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E D I TO R I A L

Notes d’actualitat comentades
Aprofitem aquesta pàgina editorial per a comentar 

unes quantes notes d’actualitat (dins el que permet 
una revista trimestral i l’espai disponible) referents a la 
nostra llengua.

El 12 de març es publicava dins el diari digital Núvol un 
article de Matthew Tree titulat «El començament d’un 
cisma lingüístic». Entre altres coses, l’autor hi criticava la 
decisió acadèmica de suprimir molts accents diacrítics. 
Tenint en compte que Tree es pot mirar les coses cata-
lanes amb certa distància, perquè és estranger, val la 
pena de prestar atenció al que diu. De fet, un cert cisma 
lingüístic en el català d’avui ja s’observa. En el mateix 
tema dels diacrítics, per exemple, un diari tan impor-
tant com La Vanguardia (en la seva edició en català) 
no ha acceptat la supressió de l’accent distintiu en el 
cas del substantiu ós (animal), i precisament tal diari 
és dirigit lingüísticament per un membre de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Magí Camps. 
Fem novament una respectuosa crida a la nostra aca-
dèmia perquè revisi la tan criticada supressió de diacrí-
tics, guiant-se sobretot per criteris de tradició i de clare-
dat. Provisionalment, podria allargar el termini de la defi-
nitiva entrada en vigor de la nova norma ortogràfica.

El 18 de març es va presentar en una sala de l’esmentat 
Institut el llibre Pompeu Fabra. Vida i obra en imatges, 
de David Paloma i Jordi Manent (Editorial Base). Tot 
el que sigui fer conèixer el providencial codificador del 
català modern és quelcom positiu. Gràcies, doncs, als 
qui han contribuït a tal publicació. 

El 27 del mateix mes, i també a la seu de la nostra aca-
dèmia, es presentava l’edició digital del Manual d’estil. 
La redacció i l’edició de textos, de Josep Mestres et alii. 
Ens congratulem d’aquesta actualització d’una eina 
que, ja des del llunyà any 1995 (1a ed.), ha fet i fa un 
bon servei als especialistes del català, assenyalada-
ment als correctors.

El 9 de maig la premsa comentava que la Plataforma 
per la Llengua havia dut el català al Parlament brità-
nic, explicant, entre altres coses, que no és una llengua 
minoritària sinó minoritzada. Aplaudim aquesta inicia-
tiva, que tendeix a fer conèixer a Europa la nostra rea-
litat autèntica.

El 27 del mateix mes es va presentar, a la Casa de 
Convalescència (Barcelona), el Diccionari descriptiu 

de la llengua catalana, obra dirigida per Joaquim Rafel 
i que ha comportat trenta anys de feina. Es pot exami-
nar en línia i gratuïtament. És una bona obra de con-
sulta en pla de recerca i estudi, però cal recordar que 
no és cap obra normativa. Per tant, compte amb el seu 
ús, que requereix discerniment. 

El 18 de juny va morir, a l’edat de setanta-quatre anys, 
Carme Miquel, que havia dedicat la seva vida a l’educa-
ció, l’escriptura i la promoció del català al País Valencià. 
Descansi en pau aquesta antiga presidenta d’Escola 
Valenciana i autora de l’exitosa novel·la Aigua en cistella.

El 28 del mateix mes, a Girona, va rebre el 52è premi 
Prudenci Bertrana l’escriptora sabadellenca Montse 
Barderi Palau, per la seva novel·la La memòria de 
l’aigua. S’atorgaren també premis de poesia (a Ramon 
Cardona), assaig (a Ferran Sáez) i literatura juvenil (a 
Lluís Prats). L’enhorabona a tots ells! Ja se sap que 
llengua i literatura són germanes.

El 4 de juliol sortia la notícia que la famosa cantant 
Rosalía, de Sant Esteve Sesrovires, havia tret al mercat el 
seu primer tema en català, que duu per títol «Milionària», 
cançó inspirada en la rumba catalana. Benvinguda sigui 
aquesta aportació al món de la música lleugera en la 
nostra llengua, encara que contingui alguns mots no 
normatius, com passa en casos semblants.

El mateix dia es van lliurar, al Prat de Llobregat, els 
Premis Nacionals de Cultura 2019. Enguany s’han reco-
negut quatre entitats i sis personalitats de les lletres, el 
patrimoni, les arts visuals, la música, la cultura popular 
i la gastronomia. Evidentment, la cultura és l’àmbit i 
el suport de la llengua, de manera que promovent la 
primera s’afavoreix la segona.

Finalment, anotem que el 8 de juliol la Generalitat 
de Catalunya va presentar els resultats de la seva 
enquesta quinquennal sobre els usos lingüístics de la 
població catalana, enquesta que constata que la nor-
malització de la nostra llengua és una tasca perma-
nent, perquè, si bé el coneixement del català recupera 
nivells de fa quinze anys (94,4%) —o sigui d’abans de 
la darrera onada migratòria—, són menys els qui la 
utilitzen habitualment (36,1%), per les raons que tots 
sabem. No cal dir que des de LLengua nacionaL inten-
tem aportar el nostre granet de sorra perquè la norma-
lització avanci.
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Maria-Reina Bastardas: «El meu pare venia 
d’una família profundament catalanista 
i l’amor per la llengua es manifestava 
sempre en la vida quotidiana»

   Maria Rosa Bayà 
Universitat de Barcelona

Amb motiu del cen-
tenari del naixement 
del llatinista i roma-
nista Joan Bastardas 
i Parera, en aquest 
número de llenGua 
nacional li volem retre 
un petit homenatge. 
Una de les seves filles, 
Maria-Reina, professora 
de lingüística romà-
nica a la Universitat de 
Barcelona, ens recorda 
la figura del seu pare en 

l’entrevista que reproduïm a continuació. I José 
Enrique Gargallo, també professor de la Universitat 
de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans, fa una semblança personal del qui fou 
el seu mestre i amic, en el text titulat «El meu Joan 
Bastardas». 

Joan Bastardas era catedràtic de Filologia Llatina 
a la Universitat de Barcelona. Què el va portar a 
dedicar-se a aquesta especialitat? Quins van ser 
els seus mestres?
Efectivament, Joan Bastardas va ser, primer, profes-
sor agregat de llatí tardà i medieval i, després, cate-
dràtic de Filologia Llatina (1976) de la Universitat de 
Barcelona. Era la seva universitat. Hi havia estudiat 
Filosofia i Lletres en la postguerra, en una època que 
els qui la visqueren descriuen com a desoladora. No 
sé exactament què el dugué a especialitzar-se en filo-
logia llatina, però sempre sentí passió per la llengua 
i pels seus orígens. El seu mestre fou Marià Bassols 
de Climent, un llatinista figuerenc que s’especialitzà 
en sintaxi llatina. Bassols, al seu torn, era alumne de 
Joaquim Balcells, el llatinista que morí, prematura-
ment, poc després d’exiliar-se a Suïssa l’any 1936. 
Així es mantingué fins a cert punt una continuïtat en 
l’escola de filologia llatina de Barcelona.

Quines aportacions va fer al seu àmbit d’especia-
litat com a docent? Quin és el seu llegat?
Ja des de la tesi, el pare es va especialitzar en el llatí 
medieval, el llatí escrit en l’edat mitjana, tant en el seu 
vessant lingüístic com en el literari. Durant molt de 
temps va ser director del Glossarium Mediae Latinitatis 
Cataloniae (GMLC), el diccionari del llatí medieval del 
territori català entre els anys 800 i 1100. El projecte 
l’inicià Marià Bassols, però Bastardas en fou cap de 
redacció durant molt de temps. El GMLC tenia, i té, la 
seu a l’edifici del CSIC al carrer de les Egipcíaques 
(Barcelona). Des de sempre, els germans sabíem que 
el pare ocupava les tardes al «Consejo»; ho dèiem 
així, en castellà; no sé a partir de quin moment comen-
çàrem a dir el «Consell». Avui en dia, el director del 
GMLC és Pere Quetglas, deixeble seu. Evidentment, 
les coses han canviat molt des de l’època de les fitxes 
escrites a mà en cartolines! Però crec que el meu 
pare estaria molt interessat per les possibilitats del 
CODOLCAT, la base de dades textual del GMLC, de 
lliure accés per als investigadors. A ell, els ordinadors 
li arribaren una mica tard, tot i que utilitzà el processa-
dor de textos i s’interessà per projectes que es ges-
tionaven amb eines informàtiques, com els de l’IEC, 
tot i no entendre-hi.
Com a docent estimava els seus alumnes. També 
forma part dels records dels germans les tardes de 
diumenge quan la taula del menjador es convertia 
en un escampall de papers i llibres perquè hi anava 
algun doctorand a comentar algun aspecte de la tesi. 
I sempre, abans que arribés, s’havia d’anar a buscar 
algun pastisset per oferir-l’hi per berenar.  A casa hi 
havia una habitació que feia de despatx, però estava 
tan atapeïda de llibres i papers que era difícil mou-
re-s’hi. Nosaltres, quan vam ser més grans, també tre-
ballàvem d’una manera itinerant, a la taula del menja-
dor, de la cuina, al sofà... El meu pare era una persona 
més aviat reservada, però recordo la seva pregona 
tristesa en les ocasions en què hagué de viure la mort 
d’un deixeble.
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Encara que fos llatinista de formació, els seus inte-
ressos es van centrar més aviat en l’origen de les 
llengües romàniques, oi? Què va fer en aquest 
camp?
Inevitablement l’estudi del llatí medieval i el de les llen-
gües romàniques en el seu període d’origen van molt 
lligats. La llengua catalana fou l’altra gran passió del 
meu pare. Venia d’una família profundament catala-
nista i l’amor per la llengua es manifestava sempre en 
la vida quotidiana. Les excursions familiars ens mos-
traven el seu coneixement del país (i un gran sentit 
de l’orientació) i es convertien en lliçons improvisades 
de toponímia o d’explicacions sobre l’origen d’un mot 
que designava alguna cosa que vèiem. Això, fet sobre 
el terreny, era molt més entenedor i fàcil de retenir en 
la memòria. Aquesta faceta de docent la practicava 
també a les classes; es diu que, quan va descobrir que 
els alumnes de llatí traduïen frases sobre corones de 
llorer o altres plantes sense haver-les vistes mai, va 
decidir endur-se’ls al jardí de l’edifici històric a ense-
nyar-los-les. De fet, el jardí Ferran Soldevila és un jardí 
botànic ben interessant i no fa gaire que es va publi-
car un llibre sobre els exemplars que hi creixen, acom-
panyat amb textos literaris que parlen de la planta en 
qüestió. Montserrat Camps va fer la tria dels textos.
Tornant a la faceta de romanista, el meu pare es 
definia a vegades com a «llatinista empeltat de roma-
nista» (així ho va expressar en el discurs d’entrada a 
la Reial Acadèmia de Bones Lletres). El 1976 va pre-
parar una ponència sobre el català preliterari per al 
col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes a Basilea. Va ser una contribució 

important. Al meu pare no li agradava gaire viatjar; va 
anar a pocs congressos i diria que era més per insis-
tència dels organitzadors que per voluntat pròpia. El 
1995 recollí, tot reelaborant-los, alguns bastant pro-
fundament, els seus articles sobre el català preliterari 
en un volum que titulà La llengua catalana mil anys 
enrere.

Quins dels seus treballs destacaríeu com a inves-
tigador i per què?
Hem parlat del llatí medieval i del català preliterari. 
També treballà sobre els Usatges de Barcelona, que 
edità juntament amb altres col·laboradors, i així mateix 
féu estudis de literatura, encara que siguin menys 
coneguts. En els anys noranta publicà un recull d’es-
tudis de literatura, titulat bellament Els camins del mar, 
títol d’un dels articles. És també dels anys noranta 
un llibre de difícil classificació, com a mínim de difícil 
classificació pel que fa al seu gènere: Diàlegs sobre la 
meravellosa història dels nostres mots, uns diàlegs fic-
ticis entre un Joan i un Ramon que es troben en diver-
ses ocasions (el llibre consta de cinc capítols intitulats 
amb noms de personatges de l’Antic Testament) per 
parlar de la meravellosa història dels nostres mots. No 
és un llibre científic en el sentit estricte del terme (per 
exemple, no hi ha notes a peu de pàgina o referèn-
cies), però tampoc no és un llibre de creació literària. 
Tot hi és pensat i mesurat i, en una lectura atenta, s’hi 
diu molt més del que sembla. Quedarà en un interro-
gant si és Joan o Ramon l’alter ego de l’autor; o si ho 
són una mica tots dos; i la personalitat del visitant, on 
potser s’entreveu un calidoscopi de diversos amics i 
alumnes. El meu pare era també una mica murri i tenia 
un fi sentit de la ironia i l’humor.
Un petit tresor inèdit (editat artesanalment) i descone-
gut és un conte que dedicà als seus néts i que il·lus-
trà la seva neboda (neboda política) Maria Rius. No 
tot, doncs, eren articles científics, però en el conte hi 
apareixen també elements filològics medievals, com 
l’Indovinello veronese.

I com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans, 
quins projectes va desenvolupar? A les Oficines 
Lexicogràfiques, com a impulsor del Termcat...
Va ser nomenat membre de la Secció Filològica el 
1972; ho considerà un honor. En aquell moment l’Ins-
titut encara estava aixoplugat per Òmnium al Palau 
Dalmases, al carrer de Montcada. No seria fins als 
anys vuitanta que es pogué traslladar de nou a la 
seu de la Casa de Convalescència, on és avui en 
dia. No en tinc memòria exacta, però devien ser anys 
de molta activitat. Es va implicar en les tasques de 
l’IEC; en va ser vicepresident de 1983 a 1986, quan 
el president era Enric Casassas. I també dirigí breu-
ment les Oficines Lexicogràfiques i formà part del 

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 8  |  3 r  t r i m e s t r e  2 0 1 9

6 C O M M E M O R A C I Ó



Consell Supervisor del Termcat. Diria que eren empre-
ses, amb molta implicació de grans equips informà-
tics, que havien de conduir persones d’una genera-
ció més jove, però hi volgué col·laborar en els inicis. 
El preocupava el futur i l’estat de la llengua catalana i 
defensà sempre amb vehemència el que creia millor 
per a preservar-la.

Com són avui els estudis de Filologia Llatina i de 
Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona? 
Quines diferències hi ha respecte a l’època de Joan 
Bastardas?
L’època del meu pare era una altra època. El meu pare 
preparava, en gran part durant les vacances d’estiu, 
un o dos articles per any; amb cura i reflexionant-hi. 
No era una època de presses, de publish or perish. 
I, evidentment, publicava on li venia de gust, sense 
pensar si aquella revista o publicació era l’adequada 
de cara a obtenir reconeixement. Quan feia un article 
per a una miscel·lània d’homenatge, el feia pensant en 
aquella persona, amb un tema escollit per a aquella 
persona; no hi enviava l’article que li convenia a ell, 
sinó el que corresponia a l’homenatjat. Avui en dia tot 
això no existeix. I diria que la veritable ciència hi ha 
sortit perdent, i molt.
No em correspon pas a mi de dir com són els estudis de 
Filologia Llatina a la Universitat de Barcelona; jo sempre 
he estat romanista i d’una altra àrea acadèmica. De fet, 
darrerament, i arran d’una reestructuració de departa-
ments, tots els professors de Filologia Clàssica (llatí, 
grec, indoeuropeu), de Filologia Romànica (en el sentit 
clàssic) i de Filologia Semítica estem en un mateix 
departament. Amb nombrosos professors de Filologia 
Llatina hi tinc molt bona sintonia, personal i acadèmica. 
Són uns excel·lents científics i companys. Ells t’expli-
carien bé com s’estructuren els estudis de Filologia 
Llatina, dins del grau de Filologia Clàssica, a la UB. Jo 
no ho faria bé, perquè no hi sóc a dins.
Els estudis de Filologia Romànica han estat els grans 
perdedors del pas de la llicenciatura als graus. Aquesta 
reorganització es va fer, em sap greu dir-ho, molt mala-
ment, en una mena de campi qui pugui en què es van 
imposar interessos que poc tenen a veure amb el que 
és estrictament acadèmic. La visió global, compara-
tista per definició, i la funció propedèutica de la filologia 
romànica s’han perdut en els plans d’estudis. No estic 
dient res que no hagi dit en altres ocasions si dic que 
crec que els estudis de filologia haurien de ser refor-
mulats en profunditat.

Quin futur espera a aquests estudis? Quins canvis 
hi faríeu?
En la recerca, actualment s’estan fent coses molt inte-
ressants. En el meu camp, que és la lingüística romà-
nica, hi ha molts projectes europeus interessants. I en 

el camp de la literatura i filologia romànica també. Com 
sempre passa, però, és difícil que tinguin un finança-
ment adequat; ja se sap que la recerca en humanitats 
és la parenta pobra. També és clar que una docència 
de qualitat ha de tenir una base en una recerca. Aquest 
cercle de recerca, docència, aparició de nous investi-
gadors, més recerca, més docència, altres nous inves-
tigadors, s’està trencant. És difícil preveure el futur, 
però la lingüística romànica, des dels seus inicis en 
el segle xix, sempre se n’ha anat sortint, malgrat els 
auguris més pessimistes.

El 1976 Joan Bastardas i Parera va guanyar la càtedra de 
Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona. El rector, que en 
aquell moment era Fabián Estapé, va escriure un informe favo-
rable a l’aspirant en què destacava la seva trajectòria acadè-
mica, així com l’elevat nivell científic i docent de la seva obra 
(Font: Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)
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Jo vaig fer-ne la coneixença 
tard: a mitjans de la dècada 

dels vuitanta, justament quan 
es trobava proper a la jubilació 

acadèmica.

C O M M E M O R A C I Ó

«Carta consolatòria que J. B. escriu el 15 de 
novembre de l’any 2001, un dijous sense sol, a 
l’amic J. E. G., que té el genoll convalescent i no 
es pot moure de casa.

Avui tempesteja i no és gens agradable sortir de 
casa. Això, estimat amic, ha de ser consol per a 
tu. Quan una hèrnia discal em va obligar a restar 
a casa amb mobilitat reduïda, vaig fer un llibre, 
els Diàlegs. Va ser un bon consol. A casa es fa 
molta feina.

Mira: els docents, sobretot els universitaris, quan 
envellim tenim també un consol que no solen tenir 
la resta de mortals. Molts 
dels nostres amics són 
molt més joves que nosal-
tres: deixebles o simple-
ment dones i homes que 
han esdevingut col·legues 
de fet o d’esperit. Seguim 
la seva trajectòria que 
omple d’esperança. Sovint 
ens fan arribar els seus 
treballs amb dedicatòries cordials. I això ens fa 
sentir estimats. Què més podem demanar? Que 
Déu ens els guardi. Ara, tu has volgut dedicar-me 
un excel·lent estudi (encara a mig llegir) amb la 
més enginyosa de les dedicatòries impreses que 
jo mai hagi vist i oït. És una dedicatòria bella i 
eficaç, perquè intriga i es fa llegir i la companyia 
no podia ser més excel·lent. Que aviat puguis 
tornar a córrer!»

Després de donar-hi voltes, m’he decidit a transcriure 
íntegrament el text de la carta que Joan Bastardas 
m’adreçà un mes de novembre que s’allunya en el 
record. Convalescent d’una operació de menisc, vaig 
rebre aquesta penyora epistolar com un tresor, que 
he rellegit centenars de vegades. El meu estudi al·lu-
dit, redactat en gallec, versava sobre enclavaments 
romànics de frontera i duia una dedicatòria impresa 
en català, Als meus Joans, el sentit de la qual només 
es revelava en la darrera frase de l’estudi: «Peñor que 
dedico, neste mes de San Xoan do ano 2001, a dous 
mestres da filoloxía, Joan Bastardas e Joan Veny.»

El meu Joan Bastardas
   José Enrique Gargallo Gil

Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans

Divuit anys després, reprenc la formulació ben perso-
nal d’aquella dedicatòria compartida, però adreçada 
ara d’una manera exclusiva a aquest savi senzill, lla-
tinista empeltat de romanista (com ell solia dir de si 
mateix), d’una humanitat que traspua en cada frase 
de la carta escrita aquell novembre.

Jo no vaig gaudir del seu mestratge d’una manera 
directa, a diferència dels seus deixebles llatinis-
tes, alumnes de l’Escola de Filologia Llatina de la 
Universitat de Barcelona. Tampoc no vaig poder 
compartir amb ell espais intel·lectuals com la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, a la qual 
s’incorporà com a membre el 1972; o el veí Consejo 

Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) a l’en-
torn del Glossarium Mediae 
Lat in i ta t is  Cata lon iae 
(GMLC), com sí que van 
fer altres col·legues catala-
nistes, llatinistes o romanis-
tes. Jo vaig fer-ne la conei-
xença tard: a mitjans de la 
dècada dels vuitanta, justa-

ment quan es trobava proper a la jubilació acadè-
mica. I la imatge primera que en servo em fa pensar 
en aquella que retraten sovint alguns dels seus dei-
xebles o col·legues: la de l’home afable amb barba 
canosa i fumador de pipa, habitual de la part solana 
del primer pis del Pati de Lletres.

Nascut a Barcelona el 4 de febrer de 1919, el moment 
de la jubilació li arribà al llarg del curs 1985-1986. 
L’avinentesa de coincidir en aquesta mateixa fita pro-
fessional amb tres professors de la Facultat de Filologia 
—Antoni M. Badia i Margarit, Ernesto Carratalá i Enric 
Moreu-Rei— motivà la iniciativa del Deganat d’organit-
zar una festa acadèmica en homenatge a tots quatre. 
I, si bé al nostre Joan Bastardas no li plaïen els home-
natges —com ens recorden els qui el van conèixer 
bé—, hi va participar a l’Aula Magna el dia 29 de maig 
de 1986 amb una breu intervenció publicada amb el 
títol de «La història semàntica i la vida i la mort dels 
nostres mots». De fet, fou la primera vegada que el 
vaig sentir en un acte públic. Ara, rellegint el text cor-
responent, m’adono que hi havia sembrades idees i 
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En Joan Bastardas era un 
enamorat de les paraules, de les 
llengües i la literatura, del món 

clàssic.

mirades que recuperaria més 
endavant: «perquè no sola-
ment els poetes han de con-
servar-nos el nom de cada 
cosa. Ho hem de fer també 
els docents explicant i divul-
gant la meravellosa histò-
ria dels nostres mots, perquè 
la història ens els farà més 
entranyables».

