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E D I TO R I A L

Fullejant la premsa
Seguint la tònica dels números anteriors, dediquem 

l’editorial a anotar fets recents d’interès lingüístic i 
cultural que hem recollit generalment de la premsa.

El dia 25 d’octubre del 2019 moria a València, ciutat on 
havia nascut en 1943, Rafael Lluís Ninyoles, referent 
imprescindible de la sociolingüística catalana. 

El dia 31 del mateix mes el diari El Punt Avui informava 
d’un estudi de l’Acadèmia del Cinema Català que, entre 
altres coses, constatava que els catalans són un dels 
públics més cinèfils d’Europa, però cada vegada van a 
veure menys pel•lícules en català. Semblantment, el 5 de 
novembre recollia que la Plataforma per la Llengua havia 
denunciat que la majoria d’universitats no fan ni la meitat 
de docència de dret en català. I el dia 9 del mateix mes 
es feia ressò d’un debat, tingut a Barcelona, a propò-
sit de l’impacte de la mundialització sobre la llengua, en 
què es verificà que la presència del català a internet és 
consistent però afronta riscos en l’ús de les xarxes i l’oci.

El dia 14 de novembre el diari esmentat abans ens recor-
dava que continuaven les activitats a l’entorn de Pompeu 
Fabra (que havien tingut el seu punt àlgid l’any anterior, 
amb motiu de diverses escaiences fabrianes): una nova 
ruta, un joc d’escapada i la versió radiofònica de setan-
ta-dos articles; activitats promogudes especialment pels 
professors David Paloma i Mònica Montserrat. També 
es referia a la celebració de les tres dècades d’ense-
nyament de la llengua a càrrec del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, anotant que, en aquest temps, 
1.900.000 persones han passat per 83.565 cursos i 
s’han fet 137.000 parelles lingüístiques. 

El mateix dia ens assabentàvem que el poeta català 
Joan Margarit (Sanaüja, Segarra, 1938) rebria el pres-
tigiós premi Cervantes, sense tenir el castellà com a 
primera llengua de la seva obra. És la primera vegada 
que això passa.

El 23 del mateix mes coneixíem que David Castillo havia 
guanyat el premi Joanot Martorell de narrativa i Ramon 
Boixeda l’Ausiàs March de poesia, a Gandia. També tro-
bàvem, dins el setmanari La República, una entrevista a 
Rosario Palomino, psicòloga d’origen peruà i creadora 
de la campanya «No em canviïs la llengua», amb què, 
a través de les xarxes socials, testimonis vinguts d’arreu 
del món demanen que hom se’ls adreci en català. I, en 
el mateix sentit, pocs dies després Òmnium Cultural 
del Berguedà, mitjançant els premis Climent Forner, 

reconeixia set nouvinguts per emprar el català com a 
eina d’inclusió. 

El 28 de novembre el govern català concedia la Medalla 
d’Or de la Generalitat a l’escriptor lleidatà Josep 
Vallverdú, de noranta-sis anys.

El 30 del mateix mes es va fer a París una manifesta-
ció per protestar contra la marginalització creixent de 
les llengües minoritàries (entre elles, la catalana) a la 
República Francesa.  

L’1 de desembre moria a Barcelona, ciutat on havia 
nascut en 1927, Jordi Galí i Herrera, destacat pedagog 
compromès amb el catalanisme civil. Havia estat guar-
donat, l’any 1994, amb la Creu de Sant Jordi.

El dia 3 del mateix mes, el nét de Pompeu Fabra reco-
llia, amb vuintanta-un anys de retard, la Medalla de la 
Ciutat de Barcelona atorgada al seu avi i que no s’havia 
materialitzat a causa de la guerra civil.

El 13 de desembre es lliuraren una sèrie de premis lite-
raris, entre ells el Sant Jordi de novel·la, que recaigué 
en David Nel·lo, i el Carles Riba de poesia, que recai-
gué en Lluís Calvo. 

El 18 del mateix mes la Institució de les Lletres Catalanes 
va homenatjar l’escriptor i traductor valencià Joan 
Francesc Mira, un dels constructors de la cultura cata-
lana actual, amb motiu de complir vuitanta anys.

El 23 de desembre un informe del Consell d’Europa 
recomanava a Espanya protegir millor les seves llen-
gües minoritàries. 

El 6 de gener d’enguany l’escriptora Laia Aguilar 
(Barcelona, 1976) va guanyar el premi de novel·la Josep 
Pla.

Finalment (no hi ha espai per a més dades), el dia 13 
de gener va morir a Barcelona, a l’edat de setanta-sis 
anys, l’escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó, referent 
de la literatura catalana compromesa. Havia rebut molts 
guardons, entre els quals destaca el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes (any 2017).

Notícies de tota mena, que ens fan estar alerta, que ens 
esperonen al treball i que ens mantenen l’esperança pel 
que fa a la nostra llengua i cultura.
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   Joan Martí i Castell 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Institut d’Estudis Catalans. Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona. Reial Acadèmia de la Llengua Basca / Euskaltzaindia.

1. Introducció
   
Ara fa tot just deu anys que aquesta revista volgué 
acollir un article en què plantejava algunes reflexions 
entorn de l'estat en què es trobava la llengua catalana 
(vegeu núm. 66, I trimestre 2009).

Entenc que l'examen de qualsevol problema és útil si 
se'n fa un seguiment per tal de verificar si evoluciona 
o involuciona, i de corregir-ne, consegüentment, el que 
calgui per a una millora progressiva general que meni a 
la seva resolució, no a l'habitud de viure-hi sense pers-
pectives d'eliminar-lo. El període transcorregut des que 
vaig fer l'escrit és prou extens per a poder fer un balanç 
dels avenços o dels retrocessos. Però he de confessar 
d'antuvi allò que he pensat quan m'hi he posat: té cap 
sentit tornar a revisar com ens trobem sociolingüísti-
cament, si no és per expressar que ja hem arribat a 
l'estadi de normalització, si més no, mínim desitjable 
o que ja en tenim la clau? Si l'única cosa que volem 
esbrinar és en què s'ha millorat, en què s'ha empitjo-
rat o en què estem si fa no fa igual, paguen la pena 
els esforços ingents; són prou eficaços?

De què serveix reconèixer que s'han fet passes en tal 
o tal aspecte del coneixement i l'ús del català si s'ac-
cepta la indefensió respecte a la condemna perpètua 
de no poder-lo alliberar d'una dominació que li sostreu 
l'estatus que correspon a qualsevol llengua de cultura? 
No vull donar a entendre que no ajuda a res, però sí 
a ben poc, si hom no és capaç de trobar el desllori-
gador que alliberi imminentment els catalanoparlants 
d'una anomalia que ha esdevingut endèmica i que és 
del tot intolerable.

Com no vaig fer l'any 2009, tampoc no em basaré 
en xifres, percentatges i estadístiques, que podrien 
desviar una valoració específica en sentit positiu o 
negatiu; ja hi ha estudis excel·lents que han fet l'anàlisi 

De debò volem 
i podem normalitzar 
la llengua catalana?

dels resultats concrets del darrer dictamen sobre l'estat 
de la llengua catalana. Em limitaré a fer-ne una esti-
mació a partir solament de principis generals i de com-
provacions de detalls per a mi obvis i indiscutibles, 
al marge de qualsevol càlcul pretesament impecable 
sobre cap resultat numèric.

2. El català: llengua subordinada i prescindible

Anticipo una deducció general primordial: penso que 
fa deu anys el català vivia en una anormalitat, el fons 
de la qual no ha variat substancialment, ni endòge-
nament ni exògenament. No vull dir amb això que no 
n'hagin canviat diversos aspectes, en bé i en mal; parlo 
solament del que per a mi és l'essència que condici-
ona poder arribar a les transformacions profundes que 
facin albirar la fi d'un estat injust i il·lícit. El català és 
una llengua subordinada que no gaudeix, ni de bon 
tros, de la posició ni del rang d'una llengua normal. Si 
algú respon que, tenint en compte el que hom vulgui, 
mai no deixarà d'ésser supeditada, sotmesa, solament 
puc entendre que està dient que mai no n'assolirem 
la normalització. I si allò que respon és que el català 
avui ja no és una llengua subordinada, solament puc 
entendre que el concepte seu de subordinació no té 
res a veure amb el meu. En realitat, no és gens supèr-
flua aquesta deliberació, perquè fa la impressió que 
alguns sociolingüistes analitzen la llengua catalana 
com si ja fos normal, alliberada de qualsevol domini. 
La inèrcia de l'anomalia de segles ha dut a fer veure 
com a lògic allò que és escandalosament i amena-
çadorament irregular; el català malsobreviu (si se'm 
permet el neologisme), ha estat i està encara durament 
escapçat, en un procés que, ara com ara, no té atura-
dor. He de tornar a allò en què insisteixo sovint: mentre 
no sigui absolutament imprescindible per a viure als 
Països Catalans, no haurà conquerit ni el llindar de la 
normalitat. Fa deu anys exposava una preocupació 
que per a mi és el diagnòstic més fiable i clar de quina 
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és la situació de la llengua catalana, al marge de tots 
els detalls, quantitats i tants per cent que s'hi vulguin 
afegir. Deia que qualsevol ciutadà que visqui als Països 
Catalans podia prescindir totalment, durant les vint-
i-quatre hores del dia, de la llengua pròpia; quan un 
idioma pot ésser deixat completament de banda, és 
que sens dubte està amenaçat de desaparició sen-
zillament per invalidesa, ja que si qualsevol se'n pot 
desentendre esdevé secundari, residual, fins a esfu-
mar-se del tot, fins a ésser engolit, per glotofàgia, per 
una altra llengua dominant; aquesta, indispensable. Em 
dol haver de fer exactament el mateix dictamen sense 
cap pal·liatiu nou: qualsevol ciutadà pot encara en l'ac-
tualitat abandonar sistemàticament la llengua catalana 
sense que es produeixi res de particular pel fet d'ab-
dicar l'únic idioma considerat legalment, estatutària-
ment, propi de Catalunya. Si algú creu que exagero i 
que això no és veritat, el convido que en faci la prova.

Quan constatem, com fa deu anys, que el català no 
s'usa per tothom, sempre, arreu i per a qualsevol finali-
tat, entenc modestament que 
els números, per molt que 
aparentment siguin favora-
bles, són poc rellevants. No 
poso en dubte que el català 
es parla més, s'entén més, 
es llegeix més i s'escriu més. 
Ara, podem afirmar que un 
catalanoparlant quan s'adreça a l'Administració de 
l'Estat espanyol als Països Catalans no sent una certa 
cohibició o fins i tot por, de tal manera que opti pel 
castellà, perquè allò que vol essencialment és resol-
dre problemes personals? Podem exigir el bilingüisme 
passiu a un pacient quan el metge que l'ha de visitar és 
castellanoparlant?; no li estem reclamant una elecció 
que li pot provocar una tensió incòmoda? Podem parlar 
en català a les forces de seguretat de l'Estat amb natu-
ralitat total? I així endavant. En la tria de llengua, els 
ciutadans catalanoparlants pateixen sense remei una 
pressió psicolingüística quan s'han d'adreçar als caste-
llanoparlants monolingües: si es mantenen en el català, 
pensen que potser els són poc deferents; si abandonen 
el català, pensen que no són fidels a la llengua pròpia. 
Dit d’una manera més precisa: és normal una llengua 
quan, perquè subsisteixi, se n'hagi de sol·licitar justa-
ment la militància activa dels parlants? Parlo de militàn-
cia, no de lleialtat; una militància que provoca, vulgues 
que no, que hom discrimini aquells que la practiquen 
dels qui, en canvi, renuncien a fer-ho. Contestem-nos 
aquestes preguntes amb el cor a la mà, sense auto-
enganyar-nos. El català no té avui més poder que fa 
deu anys ni més prestigi. Una empresa important arre-
lada a Catalunya, a la interpel·lació d'un client sobre 
l'ús exclusiu de l'espanyol i l'exclusió del català, s'ha 

permès de respondre-li que el motiu és que la direc-
ció ha decidit que cal usar-hi oficialment solament llen-
gües, no dialectes! (vull imaginar que en la resposta 
no hi ha gens de mala fe; aleshores, la causa és pitjor, 
perquè vol dir que la realitat en què es troba la llengua 
catalana crea la percepció que és un dialecte d'un altre 
idioma, que el català no arriba a tenir la categoria de 
llengua). És grotesc, per exemple, l'experiment a què 
es pot dir que tothom ha estat sotmès: comprar un 
utensili, un estri qualsevol en algun lloc dels Països 
Catalans, trobar-hi un full d'informació diversa que 
necessita una taula per a poder-lo desplegar comple-
tament i comprovar-ne la redacció en deu, quinze, vint 
llengües, cap de les quals no és el català, essent-hi 
immancablement, és clar, el castellà!!! Algú als Països 
Catalans ha llegit en català les instruccions d'ús i les 
característiques de cap medicament?

3. L'analfabetisme social dels Països Catalans 

En un altre sentit especialment decisiu, una llengua de 
cultura en plena vitalitat no 
pateix l'analfabetisme social 
entre els parlants, causat per 
la realitat sociolingüística, 
que pateix el català: les llen-
gües que tenen una existèn-
cia no anòmala són aquelles 
que s'usen qualitativament 

amb una correcció que és el reflex d'una competència 
suficient, perquè tenen el suport de la presència social 
permanent i pràcticament exclusiva; perquè ocupen 
l'espai que els correspon a l'escola; en els mitjans de 
comunicació social; en el món laboral; en les tanques 
publicitàries de les vies públiques; en l'administració... 
El català, fa deu anys, i ara, és massa lluny d'aquests 
objectius: malgrat la tasca ingent de l'escola, l'ús que 
en fan una bona part dels qui el parlen o l'escriuen 
seria qualificat d'analfabetisme social en un col·lec-
tiu lingüístic normalitzat; i els usuaris en són consci-
ents, fenomen que comporta la convicció generalit-
zada i acomplexant que no el dominen prou, que s'hi 
expressen malament; aquesta és una alteració alta-
ment condicionant, que genera un complex d'inferiori-
tat i, doncs, un autoodi, si més no latent, que intimida 
i que, per tant, retreu molts ciutadans de recórrer-hi, 
sobretot en el nivell escrit. Als Països Catalans es viu 
una dialectalització, una fragmentació recessiva que 
comporta una competència més que deficient i el rebrot 
de la diglòssia; el poder d'una llengua també es basa 
en la disciplina respecte a una preceptiva sòlida i es 
ressent quan la comunitat no s'adapta a la normativa 
i quan aquesta no té la genuïnitat, solidesa i claredat 
imprescindibles. El català recula en qualitat d'ús, par-
ticularment en les generacions més joves.

És normal una llengua quan, 
perquè subsisteixi, se n’hagi de 
sol·licitar justament la militància 

activa dels parlants?
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4. Els catalanoparlants creuen majoritàriament que 
llur llengua mereix l'estatus de qualsevol llengua de 
cultura? La bilingüització, la minorització, la immi-
gració i la problematització dels Països Catalans
                                               
En una democràcia sòlida, la llengua que hagi viscut 
durant segles en l'opressió, a vegades ferotge, reclama 
que s'imposi legítimament una sola disposició digna 
i suficient: si el poble de què és identificadora ho vol, 
la recuperació immediata, sense cap atzucac inútil i 
innecessari, de totes les característiques sense excep-
ció de què ha gaudit històricament en llibertat i de què 
gaudeixen les llengües de cultura en els països demo-
cràtics avançats. Crec que no hi ha cap altra sortida. 
El català no necessita anar millorant; necessita la nor-
malització plena, és a dir, l'estatus equiparable a l'ita-
lià, al francès, a l'alemany, a l'espanyol... És un oxí-
moron el concepte «normalitat a mitges», que alguns 
experts atorguen al català; és un eufemisme d'anor-
malitat; normal o anormal (no hi ha un quasi entre-
mig); sí o no; ésser o no ésser; i ésser sense conces-
sions de ningú i sense res-
triccions imposades per inte-
ressos de governs centralis-
tes. Probablement, les «con-
cessions» que m'inquieten, 
perquè les fan persones de 
la lleialtat de les quals no tinc 
cap mena dubte, tenen una 
explicació en un fenomen 
complex, segons el qual s'ha 
desvirtuat semànticament el 
concepte «normalitat». Com que des de centenars 
d'anys no s'han tingut drets lingüístics o ben pocs, tot 
allò que avui es té sembla que és prou i que som, en 
conseqüència, en la via victoriosa. En l'any 2019, com 
en l'any 2009, em fa la impressió que hem convertit 
en normal allò que és anormal. Són tants anys que 
no hem pogut respirar en llengua catalana, que ara, 
amb una oficialitat que serveix de ben poc, amb l'en-
senyament a l'escola, amb una mica de música, de 
ràdio i de televisió... ja podem estar contents i agraïts. 
I amb deu anys ni l'oficialitat ha acollit menys margi-
nalment el català, ni l'escola s'hi ha obert (al contrari, 
ha de suportar les crítiques a la immersió, basades en 
el cinisme i la mentida), ni podem anar al cinema en 
català si no és cercant-lo amb lupa, ni tampoc escol-
tar-lo, llegir-lo, «veure'l» fins i tot sense voler (ecologia 
de la llengua) tant com seria obligatori que fos en justí-
cia i democràcia. Com que sempre s'ha parlat de nor-
malització lingüística, expressió que s'ha anat repetint 
des dels anys setanta, sense argumentar objectiva-
ment què és i, per tant, quan es podrà dir que ha estat 
assolida, s'ha acabat, a parer meu, no sabent què sig-
nifica exactament «normalització». En un article de 

fa molt més de deu anys, em preguntava què és el 
normal en el procés de normalització lingüística. No 
s'hi valen les respostes aproximades, ni s'hi val a fer 
«trampes»; i per a evitar una cosa i una altra, hem de 
respondre una primera pregunta, si es vol avançar per 
la via que proposo: Catalunya i els Països Catalans 
exigeixen que llur llengua pròpia sigui com qualse-
vol altra llengua de cultura (alemany, espanyol, italià, 
francès...) o no? No, no és una qüestió absurda o des-
gavellada, perquè no podem descartar que alguns 
opinin d'una manera que desconcertin. Si la resposta 
és que sí, que són de la mateixa categoria, voldrà 
dir que allò que qualsevol comunitat sense conflic-
tes lingüístics especials entén que ha de caracterit-
zar l'estatus de la llengua pròpia, ho ha de reivindicar 
també la comunitat catalana per a la seva. Si, en canvi, 
el que es pensa majorment sobre el català és que 
es tracta d'un idioma menor, secundari, subsidiari... 
aleshores estem obligats a dues accions: la primera 
i principal, confessar-ho públicament i sense embuts 
(és la necessitat de dir la veritat a què m'acabo de 

referir); o sigui que els soci-
olingüistes i els polítics sobi-
ranistes expliquin a la soci-
etat que, a causa de la ide-
ologia lingüística que hi és 
predominant, de la demogra-
fia, de la immigració... no es 
pot aspirar que el català sigui 
sociolingüísticament com 
l'italià, l'alemany, el francès, 
l'espanyol...; i segona, tenint 

en compte que, al català, no se li atorga la categoria 
d'aquests altres idiomes, perquè és de menor rellevàn-
cia, establir a què es pot aspirar exactament i sobretot 
a què s'ha de renunciar. Altrament ens deixem atrapar 
per la voluntat, dels qui són hostils a la llengua cata-
lana, de problematitzar-la, de fer-la veure com una 
obsessió absurda, especialment mitjançant la difusió 
de la ideologia de la bilingüització i de la minoritza-
ció: es mira, paradoxalment, de convertir els catalano-
parlants en culpables del fet que històricament se'ls 
hagi arrabassat per la força la nació i la llengua. Per 
exemple, s'analitza Catalunya com un obstacle a la 
vida democràtica complexa amb els nouvinguts i l'in-
convenient que es considera més negatiu és la llengua 
mateixa; tan fàcil com seria que s'hi integressin als 
Països Catalans mitjançant el castellà! Els poders 
centralistes desitgen que es difumini tant com sigui 
possible la realitat nacional catalana, a través de les 
allaus migratòries; i cal reconèixer que tenen prou 
èxit en llurs propòsits. Saben que si els qui s'instal·len 
als Països Catalans triessin majoritàriament el català 
com a llengua social, l'ús creixeria considerablement, 
així com decreix pel fet que hom els anima, amb bons 

El català no necessita anar 
millorant; necessita la 

normalització plena, és a dir, 
l’estatus equiparable a l’italià, 

al francès, a l’alemany, a 
l’espanyol...
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resultats, per raons d'eficàcia, a escollir el castellà. La 
immigració augmenta objectivament, en definitiva, la 
submissió al castellà.

5. La normalització exigeix un canvi radical mit-
jançant mesures legals contundents i immediates. 
Què se'n fa, de la Llei de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya?

