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E D I TO R I A L

Repassant l’actualitat
Prosseguint l’estil d’editorials anteriors, anirem repas-

sant, per ordre cronològic, alguns fets d’actualitat 
d’interès lingüístic i, per extensió, cultural.

A començaments de l’any 2020 la premsa manresana 
es feia ressò que el Centre de Normalització Lingüística 
Montserrat ja havia superat trenta anys al servei de la 
llengua catalana a la capital del Bages. Fundat l’any 
1989, és un dels vint-i-dos centres d’aquest tipus que 
existeixen.

El dia 24 de gener s’anunciava que el premi Ramon Llull 
de novel·la, en la seva quarantena edició, atorgat per 
l’editorial Planeta i el més ben dotat de la literatura cata-
lana, requeia en l’escriptora barcelonina Núria Pradas 
per la seva obra Tota una vida per recordar.

L’11 de febrer una sèrie d’entitats que treballen en 
defensa del català i d’altres llengües minoritzades a 
l’Estat espanyol van lliurar un manifest al Congrés dels 
Diputats en què reclamaven per a aquestes llengües 
els mateixos drets que el castellà, tal com recomanen 
les institucions europees.

El 16 del mateix mes la Generalitat de Catalunya acti-
vava un pla per a convertir el català en llengua habitual 
per a les instruccions en l’àmbit digital.

I el 28 també de febrer es coneixia el nom del distingit 
enguany amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes: 
el poeta, assagista i traductor barceloní Enric Casasses. 
A l’hora d’escriure aquestes notes el guardó, concedit 
per Òmnium Cultural, encara no s’ha pogut lliurar, a 
causa de la pandèmia que ens colpeix.

El 6 de març el diari nordcatalà L’Indépendent adjun-
tava, per primera vegada en la seva història, un suple-
ment per a mainada i joves íntegrament en català.

Al cap de dos dies moria a Barcelona, a l’edat de vui-
tanta anys, el novel·lista, assagista, urbanista i polític 
Lluís Racionero i Grau, nascut a la Seu d’Urgell (1940). 
Havia guanyat premis com el Prudenci Bertrana i l’Ana-
grama i havia esdevingut un líder intel·lectual de la con-
tracultura. Va signar una quarantena de títols, entre 
ficció, assaig i memòries. El mateix dia, Isidre Grau 
(Sabadell, 1945) presentava la novel·la Un dissabte 
de primavera. També s’atorgaven els premis Recull de 
Blanes. 

L’11 del mateix mes es coneixien les persones i entitats 
guardonades enguany amb la Creu de Sant Jordi. Del 
camp de la llengua i la literatura hi ha el poeta Antoni 
Canu, la lingüista Maria Josep Cuenca i els filòlegs 

Josep Maria Nadal i Joan Ramon Resina. També a 
causa del coronavirus no se sap, de moment, quan es 
podran lliurar les creus.

Igualment víctima del Covid-19, el 6 d’abril morí a la 
Ciutat Comtal Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 
1940), gran renovador del teatre i la ficció televisiva 
en català. Havia rebut el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (2013).

El 27 d’abril guanyava el premi Cerdà de l’Any l’activista 
Monique Guerrero, amb una llarga trajectòria en la pro-
moció i ensenyament del català a la Cerdanya francesa.

Dos dies més tard moria a Sant Joan de les Abadesses, 
a l’edat de vuitanta-set anys, el professor Ramon Cotrina 
i Puig, l’últim supervivent del llegendari «Grup de Vic», 
el col·lectiu d’estudiants que entre els anys quaranta i 
cinquanta es van conjurar per salvar la llengua catalana.

El 4 de maig un diari de la Catalunya Central afirmava: 
«El confinament incrementa l’interès pel català i es 
dupliquen els alumnes online».

El 12 del mateix mes, el poeta, traductor i assagista 
Narcís Comadira (Girona, 1942) era guardonat amb el 
premi honorífic Jaume Fuster, que concedeix l’Associ-
ació d’Escriptors en Llengua Catalana.

El 15 també de maig es commemoraren els vint-i-cinc 
anys de Vilaweb, abans La Infopista, un dels mitjans 
pioners del periodisme digital català.

El 19 igualment de maig Irene Solà (Malla, 1990) gua-
nyava un dels tretze premis de literatura de la Unió 
Europea.

I el dia 30 del mateix mes s’esqueia el centenari del 
naixement del catedràtic barceloní Antoni M. Badia i 
Margarit, eminent lingüista català. Entorn de la seva 
figura s’han organitzat, al llarg de l’any, tota una sèrie 
d’actes commemoratius. 

