arcades
taula d’arcades    taula de billar
taula de billar    taula de control
taula de control    taula de júnyer
taula de júnyer    taula demogràfica
taula demogràfica    taula rasa
tauladora    taula vibradora
taülalla    taulada
taulaplom    tauladora
taula rasa    taülalla
taulat    taulaplom
taulatge    taulat
taula vibradora    taulatge
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Si se segueix l’ordre alfabètic discontinu (o discret), 
l’apòstrof equival a un espai, però el guionet no. 
Vegem-ho amb uns exemples del nostre Nou diccio-
nari auxiliar (Barcelona 2011):

Any Nou
anyadir
...
anar al...
anar d’excursió
anar de la Seca a la Meca
...
aixecar
Aix-en-Provence
així

Ordenació alfabètica dels mots homògrafs

Pel que fa a l’ordenació alfabètica de mots homò-
grafs (és a dir, mots distints però que s’escriuen igual), 
veurem en la llista següent la manera com ho feia el 
DLC3 (Diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia 
Catalana, 3ª ed., Barcelona 1993). Quan el DIEC 
(Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis 
Catalans, 1ª ed., Barcelona 1995) ho fa d’una altra 
manera, ho indiquem entre claudàtors. Així observa-
rem què va corregir, respecte al DLC3, el DIEC —val a 
dir que el DIEC2, és a dir, la segona edició (Barcelona 
2007) del DIEC, no ha fet cap canvi en els casos que 
ací estudiem— i descobrirem més o menys les regles 
que sembla que cal seguir:

a: 1) subst (lletra) 2) prep
auxiliar: 1) adj i subst 2) verb
cap: 1) subst 2) adj i pron 3) prep
circular: 1) adj i subst 2) verb
conciliar: 1) verb 2) adj
 [1) adj 2) verb]
de: 1) subst (lletra) 2) prep
deu: 1) adj i subst masc 2) subst fem
 [1) subst fem 2) adj i subst masc]
dur: 1) verb 2) adj
 [1) adj 2) verb]
escolar: 1) adj i subst 2) verb
especular: 1) adj 2) verb
fer: 1) verb 2) adj
jubilar: 1) adj 2) verb
la: 1) article 2) pronom 3) subst (nota musical)
 [1) subst (nota musical) 2) pronom 3) article]
mes: 1) subst 2) conjunció
militar: 1) adj i subst 2) verb
modular: 1) verb 2) adj
 [1) adj 2) verb]
nou: 1) subst 2) adj numeral i subst 3) adj

pols: 1) subst masculí sing 2) subst femení inv 3) subst 
masculí plural
regular: 1) adj i subst 2) verb
sa: 1) adj possessiu femení 2) article salat femení 3) 
adj
set: 1) subst femení 2) adj i subst numeral 3) subst 
masculí (anglicisme)
 [1) subst masculí (anglicisme) 2) subst femení 
3) adj i subst numeral]
seu: 1) subst femení 2) adj i pronom possessiu
si: 1) subst (cavitat) 2) subst (nota musical) 3) pronom 
4) conjunció
solar: 1) subst 2) adj 3) verb (pavimentar) 4) verb 
(posar sola a un calçat)
son: 1) subst masculí i subst femení 2) adj possessiu 

masculí 3) grafia toponímica (Son Cervera) 
4) subst masculí (unitat mètrica usada en 
acústica)

 [El DIEC no enregistra 3 ni 4; si ho fes, segu-
rament posaria 4 després de 1]
talar: 1) adj 2) verb
te: 1) subst femení (lletra) 2) pronom 3) subst masculí
 [1) subst masculí 2) subst femení (lletra) 3) 
pronom]
test: 1) subst (vas de terrissa) 2) subst (anglicisme) 
3) adj (dret i rígid)
titular: 1) adj i subst 2) verb
tos: 1) subst masculí (occípit) 2) subst femení
triangular: 1) adj 2) verb
tutelar: 1) adj 2) verb
un: 1) adj, pronom i article
 [1) pronom 2) adj, subst i article]
vehicular: 1) adj 2) verb
velar: 1) adj i subst 2) verb
 [1) adj 2) verb]

Dels exemples anteriors, doncs, sembla que cal deduir 
aquestes regles sobre l’ordenació alfabètica dels mots 
homògrafs:

1) En principi se segueix l’ordre tradicional de 
les categories gramaticals: substantiu, adjec-
tiu (incloent-hi l’article), pronom (incloent-hi el 
cas vist de «grafia toponímica»), verb, prepo-
sició, conjunció...

2) Dins els substantius, primer els masculins i 
després els femenins; primer els que s’en-
tren pel singular i després els que s’entren 
pel plural; primer els més bàsics o usuals i 
després els menys usuals (cf. si); també primer 
els mots tradicionals i després els manllevats 
a altres llengües (cf. test).

3) Dins els adjectius, primer els determinatius 
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(possessius, numerals...; també els articles [cf. 
sa]) i després els qualificatius.

4) Dins els verbs, primer els més bàsics o usuals 
i després els menys usuals (cf. solar).

 
5) Caldria arreglar tres anomalies:

— en el cas del mot fer, posant abans l’adjec-
tiu i després el verb (encara que l’ordre invers 
que observem tant en el DLC3 com en el DIEC 
s’explica pel gran ús del verb i el poc ús de 
l’adjectiu);

— en el cas del mot un, en què el DIEC dóna 
dues entrades, l’ordre hauria de ser: 1) adj i 
article 2) pronom.

— en el cas del mot velar, el DIEC hauria de fer 
com el DLC3, és a dir, reconèixer que aquest 
mot també s’usa com a substantiu.

6) No cal dir que, dins cada mot, les distintes 
accepcions s’ordenen per altres concep-
tes (generalment, d’accepció més primitiva a 
accepció més derivada).
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A vegades, a l’hora d’escriure hi ha una certa vacil-
lació entre usar l’expressió tocar a terra (amb pre-

posició) i l’expressió tocar terra (sense preposició). 
En la majoria dels casos cal fer servir la primera, que 
és més general i l’única que figura en el Diccionari 
de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) en la defini-
ció d’aquests mots:

bot2 2 1 m. [LC] [FIF] Moviment d’un cos inert que, 
en topar a terra, és llançat enlaire fins a tornar a 
tocar a terra.

pasturant adj. [HIG] En heràld., que té el cap abaixat 
fins a tocar a terra, en actitud de pasturar, s’aplica 
a un animal.

peu 1 3  [LC] a peu coix loc. adv. Amb un peu enlaire 
sense tocar a terra. 

En el DIEC2 trobem també exemples de l’expressió 
tocar a terra amb la forma conjugada del verb; així 
toca a terra (ss.vv. marxa i córrer), toquen a terra (s.v. 
saltar), tocava a terra (s.v. acotar1),  tocat a terra (s.v. 
volea). També hi ha la frase tocar de peus a terra.

L’altra expressió, tocar terra, és més específica i s’usa 
sobretot en els àmbits de l’aeronàutica, de la nave-
gació i de meteorologia —en concret, parlant d’hu-
racans (i altres fenòmens relacionats: ciclons, etc.).  

En aquest cas, tocar terra és una expressió equiva-
lent als verbs aterrar1, prendre terra.  Formalment 
es tracta d’un cas semblant al d’expressions com 
tocar port, tocar ferro, tocar fusta, tocar fons, tocar 
mare, etc.

La Gran enciclopèdia catalana (GEC) defineix el 
mot aterratge així: «Conjunt de maniobres per a 
aterrar una aeronau.» I, a continuació, en l’explica-
ció llegim: «[...] La velocitat de l’avió respecte a l’aire 

A propòsit de les expressions 
«tocar a terra» i «tocar terra»

   Carles Riera

en el moment de tocar terra ha d’ésser molt pròxima 
a la velocitat crítica o de pèrdua, que en els avions 
moderns és relativament alta; les pistes d’aterratge, 
per tant, han d’ésser molt llargues per a permetre la 
desceleració de l’avió mentre hi roda. [...]»

Vegem primer uns quants exemples de tocar terra 
correctes classificats i després una sèrie d’exemples 
incorrectes amb la forma adequada corresponent:

aeronàutica

Amb espant la mare crida: «Bota tant com t’abellesca 
però guarda’t de volar, no t’és permès, a tu, el vol 
lliure». El bon pare li adverteix: «En terra hi ha força 
elàstica que t’impulsa amunt. Sols toca terra amb el 
dit gros del peu, com el fill de Gea, Anteu, i a l’acte 
cobraràs vigor» (Goethe, Faust, vol I, acte tercer).

Avui al matí el robot Curiosity toca terra a Mart.

El falciot negre és un ocell especialment dotat per 
al vol que només toca terra per criar en esquerdes 
i forats d’edificis.

naveGació

Recordem que l’estol havia partit de Salou el dime-
cres 6 de setembre. Van tocar terra, doncs, el diven-
dres dia 8 (Ferran Soldevila, Les quatre grans crò-
niques: Llibre dels feits del rei En Jaume, p. 144, 
nota 533).

Un problema associat a les llargues navegacions és la 
dificultat de consumir aliments frescos quan el viatge 
es prolonga setmanes o de vegades mesos sense 
tocar terra (Biosfera, s.v. Els vells camins de la mar).

El 1500 l’almirall portuguès Pedro Álvares Cabral 
va tocar terra a les costes nord-orientals del Brasil 

1	 En	anglès,	to touch land,	to touch ground	signifiquen	‘aterrar’.
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(Enciclopèdia temàtica PROA, s.v. La formació del 
món modern).

Els tres Reis Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i 
Baltasar, arribaran dissabte a la tarda a Salou, com 
és ja tradició per mar, tocant terra a l’Espigó del Moll.

Vaig sortir de l’aigua, i, tan bon punt vaig tocar 
terra, em vaig adonar que em costava de mante-
nir l’equilibri.

En aquell temps, quan hagueren fet la travessia 
del llac, Jesús i els seus deixebles tocaren terra a 
Genesaret i van fondejar (Mc 6,53-56).

meteoroloGia

Amb quasi un mes de vida, el Nadine es considera el 
cinquè huracà de més durada dels observats. La prin-
cipal raó d’aquesta gran longevitat rau en el fet que en 
cap moment no va tocar terra, ja que aquesta con-
dició és la que suposa sempre l’afebliment i la mort 
dels huracans o bé la seva transformació en petites 
depressions sense vents destacables (Anuaris de 
l’Enciclopèdia 2009-2014, s.v. Meteorologia i clima-
tologia 2012).

El tifó Rosita deixa fortes pluges abans de tocar terra 
a les Filipines.

L’huracà Rita tocarà terra als estats de Texas i 
Louisiana.

L’Irma torna a tocar terra i avança cap al nord de 
Florida.

altres

Notem que, en els exemples que vénen ara, el subs-
tantiu terra duu un adjectiu qualificatiu.

És tocant terra catalana, / sentint-la bé, com vull 
morir (Josep Carner, Homenatge a Lluís Companys).