En la redacció d'aquest article, m'ha assaltat una idea 
que m'ha aclaparat: essent així que, després d'anys 
i anys de cooficialitat amb el castellà i l'occità, no es 
pot anunciar de cap de les maneres que el català viu 
en la normalitat, no podria ésser que ras i curt hom 
tingui la consciència inconfessable que no arribarem 
mai a aquesta situació, si no és per vies distintes a 
les, nogensmenys, imprescindibles de l'estudi de com 
en varia la situació, i mirant de posar-hi remei amb 
algunes propostes que potser han d'ésser molt contun-
dents i fins i tot arriscades? El lector deu pensar que ho 
dic carregant la responsabili-
tat als adversaris de la nació, 
l'idioma i la cultura catalans; 
doncs no: justament el que 
més m'ha angoixat de la hipò-
tesi és que em fa la impres-
sió que són les forces de dins 
les que més clarament con-
tribueixen, conscientment o 
inconscient, a romandre en 
l'observació de les balances que es limiten a subrat-
llar que en segons quins aspectes el català Déu n'hi 
do! la presència que té; que en tal o tal espai, no tant; 
i que, ai las!, en tal i tal altre amb prou feines s'hi sent. 
Per aquest camí em penso que ja s'ha demostrat que 
no anem enlloc. De quan tinc ús de raó, no he deixat 
de llegir estudis i més estudis, per cert no coincidents 
entre ells, que ens informen de com va la societat pel 
que fa a la llengua catalana: estàvem malament i con-
tinuem estant malament.

Per exemple, més que la realització periòdica d'un 
dictamen, no seria més eficient que, emparats per la 
societat, es fes complir tota, absolutament tota, i sense 
contemplacions, la Llei de Política Lingüística que el 
Parlament de Catalunya va aprovar democràticament? 
Doncs si fa deu anys constatava que no s'aprofitava 
prou, ara he de dir exactament el mateix. I que quedi 
clar que l'ús d'aquesta llei l'interpreto no pas pensant en 
la repressió contra l'incompliment, sinó principalment 
en la defensa dels ciutadans, com defensats legalment 
es troben els del Quebec amb l'ús del francès. Amb el 
segle xxi ja avançat, als Països Catalans encara hem 
d'afrontar la repressió física i moral pel fet d'exercir el 
dret de servir-nos de la llengua pròpia! Ara i adés ens 

assabentem d'episodis realment llastimosos, solament 
distintius de nacions totalitàries, dictatorials («Aquí 
[a Catalunya] se habla español, porque estamos en 
España!»; «Deja de hablar en catalán o tomaré deci·
siones duras»...). Però ens hi acostumem fàcilment; 
diem que són casos singulars. Ni que ho fossin!

6. Hem d'abdicar el nacionalisme i el sentiment 
identitari?
                                                                
He constatat allò que personalment considero un 
fenomen nou i ensems el més perillós per a determi-
nar la desaparició del català: sociolingüistes catalans, 
des de fa relativament poc temps, no solament eviten 
tant com poden de parlar de nacionalisme i d'identitat, 
sinó que, endemés, quan s'hi refereixen, és per aplicar 
un revisionisme en els dos conceptes, que condueix a 
rebutjar-los. En això, no sé si són els estudiosos que 
segueixen alguns polítics independentistes o si, a l'in-
revés, són aquests els qui se sumen a allò que difonen 

les noves «teories científi-
ques»; jo diria que actuen 
els uns i els altres comuna-
ment, creant un cercle en 
què mútuament es retroa-
limenten. S'ha oblidat que 
el nacionalisme és senzilla-
ment la defensa de la nació? 
Per què ara n'hauríem de fer 
fàstics? Refusem la diversi-

tat, que és justament la suma universal de les identi-
tats, en un món en què l'homogeneïtzació cerca d'ani-
vellar-ho tot des del mirall dels més poderosos? Què 
n'hauríem de fer, de les defenses dels pobles, de les 
cultures, dels idiomes, de la igualtat en la diferència? 
Fa deu anys fèiem un discurs del tot diferent del que 
ara intenten que s'accepti des de fòrums potser no 
molt nombrosos però prou insistents i qualificats (?) 
perquè tinguin els seus efectes socials. Patim una sen-
sació d'intimidació si parlem obertament de la necessi-
tat d'insistir, com ens ensenyà Pompeu Fabra, que cal 
la defensa d'una llengua nacional per tal que Catalunya 
i els Països Catalans servin la pròpia idiosincràsia, i 
que una necessitat va lligada indestriablement amb 
l'altra. En aquest punt, diguem-ho clarament, estem 
involucionant, i es tracta justament de l'aspecte ideo-
lògic més important i transcendent, a parer meu; hom 
titlla de provincià i insolidari aquell qui parla de la nació 
i de la identitat catalanes; podem anar enlloc, així?

7. Cal reconèixer obertament la anormalitat en què 
viu la llengua catalana

En els nostres dies no s'ha tancat la polèmica sobre la 
fragilitat vital del català i té igual o més força que deu 

Amb el segle xxi ja avançat, als 
Països Catalans encara hem 
d’afrontar la repressió física i 

moral pel fet d’exercir el dret de 
servir-nos de la llengua pròpia!

I N T R O D U C C I Ó

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 0  |  1 r  t r i m e s t r e  2 0 2 0

8



anys enrere. Cal remarcar que els qui afirmen que el 
català està submergit en una mena d'agonia lenta són 
professionals tan insignes com els qui els retreuen 
que insinuar que pugui morir és practicar el catastro-
fisme. En els segles xix i xx alguns polítics deien que 
la veritat no és revolucionària. No; no és ni revoluci-
onària ni reaccionària; senzillament respon a la pràc-
tica honrada de mirar d'explicar la realitat sense ama-
gar-ne res, ajustant-se tant com es pugui a l'objectivi-
tat dels fets i procurant que l'inevitable subjectivisme 
sigui al màxim de ponderat. Allò que, a parer meu, 
no és admissible és justament el contrari: no dir-la 
sempre i tota, encara que sigui amb la finalitat aparent-
ment noble de no espantar ningú. No hem de creure 
solament en la maduresa personal individual, sinó en 
la de tots els ciutadans; no perquè sí, sinó perquè la 
història ens ha demostrat a bastament i amb escreix 
que el poble català no solament no s'ha fet enrere en 
les seves reivindicacions quan les circumstàncies han 
estat molt difícils, sinó que fins i tot s'ha lliurat amb 
més ímpetu a defensar els drets humans justos i legí-
tims. Per què, doncs, hom ha de tenir por d’explicar 
amb tota la crueltat que calgui la situació minoritzada, 
subordinada, dominada, marginada i maltractada de 
la llengua catalana?

8. En una república catalana independent hi ha 
d'haver una sola llengua oficial

M'esvero encara més quan, a diferència de fa deu 
anys, situo de ple el 2020 en el procés endegat en 
favor del dret a l’autodeterminació de Catalunya, 
perquè significa que en la perspectiva de reconstruir 
una república independent, al meu entendre, es parla 
molt poc de l’estatus que hi tindrà la llengua catalana. 
I, quan se’n parla, novament apareixen sociolingüistes 
i polítics sobiranistes que coincideixen a aclarir (no fos 

cas que...) que el català seria l’idioma cooficial amb 
el castellà; alerta!: exactament igual que ara, que fa 
deu anys, que en fa quaranta, que en fa setanta... I la 
història, que no serveix per a res? Algú, per savi i bon 
estrateg que sigui, pot negar que el problema secular 
que pateixen Catalunya i els Països Catalans és degut 
essencialment a la qüestió lingüística? En un hipotè-
tic estat català independent, la llengua catalana ha 
d’ésser l’única oficial en tant que n’és l’única pròpia tra-
dicionalment, legalment, estatutàriament, i s’ha de dir 
explícitament; l’única pròpia, perquè, mitjançant seu, 
expressem una cultura distinta i inconfusible respecte 
a cap altra; a partir de la satisfacció d’aquesta neces-
sitat ineludible, malgrat que no sigui suficient per a la 
normalitat, la convivència pacífica i respectuosa amb 
qualsevol altra llengua no solament ha d’ésser accep-
tada, sinó que també ha d’ésser impulsada, però amb 
una planificació que preservi la integritat del català. 
Si algun sociolingüista en té prou amb l’estatus que 
té ara el català, que ho digui obertament, que no ho 
dissimuli. Personalment no tinc cap dubte que els 
governs d’Espanya, el d’ara i els d’abans, haurien 
pagat qualsevol preu perquè el català morís. Per què 
el general Queipo de Llano amenaçava dia rere dia 
pels mitjans de comunicació que en acabar la guerra 
civil espanyola el cos sense vida de Pompeu Fabra 
seria arrossegat per la Rambla de Barcelona junta-
ment amb tota la seva obra nefasta d’ordenament de 
la llengua? Què diantres li havien d’importar un filòleg 
i lingüista, una gramàtica i un diccionari? L’explicació 
no és difícil, per la qual cosa em sorprèn que hi hagi 
estudiosos especialistes i persones que s’ocupen de 
la cosa pública que no en siguin conscients: sense 
la llengua nacional que va recompondre el Mestre, 
no seríem el poble que, malgrat tot, encara som; és 
la llengua nacional que Fabra va recuperar la que 
ha permès que es mantingués forta entre nosaltres 
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la idea que som una nació. Si hem resistit les ensul-
siades sense solució de continuïtat des de fa segles 
provocades pels governs centralistes, és perquè hem 
mantingut la llengua, la qual ens ha cohesionat i ver-
tebrat transversalment, més enllà de les diferències 
ideològiques o de classe social. Als sociolingüistes 
(o als lingüistes), no sóc jo qui els ha d’explicar els 
resultats de la ideologia de la bilingüització espanyol/
català. Si fa deu anys remarcava que els joves, sense 
ésser hostils al català, no tenien, en canvi, un senti-
ment d’identitat prou clar i sòlid, avui el mal s’ha agreu-
jat, perquè ha aparegut sobtadament el discurs a què 
m’acabo de referir. Fixem-nos, a més, en la paradoxa: 
es demana a les noves generacions que no defensin 
ni el nacionalisme ni posici-
ons identitàries, i, ensems, 
hom els anima a practicar 
la militància sistemàtica del 
bilingüisme passiu; per quin 
motiu ho haurien de fer? 
Com poden entendre unes 
posicions tan contradictò-
ries? Afegim-hi el que ja he 
remarcat com la realitat pro-
bablement més greu de la 
situació sociolingüística del 
català: que, encara que hom 
habiti als Països Catalans, se’n pot desentendre del 
tot. Sumant el discurs pretesament asèptic al fet que 
si parles espanyol ningú no te’n farà retret, què hem 
d’esperar dels més joves, a qui hom educa insistent-
ment en els valors del pragmatisme i, doncs, de l’es-
talvi de l’esforç més salvatges. Ni els anhels d’una 
república catalana independent ni els de la normalit-
zació lingüística no són estrictament ideològics, sinó 
que responen a l’exigència de la restitució a allò a què 
la societat catalana no ha renunciat mai, sinó que se 
li ha pres per la força.

9. El català a la Unió Europea

Fa deu anys el català no tenia les portes obertes a 
aquesta plural, democràtica, solidària Unió Europea 
de les nacions, de les llengües i de les cultures. Avui, 
exactament tampoc. S’ha construït una Unió Europea 
que s’interessa solament pels estats i que s’amoïna 
essencialment, gairebé exclusivament, per la realitat 
econòmica. Una Unió Europea on decideixen els més 
forts i en què els més desvalguts poca cosa tenen ni 
a dir ni a fer. Què pot esperar la llengua catalana en 
un context com aquest de l’expansió i presència en el 
Vell Continent? Si no canvien radicalment les coses, 
a parer meu, res que no sigui purament simbòlic, i 
encara; una llengua que havia arribat a ésser cone-
guda, estimada i usada en les més altes instàncies al 

llarg de tota la Mediterrània, avui és grollerament mar-
ginada en un àmbit pel qual històricament Catalunya 
sempre ha sentit un afecte especial. Quin europeisme 
exactament ens sol·liciten, que pugui ésser igualitari, 
democràtic, útil, profitós per a tothom?

10. Els governs estatals centralistes no volen ni 
l’autodeterminació de les nacions ni l’estatus just i 
digne de cap llengua que no sigui l’oficial de l’estat
   
Vull creure que ningú no ha deixat d’aprendre una lliçó 
capital, la lliçó principal per a la Catalunya del segle 
xxi: Espanya no ha volgut, no vol i no voldrà mai l’au-
todeterminació de Catalunya: per damunt de la veritat i 

de la igualtat i de la democrà-
cia, la unitat d’Espanya, deia 
un representant del Govern 
espanyol. Potser no se’ns 
fa tan evident que aquesta 
lliçó en duu implícita una 
altra: Espanya no ha volgut, 
no vol i no voldrà mai que el 
català tingui el mateix rang 
que el castellà: aquest ha 
d’ésser la llengua hegemò-
nica i dominant; per damunt 
de la veritat i de la igualtat i 

de la democràcia, també hi ha l’hegemonia subordi-
nant del castellà. I això, llevat d’excepcions tan hon-
roses com minoritàries, és un axioma per a la dreta, 
per al centre i per a l’esquerra espanyols (i no exclusi-
vament espanyols). En conseqüència, si és obvi que 
la independència se l’hauran de guanyar els catalans 
amb els aliats espanyols i no espanyols que vulguin 
seguir-los, no ho és menys que la veritable normalit-
zació de la llengua catalana no la pactarà tampoc mai 
ningú de l’Estat centralista; l’hauran d’assolir els matei-
xos catalanoparlants. No ens enganyéssim. Aquestes 
consideracions ja figuraven en el nucli principal de la 
doctrina de Pompeu Fabra, tant per a la nació com 
per a la llengua. Per la qual cosa, primer de tot hem 
de respondre, sense precipitacions que donin com a 
sobreentesa una afirmació indubtable, si els catalans 
volen realment la normalització lingüística (un estatus 
per al català exactament del grau de què gaudeixen el 
francès, l’italià, l’alemany...). Si la volen, caldrà progra-
mar, en els nivells teòrics, pràctics, polítics, activistes..., 
què hi pot conduir. Si hom troba forassenyat pretendre 
d’arribar a aquest estatus, que ens expliqui què es pot 
fer perquè puguem continuar afirmant que el català és 
una llengua com qualsevol altra, tal com ho era, per 
exemple, a l’època medieval. Ingenus, no; realistes i 
veraços. Avui, com fa deu anys, entenc que no estem 
ben situats en la via de la normalització. No vull deixar 
de dir, abans no m’ho reprotxi algú, que jo crec en les 

Es demana a les noves 
generacions que no defensin 

ni el nacionalisme ni posicions 
identitàries, i, ensems, hom els 
anima a practicar la militància 

sistemàtica del bilingüisme 
passiu; per quin motiu ho 

haurien de fer? 
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utopies i en els impossibles; més encara, considero 
que el món no pot avançar si es queda exclusivament 
en allò que sembla i que fan creure que és clarament 
possible i que no és un somni: la història ha demos-
trat que rebutjar el que és ideal, per llunyà i difícil que 
es vegi, és parar-nos una trampa; és deixar el nostre 
futur en les mans dels més poderosos, que ens recla-
men no ésser il·lusos. És imprescindible no caure en 
aquest parany. En el cas que ens ocupa, seria accedir 
als copets a l’esquena que acompanyen un hipòcrita 
«au, conformeu-vos; què més voleu?», de qui voldria 
aniquilats el nacionalisme i l’exigència de viure la iden-
titat catalana, variada i múltiple en la seva unitat.

11. El català, avui, com fa deu anys: una llengua 
sense poder i amb prestigi minvant. Homenatge 
als presos polítics
                                                                         
L’article a què m’he referit de fa deu anys concloïa dis-
sortadament talment com ha de concloure aquest: el 
català continua essent una llengua sense poder o amb 
molt poc, i, doncs, encara que costi més de copsar, 
amb prestigi minvant, per una raó òbvia: el prestigi es 
manté i avança solament quan el poder ho permet.

En el context convuls en què vivim, vull tancar aquest 
escrit subratllant el fet escandalós que, per a mi, ha 

esdevingut el símbol inequívoc de l’any 2019 de quin és 
realment l’estatus que s’atorga oficialment a la llengua 
catalana (la que, segons la Constitució espanyola, ha 
d’ésser objecte de protecció especial [«Artículo 3.3. 
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas 
de España es un patrimonio cultural que será objeto 
de especial respeto y protección»]): un modest home-
natge als qui lluiten i pateixen pregonament a la presó 
o a l’exili o en la repressió per la defensa de la nació, 
la identitat, la llengua catalanes: en el judici altament 
transcendent, llarg, penós i despietat als presos polí-
tics, en el qual es juguen el que tothom sap, hom no els 
ha deixats expressar en català en llurs defenses; hom 
els ha obligats a fer-ho en la llengua que no els és la 
pròpia i, doncs, els han impedit de poder expressar-se 
espontàniament i naturalment, encara que hagués 
estat amb ajuda de tècnics ad hoc: així és com s’ha 
de traduir, doncs, aquell «especial respeto y protec·
ción». Altres llengües estrangeres, bé que s’hi han 
deixat utilitzar. Magnífic exemple, si no fos deplorable 
i grotesc, de la normalitat, del poder i del prestigi de 
la llengua catalana. I vull denunciar que no he tingut 
l’ocasió de llegir en els mitjans de comunicació una 
seriosa i profunda crítica general respecte d’aquest 
ultratge als drets humans més elementals: ens acos-
tumem a deixar en l’anècdota tantes coses que són 
clarament categoria!  
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Passen anys i panys, i no hi ha manera: a les comar-
ques que constitueixen la Franja de Ponent es 

continua constatant una situació de profunda diglòs-
sia, que situa el català com a llengua de les relaci-
ons informals, dels aspectes més quotidians de la 
interrelació humana; llengua coneguda i emprada 
per la majoria de la població però amb escassís-
sima presència oral i, sobretot, escrita en els àmbits 
formals i més prestigiats de la societat: administra-
ció, escola, església, mitjans de comunicació... Per 
contra, el castellà continua essent la llengua oral i 
escrita de les relacions formals, dels aspectes soci-
alment més prestigiosos de les relacions humanes, 
la llengua pròpia de la cultura escrita i de l’adminis-
tració en general. 

Així, doncs, és del tot comú no trobar pràcticament 
retolació —tret d’alguns topònims— en català arreu 
de la Franja, escoltar a la ràdio o televisió locals ter-
túlies en les quals tots els contertulians són catalano-
parlants però hi entervenen en castellà (i fins i tot, en 

El català a la Franja: 
la lluita per la pervivència

alguns casos, amb una visible manca de competèn-
cia en aquesta llengua). Tampoc no és gens estrany 
sentir parlar en els plens municipals de la majoria 
dels nostres pobles gairebé únicament en castellà, 
o fins i tot sentir el brindis d’una boda d’una parella 
catalanoparlant en la llengua de Cervantes, només 
per esmentar algunes situacions quotidianes.

Com segurament recordaran els nostres lectors, 
el govern aragonès (format aleshores pel PP i el 
PAR) va tirar endavant l’any 2013 l’ocurrència de 
rebatejar el català amb l’estrambòtica nomencla-
tura Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (el 
cèlebre acrònim LAPAO). Aquesta decisió va aixecar 
una gran polseguera en els mitjans de comunicació 
i en la societat d’arreu de la Franja; tanmateix, en el 
2016 el nou govern del PSOE i la CHA va afanyar-se 
a canviar aquesta denominació per la de Català 
d’Aragó, també erràtica però si més no menys ofen-
siva que l’anterior. Enllestida la modificació, sembla 
que tot siguen flors i violes, però la realitat és que, 
amb la denominació que sia, no ha canviat gairebé 
res en el panorama general del català a la Franja.

I és que per a trobar una acció destinada a promoure el 
català amb certa repercussió en la societat cal remun-
tar-nos a la feina de José R. Bada, conseller de Cultura 
del Govern d’Aragó entre 1983 i 1987. Conscient que 
el català vivia una situació precària, en 1984 va impul-
sar la Declaració de Mequinensa, una cimera d’alcal-
des i regidors franjolins en la qual es va acordar que 
el Govern d’Aragó sol·licitaria al Ministeri d’Educació 
que s’impartís una assignatura optativa de llengua 
catalana en els centres educatius de la Franja. Els 
alcaldes, per la seua banda, es van comprometre a 
fomentar l’ús públic del català en els seus municipis: 
retolació, edictes, mitjans de comunicació, comunica-
cions... Doncs bé, el Ministeri va instaurar de seguida 
les classes optatives de català. I alguns ajuntaments 
—pocs— van fer gestos tímids perquè el català fos 
present en àmbits formals. Resultat: ni els ajuntaments 
ni el Govern d’Aragó no han desenvolupat en aques-
tes dècades cap política lingüística amb cara i ulls amb 
l’objectiu de protegir el català. 

   Hèctor Moret i Hugo Sorolla
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Evidentment, les classes optatives per si soles no 
solucionen gairebé res. La realitat és que aquestes 
dècades d’ensenyament del català no han servit per 
a tallar de soca-rel la diglòssia profunda de les comar-
ques de la Franja, que les noves generacions han 
heretat i mantingut. Bona part dels parlants continuen 
convençuts que la seua llengua és inferior i que no 
cal fer-la servir en cap context formal. I això difícil-
ment millorarà si el paper de l’escola envers la llengua 
pròpia no canvia, ja que tot el sistema educatiu funci-
ona de manera abassegadora en castellà i no promou 
cap mena de canvi en l’estat de les coses.