Finalment, anotem que el dia 4 de juny va fer cinquanta 
anys que moria a Brussel·les Josep Carner i Puig-Oriol 
(Barcelona, 1884), un dels poetes més importants en 
llengua catalana, com també destacat traductor. Així 
s’iniciava l’Any Carner, que, per desgràcia, ha començat 
confinat per culpa del virus esmentat diverses vegades 
en aquesta pàgina. Esperem que aviat es torni a la nor-
malitat, també pel que fa a l’ensenyament i a la cultura, 
base i exponent de la llengua.

(Altres esdeveniments que mereixerien figurar en 
aquesta breu crònica ja es comenten a l’interior.).    

L l e n g u a  N a c i o n a l  111  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 2 0

3



   Llengua Nacional 111 

Llengua
Nacional

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

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

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

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

 direcció
Abel Carretero Ernesto

 sotsdirecció
Agnès Toda i Bonet

 edició
Joan Pau Batlle
revista@llenguanacional.cat

 disseny i maquetació 
Maria Vilarnau

 imPressió
Impremta Barnola, SL - Guissona

 Junta de Govern de l’associació
President: Abel Carretero
VicePresidenta: Màriam Serrà
secretari: Marc Sangles
tresorera: M. Rosa Bayà
Vocals: Jaume Casassas, Albert Jané, 
Francesc Jutglar, Guillem Onyós, 
Montse Sarret, Sergio Sanchez i Agnès 
Toda i Bonet

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

 imatGe de Portada
Una vista del Canigó, des de Trasserra 
(Rosselló)
Les Beautés Catalanes®

«Sóc molt optimista: 
  el català se salvarà.» 

Germà Colón

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

  Editorial
Repassant l’actualitat ........................................................................................... 3 

  Commemoració
L’home que s’enamorava de les paraules. David Paloma .................................... 5

  Militància
Les entitats que lluiten per la llengua catalana (VI). Rafel Castellanos ................. 7

  Sociolingüística
Creure en el català o no creure-hi. Pere Martí ...................................................... 9
Llengua, territori, país. Andreu Salom i Mir ............................................................ 10
Discursos sobre la llengua (reflexions durant el Covid-19). Bernat Joan ............. 11
Els usos lingüístics a la Franja d’Aragó: resultats d’una investigació recent. 
Javier Giralt ............................................................................................................16

  Gramàtica
Notes disperses (II). Albert Jané ........................................................................... 21
Una bona gramàtica. Josep Ruaix ........................................................................ 26

  Sintaxi
Influència del mot castellà «suelo» en el mot català «terra». Carles Riera ........ 32

  Dialectologia
El parlar de sa, una veu mallorquina al País Valencià. Joan-Lluís Monjo ........... 36

  Divulgació
La poesia de Carles Riera. Jacint Torrents ........................................................... 40

  L’Associació
Confinats però actius ........................................................................................... 43
Un Sant Jordi casolà ............................................................................................ 44
Llibre d’homenatge a Albert Jané  ....................................................................... 44
Reunió amb la consellera de Cultura .................................................................. 44
Als qui ens han deixat .......................................................................................... 44

  Ressenya
El barrufet gramàtic. David Pagès ......................................................................... 45
1001 curiositats del català parlat i escrit. Jordi Manent ......................................... 46
Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos. David Paloma .................... 47

L l e n g u a  N a c i o n a l  111  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 2 0

4 Í N D E X



   David Paloma 

Són les quatre de la tarda del segon diumenge de 
confinament. Llegeixo al Twitter que s’ha mort 

Germà Colón, víctima del Covid-19. Tenia noranta-un 
anys. Descansi en pau. El meu condol sincer a famili-
ars i amics. 

Ho va dir Germà Colón mateix en una de les útimes 
entrevistes que va concedir: les paraules l’enamo-
raven constantment. L’havien enamorat de petit, de 
jove i de gran.  

Jordi Badia i Assumpció Maresma el van entrevis-
tar el juliol del 2014 i van escriure que les mans de 
Colón l’acompanyaven per 
a tancar frases, per a afegir 
matisos, per a donar rotun-
ditat a allò que la prudència 
li feia dir amb suavitat. Colón 
tenia un geni viu. Era un 
home de judicis categòrics, 
de preferències i exclusi-
ons contundents, disposat a 
polemitzar, però també era, 
en paraules d’Irene Andres-
Suárez, de la Universitat de Neuchâtel (Suïssa), una 
persona d’una cordialitat profunda, sensible, educa-
díssim i, sobretot, agut, intel·ligent, treballador i molt 
atent a la remor de les paraules. La directora general 
de Política Lingüística, Ester Franquesa, també ho 
ha dit per Twitter: «Reconeixerem sempre el vostre 
llegat, el vostre humanisme i la vostra cordialitat.» 