Esports: el Madrid toca terra ferma.

EXEMPLES INCORRECTES

Heus ací una sèrie d’exemples en els quals en 
comptes de tocar terra (o variants) caldria dir tocar 
a terra (o variants):

a peu coix: amb un peu enlaire sense tocar terra →  
a peu coix: amb un peu enlaire sense tocar a terra.

lluita: combat, sense armes, entre dos contendents, 
en què guanya aquell que obliga el contrari a tocar 
terra amb totes dues espatlles alhora i l’immobilitza 
durant uns quants segons → ... en què guanya aquell 
que obliga el contrari a tocar a terra amb totes dues 
espatlles alhora ...

Com determinar el peu de pivot? El primer peu que 
toca terra → Com determinar el peu de pivot? El 
primer peu que toca a terra.  

Vam fer la instal·lació del compostador d’orgànica a 
l’hort. Tothom va poder resoldre els dubtes sobre el 
funcionament, el contingut que s’hi havia de posar i 
per què el compostador havia de tenir forats i havia 
d’estar tocant terra → ... i per què el compostador 
havia de tenir forats i havia d’estar tocant a terra.

Un exercici per a recordar que som aquí, ara, en 
aquest moment, consisteix en un moviment rítmic i 
continuat amb les cames i els peus connectant amb 
el terra; és molt millor de realitzar-ho posant tot el 
peu en el sòl, tocant terra → ... és molt millor de rea-
litzar-ho posant tot el peu en el sòl, tocant a terra.
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Per començar, recordem el criteri que seguim, esmen-
tat en la primera part d’aquest article1: 

«... quant a l’ús escrit d’aquestes preposicions, 
seguim el criteri normatiu (d’entre els tres possi-
bles) que és adoptat en el redactat mateix de la nova 
Gramàtica de l’IEC aprovada l’any 2016».

A partir d’aquest criteri normatiu2 vam comprovar la vali-
desa de la nostra tesi. Feia així:

«Si apliquem la normativa de Fabra stricto sensu a 
un complement de tipus causal/final que té la forma 
‘per (a) + poder + votar’, en general ‘per (a) + poder 
+ infintiu’, aleshores tal expressió actua únicament 
com a complement final. Consegüentment, la clàu-
sula d’infinitiu poder + infinitiu cal que sigui prece-
dida per la preposició per a i no pas per la preposi-
ció per, en aquests casos».

Però advertíem que «aquests casos» no són tots els 
casos. Recordem-ne el perquè:

«Hi ha complements verbals que també comencen 
amb aquestes preposicions que no són ni comple-
ments causals ni finals. Són els complements regits».

Per als quals avançàvem que la tria de la preposi-
ció depenia del tipus de preposició regida. Doncs bé, 
aquesta dependència respon al criteri que exposem a 
continuació:

Sempre que qualsevol complement verbal de la 
forma ‘preposició + infinitiu’ (clàusula d’infinitiu) sigui 
un complement de règim que és regit per un verb 
que selecciona la preposició per, aleshores aquesta 
preposició preval, i fins i tot escriurem en la forma  
‘per + poder + infinitiu’ (sense la preposició com-
posta) els casos analitzats3 de caràcter final de la 

   Jaume Casassas i Castellà

forma ‘per a + poder + infinitiu’. Però si el comple-
ment de règim és regit per un verb que selecciona 
per a, aleshores, lògicament, en aquests casos de 
doble infinitiu amb poder, hi mantindrem aquesta pre-
posició composta.

Exemples: 

Malda per poder fugir de la presó 
 (maldar selecciona per en el compl. de règim).
Em preparo per a poder treballar 
 (preparar-se selecciona per a en el compl. de règim). 
Frisava per poder veure’l  
 (frisar selecciona la preposició per en el compl. de règim).
Els estudis el capaciten per a poder ser metge  
 (capacitar selecciona la preposició per a).
En Jan es deleix per poder pilotar un dron 
 (delir-se selecciona la preposició per).
Els aprofito per a poder fer el sopar 
 (aprofitar selecciona la preposició per a).

En canvi, aquests mateixos complements verbals que 
acabem de subratllar, els escriurem tots ells amb per 
a quan no són complements de règim, d’acord amb el 
caràcter exclusivament final d’aquest tipus de doble 
infinitiu. Exemples:

Va fer un forat a la paret per a poder fugir de la presó. 
Estudio força per a poder treballar. 
Vingué de Salt per a poder veure’l.  
Hauràs de comptar a estudiar de valent per a poder ser metge.  
T’hauràs de carregar de paciència per a poder pilotar un dron.  
No tenim pas tot el temps del món per a poder fer el sopar. 

Però tot això ens duu probablement a una pregunta ine-
ludible: deixa de tenir caràcter final el complement de 
doble infinitiu, ‘poder + infinitiu’, quan adopta la funció 
de complement de règim que és regit per un verb que 
selecciona la preposició per? 

1	 Vegeu	LLENGUA	NACIONAL,		núm.	104,	p.	25.
2	 En	aquesta	nostra	sèrie	d’articles,	l’objecte	últim	de	la	tria	d’aquest	criteri	preposicional,	més	enllà	de	ser	el	criteri	normatiu	que	més	s’acosta	

a	l’esperit	de	Fabra	i	més	enllà	de	convergir	amb	el	criteri	mateix	de	la	nostra	revista,	consisteix	a	convidar	el	lector	a	l’anàlisi	i	a	la	reflexió	lin-
güístiques	amb	la	intenció	d’oferir	elements	de	judici	i	de	formació	de	criteri	que	permetin	besllumar	una	solució	normativa	preposicional	que	
superi	la	manca	d’unicitat	de	l’actual.

3	 Vegeu	LLENGUA	NACIONAL,	núm.	104,	p.	27,	primer	paràgraf.

Hem d’escriure «per a poder votar» 
o bé «per poder votar»? (II)
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La resposta a aquesta pregunta és NO, però ja no tindrà 
la consideració de complement final, ni tampoc encara 
que sigui seleccionat per la preposició per a, sinó la de 
complement de règim. 

Mirem de justificar aquesta resposta. 

L’essència d’allò que acaba per confegir i determinar 
una determinada gramàtica, tant si parlem de gramà-
tica normativa com si parlem de la gramàtica interna del 
parlant, té la seva raó de ser principalment en la sintaxi. 
La semàntica hi pot tenir un paper important, però no 
és determinant. D’una banda, la raó semàntica ens fa 
adonar que el caràcter causal i el caràcter final no deixen 
de ser mers trets semàntics; i de l’altra, la raó sintàctica 
ens diu que el complement de règim és un constituent 
essencial del predicat verbal4 i que per aquesta raó el 
considerem argument intern del predicat, mentre que 
els complements finals i causals no participen de l’es-
tructura argumental del predicat verbal, i per aquesta 
raó els considerem adjunts. Un exemple potser facili-
tarà la comprensió d’això que estem afirmant.

Agafant la frase Els treballadors han optat per continuar 
la vaga (on hem subratllat el complement de règim), la 
nostra gramàtica interna ens duu a dir i a escriure per 
malgrat l’evident caràcter exclusivament final que té el 
fet de continuar la vaga (i que, d’acord amb el criteri que 
hem adoptat, aquest caràcter final ens duria a escriure 
aquest complement amb per a). Aquesta finalitat, la 
de continuar la vaga, segur que està en la ment de la 
majoria de treballadors quan trien l’opció que trien. Però 
en la semàntica del verb optar hi ha un tret que preval 
per sobre del caràcter final: és el tret de triar, de deci-
dir-se per una determinada opció, per una determinada 
finalitat, sigui la de mantenir la vaga o sigui la de finalit-
zar-la. Per aquesta raó demanem per quina opció t’has 
decidit? i no pas per a quina opció t’has decidit? Per tant, 
diem i escrivim no sé per quina alternativa optes i no pas 
no sé per a quina alternativa optes, i, pel mateix motiu, 
han optat per continuar la vaga i no pas han optat per 
a continuar la vaga. Fins aquí el raonament semàntic. I 
quina és la raó sintàctica? Aquesta altra raó sobrepassa 
el cas concret d’aquest exemple i sobrepassa també el 
conjunt de casos de complement de règim de preposi-
ció per. És més genèrica, comprèn tots els casos pre-
posicionals en què es classifiquen els complements de 
règim. La raó sintàctica es fa explícita en el moment que 
observem que el complement de règim, com a argument 
intern del predicat, cal que ocupi una posició postverbal 
i no cap altra posició. Sol anar immediatament després 
del verb (posició que solen ocupar els complements de 

règim de preposició per i altres preposicions), però pot 
anar també darrere del complement directe (posició que 
poden presentar els complements de règim de prepo-
sició per a, però no solen fer-ho els de preposició per). 
Aquesta restricció no la tenen els adjunts, els comple-
ments causals i finals. Tornem al terreny dels exemples 
a fi que ho vegem més clar:

(1) Optem per anar a dormir d’hora o bé per llevar-nos 
tard, per a poder dormir les hores.
(2) Els bombers malden per apagar l’incendi per evitar 
que es propagui.

Tant en (1) com en (2), dislocant el complement de règim 
tot posant-lo al davant de la frase, podem comprovar 
com la frase esdevé confusa, està mancada de sentit 
o bé aquest sentit canvia:

(1’) *Per anar a dormir d’hora o bé per llevar-nos tard 
optarem, per a poder dormir les hores.
(2’) *Per apagar l’incendi els bombers malden per evitar 
que es propagui.

Fent la dislocació de l’adjunt, és a dir, el complement 
final en la frase (1), o bé el complement causal i final 
(2), aleshores el sentit de la frase es manté:

(1’’) Per a poder dormir les hores, optarem per anar a 
dormir d’hora o bé per llevar-nos tard.
(2’’) Per evitar que es propagui, els bombers malden 
per apagar l’incendi.

Si bé en (2’’), refent la pronominalització podem millo-
rar la claredat del sentit: 

( 2’’’) Per evitar que es propagui l’incendi, els bombers 
malden per apagar-lo.

És a dir, la dislocació d’un adjunt, tal com hem fet en (1’’) 
o (2’’) / (2’’’), no fa que canviï el sentit de la frase origi-
nal (1) o (2). En canvi, hi ha canvi de sentit o bé aquest 
sentit esdevé confús amb la dislocació d’un complement 
de règim, tal com hem fet en (1’) o (2’′). Precisament, 
l’anàlisi de com canvia o no el sentit d’una frase pro-
vocant-hi una dislocació és un recurs que tenim per a 
detectar i diferenciar un complement de règim dels com-
plements que són adjunts, com ara els complements 
causals o finals.

Vegem ara un darrer aspecte que ens interessa remar-
car. La comparació entre diferents tipus de complement 
de règim ens permet de palesar les diferents formes que 

4	 Altres	complements	que	també	són	arguments	interns	són	el	complement	directe	(acusatiu)	i	l’indirecte	(datiu).
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aquests complements poden adoptar (‘preposició + sin-
tagma nominal’ o bé ‘preposició + clàusula d’infinitiu). 