I és que des de fa uns quants anys es comencen 
a detectar, en alguns indrets de la Franja, parelles 
catalanoparlants que parlen als seus fills en cas-
tellà, o xiquets que són de famílies catalanopar-
lants però que només parlen en castellà entre ells. 
Es tracta d’un fenomen complex i divers al qual fins 
i tot s’ha arribat a dedicar 
una tesi doctoral, però tot 
sembla indicar que el vigent 
sistema educatiu i el món de 
l’oci imperant condueixen 
els nostres infants cap al 
castellà, la llengua de pres-
tigi. La qüestió de l’oci, per 
cert, és un fenomen comú 
a tots els territoris catalano-
parlants: ara ha assolit una 
gran importància tot el món audiovisual (Netflix, you·
tubers, televisió, reproducció musical...), que s’ex-
pressa en castellà o en anglès.

Així, doncs, des de fa força anys, una preocupació 
prioritària per a les històriques associacions en favor 
de la cultura i la llengua catalanes a l’Aragó (bàsica-
ment l’Institut d’Estudis del Baix Cinca —amb seu a 
Fraga— i l’Associació Cultural del Matarranya —amb 
seu a Calaceit—, coordinades a través de la Iniciativa 
Cultural de la Franja) és la defensa social del patri-
moni lingüístic i cultural del territori. En aquest sentit, 
tals associacions desenvolupen tota mena d’accions 
a fi de conscienciar la ciutadania que cal mantenir el 
nostre patrimoni lingüístic i cultural, com ara l’edició 
de nombrosos llibres i discs compactes, la publicació 
regular —des de fa vint anys— de la revista Temps de 
Franja, i la realització de diverses i múltiples campa-
nyes i actes a favor de la cultura i la llengua pròpies 
de l’Aragó catalanòfon.

En fi, cal recordar que la Franja és l’únic territori cata-
lanòfon (amb el Carxe) dins l’Estat espanyol en què el 
català —amb la denominació que sia— no és llengua 
cooficial, amb tot el que això significa. En els darrers 
anys, des del Govern d’Aragó tan sols s’ha sabut 
crear —a partir del 2015— una Dirección General 
de Política Lingüística (DGPL) amb la intenció d’ocu-
par-se de «la planificación y ejecución de los progra·
mas necesarios para garantizar y normalizar soci·
almente el uso de las lenguas propias de Aragón, 
en su caso, así como su dignificación, recupera·
ción, protección, promoción y difusión, entre otros, 
en los ámbitos educativo, de los medios de comuni·
cación y de la vida social, cultural e institucional de 
Aragón». S’ha de dir també que aquesta DGPL s’ha 
ocupat fins ara bàsicament de la protecció, promoció i 
difusió de l’aragonès, mentre que el català només ha 
merescut una atenció més aviat tímida, gairebé sim-
bòlica, per part d’aquest organisme de l’administra-

ció autonòmica. Certament, 
l’aragonès es troba en una 
situació ben precària (convé 
recordar que, com en el 
cas de la LAPAO, l’arago-
nès va ser rebatejat com a 
Lengua Aragonesa Propia 
de las Áreas Pirenaica y 
Prepirenaica, amb l’estram-
bòtic acrònim LAPAPYP), 
però també és cert que es 

tracta d’una llengua que bona part de la societat ara-
gonesa en general pot entendre que forma part del 
seu patrimoni cultural i identitari, mentre que el català 
és vist per aquesta mateixa societat com una cosa 
aliena a la idiosincràsia aragonesa, una idisiosincrà-
cia que té, sembla, en la catalanofòbia un dels pilars 
més rellevants en el procés de la construcció d’una 
hipotètica identitat aragonesa emmarcada —això sí— 
en la identitat espanyola de matriu castellana. Així, 
sense anar gaire lluny, només cal tenir present l’ano-
menat conflicte de les obres d’art de la Franja (o de 
l’Aragón Oriental, en denominació de l’Aragó inte-
rior), un conficte que dura dècades. O l’actitud pública 
catalanofòbica manifestada en els darrers anys per 
l’actual presidència del Govern d’Aragó.    

La Franja és l’únic territori 
catalanòfon (amb el Carxe) 

dins l’Estat espanyol en què el 
català —amb la denominació 

que sia— no és llengua 
cooficial.
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El català de dreta  
a esquerra

   Dolors Clotet Martínez

1 Vegeu https://elpais.com/cultura/2019/08/30/actualidad/1567161378_228817.html.
2 Vegeu https://www.lavanguardia.com/opinion/20190903/47156042793/convivencia-linguistica.html.
3 Deixant de banda la falsedat de creure que ser pagès et fa poc il·lustrat i creure que els qui viuen a l’àrea metropolitana barcelonina 

o tarragonina ho són més —qui coneix exemples concrets és probable que tendeixi a afirmar el contrari—, l’argument és absolu-
tament classista. Aital classisme no va fer, tanmateix, enrojolar el candidat a la batllia de Barcelona Jaume Collboni. Segons l’au-
toanomenat socialista, mentre els tractors — ço és, els pagesos independentistes— entraven a Barcelona, les editorials —ço és, 
bàsicament Planeta— se n’anaven; altrament dit, a parer seu, la incultura feia fugir la cultura.

Si hi ha un moviment o pensament transversal en 
la societat espanyola i també, malauradament, 

en la catalana, és el nacionalisme lingüístic espa-
nyol, tal com l’anomena Juan Carlos Moreno Cabrera. 
D’esquerra a dreta, d’una classe social a l’altra, la 
supremacia del castellà i el menysteniment del català 
són un dogma que traspua en la major part de dis-
cursos que sentim cada dia; això sí, adequant-se 
sempre a la posició ideològica de cadascú. I és que, 
si la discriminació del català no entén d’esquerres ni 
de dretes, els motius que s’esgrimeixen per a justifi-
car-ne la discriminació sí que hi entén. 

Aquell al qual estem més habituats, i que podríem dir 
de dretes, tot i que, sense cap problema, el pot comprar 
un comunista si ho desitja, és aquell que relaciona el 
català amb una classe infe-
rior i/o poc cultivada i viat-
jada. No fa gaire, El País va 
publicar una notícia sobre 
la Dama d’Elx1; allà hom 
definia Manuel Campello i 
Esclapez, Manolico, l’home 
que va trobar l’escultura, 
com «un humilde arriero 
que solo hablaba valenci-
ano»; el bilingüisme de tots 
aquells que no són caste-
llanoparlants es dóna tant 
per fet que al redactor de l’article li calia especificar 
que aquell home nascut a les acaballes del segle xix 
només parlava valencià, encara que ningú mai no 
hauria escrit aquest només respecte al castellà si 
l’escultura i l’esmentat Manolico fossin, posem per 
cas, de Castella o Andalusia. Com escrivia Màrius 
Serra, l’autor ni deu adonar-se del sentit de superio-
ritat cultural que conté la frase (o sí)2, però palesa, 

tanmateix, com de viva continua l’associació, que 
tant mal ha fet al País Valencià, entre parlar valen-
cià i ser de classe baixa i «inculte»; una associació 
que a Catalunya no ens resulta tampoc estranya i 
que el conflicte nacional que ha rellucat ha fet revis-
colar amb un nou llenguatge i un nou imaginari. Si 
durant el segle xix i principis del xx parlar català feia 
pagès, a principis del xxi fa de «tractorista», metoní-
mia de pagès3. 

Aquest fet d’associar una llengua a la incultura sovint 
va acompanyat de l’acte de rebaixar-la a la condi-
ció de «dialecte», és a dir, ni tan sols llengua sinó 
una barreja feta, és clar, a base de la llengua de 
debò, l’espanyol, el francès o qualsevol altra consi-
derada digna: chapurriau per al català de la Franja, 

patois per a l’occità sota el 
domini francès, bable per a 
l’asturià i un llarg etcètera 
que s’acompanya amb el 
secessionisme lingüístic de 
qui et diu que allò que es 
parla a Solignac és llemosí 
o patuès però no pas occità, 
o del mateix Govern espa-
nyol que en les seves webs 
oficials tracta el valencià i 
el català com dues llengües 
diferents. Per això no és 

estrany que el català sigui, per a la mateixa persona, 
ara un castellà mal parlat, adés un batibull indesxifra-
ble. Si amb tot això no n’hi ha prou, cal afegir-hi l’ar-
gument de la utilitat. «Per què cal saber una llengua 
que només saben deu milions de persones?», dema-
narà la mateixa persona que no dubtaria a aprendre 
el noruec o el finès que només parlen uns sis milions 
de persones. Per què saber una llengua els parlants 

La ideologia lingüística 
moderna, que tantes llengües 

ha eliminat, es revesteix 
d’arguments racionals i 

utilitaris per afermar-se, com 
tan clarament es manifesta en 

la França revolucionària.
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4 Ferrando Francès, A., nicolás amorós, M., Història de la llengua catalana (7a edició), Editorial UOC, Barcelona 2011, pp. 278-279.
5 A fi d’eliminar qualsevol barrera a l’eficàcia econòmica i administrativa, l’abbé Henri George va presentar un informe on es defen-

sava la necessitat d’anihilar els patois i s’explicava com fer-ho: universalitzant el coneixement del francès en tot el territori amb 
l’escolarització. També se cercava la «cohesió nacional» , una cohesió que, feta en un territori amb diferents nacions i llengües, 
sempre implica privilegiar-ne una sobre les altres.

6 Vegeu https://blogs.publico.es/otrasmiradas/15483/nacion-charnega-esperanza-de-cambio/.

de la qual ja en saben, ho vulguin o no, una altra, la 
teva, i així nos entendemos todos? I és que la ideo-
logia lingüística moderna, que tantes llengües ha eli-
minat, es revesteix d’arguments racionals i utilitaris 
per afermar-se, com tan clarament es manifesta en 
la França revolucionària4i5. 

TÀRSILA: Cada dia,
                se fa més docte vostè.
Vegen a mi per què em parla
                en castellà!
BLAI:       Perquè dec acostumar-me al mudar
               de classe.

Això ho escriu Escalante en L’herència del rei Bonet, 
una de les nombroses peces teatrals on es mostra el 
biaix de classe. I és que, fins ara, al País Valencià, el 
valencià només havia estat de pobres; fa uns quants 
mesos, però, van descobrir que quan interessa és 
també de rics. Aurora Mora d’Esquerra Unida va 
denunciar a Twitter que una cambrera argentina —
en aquest cas, la procedència indicava la llengua 
materna— li havia etzibat que era una maleducada 
per parlar-li català i, damunt, s’havia negat a donar-li 
el llibre de reclamacions. La piulada, que no gaire 
després va esborrar, va generar molt d’enrenou, molta 
gent va acusar-la de racista i classista i va inventar-se 
que ella exigia que li parlessin en valencià, quan ni tan 
sols s’havia queixat que no l’entenguessin, sinó del 
tracte rebut. La llengua que sempre havia estat dels 
de classe baixa i d’ignorants, i que per això ningú no 
havia defensat, ara s’havia convertit en una llengua 
de burgesos. D’aleshores ençà, aquestes acusacions 
han proliferat i qualsevol queixa sobre discriminació 
lingüística per parlar català esdevé una acusació de 
classisme, racisme o, fins i tot, colonialisme per part 
de sectors «progressistes» i «d’esquerres», i, és clar, 
amb el consegüent silenci en casos en què la discri-
minació la pateix un treballador, com en el de l’emple-
ada de l’aeroport de Palma de Mallorca que s’enfronta 
a una multa de 200.000 euros per parlar en català a 
un guàrdia civil. Una acusació que des de Catalunya, 
però, no ens pot sorprendre. Com que, a diferència 
del País Valencià, a Catalunya una part de la burgesia 
no va rebutjar la llengua, l’esquerra espanyola i quatre 
catalans amb complex de culpabilitat de classe van 
tenir l’excusa perfecta per a convertir, quan els conve-
nia, el català en una llengua burgesa i discriminadora. 

És evident que, malgrat que a Andalusia, Madrid o 
Castella la totalitat de les classes altes parli castellà, 
ningú no hi anirà i els acusarà de classistes només per 
parlar la seva llengua; aquí, però, i malgrat que el cas-
tellà a Catalunya domina en les classes altes, i en tot 
cas on hi ha més presència del català és en la classe 
mitjana —hem de recordar que el català és llengua 
pròpia de només el 31% de la població de Catalunya 
i que, per tant, de majoritària no ho és en cap classe 
social—, aquí, a Catalunya, el català fa burgès. I ara 
al país Valencià també. En pic els valencianoparlants 
han pogut assolir presència en algun terreny, com ara 
el polític, del qual s’han passat anys totalment rele-
gats, o que han començat a ascendir socialment i han 
entrat en la, sempre difícil de definir, classe mitjana, el 
valencià, de cop i volta, ha esdevingut, quan escau, 
llengua burgesa. És per l’èxit d’aquestes associaci-
ons falses i interessades que la secretària general de 
Podem a Catalunya, Noelia Bail, pot escriure en el seu 
article «Nación Charnega: esperanza de cambio» —
charnego  txarnego o xarnego és, per si algú es perd, 
sinònim d’espanyol— que ella és

[...] de más allá. De la abuela que no aprendió 
catalán, «para limpiar pisos no hace falta», del 
abuelo operario de la Rocalla, «eso es para los de 
las corbatas, aquí se viene a trabajar»6.

Si l’àvia de Noelia hagués anat a viure uns quants qui-
lòmetres més amunt, a França, encara que netegés 
pisos li caldria saber el francès; si a Catalunya ni a 
l’àvia ni a l’avi no els calia, era perquè tant a l’amo 
burgès com a molts catalans que treballaven en fàbri-
ques o netejant cases els havien obligat a saber caste-
llà, la llengua de la Noelia i els seus avis. Era perquè, 
en el pla cultural i lingüístic, ella era la mestressa del 
senyor burgès a qui netejava la casa. Això, però —
el fet que puguis ser oprimit en un aspecte i opres-
sor en un altre—, que tant fa l’efecte que entén l’es-
querra nostrada que parla d’interseccionalitat i que no 
negarà mai que una dona blanca de classe mitjana 
o alta pugui patir violència de gènere, en el pla lin-
güístic sembla incomprensible. Alguns s’estimarien 
més que a la lluita de classes (espanyoles) no els fes 
nosa una llengua que fa anys que té el destí marcat. 
Si algú s’atreveix a demanar que les treballadores de 
les residències sàpiguen català per a atendre gent 
gran que, potser amb demència, no recorden o no són 
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7 Vegeu https://www.ara.cat/premium/Croniques-duna-ocupacio_0_1379262092.html, publicat originalment a l’Avui (X-1988).
8 Vegeu https://cosesllegides.wordpress.com/2019/06/15/abel-cutillas-2/, entre altres fonts.

àgils en la llengua que Franco els va imposar, és un 
classista, un racista i un xenòfob. I la nostra esquerra 
s’hi avé, a aquest relat; si cal, modificant una mica 
l’argument i convertint la treballadora en una dona 
de fer feines acabada d’arribar. Suposo que, seguint 
aquesta lògica, consideren, com la Noelia, que ni la 
seva àvia ni la hipotètica treballadora sud-americana 
no han de saber català perquè, gràcies a Déu, els 
catalanoparlants ja hem de saber castellà; si la tre-
balladora és d’un país de l’Est, però, l’obligació de 
saber castellà per a treballar aquí no la hi traurà ningú, 
feinegi en les condicions que feinegi. 

Manuel de Pedrolo, l’any vuitanta-vuit, es planyia 
que, després que el Partit Popular Europeu acceptés 
defensar el dret d’autodeterminació, Javier Rupérez, 
del PP espanyol, matisés que aquest dret era només 

- “Jo no parlaré mai català perquè és la llengua de la burgesia i dels 
explotadors...”
- “I tant! I ara volen reivindicar-la per dividir la classe obrera i distreure-la de 
l’objectiu de la lluita de classes.”

- “Nosaltres, naturalment, vam deixar de parlar 
català perquè el català és la llengua del baix 
poble” 
- “...de pagesos i revolucionaris”

aplicable als pobles en dictadura i que, per tant, 
Catalunya només gaudia d’aquest dret sota el règim 
franquista, o, altrament dit, «que un poble té drets 
quan no pot exercir-los»7. I és que, per a bona part de 
l’autoanomenada esquerra, el català hauria de quedar 
totalment arraconat i els seus parlants, minoritaris, ser 
els més pobres del país, que, potser aleshores, quan 
ja no tinguéssim cap possibilitat de sortir-nos-en, ens 
farien alguna manyaga. Així, doncs, sigui quina sigui 
l’excusa que ens posin per a negar-nos els nostres 
drets lingüístics, no ens deixem intimidar i recordem 
que, en el cas de la llengua, el pacte de la Transició 
entre franquistes i comunistes —dreta i esquerra— 
del qual parla Abel Cutillas8 sembla ben viu i disposat 
a acabar, si cal, la tasca del franquisme, bé sigui per 
l’odi que genera a alguns la llengua catalana o per la 
nosa que representa per a uns altres.  

Nota 
Les il·lustracions provenen de les pàgines cinquanta i cinquanta-u del llibre La llengua dibuixada. Història il·
lustrada de les vicissituds de la llengua catalana en els temps de la suposada normalització d’Enric Laurreula 
(Voliana edicions)
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   Manuel Carceller
Membre de la coordinadora Castelló per la Llengua

La Carta Lingüística de Castelló 
per la Llengua: una via cívica

La Carta Lingüística de Castelló de maig del 2019 
està formada per divuit propostes que miren d’avan-

çar cap a la igualtat lingüística, elaborades per les 
associacions que conformen la coordinadora Castelló 
per la Llengua.

Fa quatre anys, des de Castelló per la Llengua vam 
proposar una primera Carta lingüística de la ciutat, 
considerant les mancances en l’ús social i en els drets 
del català, anomenat normalment valencià, al nostre 
país. Considerem, doncs, que la proposta global de 
la Carta lingüística representa un conjunt de mesures 
concretes d’incitació a l’ús del català, llengua pròpia 
i minoritzada al País Valencià. La Carta és com un 
programa mínim de mesures, elaborat pels sectors 
més dinàmics i conscients de la societat castellonenca 
que defensen el valor del valencià en la comunicació 
col·lectiva.

La llengua pròpia del País Valencià ha de ser la llengua 
de la cohesió i un patrimoni social, és a dir, que no 
sols ha de donar sentit de pertinença i d’identitat, sinó 
que ha de ser la llengua comuna de la societat caste-
llonenca, tant de les persones nascudes ací com de 
les nouvingudes.

Considerem, doncs, que l’Ajuntament de Castelló, com 
a màxima institució pública de la ciutat, ha d’acompa-
nyar el procés de recuperació de drets de la llengua 
pròpia. La renovació del «govern de progrés», amb 
l’anomenat Pacte de Fadrell, arran de les eleccions de 
maig del 2019, justifica la nostra confiança en el sentit 
de responsabilitat de les autoritats municipals. Som 
conscients que la labor institucional no pot garantir, 
ella sola, la normalitat lingüística d’una societat com 
la castellonenca, i la valenciana en general, que és 
producte d’una profunda desigualtat de drets. Però 
també cal dir que el cas que fins ara els governs muni-
cipals de torn han fet a les iniciatives de normalització 
lingüística del valencià ha sigut clarament insuficient.
Malgrat això, mantenim l’opció de fer rendibles un 
conjunt d’iniciatives a favor d’una planificació lingüís-
tica en pro del valencià. Així, doncs, propugnem la 

conveniència de fer complementàries ambdues vies, 
la cívica i la institucional, i reconeixem que aquesta, 
la vinculada al poder, s’ha d’implicar en la relacio-
nada amb l’entorn social. Al cap i a la fi, tota política 
lingüística depén en bona mesura de les exigències 
que planteja cada societat. 

Des d’aquesta posició, des de Castelló per la Llengua 
donem suport a la creació d’un pla propi municipal 
de promoció lingüística, per al període municipal 
2019-2023. En concret, defensem que cal fer efectiu 
sempre el topònim Castelló en els missatges públics. 
Igualment, els senyals de trànsit i la retolació urbana 
han de continuar tenint com a llengua de comunica-
ció la pròpia de la ciutat.

Les propostes vinculades a l’arrelament s’han d’es-
tendre a més sectors de la població immigrant. En el 
sector de l’empresa i el consum, cal continuar amb 
les ajudes econòmiques a les empreses que utilitzen 
el valencià i, concretament, cal prioritzar l’adquisició 
de productes que estiguen disponibles en la nostra 
llengua.

L’Ajuntament de Castelló també ha de ser agent actiu 
en el foment de la llengua pròpia en els mitjans de 
comunicació locals o comarcals, i en la compra de 
llibres o productes audiovisuals per a biblioteques o 
centres culturals.