Una dècada després, Joan Bastardas publicà el llibre 
Diàlegs sobre la meravellosa història dels nostres mots 
(1996); un llibre singularís-
sim en què dialoguen al llarg 
de cinc capítols deliciosos 
el personatge d’en Joan, 
professor, i el d’en Ramon, 
alumne únic, al voltant dels 
«nostres» mots, a propòsit 
d’una «nosalteritat» que és 
la catalana, però dins del seu context romànic i a partir 
de la comuna matriu llatina. És una de les moltes publi-
cacions de Joan Bastardas, i és la penyora llibresca 
que jo he volgut triar en aquesta breu semblança.

En Joan Bastardas era un enamorat de les parau-
les, de les llengües i la literatura, del món clàssic. I 

C O M M E M O R A C I Ó

també de la terra, de la natura, de l’entorn vegetal. És 
per això que solia portar els alumnes al jardí botànic 

annex a l’edifici històric de 
la Universitat de Barcelona 
per fer-hi explicacions pràc-
tiques sobre «paraules i 
coses», sobre literatura clàs-
sica. Per això també resulta 
significativa la darrera frase 
dels seus Dialegs: «Ara és 

hora de donar un tomb sota les branques nues dels 
vells tells i sota el fred de l’hivern.» Potser una evo-
cació de l’hivern de la vida? Sigui com sigui, la seva 
culminà el 31 de gener de 2009 a la ciutat natal, 
Barcelona, a només quatre dies del norantè aniver-
sari. En el comiat plorava la Candelera, al cor de 
l’hivern.
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Els jutges no han de saber, 
obligatòriament, ni català, ni 

basc, ni gallec.

La llengua del judici
   Bernat Joan i Marí

Acabat el judici que ha tengut lloc al Tribunal 
Suprem del Regne d’Espanya contra els líders 

polítics i socials catalans, pens que una de les qües-
tions que més deuen haver sobtat els observadors 
internacionals ha set el nul reconeixement dels drets 
lingüístics dels acusats per part de l’esmentat tribunal. 

Una de les coses que els observadors internacionals 
tenen costum d’observar, especialment quan obser-
ven judicis en llocs on hi ha possibilitat de conflicte 
lingüístic (i, per tant, de menysteniment dels drets lin-
güístics de determinades persones), és si es garan-
teixen els drets lingüístics de les persones que s’as-
seuen al banc dels acusats. 

Així, en els judicis a activistes palestins, per exemple, 
sempre s’observa si el judici s’ha pogut desenvo-
lupar normalment en àrab. 
Fins i tot, alguna vegada, 
he tengut ocasió de llegir 
comentaris sobre la insufi-
cient competència en àrab 
per part d’algun jutge israe-
lià que ha participat en algun 
d’aquests judicis. (Allà sempre el jutge té competèn-
cia en la llengua dels acusats, encara que de vegades 
hom consideri que no arriba al nivell de proficiència.) 

En llocs en situacions semblants a la nostra, els tri-
bunals sempre són escrupolosos en aquesta qüestió. 
És del tot impensable que un tribunal canadenc jutjàs 
persones del Quebec i no els permetés d’expres-
sar-se en francès. O que ciutadans flamencs no es 
poguessin expressar en neerlandès davant un tri-
bunal belga. O fins i tot que ciutadans finesos de 
parla sueca no poguessin fer servir la seua llengua 
davant qualsevol tribunal de Finlàndia. L’acusat és 
qui té tot el pes a sobre, i tot l’estrès d’haver-se de 
defensar. I, per tant, constitueix un principi universal 
que s’ha de poder expressar sense entrebancs en 
la seua llengua. 

Hem assistit a un judici vergonyós, davant el Tribunal 
Suprem, de líders polítics i socials catalans que no 
han tengut el dret d’expressar-se en la seua llengua. 
Tots els acusats eren catalanoparlants. Tots els jutges 
i fiscals eren hispanoparlants. I feien gala i ostentació, 

cada vegada que podien, del seu desconeixement de 
la llengua catalana. I ho trobaven, per afegitó, la cosa 
més normal del món.
 

La Transició no arribà a la Justícia

Aparentment, moltes coses que han ocorregut en 
aquest judici són poc menys que inexplicables. Però 
totes tenen una explicació, malgrat que calgui anar 
a les arrels del problema per a poder-la fer avinent. 

No podem entendre com ha anat aquest judici si no 
tenim en compte, per exemple, que la Transició no 
va «desfranquitzar» l’Administració de Justícia. Així 
com els primers governs democràtics varen posar a 
lloc els militars (hem de reconèixer, en aquest punt, 

el mèrit del ministre Narcís 
Serra) i els va adaptar al que 
s’espera d’un cos professio-
nal, no va fer el mateix amb 
els jutges. Per això, jutges i 
fiscals no estan en absolut 
adaptats a això que s’ano-

mena l’«Estat autonòmic». Veiem, per exemple, que 
al Suprem han esgrimit que el general Franco va ser 
cap de l’Estat a partir del primer d’octubre de 1936, 
de manera que donen per legítim el colp d’estat que 
va posar fi a la República i que va portar la terrible 
guerra de 1936-39. Ho diuen a l’hora de bloquejar 
l’exhumació de les restes de l’esmentat dictador. Es 
posen, d’aquesta manera, directament en contra del 
sistema democràtic. 

D’altra banda, els jutges queden fora del compliment 
de la llei en qüestions com ara la doble oficialitat de 
llengües en determinades comunitats autònomes. Els 
jutges no han de saber, obligatòriament, ni català, ni 
basc ni gallec (no diguem ja occità, per molt oficial 
que sigui a tot Catalunya). A Flandes és impossi-
ble que ningú exerceixi de jutge si no sap neerlan-
dès. Com no es pot ser jutge a Ginebra sense parlar 
francès, ni a Lugano sense parlar italià, ni a Hèlsinki 
sense parlar suec. 

L’Administració de Justícia, per tant, no ha imple-
mentat les mesures necessàries per a adaptar-se 
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En deteminats àmbits, doncs, 
podem considerar l’Estat 

espanyol com a estat plural, 
però als últims esglaons en 

l’exercici del poder l’Estat és 
fèrriament monolingüe. 

a un model d’Estat mínimament plural, ni per a 
complir, com repetidament van recordant els experts 
que segueixen el compliment per part dels estats 
de la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries, l’esmentada Carta. 

El fet que la Transició no hagi arribat a la Justícia, 
que encara es troba amb una estructura semblant 
a la que tenia durant l’etapa franquista, explica en 
bona part com ha funcionat lingüísticament el procés 
contra els líders independentistes catalans. 

El Regne d’Espanya, lluny dels models lingüístics 
unitaris

A Europa, i al món en general, existeixen diversos 
models de política lingüística, diverses formes d’orga-
nitzar la qüestió de les llen-
gües en el si de cada estat. 
Aquests models oscil·len 
entre el més favorable a la 
igualtat entre llengües i par-
lants, el model lingüístic 
igualitari, en què totes les 
llengües i, per tant, tots els 
parlants són tractats en peu 
d’igualtat, i el més desfavo-
rable, aquell en què no es 
reconeix ni tan sols l’existència de més d’una llengua 
dins els territoris d’un estat. 

Entre ambdós models, hi tenim models intermedis, 
en què, com ocorre al Regne d’Espanya, no es reco-
neix la igualtat, però no es pot obviar el reconeixe-
ment de la pluralitat. De manera que, tot i reconèi-
xer l’existència de diferents llengües, i malgrat que la 
Constitució estableix el tractament igualitari de tots 
els ciutadans, no són tractades de la mateixa manera 
(fet que constitueix una claríssima contradicció). No 
hem d’oblidar mai que, en tractar sobre política lin-
güística, estam tractant sobre llengües, però també, 
i bàsicament, sobre parlants. I els parlants, com a 
parlants d’una llengua determinada, tenen uns drets 
lingüístics (reconeguts o no). 

Contràriament al que ocorre a Bèlgica, a Suïssa o al 
Canadà, la Constitució espanyola estableix que hi ha 
una única llengua oficial de l’Estat, i que la resta de 
llengües, tot al més, poden ser oficials en el si de les 
seues respectives comunitats autònomes, i sempre 
al costat de la llengua de l’Estat, que mai no és obvi-
able. Amb aquest model, doncs, es posen les bases 
d’un bilingüisme unidireccional, clarament desigua-
litari, perquè, mentre tots els catalanoparlants amb 

passaport espanyol estan obligats a conèixer el cas-
tellà, els castellanoparlants, fins i tot vivint en terri-
toris de parla catalana, poden prescindir, en molts 
casos, de conèixer la llengua catalana. L’excepció 
dels jutges resulta especialment escandalosa, però 
no és l’única. 

S’ha dit que l’Estat espanyol és un estat que s’auto-
considera plural (Estat de les autonomies) però que 
té una clara voluntat unitarista. Per això, malgrat l’es-
tructura autonòmica, existeixen cossos de funcio-
naris que tenen com a marc únic el de tot el territori 
espanyol. Això clarament ocorre en el cos de jutges 
i en el de fiscals, així com en les policies d’abast 
estatal (Guàrdia Civil i Policia Nacional), així com 
amb l’exèrcit. Els últims esglaons en l’exercici del 
poder, doncs, no es varen adaptar a l’estat plural, 
sinó que mantingueren les mateixes estructures que 

tenien durant la dictadura 
franquista. Així mateix, tots 
aquests cossos es carac-
teritzen per la no implemen-
tació del coneixement de les 
llengües oficials en les ano-
menades comunitats autò-
nomes, malgrat l’oficialitat 
lingüística. A nivell interna-
cional, una llengua oficial 
és aquella de la qual no es 

pot prescindir (i, especialment, no en poden prescin-
dir els servidors públics). Tots els cossos esmentats 
prescindeixen sistemàticament del català, fins i tot 
als territoris on la llengua és oficial (Catalunya, País 
Valencià, Illes Balears). 

En deteminats àmbits, doncs, podem considerar 
l’Estat espanyol com a estat plural, però als últims 
esglaons en l’exercici del poder l’Estat és fèrriament 
monolingüe. 

El Suprem no reconeix els drets lingüístics

Del judici perpetrat contra els catalans (recordem que 
la majoria de les persones que han estat jutjades pel 
Tribunal Suprem espanyol eren persones que havien 
estat elegides democràticament pels catalans per a 
representar-los institucionalment), en podem referir 
una observació totalment elemental: els drets lingüís-
tics dels sotmesos a judici no han estat reconeguts, i 
els dels testimonis catalanoparlants tampoc. 

Per a evitar que l’escàndol encara fos més gran, es 
va oferir als acusats la possibilitat d’expressar-se 
en català, i, en aquest cas, el tribunal es va mostrar 
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disposat a proveir una traducció consecutiva. En un 
judici que, tal com ha funcionat, ja ha durat mesos i 
mesos, amb el sistema proposat pel tribunal hauria 
durat encara molt més. Havent-hi organismes i ins-
titucions pertot arreu que usen la traducció simultà-
nia, no s’hauria pogut també implementar al Tribunal 
Suprem? Oferir una traducció consecutiva era, indi-
rectament, una manera d’obligar els acusats a decla-
rar en espanyol. En cap moment no es va tenir en 
compte que l’espanyol no era la llengua més habi-
tual de cap dels acusats. Ningú no va qüestionar el 
fet que cap dels jutges ni dels fiscals que han par-
ticipat en el judici no conegués la llengua catalana. 

En aquest context, encara ha resultat, des del 
meu punt de vista, un autèntic escarni que el jutge 
Marchena hagi fet referència diverses vegades al 
«profundo respeto que tenemos por la lengua cata-
lana», i frases similars, d’un cinisme incommensu-
rable. A més vulneració dels drets lingüístics, més 
declaracions emfàtiques de respecte per la llengua, 
sense tenir en compte que l’única manera real de res-
pectar la llengua catalana hauria estat que els acusats 
i els testimonis es poguessin 
expressar en català amb la 
mateixa normalitat amb què 
podien fer-ho en espanyol. 

Resulta interessant, a més, 
de constatar la diferència de 
tractament entre els acusats 
i els testimonis. Als acusats se’ls va oferir traduc-
ció consecutiva, però als testimonis, expressament, 
se’ls va negar. No fos cas que algun dels centenars 
de persones que varen passar pels interrogatoris 
del judici hagués decidit, sense embuts, utilitzar el 
català. En algun d’aquests casos, el jutge Marchena 
va ser taxatiu. «Puedo usar la lengua catalana?», va 
demanar concretament un testimoni. I la resposta va 
ser monosil·làbica: «No.» Cap dret lingüístic, doncs, 
per als testimonis. 

Afegit al bandejament de l’ús del català, hem de 
comentar factors com ara la pronúncia dels fiscals, 
de l’advocacia de l’Estat, de l’acusació particular i 
dels jutges dels noms i llinatges dels acusats i d’altres 
persones que han aparegut en la causa. Qualsevol 
observador extern es pot preguntar per quina raó la 
majoria de les persones que han participat en aquest 
judici des de la part acusadora o des del tribunal 
han estat incapaços de pronunciar correctament els 
noms i els llinatges dels acusats. Teòricament, hauria 
estat una tasca fàcil, la d’aprendre’ls i memoritzar-los. 
Però ni tan sols es varen prendre aquesta molès-
tia. Varen pronunciar sistemàticament «Junqueras» 

a l’espanyola, «Cuisart», només se’ls sentia «Rul» 
o «Turul», espanyolitzaven noms de pila catalans 
sense cap vergonya… Estic convençut que si els 
acusats haguessin parlat swahili o cantonès haurien 
pronunciat millor els seus noms. En aquests errors de 
pronúncia de tots els antropònims catalans hi havia, 
senzillament, una mostra de profund menyspreu. I la 
volutant de demostrar que podien maltractar-los lin-
güísticament tant com volguessin. 

La vulneració dels drets lingüístics tant dels acusats 
com dels testimonis, doncs, va ser sistemàtica. I l’es-
carni es va afegir a aquesta vulneració senzillament 
com a demostració del poder que els membres del 
Tribunal tenien a les seues mans. 

La manipulació del llenguatge (Newspeak orvel·lià)

Si la conculcació dels drets lingüístics i l’estrafecció 
dels noms va servir per a mostrar qui tenia la paella 
pel mànec, la manipulació del llenguatge pot tenir una 
incidència directa en el resultat final del judici, és a 

dir, en la sentència. 

La manipulació del llen-
guatge ha estat clau durant 
tot el judici. Es veia ben 
clar que fiscals i jutges eren 
plenament conscients que 
qui domina el llenguatge 

domina el poder. No vaig poder evitar, durant la visua-
lització d’algunes parts del judici, de recordar el mag-
nífic appèndix a l’obra 1984, del gran George Orwell, 
en què desgrana «The principles of Newspeak», la 
gramàtica de la Novoparla, una gramàtica feta per a 
evitar el pensament crític (per a evitar, al cap i a la 
fi, com diria Ovidi Montllor, el pensament). 

En moltes ocasions el llenguatge del judici ha estat 
clarament orwel·lià. La Novoparla ha impregnat el 
discurs que s’ha sentit allà per part dels testimonis 
de l’acusació, dels fiscals i dels jutges. La manipu-
lació s’ha orquestrat, fonamentalment, al voltant de 
dos termes: violència i odi. Com que perquè hi hagi 
rebel·lió hi ha d’haver violència, els fiscals s’han 
entestat a modificar amb calçador aquest concepte. 
Evidentment, la legislació vigent es refereix clara-
ment a la rebel·lió com a delicte que poden cometre 
els militars que s’alcen contra l’ordre constitucional. 
Es va incloure en el codi penal per a poder perseguir 
els intents de colp d’Estat. I perquè existís rebel·lió 
hi havia d’haver violència: tancs al carrer, aldarulls, 
trets, ferits, morts… Res de tot això no hi va haver ni 
en la defensa de la seu de la conselleria d’Economia 

Es veia ben clar que fiscals 
i jutges eren plenament 

conscients que qui domina el 
llenguatge domina el poder.
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el dia 20 de setembre del 2017, ni en la festa de la 
democràcia que va ser el Primer d’Octubre. Només 
hi havia una societat que defensava les seues insti-
tucions i una societat que volia exercir, democràtica-
ment i pacíficament, el dret d’autodeterminació, dret 
reconegut, per cert, per les Nacions Unides. 

La manipulació del llenguatge que tan bé descrivia 
George Orwell ha constituït a fer passar per violèn-
cia qualsevol expressió de rebuig de l’Estat o dels 
seus membres. I per tal de fonamentar aquest canvi 
dràstic en la semàntica, n’han operat en un altre con-
cepte: el d’odi. Ben adoctrinats per qui ho hagués de 
fer, els testimonis de l’acusació, majoritàriament poli-
cies i guàrdies civils, varen anar parlant de «odio», 
«caras de odio», «expresiones de odio», etc, etc, de 
manera que la paraula odio va sortir reiteradament 
durant el judici. De fet, i d’una manera paral·lela a 
aquest judici, hi ha hagut persones que han hagut 
d’anar a declarar acusats d’incitar a l’odi. Segurament 
el cas més escandalós ha estat el de la persecució 
judicial als professors de l’Institut El Palau. També 
han estrafet el que, internacionalment, es considera 
susceptible de delicte d’in-
citació a l’odi. Hom consi-
dera que aquest delicte està 
pensat per a defensar mino-
ries (nacionals, sexuals, 
racials…). Així, doncs, qui 
parli en termes pejoratius 
d’una minoria lingüística, 
sexual o racial, o qui inciti la 
gent contra aquestes minories, pot cometre un delicte 
d’odi. Però no es pot cometre delicte d’odi contra qui 
ostenta el poder. El súmmum de la mala interpreta-
ció del que es pot considerar delicte d’odi és l’acu-
sació d’odi contra la policia. 

Només de l’estrafecció del llenguatge, de la manipu-
lació del llenguatge, doncs, en pot sortir una sentèn-
cia condemnatòria. Naturalment, el màxim respon-
sable d’aquesta manipulació ha estat el president 
del tribunal, el jutge Marchena, que no solament l’ha 
tolerada sinó que li ha donat ales durant tota la cele-
bració del judici. 

Confusions de l’espanyol: legalitat i legitimitat

Una part de la manipulació lingüística ha estat clara-
ment intencionada i promoguda pels magistrats que 
jutgen els presos polítics catalans i pels fiscals. 
Però també hi ha un element estructural que cal 
tenir en compte. El castellà no distingeix, segons 
el Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua, entre «legalitat» i «legitimitat». Ho vaig 
descobrir una mica per cansament, després d’haver 
escoltat un grapat de vegades, en boca de tertuli-
ans espanyols, en ràdios diverses, que «lo legítimo 
es lo legal» i «lo legal es lo legítimo». Cansat de 
sentir-ho, i meravellat que gent com l’ex-ministre 
d’Afers Exteriors García-Margallo no distingís entre 
ambdós conceptes, ho vaig anar a buscar al dicci-
onari de la RAE i, efectivament, confon els termes. 
Supòs que d’altres diccionaris de l’espanyol no els 
deuen confondre. I que a les facultats de Dret que 
funcionen en espanyol (que són quasi totes les del 
Regne d’Espanya) es deu distingir entre «legítim» 
i «legal», com es distingeix arreu del món. Record 
que ho vaig comentar a n’Eva Pons, catedràtica de 
Dret Constitucional, i em va dir: «Mira que fàcil! Si 
en català tampoc no distingíssim, hauríem acabat 
abans. Liquidaríem en uns quants segons un tema 
que requereix classes i classes d’estudi, d’indaga-
ció i d’explicació.» 

Durant tot el judici s’ha donat per fet que allò que 
és legal també és legítim, i que la legitimitat ve de 

la legalitat. Reduint-ho a 
l’absurd, podríem dir que 
els actuals membres del 
Tribunal Constitucional con-
sideren que el franquisme 
va ser legítim perquè era 
legal. Però no ha fet falta 
demanar-los-ho, perquè 
ells mateixos ho han escrit 

en una disposició sobre el trasllat de les restes del 
dictador fora del Valle de los Caídos. 

El xoc entre Catalunya i Espanya és un xoc de 
legitimitats, no de legalitats (perquè encara no hi 
ha una legalitat catalana constituïda; no tenim una 
Constitució Catalana, per entendre’ns). Per tant, exis-
teix un xoc entre la voluntat d’una part molt important 
de la població de Catalunya, que considera que el 
país hauria de poder ser independent si així ho deci-
deix la majoria de la població, i un Estat que consi-
dera que això no és possible, encara que, democràti-
cament, ho vulguin la majoria dels catalans. Es tracta, 
per tant, ben clarament, d’un xoc de legitimitats. Que, 
senzillament, ve a demostrar que de vegades allò 
que és legal no és considerat legítim, i que allò que 
és legítim no arriba a ser legal. 

Ben probablement, quan les decisions sobre la situa-
ció dels presos polítics catalans passi a esferes judi-
cials superiors a l’espanyola, al Tribunal Suprem es 
faran creus que el cavall de batalla sigui precisament 
la distinció entre legalitat i legitimitat. 

El castellà no distingeix, 
segons el Diccionario de la 
Real Academia Española de 
la Lengua, entre «legalitat» i 

«legitimitat».
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La col·laboració mediàtica

Com a observador des d’una certa distància, pens 
que la demostració més fefaent que la democràcia 
espanyola està malalta és la manca de periodisme 
crític, a l’Espanya estricta. Els mitjans de comunica-
ció espanyols, d’una manera absolutament generalit-
zada, han estat col·laboradors necessaris de la farsa 
en forma de judici a què hem assistit. En qualsevol 
democràcia mínimament madura no hauria passat 
desapercebuda la vulneració sistemàtica dels drets 
dels acusats, no s’hauria obviat la conculcació dels 
seus drets lingüístics, no s’hauria deixat de veure 
el tractament que el tribunal ha fet de les defenses, 
no s’hauria deixat passar tranquil·lament l’abús de 
la presó preventiva… Amb poques excepcions, com 
ara la del digital Público, els mitjans de comunica-
ció espanyols han estat uns mers comparses del 
Tribunal Suprem. Analitzant el llenguatge de deter-
minats diaris, fins i tot podríem considerar que hi ha 
hagut una feina conjunta entre els cossos policials i 
els mitjans de comunicació per mirar de condemnar 
els acusats. En qualsevol cas, hi ha hagut un acord 
claríssim que havien de ser jutjats. 