(3) Es dedica a la música. Es dedica a fer de professor. 
(4) Parlen de filosofia.  Parlen de canviar l’horari. 
(5) Opten per un diàleg sincer. Opten per parlar-ne.
(6) Es prepara per a la reunió. Es prepara per a dormir. 

Doncs bé, en les clàusules d’infinitiu precedides de pre-
posició, podem constatar que el possible dubte de ser 
interpretades com a complements de règim o bé com a 
complements causals o finals només pot tenir lloc per al 
cas de les precedides per la preposició per o per a. Fet 
que no s’esdevé amb els complements d’altre tipus pre-
posicional. Fixem-nos en cadascuna de les preguntes 
següents: A què es dedica?,  De què parlen?,  Per què 
opten? i Per a què es prepara?, que correspon respec-
tivament a cadascuna de les dues possibles respostes 
de cada exemple. Doncs bé, aquestes preguntes res-
ponen a l’esquema:

(7) ‘preposició + QUÈ + verb?’ 

En cada pregunta sobre aquests exemples concrets, ens 
referim respectivament a l’objecte de l’acció verbal duta 
a terme en cada cas pel subjecte i explicitada mitjan-
çant la preposició que la semàntica de cada verb selec-
ciona per a vehicular el significat que pretén transmetre. 

Doncs bé, les preguntes A què es dedica?, De què 
parlen? són clares i explícites, difícilment ens duran a 
error. En canvi, les preguntes Per què? i Per a què? i, 
en general, les de la forma ‘Per què + forma verbal?’ i 
‘Per a què + forma verbal?’ poden induir-nos a equívoc 
o dubte pel fet que, a més de demanar, de preguntar per 
les expressions de complement de règim que comen-
cen amb alguna de les preposicions per o per a, poden 
referir-se a demanar, a preguntar per la causa o la fina-
litat de l’acció verbal. 

Comprovem-ho, per exemple, a partir de la frase (1’’). 
Si qui enuncia aquesta frase hi afegeix la pregunta Per 
què optem?, tenim:

Per a poder dormir les hores, optarem per anar a dormir 
d’hora o bé per llevar-nos tard. Per què optem?

Aleshores no seria impossible obtenir més d’una 
resposta:

R1: Perquè puguem dormir les hores 
 (entén que pregunten per la finalitat).
R2: Perquè estem dotats de capacitat de decisió 
 (entén que pregunten per la causa).
R3: Per anar a dormir d’hora 
 (entén que cal decidir-se per alguna opció).
R4: Per llevar-nos tard 
 (entén que cal decidir-se per alguna opció).
 
La resposta R1 és perfectament plausible; correspon-
dria a algú a qui està bé qualsevol de les dues opcions 
sempre que li respectin poder dormir les hores. La res-
posta R2 sembla més aviat forçada en aquest context, 
llevat que sigui algú que vulgui fer la gracieta tot jugant 
amb la situació que provoca l’ambigüitat de la frase. Les 
respostes R3 i R4 semblen les més pragmàtiques i plau-
sibles, les més apropiades en aquest context. 

Hem vist com la pregunta amb per presenta ambigüitat 
lingüística, conclusió a la qual ja havíem arribat en un 
article anterior5. Deixem per a més endavant de comen-
tar en un altre article la possible ambigüitat amb la pre-
gunta amb la preposició composta. 

A tall de conclusió, tot reprenent la interrogació del títol 
del present article i a partir del que hem comentat fins 
aquí, podem justificar el criteri de distribució preposicio-
nal dels exemples següents:

(7) Hem de fer costat a la gent que dóna la cara per a 
poder votar.
(8) Pel que fa al referèndum, part del sobiranisme català 
frisa per poder votar.

Justificació:

En (7), el complement verbal de la clàusula de doble infi-
nitiu (amb poder) és tan sols un complement de finalitat. 
El seu exclusiu caràcter final ho és en raó de la semàn-
tica del verb poder. La preposició que hi correspon, per 
tant, és la composta.

En (8), el complement verbal de la clàusula de doble infi-
nitiu (amb poder), tot i conservar el caràcter final inherent 
a aquest tipus de doble infinitiu, ja no és un complement 
de finalitat sinó un complement de règim de preposició 
per, essent així que el verb frisar selecciona aquesta pre-
posició i no pas cap altra en el seu complement de règim. 
La preposició que hi correspon, per tant, és la simple6.

5 «L’expressió interrogativa Per què?», dins LLengua nacionaL, núm. 103, p. 40.  
6 També forma part de la justificació la raó sintàctica i la semàntica del verb en qüestió, frisar en aquest cas, raons que hem comen-

tat abans i que aquí no repetim per no allargar aquesta justificació.
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El desdoblament de gènere per donar visibilitat a les 
dones, serveix realment perquè deixin d’estar dis-

criminades? La llengua pot incidir sobre el món, o és 
el món que incideix sobre la llengua? Tot és possible 
de ser expressat en qualsevol llengua, o hi ha limita-
cions? Per tal d’aprofundir en aquestes qüestions, el 
Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de 
la Universitat de Barcelona va convidar, el proppas-
sat 22 de març, tres escriptors i tres periodistes en el 
marc del V Memorial Eva Monrós, un col·loqui anual 
organitzat en record de la investigadora del GELA 
Eva Monrós, morta ara fa cinc anys. El públic, que va 
omplir fins a la bandera l’aula magna de l’edifici histò-
ric, era format majoritàriament per estudiants del grau 
de Comunicació i Indústries Culturals.

Els ponents, en general, es van mostrar contraris a 
la idea que canviar la llengua faci canviar el món. 
El desdoblament de gènere, per exemple, no fa que 
les dones deixin d’estar discriminades, va assegu-
rar Miquel Piris, periodista de l’InfoK i antic col·labo-
rador del Quèquicom, «però serveix de penitència 
per a reparar els pecats del masclisme». Ho va dir 
amb ironia, és clar, però també molt seriosament. I va 
comparar aquesta actitud cosmètica amb el que fem 
la majoria de la gent enfront del canvi climàtic: «Ens 
conformem amb actes simbòlics —com reciclar o usar 
bosses de roba— per tenir sensació de control i que 
tot va bé; però això no canvia la realitat, perquè no va 
al fons del problema», va concloure.

El també periodista Xavi Bundó, de RAC1, company 
de Piris en la mateixa taula de debat, es va referir a la 
influència que la realitat canviant té sobre la llengua: 
hi ha paraules que queden obsoletes i es deixen de 
fer servir, i d’altres que cal posar al dia, com ara l’ad-
jectiu èpic, que els joves fan servir com a sinònim 
de genial, i no amb el significat de heroic. Pel que fa 
al fenomen contrari —la incidència de la llengua, o 
més aviat del discurs, en la realitat—, va recórrer a un 

   Maria Rosa Bayà

Si canviem la llengua, 
canviem el món? 

Universitat de Barcelona

Crònica del V Memorial Eva Monrós

exemple sobre un tema molt actual com és el judici als 
membres del Govern de Catalunya i als líders socials. 
«Quan una manifestació normal i corrent passa a ser 
anomenada tumult, aquesta perversió del llenguatge 
té conseqüències molt reals: es passa d’uns desor-
dres públics sancionats amb una multa a una pena de 
vint-i-cinc anys de presó.» 

Per la seva banda, Magí Camps, periodista cultural 
de La Vanguardia, va abordar el debat des d’un punt 
de vista diferent. Es va referir a com canvia la realitat 
si es canvia de llengua. Segons el seu parer, actual-
ment hi ha una pressió molt forta perquè els catalans 
canviem de llengua en molts espais. Un exemple clar 
és el Parlament de Catalunya, on d’ençà que hi ha 
diputats de Ciutadans s’hi empra el castellà habitual-
ment, de manera que hi ha hagut un canvi en la forma 
de veure aquesta cambra. La nova candidata del Partit 
Popular per Barcelona al Congrés dels Diputats, que 
ni tan sols entén el català, afegeix un grau més a 
aquesta pressió: anticipa que en el futur hi pugui haver 
diputats al Parlament que necessitin auriculars, com 
a pas previ a la substitució lingüística. Enfront d’això, 
Camps creu que els parlants tenim el poder i hem d’ac-
tuar d’una manera proactiva. Aquesta proactivitat és la 
que ha portat algunes editorials de fora de Catalunya 
a editar en català per la demanda que hi ha de llibres 
en aquesta llengua des dels clubs de lectura catalans. 

Albert Sànchez Pinyol, escriptor i antropòleg, va par-
ticipar en la taula d’escriptors juntament amb Empar 
Moliner i Adrià Pujol Cruells. L’autor de La pell freda 
va interpretar el debat en els mateixos termes que 
Magí Camps, i va argumentar, doncs, sobre si canviar 
de llengua canvia la realitat. Va explicar que inicial-
ment creia que sí, que les llengües fan veure el món 
d’una manera determinada, però la seva experiència 
etnogràfica amb els mbuti —pigmeus del Congo— li 
va demostrar que no. Segons va explicar, els mbuti 
parlen suahili per un procés de substitució lingüística 
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que van patir en el segle xViii, quan els nande, poble 
bantu que provenia de l’est, es van assentar a les 
seves terres i els van sotmetre. Quan Sànchez Pinyol 
va entrevistar els mbuti, el primer que els va demanar 
va ser quin idioma parlaven, i ells li van respondre que 
no en tenien, d’idioma, que parlaven «l’idioma dels 
veïns». Més de dos segles després, encara tenien 
consciència que la llengua que parlaven no era la 
pròpia. Malgrat l’assimilació lingüística, però, els mbuti 
mantenen les seves formes de vida intactes i no han 
adoptat res dels nande, tret de la llengua. «Com a 
epíleg —va concloure Sànchez Pinyol—, aquesta 
experiència etnogràfica em va servir per a pregun-
tar-me sobre mi mateix: per què ens importa tant als 
catalans la llengua?» La resposta de l’antropòleg és 
clara: «Doncs perquè som com els mbuti però a l’in-
revés: ens hem assimilat en tot als nostres nande 
excepte en l’idioma.» 

L’escriptora i periodista Empar Moliner, tot i coincidir 
en la idea general que la llengua no canvia el món, 
sí que va voler destacar que com a escriptora que 
escriu en català sovint es troba que li falten registres. 

«Si fas ficció ambientada en una ciutat catalana dels 
nostres dies —va dir—, has de lluitar contra una rea-
litat en què no hi ha tots els registres (la llengua del 
venedor de droga, la del captaire...). Has d’inventar 
alguns nivells del llenguatge.» 