La ciutat natal

Després de cursar el batxillerat a Castelló de la Plana, 
la seva ciutat natal, va haver de triar entre Barcelona i 
Madrid per a continuar els estudis. Era el Colón jove, 
a qui Eduard Valentí i Fiol va empènyer cap al nord. 
Instal·lat a la capital catalana, el va impactar una 
paraula: tardor. Ell en deia primavera de l’hivern. En 
1953 va escriure un llarg article sobre la tardor per 
a la Revista de Filología Española. I l’any següent 
un altre, molt més curt, també sobre el mateix tema. 
Els estudis sobre aquesta i altres paraules es van 

L’home que s’enamorava 
de les paraules

anar succeint: calbot, formiguer, gamberro, senderi, 
amainar... 

El director de tesi 

Germà Colón Domènech va estudiar filologia romànica 
a Barcelona, on hi havia un professor jove que expli-
cava una història apassionant: les transformacions de 
les paraules. Aquest professor era Antoni M. Badia i 
Margarit, que el va engrescar en l’estudi de la llengua. 
Badia va ser el director de la tesi doctoral de Colón, 
que va centrar en la llengua de Castelló de la Plana i 
que va defensar a Madrid en 1954. L’anècdota és que 

el pare de Colón hauria pre-
ferit que el seu fill fos químic 
i no pas romanista. Què 
caram era un romanista!?

Colón té una extensa bi- 
bliografia. Bona part dels 
seus estudis se centren en 
el català, sobretot en els 
estudis contrastius de la 
llengua catalana amb altres 

llengües romàniques. Ell mateix ho va confessar: «A 
mi el fenomen de la relació entre els idiomes espa-
nyol i català m’ha marcat des de la infantesa. A l’es-
cola sentia una llengua; al carrer o a casa, una altra. 
La disparitat de vocabulari era el que més em sor-
prenia. Per què, em preguntava de menut, tanta 
diferència entre ventana i finestra, ciruela i pruna, 
agujero i forat?». Seria llarga la relació dels seus 
títols. Deixeu-me només citar el llibre que va suposar 
la seva consagració definitiva com a romanista: El 
léxico catalán en la Romania. Colón també va fer 
d’editor de textos. Sobresurten les edicions del Llibre 
d’hores, un devocionari medieval de finals del segle 
xiV, el Liber Elegantiarum, el Llibre del Consolat de 
Mar i els famosos onze volums dels Furs de València. 

«Honoris causa»

El 14 de gener del 2003 la Universitat Autònoma de 
Barcelona li va concedir el títol de doctor honoris causa. 

Les mans de Colón 
l’acompanyaven per a tancar 
frases, per a afegir matisos, 
per a donar rotunditat a allò 

que la prudència li feia dir amb 
suavitat. 
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Germà Colón hi va llegir una conferència sobre el fons 
romànic d’alguns refranys hispànics. L’erudició és 
màxima, en el fons i en el mètode, si bé el romanista 
no es va descuidar de presentar-hi curiositats diver-
ses; com la d’un refrany ben antic en català, que ja 
havia fet servir Ramon Llull i que té una equivalèn-
cia en castellà, en francès i en italià: Hostes i peix 
menut, al cap de tres dies put. 

Colón va estudiar a Barcelona, Lovaina i Zuric. Va ser 
professor visitant a Estrasburg i, durant molts anys, 
exercí de catedràtic a Basilea. Era doctor honoris 
causa per les universitats de València (1984), Alacant 
(1991), Jaume I (1993), Autònoma de Barcelona 
(2003) i Complutense de Madrid (2007). També va 
rebre, entre altres distincions, la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya (1985) i el títol de 
Fill Predilecte de Castelló (2014). El 2014, de fet, 
va ser per a ell un any ple d’homenatges: pel juliol, 
Xarxa Vives d’Universitats; per l’agost, la Universitat 
Catalana d’Estiu; pel novembre, la Universitat Jaume 
I i la Universitat de Barcelona. Colón serà recordat 
com un gran lexicògraf romànic, enamorat constant-
ment de les paraules.