Els periodistes i els intel·lectuals espanyols han 
actuat com a mers comparses de la fiscalia i de la 
policia, i no han exercit en cap moment el paper que 
els tocaria de representar en una societat democrà-
tica. Caldrà tenir més perspectiva històrica per a ana-
litzar l’impacte d’aquest fet. Però és ben clar que un 
país sense una premsa lliure i crítica, sense plurali-
tat d’opinions en els mitjans de comunicació i sense 
varietat de visions de les coses no pot ser conside-
rada mai com una societat plenament democràtica. 

Judici i sentència: legals però no legítims

Acabem-ho en aquests termes: el judici ha estat 
legal (d’acord amb la legalitat espanyola), però no 
legítim, perquè ha confrontat aquesta legalitat amb 
les decisions democràtiques dels catalans (comen-
çant per l’elecció dels seus diputats i, per tant, del seu 
govern). El Tribunal Suprem ha portat a judici una part 
del govern de Catalunya (la resta és a l’exili) i els dos 
líders socials més destacats del moviment indepen-
dentista. Això, hi insistesc, pot ser legal, però no crec 
que des d’un punt de vista democràtic sigui legítim. 

Òbviament, si el judici ha estat il·legítim, la sentèn-
cia, siga la que siga, no pot tenir cap mena de legi-
timitat. I un dels elements, i no dels menys impor-
tants, que contribueixen a fer que la sentència no 
puga ser legítima és el tractament que ha tengut la 
qüestió de la llengua. Que la llengua catalana hagi 
estat bandejada del judici contribueix poderosament 
a il·legitimar-lo.   

Catàleg de recursos de LJC 2000-2018

S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

El Catàleg de recursos de LJC 2000-2018 recull 
fins a 232 recursos del llenguatge jurídic català 

publicats en el període 2000-2018 i ofereix opcions 
de cerca segons tretze paràmetres diferents: títol, 
autor, any de publicació, editor, sector i zona geo-
gràfica on s’ha publicat, tipus de mitjà, tipus de font 
d’informació, tipus de recurs i paraula clau (aquest 
últim paràmetre es troba parcialment implantat); 
i, en el cas de les fonts terminològiques, es pot 
afinar la cerca segons si tenen definicions, exem-
ples i un nombre d’entrades superior o inferior a 
6.000. Així mateix, proporciona accés directe als 
recursos en línia i també conté catorze gràfics que 

projecten informació d’una forma ben visible i fàcil 
d’interpretar sobre el panorama actual de recur-
sos del LJC.

Es tracta d’una eina amb aplicacions al camp de 
la recerca, la planificació i normalització lingüísti-
ques, la docència, la traducció jurídica, com també 
al camp professional del dret, i, per tant, és útil 
a investigadors, traductors, correctors, dinamit-
zadors, planificadors, docents i professionals del 
dret, entre d’altres. El Catàleg constitueix un dels 
resultats de la tesi doctoral «Llenguatge jurídic 
català: estat de la qüestió i propostes de futur».  

   Anna Arnall Duch

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 8  |  3 r  t r i m e s t r e  2 0 1 9

1 4



El model lingüístic del 
llenguatge jurídic català: un 
model sòlid i generalitzat?

   Anna Arnall Duch
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, editora tècnica de la Revista de Llengua 
i Dret i col·laboradora del Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana

El llenguatge jurídic català (LJC) va ser objecte 
d’especial atenció en el procés de normalització 

lingüística que la Generalitat de Catalunya va endegar 
en els anys vuitanta del segle passat. L’article 1 del 
primerenc Decret 90/1980, de 27 de juny, va establir 
que els òrgans de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya havien d’emprar el català com a «vehicle 
normal d’expressió en llurs documents, actes públics 
i en els de l’administració ordinària». La transcen-
dència d’aquest nou ús encomanat al català, junta-
ment amb l’estat precari en què es trobava el LJC, 
va comportar que les actuacions de normalització lin-
güística en l’àmbit jurídic no solament anessin enca-
minades a generalitzar el coneixement i l’ús del LJC 
sinó també a codificar-lo.

En els anys vuitanta i noranta la Comissió Assessora 
de Llenguatge Administratiu (CALA) i el TERMCAT, 
en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya (EAPC), van dur a terme una important 
tasca de codificació del nou model lingüístic del LJC, 
la qual es va materialitzar en l’elaboració de manuals 
didàctics, la publicació dels opuscles de la col·lec-
ció «Criteris lingüístics» i la normalització de tot un 
conjunt de termes jurídics. Aquesta codificació es va 
considerar completada l’any 2001, tal com ho eviden-
cia la decisió de la Generalitat de dissoldre la CALA1 
en haver assolit la «consolidació d’un model de llen-
guatge administratiu simplificat i modern».

En un primer moment, durant els anys vuitanta, aquest 
model anava adreçat sobretot a l’Administració pública 
de la Generalitat de Catalunya, però la voluntat que 

hi havia al darrere és que es convertís en un model 
de referència extrapolable a altres àmbits formals, 
com l’àmbit jurídic, sia públic o privat (Capó i Veiga, 
2005; DGPL, 2002; DGPL, 2016; Graells, Romagosa, 
Vilaró i Xirinachs, 1999; Xirinachs, 2012). Ara bé, 
podem assegurar que actualment, després de quasi 
vint anys d’haver acabat la codificació, s’ha aconse-
guit aquest objectiu? Els organismes públics d’altres 
zones del domini lingüístic català, com les Illes Balears 
o Andorra, han adoptat el model? Altres institucions 
codificadores com les universitats han adoptat els cri-
teris de redacció establerts i els usos de majúscules?

En el marc de la tesi doctoral «Llenguatge jurídic 
català: estat de la qüestió i propostes de futur», la 
qual té com a finalitat contribuir a millorar la situa-
ció del llenguatge jurídic català, duem a terme una 
anàlisi que mira de donar resposta a tots aquests 
interrogants i fem el seguiment de la codificació del 
LJC, en concret, del seu model lingüístic, amb l’ob-
jectiu de detectar si aquest model s’ha adoptat d’una 
manera generalitzada2.

Seguiment bibliogràfic del model lingüístic del LJC

El seguiment bibliogràfic del model lingüístic de refe-
rència del LJC consisteix a comparar la codificació 
de dotze elements del model de referència amb la 
codificació que en fan altres organismes en els seus 
respectius manuals de redacció i estil, com també 
valorar si els elements presenten continuïtat, vacil-
lació o discrepància.

1 En virtut del Decret 99/2001, de 3 d’abril, de primera modificació del Decret 36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l’aplicació 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

2 La tesi es troba disponible a la base de dades de ressenyes del Centre de Documentació de la Direcció General de Política 
Lingüística. Hi trobareu més detalls de la metodologia i els resultats de l’anàlisi exposada aquí.
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Per tal d’abordar aquesta comparació, en primer lloc 
delimitem les característiques del model lingüístic de 
referència basant-nos en De Broto i Duarte (1990), 
Duarte, Alsina i Sibina (2002), Domènech (2012) 
i les últimes edicions dels opuscles de la col·lecció 
«Criteris lingüístics» de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Per a 
aquesta delimitació, definim prèviament el concepte de 
«model lingüístic» i fem una distinció entre «principis 
rectors» i «criteris lingüístics». Així entenem per model 
lingüístic el conjunt de principis rectors —entesos com 
les directrius que fixen l’es-
perit del model en un pla 
més abstracte— i criteris lin-
güístics —entesos com les 
pautes més concretes que 
deriven de les directrius— 
que donen preferència a 
unes formes lingüístiques 
en detriment d’unes altres 
per tal d’aconseguir un estil 
determinat en la redacció i 
que poden afectar diversos plans de la llengua, com 
el morfològic, el lèxic, el fonològic o el sintàctic.

Tenint en compte les fonts anteriors, considerem que 
el model lingüístic del LJC modern té com a objectius 
restablir el llenguatge d’especialitat, modernitzar-lo i 
trencar amb la dependència respecte del castellà. Es 
caracteritza pels principis rectors d’identitat, respecte, 
claredat, igualtat i homogeneïtat, els quals posen les 
bases per a estipular un seguit de criteris lingüístics 
més concrets que permeten d’obtenir una redacció 
genuïna, planera, igualitària, respectuosa i homogè-
nia, i que afecten especialment els plans terminològic, 
morfosintàctic, discursiu i convencional de la llengua. 

Un cop feta la delimitació del model lingüístic, en 
segon lloc seleccionem els elements del model lin-
güístic del LJC dels quals fem el seguiment, i ho fem 
atenent la divisió entre principis i criteris acabada d’ex-
posar. Pel que fa als principis rectors, decidim analit-
zar-los tots: el principi d’identitat, el de claredat, el de 
respecte, el d’igualtat i el d’homogeneïtat; i en consi-
deració al nombre elevat de criteris lingüístics, triem 
els set següents: el tractament de vós com a forma de 
tractament preferent, l’ús de la minúscula en la deno-
minació dels càrrecs, l’ús de la majúscula en les deno-
minacions dels títols dels textos oficials, el masculí 

plural com a forma no marcada, la redacció de frases 
breus, l’expressió de la data i la tendència a l’ús de 
xifres aràbigues en els apartats dels documents jurí-
dics. Escollim aquests set criteris perquè entre tots 
estan vinculats als cinc principis rectors i solen ser els 
més conflictius en la redacció jurídica.

En tercer lloc, constituïm un corpus bibliogràfic format 
pels recursos de tretze organismes diferents3 que 
cobreixen els àmbits geogràfics demogràficament 
més importants del domini lingüístic català (Catalunya, 

la Comunitat Valenciana, 
les Illes Balears i Andorra) 
i sectors tan diferents com 
l’Administració pública, el 
sector acadèmic, el món 
privat i el sindical. Per a la 
selecció dels organismes 
i els recursos, emprem el 
Catàleg de recursos de LJC 
2000-20184.

Per acabar, els resultats de les comparacions (que, 
tal com apuntem més amunt, valorem en termes de 
continuïtat, vacil·lació o discrepància) els interpretem 
en dos nivells: primer, fem una lectura de l’adopció 
global del model, i, segon, fem una lectura de l’adop-
ció individual de cada principi rector i criteri lingüístic. 
Establim el llindar que cal superar el 75% dels casos 
analitzats per a poder considerar que el model, el prin-
cipi o el criteri ha estat adoptat d’una manera genera-
litzada. Creiem que cal establir aquest llindar per dues 
raons: perquè en la codificació del model hi va haver 
una participació activa de les universitats, les adminis-
tracions públiques i el sector professional, i perquè la 
difusió que s’ha fet del model lingüístic ha estat con-
siderable i constant; per la qual cosa esperem que 
l’adopció del model sigui àmplia.

Resultats i conclusions

En relació amb l’adopció global del model de referèn-
cia: atès que més del 75% dels casos analitzats tant 
dels principis rectors com dels criteris lingüístics donen 
continuïtat al model de referència del LJC, interpretem 
que aquest model s’ha adoptat d’una manera genera-
litzada; això és, organismes d’Andorra, Catalunya, la 
Comunitat Valenciana i les Illes Balears han adoptat 

3 Els organismes escollits són: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, Diputació de 
Girona, Ajuntament de Mataró, Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Acadèmica Valenciana de la Llengua, 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I, el bufet d’advocats 
Garrigues, Comissions Obreres i el Govern d’Andorra.

4 https://parles.upf.edu/llocs/recursosllenguatgejurídic/

Considerem que el model 
lingüístic del LJC modern té com 
a objectius restablir el llenguatge 

d’especialitat, modernitzar-lo 
i trencar amb la dependència 

respecte del castellà.

S O C I O L I N G Ü Í S T I C A
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d’una manera generalitzada el model lingüístic en els 
seus manuals de redacció i estil, independentment 
del sector a què pertanyin (l’universitari, el sindical, 
el professional i l’Administració pública).

Així, doncs, arribem a la conclusió que, al cap de quasi 
vint anys d’haver acabat la codificació del model lin-
güístic de referència del LJC, el model ha arribat a 
altres sectors i zones geogràfiques i s’ha consolidat; 
per la qual cosa entenem que el model lingüístic del 
LJC és un model sòlid i generalitzat, qualifiquem 
de positiu el balanç de les polítiques lingüístiques 
que van impulsar la fixació del nou model lingüístic 
del LJC, i creiem que les actuacions de normalitza-
ció lingüística que van anar encaminades a la codifi-
cació d’aquest nou model queden avalades per l’àm-
plia adopció que hi ha hagut del model: els criteris de 
fixació basats en la tradició i la modernitat han resul-
tat encertats, així com tota la tasca d’unificació d’as-
pectes convencionals.

Respecte de l’adopció individual de cada principi 
rector: atès que els principis d’identitat, claredat, res-
pecte, igualtat i homogeneïtat registren continuïtat 
en més del 75% dels casos analitzats, entenem que 
tots els principis rectors del model de referència s’han 
adoptat d’una manera generalitzada. 

Sobre l’adopció individual de cada criteri lingüístic: 
atès que els criteris relatius a l’ús de la minúscula en 
la denominació dels càrrecs, l’ús de la majúscula en 
les denominacions dels títols de textos oficials, l’ús del 
masculí plural com a forma no marcada, la redacció 
de frases breus i l’expressió de la data registren con-
tinuïtat en més del 75% dels manuals analitzats, són 

criteris que han estat adoptats d’una manera genera-
litzada. En canvi, atès que els criteris relatius a l’ús 
del vós com a forma de tractament preferent i a l’ús 
de les xifres aràbigues en els apartats dels docu-
ments jurídics registren continuïtat entre un 50 i un 
75% dels casos analitzats, considerem que són crite-
ris que han estat adoptats d’una manera parcial. En 
aquest sentit, creiem que aquests dos criteris requerei-
xen una anàlisi més profunda que tingui com a objec-
tius trobar els motius que provoquen les vacil·lacions i 
discrepàncies i valorar si cal rectificar-los o, per contra, 
si cal que el model es flexibilitzi en aquests punts.

D’altra banda, l’anàlisi també permet mostrar que 
la divisió del model lingüístic del LJC entre principis 
rectors i criteris lingüístics és útil per a la seva des-
cripció i estudi. En concret, veiem com els criteris lin-
güístics són més susceptibles de patir vacil·lacions i 
discrepàncies que els principis rectors; per tant, obser-
vem un comportament diferenciat entre aquests dos 
nivells de codificació.

Per acabar, deixem apuntades dues observacions més 
que podem efectuar gràcies a la metodologia emprada 
i que són: per un cantó, que no advertim cap vincle 
significatiu entre la codificació i els factors organisme, 
zona geogràfica i sector, a pesar que hi ha observa-
cions puntuals que condueixen a pensar que l’orga-
nisme i el sector podrien influir en la codificació; i que 
la terminologia emprada per a la codificació és redun-
dant, i l’estructura dels capítols, molt semblant (tots 
els recursos analitzats s’organitzen des de l’òptica lin-
güística i contenen els mateixos tipus d’apartats), la 
qual cosa podria ser un indici que el model s’hagués 
adoptat d’una manera acrítica.  
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Les interconnexions entre el 
Principat i les Balears són força 
més satisfactòries que no pas 

les establertes amb el País 
Valencià.

L’ecosistema comunicatiu: 
l’espai vital de la nació

   Vicent Pitarch i Almela

En l’eventualitat de trobar-se davant algun programa 
d’IB3 o de TV3, un teleespectador valencià segu-

rament deixaria anar reaccions si fa no fa com les 
següents: «El mallorquí no hi ha qui l’entenga», o bé:  
«Ja es veu que el català és difícil, ben diferent del 
valencià.» És probable que expressions d’aquesta 
mena ens deixin indiferents, ignorants de la seva con-
dició de manifestacions colpidores del drama nacional 
que representa el fracàs de les xarxes catalanes de 
radiotelevisió en el seu objectiu central de bastir l’espai 
nacional de comunicació.

Fa un centenar d’anys, 
Pompeu Fabra, en establir 
la codificació de la llengua 
—tot promocionant-ne el 
registre culte, que hom iden-
tificava aleshores com a 
«català literari»—, marcava 
les pautes de la que havia 
de ser la nova varietat idiomàtica que servís per a 
estretir els vincles interactius a l’interior de la catala-
nitat: la varietat anomenada estàndard, que estava 
destinada a fer progressos espectaculars gràcies als 
mitjans de comunicació audiovisuals. 

Heus ací, tanmateix, que TV3 ha consumit ja una 
dilatada trajectòria de trenta-cinc anys —els de 
Catalunya Ràdio, trenta-sis—, de la mateixa manera 
que IB3 Ràdio i Televisió n’ha consumits catorze, 
sense que l’espai català de comunicació hagi assolit 
una consistència mínimament solvent. Tot i això, les 
interconnexions entre el Principat i les Balears són 
força més satisfactòries que no pas les establertes 
amb el País Valencià. A les Illes, per exemple, els 
canals TVCat, Canal33 i 3/24 s’hi reben regularment, 
de la mateixa manera que el Principat té accés a IB3. 
En aquesta direcció, convé notar que la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears tenen acords de 
col·laboració en produccions conjuntes.

Dissortadament, la realitat valenciana és força més 
adversa, cosa que demostra, d’altra banda, el nostre 

tremp de resistents i alhora l’elevat interès que té 
Espanya a taponar-nos, als valencians en concret, 
qualssevol conductes que ens mantinguin enllaçats 
al si de la catalanitat. Com és sabut, la nostra és 
una situació que tot sovint ofereix un panorama amb 
ingredients més aviat patètics. Per començar, recor-
dem que n’hi va haver prou amb un any, de trans-
missions de TV3, perquè haguéssim d’iniciar la llarga 
etapa d’enfrontaments amb la política espanyola per 
salvar els repetidors, uns conflictes que esdevin-

drien constants, fins que, al 
febrer del 2011, TV3 ens era 
segrestada en termes abso-
luts, amb la sola possibilitat 
d’accedir-hi per la via dels 
operadors privats.

Mentrestant, en 1989 la soci-
etat valenciana assistia al 
naixement de Radiotelevisió 

Valenciana-Canal9, una gran esperança que aviat fou 
malmesa per una política nefasta en la qual no foren 
absents la manipulació informativa, els tics crònics 
de la ideologia cavernària i fins i tot la participació 
en la gran falla de la corrupció, que fou la marca 
de la casa d’un segment social ben identificat. D’un 
tal magma se’n va derivar el drama nacional que 
representava la fusió al negre de Canal 9, el 29 de 
novembre del 2013. De fet, fins al flamant experiment  
d’À Punt —que fou inaugurat als quatre anys i mig 
de l’infaust tancament de Canal9— el País Valencià 
acumulava una nova marca negativa dins el context 
estatal: la d’estar mancat de televisió pròpia tot i tenir 
la llengua nacional diferent de l’espanyola.

De tota manera, també hem de reconèixer que 
aquest seguit d’indicadors adversos no són prou 
per a impedir que emergeixin de l’actual panorama 
audiovisual català alguns elements encoratjadors, 
com ho ha estat, posem per cas, la recuperació de 
la plataforma À Punt, d’un potencial difícil de pre-
veure, per bé que ens arribi marcada per les preca-
rietats. Precisament sobre la necessitat peremptòria 
d’avalar aquesta plataforma s’alcen veus influents 
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en la política valenciana que reclamen per a À Punt 
una dotació pressupostària que, d’entrada, hauria de 
doblar l’actual. Heus ací un bon senyal que s’obre 
pas la convicció que la televisió pública ha de cons-
tituir el motor fonamental de les indústries culturals 
de l’audiovisual, les quals són el suport de l’ecosis-
tema mediàtic en el si del qual ha de desenvolupar-se 
la llengua catalana. Ben mirat, la funció socioeconò-
mica que assoleixen avui dia les indústries de l’audi-
ovisual és d’una magnitud tal que aquestes no sola-
ment constitueixen les artèries que envigoreixen la 
llengua sinó que també formen una part decisiva de 
l’economia productiva en les societats postindustri-
als. Al capdavall, les polítiques sobre la televisió i la 
ràdio haurien d’ocupar el centre d’atenció de la polí-
tica general, per tal com les polítiques lingüístiques 
són polítiques econòmiques. Definitivament, l’ecosis-
tema mediàtic és la columna vertebral de les indús-
tries culturals, sens dubte una part decisiva de l’eco-
nomia productiva. Per cert, no sé estar-me d’aprofi-
tar la circumstància present per a indicar que sobre 
la interacció que, en les societats avançades, s’es-
tableix entre l’economia, les indústries culturals i la 
vitalitat lingüística ens ha deixat unes reflexions sug-
geridores Toni Mollà, en el seu llibre La llengua de 
la plaça, que conté una bona mostra de les pàgines 
més lúcides publicades dar-
rerament en català sobre els 
media.

D’entrada, l’objectiu priori-
tari, pel que fa als mitjans 
de comunicació social en 
català, és la interconne-
xió d’aquesta xarxa. I, en aquest sentit, no podem 
menystenir l’aparició d’un grapat d’iniciatives, encara 
escasses i disperses, però que, sens dubte, merei-
xen de ser catalogades com a factors favorables a 
l’avenç de l’espai nacional de comunicació. Em refe-
reixo, posem per cas, al fenomen de l’audiovisual 
«Favorits» —la coproducció de TV3, À Punt Mèdia 
i IB3—, així com al projecte del llargmetratge sobre 
la vida de Guillem Agulló, que coproduiran À Punt i 
TV3. Ben poca cosa, convé remarcar-ho, però que 
en tot cas assenyala la direcció que hauria d’em-
prendre una societat que aspira a no despenjar-se 
del ritme que segueixen les nacions avançades del 
nostre temps. 