Respecte al personal vinculat a l’Ajuntament de 
Castelló o al de qualsevol servei externalitzat, s’ha 
de preveure l’atenció en valencià dintre les clàusules 
de contractació, com ara en guies de museus o moni-
tors d’activitats.

Finalment, s’ha de garantir el dret de la ciutadania a 
fer cursos o a tenir una programació cultural munici-
pal, amb un mínim del 50% en valencià.

En resum, Castelló per la Llengua considera que 
l’ajuntament de la capital de la Plana ha de ser un 
agent eficaç en la promoció de l’ús social del valencià 
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i en la defensa de la igualtat lingüística del català. És 
per això que ens hem reunit amb alguns grups polí-
tics municipals a fi de presentar-los la renovació de la 
carta lingüística. Cal dir que els grups progressistes 
s’han compromés a aplicar les propostes que hi fem. 
A més, des de Castelló per la Llengua esperem que, 
com en la legislatura anterior, es forme una comis-
sió de seguiment amb reunions periòdiques bilaterals 
entre la plataforma cívica i l’ajuntament.

A Castelló per la Llengua recollirem les propostes 
o crítiques de les entitats membres sobre el des-
plegament de les propostes de la Carta lingüística 
Castelló 2019, buscant la implicació de la societat 
civil en el camí de l’ús social del valencià i de la 
igualtat de drets. Entenem que fer del valencià la 
llengua comuna de la nostra societat és un objec-
tiu de cohesió social que ha de guiar el Castelló del 
nostre temps.
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Preàmbul

La primera cosa que cal deixar clara abans de passar 
a descriure aquesta regió de llengua catalana —i, 
sobretot, per tal de desmentir algunes creences falses 
que circulen— és que ni el Carxe ni la llengua que s’hi 
parla no és cap recialla de quan el català s’estengué 
al regne de Múrcia en l’edat mitjana1. De fet, aquesta 
zona era terra de ningú entre els regnes de València 
i de Múrcia: ni hi havia hagut residents musulmans 
fixos fins aleshores ni n’hi hauria de cristians durant 
la resta de l’edat mitjana. Tampoc no seria habitada 
de manera fixa durant els primers segles de l’edat 
moderna; i no seria fins al segle xViii que hi arribarien 
els primer pobladors, procedents de les terres valen-
cianes veïnes, segurament sense consciència que 
per aquella zona discorrien els límits entre els antics 
regnes valencià i murcià. Així, a mitjan segle xix, l’es-
tabliment de les províncies d’Alacant i Múrcia coinci-
deix amb la conformació dels nuclis habitats actuals 
del Carxe, i els pobladors valencians que hi havien 
arribat quedaran en territori murcià.

Un altre aclariment previ que cal fer és que el topònim 
del Carxe referit a tota la zona catalanoparlant dins 
la regió de Múrcia és una denominació recent, dis-
senyada des de l’òptica de la catalanofonia, que no 
comparteixen ni els mateixos habitants de la zona 
ni els seus veïns, tant els murcians com els valenci-
ans. Això explica la confusió entre uns i altres quan, 
esmentant «el Carxe», entenen conceptes diferents. 
Així, des de la perspectiva dels qui hi viuen, el Carxe 
és el nom de la serra més elevada de la zona (1.372 
m) i el de la pedania homònima que hi ha al seu peu, 
el Carxe, anomenada també el Raspai, la qual pertany 
al municipi de Iecla (Yecla). Per tant, les pedanies 
de la resta de l’àrea, pertanyents als municipis de 
Jumella (Jumilla) i Favanella (Abanilla), no es consi-
deren al·ludides quan senten parlar del Carxe. Això 

   Brauli Montoya Abat
Universitat d’Alacant

significa que no hi ha un sentiment d’unitat territorial, 
encara menys de conformar una comunitat singular en 
base a la llengua que s’hi parla, com ho demostra el 
fet que a nivell popular no disposen d’un nom comu-
nitari. Certament, si se’ls pregunta per la seua ads-
cripció lingüística i administrativa, sí que afirmen que 
parlen valencià i que pertanyen a la regió de Múrcia, 
però no tenen consciència de constituir un enclava-
ment lingüístic en terres murcianes ni posseeixen un 
«mapa mental» de la zona.

Origen i demografia

L’origen del Carxe es troba en l’expansió demogràfica 
de les localitats principals de la comarca del Vinalopó 
Mitjà (Monòver i Novelda) i, en part també, de la Foia 
de Castalla, durant els segles xViii i, sobretot, xix. Aquest 
excedent de població cerca noves terres de conreu 
per a guanyar-se la vida i les localitza terres endins, 

El Carxe: a la punta  
de la llengua

1 Una de les fonts més consultades, la Viquipèdia, comença aquesta història amb la conquista cristiana del regne de Múrcia per a 
afegir enmig de la descripció: «Aquesta població no té a veure amb el poblament valencià actual del Carxe.»
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en direcció a la regió de Múrcia. El Pinós és la pobla-
ció més gran que s’hi funda i, al seu voltant, creixen 
com bolets llogarets i caserius que acullen aquesta 
població immigrada, que acaba aveïnant-s’hi. Alguns 
d’aquests nuclis queden a la part occidental del Pinós 
i esdevenen, administrativament, murcians, per bé que 
continuen tenint el Pinós com a referent comarcal de 
mercat i de serveis.

Comencem a disposar de dades sobre la demografia de 
la zona a finals del segle xix, quan comptem amb 838 
habitants; en 1900 ja són 1.280, i no pararan de créixer 
fins a 1950, amb 2.1132. A partir d’aquí, el decreixe-
ment és constant fins als 576 habitants del 2017. De 
ser una zona d’immigració fins a mitjan segle xx, passa 
a ser d’emigració; pràcticament és una «tornada» a la 
mateixa àrea d’origen dels primers colons, que en els 
anys seixanta del segle passat s’industrialitza i recu-
pera la mà d’obra que havia deixat anar quan no la 
necessitava. Però el mig miler d´habitants actual inclou 
una proporció significativa de residents europeus sep-
tentrionals —sobretot britànics—, que fan que la xifra 
real d’autòctons amb prou feines assolisca el nombre 
de 300, dels quals caldria descomptar una part de cas-
tellanoparlants. Els nuclis més grans són, de nord a 
sud, el Raspai, la Torre del Rico, la Canyada del Trigo i 
la Canyada de l’Alenya, amb xifres de veïns que oscil-
len, desena amunt desena avall, entre el centenar de 
persones cadascun, sumats, és clar, els de totes les 
procedències i llengües. 

3. Patrimoni cultural
 
El patrimoni cultural del Carxe disposa a hores d’ara 
d’una protecció parcial. El govern murcià, que n’és el 
responsable, no reconeix la part immaterial d’aquest 
patrimoni que correspon a la llengua i la cultura 
catalanes; i això malgrat els requeriments reiterats 
de la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries que, en la seua darrera edició (European 
Charter, 2019, paràgraf 2.2.5.2), reclama incloure el 
reconeixement de la llengua en l’Estatut d’Autonomia 
de la regió de Múrcia i oferir educació en «valencià/
català». Així, l’única escola del Carxe, radicada a la 
pedania de la Canyada del Trigo, té un ensenyament 

exclusivament en castellà3. Però l’absència de l’en-
senyament de la llengua no ha impedit la transmis-
sió oral d’una literatura popular en català molt rica i 
variada, com ho demostra el volum editat (i reeditat) 
per Limorti i Quintana (1998). 

Així mateix, el patrimoni cultural del Carxe inclou 
també elements arquitectònics i gastronòmics. A la 
pedania de la Torre del Rico hi ha una torre del segle 
xVi, construïda a base de blocs de carreu, que feia una 
funció de duana en aquella zona despoblada entre els 
regnes de València i Múrcia; segons una inscripció de 
la façana, la va fer construir un tal Antoni Rico, d’on 
segurament deriva el nom actual de la pedania4. A més 
d’aquest monument i per tota l’àrea del Carxe —des 
de les serres del Serral i de Salines, a l’extrem nord, 
fins a la serra de Quives, a l’extrem sud— s’estenen 
unes construccions rudimentàries en pedra seca que 
eren una mena de refugis per als picapedrers, pastors 
o llauradors que necessitaven disposar d’un lloc on 
arrecerar-se mentre feien les seues tasques quan eren 
lluny de les seues cases. Aquesta tècnica constructiva 
ha estat reconeguda com a patrimoni immaterial per la 
Unesco i es reivindica hui en dia com un coneixement 
popular que cal recuperar perquè ja no es transmet de 
pares a fills (Revista del Vinalopó, 2018). 

Finalment, el patrimoni del Carxe es complementa 
amb la gastronomia autòctona, on destaquen la gat-
xamiga i els gaspatxos (designats sempre en plural); 
tots dos plats procedeixen de menjars típics de pastors 
que tenien com a ingredient bàsic la farina de blat (no 
debades, com hem vist, un dels llogarets de la zona 
es diu la Canyada del Trigo5). Els gaspatxos compten, 
a més a més, amb la carn de caça d’un dels animals 
que més corren per aquelles terres, el conill. Els res-
taurants del Carxe (i del Pinós) són uns excel·lents 
aparadors d’aquests plats, que solen anar precedits 
per una mostra d’embotits locals com a entrants i, tot 
plegat, sempre acompanyat per vins negres d’alta gra-
duació. L’activitat ramadera de la zona ha donat lloc, 
així mateix, a l’elaboració del formatge fresc, que, a 
més de poder-se tastar com a aperitiu als bars i taver-
nes del Carxe, es comercialitza pels mercats de les 
viles i ciutats properes.

2 No sabem quina deu ser la font de la Viquipèdia, que assigna «devers 3.000 habitants» l’any 1950.
3 Es tracta d’una escola rural unitària que en el 2016 comptava amb 9 alumnes, segons la informació de la Conselleria d’Educació 

de la Regió de Múrcia. Des de principis dels anys vuitanta del segle xx, en què hi havia quatre escoles que atenien 103 alumnes 
(fins a 14 anys d’edat) a càrrec de cinc mestres, l’alumnat i els centres escolars no han fet més que minvar.

4 Avui dia la torre està restaurada i ha esdevingut un centre cultural que compta amb una biblioteca on es poden consultar, entre 
alguna altra obra en català, els nou volums de l’Atles Lingüístic del Domini Català.

5 És important que ens fixem en la llengua originària de la toponímia local, en gran part castellana (a part de la Canyada del Trigo, 
tenim el Carrascalejo, Quitapellejos, l’Alberquilla, etc) perquè no ha estat adaptada al valencià dels pobladors com a prova del seu 
establiment relativament recent (s. xix). No incloem en aquest grup la mal anomenada Cañada de la Leña, fruit d’una segmentació 
errònia de l’article i el topònim Alenya, la qual ha d’ortografiar-se «la Canyada de l’Alenya».
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ensenyament acadèmic, com sí que ha tingut el País 
Valencià veí des de la restauració de la democràcia i 
l’autonomia. En aquell moment (anys vuitanta del s. 
xx), el català era la llengua de la llar d’un 75% dels 
habitants del Carxe: el parlaven el 100% dels vells, 
el 68% dels de mitjana edat, i el 63% dels més joves; 
és a dir, els «avis» ja havien iniciat la interrupció de la 
transmissió familiar del català amb els seus descen-
dents. Segons les darreres enquestes passades a la 
població del Carxe, en el primer decenni del segle xxi, 
quan ja s’hi havia instal·lat la colònia del nord d’Eu-
ropa (que amb prou feines parla castellà encara ara), 
el 77% dels autòctons majors d’edat sabien parlar 
català, però entre els més joves (estudiants de primà-
ria i secundària) el percentatge baixava al 57%. Pel 
que fa a la recepció de la llengua en família, la mitjana 
de transmissió del català era d’un 42%, i el percen-
tatge restant es repartia per igual entre el castellà en 
exclusiva (29%) i ambdues llengües (29%). 

Gaspatxos (font: http://cuinadiari.blogspot.com/2013/03/gaspat-
xos-manxecs.html)

4. Varietat lingüística

La varietat del català que es parla al Carxe és la 
mateixa que la de la comarca valenciana d’on vingué 
la majoria dels seus pobladors i n’és continuïtat ter-
ritorial: el Vinalopó Mitjà. És tal aquesta identitat que 
fins i tot les diferències subcomarcals que hi ha entre 
la part nord i la part sud de la comarca s’han escam-
pat a les respectives prolongacions geogràfiques ja 
dins el Carxe. Així, a la part septentrional del Vinalopó 
Mitjà no s’articulen les consonants finals dels grups 
acabats en [-nt] (fent) i [-lt] (alt) i tampoc no ho fan 
entre el Raspai i la Canyada del Trigo (al centre i nord 
del Carxe), i a la part meridional de la comarca matriu 
sí que s’articulen aqueixes [-t] finals i també sonen a 
la Canyada de l’Alenya (a l’extrem sud del Carxe). En 
general, el parlar d’aquest «racó murcià» forma part 
de la varietat occidental del valencià alacantí, que no 
pronuncia les [-r] finals, només coneix el perfet peri-
fràstic (flor, vaig anar) i és exponent d’una castella-
nització lèxico-semàntica inèdita a la resta del català 
(sacar: ‘traure, llevar’; llevar: ‘dur, portar’).

L’única singularitat del Carxe enfront del Vinalopó Mitjà 
és l’ensordiment de la consonant representada per 
les grafies g, j, tj i tg (diumenge, jove, platja, metge), 
que practiquen a la pedania del Raspai, i l’existència 
d’algun castellanisme lèxic exclusiu (queso), fenò-
mens que deuen haver-se produït després de la for-
mació d’aquestes comunitats locals dins territori de 
la regió de Múrcia (s. xix), perquè no els retrobem al 
Vinalopó Mitjà.      

5. Situació sociolingüística

La llengua al Carxe, des de la seua implantació, ha 
sobreviscut en precari, ja que no ha disposat mai 
d’unes capitalitats administratives valencianes ni d’un 

Recepció del català i el castellà per transmissió familiar al Carxe 
(Montoya 2014)

Formatge fresc elaborat al Carxe (foto de Francisca Rubio)

6. Interès pel Carxe des de la catalanitat

Des de la perspectiva dels Països Catalans, el Carxe 
ha estat sempre vist com un apèndix desprotegit de 
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la llengua comuna. Per això, aquesta «punta» de la 
nostra llengua ha despertat adesiara l’interès de la 
catalanofonia, tant a nivell institucional com particular. 
La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va 
fer l’any 2009 una visita a la la Torre del Rico, l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua ha finançat cursos 
de català a Iecla entre 2005 i 2018 i va intentar dur 
a terme un curs de català per a adults a la pedania 
del Raspai l’any 2005, el qual finalment 
es va traslladar a la capital municipal, 
Iecla (Figura 7), i que la Generalitat 
Valenciana va organitzar en el 2017 
una actuació del cantant valencià Pep 
Botifarra a la mateixa pedania ieclana
 
A més d’aquestes activitats, les dues ins-
titucions acadèmiques de la llengua cata-
lana, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL), n’han promogudes d’altres que 
demostren l’interès amb què s’han pres 
aquest extrem de la nostra llengua. 
L’IEC, en ocasió del centenari de la seua 
Secció Filològica (1911-2011), va muntar 
una exposició que reflectia la realitat del 
Carxe (en els diversos aspectes: histò-
ric, lingüístic, demogràfic, etc.) i que va 
passejar durant cinc anys pels territoris 
de la llengua. Conclosa la itinerància de 

Anunci dels cursos finançats per l’AVL a Iecla el curs 2014-2015 (font: Ajuntament de Iecla)

La invitació a l’acte celebrat en ocasió del centenari de la Secció Filològica de 
l’IEC

l’exposició en el 2016, ara es pot contemplar de forma 
permanent a la Casa de Cultura del Pinós. Quant a 
l’AVL, va incloure dins la seua col·lecció  «Toponímia 
dels Pobles Valencians» la regió del Carxe (2017), 
amb la qual cosa tota la zona catalanoparlant de la 
Regió de Múrcia disposa d’un inventari de la seua 
toponímia, il·lustrada i geolocalitzada en un parell de 
mapes ben complets. 
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Per últim, el Carxe també gaudeix de «la seua pel·lí-
cula». A principis dels anys deu del nostre segle xxi, 
un director pinoser novell, Fran Ruvira, hi va rodar 
Orson West (2012), un llargmetratge que parteix de 

Portada de l’opuscle de toponímia del Carxe elabo-
rat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (font: http://
www.avl.gva.es/documents/31987/58697/EL_CARXE.
pdf/3e2e7d01-f0fa-44c7-8227-13fd2b66d903)
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la intenció del mític cineasta Orson Wells de localit-
zar algunes escenes al Carxe per a una pel·lícula de 
l’oest que preparava en els anys cinquanta del segle 
passat.    

 

Cartell de la pel·licula Orson West, estrenada l’any 2012
(font: Dacsa Produccions) 
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Dels Alps als Pirineus?
   Toni Babia-Privat

El benasquès és, sens dubte, un dels parlars més 
interessants de l’àmbit de les llengües romàniques, 

independentment de la filiació que els estudiosos li atri-
bueixin, ja sia catalana, aragonesa o microllengua inde-
pendent, que és potser la darrera tendència al respecte. 
Qui això escriu es manté en els criteris que en els anys 
setanta del segle passat va establir la Gran enciclo·
pèdia catalana, dirigida per Max Cahner, que definien 
el benasquès com a català de transició a l’aragonès. 
Posteriorment, però, amb l’eclosió de l’aragonès nor-
matiu impulsada pel Consello d’a Fabla, el benasquès 
va ser vinculat a l’aragonès i 
definit com un aragonès de 
transició al català. Durant els 
darrers quinze anys, estudi-
osos ribagorçans, encapça-
lats per José Antonio Saura 
Rami i la Sociedat Lingüistica 
Aragonesa, s’han decan-
tat per considerar el benas-
quès, i el dialecte ribagorçà 
de la conca de l’Éssera del 
qual fa part, com una llengua 
en si mateixa, amb diversos graus de conservació, hibri-
dació o dissolució en el castellà. Salvant les distàn-
cies, el ribagorçà-benasquès seria el francoprovençal 
(avui conegut per arpità) dels Pirineus, ni prou francès 
ni prou provençal; en el seu cas, ni prou aragonès ni 
prou català.

Enguany ha aparegut el llibre Els cosins del català, 
de Carles Castellanos, que em permeto de recoma-
nar. S’hi fa un repàs de la realitat de diverses llengües 
romàniques molt semblants al català; de l’aranès al furlà 
passant per l’occità referencial, l’arpità, el piemontès i 
el mateix benasquès. Castellanos considera el benas-
quès «una varietat del contínuum occitano-català; és 
a dir, que es pot considerar com a part d’un diasistema 
coherent que inclou tant el benasquès, com l’occità i el 
català». També defensa que, per això mateix, el benas-
quès hauria d’abandonar la grafia aragonesa i adoptar 
una grafia «coherent amb el diasistema amb el qual es 
troba relacionat», com ja vaig suggerir l’any 1997 en el 
meu llibre La franja de la Franja. 

Un dels aspectes que més han dificultat la vin-
culació del benasquès amb l’occitano-català (o 

catalano-occità) són els abundants elements «arago-
nesos» que caracteritzen aquest parlar en relació amb 
altres parlars catalans. A parer meu, segons un càlcul 
aproximat, el benasquès seria 55% català i 45% no 
català. Aquest 45% no català en teoria representaria la 
suma dels elements aragonesos i dels elements cas-
tellanitzants, cada cop més rellevants. Abans, però, 
de treure conclusions sobre això, caldria precisar molt 
bé què és aragonès i què no ho és. Actualment, es 
podria dir que es considera aragonès qualsevol tret 
lingüístic existent a l’Aragó que no es correspongui 

amb les tres llengües clara-
ment codificades que envol-
ten la comunitat autònoma 
o s’hi sobreposen (castellà, 
basc i català). L’aragonès, 
tant codificat en una mena 
de batua com sense codifi-
car, seria, doncs, una mena 
de calaix de sastre, més que 
no pas una unitat orgànica 
i coherent internament. De 
fet, l’aragonès documental 

medieval i les parles pirinenques que han arribat vives 
al segle xx tenen relativament poc a veure. 