Aquesta tardor es lliurarà el IV Premi Germà Colón 
d’Estudis Filològics: tindrà un significat especial. 
Llarga vida a la Fundació Germà Colón.     
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Les entitats que lluiten per 
la llengua catalana

   Rafel Castellanos i Llorenç 
Membre del Secretariat de la FOLC

Les entitats que presentem són: STEI, STEPV,   
USTEC, ENLLAÇATS i AMPEC-IB

STEI-i (Sindicat de Tre-
balladores i Treballadors 
- Intersindical de les Illes 
Balears) és un sindicat, fun-
dat l’any 1977, que agrupa el 

sector de l’ensenyament, tant docents com no do-
cents. És partidari d’una escola pública, democràti-
ca, laica, gratuïta i arrelada en la cultura i la llengua 
pròpies. En 1990 va rebre un dels premis 31 de Des-
embre atorgats per l’Obra Cultural Balear. Durant el 
nefast govern presidit per José Ramon Bauzá (2011-
2015) el sindicat va dur a terme una intensa activitat 
contra les polítiques del PP, els atacs a l’escola i a la 
llengua catalana.

La repressió de la llengua catalana es concretà en 
l’aplicació de moltes mesures, entre elles el tanca-
ment de la TV de Mallorca i de l’emissora de ràdio 
Ona Mallorca, la supressió del requisit del català en 
la funció pública, la posada en marxa de la «lliure 
elecció de llengua» i l’aprovació del TIL (Tractament 
Integral de Llengües), que reduïa l’ús del català a 
l’escola. Contra aquesta política hi va haver una forta 
oposició, es posà en marxa la campanya «Enllaçats 
per la llengua», que consistia a posar llaços quadri-
barrats a les escoles i instituts, i es van organitzar 
vagues i manifestacions. La manifestació contra el 

TIL i que demanava la dimissió de Bauzá va aplegar 
80.000 persones.

L’STEI considera que el nou govern format a partir de 
les eleccions del 2015, va massa a poc a poc amb la 
normalització del català i reivindica com a mesures 
urgents la capacitació en català de l’Administració i 
millorar l’ús de la nostra llengua en l’ensenyament. 
Publica la revista Pissarra i difon a les Illes la cam-
panya de la FOLC sobre la reciprocitat plena i l’espai 
de comunicació en català.

STEPV (Sindicat de Treballadores 
i Treballadors de l’Ensenyament 
del País Valencià) és un sindicat 
fundat l’any 1978 a partir dels movi-
ments de professorat que compar-
tien una forta vocació unitària, plu-

ralista, participativa i democràtica. La seva activitat 
s’estén al món de la cultura, la solidaritat, l’ecologia, 
la pau i l’emancipació de totes les persones i col·lec-
tius. A partir de 1995 s’hi afegeix la denominació In-
tersindical Valenciana amb la voluntat de construir un 
sindicalisme nacional que contribueixi a vertebrar la 
societat valenciana.

STEPV va unir els seus esforços amb Escola Valen-
ciana contra la privatització de l’educació i és part 
activa en la lluita dels moviments socials per la pau, 
pels drets de les dones i els col·lectius LGBT, contra 
la globalització neoliberal, la precarització en el tre-
ball i per la dignitat. És l’única organització de l’Estat 
espanyol que forma part del Fòrum Social Mundial 
(FSM) i del Fòrum Mundial de l’Educació (FME).

La política del govern del PP va aconseguir laminar 
el valencià en l’ensenyament per mitjà del decret de 
plurilingüisme, del tancament d’unitats en valencià, 
de les retallades en ajudes a la normalització, etc.

Amb el nou govern sorgit de les eleccions del 2015, 
el sindicat proposa les mesures i les accions que 80.000 persones a Palma contra el TIL (29-9-2013)

(vi)
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permetin avançar i contenir l’actual situació de des-
igualtat i desequilibri. Entre altres objectius, defensa 
una llei d’igualtat lingüística, una nova llei de la funció 
pública que reguli la competència lingüística i l’es-
tabliment d’un veritable plurilingüisme en el sistema 
educatiu valencià. Publica la revista Allioli i difon al 
País Valencià, juntament amb Escola Valenciana, la 
campanya de la FOLC sobre la reciprocitat plena i 
l’espai de comunicació en català.
                                      

USTEC (Unió Sindical dels Treballadors d’Ensen-
yament de Catalunya) és un sindicat, fundat l’any 
1984, format per treballadors i treballadores de l’en-
senyament de Catalunya per defensar les condicions 
laborals del professorat i per millorar la qualitat de 
l’educació. En 1997, juntament amb altres organitza-
cions, fundà la IAC (Intersindical Alternativa de Cata-
lunya). També forma part de la Confederació Sindical 
de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament 
(STEs). El sindicat entén l’educació com una eina 
compensadora de desigualtats i per això defensa 
l’ensenyament públic: un ensenyament català, laic, 
no sexista, democràtic i participatiu. Fa treball unitari 
amb diferents sindicats dels Països Catalans, com 
l’STEI i STEPV - Intersindical Valenciana, i de la resta 
de l’Estat. Lluita per totes les necessitats de la classe 
treballadora i no es limita a l’aspecte econòmic. Així 
participa activament en els moviments socials que 
malden per una societat no excloent, solidària i amb 
justícia social.