Certament, no ha perdut actualitat el diagnòstic 
memorable que va fer Joan Manuel Tresserras durant 
la seva etapa de conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació: «L’àmbit del català constitueix el més 
gran mercat d’Europa i un dels més grans del món que 
no té cap mitjà de comunicació audiovisual que s’hi 

dirigeixi específicament en la seva pròpia llengua»; 
un mercat verge, doncs, integrat per uns deu milions 
de consumidors culturals, que «en qualsevol lloc del 
món seria una gran oportunitat de negoci». En qual-
sevol lloc, tret dels Països Catalans, en els quals 

tot sembla indicar que no 
hi regeixen raons de demo-
cràcia elemental ni tan sols 
criteris d’estricta funcionali-
tat econòmica. Una tal con-
fluència d’anomalies potser 
és explicable —no pas com-
prensible— per una aversió 

atàvica i inconfessable a la pervivència de la comu-
nitat catalanòfona, l’aversió que sols poden suportar 
les estructures d’un estat hostil.

I és des de l’estat —promogut, apuntalat i compar-
tit, no ho oblidéssem pas, per sectors socials de fora 
juntament amb els de dins— des d’on es duu a terme 
la política sistemàtica d’entrebrancar el procés de 
constitució de l’espai català de comunicació, mitjan-
çant tota mena de maniobres pertorbadores. A tall de 
mostra podem fixar-nos ara en la censura imposada 
a la recepció de TV3 al País Valencià, així com en 
el cas abstrús que representa l’acord de reciprocitat 
entre les televisions valenciana i catalunyesa, que fou 
signat, l’any 2013, pels presidents de les Generalitats 
corresponents i ratificat per les Corts Valencianes, 
amb majoria absoluta del PP. I no oblidem que, tres 
anys més tard, l’acord sobre la reciprocitat televi-
siva seria assumit pels presidents Puigdemont i 
Puig, sense que fins ara n’hàgim obtingut una efi-
càcia mínima.

Els valencians tenim a l’abast 
cinquanta canals de televisió, 
cap dels quals, però, no és ni 

TV3 ni IB3.
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A partir d’uns tals gestos —la realitat no ha donat per 
a més— hem assistit a un seguit d’episodis grotes-
cos, en la nova etapa digital, a l’entorn de la gestió de 
l’espectre radioelèctric que ha de fer viable la recipro-
citat televisiva. En aquests episodis ha estat present 
tot un joc de malabarismes en la cessió i subtracció 
de múltiplexs i canals de TDT, els quals han afavo-
rit d’una manera sistemàtica les empreses privades, 
de to més aviat reaccionari i de tics espanyols insu-
perables. Una situació intricada, vet ací, que mena a 
exigir la restitució del segon múltiplex que fou sostret 
a la Generalitat Valenciana l’any 2014. Sense resul-
tats, tampoc.

Fet i fet, els valencians tenim a l’abast cinquanta 
canals de televisió, cap dels quals, però, no és ni TV3 
ni IB3. À Punt Mèdia ha engegat, finalment, les emis-
sions sense que això hagi representat via lliure a la 
reciprocitat amb TV3, tal com assegurava no fa gaire 
el president de les Corts Valencianes. Finalment, l’ac-
tual Acord Botànic 2 tampoc no esmenta la ignomí-
nia de la censura de TV3 al País Valencià.

I bé. No fa gaire, en ocasió del centenari de la 
Gramàtica catalana, celebràvem l’Any Fabra, com 
a símbol de la monumental obra fabriana de moder-
nització de la llengua, això és, d’impuls a la dinà-
mica nacionalitzadora de la societat. És hora de tenir 
present, i sobretot d’extreure’n la lliçó pertinent, que 
el transcurs d’un segle ha fet curt per a menar la 
llengua i la nació catalanes a les fites que segura-
ment s’havia marcat el Mestre irrepetible. 

Tot comptat i debatut, si no hi ha manera d’establir 
una interconnexió permanent i sòlida entre À Punt, 
TV3 i IB3 Televisió, així com entre Catalunya Ràdio, 
À Punt Ràdio i IB3 Ràdio, n’haurem de concloure 
que la via del règim autonòmic és una via morta, una 
enganyifa en tota regla.
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Sens dubte les combinacions de dos pronoms àtons 
és un dels principals maldecaps de tots aquells qui 

estan a favor d’una llengua més fàcil, encara que sigui 
a costa de l’expressivitat, de la propietat i de la unitat de 
la llengua. Per això ens hem decidit a analitzar a fons 
què en diu la Gramàtica essencial de la llengua catalana 
(GEIEC) i quines propostes fa.

Anàlisi de la GEIEC (2): 

Els pronoms àtons. 
Ordre i combinacions

   David Casellas i Gispert
Cercle Vallcorba

Ens centrarem sobretot a analitzar els apar-
tats del capítol 13 («Els pronoms personals i els 
pronoms ho, en i hi») que fan referència a l’ordre 
dels pronoms i les combinacions de dos pronoms 
(§13.5.1 i §13.5.2) i que es corresponen amb el 
capítol 8 de la Gramàtica de la llengua catalana 
(GIEC).

1. L’ordre dels pronoms àtons

L’apartat 13.5.1 comença amb el quadre (1) que pretén explicar l’ordenació dels pronoms quan es combinen 
entre si. El reproduïm tot seguit:

(1) 
3a persona 

reflexiu
2a persona 1a persona 3a persona datiu 3a persona 

d’acusatiu
Altres

es et/us em/ens li/els els/la/els/les en/hi/ho

Aquest efectivament és el quadre que explica com 
es combinen en el català actual els pronoms àtons 
(on només es fa constar la forma reforçada, però 
caldria sobreentendre-hi també les formes plenes, 

elidides i reduïdes). Podem contrastar-lo amb un altre 
que explica com eren les combinacions en el català 
medieval, extret de Jaume Vallcorba i Rocosa (VALL, 
p. 276). 

(2) 
3a persona
d’acusatiu

1a persona, 2a persona i 
reflexius

3a persona datiu Altres Adverbial

el (lo)/la/els(los)/les em/ens/et/us/es li/hi/els en/ho hi 

Entre ambdós quadres hi veiem unes quantes dife-
rències que sobretot afecten les combinacions en què 
intervenen els pronoms de tercera persona. Vegem 
alguns exemples de com eren aquestes combinaci-
ons en el català medieval:

(3) «E puis lo rei En Jacme mena-la-se’n per 
Saragossa e per Calataiú e acompayà-la tro a 
Teca, aldea de Calataiú; e aquí foren cavallers e 
companyes de Castella, qui la se’n menaren en 
Castella» (PCER, p. 16). 

(4) «Si en nostra Cort l’estrenyíem de fer-nos lo dit 
homenatge, e que ell lo’ns negàs, que per avant 
n’hauríem afers»(PCER, p. 52).

(5) «En Jacme manà a sos fills altres qui eren aquí 
que besassen la mà a l’infant N’Anfós, nostre 
pare, e així fon fet. Et aprés besaren-la-li los rics 
hòmens e altres...» (PCER, p. 16).

(6) «E manà al dit fill seu que li era menester que el 
dit privilegi li tornàs e li retés així sencer e bo com 
lo hi havia comanat» (PCER, p. 17).
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(7) «Un carnisser venc gordar lo Bou si era gras, car 
lo senyor del Bou lo li havia tret venal.» (LLULL, 
p. 14).

Fixeu-vos com a (6) i (7) amb el mateix ordre s’alterna 
la forma del pronom datiu, que tan aviat és li com hi. 
Per tant, les combinacions l’hi (lo hi), la hi, els hi, les hi 
ja apareixien en el català medieval, en alternança amb 
el li (lo li), la li, els li (los li), les li. Només modernament 
aquestes darreres formes van capgirar-se i van donar 
lloc a les formes valencianes actuals li’l, li la, li’ls, li les. 
Vegem com ho explica la GEIEC:

(8) «En la llengua antiga, el pronom de tercera 
persona d’acusatiu s’anteposava al de datiu sin-
gular de tercera persona, i en aquesta combinació 
el pronom li acabà adoptant la forma hi. Així, d’una 
oració com Ell la li donà es va passar a una altra 
com Ell la hi donà. Aquest ordre, amb la variant hi, 
s’ha mantingut en els parlars orientals i nord-occi-
dentals. En valencià, en canvi, s’ha adoptat l’ordre 
«datiu+acusatiu» amb la variant li del datiu singu-
lar: Ell li la donà. Totes dues solucions són igualment 
acceptables en els parlars respectius» (GEIEC, 
§13.5.3).

No entenem gaire què vol dir la GEIEC quan afirma 
que ambdues solucions són «igualment acceptables 
en els parlars respectius». No creiem que hàgim d’es-
tablir cap frontera (coincident amb alguna isoglossa) a 
partir de la qual una opció sigui acceptable i l’altra no. 
A Vinaròs hauran de dir forçosament li la i, en canvi, a 
Ulldecona només podran dir la hi? On és la frontera? O 
ambdues formes són correctes en llengua estàndard, 
les digui qui les digui?   

2. El manteniment de les combinacions de pronoms 
li ho i li’n

Les combinacions li ho i li’n ja apareixen així en els 
textos medievals i s’han mantingut inalterables fins al 
català modern (VALL, pp. 284-288). Vegem-ne alguns 
exemples:

(9) «car a l’infant en Ferrando no li tolguem res perquè 
no calc que li ho tornéssim» (PCER, p. 50).

(10)  «no en volc  donar a la dita infanta dona Elionor, e 
lo dit senyor rei En Jacme donà-li’n» (PCER, p. 15).

(11)  «Portaren-li’n moltes, emperò de totes quantes li’n 
portaren no n’hi hagué nengunes que li vinguessen 
bé al plaer seu» (TIRANT, p. 38).

(12)  «Ell no li ho volc dir. Sa muller li dix que no men-
jaria ni beuria, e que es lleixaria morir, si son marit 
no li ho deia. [...] Lo marit que molt l’amava, dix 
que li ho diria, e féu son testament» (LLULL, p. 53).

Del manteniment d’aquestes combinacions fins als 
nostres dies la GEIEC no en diu res, tot i que aquest 
fet és important, ja que abans de donar com a vàlides 
unes altres formes caldria analitzar bé com, quan i per 
què han canviat.

Vegem què en diu Pompeu Fabra en la Gramática de 
la lengua catalana de 1912:

(13) «En el catalán medio-eval este orden se presenta 
invertido, salvo en las combinaciones que conti-
enen ne ó ho, los cuales se colocan siempre en 
segundo lugar» (FABRA 1912, p. 164). 

(14) «En lo antiguo el pronombre neutro puede ser 
asimismo ho ó lo: cuando es ho el dativo li no 
sufre cambio alguno (la combinación es liu o li ho); 
cuando es lo, el dativo li persiste (lo li) o se cambia 
en hi (lo hi, loy)» (FABRA 1912, p. 167)

3. La combinació de pronoms li ho

Pompeu Fabra en algunes converses filològiques, 
després de donar diversos exemples de la combina-
ció del neutre amb el datiu en la forma loy, justifica 
l´ús de l’hi en lloc de li ho, tot i que no el recomana, fet 
que també és recollit per altres lingüistes (MASC, §53; 
GCC, §10.3.3.5.):

(15) «“Puix a vosaltres plau que yo sia vostre jutge, 
haveu a jurar, per l’ordre de cavalleria que haveu 
rebut, de estar a tota ordinació mia. E així loy pro-
meteren e juraren”, Tirant lo Blanch.

 »Aquests darrers exemples justifiquen l’ús de l’hi 
com a combinació dels complements ho i li; però 
atenent que l’hi és ja la combinació del masculí lo 
amb li sembla preferible de donar a la combinació 
d’aquells dos complements la forma li ho: Si no ho 
sap, l’hi podeu dir. Millor però: Si no ho sap, li ho 
podeu dir» (FABRA 2010, §128).

Curiosament, malgrat dir que els exemples justifiquen 
l’ús de l’hi, els únics exemples citats són de loy, cap 
de l’hi. Posteriorment el pronom neutre lo va deixar 
d’usar-se. De fet, el Diccionari català-valencià-balear 
(DCVB) diu que el pronom neutre es troba usat poques 
vegades; tot i això, en la llengua medieval sí que n’hem 
trobat força exemples, sempre sense cap elisió que jus-
tifiqui un possible l’. N’hi afegim un parell més:
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(16) E així lo hi promès lo fill, de complir tot lo que li 
manava (TIRANT, p. 56).

(17) Lo Rei e tots los barons lo hi tingueren a molta 
virtut e gentilesa (TIRANT, p. 55).

Si aquest pronom neutre posteriorment ha desapare-
gut, la possibilitat que un lo hi antic el puguem admetre 
com a l’hi no sembla plausible, ja que això ens obliga-
ria  també a admetre lo o l’ com a neutre en altres situ-
acions on només admetem ho. I si només admetem ho 
com a neutre, ja hem vist que la combinació li ho no 
ha estat afectada per cap de les alteracions de l’ordre 
en què apareixen els altres pronoms (s’ha mantingut 
sempre igual), ni tampoc pel mateix fenomen fonètic 
que explica el pas de li a hi (la coincidència de dos 
pronoms amb la consonant l). Sense admetre la forma 
neutra lo, només podríem explicar el canvi de  li ho a li 
(no pas l’hi) per la caiguda del pronom ho en aquesta 
combinació, no pas per un procés de conversió de ho 
en l’ i a la vegada de li en hi, que no s’havia produït fins 
als nostres dies (i que semblaria fet per art de màgia, 
sense cap explicació gramatical plausible). 

Per a la GEIEC sembla que aquest canvi de l’antic lo 
hi en l’hi es tracta d’un fet normal, ja que es limita a dir 
que és acceptable, sense la necessitat de donar-ne cap 
mena d’explicació:

(18) «En els parlars que empren la variant de datiu sin-
gular hi en substitució de li, aquesta forma també 
tendeix a generalitzar-se en les combinacions amb 
el pronom en i amb el pronom ho, que en aquest 
cas és representat per l (com si es tractés del 
pronom d’acusatiu el): N’hi donaré (de pastís, al 
teu germà); L’hi donaré (això, a la mare). Les dues 
combinacions són acceptables, però en els regis-
tres formals és més habitual l’ús de les combina-
cions amb li: Li ho donaré; Li’n donaré» (GEIEC, 
§13.5.3). 

L’expressió «tendeix a generalitzar-se» podríem apli-
car-la a molts mots, frases o construccions interferi-
des (per exemple, la confusió dels verbs ser i estar, 
confusió de sentir i escoltar...). Però no creiem que 
la tendència a la generalització sigui cap raonament 
lingüístic vàlid d’unes maneres d’expressar-se que, a 
més, són fruit de la interferència del castellà. De fet, 
el canvi d’ordre dels pronoms curiosament va com-
portar que el català els ordenés de la mateixa manera 
que el castellà; per tant, és possible que l’ordre que 
encara conserven alguns dialectes sigui més apro-
piat que aquest que la GEIEC diu que tendeix a 
generalitzar-se.

La major part de les transformacions que sofreix la 
llengua catalana són per culpa de la llengua caste-
llana. És evident que hi ha una tendència a copiar els 
pronoms febles del castellà i a prescindir d’aquells que 
no existeixen en castellà o que hi són expressats d’una 
altra forma. Vegem-ho:

(19) Se lo regalo:  *s’ho regalo (*li regalo / ??l’hi regalo/ 
li ho regalo).

Cal tenir en compte que el castellà evita la unió de dos 
pronoms àtons de tercera persona amb l i substitueix 
per se el complement indirecte le. I com que el català no 
fa aquest canvi, ja veiem a (19) que la recerca de l’equi-
valència amb el castellà origina formes que en català 
són inexistents; no m’estranyaria que malauradament 
s’ho regalo —que de moment només diuen persones 
d’origen llatinoamericà i algunes persones autòctones 
de poca cultura— d’aquí a un temps també hàgim de 
dir que tendeix a generalitzar-se. Vegem aquesta dife-
rència entre català i castellà explicada per Fabra:

(20) «Quan el datiu concorre amb l’acusatiu, tant el cas-
tellà com el català eviten la successió de les dues 
formes amb l; però mentre que el castellà l’evita 
canviant le en se, el català ho fa deixant caure la 
l del datiu, que es confon, així, amb l’adverbi hi» 
(FABRA 2010, §157).

Així mateix, la combinació li ho, que s’allunya de la com-
binació se lo del castellà, en la llengua parlada hom 
tendeix a simplificar-la i probablement a prescindir del 
pronom ho; aquesta explicació sembla molt més plau-
sible que no pas una mutació per l’, tot i admetre l’eli-
sió de la vocal d’un antic pronom lo neutre. La llengua 
col·loquial sovint prescindeix d’alguns pronoms, sobre-
tot de en, ja que en castellà no hi ha un mot equiva-
lent (sense que aquesta tendència s’hagi de conside-
rar acceptable):

(21) a) Tengo dos libros: tengo dos.
 b) Tinc dos llibres: *tinc dos (en comptes de en 

tinc dos). 

És cert que Joan Coromines, en una conversa sobre 
l’elocució catalana, sense cap afany normatiu, diu el 
següent:

(22) «Combinacions com li ho (que es pronuncia líu, 
p. ex., dóna-li-ho = dóna-li això), i com els n’ha 
o ens n’ha (els n’ha donat un), que es conside-
ren les més recomanables en la llengua escrita, 
resulten difícils d’aclimatar en l’ús oral del català 
central (potser perquè solament se senten en 
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parlars molt allunyats de Barcelona i força dife-
rents). Seria forçat voler-les imposar en el teatre 
o la recitació; quan llegim en veu alta solem reem-
plaçar-les naturalment per l’hi i per els en ha, ens 
en ha, i tampoc no hi ha cap raó per a imposar-les 
a l’actor o al locutor.

 »En combinacions com li’n, els ho, els la,  o els el 
(p. ex. els el pren) també és veritat que el nostre ús 
familiar prefereix dir en lloc d’això n’hi en el primer 
cas i els hi en els altres, però aquelles combinaci-
ons no resulten gens xocants ni revesses en l’ús 
parlat (potser en part, perquè són les usuals en 
molts parlars locals del Principat) i no són gens 
rars en els barcelonins que s’han avesat a usar-
les parlant» (COR, p. 100). 

Malgrat que alguns s’agafin a textos com aquest per a 
defensar el català que ara es parla, el català light o fins 
i tot el catanyol, Coromines únicament expressa una 
opinió en un text divulgatiu on «resulten difícils d’acli-
matar» o «no resulten gens xocants ni revesses» no 
són arguments científics de gaire pes. Temps enrere 
també hauríem dit que la paraula bústia per a subs-
tituir busson era difícil d’aclimatar en l’ús oral, i ara 
tothom en diu bústia amb plena naturalitat. Analitzar 
la diferència entre aquestes combinacions ens obliga-
ria a fer un estudi dialectal ben detallat que ens evités 
de reduir el català a la varietat barcelonina, juntament 
amb la de la ciutat i l’Horta de València, segurament 
la més interferida per la llengua castellana. A més, 
podem contraposar el text de Coromines al que diu 
Pompeu Fabra:

(23) «Molts són els qui mirant-s’hi quan escriuen en 
català, parlant no s’esforcen gens a llevar de llur 
llenguatge les defectuositats més grolleres. No 
pensen que pel fet de tolerar-se en el llenguatge 
parlat un mot o un gir dolent, corren el perill que 
aquest sigui reprès per la llengua escrita. Si millo-
ren la llengua escrita, cal fer-ho amb la pretensió 
que els milloraments d’aquesta transcendeixin a la 
llengua parlada [...]» (FABRA 2010, §695). 

Així, veiem com Pompeu Fabra no està d’acord que 
en la llengua parlada s’hagi de ser més tolerant que 
en la llengua literària o estàndard. Els canvis de 
la llengua estàndard han de poder-se reflectir en la 
llengua parlada; però els errors de la llengua parlada 
de cap manera no hem de traspassar-los a la llengua 
estàndard. 

4. Combinacions impossibles de ho

Pel que fa a l’ús del pronom ho, tampoc no entenem 
que, després que la GEIEC hagi parlat a (24) que la 

combinació de ho  i hi no és possible, a (25) es plantegi 
que, per a fer-la possible, el pronom ho es canviï per 
el. Si la combinació és impossible, simplement no es 
farà la substitució d’un dels dos elements o, en tot cas, 
en la llengua col·loquial se silenciarà un complement, 
sempre que això no afecti la intel·ligibilitat de la frase. 

(24) «En general, no es pot combinar el pronom ho amb 
els pronoms d’acusatiu de tercera persona ni amb 
els adverbials en i hi (—Treu això del calaix. —Ara 
ho trec.). Notem que, en aquest exemple, ho pro-
nominalitza això, i que el complement d’origen del 
calaix, que s’hauria de pronominalitzar amb en, 
queda silenciat» (GEIEC, §13.5.1).

(25) «En combinació amb el pronom ho, se sol silen-
ciar el pronom hi amb valor locatiu o predica-
tiu: Si ho he de dur al magatzem, ja ho duré 
demà; Si ho vols posar plantat, posa-ho; Diu que 
així és feliç, però jo no ho seria. Ara bé, també 
es dona el cas que, representant el complement 
directe, ho pren la forma l (com ocorre amb el 
pronom el) davant de hi: Si ho he de dur al magat-
zem, ja l’hi duré demà; Si ho vols posar plantat, 
posa-l’hi» (GEIEC,§13.5.3).

Ens sembla que els dos paràgrafs de (24) i (25) es 
contradiuen. La forma correcta de la frase citada com 
a exemple a (25) seria: ja ho duré al magatzem demà 
o bé ja hi duré això demà. La frase ja l’hi duré demà 
solament és possible quan sabem que l’acusatiu té 
un referent determinat. En la llengua parlada, sovint 
podem passar de tractar alguna cosa com a neutre 
(això) a determinat (aquest quadre). Quan usem ho pot 
ser per donar-li un valor despectiu, no perquè no sigui 
una cosa determinada: 

(26) —Emporta’t això de la meva vista! Emporta-t’ho 
de seguida! 

 —Aquest quadre? Ara me l’emporto.

Per tant, si en algun cas hem canviat ho per el haurem 
d’entendre que és perquè entremig hi ha hagut un 
canvi de perspectiva respecte al referent del pronom, 
no perquè el pronom ho s’hagi convertit en el. L’altra 
frase citada a (25), Si ho vols posar plantat, posa-l’hi, 
sembla una frase artificial, que difícilment podríem 
trobar escrita per cap escriptor català; hi hauria moltes 
altres alternatives més adients abans de formular una 
frase com aquesta.   