Finalment, l’escriptor i antropòleg Adrià Pujol Cruells 
va parlar de la importància de posar nom a les coses 
per a poder canviar una mica la visió del món: «El llen-
guatge potser no pot canviar el món, però almenys l’ha 
de poder incomodar, o crear les condicions perquè 
pugui canviar.» Ho va exemplificar també amb una 
experiència etnogràfica, en el seu cas amb dones 
iemenites. Totes les dones iemenites de més de vint-
i-cinc anys que va conèixer tenien mal d’esquena, però 
no posaven nom al seu mal: deien simplement que era 
un càstig per ser males musulmanes. El cert és que el 
mal d’esquena era conseqüència d’anar sempre car-
regades amunt i avall per tenir cura de les seves famí-
lies. El dia que algunes d’aquestes dones van comen-
çar a dir-ne mal d’esquena i a associar el dolor amb 
l’esforç físic que feien, pel sol fet d’emparaular aquella 
realitat, «l’eix del món va girar una mica».  

nota

Aprofitem la publicació d’aquesta crònica per felicitar la professora Carme Junyent, directora del GELA i 
membre del jurat del Premi Llengua Nacional, que enguany ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi.
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Resulta ben habitual que aquell 
que mostra xenofòbia també 

mostri xovinisme, i viceversa. 
Per tant, trob adient l’ús d’un 

terme que englobi aquests dos 
conceptes.

   Bernat Joan i Marí

Feliç troballa

El terme xenovinisme ha estat una feliç trobada (proba-
blement fruit d’un lapsus, com són molt sovint les tro-
bades més interessants) d’un estudiant (de nom Mario 
Pacheco), a l’hora d’examinar-se sobre determinats 
aspectes vinculats amb l’anàlisi sociolingüística. En 
llegir el terme vaig pensar que constituïa una troballa 
interessant, perquè es produïa, evidentment, fruit de 
l’encreuament entre els termes xenofòbia i xovinisme. 
I, com que actualment, al Regne d’Espanya, estam en 
fase d’observació d’una creixent xenofòbia, i d’un crei-
xent xovinisme, pens que resulta adient d’adoptar un 
terme que indiqui la suma d’ambdues actituds. 

Cal dir, endemés, que normalment la xenofòbia i el 
xovinisme van de bracet. 
Resulta ben habitual que 
aquell que mostra xeno-
fòbia també mostri xovi-
nisme, i viceversa. Per tant, 
trob adient l’ús d’un terme 
que englobi aquests dos 
conceptes. 

A l’hora d’analitzar-lo, comen-
cem per veure com defineix 
el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) els 
termes xenofòbia i xovinisme: 

«Xenofòbia. f. [LC] [SO] [PS] Odi als estrangers.»

«Xovinisme. m. [LC] Admiració excessiva pel propi 
país associada a un desinterès o a un menyspreu per 
altres cultures o països.»

Efectivament, tal com diu l’arrel grega dels seus dos 
components, xenofòbia significa odi als estrangers. En 
el cas que ens ocupa, els estrangers són molt diver-
sos. Són els immigrants que han vengut a viure al 
nostre país, entre d’altres. Però també ho són, per a 
la majoria dominant dins el Regne d’Espanya, els inte-
grants de les nacions sense estat. Perquè la societat 
espanyola, d’una manera generalitzada, no ha consi-
derat mai els catalans com a part del seu cos social.

Xenovinisme (apunts sobre 
xenofòbia i xovinisme al Regne d’Espanya)

Catalans per jueus, en el segle xvii

El segle xVii constitueix el Segle d’Or de la literatura 
castellana, dita espanyola. Els autors del seu segle 
d’or formen part de l’star system que ens hem d’em-
passar tots, de grat o per força, a través de mitjans 
molt diversos, entre els quals juga un paper importan-
tíssim l’educació. Espanya ha construït, dins el seu 
sistema educatiu, un star system fet de colonialistes, 
supremacistes i xenòfobs que tira d’esquena. Però, al 
cap i a la fi, són els qui han donat arguments per a la 
«unitat espanyola». 

Fins a finals del segle xV, la xenofòbia castellana s’adre-
çava contra diversos col·lectius, amb graus diversos 
de fúria. El col·lectiu més damnificat per l’esmentada 

xenofòbia, sense cap mena 
de dubte, eren els jueus. 
Però els Reis Catòlics varen 
tenir a bé d’expulsar-los 
de la península Ibèrica, de 
manera que, a principis del 
segle xVii, ja no tenia gaire 
sentit continuar mantenint 
els jueus al capdamunt de 
l’odi hispànic. Tampoc no 
feia sentit posar-hi els habi-

tants autòctons de les terres que anaven conquerint a 
les Amèriques, puix que eren gent conquerida, preci-
sament, i, per tant, en vies d’assimilació. El problema 
bàsic que tenien amb els jueus era que no havien 
pogut assimilar-los totalment, que una part continua-
ven mantenint una pràctica religiosa que no anava en 
la línia de la religió oficial majoritària. I, d’acord amb 
la seua lògica, no es podia tolerar ni la més petita 
dissidència. 

Fou en el segle xVii que l’odi als jueus va ser substituït, 
lentament però inexorablement, per la catalanofòbia, 
per l’odi als catalans. Les peces literàries de Quevedo, 
de Góngora i de tota aquella trepa en van plenes. 
Se’ns podrà dir que aleshores tothom era racista i que, 
per tant, no és estrany que els escriptors castellans 
s’embrancassin en una croada d’odi contra els cata-
lans, més i més si, durant la Guerra dels Segadors, 
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havien intentat d’establir a Catalunya una mena de 
república, després d’alçar-se descaradament contra 
la corona. 

Essent així, els autors espanyols varen substituir els 
jueus pels catalans, atribuint-los les mateixes caracte-
rístiques: ser garrepes, anar per darrere, ser covards i 
no atrevir-se a l’enfrontament armat directe, buscar el 
consens i apel·lar contínuament a arreglar les coses 
parlant… Al cap i a la fi, tot allò que els feia posar més 
nerviosos. Fixem-nos, emperò, que per a una tal subs-
titució existia una condició prèvia indispensable: que 
no considerassin els catalans com a membres de la 
seua mateixa nació. De la mateixa manera que no 
hi consideraven els jueus, per molts castellans que 
poguessin ser tots ells. Si els catalans haguessin fet 
part de la mateixa nació que aquells que projecta-
ven contra ells la seua xenofòbia, aquesta projecció 
hauria estat del tot impossible. De manera indirecta, 
doncs, es manifestava que els catalans eren «una 
altra nació». 

Tornem a l’educació: el sistema educatiu espanyol 
ha encimbellat els xenòfobs. Això no hauria de ser un 
obstacle insalvable per a la bona educació si, corre-
lativament, hagués posat de manifest aquesta xeno-
fòbia i no l’hagués continuada transmetent a través 
del sistema. Però no va ser així. Es va crear la ficció 
del Segle d’Or i, a més, es varen glorificar els seus 
«valors», tan radicalment contraris als valors europeus 
que ara aparentment tothom defensa. 

I sentiment d’inferioritat traduït a xovinisme

Correlativament, el xovinisme és, d’acord amb el 
DIEC, l’«admiració excessiva pel propi país associada 

a un desinterès o a un menyspreu per altres cultures 
o països».

Traduïda la xenofòbia contra els jueus (encara amb 
romanents importants dins la societat castellana del 
moment, i segurament fins ara) en xenofòbia anticata-
lana, el vell imperi on no es ponia el sol va començar a 
dessagnar-se. Fins a finals del segle xix, l’imperi espa-
nyol va perdre més territoris que ningú. Tothom es volia 
independitzar d’Espanya, tothom feia la via que podia 
per aconseguir-ho. El segle xix es va caracteritzar per 
una autèntica orgia d’estats independitzant-se d’Es-
panya. La qual, pel seu cantó, naturalment, sempre va 
mantenir que era «una i indissoluble». 

A la humiliació de les independències constants i a 
la incapacitat d’Espanya de fer com el Regne Unit 
i crear quelcom semblant a la Commonwealth, s’hi 
va sumar el fet que algunes de les antigues colònies 
tenien una economia i un grau de benestar molt supe-
riors als de la vella metròpoli. Així, Flandes esdevenia 
una pròspera Holanda, impossible de frenar des d’Es-
panya, i incomparablement més pròspera. I durant un 
primer segle d’independència molts països de l’Amè-
rica Llatina varen aconseguir uns estàndards de vida 
molt superiors als que aleshores hi havia a Espanya. 

Així mateix, contemporàniament, a la península 
Ibèrica hi havia fonamentalment dues regions que 
estaven fent la revolució industrial: el País Basc i 
Catalunya. Catalunya, pel volum d’habitants i per 
l’extensió, més que el País Basc. 

Va ser en aquest context que va arrelar fins a l’extrem 
el provincianisme espanyol. Espanya es va tornar 
brutalment provinciana, en oposició a una Catalunya 
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que estava cada vegada més oberta al món, que era 
cada vegada més cosmopolita. Una comparació de 
la Generación del 98 espanyola amb el Modernisme 
català ens dóna una bona perspectiva d’aquests fets. 
Espanya es va anar tancant dins de si mateixa, mar-
ginant-se de tot allò que succeïa a la seua part del 
món, i conreant un xovinisme estèril i estúpid que 
ha durat fins als nostres dies (altra vegada, en bona 
part, gràcies a la manca de competència del sistema 
educatiu). 

Pensar que la cultura espanyola és superior a la 
catalana o a la basca, que l’espanyol és una llengua 
universal que tothom vol aprendre o que la litera-
tura generada a Castella val molt més que no la que 
generam a Catalunya, el País Valencià i les Illes 
Balears són mostres de provincianisme extrem, dis-
fressat, com sol ocórrer amb els complexos d’infe-
rioritat, de xovinisme. 

Xenovisme segle xxi

I entram en el segle xxi embolcallats amb una mescla 
de xenofòbia i de xovinisme que va augmentant, fona-
mentalment a redós del conflicte nacional no resolt. 
El desvetllament de l’inde-
pendentisme català, el camí 
del poble de Catalunya cap 
a l’exercici del seu dret inali-
enable a l’autodeterminació 
«ha despertat la bèstia», en 
terminologia d’ells mateixos. 
Però la bèstia hi era. Vull dir 
que tant la xenofòbia anticatalana (conreada entu-
siàsticament a partir del segle xVii, àlies segle d’or 
seu) i el xovinisme hi eren. I potser no es manifesta-
ven tan directament com ho han fet posteriorment, 
però això no implica que no existissin. 

D’altra banda, resulta absurd culpar els catalans del 
xovinisme i de la xenofòbia en contra seua. Per què 
en tenim la culpa? Perquè existim? Seria tan absurd 
com culpar els negres de l’existència del Ku-kux-
klan! Durant segles s’ha intentat, precisament, l’as-
similació dels catalans a l’única Espanya que sembla 
que es pugui entendre des dels òrgans centrals de 
l’Estat, que és l’Espanya feta a imatge i semblança 
de Castella. Des de la seua perspectiva, el caste-
llà és més espanyol que el català (de fet, miren de 
dir-ne espanyol, almenys internacionalment; no a 
nivell intern, no fos cas que els no castellanopar-
lants no ens hi sentíssim identificats), el flamenc és 
més espanyol que la sardana (tot i que hi ha flamenc 
català, i fins i tot basc), els toros són més espanyols 
que els castells humans i el Reial Madrid és més 

espanyol que el Barça. Si ells, molt majoritàriament, 
ho senten així, els catalans no hi poden fer res. No 
poden ser espanyols ni encara que ho vulguin ser, ni 
que fos l’anhel més profund del cor d’una immensa 
majoria. 