USTEC va ser molt crítica amb la sentència del TSJC 
(Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que 
establia que el castellà també havia de ser llengua 
vehicular dins l’ensenyament català. L’any 2017 va 
organitzar a Sitges unes jornades sobre «Llengües 
assetjades» amb altres sindicats de territoris on es 
parlen diferents llengües minoritzades; Ustec afirma-
va que a l’Estat espanyol hi havia forces poderoses 
hostils a les llengües minoritzades que, amb la pre-
tesa proposta del trilingüisme i utilitzant el prestigi 
social de l’anglès, volen fer del castellà la llengua ve-
hicular de l’ensenyament.

USTEC és el sindicat majoritari en l’ensenyament 
públic de Catalunya. Publica les revistes Eina i Do-
cència.

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA és una xarxa d’en-
titats que es va fundar l’any 2013 a partir de la cam-
panya amb el mateix nom que va consistir en una 
gran difusió del llaços quadribarrats, sobretot a les 
Illes Balears. La xarxa va començar coordinant els 
sindicats d’ensenyants com STEI, STEPV i USTEC 
i s’anà estenent a moltes entitats per la llengua que 
s’hi anaren adherint. La xarxa ha donat suport a les 
reivindicacions d’entitats locals i els ha ofert projecció 
en tot l’àmbit de la llengua catalana. 
Els anys 2015-2017, Enllaçats per la Llengua va dur 
a terme una campanya per un espai de comunicació 
en català amb l’eslògan «Una llengua amb senyal», 
que es va estendre a tots els territoris: Castelló de 
la Plana, Fraga, València, Barcelona, Elx, l’Alguer i 
Prada de Conflent.

AMPEC-IB: Assemblea de Mestres i Professors 
en català de les Illes Balears

AMPEC-IB es va presentar l’any 2012 tenint presèn-
cia en més de mig centenar de centres de les Illes, 
amb l’objectiu de reaccionar contra la política lingüís-
tica del govern Bauzá, i en concret contra la modifi-
cació de la Llei de funció pública i els canvis en la Llei 
de normalització lingüística. L’Assemblea defensa la 
immersió lingüística i s’oposa a separar els nins per 
raons d’idioma, tal com pretenia el govern Bauzá. 
També va donar suport a la campanya «Enllaçats pel 
català» i va denunciar, juntament amb l’STEI Intersin-
dical, al Parlament Europeu la vulneració dels drets 
de la comunitat lingüísica catalana. Ensems amb 
aquest sindicat va contribuir activament a la retirada 
de les propostes del govern Bauzá, que va compor-
tar un gran desgast polític al PP, partit que no pogué 
mantenir-se en el govern de les Illes.     
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Tres casos recents i ben personals sobre l’ús del 
català m’han fet rumiar en el poc valor que tenen 

les lleis si no les fem complir i, sobretot, si no les 
exigim com a usuaris. Tots tres casos són semblants 
i demostren, a paper meu, que encara hi ha massa 
gent, massa empreses, massa organismes que no 
creuen gens en el català, que més aviat els és una 
nosa. Vet aquí els exemples, datats entre els mesos 
de juny i juliol de l’any 2019. 

El primer en un organisme oficial de l’Estat a Barcelona. 
Em donen uns papers per omplir i me’ls donen en cas-
tellà, tot i que jo m’he dirigit a 
la funcionària en català. Els 
demano en català i me’ls hi 
donen. El full d’instruccions 
(papers que cal presentar...), 
però, solament és en caste-
llà. El demano en català i em 
diuen que aquest no el tenen 
traduït. Demano el llibre de 
reclamacions  i correm-hi 
tots a buscar-lo (el paper 
traduït, no el llibre). Finalment algú el troba, l’impri-
meix i me’l donen en català. Els dic que gràcies, però 
que no puc entendre per què, si el tenen en un lloc o 
altre, no l’ofereixen al públic i els faig adonar que, per 
aquest «detall», he perdut una hora ben bona d’es-
pera, de conversa més o menys tensa... 