5. La diferència entre li’n i n’hi

A (18) hem vist que la GEIEC tracta igualment la trans-
formació de li ho en l’hi (o li) que la de li’n en n’hi. A 

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 8  |  3 r  t r i m e s t r e  2 0 1 9

2 4 G R A M À T I C A



nosaltres ens sembla que no es pot tractar de la mateixa 
manera, ja que a li ho desapareix el pronom ho, mentre 
que si canviem li’n per n’hi el pronom en es manté; per 
tant, la modificació sembla que és més explicable, com 
a mínim, per una semblança o possible confusió d’amb-
dues combinacions.

La distinció entre li’n (amb li com a complement indi-
recte) i n’hi (amb hi com a locatiu) es manté sense inter-
ferències des del català medieval fins al català actual, 
tal com ha demostrat Jaume Vallcorba i Rocosa, que 
ens n’aporta gran quantitat d’exemples (VALL, pp. 284-
285). Tan sols és en la llengua moderna que es comen-
cen a confondre aquestes dues formes, i bàsicament 
en la llengua oral col·loquial. 

(27) Deixa llibres al prestatge  deixa-n’hi.

(28) Deixa llibres a en Miquel  deixa-li’n (??deixa-n’hi).

Si donem via lliure a acceptar n’hi tant per a (27) com 
(28) anem en contra d’un dels principis bàsics de la 
codificació fabriana, la funcionalitat de la llengua; per 
tant, clarament podem dir que la GEIEC contradiu la 
tasca feta per Pompeu Fabra.

(29) «Fabra, que aspirava a una llengua destinada a 
tots els usos dins la societat catalana, cerca l’ideal 
d’un idioma dotat de la màxima capacitat d’expres-
sar distincions i matisos i de fugir de l’ambigüitat: 
una llengua elaborada de cultura. [...]

 »En el camp de la gramàtica, com se sap, s’afanyà 
intensament en la recerca de claredat i proposà 
d’abandonar un reguitzell de construccions ambi-
gües o imprecises, alhora que establí l’ús general 
d’elements gramaticals que marquen distincions 
bàsiques, com la parella de preposicions per/per 

a, o l’ús de construccions molt més precises que 
les d’algunes varietats col·loquials, com les com-
binacions de pronoms li ho, li’n o els els» (BIB, p. 
126).

Així, seguint el que diu Bibiloni a (29), si l’IEC vol eri-
gir-se com a continuador de l’obra fabriana s’hauria de 
replantejar l’afirmació de (18), on decreta com a accep-
tables totes dues formes. 

6. Conclusió

Per acabar, no entenem la diferència de tracte amb les 
combinacions del datiu plural els amb els acusatius, on 
la GEIEC remarca de els hi que «s’evita aquest ús», 
cosa que no feia amb li ho i li’n.Tot i això, en parlar de 
registres formals deixa la porta oberta que qualsevol 
faci servir els hi entenent que no empra un registre 
formal, car algú pot pensar que, per exemple, el català 
estàndard usat a la ràdio no és un registre formal.

(30) «En els parlars que empren la variant de datiu sin-
gular hi en substitució de li, també s’usa la seqüèn-
cia els hi (o -los-hi o ’ls-hi, segons el context) 
per a totes les combinacions anteriors, amb el 
pronom en, generalment intercalat, en el cas de 
la combinació del datiu plural amb aquest pronom 
(Els n’hi donaré, de pastís, als teus germans; Els 
n’hi portaré; Porta’ls-n’hi). En els registres formals, 
s’evita aquest ús: Els en donaré, de pastís, als 
nens; Els en portaré; Porta’ls-en» (GEIEC, 
§13.5.3).

Per tant, digui el que digui la GEIEC, hem de ser cohe-
rents i concloure que en el català estàndard (tant si és 
oral com escrit) no hem de substituir li’n per n’hi, li ho 
per l’hi, ni tampoc els el, els la, els els, els les per els hi.  
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   Jaume Corbera Pou

Butla/butlla, bolleta, bolletí

La grafia tll és justificada en català com a represen-
tació de la pronúncia [ʎ:], majoritàriament hereva 

d’una antiga pronúncia aproximada [dl], la qual evo-
lucionà cap a la palatalització lateral geminada, en 
la major part de Catalunya, o cap a l’assimilació en 
lateral alveolar geminada en la resta dels parlars [ɬ:] 
(amb doble solució en alguerès i solucions diferents 
en parlars minoritaris perifèrics o en algunes paraules 
concretes, com rogle ‘rotle’ o amelda ‘ametla’). Sobre 
el procés evolutiu que dugué a una o altra pronúncia 
la teoria que em sembla més raonable és la d’Emili 
Casanova (1989). En tots els casos que correspo-
nen a aquesta evolució el català modern té la doble 
pronúncia i doble grafia: espatla i espatlla (< sPatuLa), 
motle i motlle (< ModuLu), batle i batlle (< BajuLu), 
vetlar i vetllar (< VigiLare). Amb aquests casos d’evo-
lució regular n’hi ha qualcun altre, en la codificació 
moderna, en què la grafia tll és adequada, tot i cor-
respondre a un resultat fonemàtic d’un altre origen, 
i n’hi ha també d’altres en què és injustificada, eti-
mològicament i dialectalment, perquè no correspon 
a cap dels orígens suara indicats ni és vàlida per a 
totes les pronúncies dialectals1. Em centraré ara en 
els casos de butlla, butlleta i butlletí.

- Butlla sembla ser un duplicat culte (BuLLa) de 
bolla. De la grafia butlla la documentació més 
antiga són dues ocurrències en l’epistolari Borja 
(final del segle xV; CICA), però ni tan sols podem 
afirmar rotundament que l’hàgim de llegir [ʎ:], sinó 
que pot ser una mera variant gràfica de bulla [ɬ:], 
amplament documentada entre els segles xiV i xVii 
(CICA)2. Aquesta forma, com qualcuna altra, en 
el català central i part del nord-occidental, degué 
seguir la mateixa evolució que les provinents 
d’ètim amb t’L, etc. i acabà per assimilar-s’hi 

(bull·lla < bul·la = espall·lla < espal·la), mentre que 
en els altres parlars es mantengué en la pronún-
cia inicial [bul·la]. La grafia moderna butlla reflec-
teix la palatalització geminada lateral, mentre que 
butla, ja documentada en els segles xV (DCVB) i 
xVi (CICA)3 a València, és una adaptació gràfica 
que manté clara la relació entre les dues variants. 
Respectant l’etimologia, però, hauria de ser bul·la.

- De butlleta no n’hi ha documentació antiga ni en 
el DCVB, ni en el DECLlC, ni en el dag, ni en el 
CICA. La més antiga que he trobat és el diccio-
nari d’esteVe et al. (1803) i no té altra justificació 
que la pronúncia catalanocentral de bolleta, amb 
u àtona i lateral geminada [ʎ:], analògica de casos 
com butlla. Bolleta, com a document acreditatiu 
d’una mercaderia, més o menys equivalent d’al-
barà, està documentada des del segle xiV (DCVB) 
i n’hi ha mostres antigues dels segles xV (dag), 
xVi i xViii (CICA), i s’explica perquè originalment 
aquest document era una bolla. Fins i tot supo-
sant que “ll” pogués ser “l·l” en els documents més 
antics, aquesta forma no justifica la moderna but-
lleta, basada en la falsa derivació de butlla. 

- Butlletí es vol justificar com un derivat de butlleta, 
però ja hem vist que aquesta forma és falsa, i que 
en realitat ha de ser bolleta; per tant, si fos real-
ment un derivat català seria bolletí, que és cer-
tament la forma més antiga documentada: 1463 
(DCVB / DECLlC)4, 1552 (CICA)5. Però és pro-
bable, i per això la documentació és relativament 
tardana, que en català sigui realment una adap-
tació de l’italià bolletino, igualment derivat de 
bolletta. De l’italià vénen també, segons acord 
dels etimologistes, el portuguès boletim, el castellà 

1 Vegeu el meu estudi Encerts i desencerts de la grafia catalana tll, a Estudisfilològics en homenatge al professor Jordi 
Colomina, Alacant, Universitat d’Alacant, 2017, p. 43-57. (Descarregable a https://www.academia.edu/33623070/
Encerts_i_desencerts_de_la_grafia_catalana_TLL).

2 Aquest magnífic corpus en recull 174 exemples, d’origen molt divers.
3 «seda, ý lo cantar ý orgue fon per solempnizar la butla ý per animar la gent que ý anassen contra»; «ciutat de vet de Tarragona, que 

ni coronat ni ab butla ne dexaven entrar nengú qui no tingués órdens»; «bordons blanques, ab tot lo clero ý canonges, reberen la 
butla a la porta del Campanar, ab la creu major»; «la Seu per guiar la professó, cantant. Ý portava la butla mossèn Miquel Hieroni 
Dalmau de la Seu»; «la confraria de la Verge Maria, ý posaren -hi la butla ab hun plat de argent»; «ab protest fet de part del Capítol 
sobre la butla de Conjudicibus, rebut per Gaspar Abellà, notari» (Del Llibre d’Antiquitats de la Seu de València.)

4 «Comensaren a servir los rebedors dels senyals, o bollatins», Ardits, ii, 437 (a. 1463).
5 «sa casa volie comprar forment era obligat pendre albarà o bolletí havent de pagar certa cosa al notari que ·l despachava» 

(Corts generals de Montsó).
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6 Que considera agafat del francès bulletin, i en això crec que s’equivoca.

boletín, el francès bulletin, el friülà boletin; i agafat 
del francès seria el romanès buletin. Per tant, fos 
derivat directe del català bolleta o, com accepten 
majoritàriament els etimologistes, agafat de l’italià 
bolletino, l’única grafia adequada i etimològica és 
bolletí, apta per a totes les lectures. L’altra, adop-
tada per Fabra en el Diccionari ortogràfic de 1917, 
és falsa i apta només per a una lectura concreta, 
la del català central. En el DGLC Fabra també 
acceptà bolletí, potser per a no excloure publi-
cacions il·lustres amb tradició com el Bolletí de 
la Societat Arqueològica Lul·liana o el Bolletí del 
Diccionari de la Llengua Catalana, però manten-
gué el fals butlletí com a forma primària, com fa el 
modern Diccionari de la llengua catalana de l’IEC. 
En canvi, el Diccionari general de la llengua valen-
ciana, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
encertadament, només inclou bolletí6.

Les institucions modernes catalanes han agafat la 
forma butlletí per a designar les seves publicacions 

oficials, fiant-se del criteri de Fabra, i això ha estat 
així fins i tot a les Balears, on la forma tradicional 
ha estat sempre el genuí bolletí (pronunciat bo- o 
bu- segons el parlar), com testimonien, entre molts 
d’exemples, les publicacions suara citades. La tria, a 
les Illes, de l’errat butlletí als inicis de l’ús del català 
administratiu va ser condicionada per la por dels 
assessors lingüístics de ser acusats de fer conces-
sions als anomenats «gonellistes», menyspreant la 
forma autòctona i genuïna, present, com he dit, en 
el DGLC. Fins i tot la Universitat de les Illes Balears, 
que hauria de donar exemple de l’ús correcte de la 
llengua, usa exclusivament aquesta forma errònia.

Tant butlleta com butlletí, grafies basades en una eti-
mologia equivocada, condicionen la lectura (repre-
senten una pronúncia dialectal, no general) i induei-
xen l’usuari de la llengua a menysprear les formes 
que realment són les bones. La millor opció seria 
suprimir-les; i, si no, haurien de ser formes secundà-
ries no usades per les institucions oficials.  
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Si haguéssim de fer una llista de les paraules que 
d’uns anys ençà han desaparegut de la nostra 

parla quotidiana no acabaríem mai. N’hi ha un gavadal. 
Però és un fet inevitable i cal resignar-s’hi; com els 
éssers vius, les paraules neixen, creixen —és a dir, 
se’n difon socialment i geogràficament l’ús—, enve-
lleixen i finalment moren —o moririen del tot si no fos 
pels diccionaris. Centenars de paraules que s’usaven 
molt a l’Empordà mig segle enrere —i en altres comar-
ques també, però aquest estudi es limita a aquesta 
contrada— han deixat de sentir-s’hi fa temps.

Són paraules que van néixer per a anomenar estris i 
aparells que ja no s’empren, objectes i mobles que ja 
no es troben en cap llar, oficis que ja no s’exerceixen, 
costums que ja no es practiquen, peces i complements 
del vestir que ja no es duen... 
També hi ha mots referits a 
indrets, a tradicions, a jocs, a 
mesures de pes i de capaci-
tat... I moltes, moltíssimes, a 
la pràctica de la religió catò-
lica i a activitats agrícoles i 
artesanals. Quantes perso-
nes saben avui dia què és un missal, una patena, una 
sagristia, un escolà o una casulla? Quantes coneixen 
el significat de espigolar, escatir, esclarissar o fangar? 

Objectes i mobles domèstics

Mig segle enrere la major part de la població empor-
danesa vivia en llogarets, pobles, viles i petites 
ciutats de cases unifamiliars. De pedra o de maons, 
totes aquelles cases tenien si fa no fa les mateixes 
parts: l’entrada, el menjador, la cuina i les habitaci-
ons. En lloc de lavabos, llavors hi havia comunes. 
Algunes cases tenien golfes, on es podien trobar 
moltes andròmines, atès que els estris i mobles inútils 
llavors no es llençaven. A les golfes, o bé al quarto 
dels mals endreços, baguls i mons contenien sobre-
tot roba vella.

A les portes de les entrades de les cases en lloc d’un 
timbre solia haver-hi un picaporta de ferro, bronze o 

   Josep Torroella Prats

Paraules que s’han perdut 
a l’Empordà (1)

llautó, que sovint representava una mà. En aquesta 
porta també era freqüent trobar-hi una gatera, un 
forat arrodonit per on podien entrar i sortir els gats, 
animals d’esperit més aviat independent. Les portes 
exteriors i les finestres a vegades s’asseguraven amb 
baldes. Per a ajustar i tancar portes i finestres també 
s’usaven forrellats. 

Les cases de pagès, bé fossin masos i masies o bé 
cases de pobles i viles, a vegades tenien un celler, 
on reposava el vi de l’última collita dins de bótes i 
bocois de fusta de roure. Al celler solia haver-hi una 
tina, un dipòsit d’obra on es follaven (trepitjaven) 
els raïms. Al celler, d’altra banda, es guardaven les 
semals o portadores.

Dins les llars que habitaven 
els nostres pares —parlo 
dels qui ja passem de la 
cinquantena— no hi havia 
la gran quantitat d’objectes 
i mobles que omplen les 
nostres d’uns anys ençà. 
En general només conte-

nien les coses més imprescindibles per a la vida 
quotidiana. 

A totes les cuines hi havia fogons, amb un ventall 
d’espart ben a prop per a avivar el caliu. Tot i que ja 
ningú no es feia el pa a casa, en moltes encara hi 
havia en un racó de la cuina la pastera. El pa natu-
ralment es comprava a la fleca, però llavors era fre-
qüent que, a més a més del pa demanat, et donessin 
la torna. Totes les cuines tenien una llar de foc, d’on 
penjaven els clemàstecs, un artefacte de ferro que 
sostenia olles i perols. Vora la llar de foc havia d’ha-
ver-hi, entre altres objectes (una pala, una escom-
breta...), uns molls i un trespeus, i davant d’aquesta 
les famílies més benestants tenien un escó, un banc 
de fusta amb un alt respatller.

El mobiliari de les habitacions era escàs. A més del 
llit, s’hi trobaven calaixeres en lloc d’armaris, i gibre-
lles i palanganes per a la higiene personal. Per a obrir 

Quantes persones saben avui 
dia què és un missal, una 

patena, una sagristia, un escolà 
o una casulla?
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i tancar els llums hi havia peres. Per a escalfar-se, 
brasers, que havien donat més d’un disgust. Per a 
escalfar els llençols, s’usaven burros o escalfallits, 
uns mobles en forma de petit carruatge amb una 
safata a la part inferior on es col·locava un braser. A 
les habitacions també s’hi guardaven picamatalassos.

Al menjador de les llars una mica benestants era fre-
qüent trobar-hi un rellotge de pèndol, amb soneria 
a sense. Davant una finestra, el lloc més il·luminat, 
solia haver-hi un cosidor, perquè llavors les dones 
cosien, sargien i brodaven molt; dins el cosidor no hi 
podia faltar, entre altres coses, un didal. En un dels 
murs del menjador a vegades hi havia una fornícula 
amb una imatge religiosa. 

A les llars on hi havia un despatx s’hi trobaven 
màquines d’escriure, de vegades fins i tot tinters, 
plomes, plomes estilogràfiques (a diferència de les 
anteriors, aquestes disposen d’una càrrega de tinta 
dins el mànec) i paper assecant. Si calia obrir un 
sobre, s’emprava un obrecartes o tallapapers per tal 
de no malmenar el continent de la missiva. Al despatx 
o bé al menjador de les cases benestants també era 
freqüent trobar-hi un canterano.

Quan se n’anava la llum —situació molt freqüent 
durant la postguerra— rarament s’usaven llanter-
nes. El més freqüent era encendre una llàntia, una 
espelma o una candela. Per a obtenir llum artificial 
també hom disposava de quinqués i llums de carbur, 
que desprenien una olor gens agradable.  
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Castanyes

El mot castanya és molt prolífic en la llengua col·lo-
quial: té una gran varietat de significats i forma una 
bona colla de locucions i frases fetes. En els diccio-
naris generals1 n’hi trobem un tastet, especialment 
en el DNV, que a més indica explícitament que les 
accepcions 1-4 són col·loquials:

1. Colp, trompada. Li va amollar una bona casta-
nya (DNV). Les definicions del GDLC i, especial-
ment, del DIEC2 i del GD62 són excessivament 
detallades: tots tres, per exemple, indiquen que 
el cop ha de ser al cap, però podria ser perfec-
tament a alguna altra part del cos, com l’espat-
lla o l’esquena.

 D’altra banda, la definició del DNV engloba tant els 
cops a una persona com les topades, mentre que 
el GDLC fa una segona definició per a les topades: 
S’ha clavat una castanya amb la moto. Ni el DIEC2 
ni el GD62 no esmenten aquest sentit de topar.

2. Contrarietat, engany. Quina castanya que m’han 
pegat! (DNV).

3. Any d’edat d’una persona. Ja té seixanta casta-
nyes (DNV).

4. [usat generalment en plural] Testicle (DNV).
5. treure les castanyes del foc (a algú) Resoldre 

una situació compromesa afrontant-ne el risc 
(DIEC2, GDLC, GD62 i DNV).

6. assemblar-se com un ou a/i una castanya Ser 
dues coses molt diferents (GDLC i GD62).

7. tindre (o alçar-se) amb la castanya torta Estar 
de mal humor, irritable (DNV).

Més enllà d’aquests significats que figuren en els dic-
cionaris generals, castanya té molts altres sentits col-
loquials. Anoto els que recullen les següents fonts: 
Diccionari del català popular i d’argot (DCPA), Argot 
barceloní, Vocabulari de l’argot de la delinqüència, 
Diccionari català-valencià-balear, Diccionari descriptiu 

de la llengua catalana, Diccionari històric del valencià 
col·loquial (DHVC), Diccionari de sinònims de frases 
fetes, el portal ésAdir i el blog Silencis del DIEC.

8. Borratxera (DCPA, Argot barceloní i Silencis del 
DIEC).

9. Col·locada. Vam fumar un parell de porros i vam 
agafar una castanya impressionant (Silencis del 
DIEC).

10. Vulva (DCPA i Silencis del DIEC).
11. Coit (DCPA).
12. Any de condemna (Diccionari català-valencià-ba-

lear, DCPA, Argot barceloní i Vocabulari de l’argot 
de la delinqüència).

13. Xut fort (ésAdir i Silencis del DIEC).
14. Desgràcia (Diccionari descriptiu de la llengua 

catalana i DHVC).
15. Notícia inesperada i colpidora (Diccionari des-

criptiu de la llengua catalana i DHVC).
16. Cosa impactant. Quina castanya de cançó! 

(Silencis del DIEC).
17. Tret (DHVC).
18. Pallissa (DHVC).
19. Escarment, desengany (DHVC).
20. Esglai, ensurt (DHVC).
21. Interjecció [de sorpresa, contrarietat] (DHVC).

El mot castanya també s’utilitza en aquestes 
expressions:

22. a tota castanya 
a) Molt ràpid. Va fer un esprint final a tota casta-

nya (Diccionari de sinònims de frases fetes, 
ésAdir i Silencis del DIEC).

b) A tot volum. Els altaveus del concert sonen a 
tota castanya (Silencis del DIEC).

23. aigua de castanyes Cafè mal preparat, fluix 
(Diccionari de sinònims de frases fetes).

24. anar-se’n (de) la castanya Descontrolar-se, 
estar boig, pixar fora de test. En aquest programa 

La castanya i el moniato: 
significats col·loquials

   Jaume Salvanyà

1 He consultat els quatre diccionaris generals següents: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), 
Gran Diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia (GDLC), Gran Diccionari 62 de la llengua catalana (GD62) i Diccionari nor-
matiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (DNV).
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de tant en tant se’ls en va la castanya (o se’n van 
de la castanya) (Silencis del DIEC).

25. castanya pilonga
 a) Colp (DHVC).
 b) Censura, crítica (DHVC).
26. donar castanya Negar una cosa a qui la demana 

(Diccionari català-valencià-balear).
27. fotre-li castanya Accelerar, fer accelerar. Va, 

fot-li castanya, que ho hem d’acabar ràpid 
(Silencis del DIEC).

Moniatos

Col·loquialment, la paraula moniato no és tan rendi-
ble com la paraula castanya. En els diccionaris gene-
rals hi trobem aquest significat i aquesta expressió:

1. Ignorant, destrellatat. A eixe no li ho encomanes, 
que és un moniato (DNV).

2. deixar (o quedar-se) de pasta de moniato 
Deixar (o quedar-se) parat (GD62 i DNV).