Per això estam assistint a una propaganda periodís-
tica sobre el fet català que faria envermellir el règim 
de Corea del Nord, vivim un judici-farsa plagat d’irre-
gularitats on la xenofòbia i el xovinisme són presents 
d’una manera continuada, i assistim a un enclaustra-
ment hispànic que, en molts aspectes, s’assembla al 
que es va produir al voltant de l’any 98 del segle xix. 

Un exili català dinàmic, i, sobretot, una societat cata-
lana dinàmica i activa està posant en evidència totes 
aquestes mancances, que es podrien esmenar si al 
Regne d’Espanya hi hagués uns mínims de volun-
tat de reforma. Però resulta impossible, perquè 
encara viuen en l’autisme ancestral. No s’adonen, 
per exemple, que el resultat final del judici-farsa el 
decidirà el Tribunal d’Estrasburg. No volen veure 
que no tenen cap poder per a aconseguir l’extradi-
ció del president Puigdemont. No poden coure que 
pertot arreu siguin blasmats per l’actuació policial 

contra la gent indefensa. I 
es tanquen, i no volen escol-
tar ni sentir res. Com en el 
98. 

Com que no tenen intel-
lectuals que no siguin mers 
propagandistes del règim i 

com que els índexs de valors morals són realment 
molt baixos, han mostrat ben clarament que preferei-
xen el xenovinisme a la reforma, que lliga més amb 
la societat espanyola actual el xenovinisme que no 
el liberalisme. 

Des de la part catalana, s’ha de fer tot el possible 
perquè el xenovinisme no ens contamini. No hem 
d’odiar en Marchena i companyia per molt odiosos 
que puguin ser, perquè ens posaríem al seu nivell. 
L’únic antídot real contra aquest xenovinisme, que 
també plana com un perill sobre nosaltres, serà la 
construcció de la República Catalana.  

Només la llibertat pot esdevenir la base dels valors 
fonamentals en què s’assenta la fraternitat humana. 
Només essent lliures ens podrem desprendre de l’odi, 
de l’enclaustrament i de l’art poc productiu de mirar-
nos el melic. Per això, ens devem a nosaltres matei-
xos, portar a bon port el procés que hem posat en 
marxa, conscientment, decididament, voluntàriament 
i alegrement.  

Només la llibertat pot esdevenir 
la base dels valors fonamentals 
en què s’assenta la fraternitat 

humana. 
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L’arpità, conegut històricament per la romanís-
tica com a francoprovençal, és una llengua romà-

nica de la branca gal·loromànica, amb la particula-
ritat que té el domini lingüístic dividit administrativa-
ment entre França, Suïssa i Itàlia. El nom d’aquesta 
llengua, arpità, és format a partir del topònim Arpes 
(Alps) i de la terminació de occità. És un glossònim 
que ha emergit des de certs militants culturals de la 
Vall d’Aosta, en particular de Josèf Hanriet, a partir del 
anys setanta del segle passat.

La llengua arpitana, conreada literàriament d’ençà 
de l’edat mitjana, no ha viscut, tanmateix, un procés 
d’estandardització unitari, en bona part frenat per la 
mateixa situació del país, constituït sobretot per valls 
aïllades i, a més, dividit entre tres estats diversos on 
els arpitans estaven (i estan) en minoria. A partir de 
l’edat moderna, el Regne de França imposà el francès 
als territoris arpitans que controlava, i l’únic Estat de 
base arpitana, el Ducat de Savoia, ja adoptà el francès 
com a llengua oficial l’any 1540.

Durant molts segles, doncs, els parlants d’arpità han 
mancat de consciència lingüística diferenciada, perquè 
han viscut en una profunda diglòssia interlingüística, 
amb l’arpità com a llengua col·loquial, i gairebé sense 
conreu literari, mentre que el francès exercia, i exer-
ceix, de llengua estàndard, amb plenes funcions de 
llengua oficial i d’alta cultura. Fins i tot la romanística  
ignorà aquesta llengua durant dècades, els parlars 
de la qual eren tenguts usualment com a dialectes de 
transició entre el francès i el provençal (d’aquí el nom 
franco-provençal).

Avui dia, l’arpità es troba en greu perill d’extinció, fins 
al punt que ha estat substituït pel francès també com 
a llengua col·loquial. Hom calcula que és parlat per 
nomès unes 60.000 persones, la major part de les 
quals són gent gran. Roman encara un gruix de par-
lants de relativa importància a la Vall d’Aosta, a l’Estat 
italià, on és llengua cooficial, i sobretot al poble d’Evo-
lenna, dins la Confederació suïssa.

A tall de cloenda, és curiós i força significatiu notar que 
a Suïssa el francès no és nadiu, per més que hi sigui 
l’única llengua oficial als cantons occidentals (Ginebra, 
Lausana, Neuchâtel). La parla original, ací, és l’arpità, 
que primer va perdre el seu ús en totes les capitals (a 
partir del segle XVI), i més endavant en àmplies zones 
rurals. Fa moltes dècades que la llengua arpitana va 
veure interrompuda la transmissió intergeneracional 
a gairebé tot arreu on es parlava. A la Confederació 
Helvètica ningú no s’ha preocupat de defensar-la, i a 
França encara menys, per descomptat. Breument: l’ar-
pità ha esdevingut una parla rústica que gairebé ningú 
no sembla tenir interès a mantenir. No s’ensenya en 
cap escola, ni a la d’Evolenna, i l’única senyalització 
que la llueix és la dels cursos d’aigua.  

L’arpità, una llengua 
europea desconeguda
 

   Andreu Salom i Mir

Fonts consultades

Informació extreta de l’amic Eugeni Casanova, que va 
fer un viatge de descoberta a terres arpitanes.
Viquipèdia.cat.
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Aina Moll Marquès, una 
donassa que ha fet país

El plenari del Consell Social de la Llengua Catalana 
es reuneix per segona vegada després d’haver 

estat ignorat durant quatre anys per l’anterior execu-
tiu, aleshores presidit per Jaume Matas. Ella compa-
reix un pèl tard, amb aire despistat, cabellera blanca, 
figura esprimatxada, lleument corbada, digna, elegant, 
senzilla, tranquil·la, forta i impassible. Modestament 
s’asseu a darrera fila, capada a 
dreta, capada a esquerra, a poc a 
poc retorna les salutacions silen-
cioses de la resta de membres del 
Consell Social. Tan matriarca. Tan 
Moll. Figura entranyable. Rostre 
de son pare. Tota dignitat. Tota 
coherència.

La veig enfilant el carrer de l’Estudi 
General de Palma, de bracet amb 
n’Isidor Marí. Tots dos es dirigeixen 
a l’assemblea de l’Obra Cultural 
Balear del 2005. Amb tota la força 
que té el gest: han volgut venir a 
votar per donar suport a una nova 
fornada, a un nou equip que es 
farà càrrec de l’entitat que ella va 
ajudar a fundar l’any 1962.

La record en la lliçó magistral que 
va fer el dia que va ser investida Doctora Honoris 
Causa per la Universitat Oberta de Catalunya dient 
que, segurament, el nomenament era «laboris causa».

La record emocionada en l’homenatge que li vàrem 
fer el desembre del 2012 a l’exterior i a l’interior del 
teatre Xesc Forteza.

La record quan, moltíssims anys abans, en Jordi 
Sánchez i jo la vàrem anar a visitar al seu pis de la 
plaça d’Espanya de Palma.

I tenc molts altres records vinculats a n’Aina Moll.

   Tomeu Martí

Aina Moll i Marquès (Ciutadella de Menorca, 1930) 
va dedicar gran part de la seva vida a l’estudi i a la 
promoció de la llengua catalana. Li venia de família. 
El seu pare, Francesc de Borja Moll, va ser un il·lus-
tre filòleg, continuador de l’obra de Mossèn Alcover, 
editor, impulsor de l’Obra Cultural Balear i «homenot» 
de la nostra cultura.

Aina Moll, «na Molleta», com l’ano-
menava Mossèn Alcover, va viure 
des de ben petita envoltada del bo i 
millor de la intel·lectualitat catalana. 
Tots els filòlegs, del país i estran-
gers, i tots els escriptors catalans 
que passaven per Mallorca visita-
ven l’editorial Moll i les oficines del 
Diccionari.

És una figura central de la cata-
lanística, de la filologia i de la lin-
güística. És una figura cabdal 
del procés de recuperació de la 
llengua catalana (m’agradaria dir 
«després», però cal dir «durant») 
durant la persecució patida des de 
fa més de tres-cents anys.

En iniciar-se la primera legislatura 
de la Generalitat de Catalunya res-

taurada (abril de 1980), va ser nomenada directora 
general de Política Lingüística (càrrec que no tenia pre-
cedents i que més tard es va crear en totes les comu-
nitats amb llengua pròpia diferent de l’oficial de l’Estat).

En retornar a Mallorca va coordinar la campanya 
interinstitucional de normalització lingüística de les 
Illes Balears. Hi va treballar de 1990 al setembre de 
1995, en què es va jubilar, però continuà ocupant-se 
en temes de la seva especialitat.

Aina Moll, una dona, una donassa, que ha fet país.  

President del Grup Blanquerna.
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No podíem deixar d’aprofitar la revista per a 
parlar amb Josep Cruanyes, un dels nostres 

socis, per al qual el 2018 va ser un any molt espe-
cial, perquè a través de la Creu de Sant Jordi se 
li va reconèixer tota una dedicació a la llengua en 
el seu àmbit, el dret. En parlem per conèixer-lo 
més bé i, d’aquesta manera, conèixer també millor 
quina és la nostra situació lingüística, entre altres 
coses.

—Com a advocat 
t ’has interessat 
especialment per rei-
vindicar els drets lin-
güístics de la llengua 
catalana; és aquesta 
fervorosa tasca 
teva, com a membre, 
entre altres, de la 
Comissió de Llengua 
Catalana del Consell 

de Col·legis d’Advocats de Catalunya, la que es 
va al·legar per a donar-te la Creu de Sant Jordi 
el passat 2018. En primer lloc, per molts anys i 
gràcies perquè les teves aportacions ens afecten 
a tots; però explica’ns una mica què es fa des 
d’aquesta entitat. Després ja continuarem amb les 
altres a les quals pertanys i des de les quals has 
fet aquestes aportacions.