El segon en un centre mèdic, també barceloní, en el 
qual m’he de fer unes proves. Abans de fer-me-les 
em fan signar uns papers conforme conec els riscos... 
Me’ls donen només en castellà. Els ho faig notar i em 
diuen que no en tenen, en català. Demano el llibre de 
reclamacions i s’encenen les alarmes: «Un moment, si 
us plau. Miraré si el tenen en algun altre dels nostres 
centres o si el tenim traduït a la pàgina web.»  Alguna 
trucada, un moment de nervis i de mirades a l’ordinador 
i el document apareix traduït i el puc signar en català. 

El tercer és vilafranquí, però podia haver estat vigatà, 
vallenc... En un centre especialitzat  en òptica i audi-
òfons, hi acompanyo la meva mare. Em donen un 
full per signar, ella o jo, i, com podeu suposar, sols 
és en castellà. El més curiós és que les dues cares 
del full són en castellà i amb el mateix text. En faig 
adonar la noia que ens atén i em diu que no ho sap, 
que ningú no li ho havia dit fins ara. Li dic que, per 
favor, me’n doni la versió catalana. No la té, em diu. 
Hi insisteixo i em diu que un moment. Fa una trucada, 
suposo que l’hi envien per correu electrònic i al cap 
d’un moment tinc el document en català. Li reco-

mano de substituir, ja que 
el té en català, una de les 
cares repetides en castellà, 
per la versió catalana, que 
suposo que és com havia 
de ser, perquè així el client 
pugui triar la llengua que 
vulgui. Em diu que gràcies, 
que ho farà. 

On vull arribar amb aquests 
exemples, que podrien ser molts d’altres per des-
gràcia i que, doncs, són més que anècdotes? Doncs 
simplement a constatar que massa organismes, enti-
tats, empreses, no creuen en el català com a eina de 
comunicació i d’atenció als clients; que n’hi ha massa 
que tenen els documents traduïts per complir les lleis, 
només per això, fins al punt que en molts casos, com 
els que he esmentat, ni es preocupen d’oferir-los als 
usuaris; que si no som militants en l’exigència dels 
nostres drets lingüístics, no ens en sortirem, ens con-
tinuaran ignorant, si no menystenint, com si fóssim 
ciutadans de segona. Algú pot dir o pot pensar que 
tot plegat només són anècdotes. Deixeu-me-li dir que 
quan una anècdota es repeteix tant i tant és fàcil que 
esdevingui categoria. I en aquests casos, que estic 
segur que la majoria de lectors també deveu haver 
patit, ja hem de parlar de categoria.  

Creure en el català 
o no creure-hi

   Pere Martí i Bertran  

S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

Publicat en El 3 de Vuit (26-7-19), p. 24; El Vallenc (26-7-19), p. 36, i El 9 Nou (14-10-19), p. 15.

Si no som militants en 
l’exigència dels nostres drets 

lingüístics, no ens en sortirem, 
ens continuaran ignorant, si 

no menystenint, com si fóssim 
ciutadans de segona. 
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La llengua i el territori serven un vincle indestriable. 
La llengua fa part del paisatge, és la seva veu, la 

seva expressió, mitjançant la qual es verbalitza tot 
el patrimoni paisatgístic d’una terra. Els noms de 
les plantes, de la fauna, dels llocs o dels accidents 
geogràfics, es vehiculen de manera natural en la 
llengua del territori. I d’igual 
manera, per extensió, els 
noms de les coses, de tota 
la cultura que ha generat i 
genera aquest mateix ter-
ritori, prenen forma amb 
aqueixa llengua. Només si 
hom coneix la parla i els 
costums del país, aprèn 
a conèixer l’entorn, car les llengües són elements 
imprescindibles de l’ecosistema. Els pobles tenen les 
paraules que necessiten per a identificar el món on 
es mouen quotidianament. Són paraules que sorgei-
xen del medi on s’han creat. Tota la informació ens 
arriba a través de la llengua, i aqueixa és la raó per 
la qual els noms (com els topònims) no poden esser 
traduïts a altres idiomes, altrament perdrien tot el seu 
sentit. Per tal motiu, resulta d’allò més innocu enderi-
ar-se a traduir (o substituir en una altra llengua) la 

Llengua, territori, país
   Andreu Salom i Mir  

toponímia autòctona, per molt que alguns Estats, 
sobretot el francès, s’entestin grollerament a fer-ho.