I en altres fonts:

3. Gep (DHVC).
4. Bitllet de mil pessetes (DCPA i Argot barceloní). 

Amb la desaparició de la pesseta, es podria 
pensar que aquest ús ha desaparegut, però en 
realitat s’ha transformat i ha passat a designar 
euros (Silencis del DIEC), de la mateixa manera 
que els quilos han passat a designar milions 
d’euros: Ara que ho penso, aquesta manera de 
procedir s’assembla una mica massa a la d’una 
hipotètica dirigent política que es fes espiar a ella 
mateixa per una agència de detectius per mirar 
després de treure’n, de la forma més barroera 
possible, els rèdits polítics possibles (fins i tot a 
costa dels Mossos d’Esquadra), i després, ja de 
passada, vuitanta mil moniatos per mirar, com es 
diu sempre, de tapar forats (Sebastià Alzamora, 
article d’opinió al diari Ara, 27-6-2013).

Genuïnitat col·loquial

Podríem dir, doncs, que tant els moniatos com, sobretot, les castanyes poden ser una bona alternativa per 
a algunes expressions sovint interferides pel castellà. En dono cinc exemples:

Col·loquial interferit Col·loquial més genuí
Quin pepinasso de cançó! Quina castanya de cançó!
Aquest any ha fet cinquanta tacos. Aquest any ha fet cinquanta castanyes.
Quina taja que porta! Quina castanya que porta!
Això sí que és cafè i no l’aguachirri de l’oficina! Això sí que és cafè i no l’aigua de castanyes de l’oficina!
Per cada entrada et claven més de cent pepinos! Per cada entrada et claven més de cent moniatos!
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   Carles Riera

Sobre les construccions de
donar o demanar consell a algú 

La llengua disposa d’unes estructures gramaticals 
que serveixen per a donar o demanar consell a algú1. 
Una de molt usual segueix l’esquema següent:

«Pronom personal + si + verb en imperfet de subjun-
tiu + de + pronom personal + verb en condicional  + 
complement», o bé, abreujadament, «pronom per-
sonal + de + pronom personal + verb en condicional 
+ complement».

Vegem-ho amb exemples: 

1) Jo, si fos de tu, faria això (= Jo, si fos de tu, ho 
faria).

2) Jo, de tu, faria això (= Jo, de tu, ho faria).

3) Tu, si fossis de mi, faries això? (= Tu, si fossis de 
mi, ho faries?)

4) Tu, de mi, faries això? (= Tu, de mi, ho faries?) 

5) Vostè, si fos de mi, faria això? (= Vostè, si fos de 
mi, ho faria?)

6) Vostè, de mi, faria això? (=Vostè, de mi, ho faria?)

7) Ell, si fos de tu, faria això (= Ell, si fos de tu, ho 
faria).

8) Ell, de tu, faria això (= Ell, de tu, ho faria).

9) Ell, si fos de mi, faria això (= Ell, si fos de mi, ho 
faria).

10) Ell, de mi, faria això (= Ell, de mi, ho faria). 

Per influència de l’anglès, avui trobem en català l’es-
tructura «si fos tu» (angl. If I were you), fins i tot en 
diccionaris (cf. diccionaris cat. - angl.- cat., s.v. if). 
Notem que amb el pronom mi (cas oblic del pronom 
personal jo), l’estructura sense la preposició de 
resulta impossible: *Vostè, si fos mi, faria això? *Ell, 

mi, faria això. Comparem-ho amb aquest exemple 
literari: 

Què faria Felícia, si fos de mi; es tornaria a casar? 
(Mercè Rodoreda, Mirall trencat).

Totes elles són construccions que serveixen per a 
donar o demanar consell a algú, les quals no s’han de 
confondre amb les construccions merament compara-
tives, com les que trobem en els exemples següents:
 
1) I t’abraço com si jo fos tu / que m’abraces com si 

fossis jo (Maria Mercè Marçal).
2) Et sé i et conec com si fossis jo, o una part de mi. 
3) El barman es ficà un escuradents a la boca. ―No 

t’hi encaparris més. ―Si fossis jo... No et fum!, 
hem carregat taulons a sis i podíem haver carre-
gat alumini a vuit (Josep M. Espinàs, Combat de 
nit, 1959).

Vegem uns quants exemples contrastats (estruc-
tura comparativa / estructura de donar o demanar 
consell):  

4) Perfecte! ―com diries tu si fossis jo  / Què diries 
tu si fossis de mi?

5) Únicament em dedico a tu, com si fossis jo / Tu, 
de mi, a què et dedicaries?

6) Tal com ho faries tu si fossis jo / Com ho faries tu 
si fossis de mi?

7) Si jo fos tu me n’hauria anat a Ucraïna (compa-
ració)  /Jo, de tu, me n’aniria a Ucraïna (consell). 

8) Si  jo fos tu hauria deixat les armes (comparació) 
/ Jo, si fos de tu, deixaria les armes (consell)2. 

Hi ha altres estructures de donar consell a algú que 
veurem a continuació. 

1 Albert Jané va tractar aquest tema, sense relacionar-lo amb l’anglès ans amb el castellà, en l’article Si jo fos de tu, dins la secció 
«El llenguatge» del diari Avui, 25 d’agost de 1979, p. 3.

2 Vegeu aquests exemples contrastats, d’A. Jané, op. cit.: Si jo fos de l’alcalde (amb de) / Si jo fos l’alcalde (sense de). Si jo fos de 
l’alcalde ‘si en aquest moment jo fos al lloc de l’alcalde’ ↔ Si jo fos l’alcalde ‘en el cas hipotètic que jo accedís al càrrec d’alcalde 
de la ciutat’.  
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AMB CAS O LLOC PRECEDIT DE POSSESSIU 

Notem que hi ha també les construccions que fan 
servir un possessiu (meu, teu, etc. ) i els substantius 
cas o lloc. Exemples: 

1) Jo, en el teu cas, ho faria.
2) Jo, en el teu lloc, ho faria.

3) Tu, en el meu cas, què faries?
4) Tu, en el meu lloc, què faries? 

5) Si fos jo al seu lloc, hauria dedicat aquest poema 
a la mare.

6) Repetiríeu tot el que han fet els alemanys si fóssiu 
al seu lloc?

Vegem que, quan hi intervé un possessiu, sí que hi ha 
paral·lelisme amb les construccions angleses: 

Jo, en el teu cas, no m’ho pensaria dues vegades = 
angl. I, in your case, would not think twice. 

Ja ho crec que vostè ha de desitjar que jo vingui; 
com jo, en el seu cas, desitjaria la vinguda de vostè = 
I already believe that you must want me to come; as I, 
in your position, would desire your coming. 

Què faria ell en el meu cas? = What would he do in 
my case?

Que faria jo en el teu lloc? = What would I do in 
your place?

De fet, jo en el seu lloc, hauria fet exactament el 
mateix, protegir el parlamentarisme, el dret de parti-
cipació dels grups polítics = In fact, I, in your place, 
would have done exactly the same thing, to protect 
parliamentarism, the right of participation by political 
groups. 

EXEMPLES INCORRECTES

Però, com hem vist més amunt, quan la construcció 
no conté cap adjectiu-pronom possessiu, llavors sovint 
trobem estructures sense la necessària preposició de 
(molt probablement per influència de l’anglès): 

Jo no faria això, si fos tu → Jo no faria això, si fos de 
tu (cf. angl. I wouldn’t do that if I were you).  

Jo, si fos tu, no faria saber a tothom que vas copiar en 
l’examen→ Jo, si fos de tu (o Jo, en el teu lloc), no 
faria saber a tothom que vas copiar en l’examen (cf. 
angl. If I were you, I wouldn’t advertise the fact that 
you cheated in the exam).

Doncs, saps què faria si fos tu?: contestar els correus 
de la Mireia i proposar-li de poder-ne parlar → Doncs, 
saps què faria si fos de tu?: contestar els correus de 
la Mireia i proposar-li de poder-ne parlar.

Però jo si fos ella faria com Barbara Bush: triar el seu 
camí i seguir-lo fins al final → Però jo si fos d’ella faria 
com Barbara Bush: triar el seu camí i seguir-lo fins al 
final. 

Jo si fos vosaltres me l’escoltaria i l’agafaria de la mà 
mentre s’empassa gola avall la maleïda cicuta → Jo si 
fos de vosaltres me l’escoltaria i l’agafaria de la mà 
mentre s’empassa gola avall la maleïda cicuta.

Però jo, si fos ells, no faria dejunis intermitents o com 
se’n vulgui dir → Però jo, si fos d’ells, no faria dejunis 
intermitents o com se’n vulgui dir.

Jo, si fos elles, per Nadal enviaria un pernil al diari 
ABC, amb una noteta agraint-los el favor que els van 
fer publicant la lletra de la cançó → Jo, si fos d’elles, 
per Nadal enviaria un pernil al diari ABC ...

CONCLUSIÓ

La llengua anglesa, que disposa naturalment de la construcció de donar o demanar consell a algú (cf. if I were 
you), no empra en tal construcció la preposició corresponent a de, la qual cosa fa que en textos traduïts d’aque-
lla llengua a la nostra hom cometi a vegades l’error de prescindir-ne, amb què es produeix la confusió de la 
construcció merament comparativa amb la de donar o demanar consell.  
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   Carles Riera

Sobre el pronom anafòric ho
Els pronoms en general, i el pronom feble ho en par-
ticular, estableixen una relació anafòrica basada en la 
identitat referencial (o coreferència); és a dir, fan refe-
rència a un element anterior o posterior del discurs i 
el representen substituint-lo. Posem per cas, l’exem-
ple (1)  pot canviar en (2): 

(1) Sóc home.

(2) Ho sóc.    

Ara bé, segons la pràctica del bon estil, la substitució 
d’un complement per un pronom es pot fer si la iden-
titat referencial queda assegurada i no hi ha canvi de 
funció sintàctica. Així, creiem que són preferibles, per 
claredat i coherència, els exemples en la versió b als 
mateixos exemples en la versió a:

(3a) L’home, si no vol deixar de ser-ho, ha d’alimen-
tar valors, recuperar els perduts i crear-ne de nous.
(3b) L’home, si no vol deixar de ser home, ha d’ali-
mentar valors, recuperar els perduts i crear-ne de 
nous.

(4a)  Microcontes per als nens que volen deixar de 
ser-ho. 
(4b) Microcontes per als nens que volen deixar deixar 
de ser nens. 

Notem que en (3) l’element l’home de l’oració princi-
pal és determinat (porta l’article el al davant), mentre 
que en la subordinada no duu article (deixar de ser 
home); dit altrament, no hi ha identitat referencial o 
coreferència. Semblantment passa en (4).  

(5a)  El derbi va deixar de ser-ho.
(5b)  El derbi va deixar de ser un derbi1.

(6a)  Les dones, pel fet de ser-ho, en el mercat de 
treball tenen un salari mitjà inferior al dels homes (enci-
clopèdia.cat, Història. Política, societat i cultura dels 

Països Catalans, s.v. El Quart Món entre nosaltres).  
(6b) Les dones, pel fet de ser dones, en el mercat 
de treball tenen un salari mitjà inferior al dels homes.

Avalen aquesta explicació exemples com els següents 

(7,8, 9) amb repetició del referent i sense substitució 
pel pronom ho:

(7)  Els nens que sempre seran nens (Josep M. 
Espinàs, dins Contes per a nois i noies: selecció de 
contes de la revista Cavall Fort, Barcelona 1971). 
Notem que no diu pas: «Els nens que sempre ho 
seran.» 

(8) L’home neix en la Ciutat i en la Nació, i ell tot sol 
ja és una persona política: l’associació és un accident 
transitori en la seva vida, i sense deixar de ser home 
pot no estar associat amb ningú (Pere Coromines, «La 
sobirania de les persones polítiques», dins Miscel·lània 
Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans, 1923, vol 
I, p. 57).

A la vista d’aquest exemple (8) podem formular el 
següent principi: com més allunyat sigui el referent 
més difícilment podrà ser substituït pel pronom. 

(9)  La conseqüència final del pecat de l’home, en el 
seu intent fallit i desassenyat de deixar de ser home, 
és l’expulsió del paradís (Imatge de Déu, edició a 
cura d’Armand Puig i Tàrrech, Associació Bíblica de 
Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona 2006,  p. 223). 

(10a) Capacitat legal, basada en l’Alcorà, que té tot 
musulmà de dissimular les seves creences i fins i tot 
de negar-les, si es troba en perill pel fet de ser-ho 
(Termcat, Cercaterm, s.v.  taqiyya). Notem que el refe-
rent (musulmà) es troba bastant allunyat del pronom. 
(10b)  Capacitat legal, basada en l’Alcorà, que té 
tot musulmà de dissimular les seves creences i fins 

1 Casos semblants (creiem que és millor la versió b que la a):  
 (1a)  La història de Plutó: el planeta que va deixar de ser-ho. 
 (1b)  La història de Plutó: el planeta que va deixar de ser planeta. 
 (2a)  Les Mercury 13: les astronautes que no van arribar a ser-ho.
 (2b)  Les Mercury 13: les astronautes que no van arribar a ser astronautes.
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i tot de negar-les, si es troba en perill pel fet de ser 
musulmà. 

Un altre cas en què creiem que és millor de repetir el 
complement en comptes de substituir-lo pel pronom 
feble ho és quan no hi ha coreferència pel que fa al 
nombre (singular/plural, o viceversa): 

(11a)  El món necessita periodistes: podries ser-ho tu?
(11b)  El món necessita periodistes: podries ser perio-
dista tu?

(12a) Quins són els punts clau que esperem d’un 
líder? Com podem arribar a ser-ho?
(12b)  Quins són els punts clau que esperem d’un 
líder? Com podem arribar a ser líders? O bé: ... Com 
podem arribar a ser-ho, de líders?

SUBSTANTIU I ADJECTIU

Quan el referent consta d’un substantiu i d’un adjectiu, 
el pronom ho pot substituir qualsevol d’aquests dos 
elements, que caldrà especificar (altrament no sabem 
a quin dels dos fa referència). Vegem-ho:

(13a)  Les escales mecàniques que han deixat de 
ser-ho.
(13b) Les escales mecàniques que han deixat de 
ser escales. O bé: Les escales mecàniques que han 
deixat de ser mecàniques.  O bé:  Les escales mecà-
niques que han deixat de ser escales mecàniques.  

(14a) Una petita illa que va deixar de ser-ho en el 
moment en què es va connectar de manera artificial 
amb el port.
(14b) Una petita illa que va deixar de ser illa en el 
moment en què es va connectar de manera artificial 
amb el port. O bé: Una petita illa que va deixar de 
ser petita en el moment en què es va connectar de 
manera artificial amb el port.

(15a)  El drac esdevé una esplèndida escultura –
forjada per Vailet i Piqué– que no pretén ser-ho, 
però que és una de les moltes mostres que donaria 
Gaudí del seu interès per incorporar en la seva obra 
la forja com a art del màxim nivell (enciclopèdia.cat. El 
Modernisme, s.v. Antoni Gaudí, geni del modernisme).
(15b)  El drac esdevé una esplèndida escultura –
forjada per Vailet i Piqué– que no pretén ser una 
escultura, però que és una de les moltes mostres 
que donaria Gaudí del seu interès per incorporar en 
la seva obra la forja com a art del màxim nivell. O bé: 
... que no pretén ser una escultura esplèndida, però 
que és una de les moltes mostres que donaria Gaudí... 

O bé: ... que no pretén ser-ho, d’esplèndida, però que 
és una de les moltes mostres que donaria Gaudí ...

(16a)  Un pobre home que no sap què fer per deixar 
de ser-ho (Sagarra, Vida privada).
(16b) Un pobre home que no sap què fer per deixar 
de ser un pobre home. O bé: Un pobre home que no 
sap què fer per deixar de ser-ho, de pobre. (Notem 
que en aquest exemple el referent és indeterminat: 
un pobre home). 

(17a) També es comercialitza sovint, en filets i con-
gelat, com a llenguado, tot i no ser-ho (Enciclopèdia 
catalana [en línia], s.v. halibut negre). 
(17b) També es comercialitza sovint, en filets i con-
gelat, com a llenguado, tot i no ser llenguado. O bé: 
... tot i no ser congelat.

ALTRES SOLUCIONS

En determinats casos, la solució d’algunes estructures 
defectuoses amb el pronom ho no consisteix simple-
ment a repetir el referent, sinó que cal un altre tipus 
d’esmena. Vegem-ho en els exemples següents:

(18a) Has parlat amb un polític que si deixa de 
ser-ho no tindrà pas el mateix problema que qualse-
vol treballador a qui se li acaba el contracte.
(18b)  Has parlat amb un polític que si deixa la carrera 
de polític no tindrà pas el mateix problema que qual-
sevol treballador a qui se li acaba el contracte.

(19a)  En clar contrast amb les versions liberals que 
defensen un plantejament de «deixar fer», l’experièn-
cia indica que l’Estat no és, ni pot ser-ho, neutral en 
matèria cultural (enciclopèdia.cat Atles de la diversi-
tat, s.v. La multiculturalitat).
(19b)  En clar contrast amb les versions liberals que 
defensen un plantejament de «deixar fer», l’experi-
ència indica que l’Estat no és, ni pot ser, neutral en 
matèria cultural.

(20a)  La clau de tot equip de futbol és realment ser-ho. 
(20b)  La clau de tot equip de futbol és realment ser 
un veritable equip.

CONCLUSIÓ

No sempre és possible substituir qualsevol atribut 
o predicat nominal pel pronom ho. Per raó d’estil, 
quan la correlació anafòrica entre el complement i el 
pronom ho no és clara, val més repetir el complement 
en comptes de substituir-lo pel pronom.
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En aquest article ampliem el que dèiem en els nostres 
manuals Observacions crítiques i pràctiques sobre 

el català d’avui / 1 (Moià, 1994), pp. 102-103, i Català 
complet / 1 (Barcelona 2012, 3ª ed.), pp. 146-148.

Com és sabut1, Pompeu Fabra, quan va emprendre la 
seva tasca de normativitzar el català, era partidari de 
suprimir les hacs etimològiques, com havia fet, a finals 
del segle xix, l’italià —excepte en alguns casos en què 
la hac té valor diacrític (cas de les formes ho, hai, ha, 
hanno del verb avere) i en algunes interjeccions (cas 
de oh!, ah!, ahi!, ahimé)—, perquè, deia, en la nostra 
llengua no han tingut mai cap valor fonètic i fins van per-
dre’l en la nostra llengua mare, el llatí. Però la seva pro-
posta no prosperà, sinó que les hacs etimològiques es 
conservaren, sigui per tradició, sigui per correspondèn-
cia amb altres llengües, sigui també, en alguns casos, 
pel valor diacrític que té aquest signe gràfic (cf. Català 
complet / 1, pp. 147-148). No cal dir que les hacs amb 
valor fonètic (com en les interjeccions ha ha ha!, he he 
he!, aha!, ehem! i similars) i les dels mots manllevats a 
llengües que tenen hac aspirada (com Hamlet i el seu 
derivat hamletià, Hèlsinki, hertz, Sàhara, etc.; també 
el verb caló halar ‘menjar’) s’han d’escriure sense cap 
dubte.

De fet, la normativa establerta a principis del segle xx per 
l’Institut d’Estudis Catalans va evitar la postura extrema 
diguem-ne d’esquerres, que consistia a suprimir totes les 
hacs etimològiques (amb la consegüent pèrdua de la tra-
dició i la correspondència amb la majoria d’altres llengües 
del nostre àmbit), però va tendir a una postura diguem-ne 
de dretes, consistent a restituir la hac en tots els mots 
que tinguessin una aspiració en els seus ètims (prescin-
dint de si aquesta hac era tradicional o no i de si corres-
ponia a la pràctica de les llengües veïnes2). Havent-se 

   Josep Ruaix i Vinyet

La hac etimològica

1 Vegeu, per exemple: Mila Segarra, Història de la normativa catalana, Barcelona 1985, p. 40.
2 De fet, la llengua pràcticament més «veïna» de la nostra, el castellà, actualment vacil·la entre formes tradicionals escri-

tes sense la hac etimològica (com armonía, arpa, arpía, arpillera, odómetro i mots relacionats amb aquests, formes 
que considera preferibles) i formes escrites amb la hac etimològica (com harmonía, harpa, harpía, harpillera, hodó-
metro i mots relacionats amb aquests, formes que considera secundàries). 

3 Malauradament, segons les èpoques, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha seguit criteris diferents. 
Des de la mort de Fabra fins a finals dels anys vuitanta del segle passat, més aviat va seguir criteris hiperpuristes. 
A partir dels anys noranta, més aviat ha seguit criteris diguem-ne populistes (cercar l’aparent facilitat, en detriment 
de la lògica, la claredat i la utilitat); en són exemples destacats les noves normes sobre l’ús del guionet en els mots 
compostos (any 1996) i la dràstica supressió d’accents diacrítics (any 2016). En aquest sentit, no serà balder deixar 
constància que no voldríem pas que ara la docta institució, deixant-se portar per aquesta dèria populista, decidís la 
supressió de totes les hacs etimològiques.

acceptat i consolidat aquesta normativa, creiem que no 
s’ha pas de canviar, però tampoc no s’han d’anar afegint 
noves hacs a mots en què es descobreixi que tenen aspi-
ració etimològica.

Així, pensem que va ser un error la innovació d’afegir 
una hac etimològica, amb posterioritat a les normes fabri-
anes, a mots que no en duien, com heura (tradicional-
ment, eura, si bé Fabra mateix, en aquest cas, admeté el 
canvi), hamartritis (tradicionalment, amartritis), harúspex 
(tradicionalment, arúspex), hodògraf i hodòmetre (tradici-
onalment, odògraf i odòmetre). No diem pas que, a hores 
d’ara, calgui tornar a treure la hac d’aquests mots que 
fa anys que la tenen, però sí que volem aconsellar que 
no es caigui en la temptació d’anar afegint noves hacs a 
mots que estem acostumats a veure escrits sense aquest 
signe, encara que llurs ètims tinguin aspiració.