—Jo sóc un dels fundadors de la Comissió de Llengua 
Catalana, que és una entitat formada per tots els col-
legis d’advocats de Catalunya que pretén promoure 
l’ús de la nostra llengua en l’àmbit de la justícia, entre 
els advocats. I durant aquest temps s’han fet certes 
tasques de valoració de materials, de valoració de 
textos... per promoure aquest ús normal del català.

El meu pare era advocat i devia fer, potser, el primer 
judici en català en els anys setanta, perquè, encara en 
temps del franquisme, en una apel·lació que es feia a 
l’Audiència, el president de la sala es deia Poch, era 
català i es coneixien, i un altre que hi havia també era 
català, i van decidir fer-ho en català. I així es va fer.

Josep Cruanyes, Creu de 
Sant Jordi 2018

   Agnès Toda i Bonet 

Jo, com a advocat sempre he utilitzat la meva llengua, 
com una llengua normal. 

Ja vaig estar vinculat a una comissió que hi havia al 
Col·legi d’Advocats —que s’havia creat en els anys 
seixanta i que havia començat a fer una tasca de nor-
malització del català— en què hi havia hagut el meu 
pare, l’advocat Sagarra i altra gent. Aquella comissió 
venia del temps de la República i havien publicat 50 
documents en català, un llibre molt útil de documents 
jurídics comentats. I des de la Comissió de Llengua 
Catalana que després es va crear —i jo vaig ajudar a 
fer-ho des del Col·legi de Barcelona, juntament amb 
gent d’altres col·legis— hem fet sempre aquesta tasca.
El català en la justícia és molt important, perquè els 
documents més antics que es conserven en català, 
són documents jurídics; en el moment en què el llatí 
no era entès, de seguida en l’àmbit del dret, que és 
l’àmbit de la vida de les persones, els documents es 
van començar a redactar en català.

—Una cosa és que els advocats utilitzeu el català, 
però una altra és amb el que us podeu trobar en 
un judici; la resposta que podeu tenir davant el fet 
que utilitzeu el català.

—En el 99,99% dels casos en què he intervingut no 
he tingut problemes. Però sí que és cert que hi ha una 
sentència del Tribunal Constitucional que diu que una 
llengua oficial és quan una llengua, independentment 
del seu arrelament social, és utilitzada per les admi-
nistracions públiques com a llengua de relació entre 
elles i en relació amb els ciutadans. Per tant, vol dir 
que una llengua que és considerada oficial és llengua 
de les administracions públiques; això en l’administra-
ció de la justícia no passa. En tot cas és tolerada; no 
tens problemes, però no s’utilitza. L’administració de 
la justícia, per tant, incompleix el deure de l’ús de la 
llengua oficial.

El fet de parlar en català ajuda que l’altre advocat es 
decideixi. Però a vegades parles amb el jutge en català 
abans que es comenci a gravar el judici i ell, quan 
comença a parlar, ho fa en castellà, tot i que després, 
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L’únic lloc en què durant la 
República la dona va tenir 

un ple reconeixement jurídic 
davant l’home, va ser a 

Catalunya.

com que tu li parles en català, ell et contesta en català. 
És una cosa que no té sentit.

I també hi ha situacions del procediment penal en què 
a una persona que no entengués la llengua (un kurd 
o un àrab d’Egipte, per exemple) se li ha de traduir tot 
el procediment, no solament quan l’interroguen, sinó 
també tot el procediment, perquè entengui tot el que 
passa. Resulta que la Generalitat de Catalunya és qui 
contracta els traductors i no té cura que els traduc-
tors, a part de traduir d’aquella llengua (el mandarí, 
el kurd...), també sàpiguen català. Jo no em dedico al 
dret penal, però algunes companyes meves es troben 
que el traductor els demana que li parlin en castellà, 
perquè, si no, ell no els entén. Això és responsabili-
tat de la Generalitat i des de la Comissió de Llengua 
Catalana ens hi hem adreçat en diferents ocasions i 
no ho han resolt. Aquesta situació es genera per culpa 
del nostre govern i és intolerable. A Catalunya tenim 
molts traductors, hi ha gent 
capaç i podem resoldre-ho. 
Qui ho impedeix? La indolèn-
cia de l’administració.

—També ets el president 
de la Societat Catalana 
d’Estudis Jurídics (vincu-
lada a l’IEC). Què hi feu?

—És una entitat creada en els anys cinquanta, 
després de la guerra civil, en temps de clandestini-
tat de l’Institut. Les societats filials específiques en 
matèria de l’Institut són societats obertes i en què par-
ticipa gent de l’especialitat. I aquesta societat es va 
crear per a promoure el nostre dret, el dret català, la 
recerca i l’estudi del dret en llengua catalana... I amb 
aquesta finalitat hem fet un Diccionari jurídic català, 
que està penjat a la xarxa i és un diccionari en cons-
trucció, i, després, dues revistes: Revista Catalana de 
Dret Privat i Revista de Dret Històric, que permeten 
donar sortida a recerques sobre el dret català, el dret 
a Catalunya. Aquestes són les principals tasques, a 
part de la tasca de difusió sobre el dret català.

—El dret català difereix del dret espanyol?

—Sí, una de les coses que van quedar del decret de 
Nova Planta és el dret privat, que sempre s’ha man-
tingut. A mitjan segle xix hi va haver una lluita per 
part dels advocats catalans per intentar que aquest 
dret pogués actualitzar-se, perquè, en desaparèixer 
les Corts Catalanes l’any 1714, va deixar de tenir 
l’element de renovació que té tot el dret. Tot i això, 
a finals del segle xix, amb el Codi Civil espanyol, es 
va intentar eliminar; va ser una de les primeres lluites 

del catalanisme, perquè d’alguna manera el dret con-
forma la societat, les característiques de la societat 
es reflecteixen en les relacions jurídiques, amb un 
dret específic. Duran i Bas va tenir un paper impor-
tant en aquesta tasca. El Codi Civil establia que, teò-
ricament, es faria una mena de compilacions d’aquest 
dret, però des dels juristes catalans es volia una legis-
lació àmplia, no que quedés com una cosa residual. 
De fet, el dret català és el bàsic a Catalunya i, d’acord 
amb el Codi Civil, el dret espanyol és subsidiari, acces-
sori, en cas que no estigui regulat una determinada 
qüestió pel dret català, excepte en unes institucions 
determinades.

A Catalunya amb la ii República es va aconseguir que, 
per primer cop d’ençà del decret de Nova Planta, es 
pogués començar a legislar dret català. I es va comen-
çar a elaborar una llei que es coneix molt poc: l’únic 
lloc en què durant la República la dona va tenir un ple 

reconeixement jurídic davant 
l’home, va ser a Catalunya, 
perquè el Parlament de 
Catalunya va promulgar 
una llei d’igualtat jurídica 
absoluta entre l’home i la 
dona. A Espanya ni amb la 
República, en el dret espa-
nyol, no es va fer. Això amb 

el franquisme va decaure, però en els anys seixanta 
es va fer una compilació del dret català, amb un intent 
de salvar els mobles, i es va aconseguir introduir el fet 
que la dona no havia de dependre del seu marit per 
a les seves decisions a partir del fet que a Catalunya 
hi ha una divisió de béns.

Durant el franquisme s’ha dit que la dona sempre 
estava limitada al marit. En les normes que va imposar 
l’Estat en relació amb el treball, sí; però en la gestió 
econòmica —per a l’obertura d’un compte corrent, o 
per a vendre, per exemple— la dona catalana —reco-
llint una part d’aquell dret català de la República— no 
el necessitava per a res; això a partir dels anys sei-
xanta quan es va aprovar la compilació. Però anterior-
ment, de fet, ja era un principi de dret català.

A Catalunya la dona sempre havia comptat amb una 
divisió de béns i amb un patrimoni propi, i la gestió 
d’aquests béns era d’ella, no havia de dependre del 
marit. Amb l’Estatut d’avui, en què s’ha fet el Codi 
Civil de Catalunya, s’ha pogut legislar d’una manera 
àmplia, com s’havia començat en la República, seguint 
el dret que teníem en la Nova Planta, sobre el nostre 
dret civil. Ara des dels contractes, quan compres una 
casa, fins a altres qüestions sobre la vida familiar, tot 
està regulat pel dret català.
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En relació amb la igualtat de l’home i la dona, en el dret 
espanyol encara es continua parlant de «pàtria potes-
tat»; en el dret català això no existeix: és la «potestat 
del pare i la mare» o el que se’n diu la «potestat paren-
tal»; no es refereix a cap gènere, perquè tant el pare 
com la mare, o qui sigui, tenen el mateix dret; i s’ha 
tret aquest nom patriarcal antic de la pàtria potestat.

—El dret català i el dret espanyol xoquen en 
alguns àmbits?

—No és que xoquin, perquè el dret no xoca. Però, 
curiosament, des de l’Estat espanyol es vol mante-
nir una interpretació restrictiva de l’amplitud que pot 
tenir la legislació del dret 
català, basat en la mentali-
tat franquista. El franquisme 
va ser un moment de repres-
sió política i a Catalunya, 
per part dels juristes cata-
lans, es va intentar fer una 
compilació amplíssima que 
va ser retallada i imposada 
d’una manera molt restric-
tiva, perquè el que volien era que quedés un dret 
molt residual; ara no hauríem de patir per això. I el 
fet que el Tribunal Constitucional tendeixi a interpre-
tar-ho d’aquesta manera és una tremenda injustícia i, 
a més, amb la imposició d’unes lleis franquistes que, 
d’altra banda, la Constitució diu que són il·legals. El 
que volen imposar és que el que no estigui recollit en 
la compilació no es pot desenvolupar, però la compi-
lació ens la van limitar, i nosaltres tenim dret a legis-
lar sobre el dret. El dret català era un sistema jurídic 
complet i volem que ho torni a ser. És que ens volen 
limitar més que el que ens havia limitat Felip V?

—Cal recordar que en el 2006 ja et va ser atorgat 
el Premi d’Actuació Cívica per la Fundació Lluís 
Carulla per tota la teva tasca; incloent-hi, segu-
rament, també el teu paper dins la Comissió de 
la Dignitat, que és una història d’èxit. Però s’ha 
aconseguit tot el que es pretenia?

—S’hi continua treballant. Al ministre actual se li va 
enviar un escrit per dir-li que quedaven alguns docu-
ments, que era una qüestió que s’havia de resoldre, 
que era de justícia, que l’ONU havia advertit l’Estat 
espanyol que això s’havia de solucionar. La situació 
en què ens trobem és que l’Estat incompleix les seves 
pròpies lleis, perquè en la llei del retorn es va fer 
una comissió mixta que va acordar que determinada 
documentació es transferiria, i el Ministeri de Cultura, 
en aquells moments en mans del PP, va decidir que 
determinada documentació no la transferiria.