Aquest article pretén fer visible la important fesomia 
occitana del benasquès, normalment menystinguda 
per l’enorme desconeixement que els estudiosos 
espanyols i catalans tenen, en general, de l’occità.  
Si fem una pinzellada de la influència occitana més 
immediata, la gascona, la del vessant nord de la ser-
ralada pirinenca, que és la més abundant, trobem que 
la dimensió occitana gascona i occitana del benas-
quès comença pel mot patuès, que és com els seus 
parlants anomenen popularment la llengua llur, exac-
tament igual com s’esdevé a Occitània. Casual? En 
tot cas, només passa a la vall de Benasc, no passa 
en cap altra vall fronterera. La vall de Benasc, com 
la Ribagorça i el Pallars, va fer part de la Marca de 
Tolosa a partir del segle ix, i durant gairebé un segle 
i mig; el segle considerat constitutiu, forjador i fixador 
de les llengües romàniques actuals. La cristianització 
intensa de la vall va ser obra d’occitans, i occitans eren 
la majoria dels sants venerats localment: sant Martí, 
sant Marçal, sant Sadurní o sant Aventí. Resultat de tot 
això és que molts elements del benasquès tinguts per 

Salvant les distàncies, el 
ribagorçà-benasquès seria el 

francoprovençal (avui conegut 
per arpità) dels Pirineus, ni prou 

francès ni prou provençal;  
en el seu cas, ni prou aragonès 

ni prou català. 
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aragonesismes són comuns amb l’aranès (amortar, 
babol, botjar, buedar, cadiera, carrèra, coda, craba, 
fuella, hué, hueit, ivon [aranès eon], pair, mair, man, 
piente, pòtxa, siés o uella).  Altres presumptes ara-
gonesismes, els trobem a les regions de Coserans 
i Comenge (codarroi, costume, disnar, amostrar, 
calavre, fame, fau, getar, sovent). 

Però la veritable aportació d’aquest article és la 
hipòtesi que considera que la «diferència benas-
quesa» envers els altres parlars catalans i aragone-
sos potser es remunta al moment del seu poblament 
inicial, o repoblament. I aquí entroncaríem amb els 
pobles dels Alps occidentals. Sí: els benasquesos, i 
altres pobles del Pirineu Central en menys mesura, 
potser representen un empelt mil·lenari de gent dels 
Alps als Pirineus. Miraré d’explicar-ho d’una manera 
convincent. 

Menéndez Pidal, filòleg, historiador, folklorista i medi-
evalista espanyol, creador de l’escola filològica espa-
nyola, espanyolista i defen-
sor de la filiació iberoromà-
nica del català (en oposi-
ció a la filiació gal·loromà-
nica), malgrat tot una auto-
ritat acadèmica i científica, 
va llançar la teoria de l’ori-
gen lígur dels fundadors de 
Benasc. En la seva especu-
lació, els lígurs potser van venir als Pirineus acompa-
nyats pels il·liris, poble centreuropeu que durant els 
temps de la cultura de Hallstatt es va expandir i va 
atènyer el llac Léman i la zona alpina occidental, on 
va entrar en contacte amb els lígurs. S’atribueixen a 
la influència lígur els topònims acabats en -ascu, que 
és un sufix indicatiu de lloc; seria el cas de Benasc. 
Fins a quin punt és possible que una migració remota 
lígur vagi determinar la fesomia del benasquès i 
dels parlars de la Ribagorça i del Pirineu Central en 
general? Intentem lligar caps.  

El riu Éssera o Ésera, la capçalera del qual conforma 
orogràficament la vall de Benasc, segons Menéndez 
Pidal podria relacionar-se amb els rius Isère (Isera en 
arpità, Isèra en occità), Isara, Yser, Ysar de la regió 
alpina il·lírio-lígur. Sembla que Isera ve del cèltic isar, 
que vol dir ‘ferro’. Si fem cas d’aquest parentiu, potser 
convindria escriure Ésera, amb essa sonora. Si escri-
vim Éssera és segurament perquè ho fem a partir de 
la pronúncia de la zona, que no distingeix la essa 
sonora de la essa sorda. De fet, Joan Coromines, 
en el seu Onomasticon Cataloniae, defensa la grafia 
Ésera, amb una sola essa. Així mateix, tot coincidint 
amb Menéndez Pidal, Coromines també relaciona 

Ésera amb una sèrie de rius d’Europa Occidental i de 
les Gàl·lies que comparteixen la base Isâra, especi-
alment el riu Isère (Isèra), afluent del Roine, que els 
grecs i els romans ja consignaren com a Isara, i que 
en 1143 apareix citat ja com a Isera. 

A més de Ésera, l’altre topònim major que empa-
renta Benasc amb els Alps occidentals és el mateix 
nom de la vila. La primera documentació que en 
trobem és Venasca, any 943, i també Vennasca. 
Aquesta forma coincideix en el temps amb Venasca, 
nom de dos vilatges provençals en zona lígur, a la 
Valclusa i al Piemont.  El primer, en francès oficial és 
Vénasque, i antigament el tenim documentat com a 
Vendasca (segle iV), Venasca, any 982, i Vennasca, 
any 1044. Ço és: les dues darreres formes coincidei-
xen plenament amb el primer nom documentat del 
Benasc ribagorçà. Després de Venasca i Vennasca, 
la vila alt-ribagorçana la tenim documentada del segle 
x al segle xiii com a Benasco o Venasco (Benascho, 
Benascu, Benaschu, Uenascu, Uenaschu), Benasque 

(Benasche) en el segle xii, i a 
partir del segle xiii trobem les 
formes amb pèrdua de vocal, 
Benasc i Benasch, ja plena-
ment catalanes.

No és agosarat, doncs, teo-
ritzar sobre la possibilitat que 
en el segle x una migració 

d’alpins occidentals s’establís al cor dels Pirineus i 
vagin fer el que fan els colonitzadors de terres: replicar 
els noms d’origen en el lloc de destinació. L’estudiós 
Camille Jullian va teoritzar sobre una expansió con-
siderable dels lígurs per la Gàl·lia, Hispània i Britània. 
Però, a part dels paral·lelismes Ésera/Isèra i Benasc/
Venasca, trobem més elements que ajudin a desen-
volupar més aquesta teoria? Sí, en trobem uns 
quants entre l’arpità, el provençal alpí, l’occità de les 
«valades» i el piemontès. 

Anem a l’arpità o francoprovençal. Com l’occità i 
el benasquès, també és conegut popularment per 
patuès. Però les semblances amb l’arpità van més 
enllà: la més significativa és la palatalització dels grups 
bl·, gl·, cl·, pl·, que és comuna a tot el ribagorçà, a 
l’arpità i a l’occità de les «valades» del Piemont, en 
mots com fllama, fllor o cllau, que a les «valades», per 
influència del piemontès, ja han esdevingut fiama, fior 
o quiau. No menys significatiu és que l’arpità manté 
la terminació -èro per a formar substantius mascu-
lins de noms d’oficis, com fa el benasquès amb boti·
guèro, fustèro o fornèro. La desinència ·o del masculí 
es manté també en alguns substantius, com político 
i nuevo, igual que en benasquès. També és comuna 

Si escrivim Éssera és 
segurament perquè ho fem a 

partir de la pronúncia de la zona, 
que no distingeix la essa sonora 

de la essa sorda. 
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la conjugació de determinats verbs en la forma de 
l’imperfet bevevo·beveves·beveve/beveva·beve·
ves·beveve (bevia-bevies-bevia) i la diftongació d’al-
guns verbs muero·muers·muer/ muero·muers·muere 
(moro-mors-mor), i de la ·o  buen/buen, puercs/puercs. 
Comparteixen l’arpità i el benasquès, també, l’inifinitiu 
doble, fort i feble, de determinats verbs: bolyir·boudre/
bullir·bulre, cuelyir·cuedre/collir·culre, pllovêr·pllôvre/
pllover·plloure. En el camp lèxic, trobem coincidents 
uermo/urmo (om), gendro (gendre), amolar, codo, 
bana, vouedo/buedo (buit) o siex/siés (sis).

En el cas del provençal alpí trobem diverses coin-
cidències amb el ribagorçà i el benasquès. Per 
exemple, ca de  (per comptes de casa de), foïna/fuina 
(fagina), eissobliar/eixupllidar, estaranha/estarasa·
nya (aranya), farnosel·la/farnusera (boixerola), fris·
sons (calfreds), fuire (fugir), üvert/hivert, la locució de 
temps en temps, o la diftongació en mots com fuent, 
fuelha/fuella, uerts/huerts i en  formes verbals com 
la segona persona del sin-
gular del present d’indica-
tiu del verb poder, tu puets.  
Especialment destacable és 
prau·praus, que el benas-
quès fa prau·prats, o el par-
ticipi prenet (pres), també 
propi d’algunes localitats 
ribagorçanes, com Espés. 
És provençal, també, el mot 
valiera (vall), que retrobem 
en un afluent de la Noguera Ribagorçana i en els 
rius d’Andorra en la variant valira, una dada que ens 
podria donar una idea dels límits orientals de la pre-
sumpta colonització alpina, si es va esdevenir. En 
toponímia tenim la Venasca, una muntanya de la con-
trada de Champsaur que coincideix exactament amb 
el primer nom documentat de Benasc. Les formes 
provençals adujar (ajudar) i emprencipiar també exis-
teixen en aragonès.

Pel que fa a l’occità de les «valades», trobem el 
demostratiu masculí esto, comú amb el piemontès 
sto, que en ribagorçà també existeix i a Benasc s’ha 
transformat en isto.  Algunes de les coincidències 
lèxiques ressenyables són mots com fueia/fuella, 
sanguiüt/sanglluc, minjar, calar (ficar), acampament, 
maledeta (maleïda), canaula, empiegar/empllegar, gòi 
(goig), loria/lúria (llúdria), natura (vulva), piaça/pllaça, 
piat/pllat, piurar/pllorar, piuvisniar/espllovisniar, quiòt/
cllòt, sisquiar/siscllar (xisclar), tèrmi (terme), vila, i en 

morfologia, el plural femení en -es,  la forma del plus-
quamperfet de subjunctiu del verb haver esse/hesse 
(hagués) o diftongacions com ara ues/uesso, puent o 
puercs. El so fricatiu interdental sord de la zeta caste-
llana també és present a les «valades», com a la part 
occidental de la Ribagorça (no pas a Benasc). Hi ha 
coincidència amb el benasquès, també, en els infini-
tius dobles: beure·béver/beure·bever, culhir·cuelhre/
collir·culre, deure·dever/deure·dever, i en la difton-
gació que apareix en la conjugació de determinats 
verbs: duermo·duerms·duerm/duermo·duermes·du·
erme i muero·muers·muer/muero·muers·muere, o 
tu puets (tu pots) i en la forma subjuntiva del mateix 
verb puesque (pugui), i en mots com nuef·nueva/nue·
vo·nueva. Particularment interessant és comparar els 
dies de la setmana: luns/lluns, mars/marts, mèrcres/
mierques, jòus/jòus, venres/venres, sande/sapte, dia·
menja/dimenge. En toponímia trobem Lauset, que 
a la Ribagorça ha esdevingut Llauset. Lauset és el 
diminutiu de laus, sinònim de estany, i efectivament 

Llauset a la Ribagorça és un 
estany. A remarcar, també, 
l’Aygo Grant (Aiga Grand), 
que designa un riu princi-
pal de la zona, molt sem-
blant a l’Aigua Major, que 
és com es coneix l’Éssera 
a Benasc. Per acabar, cal 
destacar que en l’occità de 
la vila de Robilant hi ha tres 
sinònims per a anomenar el 

conill: les formes cuní, cocho i përro. Curiosament, 
a Campo, Ribagorça, vila situada al sud de Benasc, 
el gos és anomenat cotxo.  

Pel que fa al piemontès, el benasquès hi coincideix 
en mots com can, fer gòj / fèr gòi, novanta i ansima/
ensima (damunt).

Com es pot veure, aquest seguit d’elements d’apa-
rença aragonesa en realitat podria ésser d’origen 
alpí. Si tot aquest corpus fos considerat alpí —i els 
topònims Ésera i Benasc ho podrien confirmar—, la 
dimensió presumptament aragonesa del benasquès 
es reduiria molt. Ja no tindria força la seva considera-
ció de llengua mixta catalano-aragonesa, i guanyaria 
punts la seva consideració occitano-catalana (o cata-
lano-occitana). A més, l’estudi de l’extensió de tots 
aquests elements i fenòmens potencialment alpins 
dins l’Aragó podria ajudar a entendre més la història 
de les llengües i les identitats d’aquest complex país.    

Si tot aquest corpus fos 
considerat alpí —i els topònims 

Ésera i Benasc ho podrien 
confirmar—, la dimensió 

presumptament aragonesa del 
benasquès es reduiria molt.
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Introducció

Aquest article és una síntesi molt resumida d’un Treball 
de Fi de Grau (TFG)1 que l’autor signant va presentar 
a la Universitat de Barcelona el juny del 2013, tot just 
com a darrera etapa del Grau de Filologia Catalana. 
L’estudi va ser dirigit pel Dr. Francesc Bernat.

El tarragoní és un dels petits dialectes —si més no, 
territorialment parlant, perquè des d’un punt de vista 
demogràfic la zona del Camp de Tarragona voreja el 
mig milió d’habitants— que formen part del gran bloc 
oriental. Tradicionalment —i també una mica col·lo-
quialment, si es vol—, s’ha dit que és un dialecte de 
fonètica oriental però amb morfologia i lèxic predo-
minantment occidentals. Una mostra d’això podrien 
ser els famosos llonganissa, corder o xampú, per 
citar algunes de les paraules més habituals del món 
de l’alimentació.

L’objectiu del treball va ser analitzar la pervivència i 
l’ús d’alguns dels trets propis més característics de 
la morfologia nominal del dialecte. Concretament: les 
formes naltros/valtros; les formes aqueta/aquetes; 
l’article lo; els plurals amb n etimològica en hòmens/
jóvens, i les formes plenes en pronoms com me i te.2

Metodologia

Des d’un punt de vista metodològic, l’estudi se cen-
trava en dos gran eixos: d’una banda, el territorial o 
físic; de l’altra, en el social. És a dir, en primer lloc 
es van estudiar quatre poblacions: Vilallonga del 
Camp, La Pobla de Mafumet, La Secuita i Perafort,3 
tots quatre municipis de l’extrem nord del Tarragonès 

El tarragoní: a cavall de la 
pervivència i la desaparició

   Abel Carretero Ernesto

—els dos primers limiten amb el Baix Camp i els dos 
darrers, amb l’Alt Camp—, de tradició agrària i sense 
una influència directa de cap de les grans ciutats del 
Camp —Tarragona, Reus i, en menor mesura, Valls. 

Mapa de la zona estudiada, amb el riu Francolí a la 
part central (orientació: N)

1 El treball sencer, en versió pdf, es pot consultar al Dipòsit Digital de la UB, on es va publicar gràcies a la bona valoració del tribu-
nal de TFG: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/48827

2 Cal tenir en compte que el tarragoní, com a dialecte amb entitat pròpia, té alguns altres trets morfològics peculiars, com per exemple 
l’absència de la marca d’infinitiu, la qual cosa implica que l’ús dels pronoms clítics sigui sempre amb la forma reduïda (no pas la 
plena, com propugna la normativa) en posició enclítica: portà’l en lloc de portar·lo, fe’l en lloc de fer·lo.

3 La tria d’aquests municipis no és casual. Primer, perquè la Pobla de Mafumet és el lloc de naixement d’un servidor; segon, perquè 
un dels objectius del treball era demostrar (o desmentir) la hipòtesi que el filòleg Daniel Recasens havia fixat l’any 1985 en l’únic 
estudi amb profunditat que hi ha del tarragoní: que el riu Francolí feia de frontera lingüística per la banda nord en l’extensió territo-
rial del dialecte.

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

En segon lloc, pel que fa a l’eix social, l’estudi cons-
tava de diverses variables: la generacional —tres 
franges d’edat, de 18 a 23 anys (G1), de 45 a 50 
anys (G2) i de 75 a 80 anys (G3)— i la del sexe —tres 
homes i tres dones en cada una de les franges—, de 
manera que la mostra es va ampliar fins a 72 perso-
nes (entrevistades), que surten de multiplicar 6 per-
sones per 3 franges d’edat per 4 municipis. Tot i que 
no és representativa —els 4 municipis junts tenen una 
mica menys de 10.000 habitants—, és força interes-
sant i concloent per analitzar tendències.

President de Llengua Nacional

L I N G Ü Í S T I C A

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 0  |  1 r  t r i m e s t r e  2 0 2 0

2 9



Resultats i observacions

Com que l’espai que tenim aquí és molt limitat, no 
podem detallar els resultats, per això únicament ens 
centrarem en les observacions més importants. En 
el treball hi ha una anàlisi de la variació per gene-
racions, per sexe i per municipi, així com taules que 
inclouen l’ús concret de cada una de les formes en 

4 Aquesta afirmació coincideix amb els coneixements que tenim actualment sobre la sociolingüística de la variació: que les dones 
solen ser més innovadores i pioneres que els homes a l’hora de fer els canvis lingüístics.

les 72 entrevistes que es van fer, segons cada un 
dels trets lingüístics estudiats. 

Grosso modo, exposem tot seguit les diferències 
més importants que s’hi observen. Ho fem mitjan-
çant una taula a mode de resum que engloba els 
comportaments més destacats de cada un dels 
grups i trets.

Comportament general de cada generació per cada un dels trets

Tret/generació G1 G2 G3

Article lo Pèrdua total
Coexistència/vacil·lació entre 
formes dialectals i estàndard

Presència mitjana i 
espontània

N etimològica a 
hòmens i jóvens

Pèrdua total
Més manteniment que 

pèrdua
Manteniment molt elevat

Naltros/valtros Manteniment elevat Manteniment elevat
Manteniment total (100 % 

dels parlants)

Aqueta/aquetes
Coexistència/vacil·lació entre 
formes dialectals i estàndard

Coexistència/vacil·lació entre 
formes dialectals i estàndard

Coexistència/vacil·lació entre 
formes dialectals i estàndard

Formes me/te Variació aleatòria Variació aleatòria Variació aleatòria

Una anàlisi una mica més detallada pel que fa al sexe 
dels parlants ens mostra que en general, tret d’alguna 
excepció puntual, les dones solen produir abans els 
canvis cap a les formes estàndard4. 

Tot analitzant les dades respecte de la variació geo-
gràfica, el treball conclou que el riu Francolí no és 
una barrera determinant en cap cas, atès que hem 
vist que comparteixen els trets i les tendències en 
ambdós costats de riu. És més, en alguns casos el 
comportament que esperaríem s’inverteix: a Perafort 
es mantenen més alguns trets que esperaríem que 
gaudissin d’una major vitalitat a la Pobla pel fet que 
aquesta última població està situada a la banda de 
ponent del riu.

Conclusions

És del tot evident i innegable el canvi lingüístic que 
s’està produint en la parla del Camp de Tarragona. 
Ara bé, cal matisar molt el grau de desdialectalitza-
ció que s’està patint, ja que no afecta tots els trets 
de la mateixa manera. En qualsevol cas, és molt 
rellevant que tan sols hi ha dos parlants que mante-
nen sempre els cinc trets que hem estudiat: tos dos 

de Vilallonga del Camp i de vora 80 anys (el 2013, 
quan es va dur a terme l’estudi). 

El manteniment de la n etimològica en el plural dels 
mots home i jove i l’ús del lo com a article són els dos 
trets lingüístics que han desaparegut totalment entre 
els joves tarragonins de l’àrea estudiada. La pèrdua 
s’ha produït en els últims anys, coincidint, bàsicament, 
amb la introducció de l’ensenyament del català norma-
tiu a l’escola i l’auge dels mitjans de comunicació en 
català, on predomina l’ús de l’estàndard. Per tant, és 
clara la correlació entre el nivell d’estudis i l’estandar-
dització o desdialectalització dels parlants. Com més 
estudis, menys manteniment, en termes generals, de 
les formes dialectals. 

L’ús dels clítics amb la forma plena i les variants aqueta 
i aquetes del demostratiu femení de proximitat presen-
ten molta més variació. Possiblement el canvi s’estigui 
produint actualment, però no en veiem cap evidència 
que hagi d’esdevenir-se a curt termini, sobretot tenint en 
compte que en totes tres generacions el grau de varia-
ció és molt elevat. Aquesta variabilitat seria un senyal 
que fa temps que conviuen ambdues solucions, per 
bé que la tendència és a anar cap a l’estandardització. 
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Les formes naltros i valtros, l’últim tret que hem estu-
diat, gaudeixen de molta vitalitat arreu i en qualsse-
vol de les generacions. Creiem que molts parlants 
identifiquen aquestes formes com a pròpies de la 
parla del Camp. En aquest sentit, creiem que actua 
com una mena de tret identitari per a molts parlants.5

Pel que fa a la variació geogràfica, és cert que el 
riu Francolí mostra algunes tendències lingüísti-
ques diferenciades a banda i banda: en general, a 
Vilallonga es mantenen molt tots els trets, mentre 
que a la Secuita, ben poc. Perafort i la Pobla, en tot 
cas, presenten un comportament peculiar, ja que a 
Perafort es mantenen més trets que a la Pobla, tot 
just a l’inrevés del que esperaríem atenent la hipòtesi 
de Recasens. Per tant, no el veiem com una barrera 
geogràfica determinant en cap d’aquests trets. 

Per acabar, la citació que feia Recasens el 1985 
(tinguem en compte que fa 35 anys) en un dels seus 
estudis és especialment rellevant, ja que creiem que 
hem pogut demostrar que la seva intuïció era encer-
tada i que, desgraciadament, en part ja s’ha produït: 

Les diferències dialectals observades al Camp desa-
pareixeran de forma imminent en un futur no massa 
llunyà. L’actual generació de quaranta anys i, sobre-
tot, els individus més joves d’uns vint ja no conserven o 
conserven amb poca vigència gran nombre de variants 
lingüístiques que els vells encara utilitzen. Cal, doncs, 
en aquest precís moment, sense dilació, detectar i ana-
litzar variants d’aquestes característiques. (Recasens 
1985: 15).