Per això posem, a continuació i per ordre alfabètic, una 
sèrie de mots que es troben en tals condicions. La nostra 
intenció, repetim-ho, és posar en guàrdia contra l’hiper-
purisme d’afegir un signe actualment inútil (perquè en 
català no correspon a cap aspiració fonètica) a la sèrie 
de mots que anirem anotant i comentant3:

1) Adrià, nom propi provinent del llatí Hadrianus, que en 
grec a vegades duu aspiració inicial i a vegades no (cf. 
Joan Alberich i Montserrat Ros, La transcripció dels noms 
propis grecs i llatins, Barcelona 1993, p. 47); en castellà 
és Adriano i en francès Adrien o Hadrien;

2) Adriàtic (o Adriàtica), nom propi provinent del llatí 
Hadriaticum (mare), que en grec a vegades duu aspira-
ció inicial i a vegades no (cf. Alberich-Ros, ibídem); en 
castellà és Adriático i en francès Adriatique; existeix l’ad-
jectiu derivat adriàtic -a;
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3) agró (ocell), nom provinent del germànic *haigiro (cf. 
GDLC [Gran diccionari de la llengua catalana, Barcelona 
1998], s.v. agró); 

4) alberg, nom provinent del germànic gòtic haribaírgo 
(cf. GDLC, s.v. alberg); en castellà és albergue; existei-
xen els derivats albergar, etc. (en castellà, albergar; en 
francès, heberger);

5) aldarull i aldarulla, noms provinents potser del llatí 
eclesiàstic alleluia (cf. GDLC, s.v. aldarull i aldarulla); 
vegeu mot següent; 

6) al·leluia, mot provinent del llatí eclesiàstic alleluia, pres 
de l’hebreu hallelujah (que conté una aspiració inicial 
i una altra de final); en castellà és aleluya, en francès 
alléluia i en anglès hallelujah;

7) al·lucinar, verb provinent del llatí hallucinari o alluci-
nari (cf. GDLC, s.v. al·lucinar); en castellà és alucinar, en 
francès halluciner i en anglès to allucinate; existeixen els 
derivats al·lucinació, etc.;

8) alto!, interjecció provinent segurament de l’italià alto! 
i aquest de l’alemany halt!, imperatiu del verb halten 
‘detenir, aturar’ (cf. GDLC, s.v. alto); en castellà és ¡alto! 
i en francès és halte!;

9) Amílcar, nom propi provinent del llatí Hamilcar però 
que en grec no duu aspiració a l’ìnici (cf. Alberich-Ros, 
ibídem); en castellà és Amílcar i en francès Amilcar;

10) Ananies, nom bíblic provinent del llatí Ananias però 
que en l’original hebreu duu aspiració a l’inici: Hananí (cf. 
Onomàsticon bíblic hebreu-català, Barcelona 1984, p. 
28); en castellà és Ananías, en francès Ananias o Ananie 
i en anglès és Hanania;

11) anca, nom provinent del germànic fràncic *hanka 
(cf. GDLC, s.v. anca); en castellà és anca i en francès 
hanche; existeixen els derivats ancada, etc.; 

12) Aníbal, nom propi provinent del llatí Hannibal però 
que en grec no duu aspiració a l’inici (cf. Alberich-Ros, 
ibídem); en castellà és Aníbal i en francès Annibal o 
Hannibal;

13) Anna, nom bíblic provinent del llatí Anna, però que en 
la forma original hebrea té aspiració: Hannah (cf. DCVB 
[Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, Diccionari cata-
là-valencià-balear, Palma 1968-1969], s.v. Anna); en cas-
tellà és Ana, en francès Anne i en anglès Hannah;

14) ara, adverbi provinent probablement del llatí ad horam 
(cf. GDLC, s.v. ara); en castellà és ahora i en francès 
tout à l’heure;

15) Arderiu o Ardariu, topònim i llinatge provinent del 
germànic Hardarici (cf. Joan Coromines, Onomasticon 
Cataloniae, vol. II, Barcelona 1994, p. 226, i DCVB, s.v. 
Arderiu);

16) ardit (moneda antiga), nom provinent del gascó hardit 
(cf. GDLC, s.v. ardit2); en castellà és ardite;

17) ardit -ida, adjectiu provinent del verb germànic fràncic 
hardjan (cf. GDLC, s.v. ardit3); en castellà és ardido -da, 
en francès hardi i en anglès hardy; abans de Fabra, a 
vegades, en català s’havia escrit hardit -ida; existeixen 
els derivats ardidesa, etc.;

18) areng (peix), nom provinent del francès hareng o el 
gascó arenc, procedents a llur torn del fràncic hàring (cf. 
GDLC, s.v. areng); en castellà és arenque, en francès 
hareng i en anglès herring; existeixen mots de la mateixa 
família, com arengada, etc.;

19) arenga (discurs), nom provinent probablement del 
gòtic harihrings (cf. GDLC, s.v. arenga); en castellà és 
arenga, en francès harangue i en anglès harangue; exis-
teixen els derivats arengar, etc. 

20) Arimany, llinatge provinent del germànic Hariman (cf. 
DCVB, s.v. Arimany); 

21) arlequí, nom provinent del francès antic Hellequin (cf. 
GDLC, s.v. arlequí); en castellà és arlequín, en francès 
arlequin i en alemany Harlekin; existeixen els derivats 
arlequinada i arlequinat;

22) armoll (planta), nom provinent del llatí holus molle (cf. 
GDLC, s.v. armoll); en castellà és armuelle;

23) arnès, nom provinent del francès antic harneis (cf. 
GDLC, s.v. arnès); en castellà és arnés i en francès 
harnais o harnois; existeixen els derivats arnesat, etc.;

24) arpa, nom d’instrument musical procedent del fràncic 
germànic harpa (cf. GDLC, s.v. arpa1); en castellà és arpa 
o harpa, en francès harpe, en anglès harp i en alemany 
Harfe; existeixen els derivats arpista, etc.;

25) arpó, nom relacionat amb arpa (cf. GDLC, s.v. arpó), 
vist abans; en castellà és arpón, en francès harpon, en 
anglès harpoon i en alemany Harpune; existeixen els 
derivats arponar, etc.;

26) Asdrúbal, nom propi provinent del llatí Hasdrubal però 
que en grec no duu aspiració inicial (cf. Alberich-Ros, 
ibídem); en castellà és Asdrúbal i en francès Asdrubal 
o Hasdrubal;

27) ast, nom provinent del llatí hasta (cf. GDLC, s.v. ast);
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28) asta, nom provinent del llatí hasta (cf. GDLC, s.v. 
asta); en castellà és asta i en francès haste; no és lògic 
que, en canvi, s’escrigui amb hac intercalada, en català, 
el compost subhasta i derivats (en castellà, subasta i 
derivats);

29) atxa (ciri), nom provinent del castellà hacha (cf. 
GDLC, s.v. atxa1); en francès antic és hache;

30) atxa (arma antiga), nom provinent del francès hache 
(cf. GDLC, s.v. atxa2);

31) àvol (dolent), adjectiu antic provinent probablement 
del llatí habilis (cf. GDLC, s.v. àvol); existeixen el derivat 
avolesa i el compost àvolment; 

32) capitost, nom provinent del baix llatí capit[e] hostis 
(cf. GDLC, s.v. capitost); en castellà és capitoste;

33) Elena, nom propi provinent del llatí Helena (cf. DCVB, 
s.v. Helena, forma preferida per aquest diccionari i per la 
Gran enciclopèdia catalana, 2ª ed.); en castellà és Elena, 
en francès Hélène, en anglès Hellen i en alemany Hellen; 

34) Elies, nom bíblic provinent (segons el DCVB, s.v. 
Elies) del llatí Helias, però segons altres fonts prové del 
llatí Elias; de fet, sembla que en hebreu no hi ha aspira-
ció inicial; en castellà és Elías, en francès Élie, en anglès 
Elias o Helias i en alemany Elias;

35) el·lèbor, nom provinent del llatí helleborus (cf. GDLC, 
s.v. el·lèbor); en castellà és eléboro i en francès ellébore 
o hellébore; existeix el derivat el·leborina;

36) elm, nom provinent del llatí vulgar elmus o helmus i 
aquest del germànic occidental comú hèlm (cf. GDLC, 
s.v. elm); en castellà és yelmo, en francès heaume, en 
anglès helmet i en alemany Helm; 

37) Elna, topònim provinent del llatí Helena (cf. DCVB, 
s.v. Elna); en català antic s’havia escrit, a vegades, Helna 
(com fa, per exemple, P.M. Carbonell, Cròniques d’Es-
panya, vol. II, Barcelona 1997, p. 84);

38) encís, nom provinent del castellà hechizo (cf. GDLC, 
s.v. encisar); existeixen els mots de la mateixa família 
encisar, encisador i enciser;

39) Enric, nom de pila i llinatge provinent del nom propi 
germànic Haimrik (cf. DCVB, s.v. Enric); com a nom 
de pila, en castellà és Enrique, en francès Henri i en 
anglès Henry; en català antic s’havia escrit, a vegades, 
Henrich (cf., per exemple, Anònim, La fi del comte d’Ur-
gell, Barcelona 1931, p. 94, text de darreries del s. xV i 
manuscrit de darreries del segle xVi);

40) Ermenegild, nom propi provinent del germà-
nic Menegindus (cf. J. Coromines, Onomasticon 
Cataloniae, VII, Barcelona 1997, 206ª28), que algú escriu 
Hermenegild, seguint la grafia castellana Hermenegildo;

41) Espanya, topònim provinent del llatí Hispania (cf. 
DCVB, s.v. Espanya); en castellà és España i en francès 
Espagne; existeixen els derivats espanyol, etc.

42) Eva, nom propi bíblic provinent del llatí Eva o Heva; 
en castellà és Eva i en francès Êve;  

43) oboè, nom provinent del francès hautbois (cf. GDLC, 
s.v. oboè); en castellà és oboe, en anglès oboe i en 
alemany Hautbois; existeix el derivat oboista;

44) oi, interjecció provinent del llatí hoc (cf. DCVB, s.v. oi);

45) Ordal, topònim provinent del llatí hospitale (cf. J. 
Coromines, Onomasticon Cataloniae, vol. VI, Barcelona 
1996, p. 63);

46) ordi, nom provinent del llatí hordeum (cf. GDLC, s.v. 
ordi); en francès és orge; existeixen els derivats ordiar 
i ordier; també ordiat, que en castellà és hordiate; en 
català, abans de Fabra, s’havia escrit a vegades hordi 
(com feia el gramàtic dels segles xViii-xix J. Petit i Aguilar 
dins la seva Gramàtica catalana, editada per J. Ginebra, 
Barcelona 1998, p. 328);

47) oreneta, nom provinent del llatí *hirunditta (cf. GDLC, 
s.v. oreneta);

48) oronella, nom provinent del llatí *hirundella (cf. GDLC, 
s.v. oronella); en francès és hirondelle;

49) orri, nom provinent del llatí horreum (cf. GDLC, s.v. 
orri); existeixen els derivats òrria, etc.

50) ostatge, nom equivalent al castellà rehén i provinent 
del baix llatí hospitaticum (cf. GDLC, s.v. ostatge); en 
francès és otage i en anglès hostage; existeix, amb un 
altre sentit, el nom hostatge;

51) urçol (granet que surt a la vora d’una parpella), nom 
provinent del llatí hordeolu (cf. DCVB, s.v. urçol); nom 
emparentat etimològicament amb ordi.

Com a comentari final, repetim que, davant el tema de 
la hac etimològica, som partidaris d’una posició equili-
brada: ni supressió dràstica d’aquest signe (que com-
portaria la pèrdua d’una sèrie de valors), ni restitució de 
totes les hacs que responen a una aspiració originària 
(que representaria una complicació innecessària), ans 
seguir la nostra tradició consolidada (amb l’excepció del 
cas il·lògic del mot subhasta i derivats).
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El vinent 2020 es compliran seixanta anys, sense 
cap interrupció, de l’aparició del Bloc Maragall, 

calendari creat per l’editor Miquel Arimany i al qual, 
si no anem errats, LLengua nacionaL no ha dedicat 
mai cap comentari.

Es tracta d’un bloc de paret que «obliga» a arren-
car-ne diàriament un full. Al davant, ultra el dia del 
mes ben destacat, hi trobem la informació clàssica 
d’aquesta mena de publicacions: l’horari de la sortida 
i la posta del sol i les fases de la lluna. També hi 
veiem els sants del dia. 

Al darrere hi tenim uns temes fixos durant aquests 
seixanta anys i uns de diferents i canviants. Per 
exemple, entre els primers i tradicionalment, el dimarts 
hi trobem receptes de cuina; el dimecres, comentaris 
sobre la nostra llengua (que durant molts anys, quasi 
fins al seu traspàs, escriví l’enyorat Jaume Vallcorba 
i Rocosa), i el dissabte i el diumenge, poesies cata-
lanes amb un clar predomini d’autors contempora-
nis. Precisament aquest pròxim any 2020 n’aparei-
xeran d’alumnes de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès i del mateix Miquel Arimany, coincidint 
amb el centenari del seu naixement. 

Pel que fa als dos dies restants, el dilluns i el diven-
dres, hi apareixen escrits sobre temes diversos 
i diferents cada any i dels quals, per això mateix, 
creiem que seria fins i tot excessiu intentar donar 
una selecció. 

Tenint en compte tot el que hem exposat, la gairebé 
manca d’oferta en publicacions d’aquestes caracte-
rístiques en català i la bona presentació tipogràfica 
general, juntament amb el pulcre nivell lingüístic, no 
dubtem a recomanar el Bloc Maragall als socis de 
LLengua nacionaL, amb el convenciment que no seran 
pas decebuts.

El «Bloc Maragall» arriba 
als seixanta anys

   Jordi Alberich 
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Responc amb molt de 
gust a la invitació dels 

amics de la revista LLengua 
nacionaL perquè evoqui la 
persona i l’obra d’Aina Moll i 
Marquès, que ens va deixar 
el 10 de febrer d’aquest 
any, i crec que una manera 
adient de fer-ho és comen-
tar com, al llarg de la seva 
vida, va tenir un objectiu 

coincident amb el d’aquesta publicació: contribuir a 
la consolidació de la llengua catalana com a llengua 
nacional, en tots els sentits d’aquesta expressió --com 
a llengua plenament apta per a tots els parlants, per 
a tots els territoris i per a tots els usos d’una societat 
nacional moderna, i com a llengua generalment cone-
guda per tota la població i usada en totes les funcions 
socials prestigioses.

Aina Moll tingué ocasió de dur a la pràctica aquests 
objectius en bona part durant la seva etapa com a 
primera directora general de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, al llarg de les dues legisla-
tures inicials després del restabliment de la institució, 
entre 1980 i 1988. La mateixa designació d’una menor-
quina per a aquest càrrec per part del conseller Max 
Cahner era una plasmació de la voluntat de visibilitzar 
que la llengua catalana era compartida com a patrimoni 
i com a responsabilitat per tota la comunitat lingüística, 
més enllà de l’àmbit administratiu del Principat.

Però abans d’aquesta etapa ja s’havia fet evident que 
la concepció que tenia Aina Moll de la llengua catalana 
tenia una dimensió nacional, heretada sens dubte en 
l’entorn familiar, seguint la petja d’Antoni Maria Alcover 
–que va defensar abrandadament el caràcter nacional 
de la nostra llengua, malgrat les tergiversacions de què 
ha estat objecte la seva ruptura amb l’Institut—i sobre-
tot del seu pare Francesc de B. Moll. Poques obres hi 
ha de tanta efectivitat per al nostre patrimoni lingüís-
tic nacional com el Diccionari Alcover-Moll, en els dos 
darrers volums del qual Aina Moll va tenir un paper de 
primer ordre, entre els anys 1959 i 1961.

Aina Moll i la llengua 
nacional

   Isidor Marí

Des d’una perspectiva pública, la perspectiva nacional 
d’Aina Moll davant de la situació de la llengua es mani-
festaria clarament amb motiu del Congrés de Cultura 
Catalana, al llarg de la segona meitat dels anys setanta. 
I això en dues dimensions complementàries: en la 
vessant més lingüística i en la política de la llengua.

En el primer aspecte, per mitjà de la defensa que va 
fer Aina Moll, en els debats sobre la llengua estàndard, 
d’un model alhora unitari –assumint les propostes de 
l’Institut d’Estudis Catalans com a model referencial 
comú—i també clarament inclusiu respecte a la variació 
territorial de la nostra llengua, incorporant a la llengua 
comuna les opcions legitimades històricament en els 
usos públics prestigiosos.

I en la perspectiva més política, propugnant en els 
debats sobre l’oficialitat del català que només amb la 
superació de l’oficialitat exclusiva del castellà i el reco-
neixement de l’oficialitat estatal conjunta del català, el 
gallec i el basc, es podria aconseguir un tracte iguali-
tari per part dels poders de l’Estat. La idea no era nova 
ni original: és el que ja havia defensat un altre illenc, 
Ramon Picó i Campamar, en la tercera de les Bases 
de Manresa de 1892, i era el que defensava també en 
els anys de la transició el sociolingüista valencià Rafael 
Lluís Ninyoles, amb el seu llibre Cuatro idiomas para un 
estado, publicat a Madrid mateix l’any 1977. Ara podem 
constatar les conseqüències d’haver deixat de banda 
aquestes justes reclamacions.

Quan Aina Moll va accedir a la Direcció General de 
Política Lingüística l’any 1980, el marc constitucional i 
estatutari de les oficialitats lingüístiques ja estava definit. 
Des del punt de vista jurídic, el repte era extreure el 
màxim del règim de doble oficialitat vigent a Catalunya 
i compensar, reforçant la condició de llengua pròpia o 
territorial del català, el triple privilegi constitucional del 
castellà, que també havia denunciat Ninyoles: com a 
única llengua oficial en les institucions comunes de 
l’Estat (legislatives, executives i judicials), com a única 
llengua oficial en el seu territori històric i com a única 
llengua dotada d’oficialitat fora del seu àmbit territorial. 
Les propostes del Congrés de Cultura Catalana havien 
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marcat una línia prou clara per al procés de normalitza-
ció lingüística, amb les quals el català havia de recupe-
rar la plenitud com a llengua nacional. I aquest va ser, 
en línies generals, el guió de la nova política lingüística.

L’impuls unitari de l’Assemblea de Catalunya, que 
encara predominava en la societat catalana, va afavo-
rir la superació de les primeres ofensives involucionis-
tes del cop d’estat (aquesta vegada ben autèntic i en 
el fons reeixit) del 23 de febrer de 1981 i del Manifiesto 
contra la recuperació del català que el va acompanyar 
poc després. Aina Moll hi va fer front amb dosis con-
siderables d’energia, diplomàcia i bona voluntat. La 
Llei de normalització lingüística de 1983 es va aprovar 
sense vots en contra, i l’ús del català es va obrir camí 
com a llengua pròpia d’ús habitual en l’àmbit institucio-
nal, en un únic sistema educatiu de conjunció i en uns 
mitjans de comunicació de titularitat pública. No tant, 
i aquesta limitació s’ha fet més evident amb el temps, 
com a llengua habitual en el sector privat, tant en les 
activitats professionals i comercials com en les ofertes 
culturals, comunicatives i de lleure...

En qualsevol cas, però, l’enfocament del marc legal de 
les llengües adoptat en aquella etapa a Catalunya va 
servir de referent als altres territoris de llengua catalana, 
i també als d’altres llengües pròpies diferents del cas-
tellà. Com a membre que vaig ser de l’equip tècnic de 
la Direcció General en aquell període, puc assegurar 
que la voluntat activa de cooperació amb tots els terri-
toris de llengua catalana, de desplegament de totes les 
capacitats expressives de la llengua, de generalització 
del seu coneixement i ús en totes les funcions socials 
i d’homologació internacional del català al costat de 
les altres llengües d’Europa hi va ser sempre present. 
I això des de la clara consciència de la interdependèn-
cia existent entre totes aquestes dimensions.

Així, per exemple, l’elaboració de la que havia de ser la 
Llei de normalització lingüística es va fer comptant amb 
experts d’altres règims plurilingües, com el Canadà, 
Bèlgica o Suïssa; l’actualització del llenguatge jurídic i 
administratiu va tenir en compte els plantejaments del 
plain English movement i del Document Design Center 
dels Estats Units; les primeres experiències d’immer-
sió es van basar en els millors precedents canadencs; 
l’aprenentatge del català pels adults es va guiar pels 
enfocaments comunicatius del Projecte de Llengües 
Modernes del Consell d’Europa, que va assessorar el 
curs multimèdia Digui, digui..., i l’expansió coordinada 
de la terminologia i els llenguatges d’especialitat es 
va fer des del Termcat en cooperació amb l’IEC i en 
estreta relació amb els dos focus internacionals més 
rellevants: el centre Infoterm de Viena i l’Office de la 
Langue Française del Quebec.

Aquell impuls inicial a la consolidació del català com 
a llengua nacional va ser detalladament exposat i 
analitzat l’any 1986 en el marc del Segon Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana, un esdeveniment 
avui massa oblidat, en què la implicació de tots els ter-
ritoris de llengua catalana va quedar plasmada en la 
celebració de les sessions de les diverses àrees temà-
tiques a llocs diferents dels Països Catalans: Lleida, 
Perpinyà, Girona, Andorra, Palma, Tarragona i València, 
i la dimensió internacional es va fer patent amb la par-
ticipació de destacats especialistes de tot el món. La 
imprevisió del secretariat d’aquell congrés va fer que les 
actes de totes aquelles sessions fossin publicades tar-
danament i d’una manera dispersa, però valdria la pena 
posar-les a disposició de la societat catalana conjunta-
ment i en format digital, perquè es pogués comprovar 
la transcendència dels treballs aplegats i la vigència de 
moltes de les propostes que se’n van derivar, entre les 
quals la creació d’un organisme conjunt de tots els terri-
toris de llengua catalana, que formalitzés la cooperació 
institucional dels governs, els parlaments i les corpora-
cions acadèmiques en la política de la llengua, seguint 
el model de la Unió Lingüística Neerlandesa (Taalunie).

Després del seu pas per la Direcció General, Aina Moll 
va mantenir aquesta concepció nacional de la llengua i 
del país. Voldria acabar aquestes notes recordant una 
de les seves darreres intervencions sobre aquest punt de 
vista: la seva ponència en la jornada Nous reptes per als 
nostres països: perspectives i estratègies de futur, orga-
nitzada l’any 2002 per la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana i acollida per l’Institut d’Estudis Catalans, que 
en va publicar les actes l’any següent. Des de la perspec-
tiva dels seus 72 anys, Aina Moll identificava aleshores 
que “el gran repte que com a nació hem d’afrontar avui 
és el mateix que afrontem de 1714 ençà: el recobrament 
de l’autogovern que aleshores perdérem, i amb aquest 
recobrament el de la llengua com a principal signe d’iden-
titat col·lectiva”. I desglossava aquest repte en quatre 
aspectes: la superació de la fragmentació territorial, la 
normalització lingüística com a factor de cohesió interna 
de cada territori, la integració dels nouvinguts i el reco-
neixement extern de la realitat catalana.