Nosaltres continuem, perquè això s’ha d’acabar de 
resoldre. Estem parlant amb la consellera de Cultura 
i estem d’acord amb l’anàlisi. Hem aconseguit una 
qüestió molt important, que era fer un acte de justí-
cia; moltes famílies i entitats han pogut recuperar una 
documentació que no sabien ni tan sols que els havien 
requisat. Després de vuitanta anys, com a mínim, hem 
aconseguit que a Catalunya a aquesta gent se’ls resti-
tueixi aquesta documentació. A Espanya no s’ha acon-
seguit, tot i que la Llei de retorn establia que es retor-
naria; van fer un decret per incomplir-lo.  

El principal objectiu de la Comissió de la Dignitat era 
tenir una data de caducitat, però hem continuat tre-

ballant en la memòria histò-
rica i hem treballat en la cam-
panya de reconeixement de 
les víctimes del franquisme. 
Vam ser nosaltres que vam 
redactar la llei de reparació 
jurídica de les víctimes del 
franquisme que el Parlament 
de Catalunya va aprovar 
l’any 2017 i que anul·la tots 

els consells de guerra franquistes de Catalunya. La 
vam redactar, aquesta llei, des de la Comissió de la 
Dignitat, tot i que després s’hi adherissin altres entitats.

També hem recuperat alguns monuments de Barcelona 
que havien estat manipulats pel franquisme; per 

Des de l’Estat espanyol es vol 
mantenir una interpretació 

restrictiva de l’amplitud que 
pot tenir la legislació del dret 
català, basat en la mentalitat 

franquista.
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exemple, el monument de Mistral que hi ha a Montjuïc, 
d’on s’havien tret les inscripcions en català i en occità 
que hi havia. La Comissió de la Dignitat va aconse-
guir que l’Ajuntament de Barcelona, després de molts 
anys, restituís aquest monument. O el monument de 
la proclamació de la República Catalana, on també 
s’havia tret la inscripció que hi havia.

Hi ha altres qüestions a reparar, més enllà dels 
papers de Salamanca, que també estan vinculades a 
la repressió. És curiós que en relació amb els docu-
ments de Salamanca quan els papers eren en català 
es van traduir, però ara sembla que no són capaços 
de fer-ho. Això és el mateix que passava en els con-
sells de guerra del franquisme, ara fa vuitanta anys, 
i curiosament també condemnaven aquella gent per 
un delicte imaginari, que era el delicte de rebel·lió; no 
és cap casualitat; és la repressió, que, quan li inte-
ressa, entén el català i ho utilitza per a reprimir, però, 
quan es tracta de respectar els drets, no els respecta.

—La situació actual fa que els advocats siguin 
imprescindibles per a tirar endavant; conèixer els 
nostres drets és fonamental perquè no ens els 
trepitgin. Malgrat tot, defensar-los, encara que la 
defensa s’empari, fins i tot, en lleis internacionals 
—em refereixo als drets humans, per exemple— 
no és gaire fàcil, oi?

 —No cal saber gaire dret, 
però, en termes lingüís-
tics, partint del principi que 
una llengua oficial és una 
llengua d’ús del país, en tots 
els àmbits aquella llengua no 
pot ser impedida en el seu 
ús i si en qualsevol àmbit se n’impedeix l’ús s’actua 
contra la llei.

En termes generals ens trobem amb un Estat autoritari 
i la manca d’un Estat de dret, perquè quan l’Estat no 
compleix les lleis vol dir que no estem en un Estat de 
dret. I quan acusa de delictes que no existeixen, vol 
dir que no estem en un Estat de dret. Per tant, vol dir 
que a Catalunya estem vivint com en un estat d’excep-
ció.  Això implica que no es respecten els drets, com 
en el franquisme —en una altra dimensió, però amb 
la mateixa situació. En els tribunals quan la policia és 
la que garanteix els drets, però no els respecta —no 
els respecta en determinats sentits: el lingüístic, per 
exemple‒, vol dir que estem en un estat d’excepció; 
però, a més, en un estat d’excepció no declarat.

—Què pot fer la ciutadania si vol contribuir a 
avançar?

—No podem admetre el que hi ha i hem de lluitar 
perquè això canviï. Els homes i dones han de poder 
viure lliures; si això un Estat no ho respecta, s’ha de 
lluitar per aconseguir abatre aquesta situació injusta, 
que no hem de suportar per res; i els qui ho estan 
incomplint cometen actes contra els drets humans, 
que és la cosa més greu que es pot cometre. Hem de 
defensar els nostres drets, que és el que ens fa lliures.

—L’any passat no solament vas rebre la Creu de 
Sant Jordi, sinó que també vas ser elegit vice-
president de l’Assemblea Nacional Catalana. Què 
implica, això? Com ha canviat la teva vida en 
aquest sentit?

—He de combinar les coses i es fa difícil la vida 
privada, la meva feina... Però cal fer bullir l’olla. 
L’Assemblea pretén lluitar pels nostres interessos, 
defensar la sobirania de Catalunya, l’autodetermina-
ció de tots els pobles. Som un poble al qual no es res-
pecta i del qual es volen vulnerar els drets —com es 
va fer d’una manera dramàtica amb l’aplicació de l’ar-
ticle 155 de la Constitució.

És una qüestió de dret. Es 
diu: «A Catalunya som pac-
tistes»; i això s’intenta inter-
pretar com si nosaltres 
renunciéssim als nostres 
drets. El pactisme volia dir 
un Estat de dret, que era el 
sistema jurídic que hi havia 
a Catalunya, en què les lleis 

no les feia el rei, sinó que es feien d’acord entre les 
corts i el rei, i hi havia un conjunt de característiques 
per a mantenir aquest equilibri. Això és el pactisme. 
Per tant, vol dir que a Catalunya sempre havia tingut 
molta importància el respecte al dret, a la llibertat. 
Pactisme és sobirania, plena sobirania.

Tenim molta feina a fer, però ens en sortirem. I la 
prova és la repressió, perquè ens volen reprimir per 
intentar dissuadir-nos. Tenen por davant una societat 
que majoritàriament vol exercir els seus drets. Això ho 
tenim a les nostres mans i ho hem d’exercir. Els ven-
cerem i guanyarem.

Ho deixem aquí, doncs: «Els vencerem i guanya-
rem.»

No podem admetre el que hi 
ha i hem de lluitar perquè això 

canviï. Hem de defensar els 
nostres drets, que és el que ens 

fa lliures.
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El passat dijous 9 de maig, a l’Auditori del Centre Sant 
Pere Apòstol, de Barcelona, tingué lloc la primera 

taula rodona del cicle «Parlem-ne!» d’enguany, intitu-
lada «Partits polítics i polítiques lingüístiques», pre-
sentada i dirigida per Màriam Serrà. Els ponents foren 
Gorka Knörr (JxCat), Laura Domingo (ERC) i Blanca 
Serra (CUP).

Gorka Knörr centrà la seva intervenció en la necessi-
tat que el català i altres llengües minoritzades euro-
pees esdevinguin oficials en les institucions de la Unió 
Europea. Va dir que no aconseguirem res mentre 
formem part d’Espanya i destacà la importància del 
sector audiovisual en el procés de normalització lin-
güística. També assegurà que és imprescindible una 
actuació coordinada entre tots els sectors interessats i 
s’oferí a vehicular peticions.

Laura Domingo digué que el català i l’occità han de tenir 
un paper central i principal com a llengües del país, 
sense oblidar la llengua de signes catalana. Alhora, 
considerà que cal tenir en compte la diversitat lingüís-
tica i cultural que tenim ara mateix i adequar les actu-
acions segons les particularitats de cada localitat. No 
detallà, però, l’estatus que hauria de tenir cada llengua. 
Proposà, entre altres iniciatives, la reciprocitat d’emis-
sions entre els diversos mitjans de comunicació dels 
Països Catalans i més programes de dinamització 
cultural.

Blanca Serra va subscriure que, sense independèn-
cia, no avançarem. Denuncià que tenim un problema 
sociolingüístic que cal exposar amb claredat, a l’estil 
del que representà el manifest del Grup Koiné, i que 

Taula rodona «Partits polítics 
i polítiques lingüístiques» 

l’independentisme no hauria de fer seves algunes pro-
postes que s’ha demostrat que no funcionen. Lamentà 
la indiferència de les formacions polítiques sobre la 
llengua, incloent-hi la CUP. Defensà que el català ha 
de ser l’única llengua del futur Estat Català (i l’aranès 
a la Vall d’Aran) i que cal millorar molt la formació de 
mestres i incrementar les polítiques d’integració dels 
no-catalanoparlants.

Les intervencions d’un públic molt motivat incidiren a 
demanar concreció per part d’algun ponent, més pre-
sència del català en les noves tecnologies, unes polí-
tiques sociolingüístiques que facin pujar realment l’ús 
social del català, i si els partits representats posarien 
la plena oficialitat del català als governs espanyol i 
europeu com a condició sine qua non per a votar una 
investidura presidencial. Una altra de les intervencions 
que ens hauria de fer reflexionar fou la que manifestà 
la poca militància dels catalanoparlants a l’hora d’adre-
çar-nos en català als no-catalanoparlants i que cal ser 
curosos amb els termes i conceptes: quan es diu que 
a Catalunya «es parlen 300 llengües», s’hauria de dir 
que «se sent parlar en 300 llengües».

Sant Jordi
Enguany, Llengua Nacional ha tornat a ser present 

en la diada de Sant Jordi, compartint parada amb 
altres editors de revistes, a l’estand que l’APPEC munta 
a la rambla de Catalunya de Barcelona. 

Durant tota la tarda, ens vam donar a conèixer, tant 
per mitjà de la venda de revistes i de material promo-
cional com d’informació de l’Associació, a la corrua de 
vianants que aquell dia omplen les vies de la ciutat on 

la rosa i el llibre són els 
protagonistes. 

Val a dir que una colla 
de persones ens van dir 
que ja ens coneixien, i 
també unes quantes —
incloent-hi un holandès 
que parlava molt bé el 
català!— es van mostrar 
interessades a rebre informació de les nostres activitats.
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Gairebé poesia
   David Paloma

L’escola lingüística moianesa té dos puntals: el «Gran Ruaix» (en 
expressió de Joan Ferrer Costa), que tothom coneix, i Carles Riera 
i Fonts, deixeble seu (i parent i convilatà i, per descomptat, lingüista 
de primera, que també ho és). Algun dia caldrà estudiar amb detall 
el mètode d’aquesta escola que Josep Ruaix ens avança en el 
pròleg de l’últim llibre de Carles Riera i Fonts: Aspectes sintàctics 
i estilístics de la llengua catalana. Es presenten defectes lingüís-
tics nous o poc coneguts, se n’estudien les causes i se’n donen les 
solucions, sempre amb claredat expositiva i profusió d’exemples.

Carles Riera i Fonts ha aplegat trenta-nou treballs, la major part 
dels quals tracten d’aspectes sintàctics i estilístics i han aparegut 
publicats a LLengua nacionaL els últims vint anys. Són articles tan 
ben travats, tan ben escrits, que, dit sense exagerar, fan l’efecte 
de ser poesia lingüística. No hi ha versos lliures. La rima és con-
sonant, i la mètrica, perfecta. El lector es va trobant amb les peces 
pròpies del gramàtic (adjectius, adverbis, pronoms, verbs...) i, ben 
acompanyat, va seguint les sàvies explicacions de l’autor entorn 
d’usos concrets que aquest mira, remira, canvia, compara, i que 
el lector, darrere seu, contempla.