5 No descartem que aquesta marca identificadora es produeixi 
també, tot i que en menor mesura, amb les formes aqueta i 
aquetes. Amb tot, veient els resultats obtinguts no ens atrevim 
a afirmar-ho rotundament.
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Una qüestió d’articles. 
El cas de Pollença

   Andreu Salom i Mir

L’article salat (es, sa, s’, pl. es, ses) constitueix un tret 
dialectal característic dels parlars de les Illes Balears 

i Pitiüses, amb l’excepció de la vila de Pollença (Mallorca 
nord-occidental). Aquesta particularitat gramatical, que 
identifica popularment el balear, dialecte particularment 
arcaïtzant, dins l’àmbit català, no és exclusiu, com és 
sabut, del nostre arxipèlag, car és també propi d’una 
faixa costanera de l’Empordà, en altres temps relativa-
ment incomunicada amb l’interior del país i, encara, de 
la població de Tàrbena (Marina Baixa), al País Valencià, 
repoblada al segle xVii per colons mallorquins (majori-
tàriament de Santa Margalida). Això no obstant, en tots 
dos indrets, l’article esmentat és en clara regressió, usat 
bàsicament en qualitat de règim intern entre les genera-
cions de més edat. De l’antic predomini de l’article salat 
en el català central tan sols romanen, avui, a banda 
del subdialecte empordanès, algunes restes toponími-
ques que han arribat fins a nosaltres en la seva forma 
aglutinada (Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant 
Climent Sescebes, Sant Llorenç Savall).

L’ús d’aquest article, derivat dels pronoms demostra-
tius llatins iPse, iPsa (el llatí clàssic no tenia articles), 
en contraposició a l’anomenat article literari (el, la, 
l’, pl. els, les), que prové de les formes ille, illa, va 
tenir molta difusió a l’Edat Mitjana. Així, els estudis 
de gramàtica històrica han demostrat que la forma 
IPSE fou universal en tot el domini català en temps 
força reculats (almenys fins al segle xii). L’alternança 
entre iPse i ille sembla que es féu evident entre els 
segles xii i xiii, i que entrat el segle XIII els articles es i 
sa decaurien. Hom ha apuntat, en aquesta faiçó, que 
la superposició d’ille a iPse és deguda, segurament, 
a l’influx de la llengua escrita cancelleresca (és a dir, 
de la cancelleria reial catalana), que seguia models 
occitans-provençals.

Al segle xiii, en el moment de la conquesta de Mallorca, 
l’article salat era encara d’ús habitual en gairebé tota 
la geografia catalana; és obvi, doncs, que els colons 
catalans que repoblaren les illes l’usaven normal-
ment. L’excepcionalitat de Pollença, abans indicada, 
respondria, molt probablement, a l’origen dels seus 
repobladors.

El fet que els dos llinatges pollencins més usuals siguin 
Cifre i Cerdà ens proporcionen una valuosa informa-
ció al respecte. L’un, Cifre, és un cognom d’origen occi-
tà-provençal i l’altre, Cerdà, el portaren els originaris 
de la Cerdanya, regió natural dels Pirineus, les relaci-
ons de la qual amb el Llenguadoc i altres zones occi-
tanoparlants han estat constants al llarg de la història. 
Atès que la vila fou en part repoblada, segons sembla, 
per contingents occitants, als quals s’hi afegirien ele-
ments catalans (cerdans et altri) que havien estat en 
contacte freqüent amb els primers, és de raó suposar 
que l’article derivat d’ille fos el que predominàs a tota 
la vall pollencina. La llengua d’oc l’havia tengut sempre 
com a article comú, mentre que els parlars catalans del 
Pirineu —en aquell temps força més poblat— podrien 
haver iniciat ja, en els anys del poblament, el canvi cap 
a l’ús d’aquesta mateixa partícula gramatical. Breument: 
el component occità, en la repoblació de Pollença, jun-
tament amb el conjunt de catalans que n’eren, històri-
cament i lingüísticament molt propers, hauria estat un 
element decisiu en l’èxit d’ille en terres pollencines. El 
relatiu aïllament de la contrada i les escasses comu-
nicacions de l’època acabarien d’assegurar la consoli-
dació, en el parlar pollencí, de l’article dit literari, per bé 
que amb algunes modificacions morfològiques i fonèti-
ques posteriors pel que fa al masculí (el>eu>u).
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El proppassat 13 de gener va fer vint-i-cinc anys de 
la mort del poeta, sacerdot i estudiós de l’Alguer 

Francesc Manunta (1928-1995), efemèride que coin-
cideix amb el 25è aniversari de l’edició en alguerès de 
Tintín al país de l’or negre (Barcelona: Juventut, 1995). 
Per aquest motiu, el 20 de gener vaig publicar en El 
Punt Avui l’article «25 anys de la mort de Francesc 
Manunta i de Tintín en alguerès», que amplio i reviso 
en aquest número de llengua nacional. 

De fet, feia deu anys que havia publicat en El Punt 
l’article in memoriam «L’alguerès Francesc Manunta, 
quinze anys després», el 28 de març del 2010. Entre 
altres consideracions, lloava el seu activisme cultural 
i lingüístic, la seva tenacitat:

«En Manunta activista cultural havia aconseguit l’au-
torització del bisbe d’una segona missa en català 
ad experimentum a l’Alguer, a la catedral de Santa 
Maria, diumenges. La primera autoritzada fou la de 
Josep Sanna, autor del Diccionari català de l’Alguer, 
encara avui oficiada i continuada cada dissabte per 
Antoni Nughes, a Sant Francesc1. Qui no recorda, amb 
un somriure nostàlgic, les discussions lingüístiques i 
de codificació en l’àmbit de la litúrgia entre Nughes i 
Manunta, entre aquell Anjoni de Déu de Nughes (fent 
ús formal del sardisme generalitzat per anyell, del sard 
anzòne, en logudorès, o angiòni, en campidanès, que 
jo he documentat el 1734) i l’Anyell de Déu de Manunta 
(per dignificar l’alguerès litúrgic, allò que ell anome-
nava l’alguerès clàssic)? De fet, ni quan oficiava la 
missa Manunta no deixava de banda el seu postulat 
lingüístic, fins i tot a vegades alliçonava els feligre-
sos: «cremar, en català, que ja trobem al Cant de la 
Sibil·la que es canta a l’Alguer des de fa segles; però 

La situació de l’alguerès 25 anys 
després de la mort de Francesc 
Manunta i de Tintín en alguerès

en alguerès diem brujar» (una interferència lexical 
del sasserès brusgià, que començo a documentar el 
1802).»

Em preguntava en l’article del passat gener dins 
El Punt Avui com, vint-i-cinc anys després, «hauria 
valorat Francesc Manunta l’actual situació de l’algue-
rès i de l’activisme cultural de la ciutat catalana de 
Sardenya».

Poc s’hauria imaginat aquest fundador d’Òmnium 
Cultural de l’Alguer (1993) i un dels impulsors del 
Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori 
de l’Alguer (1994) que avui el centre ja no existiria (sí, 
tanmateix, Òmnium Cultural de l’Alguer, presidit per 
Esteve Campus)2, malgrat la bona feina feta durant 
anys en formació de mestres i en adaptació de materi-
als didàctics al català de l’Alguer, com el Tintín al país 
de l’or negre, elaborat per un grup de joves alguere-
sos com a experiència pilot. Poc s’hauria imaginat 
els efectes del Projecte Palomba d’alfabetització dels 
alumnes de l’escola primària i secundària obligatò-
ria de l’Alguer a cavall de l’abril de 1999 i el maig del 
2010! I hauria gaudit de veure en funcionament La 
Costura, un projecte d’escola bressol en alguerès, 
italià i anglès que va poder desplegar bona feina entre 
els anys 2004 i 2015.

Vull recordar, aprofitant l’avinentesa i a tall d’home-
natge als joves autors, unes consideracions lingüísti-
ques que vaig escriure en el 2012 sobre l’adaptació de 
Tintín al país de l’or negre (1995) al català de l’Alguer: 

«I vet aquí la primera frase del text Tintín al país de 
l’or negre adaptat a l’alguerès: “Ara! Ara! Venc lego!” 

   Andreu Bosch i Rodoreda
Universitat de Barcelona

1 Antoni Nughes, sacerdot i historiador de l’Alguer, que oficiava la missa en alguerès, va morir el 4 de maig del 2018.
2 I altres associacions per la defensa de la llengua i la cultura de l’Alguer, com l’Obra Cultural, l’Associació per a la Salvaguarda 

del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer, l’Escola de Alguerés Pasqual Scanu, l’Ateneu Alguerès i la delegació algueresa de la 
Plataforma per la Llengua.
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en lloc de la versió original “Ja va! Ja va! De seguida!”, 
en boca d’un benziner. Seguida de la intervenció d’un 
dels Dupont, que diu: “I deixi·me calqui gotera per a 
l’encenedor...” enfront de «I deixeu-n’hi unes quantes 
gotes per a l’encenedor». Però n’hi ha d’altres de ben 
il∙lustradores: “I com: no és ver que tu sés vengut a 
me diure d’un càrrec d’armes i de municions?”, pre-
gunta el poderós xeic a Tintín; o “Donques tu m’has 
dit una mentida, fill de cutxo!” en lloc de “Llavors tu 
m’has mentit, fill de gossa” (p. 17). I acaba el llibre 
amb l’enrabiada del capità Haddock per les mata·
resies (‘trapelleries’) d’Abdallah, el fill de l’emir, “la 
mia coqueta olida” o “lo meu pardalutxo cantador” (p. 
61): “Mataresa! Mataresa! Ja el pot ben diure! Però, 
per saber la continuació de la mia història, no comptau 
més amb mi. Llamp de llamp, és acabat, i ben acabat” 
(p. 62).»3

De fet, també fa vint-i-cinc anys del primer número 
de la revista didàctica Mataresies. Periòdic al servici 
dels minyons, de la qual es van fer una setantena 
de números des de 1995 fins al 2007 (en diverses 
etapes). Totes aquestes publicacions i altres, edi-
tades pel Centre de Recursos Pedagògics Maria 
Montessori, van anar teixint un model de llengua 
escrita fixat per Luca Scala en Català de l’Alguer: cri·
teris de llengua escrita. Model d’àmbit restringit de l’al·
guerès (Barcelona: PAM, 2003)4.

Però davant d’aquests projectes educatius interrom-
puts per causes diverses i en una societat actual en 
què pocs minyons són catalanoparlants, com demos-
tra l’enquesta sobre Els usos lingüístics a l’Alguer de 
2015, comença a haver-hi una nova alenada de reivin-
dicació lingüística, de la mà de la Llei regional de 3 de 
juliol de 2018 Disciplina della politica linguistica regio·
nale, que estableix que «la llengua sarda, el català de 
l’Alguer i el gal·lurès, el sasserès i el [genovès] tabar-
quí, constitueixen part del patrimoni immaterial de la 
Regió, que ha d’adoptar les mesures necessàries per 
a la seva tutela, posada en valor, promoció i difusió»5,

Que la Plataforma per la Llengua, a través de la seva 
delegació algueresa, hagi impulsat la campanya de 
conscienciació Volem l’escola en alguerès / Vogliamo 
la scuola in algherese és una bona notícia: «Volem 
l’escola en alguerés és la campanya més important 

que havem mai activat: totes són estades importants, 
però aqueixa és realment especial per la sua projec-
ció en lo futur», en paraules d’Irene Coghene, acti-
vista cultural algueresa i membre de l’Executiva de la 
Plataforma6. Perquè es basa en la recollida de signa-
tures per a tornar a dur l’alguerès a l’escola, acompa-
nyada de la campanya arreu dels territoris de parla 
catalana «Som 10 milions, som una llengua», amb el 
lema específic «Sem 10 milions que parlem alguerés», 
que em recorda Expolangues 2010 amb el lema «Le 
catalan, la langue de 10 millions d’Européens» que va 
desplegar a París l’Institut Ramon Llull el febrer del 
2010, amb el català com a llengua convidada a aquest 
saló d’aprenentatge de llengües.

Tanmateix, aquesta «campanya per reclamar l’ense-
nyament en alguerès», en aplicació de la Llei regi-
onal del 2018, que «reconeix a les famílies lo dret 
de sol·licitar l’ensenyament en la llengua de la ciutat 
al moment de la inscripció a l’escola», «ni manco 
enguany aquesta opció és estada possible». Segons 
la Plataforma per la Llengua, un 88,2% dels alguere-
sos entén l’alguerès, un 36,4% el sap parlar amb fluï-
desa, un 8,1% l’escriu, si bé un altíssim «93,3% volen 
que s’introdueixi l’alguerès a l’escola»7.

3 Andreu Bosch i Rodoreda, «A propòsit de l’edició de Tintín en alguerès i dels problemes de codificació», Zeitschrift für Katalanistik 
/ Revista d’Estudis Catalans, núm. 25 (2012), p. 51.

4 Ibidem, pp. 50-51.
5 Legge Regionale 3 Luglio 2018, n. 22 Disciplina della politica linguistica regionale, art. 2: «La lingua sarda, il catalano di Alghero e 

il gallurese, sassarese e tabarchino, costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione,che adotta ogni  misura utile alla 
loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione».

6 “Los minyons a escola”, La Corbella, 34, pàg. 40.
7 La Corbella, 34, pàg. 30.

Trobada a la seu de la Plataforma per la Llengua amb la directora 
Neus Mestres, el passat 23 de desembre de 2019, per conèixer 
la campanya “Sem 10 milions que parlem alguerés”
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Aquestes dades sociolingüístiques deriven, a grans 
trets, de l’Enquesta d’usos lingüístics a l’Alguer 
(2015), encarregada pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Se’n poden consultar les 
dades i l’anàlisi sociolingüística de Francesc Ballone 
en Els usos lingüístics a l’Alguer, 2015 (Barcelona: 
Direcció General de Política Lingüística, 2017), i en 
les traduccions en sard i en italià Sos usos linguìsticos 
in S’Alighera, 2015. Gli usi linguistici ad Alghero, 2015 
(2a edició: 2018), també a cura de Francesc Ballone. 
Si les comparem amb les dades de l’Enquesta sobre 
els usos lingüístics a l’Alguer 2004. Llengua i societat a 
l’Alguer en els inicis del segle xxi (Barcelona: Direcció 
General de Política Lingüística, 2004), a cura d’Enrico 
Chessa, la situació, lluny de millorar, empitjora, per tal 
com es confirma el trencament de la transmissió oral 
de l’alguerès de pares a fills. També en parla Guido 
Sari en El català de l’Alguer: una llengua en risc d’ex·
tinció (Barcelona: La Busca, 2012).

I acabo amb quatre apunts lingüístics. La campanya 
#som10milions de la Plataforma per la Llengua8 recull 
i difon les diverses variants lèxiques referides al tomà-
quet, en alguerès pomata, solució que documento a 
l’Alguer des de 1745 (amb «una sistella de pumata»), 
enfront de la variant tomata (1700)9. Visitar l’Alguer 
no sempre permet copsar-ne la catalanitat lingüística: 
podem  trobar un arcaisme fossilitzat en una funerària 
de l’Alguer: www.rumpura.com, amb un rumpura que 
remet al xisto ‘malnom’ Rompuda, participi femení del 
verb rompre, pronunciat «rumpura», formes que avui 
han evolucionat cap a rompir i rompida, amb canvi 
de conjugació verbal; i també podem prendre vins 
de diversos cellers amb noms algueresos, com ara 
Margalló, Gínjol, Cabiròl (topònim), Valmell (solució 
algueresa per vermell), Vi marí i Tanca Farrà10 .

8 La Corbella, 34, pp. 18-19 i 32-33.
9 Andreu Bosch i Rodoreda, Els noms de la fruita a l’Alguer (Barcelona: PAM, 1999), p. 140.
10 Vegeu-los amb detall en Andreu Bosch i Rodoreda, «Riqueza onomasiológica de las variedades de uva y de la fruta en Alguer entre 

los siglos xVii i xix», Propter magna recreatus. Lengua, literatura y gastronomía entre Italia y la Península Ibérica (Universidade de 
Santiago de Compostela, 2019), pp. 106-108.

Portada de l’estudi sociolingüístic trilingüe a cura de Francesc 
Ballone (Barcelona: Direcció General de Política Lingüística, 2018)
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   Bernat Joan i Marí 

El català, llengua franca 
dels Països Catalans?

La plena normalització de l’ús de la llengua catalana 
hauria d’implicar, si afectava tot el seu territori 

lingüístic, que aquesta fos la llengua franca dels 
Països Catalans. Si no, que ho fos almenys de l’àrea 
on el procés de normalització lingüística hagués 
reeixit. La llengua franca és la que serveix per a 
comunicar-se entre els seus parlants i els parlants 
d’altres llengües. Per posar un exemple clar, l’hebreu 
és la llengua franca d’Israel. Allà hi ha parlants de 
yiddish, de rus, d’alemany, d’anglès, d’àrab, d’hebreu 
i d’altres llengües. Fins i tot encara hi queda un 
petit nucli de parlants d’arameu. La llengua franca, 
emperò, la llengua que s’utilitza per a comunicar-se 
entre les persones que parlen totes aquestes llengües 
diferents, és l’hebreu. En això consisteix un procés 
de normalització lingüística reeixit. Així es recupera 
una llengua. 

Paradoxalment, a mesura que ens anam acostant al fet 
bàsic i fonamental per a la normalització de qualsevol 
llengua (la independència política de la comunitat 
humana que la parla), la qüestió de la llengua va 
esdevenint més i més tabú entre nosaltres. Com més 
sembla que ens anem acostant a la independència, 
més dificultats hi ha per a trobar propostes sobre el 
futur de la llengua (o de les llengües). I fer propostes 
comença a resultar (si més no socialment) perillós. Vull 
dir que dir-ne alguna cosa suposa immediatament rebre 
múltiples atacs, una part dels quals, inexorablement, 
procediran de sectors de l’independentisme. I no 
em referesc tan sols a la piulada, absolutament 
desafortunada, del diputat G. Rufián, en què deia que 
havíem d’optar per «més Rosalía i menys koinè», com 
si l’èxit de la cantant de Sant Esteve Sesrovires i el 
manifest a favor de l’oficialitat única del català en la 
futura república es poguessin comparar en el mateix 
pla de pensament. 

El fet que la qüestió de la llengua, diguem-ho així, hagi 
esdevingut tabú entre nosaltres no ajuda gaire a poder 
debatre amb llibertat i amb capacitat de contrastar 
parers al voltant de quina política lingüística ens cal, 
ara mateix, i, també, de quina articulació lingüística 
hauria de ser la pròpia de la futura República Catalana. 

Certament, al cap i a la fi, els qui diran quina llengua 
o quines llengües són les oficials de la república 
(suposant que hi hagi llengües oficials) i quin hagi 
de ser el règim lingüístic del nou estat seran els 
diputats elegits democràticament que integraran 
el parlament constituent. Però entenc que serà 
necessari haver tingut abans un debat obert sobre la 
qüestió, que involucri no solament polítics, sinó també 
sociolingüistes, escriptors, etc. 

Llengua de trobament

He usat el terme «llengua franca» per a referir-me a 
llengua de trobament, és a dir, a llengua coneguda 
per tothom en el si d’una societat determinada. 
Normalment, de llengües de trobament, en cada 
societat només n’hi ha una, independentment de 
la quantitat de parlants que hi pugui haver d’altres 
llengües i de la quantitat de llengües que s’hi puguin 
veure implicades. 

Així, en una ciutat com Nova York (agafem-la com a 
exemple), certament hi ha parlants de moltes llengües 
(espanyol, armeni, àrab, alemany, rus, hebreu, i un 
llarguíssim etcètera), però només n’hi ha una que 
conegui tothom (o la immensa majoria de la població) i 
que, per tant, faci el paper de llengua franca: l’anglès. 
En les seues novel·les ambientades en aquesta ciutat, 
el novel·lista rus Sergei Dovlàtov ens presenta els 
cercles d’exiliats russos. Certament, la llengua entre 
ells és el rus, però tots malden per aprendre anglès tan 
aviat com sigui posssible. I les comunicacions amb tots 
els qui no són estrictament russòfons es produeixen 
en anglès. Les desenes de milers d’hispanòfons, de 
russòfons o d’altres parlants no anglòfons que hi pugui 
haver a Nova York no alteren per a res el resultat final: 
la llengua d’intercanvi entre tots ells és l’anglès. 