Algú ha dit que la pàtria és la llengua. Això ho sabia 
bé el gran poeta Jacint Verdaguer (la seva gran obra 
Canigó és una immensa partitura de passió per la 

llengua i per una terra). 
L’actual Israel, per a bastir 
el seu Estat, recuperà una 
llengua morta, l’hebreu, 
que es convertí en la seva 
llengua oficial i nacional. 
Tots els països sotmesos 
que s’han independitzat, 
han fet de la seva llengua 

pròpia la llengua normal i habitual de relació en tots 
els àmbits d’ús (tret del cas de la República d’Ir-
landa). Cal veure que, per a tenir alguna cosa a dir, 
s’ha de viure de les pròpies arrels, s’ha de ser creatiu. 
Sentir el país, i sentir la llengua, és el mateix. La 
llengua és el nervi de la nació, i si la perdem, perdrem 
tota possibilitat de recuperació nacional. És per això 
que els nostres enemics (Espanya i França) sempre 
han maldat per anorrear-la. Aquesta és la batalla, i 
la nostra lluita.  

La llengua és el nervi de la 
nació, i si la perdem, perdrem 

tota possibilitat de recuperació 
nacional.

Llums per la Llibertat a Sa Gubia
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Emprenc la redacció d’aquest paper en plena pan-
dèmia, en una societat confinada i sacsejada pels 

estralls de l’anomenat coronavirus. L’estat d’alarma, 
la presència de militars a les rodes de premsa del 
«comandament únic», la presència armada al carrer, 
la recentralització de competències que pertoca ges-
tionar a les autonomies, configuren el panorama 
d’una situació excepcional. Sembla que, en aques-
tes circumstàncies, una part important dels ciuta-
dans fins i tot estan disposats a renunciar a determi-
nats drets i  a acceptar bonament que es conculquin 
algunes llibertats. Així, hem assistit a una enquesta 
del CIS en què es demanava a la gent si trobava bé 
que es restringís la llibertat d’expressió a fi i efecte 
de poder lluitar millor contra el Covid-19, i més d’un 
seixanta per cent de les persones enquestades hi han 
respost afirmativament. Dels sondejos d’opinió, en 
podem deduir que molta gent està diposada a renun-
ciar a drets i llibertats a canvi de perseguir una major 
seguretat. Es tracta d’un dilema etern que ara se’ns 
presenta d’una manera absolutament descarnada. 

Discursos sobre la llengua 
(reflexions durant el Covid-19)

   Bernat Joan i Marí 

En aquestes circumstàncies, fàcilment podem deduir 
que les llengües minoritzades i les minoritàries en 
poden resultar damnificades. Si en condicions no 
excepcionals ja hi ha una part de la gent (i, sobre-
tot, de creadors d’opinió pública) que consideren 
que la llengua no és una qüestió prioritària, que se 
li està donant massa importància i que no n’hauríem 
de parlar tant, imaginem com aquest discurs es pot 
accentuar en condicons d’excepcionalitat com les 
que estam vivint. 

Curiosament, emperò, i això és el que voldria posar 
de manifest en aquest paper, els mateixos discur-
sos no s’apliquen a les llengües que compten amb 
una situació de normalitat en el seu ús social. Són 
llengües que solen quedar fora de tota discussió i 
sobre les quals sembla que no s’apliqui ni tan sols 
cap tipus de política lingüística. El discurs aplicable 
a les llengües d’ús plenament normalitzat em recorda 
el «nacionalisme banal» a què fa referència Billig: 
de tan potent que és ni tan sols es nota. En canvi, 
el que no es troba ben assentat, el no banal, sembla 
omnipresent. La comparació entre els nacionalismes 
espanyol i català, en aquest sentit, resulta sagnant. 
Paral·lelament, els mateixos discursos s’apliquen a 
les llengües. 

Vegem-ne alguns casos. 

El català en el sistema sanitari. Discussions a 
les Illes Balears

Si hi ha hagut una qüestió polèmica, durant aquests 
darrers anys, a les Illes Balears, ha estat la de l’es-
tatus de la llengua catalana dins el sistema sanitari. 
Es tracta d’una discussió que només resulta possi-
ble en situacions de gran anormalitat lingüística i que 
hauria de ser completament sobrera des del moment 
que la llengua catalana és oficial i pròpia, àdhuc 
segons l’Estatut d’Autonomia, de les Illes Balears. 
Una llengua oficial, per definició, ha de ser coneguda 
per tots els servidors públics. No es pot esperar que 
una part dels funcionaris de qualsevol administració 
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desconeguin una llengua oficial en un territori deter-
minat. No és el nostre cas. A les Illes Balears, el 
català hi és oficial, juntament amb l’espanyol, que ho 
és en tant que llengua oficial de l’Estat, i, en canvi, 
hi ha funcionaris que desconeixen (i poden desco-
nèixer) la llengua. 