D’entrada, el cas: algun ús impropi («la majoria de la cultura 
popular»), algun règim que no escau («pensar a fer un concert 
de comiat»), alguna interferència («no ha pogut amb l’adversari», 
«no n’hi ha per a menys»), alguna expansió gramatical («a sota 
de la capa de neu»). Després, què en diuen diccionaris i gramàti-
ques i, de mica en mica, la descoberta, el capgirament. El lector es 

carles riera

Aspectes sintàctics 
i estilístics de la 
llengua catalana

Editorial Claret
Barcelona 2019
298 pp.

deixa portar, captivat per les paraules. I quan acaba «Una construcció incorrecta amb el verb caldre», 
doncs la duplicació del relatiu per un clític, després «A propòsit del pronom hi sobrer», el pronom si, 
el pronom qui, la preposició contra, l’adverbi molt...

Em costaria destacar un(s) treball(s) per sobre dels altres: en tots hi ha un ensenyament manejable i 
el gust per la recerca de la genuïnitat. El rigor de l’anàlisi es complementa molt bé amb l’amenitat de 
tots els articles. Hi ajuda en part l’edició i també la numeració dels paràgrafs en el conjunt del llibre, la 
qual té un benefici docent. M’agrada, en aquest sentit, que l’ordenació dels treballs no s’hagi fet cro-
nològicament sinó temàticament. Importen, sobretot, els fets, i el lector hi pot recórrer d’una manera 
selectiva.

Per acabar, una consideració que no em sembla menor: els articles de Carles Riera i Fonts no tenen 
acritud. Al contrari. No hi ha retrets a l’acadèmia, no hi ha atacs ni respostes a altres estudiosos, no 
hi ha maneres abruptes —com sí que n’hi ha, malauradament, en altres plomes del ram—. Això és 
també un mèrit: mantenir la dignitat del text fins al final, al marge de modes i batusses.
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Gairebé poesia Una ruta biogràfica

david Paloma 
mònica montserrat

Ruta Pompeu Fabra 

Edicions Cal·lígraf
Figueres 2018
97 pp. 

David Paloma i Mònica Montserrat ens ofereixen un llibre singular: 
Ruta Pompeu Fabra. Es tracta d’una publicació que permet d’anar 

resseguint els indrets més emblemàtics per on es va moure Pompeu 
Fabra i Poch per la ciutat de Barcelona. 

El volum es divideix en set parades, a saber: la primera parada de la 
ruta és a la plaça de Catalunya, per on Pompeu Fabra passava sovint; 
la segona parada és al carrer de les Moles, número 1, la casa a la 
qual la família Fabra es traslladà a viure; la tercera és al carrer de la 
Portaferrissa, número 21, un dels primers locals de la revista L’Avenç 
i on el Mestre inicià la reforma del català; la quarta és al carrer del 
Paradís, on el Centre Excursionista de Catalunya tenia el local social, 
entitat de la qual Fabra va ser soci; la cinquena parada és al carrer 
del Bisbe Caçador, número 3, concretament al Palau de Requesens, 
seu de l’Acadèmia de Bones Lletres i on alguns dels seus més relle-
vants intel·lectuals s’oposaren de primer a la reforma fabriana, si bé 
més tard l’acceptaren; la sisena parada és al Teatre Principal de la 
Rambla, on hi havia l’Ateneu Barcelonès, que Fabra presidí (1924-
1926) un cop la seu ja era al carrer de la Canuda; la setena i última 
parada de la ruta és al carrer del Carme, on hi ha la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans, del qual el «seny ordenador de la llengua cata-
lana» formà part. 

Som davant un llibre que combina l’anècdota amb la categoria i que 
aporta moltes dades interessants extretes de les biografies de Pompeu 
Fabra. Cita oportuns fragments dels biògrafs del Mestre i conté moltes 
fotografies. És un volum que fa de molt bon llegir.

   Carles Riera

Encara que Fabra havia manifestat a Josep Miracle que era «un home gris, sense relleus, sense bio-
grafia», paradoxalment deu ser avui un dels catalans a qui més semblances o retrats s’han dedicat. 
Biògrafs seus han estat Artur Bladé i Desumvila, Domènec Guansé, Josep Murgades, Jaume Passarell, 
Agustí Pons, Mila Segarra, Jordi Mir, Joan Solà, Joan Vallvé i Josep Miracle (tal com s’esmenta en el 
llibre de Paloma-Montserrat, p. 29).  

L’obra que ressenyem, de gairebé cent pàgines, es completa (pp. 94-96) amb el «Contingut de la vitrina 
de l’Espai Fabra», espai inaugurat el 30 de maig del 2013 a l’Institut d’Estudis Catalans, on figura mate-
rial biogràfic i d’arxiu (manuscrits, fotografies i objectes) de Pompeu Fabra, contingut bibliogràfic ampliat 
el 28 de març del 2018 amb set-cents volums del Fons Mir.  
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Vivències
   Ramon Puig Coromines 

Després de la lectura relaxada del llibre Temps d’infantesa. 
Memòries, de Toni Teruel i Barberà, he considerat interessant de 
fer-ne una ressenya per a la revista LLengua nacionaL, sobretot 
perquè el seu autor, vilatà de sempre d’Algemesí, és un home 
altament compromès amb la nostra llengua i profundament conei-
xedor no sols de com s’ha anat desenvolupant la seva ciutat 
sinó també de tots els principals fets que conformen els Països 
Catalans.

Tot en aquest llibre és «vivència personal de fets», a partir dels 
anys cinquanta del segle passat, uns anys molt marcats per la 
repressió del règim totalitari establert pel cop d’estat feixista, 
assentat en un context ancestral que no ajudava gens ni mica 
a superar endarreriments i privacions de les bases ciutadanes.

A mesura que hom es deixa portar per Tonet (protagonista del 
llibre i biògraf de l’autor), coneix, primer de tot, el seu entorn fami-
liar, veïnal, amical, festiu, religiós, esportiu..., i fa feredat ado-
nar-se de les restriccions que hagueren de passar els seus coe-
tanis en aquella fosca dictadura franquista.

No es tracta d’una novel·la o narració convencional amb argu-
mentació usual, és clar. En aquest llibre tot gira entorn del que 
Tonet sap i ha viscut; per això li escau el subtítol Memòries, de 
fets alguns d’ells ja dits per altres o a tot arreu, però als quals 
d’altres del seu reduït àmbit personal i de mà pròpia, que l’autor 
organitza i els dóna forma perquè hi perduren. És, per tant, un 
llibre de lectura recomanada, sobretot per als seus conciutadans: 
moltíssims s’hi veuran reflectits i certificaran que el llibre és un 

toni teruel i barberà  

Temps d’infantesa. 
Memòries

Tabarca Llibres, S.L. 
València, 2019

solemne homenatge a la seva ciutat i a la seva gent. Tots, fins els nouvinguts, hi descobriran com 
amb gran esforç s’hi han forjat les tradicions, els costums i les festes, i s’han consolidat les vies de 
comunicació, l’economia i tota mena d’activitat que s’hi duu a terme.

Personalment, aquest narrador m’ha fet posar la pell de gallina en molts passatges del llibre, car 
no edulcora els crus fets ni hi posa vaselina perquè la lectura llisqui. Per exemple, descriu amb tot 
detall la matança del bestiar, incidint en les porquejades populars; narra com els venedors ambulants 
recorrien diàriament el carrers; evoca les arts cinematogràfiques i musicals de la seva joventut, que 
es poden recuperar en la xarxa amb les tecnologies actuals i que, des de la llunyania, fan esgar-
rifar els qui en gaudiren en aquells moments; descriu minuciosament la construcció dels cadafals 
de la setmana taurina, els moments d’esbarjo de la seva colla i, per no defugir l’objectivitat, alguns 
fets tan durs com l’accident d’avió a Eivissa del 72 o el lamentable sinistre en les festes del 78. És 
un Tonet optimista, garlaire i ple de dinamisme que amb la memòria i amb eloqüència s’esplaia en 
un extens vocabulari referent als oficis, al ramat, als costums i a les festes. De mica en mica, hom 
va entrant en un món al·lucinant ple de llum musical, esportiva, festiva, religiosa... Fa notar que en 
el fet religiós té una cabdal rellevància la festa de la Mare de Déu de la Salut, declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. A part de les celebracions litúrgiques, són molt significatives les danses 
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Vivències (en Tonet és un ballador de dècades de les Llauradores), entre les quals destaca la típica Muixeranga, 
genuïna del seu poble.

L’autor escriu en tercera persona: fa de mestre de cerimònia. I impregna de credibilitat perquè, 
malgrat que prioritza fets particulars i focalitzats en el seu municipi, és i ha estat sempre un home 
de ment oberta al món. Mitjançant el seu personatge —Tonet, protagonista omniscient—, ens des-
cobreix gent lligada a la terra, homes plens de bondat, amb sentit de país i amants de la llengua i la 
literatura, compromesos en la llibertat i dispensadors d’humanitat.

A més, del llibre cal agrair la bona organització del tractat, la contextualització i distribució temporal, 
la impressió i l’acurada maquetació editorial a càrrec de l’empresa Tabarca Llibres. També l’extens 
glossari (pp. 243-302), que unifica un tractat dins la diversitat dialectal.

Si al llarg del text constatem un coneixement de la llengua i del poble que la parla, amb tradicions i 
costums, el treball i la vida rural des dels començaments dels anys cinquanta fins a la dècada dels 
setanta, als oficis i la gent que hi feien veïnat, a la fi l’autor dedica un capítol a homenatjar la seva 
mare, present al llarg de tota la narració descriptiva, en el centenari del seu natalici i els quaran-
ta-set anys del traspàs —com s’indica en la dedicatòria—, que va ser tot un exemple de lliurament 
durant l’etapa d’infantesa i primera joventut del protagonista, Tonet.
I acaba el darrer capítol amb la crida a l’assumpció de les arrels per a les noves generacions i els 
aplegats, perquè tothom s’integri i s’esmerci per continuar fent poble, amb els costums i la llengua 
que li són propis. Perquè això serà la manera particular de fer país. 

El glossari que tanca el llibre intenta mostrar la diversitat lèxica que es manifesta en diferent grau 
arreu del territori lingüístic. La font és purament normativa; tanmateix, l’ús de vegades no és l’habi-
tual i l’autor ha considerat d’insistir-hi per tal de col·laborar a la intenció pedagògica d’un text que 
pretén ser formal.
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  Llibreria Drac Màgic
C. de Jeroni Antich, 1
07003 Palma
www.llibreriadracmagic.net
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  Llibreria Sauret 
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  Llibreria El Full
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