En quines condicions el català és llengua franca? 
Realment, en poques, però en podem comentar 
algunes en les quals habitualment no pensam. Em 
referesc, per exemple, als intercanvis dins els Països 
Catalans però no dins el mateix estat. Em ve al cap el 
cas d’un grup d’alumnes d’un institut de l’illa d’Eivissa 
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que solen fer un intercanvi amb alumnes d’un altre 
institut, en aquest cas de la ciutat de Perpinyà. En 
teoria, els eivissencs hi van, entre altres coses, a 
aprendre francès, i els perpinyanencs vénen a Eivissa 
a aprendre espanyol. Però, en la pràctica, i d’això 
també en són conscients les professores que arrangen 
l’intercanvi, la llengua que acaba funcionant com a 
llengua franca entre aquests grup d’estudiants és el 
català. Per què? Senzillament, perquè els eivissencs 
saben una mica de francès (però, òbviament, saben 
més català que no francès) i els perpinyanencs saben 
una mica d’espanyol (però, en general, també saben 
més català que no espanyol). De manera que la llengua 
més fàcil per a tots ells és el català. I és la que solen 
usar amb més naturalitat en els referits intercanvis. 

També funciona el català com a llengua d’intercanvi 
entre al·lots que, mentre són en territori de parla 
catalana, pràcticament no usen el català, però quan 
van de vacances al seu poble d’Andalusia o de Castella 
el fan servir perquè els parents adults no s’assabentin 
de les seues trapelleries. 

En ambdós casos, hi apareix un element manifest, 
fonamental perquè el català sigui llengua franca: cal 
aconseguir que una part de la població no conegui 
l’espanyol (o el francès, si som al nord). 

Elements bàsics perquè el català sigui llengua 
franca

La plena normalitat per a l’ús de la llengua catalana 
només es pot manifestar a través de l’adopció del 
català com a llengua franca entre els ciutadans dels 
nostres països que parlen més de dues-centes llengües 
diferents. Quan una persona vinguda de Colòmbia 
i un venedor de fruita d’origen paquistanès, d’una 
manera habitual, es parlin en català, sense haver-se 
de plantejar el fet ni de discutir-lo, el català serà una 
llengua plenament normalitzada. Quan el gambià que 
ha vingut a buscar una vida millor entre nosaltres i la 
xinesa que hi ha vingut pel mateix motiu es trobin i, 
espontàniament, es parlin en català, el català haurà 
assolit la normalització. Quan els fills dels filipins i els 
fills dels magribins juguin en català entre ells al pati del 
col·legi, el català serà el punt de trobada entre parlants 
de diferents llengües, als nostres països. Quan els 
catalanoparlants d’origen no canviïn de llengua davant 
els parlants d’altres llengües, sinó que el canvi vagi 
a l’inrevés, la nostra llengua nacional constituirà el 
punt de trobament entre tots. En això consisteix la 
normalització lingüística. 

Actualment, el francès és la llengua franca a la 
Catalunya del Nord i l’espanyol és la llengua franca 

dins els territoris que es troben sota domini del 
Regne d’Espanya. Però no podem considerar que ho 
siguin d’una manera inequívoca, inqüestionable ni, 
sobretot, inamovible. Pensem en fenòmens en què 
la gent no sol pensar (ni tan sols des de l’àmbit de la 
sociolingüística), com ara la qüestió dels ciutadans que 
viuen als països catalans del sud dels Pirineus i que no 
parlen espanyol. Teòricament, entre nosaltes, tothom 
parla espanyol. Però això no respon a la realitat. Quin 
impacte sociolingüístic pot tenir el fet que l’illa d’Eivissa 
sigui probablement el territori de totes les Balears on 
hi ha menys percentatge de catalanoparlants, però 
també és el territori on hi ha menys percentatge 
d’hispanoparlants (i, encara més, el territori on hi 
ha el percentatge més elevat de gent que no coneix 
l’espanyol ni el català)? Certament, a Menorca o a 
la Garrotxa hi ha molts més catalanoparlants que no 
a Eivissa o a Alacant, però també l’espanyol hi és 
una llengua més segura. El percentatge de població 
resident que coneix l’espanyol (que l’entén i que s’hi 
pot comunicar mínimament) s’acosta al cent per cent. 
A Eivissa o a Alacant és perfectament possible anar 
a un bar, a un restaurant o a una botiga i que, parlant 
en espanyol, ningú no t’entengui. Recentment, en un 
restaurant de la població de Santa Eulària del Riu 
em varen oferir la carta en anglès o en italià. Cap 
cambrer no parlava català. Cap cambrer no parlava 
espanyol. És molt difícil trobar en la «Mallorca 
profunda» o en la «Catalunya verda» un restaurant 
amb mitja dotzena de cambrers cap dels quals no 
entengui l’espanyol. Evidentment, aquest fet també 
té un impacte sociolingüístic. I no necessàriament 
ha d’anar en contra de la normalització de la llengua 
catalana, sinó que pot resultar un al·licient. 
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Els elements bàsics perquè el català esdevingui 
la llengua de trobament entre parlants de llengües 
diferents arreu dels Països Catalans són, des del 
meu punt de vista, els següents. 

a) Autocentrament, consecució del poder polític. 
L’element clau per a la normalització de qualsevol 
llengua és que compti amb un estat propi. 
L’element recurrent per a totes les llengües 
que han aconseguit la plena normalitat d’ús, al 
llarg de l’últim segle, ha estat l’assoliment de la 
independència nacional. Tots els altres elements, 
d’alguna manera, deriven d’aquest. 

b) Que hi hagi persones que no entenguin les 
llengües que competeixin amb el català als 
respectius territoris, ço és que hi hagi gent que no 
entengui el francès a la Catalunya del Nord o que 
no entengui l’espanyol al sud. Això, evidentment, 
requeriria un estatus lingüístic en què, posem per 
cas, en la futura república, fos quin fos l’estatus 
jurídic de l’espanyol, no fos d’obligat coneixement 
per al conjunt dels catalanoparlants. Mentre tots 
els catalanoparlants del sud coneguin l’espanyol, 
aquesta serà la llengua més «fàcil» com a llengua 
franca. I no és la voluntat de la gent ni les actituds 
lingüístiques favorables allò que modela la plena 
normalització social de l’ús de la llengua, sinó la 
necessitat d’ús. 

c) Que el català sigui assumit d’una manera 
generalitzada com a llengua nacional. Certament, 
les actituds no són més determinants que les 
estructures. Però les estructures generen actituds, 
i les actituds generen estructures. Per tant, la 
consideració de la llengua catalana com a llengua 
nacional dels Països Catalans resulta del tot 
imprescindible per a la seua plena normalització 
d’ús social. 

Per posar al centre del debat

Llengua nacional

Les llengües nacionals de Catalunya són el català 
i l’occità. Així entenc que ho hauria de recollir la 
futura Constitució de la República Catalana. Cal el 
reconeixement del català com a llengua nacional i, 
així mateix, de l’occità, encara que sigui una llengua 
minoritària a Catalunya mateix, com a llengua pròpia 
de la nostra minoria nacional històrica. Entenc que 
la República Catalana ha de ser modèlica en el 
tractament de la seua minoria nacional històrica, i 
que aquest tractament li ha de servir per a reforçar 
les relacions amb el conjunt d’Occitània, amb una 

aproximació entre iguals, sense interferències ni 
paternalismes. 

La llengua nacional del conjunt dels Països Catalans 
és la llengua catalana. Aquesta consideració ha d’estar 
per damunt de qualsevol consideració d’oficialitat, i del 
tractament que la futura constitució faci d’un element 
més contingent com és l’oficialitat lingüística. El fet 
de ser llengua nacional és un fet estructural. El fet de 
ser llengua oficial (única o no) és una contingència 
històrica d’una etapa determinada. 

Oficialitat asimètrica

Suposant que la futura república tengui llengua oficial 
(o llengües oficials), des del meu punt de vista s’hauria 
d’optar per una oficialitat asimètrica. En aquest context, 
el català (o l’occità a l’Aran) no pot tenir la mateixa 
consideració que la resta de llengües que puguin tenir 
algun grau d’oficialitat. Entenem que l’única llengua 
que ha de ser d’obligat coneixement per a tota la 
població, en el si de la futura república, ha de ser la 
llengua catalana (si no volem que existeixi un perill fort 
d’irlandització lingüística, és a dir, de residualització 
de la llengua catalana dins el territori que li és propi). 

Sense entrar a valorar si l’espanyol hauria de ser o no 
llengua oficial de la futura república (ja ho decidiran els 
legisladors), sí que caldria clarificar que, en cap cas, 
no ho pot ser en unes condicions similars a les actuals 
(en què és l’única llengua realment necessària, mentre 
que el català, com a molt i en determinats àmbits, 
resulta una llengua útil). Cal passar de la utilitat a la 
necessitat per a la llengua catalana. 

Reciprocitat Catalunya·Espanya (mentre València i 
Balears en siguin part)

Mentre el País Valencià i les Illes Balears formin part 
d’Espanya, una futura República Catalana, en les 
seues relacions amb el Regne d’Espanya, hi hauria 
d’incloure el tracte de la llengua i la cultura catalanes 
en aquests dos països catalans. Així, el reconeixement 
oficial de l’espanyol en la futura República Catalana 
hauria d’anar correspost amb un reconeixement oficial 
del català per al Regne d’Espanya. I tots aquells drets 
lingüístics que Catalunya reconegui als hispanoparlants 
(que han de ser amplis i garantistes) haurien de ser 
reconeguts, exactament en les mateixes condicions, 
per als catalanoparlants dins el Regne d’Espanya. 
Comptar amb un estat propi ha de servir per a 
aconseguir aquesta mena de tracte recíproc, mentre 
l’antic Regne de València i la part insular de l’antic 
Regne de Mallorca formin part del Regne d’Espanya 
sobrevingut en el segle xViii.  
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Qüestions de puntuació (i II)
   Josep Ruaix i Vinyet

(Continua del número anterior.)

[posar coma abans de la conjunció que enllaça dues 
oracions coordinades sintàcticament homogènies]

66) «Alguns us diuen que els cetacis són covards, 
i que no ataquen així com així; altres us diuen que 
és millor que no us en fieu» (notem com les ora-
cions subordinades que els cetacis són covards 
i que no ataquen així com així són coordinades i 
sintàcticament homogènies, és a dir, amb la mateixa 
estructura gramatical; per tant, caldria suprimir-hi la 
coma).

[posar coma davant un sintagma que complementa 
el sintagma precedent]

67) «És una manera de passar l’existència que no es 
comprèn, sense una forta passió ni una certa vocació; 
és el mateix que passa amb el comunisme, amb l’as-
tronomia i amb determinats ordes religiosos» (notem 
com el sintagma sense una forta passió ni una certa 
vocació complementa el verb precedent i es pronun-
cia normalment sense fer pausa entre l’un i l’altre; 
per tant, s’hi hauria de treure la coma subratllada).

68) «Avui dia és impossible xuclar un brot de fonoll i 
contemplar les estrelles, sense que la gent us prengui 
per un pur anacronisme» (cas anàleg a l’anterior, 
mutatis mutandis).

69) «Jo m’imagino el que haurien estat Quevedo i el 
P. Gracián, si haguessin anat a beure llimonades amb 
els senyors de la Institución Libre de Enseñanaza o 
haguessin vist que als canonges els feien diputats 
de les Constituents» (notem com l’oració condicio-
nal iniciada per la conjunció si va íntimament lligada 
amb l’oració principal i, entre l’una i l’altra, no s’hi fa 
pausa; per tant, caldria treure-hi la coma).

70) «L’Ajuntament de Moià nega les acusacions per 
la tala d’arbres ... Asseguren que només s’han d’es-
porgar arbres i que no se n’han tallat de centenaris, 
com deien els ecologistes» (notem que la presència 
de la coma no deixa clar el sentit del darrer segment 
[com deien els ecologistes]; per tant, aquesta coma 
s’hauria de treure).

[posar coma abans d’un sintagma intraoracional]

71) «Les habitacions s’han modificat una mica: hi han 
posat aigua corrent, han estovat els llits, fins han ins-
tal·lat banyeres i dutxes per als qui no estan malalts, 
però tenen ganes de rentar-se» (notem com el sin-
tagma però tenen ganes de rentar·se forma part de 
l’oració de relatiu [per als qui no estan malalts però 
tenen ganes de rentar·se] i abans no s’hi fa pausa; 
per tant, s’hi ha de suprimir la coma).

[posar coma després d’una locució que no en vol]

72) «... perquè Azorín és fill de l’Acadèmia, o sigui, 
del segle xViii» (la locució o sigui no va seguida, nor-
malment, de coma; sí, en canvi, que va seguida de 
coma la locució és a dir).

[no posar coma després d’un mot o locució que en 
vol]

73) «Lamentablement_Sidoni ens parla molt poc 
de la vida de les classes humils; llur aliment devia 
basar-se fonamentalment en productes vegetals, 
sobretot moltes cebes» (notem com lamentablement 
és un adverbi que vol anar seguit de coma; de fet, 
parlant hi fem una pausa; per tant, caldria escriure: 
Lamentablement, Sidoni ...).

74) «En segon lloc_Sidoni celebra el nomenament del 
qüestor Licinià» (notem com la locució en segon lloc 
[com altres d’anàlogues] vol anar seguida de coma; 
de fet, hi fem una pausa; per tant, caldria escriure: 
En segon lloc, Sidoni ...).

[no posar coma abans d’una oració causal coordinada]

75) «La política només la poden fer els polítics, els 
professionals de la política, els qui coneixen aquest 
art_perquè només ells tenen l’experiència suficient, 
els coneixements necessaris, el mètode que cal» 
(notem com el segment perquè només ells ... que cal 
és una oració causal coordinada, és a dir, que indica 
causa lògica o mental; per tant, caldria escriure: La 
política ... els qui coneixen aquest art, perquè només 
ells ...).
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[posar un signe per un altre]

76) «Ara bé: el somriure, sense les estridències de 
les facultats que acabem de citar, sembla que és una 
cosa que passa més desapercebuda» (està esta-
blert que després de la locució conjuntiva ara bé 
s’hi posi coma; per tant, caldria escriure: Ara bé, el 
somriure ...).

77) «Però cal admetre que no hi ha manera de parlar 
d’aquestes coses tan evanescents, com no siga usant 
mots-nebulosa i peticions de principi. Ara: tampoc no 
vacil·laríem a dir que sí que sabem què es vol expres-
sar amb allò» (la conjunció ara adversativa és una 
reducció de ara bé; per tant, s’hi hauria d’aplicar el 
mateix criteri)6.

78) «Doncs bé: l’aire d’una època passada és impos-
sible de refer, o de recrear, o d’evocar amb una abso-
luta fidelitat ...» (està establert que després de la 
locució conjuntiva doncs bé s’hi posi coma).

79) «Doncs bé: amb Balmes s’ha comès aquesta 
considerable injustícia: anomenar-lo representant 
del sentit comú en l’accepció doctrinària, raciona-
lista, fredament lògica que té en els idiomes llatins» 
(cas anàleg a l’anterior, però amb l’agreujant que es 
repeteix el signe dos punts, cosa que veurem poc 
recomanable més endavant [apartat B, e]).

80) «I bé: aquesta gent, de Valle-Inclán, només en 
diuen el tòpic de cafè; el mateix tòpic que corria a 
l’Ateneu de Madrid ara fa vint anys, quan jo hi vaig 
anar a raure» (la locució conjuntiva i bé és probable-
ment un gal·licisme, per doncs bé; de tota manera, 
caldria escriure-la seguida de coma).

81) «De transparent safir / ja tos merlets obir / blancs 
de celístia; / ¡quan veuré els estadants, / los dels 
vestits rajants / d’encens i mirra?» (vers de Verdaguer 
mal transcrit; el signe admiratiu hauria de ser signe 
interrogatiu, si més no per coherència amb el signe 
interrogatiu final).

82) «No és la pornografia franca, descaradíssima i 
en certa manera innocent d’altres èpoques; allò que 
escandalitzava, feia riure o excitava d’una manera 
directa segons els temperaments o segons l’educa-
ció de les persones» (el signe punt i coma després 
de èpoques hauria de ser una coma).

83) «Sí, ho has endevinat. Veus com et mereixes 
el títol de “profetessa admirable”!» (cas d’oració 
pròpiament interrogativa si bé amb matís asseveratiu 
o admiratiu; per tant, el signe que hi escau no és el 
d’admiració sinó el d’interrogació; caldria escriure: 
... Veus com et mereixes el títol de “profetessa 
admirable”?).

[en els diàlegs, usar incisos amb guions]

84) «–I tu no? –assenteixo i pregunto alhora–. 
Explica’m què hi cerques, doncs, en els llibres de 
l’arxiver, i per què t’interesses en les estrafolàries, 
repugnants –m’ho faràs dir– biennals, i per què pro-
nuncies sempre amb malfiança el nom sencer d’en 
Pau i..., per damunt de tot, com és que et preocupes 
de mi?!» (notem que, com que en els diàlegs s’usen 
guions per a indicar la intervenció d’un determinat 
personatge, és confusionari usar-hi guions que no 
facin aquesta funció; per tant, el segment –m’ho faràs 
dir– s’hauria d’haver escrit entre parèntesis, essent 
els parèntesis una alternativa als guions).

85) «–...dos...tres i quatre, diguem que per qüesti-
ons professionals barrejades amb una forta dosi de 
nostàlgia. Al Coll vas fer-me unes observacions: vas 
recordar que el novel·lista, el vostre Pau –si ho vols 
així– bescanviava impressions i documentació amb 
els amics del meu pare, segons que sembla a causa 
de la novel·la que llavors escrivia... Devia ser L’anell 
de sant Patrici que cita el senyor Claudi, oi? –m’in-
terroga amb la mirada incisiva–, però no hi menciona 
el vodú d’una manera explícita. És la seva obra més 
important?» (cas anàleg a l’anterior, amb el segment 
–si ho vols així–).

86) «–Però s’ha introduït una droga al nostre país, 
una droga que pot alienar una persona per sempre 
més, si no matar-la. Tenim les dues primeres defun-
cions a l’agost del 95 –dues estiuejants del Port, pre-
cisament– i ell havia retornat pel maig, el 27 segons 
he llegit en el cahier, com també segons el cahier 
sembla que va arribar després de la seva pròpia mort, 
certificada el 13 del mateix mes. ¿Com us ho expli-
càveu, això, els seus amics?» (cas anàleg als dos 
anteriors, amb el segment –dues estiuejants del Port, 
precisament–).

6 Aquest exemple es troba a la p. 82 de l’obra El descrèdit de la realitat [Palma de Mallorca 1955], de Joan Fuster, i és l’exemple més 
antic que hem recollit de l’ús del signe dos punts després de la conjunció ara amb valor adversatiu; hom pot pensar que l’autor ho 
fa per distingir l’ara adversatiu de l’adverbi ara amb valor temporal; però, de fet, en la mateixa obra, l’autor té un exemple en què 
tal condició no es compleix: «Ara bé: el fet a subratllar és que ...» (p. 109).
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[posar un signe de puntuació en un lloc inadequat]

87) «Déu va crear el mar_i els frisons, la terra» (la 
coma ha d’anar després del substantiu mar per a 
evitar que el lector consideri que i els frisons és també 
complement directe del verb crear; quant a la coma 
de després de frisons, creiem que se’n pot prescin-
dir, perquè el sentit del segment queda prou clar).

88) «De què viu, podríem preguntar-nos?» (com 
que la pregunta, pròpiament, és la primera part 
de la frase, caldria escriure: De què viu?, podríem 
preguntar·nos).

89) «Era un excel·lent establiment, perquè els xefs de 
cuina eren de primer ordre. ¿Aquest sistema tan curiós 
no fou el que seguí, a un nivell naturalment elevadís-
sim, el cèlebre cuiner francès Augustin Escoffier?» 
(com que la pregunta, pròpiament, comença amb no 
fou, l’interrogant no s’hauria de posar al comença-
ment de la clàusula sinó abans del no i precedit de 
coma; així: Aquest sistema tan curiós, ¿no fou el que 
seguí ... Escoffier?). 

[no posar signe d’interrogació inicial en determinats 
casos]7

90) «_Quan té sentit pejoratiu un nacionalisme: quan 
defensa els seus valors propis o quan ataca els valors 
d’altri?» (notem com, havent-hi tres vegades la partí-
cula quan, el lector no sap en quin moment comença 
el tonema interrogatiu; per tant, caldria escriure: 
¿Quan té sentit pejoratiu ... els valors d’altri?).

B) Casos dubtosos

A continuació estudiem sis casos dubtosos.

a) Fórmula de datació 

Hom ens preguntà quina d’aquestes dues fórmules 
de datació era millor:

1) Dimecres, 27 de juny de 2007, a les set de la tarda.

2) Dimecres 27 de juny de 2007, a les set de la tarda.

I responguérem que la millor, a parer nostre, és una 
tercera fórmula:

3) Dimecres, 27 de juny del 2007 a les set de la tarda.
En efecte, la coma entre el dia de la setmana (dime·
cres) i el dia del mes (27 de juny) ajuda a la clare-
dat i remarca que el terme dimecres és explicatiu (ja 
que equival a dir: El  27 de juny del 2007, que és un 
dimecres, ...); després, Joan Solà i nosaltres hem 
explicat que tenim arguments per a preferir l’arti-
cle davant l’any a partir de l’any 20008; i, finalment, 
nosaltres trauríem la coma entre l’any (2007) i l’hora 
(a les set de la tarda), perquè l’esment de l’hora no 
és explicatiu sinó determinatiu.

b) Comes en oracions coordinades amb elisió del Verb

En oracions coordinades i amb elisió del verb en la 
segona (o tercera...) oració, construcció bastant fre-
qüent, la puntuació sol ser resolta de maneres dife-
rents. Exemples (en cada grup, la solució millor, a 
parer nostre, és la darrera):

1a) Els seus cors són insensibles i els seus llavis, 
insolents.