En aquell moment, els objectius que apuntava Aina Moll 
eren semblants als que poc després assumiria el Pacte 
del Tinell i que donarien lloc al projecte de reforma de 
l’Estatut de l’any 2005. 

Avui segurament Aina Moll hauria comprovat que 
aquesta via no havia reeixit i compartiria l’afany d’as-
segurar fos com fos la sobirania dels territoris que, com 
ella deia aleshores, “jo continuaré anomenant Països 
Catalans, mentre no disposem d’un terme alternatiu 
acceptat per tots.”
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Pere Manzanares (Perpinyà, 1953), fill d’exiliats 
de la guerra civil espanyola, és un dels màxims 
referents de la catalanitat a la Catalunya del Nord. 
Pedagog i activista de la llengua en unes comar-
ques on el català viu en una situació difícil, una 
de les primeres persones que el marcaren fou el 
gironí Josep M. Corredor. Una altra, el seu oncle 
Josep Pobla. Ha participat, des de ben jove, en 
innombrables iniciatives de caire cultural i polític.
El seu nom el trobem vinculat a moltes associa-
cions i entitats: La Bressola, Arrels, Ràdio Arrels, 
el Centre Cultural Català, Sem Catalunya Nord... 
També tingué una experiència política: en les elec-
cions regionals franceses de l’any 2010 va ser el 
número dos de la llista d’Europa Ecologia per al 
Consell Regional de Llenguadoc-Rosselló. 
Complementàriament a les seves activitats 
docents i militants, dedica uns moments a diver-
tir-se i divertir el públic fent papers i escrivint xous 
teatrals o com a contaire; una manera lúdica de 
portar la llengua als escenaris.
En aquesta entrevista ens acosta a la realitat 
d’aquestes comarques, de les quals subratlla que, 
malgrat tot, hi ha un orgull retrobat de ser cata-
lans i una demanda social favorable a l’ensenya-
ment de l’idioma. 

Quan va començar a militar en la causa de l’acti-
visme per la llengua? Hi ha alguna persona que 
l’influís d’una manera especial en aquells anys?
A dotze o tretze anys vaig seguir al Liceu Aragó un curs 

Pere Manzanares, pedagog 
i activista nordcatalà

   David Pagès i Cassú

optatiu que comptava només amb cinc alumnes, impar-
tit per Josep Maria Corredor. Molt més tard vaig saber 
que havia estat secretari de Pau Casals. La persona 
que em va encarrilar cap a l’activisme per la llengua 
va ser el meu oncle Josep Pobla. Em va fer desco-
brir els primers discos en català, els primers recitals 
de la Nova Cançó i llibres en català. L’acompanyava 
en tota mena de reunions, manifestacions culturals i 
polítiques a Perpinyà. Em va desvetllar molt d’hora 
una consciència política i una curiositat intel·lectual 
que no corresponien als companys de la meva edat. 

Com és que la República francesa sigui tan poc 
procliu a la vertebració d’un Estat multicultural i 
multilingüe?
L’Estat francès s’ha estructurat seguint les pautes cen-
tralistes i a vegades autoritàries de la monarquia. Els 
territoris de la perifèria eren considerats des de París 
com a sospitosos d’espionatge amb l’estranger o parti-
daris de forces reaccionàries (Església, monarquia…). 
Molt ràpidament, la Revolució Francesa va fer bandera 
d’una política assimilatòria respecte a la llengua (reco-
manacions de l’abat Grégoire, diputat a la Convenció) 
i als usos i costums en tots els àmbits socials i admi-
nistratius. Aquesta política es va convertir en un èxit 
rotund amb la força i la seducció. 

Per què ho diu?
París va seduir ràpidament la burgesia que va afran-
cesar-se i, progressivament, el poble, amb la instaura-
ció de l’autoodi. El francès es va imposar com a facili-
tador de l’ascens social i com a portador de valors de 
modernitat. Veritat o no, és el que tothom va creure. 
L´escola gratuïta laica i obligatòria va tenir un paper 
rellevant en aquest sentit, però també el servei militar 
i les guerres. El procés d’aculturació va ser similar 
en els altres territoris i considero com un miracle la 
supervivència de les identitats i llengües regionals a 
l’Estat francès.

Quin i com és l’encaix d’aquestes comarques en 
els diferents marcs en què s’ha trobat?
La Catalunya del Nord sempre s’ha trobat aïllada 
en un marc regional dominador, tant al si de 
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Llenguadoc-Rosselló (1972-2016), on era l’únic 
«departament» de cultura catalana en una regió on 
hi havia associats quatre departaments occitans, com 
—i molt més— dins la nova regió, Occitània, amb 
dotze departaments occitans d’ençà del 2016. Les 
capitals respectives, Montpeller i Tolosa, reprodueixen 
els esquemes centralitzadors de París amb la resta 
de l’Estat. La Catalunya del Nord sempre ha viscut 
aquest encaix com un problema i no com una solució, 
com un menyspreu, un fre al seu desenvolupament i 
una negació de les seves especificitats. La lluita fra-
cassada per imposar la denominació «país català» al 
costat d’«Occitània», n’és una recent il·lustració.

Vostè fou un dels fundadors de les associacions 
La Bressola (1976) i Arrels (1981). Com va anar 
tot plegat? 
No vaig ser dels fundadors de La Bressola, sinó un 
dels dos primers animadors en 1976. Al cap de quatre 
anys, desavinences pedagògiques i d’orientació em 
van portar a deslligar-me’n i, amb un grup de pares i 
mestres, en 1981, vaig fundar Arrels, amb el propò-
sit d’engegar una nova línia d’escoles immersives, 
que acabaren integrant-se, l’any 1995, en el sistema 
d’ensenyament públic francès. A hores d’ara hi ha dos 
centres en barris populars de Perpinyà, que agrupen 
350 alumnes. Al mateix temps l’associació Arrels va 

crear una ràdio, esdevinguda la degana de les emis-
sores lliures de l’època. Si bé La Bressola, amb set 
centres i l’obertura d’un col·legi, supera el nombre de 
mil alumnes, el seu desenvolupament toca sostre per 
raons econòmiques i no podrà pas créixer indefinida-
ment. L’escola Arrels, amb una altra estratègia, parti-
cipa en el creixement de les fileres bilingües en el si de 
l’ensenyament públic, on rau el 90% de l’alumnat. Tot 
plegat, a causa de les resistències de l’administració 
de l’Estat, menys del 10% de l’alumnat rep un ense-
nyament en català. La tasca dels centres immersius 
és, tot intentant desenvolupar-se, empènyer els altres 
i sensibilitzar contínuament la població, els docents, 
els ajuntaments i els polítics.

Per tant...
No es pot parlar d’un augment significatiu: Arrels asso-
leix 350 alumnes en 38 anys, i La Bressola, 1.000 en 
43 anys. Si el propòsit és invertir la tendència en el 
territori, caldran segles per a aconseguir-ho. Malgrat 
aquest fet, la demanda social implícita és, si no impor-
tant, favorable a una generalització de l’ensenyament 
del català en totes les seves modalitats i, amb això, 
sols l’ensenyament públic posseeix els mitjans per a 
assegurar-ho. L’acceptació creixent a favor de l’ense-
nyament del català concerneix tota la societat, siguin 
quins siguin els orígens i les motivacions: recuperació 
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de la llengua dels avis, curiositat intel·lectual, predis-
posicions per a accedir al multilingüisme, obertura cap 
a un mercat professional, desig d’arrelar en un nou 
territori per part dels nouvinguts...

Quines foren les raons per les quals molts pares 
deixaren de transmetre la llengua catalana als 
seus fills?
La manca de transmissió de la llengua en l’àmbit fami-
liar va ser gradual al llarg de tot el segle passat. Les 
raons són múltiples: l’adhesió als valors jacobins de 
la república, la persecució del català mitjançant l´es-
cola obligatòria, l’emmirallament de la burgesia i de les 
elits cap a París, el paper integrador del servei militar i 
de les guerres, la instauració de l’autoodi i la creença 
que l’ascens social només passava pel francès. Els 
anys cinquanta marquen també l’inici de la societat de 
consum i de la televisió, el descens de l’agricultura i 
del món rural, la migració del jovent cap al nord per 
trobar feina… Les famílies d’arrel catalana són avui 
dia minoritàries (55% dels residents no han nascut al 
país). No hi ha nostàlgia d’un passat bastant assumit, 
sinó un «orgull» retrobat de ser català, independent-
ment del domini de la llengua.

Si un jove d’aquestes comarques li preguntés per 
què ha d’aprendre el català, quina seria la seva 
resposta?
Les raons són múltiples, perquè la població s’ha tornat 
molt diversa. Sigui per retrobar arrels, per connec-
tar amb orígens familiars oblidats, per retrobar o for-
jar-se una identitat o tenir més oportunitats laborals, 
per compartir la llengua i la cultura de la comunitat 
veïna i més propera... Sigui quina sigui la raó, l’apre-
nentatge del català no resta res i sempre represen-
tarà una plusvàlua.

Creu que hi ha motius per a creure en el revisco-
lament de la llengua en aquestes comarques que 
formen la Catalunya del Nord?
Si no ens ho creguéssim, tota la nostra dedicació tan 
sols seria un hobby. El reviscolament és una espe-
rança. Serà difícil, potser no s’aconseguirà, però 
vull creure en alguns motius. El pes i l’atractivitat de 
Catalunya representen el factor número u; també 
notem la necessitat per als nouvinguts, cada vegada 
més presents, d’arrelar-se o identificar-se en un lloc 
com per contrabalançar la globalització. La fi de l’au-
toodi i la «moda» o orgull de ser català ajuden a fer el 
pas. La creació d’una Oficina Pública de la Llengua 
Catalana no ho resoldrà tot, però marcarà un camí.

Vostè fundà Ràdio Arrels l’any 1981. N’ha estat 
director durant molts anys. 

Efectivament, sense dedicar-m’hi professionalment, 
vaig assegurar la coordinació de la programació, del 
desplegament i de l’equip Ràdio Arrels fins a l’any 
2016. Una feina apassionant, engrescadora, però en 
un marc ple d’adversitats. Hem passat de la resis-
tència a una certa normalitat amb un equip que s’ha 
anat professionalitzant. Hem demostrat que el país 
donava encara de si: cada dia podem tractar amb tes-
timonis diferents de tota l’actualitat en català. Hem 
fet molta pedagogia contribuint a dignificar la llengua, 
a fer irrompre la cançó catalana i el concepte de 
Països Catalans al nostre entorn. Una satisfacció, 
tots els periodistes encarregats del català a la tele-
visió regional (FR3) o a la ràdio pública (France Bleu 
Roussillon) han fet les primeres proves d’animadors 
a Ràdio Arrels.

Hi ha veus que aposten per abandonar definiti-
vament el terme Països Catalans i cercar-ne d’al-
tres que tinguin més consens polític i social. El 
veu plenament vàlid o bé optaria per buscar-ne 
un altre que pogués guanyar més adhesions?
Com sempre, les posicions centrífugues són desfa-
vorables. No és un atzar si Joan Fuster, valencià, va 
ser un dels promotors del concepte. No cal canviar 
una denominació justa per crear-ne una altra amb 
una imatge endolcida o descafeïnada. Sóc un ferreny 
partidari del terme Països Catalans. El terme és prou 
entenedor, explícit, respectuós amb cada territori, 
inclusiu i dinàmic.

I com es viu, des d’aquest territori, el «procés 
català»?
Alhora, a través de la premsa francesa, no 
sempre objectiva, i dels activistes nordcatalans. 
Organitzacions com l’ANC, Òmnium Catalunya 
Nord, el CDR del Vallespir i el Comitè de Solidaritat 
Catalana fan una feina important d’informació, de 
denúncia i de suport. Cent vint batlles s’han adherit 
a una campanya a favor dels represaliats, el Consell 
Departamental s’ha posicionat, Perpinyà i molts 
pobles s’han enllaçat... Les manifestacions apleguen 
gent nova i el procés alimenta les converses diàries al 
carrer. Aquests manifestants i els càrrecs electes no 
es posicionen tant a favor o en contra de la indepen-
dència com sí que denuncien els atacs a la democrà-
cia, a les llibertats i drets fonamentals a Catalunya.

«Sempre endavant, mai morirem!» Els catalans 
del nord han fet seu aquest lema, aquest clam, 
el més popular de tots, per donar-se ànims quan 
els temps s’endureixen, per aconseguir una gesta 
esportiva... Doncs això, Pere: «Sempre endavant, 
mai morirem!»
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El 27 de juny vam assistir a la celebració de la XIX Nit 
de les Revistes, organitzada per l’APPEC a l’Espai 

Endesa de Barcelona.

El seu president, Germà Capdevila, inicià l’acte amb 
unes paraules de solidaritat envers els afectats per l’in-
cendi que aquells dies cremava a la Ribera d’Ebre, com 
també d’agraïment als esforçats bombers que treballa-
ven per extingir-lo. 

Amb l’habitual conducció de Màrius Serra i l’actuació 
musical de Ju, el Premi Reconeixement va ser per a la 
revista de realisme existencial RE (25 anys) i per a la 
revista de Santa Coloma de Farners Ressò (50 anys). 
Els Premis del Jurat foren per a Sàpiens com a millor 
revista, Diari de Sabadell com a millor publicació de 
premsa i bonart.cat com a millor publicació digital, una 
part de la qual també s’edita en paper, a més d’ator-
gar una menció honorífica a la revista infantil Cocoter. 
Quant als premis que concedeix la Junta de l’APPEC, 
adjudicaren el de Cultura a la pallassa Pepa Plana; el 
de Societat, al periodista i escriptor britànic John Carlin, 
i el de Comunicació va ser ex aequo per a Saül Gordillo, 
director de Catalunya Ràdio, i Vicent Sanchis, director 
de TV3, el qual assegurà que si no havien aconseguit 
aplicar l’article 155 als mitjans de comunicació havia 
estat gràcies a la fermesa dels seus treballadors. Val a 
dir que, en els diferents parlaments, malauradament, 

se sentiren diverses vegades els mots repressió, presó 
i exili...

Els premis a les millors portades de revista i de premsa 
del 2018 se’ls van endur les publicacions D’estil, en la 
categoria de revista, i El 855, en la de premsa. Aquests 
dos guardons s’atorguen per votació popular; unes set-
manes abans, es poden votar en línia les portades fina-
listes de cada categoria i, durant l’acte, el públic assis-
tent tria les guanyadores. Estigueu atents, doncs, l’any 
que ve, quan us avisem per a l’inici de les votacions en 
línia, ja que solem presentar una portada de la nostra 
revista a la convocatòria, i, si us agrada, voteu-la!

Tornem a la Nit de les Revistes

Ramon Sangles, Marc Sangles i Màriam Serrà amb Antoni 
Molons, subscriptor de Llengua Nacional

El 5 de juny l’Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català (APPEC) va celebrar l’as-

semblea general ordinària, a la qual, com solem fer 
cada any, vam assistir en qualitat de socis.

L’APPEC fa una gran tasca de divulgació del món 
de les revistes en català, i el fet de formar-ne part 
ens suposa molts avantatges quant a l’exposició i 
difusió en fires arreu dels Països Catalans, tant si 
hi som presents físicament com si no, i en la distri-
bució de revistes a la Cooperativa Abacus de dife-
rents punts del territori. En l’exercici del 2018, per 
exemple, LLengua nacionaL va vendre 98 revistes mit-
jançant aquesta via. També ens fa difusió amb rodat-
ges de vídeos promocionals i ens ofereix càpsules 

de formació gratuïtes en l’àmbit editorial: gestió, digi-
talització, etc.

Entre els projectes per al 2019, podem destacar 
l’IQUIOSC.cat mòbil, una camioneta elèctrica que, 
amb revistes dels editors associats, recorrerà dife-
rents poblets de pocs habitants i sense servei de 
biblioteca a fi de captar subscriptors, o també una 
secció a Catalunya Ràdio en què cada setmana 
tindrà veu una revista diferent, entre altres projec-
tes pendents de subvenció.
 
Continuarem informant-vos de noves accions de 
l’APPEC a les quals ens anem acollint amb el desig 
d’expandir-nos i créixer.

Expansió mitjançant l’APPEC
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Pompeu Fabra. Vida i obra en imatges

Els infatigables exegetes fabrians Jordi Manent i David Paloma 
han tingut una idea encertadíssima en omplir el buit fins ara exis-

tent en la literatura publicada sobre Pompeu Fabra: un àlbum foto-
gràfic de la vida del Mestre que mostra unes cinc-centes imatges, 
entre fotografies i documents reproduïts, acompanyades dels cor-
responents texos explicatius i peus de fotografia.

El llibre, de tapa dura i en format de 25x28 cm, consta de cinc 
capítols, precedits de tres salutacions oficials i la presentació dels 
autors, on aquests expliquen el contingut de cada capítol, així 
com de dos epílegs finals, seguits d’una llista de fonts consulta-
des i agraïments.

En el contingut dels capítols hi podem trobar des de l’arbre gene-
alògic familiar d’en Peio —com anomenaven Fabra, a casa, de 
petit—, fins a les aficions i la vida social del Mestre (música, excur-
sionisme, actes i congressos en què participà...), sense oblidar, 
com és natural, la seva ingent tasca lingüística.

Res no manca en el minuciós treball de Manent i Paloma: fotogra-
fies inèdites; recull de les obres fabrianes i dels diaris i les revistes 
on Mestre Fabra va escriure; associacions a les quals va pertànyer; 

Pompeu Fabra. Vida i 
obra en imatges
Jordi Manent i David Paloma
Editorial Base
Barcelona 2018
239 pàgines

manifestos i adhesions que signà, i un llarg etcètera de curiositats, com el quadre de la pàgina 148, 
que detalla les llengües que entenia, parlava, llegia o escrivia (en total, una vintena), o el fet que, en el 
nomenclàtor de pobles i ciutats de Catalunya, ocupi el tercer lloc com a personatge històric preferit pels 
catalans, després de Pau Casals i Jacint Verdaguer: 249 poblacions tenen almenys una via amb el nom 
de Pompeu Fabra, a més d’algunes de les Illes Balears, Andorra i la Catalunya del Nord; cal lamentar 
que no n’hi hagi cap, en canvi, ni al País Valencià, ni a la Franja de Ponent, ni a l’Alguer.

Fins i tot els autors han identificat sis perfils de Twitter amb «Pompeu Fabra» en el nom. Qui li ho havia 
de dir, al Mestre!

Totes aquestes peculiaritats fan que l’obra ressenyada sigui amena i d’àgil lectura, característiques que 
reforça, en gran mesura, la impressió dels textos amb lletra grossa, cosa que cal agrair i que les edito-
rials no solen tenir gaire en compte.

Acabem la ressenya felicitant els autors d’aquesta publicació i reproduint unes seves paraules: «Trobareu 
en el llibre que teniu a les mans la documentació més evident, aplegada per primera vegada en forma 
d’àlbum, sobre la vida, l’obra i la continuïtat de l’empremta i del record de Pompeu Fabra.»
Gaudim-ne!  

MàriaM serrà
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Pompeu Fabra. Vida i obra en imatges Què t’ha ensenyat la vida? (202 veus) 

Què t’ha ensenyat la 
vida? (202 veus) 
David Pagès i Cassú
Pròleg de Josep Maria Casasús
Curbet Edicions
Girona 2019
209 pàgines

En un món cada cop més ple de desagraïts, i on la crítica per 
se és la divisa, són d’agrair altament aportacions com les que 

ens ofereix David Pagès i Cassú.

Aquest filòleg, que alhora es defineix com a dinamitzador cul-
tural i escriptor, és una de les persones més positives que hagi 
conegut mai i en els escrits del qual el negativisme brilla per la 
seva absència. I és evident que l’escriptor no és cap ingenu ni li 
passen per alt els fets destructius que transcorren al llarg de la 
vida i també les misèries que per desgràcia serva el nostre país. 
L’actitud de David Pagès és una actitud vital totalment conscient, 
en què l’optimisme aflora per damunt de tot. En certa manera, 
l’autor em recorda l’enyorat historiador Josep Maria Ainaud, el qual 
afirmava que «si has de parlar malament d’una persona, alesho-
res és millor no fer-ho».

El gironí David Pagès, autor d’una desena de llibres, publica ara 
Què t’ha ensenyat la vida? (202 veus). És una obra col·lectiva on 
Pagès fa de coordinador: es demana a 202 persones diferents que 
responguin a una pregunta tan senzilla com difícil de sintetitzar, 
que és la del mateix títol del volum. L’autor ha tingut l’habilitat i el 
mèrit de recollir les opinions de persones d’àmbits i de procedèn-
cia ben diversos, algunes de les quals són gent coneguda i amb 
una agenda ben plena, com Maria del Mar Bonet, Eliseu Climent 
o Joaquim Nadal. També hi figuren persones de categoria, ja tras-
passades, com mossèn Ballarín, Heribert Barrera o el citat Ainaud, 
entre altres. Una feina ingent i de formigueta d’uns quants anys.

El llibre, ben original, adquireix un to curiós a cavall entre la filosofia i el costumisme, i de respostes n’hi 
ha de tots colors, tantes com persones que hi reflexionin. L’escriptor i fotògraf Jordi Peñarroja no s’està 
de contestar que «ara no sé què dir-te, encara no se m’ha acabat. Llàstima que, quan s’acabi, no t’ho 
podré explicar». En canvi, les respostes de filòsofs, teòlegs, pedagogs i psicòlegs són més llargues i 
ocupen més espai. És el cas del teòleg Aureli Argemí, per exemple.

David Pagès creu en les potencialitats del nostre país, «els seus homes i dones il·lustres i els seus millors 
atributs com a poble», tal com es resumeix a la solapa del llibre. Siguin benvingudes, doncs, aquestes 
veus, i que l’autor ens brindi durant molts anys publicacions d’aquesta mena.  

jordi Manent i toMàs
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