1b) Els seus cors són insensibles i, els seus llavis, 
insolents.

1c) Els seus cors són insensibles, i els seus llavis, 
insolents. 

2a) Et donaré per magistrats la pau i per governa·
dors, la justícia.

2b) Et donaré per magistrats la pau i, per governa·
dors, la justícia.

7 Sobre l’ús del signe interrogatiu inicial, vegeu el nostre manual Català complet / 1, pp. 159-160, on remetem, per a més detalls, a 
altres manuals nostres.

8 Vegeu el nostre manual Estudis de llengua, Barcelona 2016, pp. 15-17. De fet, actualment, els diaris El Punt Avui, La Vanguardia 
(edició en català) i Regió7 posen, en els encapçalaments, coma després del dia de la setmana i article abans de l’any.

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 0  |  1 r  t r i m e s t r e  2 0 2 0

4 1O R TO G R A F I A



2c) Et donaré per magistrats la pau, i per governa·
dors, la justícia.

3a) A desgrat d’això, el servei era nombrós, els uni·
formes vistosos i les reverències perfectes.

3b) A desgrat d’això, el servei era nombrós; els uni·
formes, vistosos, i les reverències, perfectes.

4a) Amb una diferència, noi: que ells reculen i, nosal·
tres, no.

4b) Amb una diferència, noi: que ells reculen, i nosal·
tres no.

5a) El xofer, més conegut com el Mecànic, era un 
xicot de la vila. D’avantpassats pagesos, havia 
canviat el càvec per la clau anglesa i el capell de 
palma, per la granota.

5b) El xofer, més conegut com el Mecànic, era un 
xicot de la vila. D’avantpassats pagesos, havia 
canviat el càvec per la clau anglesa, i el capell de 
palma per la granota.

c) Guió i Punt en incisos

En incisos marcats amb guió, avui alguns ometen el 
guió de tancament davant de punt i seguit. Nosaltres 
creiem que val més posar-l’hi, com ho demostren els 
següents exemples:

1) L’escola on va estudiar de petit li telefona: Poeta, 
ens faria l’honor? – com es fa l’honor? S’hi posa 
farina i una mica de brou i s’hi formen boletes i es fre·
geixen amb oli? S’ha d’espolsar la sal a sobre o s’hi 
barreja?–. L’hermano li explica que han començat a 
celebrar uns premis literaris, perquè els xavals s’hi 
engresquin –els ensenyants de totes les races i reli·
gions diuen xavals als alumnes–, i que han tingut la 
pensada de posar, al certamen –els organitzadors de 
totes les races i religions diuen certamen–, el nom il·
lustre del Poeta, perquè va estudiar, quan era menut, 
en aquestes mateixes aules i seia en aquests matei·
xos pupitres. (Notem com, si no es posa guió després 
de o s’hi barreja?, on hi ha punt interrogatiu, no es 
veuria clar on acaba el primer incís.)

2) Els frares estan esperant-lo en filera, i, quan arriba, 
es posen tots a parlar alhora i s’entesten a ense·
nyar·li tot el col·legi; ell només voldria veure l’aula 
de pàrvuls, la seva, i el despatx del padre Ernesto, el 
que aleshores era director i on va anar a parar, sense 
pietat, aquell dia que se li va escapar el pipí i es va 
mullar els pantalons i tota la classe van cridar com 

energúmens –si n’han sortit, de poemes, d’aquell 
incident! L’angoixa de ser feble, l’acorralament del 
qui se salta les normes, la implacable crueltat de les 
masses davant de l’individu...–, però no, ha de visitar 
–una visita interminable: el col·legi és gran– cada 
racó, especialment la capella, habilitada avui per al 
gran acte. (Notem com també en aquest exemple 
es podria suposar que l’incís acaba després de inci·
dent!, ja que hi ha punt admiratiu.) 

3) A la fi, s’ha acabat de fer turisme sentimental i 
d’esbandir les engrunes d’autocompassió –és tan 
tendra la pròpia infància! Tan sensible com una ferida 
oberta on el metge burxa per treure’n la brutícia i 
desinfectar·la: un telet hipersensible cobrint la nafra 
i una descàrrega elèctrica a cada lleu contacte–, i 
entren director i Poeta a la capella, seguits del claus·
tre professoral. (Cas en què, seguint el sistema de 
no posar guió final quan hi ha punt, ens pensaríem 
que l’incís acaba immediatament després de infàn·
cia!, mentre que en realitat acaba més avall.) 

d) InterrogatiVa dins interrogatiVa

Convé d’evitar, si es pot, la inclusió d’una oració 
interrogativa dins una altra oració interrogativa en 
casos com els següents (advertim que el cas de més 
avall, apartat de «Casos curiosos», 1, és diferent). 
Exemples (la darrera solució de cada grup és, sens 
dubte, la millor):

1a) ¿No és cert que us diran: «Què se n’ha fet, del 
vostre arrebossat?»

1b) ¿No és cert que us diran: «Què se n’ha fet, del 
vostre arrebossat?»?

1c) Certament us diran: «Què se n’ha fet, del vostre 
arrebosat?»

2a) Per què han de dir els altres pobles: «On és el 
seu Déu?»

2b) Per què han de dir els altres pobles: «On és el 
seu Déu?»?

2c) Que no diguin els altres pobles: «On és el seu 
Déu?»

3a) Si vol prendre alguna cosa, qui li ho pot impedir? 
Qui gosaria dir·li: «Què fas?»

3b) Si vol prendre alguna cosa, qui li ho pot impedir? 
Qui gosaria dir·li: «Què fas?»?
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3c) Si vol prendre alguna cosa, qui li ho pot impedir? 
Ningú no gosaria dir·li: «Què fas?»

4a) Gedeó respongué: «Perdó, senyor meu! Si el 
Senyor és amb nosaltres, per què ens passa tot 
això? On són tots aquells prodigis que ens conta·
ven els nostres pares quan deien: “No és cert que el 
Senyor ens va treure d’Egipte?” El cert és que ara 
el Senyor ens ha abandonat i ens ha deixat a mercè 
dels madianites!»

4b) Gedeó respongué: «Perdó, senyor meu! Si el 
Senyor és amb nosaltres, per què ens passa tot 
això? On són tots aquells prodigis que ens contaven 
els nostres pares quan deien: “No és cert que el 
Senyor ens va treure d’Egipte?”? El cert és que ara 
el Senyor ens ha abandonat i ens ha deixat a mercè 
dels madianites!»

4c) Gedeó respongué: «Perdó, senyor meu! Si el 
Senyor és amb nosaltres, per què ens passa tot això? 
On són tots aquells prodigis que ens contaven els 
nostres pares quan deien: “Veritablement el Senyor 
ens va treure d’Egipte”?»

e) RePetició del signe dos Punts en una mateixa Frase

Val més evitar la repetició del signe dos punts en 
una mateixa frase. Exemple (la segona solució és 
la millor):

1a) El paisatge de la Terra del Foc és molt bonic: és 
un país molt abundant d’aigües: rieres, rierols, llacs.

1b) El paisatge de la Terra del Foc és molt bonic. És 
un país molt abundant d’aigües: rieres, rierols, llacs.

f) coma dins la locució il·latiVa reForçada

La partícula il·lativa així va sovint reforçada amb la 
partícula doncs. Tradicionalment s’ha posat coma 
entre ambdues partícules, però avui, en què hom 
tendeix a sentir tal conjunt com una locució fossilit-
zada, molts autors l’escriuen sense la coma intermè-
dia. Nosaltres creiem que val més seguir la tradició i 
no precipitar aquest procés de fossilització9. Per tant, 
en l’exemple següent, aconsellem la segona solució:

1a) El jutjat d’instrucció ... ha demanat ... Així doncs, 
accedeix a una petició de l’ajuntament, que actua 
com a acusació particular.

1b) El jutjat d’instrucció ... ha demanat ... Així, doncs, 
accedeix a una petició de l’ajuntament, que actua 
com a acusació particular. 

C) Casos curiosos

Acabem aquest article amb un parell d’exemples de 
casos curiosos, en què podem observar l’encert de 
les combinacions de signes interrogatius, o interro-
gatius i admiratius:

1) ¿Temptes –inútil?– en el disc
     el bes?

     ¿Traces –d’esma?– en la pell
   els llavis?

2) [tema: la revetlla de Sant Joan] El ritual comença 
amb el guarniment del pati amb fanalets i garlan·
des de colors. Aquest any m’he curat en salut i he 
comprat les garlandes de plàstic, perquè l’any passat 
van caure quatre gotes i es van desfer totes. I allà em 
teniu, enfilada a l’escala, quan tot d’una la meva filla 
Maria s’adona de la terrible maldat que he comès: 
«Són de plàstic?!?!» En el to hi veig el retret. El plàstic 
no és reciclable. Des de dalt de l’escala m’imagino 
l’esbroncada quan vegi que, en una autèntica mostra 
de rebel·lia femenina, aquest any he comprat gots i 
plats de plàstic per no haver de passar·me el matí de 
Sant Joan a la cuina. «Tot de plàstic!!!???»

9 Com ja diem en el nostre manual Català complet / 2, p. 289. Notem casos semblants (és a dir, locucions amb coma interior): o, 
millor; o, encara millor; o, si voleu (aquesta locució o combinació ha sortit abans, en l’exemple núm. 14, classificat com a incís). 
També la locució interjeccional valenciana au, adéu.
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El dia 13 de gener vam ser convidats a assistir al lliu-
rament del III Premi LSC de Foment de la Llengua de 
Signes Catalana, que atorga la Generalitat de Catalunya, 
acte celebrat a l’auditori del Palau de la Generalita. 
Aquest premi es convoca cada dos anys en reconei-
xement a persones, entitats i iniciatives que contribuei-
xin a fomentar i difondre la llengua de signes catalana.

En la present edició, el guardó en la categoria de per-
sones fou per a Mercè Calafell i Carrasco; el d’entitats, 
per al Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de 

VII Premis Martí Gasull i Roig

La llengua de signes 
catalana, premiada

Barcelona, i el d’iniciativa, projecte, estudi o recerca, per 
al professor Santiago Frigola, de la Universitat Pompeu 
Fabra.

Acabat l’acte, vam aprofitar l’estona de tertúlia per a inte-
ressar-nos per aquest sistema comunicatiu en català, 
tan desconegut i ignorat, i demanar a Frigola i al pro-
fessor Josep Quer, de la Institució Catalana de Recerca 
i Estudis Avançats (ICREA), que ens enviessin algun 
article que ens ajudi a conèixer aquest aspecte de la 
nostra llengua.

i temàtica catalana, que precisa-
ment havíem visitat el setembre 
passat per signar-hi un acord de 
distribució de la nostra revista. 
Volem donar l’enhorabona a la 
jove Joana Serra, que la regenta 
des de l’any 2012 amb encert 
i dinamisme, i celebrem que 
aquests reconeixements recai-
guin en persones físiques o jurí-
diques que treballen per expandir 
la nostra llengua en àmbits i terri-
toris adversos.

El Premi Especial del Jurat —que 
en les edicions del 2017 i del 2018 
van ser per als nostres consocis 
Albert Jané i Josep Ruaix, respec-
tivament— enguany l’ha guanyat 
la filòloga, mestra i activista Teresa 
Casals.

L’enhorabona també als finalistes, 
Amical Wikimedia i Gaming.cat, 
com també a la Plataforma per la 
Llengua per la gran tasca que duu 
a terme en defensa dels nostres 
drets lingüístics.

El 17 de febrer vam ser presents al 
Teatre Poliorama de Barcelona per 
assistir al lliurament del VII Premi 
Martí Gasull i Roig a l’exemplaritat 
en la defensa de la llengua, atorgat 
per Plataforma per la Llengua.

L’acompanyament musical de l’acte 
s’afegí al seguit d’homenatges que 

es fan arreu dels Països Catalans 
a Ovidi Montllor en el vint-i-cinquè 
aniversari de la seva mort.

Vam tenir l’agradable sorpresa que 
l’entitat premiada d’enguany fos 
la Llibreria Catalana de Perpinyà, 
l’única de la Catalunya del Nord 
especialitzada en llibres en català 

Joana Serra, mostrant el guardó, amb Màriam Serrà, Abel Carretero i Blanca Serra
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La junta s’enforteix

Foto de família amb alguns dels assistents

D’esquerra a dreta, 1a fila: Marc Sangles, Màriam Serrà, Abel Carretero, M. Rosa Bayà, Agnès Toda, Montse Sarret i Albert Jané
2a fila: Guillem Onyós, Sergio Sanchez, Jaume Casassas i Francesc Jutglar

En l’assemblea general ordinària de la nostra asso-
ciació corresponent a l’exercici 2019, celebrada el 
20 de gener a l’auditori del Centre Sant Pere Apòstol 
(Barcelona), seu de la nostra entitat, s’aprovà la incor-
poració de tres candidats a la Junta de Govern en 
condició de vocals: Guillem Onyós, Sergio Sanchez 
i Agnès Toda.

Amb aquests nous membres, joves i amb entusiasme, 
que van exposar als assistents els motius que els 
havien impulsat a presentar les seves candidatures, 
l’equip actual s’enforteix, i no dubtem que, d’aquesta 
manera, podrem treballar amb més comoditat i amb 
nous projectes i idees per continuar fent de Llengua 
Nacional una associació dinàmica i compromesa amb 
la llengua i el país.

Agraïm la participació i els suggeriments dels asso-
ciats que van prendre part en l’assemblea anual, la 

majoria dels quals, un cop acabada aquesta, no es 
pogueren estar de pujar a l’escenari per fer-se una 
fotografia de família amb el nou equip ampliat.

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 0  |  1 r  t r i m e s t r e  2 0 2 0

4 5L ’ A S S O C I A C I Ó



Els cosins del català 

Els cosins del català ens presenta la realitat de cinc llengües 
molt pròximes a la nostra i tanmateix encara força desconegu-

des. Tracta de l’occità (del general i de l’aranès) i també del benas-
quès del Pirineu; ens informa d’una de les llengües dels cims dels 
Alps (de Suïssa, la Vall d’Aosta, la Savoia, etc.) com és l’arpità (o 
francoprovençal), i ens acosta al coneixement del piemontès i del 
furlà (llengua del Friül), dues realitats situades al vessant itàlic de 
la serralada.

És cert que moltes persones arreu dels Països Catalans s’ha-
vien interessat per algunes d’aquestes llengües, però mancava 
una exposició de conjunt, que Castellanos reïx a bastir amb gran 
claredat.

Els cosins del català informa, doncs, sobre aspectes històrics i 
sociolingüístics d’aquestes cinc llengües i aporta prou dades per 
a poder conèixer-ne el funcionament intern, especialment els trets 
fonètics i morfològics principals. No permet de parlar-les, no cal 
dir-ho, però sí de llegir-ne textos i començar a comprendre’ls, com 
el lector podrà verificar amb els exemples inclosos en cada capítol. 
L’obra ajuda així a avançar en el camí de la intercomprensió, un 
objectiu que fins ara s’havia centrat en l’intercanvi occità-català 
amb la intenció que, dins les respectives comunitats lingüístiques, 
el coneixement passiu de l’altra llengua fes possible d’ampliar 
mútuament el nombre de lectors potencials. Ara és l’hora (per què 

Els cosins del català
Carles Castellanos 
Voliana Edicions
Argentona 2019
266 pàgines

no?) d’albirar l’horitzó que aquest objectiu es pogués anar estenent a aquestes llengües «cosines», 
que l’autor anomena així en el sentit de «parents oblidats», perquè de fet es podrien designar com a 
germanes, dins l’àmbit més general de les altres llengües romàniques, emparentades també amb la 
nostra, però més distants.

En l’epíleg del llibre s’exposen diferents fenòmens de la història lingüística del nostre entorn en els quals 
el coneixement d’aquestes llengües ajuda a posar llum, com llur influència en la lingua franca mediter-
rània i en un bon nombre de trets romànics de la llengua maltesa; o en els coneguts Juraments d’Es·
trasburg, uns documents que havien estat considerats tradicionalment, sembla que amb poc fonament, 
com l’origen de la llengua francesa, etc. El coneixement d’aquestes llengües pròximes es mostra així 
com un instrument indispensable per a millorar les anàlisis que s’havien fet precedentment de qüesti-
ons lingüístiques de primer ordre.

Aquest coneixement ens revifa l’interès per la realitat actual, no sols perquè ens acosta a territoris que, 
d’Alacant a Venècia, constitueixen una àrea molt important de desenvolupament econòmic i cultural, 
sinó també perquè ens ajuda a conèixer i emmarcar més bé la nostra realitat mateixa.  

carles biosca
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L’Apocrifalipsi 

L’Apocrifalipsi 
Albert Jané
Associació Llengua Nacional
Barcelona 2019
85 pàgines 

El nostre company de Junta Albert Jané no para de treballar 
infatigablement per la llengua en tots els aspectes i modalitats 

possibles. Si en el darrer número de llengua nacional hi havia la 
ressenya del recull dels articles d’aprofundiment gramatical que 
ha publicat en la nostra revista fins al tercer trimestre del 2017, 
ara Jané ens sorprèn amb una de les seves creacions literàries 
desimboltes, uns textos farcits de sàtira i humor que no per aquest 
motiu deixen de tenir un extrem rigor en l’ús de cada mot. Ben al 
contrari, aquí l’autor s’esplaia amb un vocabulari excel·lent, que 
combina un esplet de rodolins, sinònims, comparances, dites i 
paraules populars recuperades amb una increïble imaginació.

I treu aquest llibret a la llum al cap de més d’una trentena d’anys 
d’haver-lo escrit, «pel goig d’escriure», com diu en la presentació, 
per alleujar la tensió que li provocava el fet d’haver-se de cenyir a 
l’extensió exacta d’un article diari sobre llenguatge a l’Avui.

Amb la portada dissenyada per l’autor mateix, el títol d’aquesta 
obra, que a cop d’ull pot semblar estrany i difícil de pronunciar, 
és l’exposició ampliada, informal, lliure i desimbolta de l’últim 
llibre del Nou Testament: l’Apocalipsi. Vet aquí la combinació, de 
apòcrif i Apocalipsi.

Els topònims i els personatges, reals i ficticis, els adorna amb una gran ocurrència. Així, trobem «Tiatira, 
on tot es remena i es regira», al costat d’enginyoses invencions, com «les vinyes de Can Sobregrau», 
o «Leví, a qui agrada molt el vi», que comparteix text amb d’altres com «la Balbina herbolària». Fins hi 
fa sortir «la casa del Gran Barrufet»!

Que el lector creient no s’esveri ni s’ofengui pel que pot considerar una gosadia de Jané quan parla del 
«senyor del pis de dalt», ni el no-creient s’abstingui de llegir aquesta obra per pensar que no li interessa, 
ja que es perdrien una riquesa lingüística descomunal i, per què no dir-ho, un fart de riure, ja que, de 
totes les calamitats que, segons profetitza el text bíblic, han de precedir la fi del món, Jané en fa unes 
circumstàncies divertidíssimes, pròpies d’una fantasia prodigiosa.

Val a dir que L’Apocrifalipsi comença i acaba igual que el llibre que emula, com també que va seguint 
l’ordre dels capítols i versicles de l’obra original, encara que sense numerar i allargats com a l’autor li 
plau amb descripcions de collita pròpia d’una gran erudició, com es pot comprovar pels exemples citats 
més amunt, fet que denota que a Jané no se li ha escapat ni un sol detall del tema que tracta. No ende-
bades conclou la seva presentació amb aquesta frase irònica: «He de confessar que a mi m’hauria fet 
molta il·lusió de veure’l inclòs en el que ara en diuen Apòcrifs del Nou Testament. Però m’he de con-
vèncer que ja he fet tard.»

Llàstima! La humanitat s’ha privat, durant molts segles, d’una lectura que, a més de ser entretinguda, 
és tota una enciclopèdia de recursos lingüístics.  

màriam serrà

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

Punts de venda
www.iquiosc.cat/llengua-nacional
per internet

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

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

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

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

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

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

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

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

  Llibreria Claret
C. de Roger de Llúria, 5
08010 Barcelona
www.claret.cat

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

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

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

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

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

Llengua
Nacional

  La llibreria
7, plaça Joan Payrà
66000 Perpinyà
www.llibreriacatalana.cat/ca/

  Cooperativa Abacus
http://abacus.coop

  Quiosc Santa Anna
Pl. Santa Anna, s/n
08301 Mataró
www.facebook.com/
quiosc.santa.anna

  Bonpreu Esclat Malla
C-17 Km. 551
08519 Malla
www.bonpreuesclat.cat