L’afectació dels drets, emperò, no és l’única a tenir en 
compte a l’hora d’analitzar l’ús del català dins l’àmbit 
sanitari. Conèixer la llengua dels pacients constitu-
eix un element inherent a la qualitat d’un bon servei 
de salut. Aquest aspecte es té en compte fins i tot 
a llocs on la llengua no gaudeix d’un estatus polític 
tan rellevant com a ca nostra. Fa uns anys, vaig par-
ticipar en unes jornades a 
Udine, capital del Friül, des-
tinades a professionals de 
la sanitat, en què s’imple-
mentava un pla perquè els 
sanitaris que exerceixen al 
Friül coneguin la llengua del 
país, no perquè hi estiguin 
oficialment obligats, sinó 
per a donar un millor servei 
als pacients. 

En el cas de les Illes Balears, hem assistit a alguns 
casos de diagnòstics incorrectes provocats pel fet 
que el facultatiu de torn no coneixia la llengua cata-
lana. Em limitaré a esmentar-ne dos, posant-los com 
a exemple. A l’Hospital de Son Espases (Palma) es 
va diagnosticar la malaltia d’Alzheimer a una dona 
que senzillament no havia entès les preguntes que li 
formulava el metge. En veure-la dubitativa, el doctor 
desconeixedor del català va inferir que la senyora 
patia l’esmentada malaltia. Va fer falta una entre-
vista en català per a descartar el primer diagnòs-
tic. Particularment, vaig assistir a un cas semblant, 
en primera persona, com a observador: un metge 
enviava una pacient que no tenia absolutament cap 
problema de parla a un logopeda (Hospital Can 
Misses, Eivissa), perquè l’havia entrevistada en 
espanyol i la persona en qüestió era catalanoparlant, 
d’edat avançada i de poc contacte amb la llengua 
del facultatiu. N’hi ha hagut més casos. No es tracta 
de fer casuística, sinó de mostrar que el desconei-
xement de la llengua catalana pot implicar errors 
diagnòstics importants a l’hora d’exercir la medicina. 

«Volem un metge que ens curi o que parli català?», 
se’ns ha presentat, sovent, com a fals dilema. 

Als llocs amb llengües plenament normalitzades, 
aquest dilema no es presenta mai. A Sevilla, volen 
metges que curin o que sàpiguen castellà? 

En determinades situacions, la llengua passa a 
un segon pla: ara l’objectiu és posar fi al virus

Davant aquesta afirmació, només se m’ocorre una 
pregunta elemental: constitueix algun impediment, 
la llengua catalana, per liquidar el virus? Per alguna 
raó, el nostre diasistema lingüístic té alguna caracte-
rística intrínseca que el porti a difondre el virus entre 
la població de l’àrea lingüística? El virus va de bracet 
amb el català? 

La reducció a l’absurd ens proporciona una mica 
de llum sobre determinats aspectes discursius al 
voltant de la llengua. Si la resposta a totes les pre-

guntes que ens acabam de 
formular és que una cosa i 
l’altra no tenen res a veure, 
que no té cap sentit mesclar 
ous amb caragols, l’afirma-
ció que encapçala aquest 
apartat esdevé completa-
ment absurda. 

També funciona la traducció 
a qualsevol llengua plena-
ment normalitzada. Tendria 

cap sentit, per a un ciutadà de qualsevol lloc de l’àrea 
lingüística de l’espanyol, afirmar que «en aquestes 
circumstàncies el castellà passa a un segon pla, 
perquè l’objectiu és posar fi al virus»? Algú, ni tan 
sols, podria entendre l’afirmació? 

El virus, doncs, no té absolutament res a veure amb 
la llengua: cap llengua que es trobi en una situació 
de plenitud d’ús no el perdrà per mor del virus. Però 
sí que hi haurà intents de bandejar les llengües que 
ja es troben bandejades (em referesc, naturalment, a 
les llengües minoritzades o a les minoritàries) adduint 
que ens trobam en una situació d’emergència sanità-
ria. Només una posició autocentrada, de lleialtat lin-
güística, i un mínim de claredat mental per a destriar 
el gra de la palla ens permetran de fer front a aquest 
tipus de discurs entabanador. 

El virus no coneix fronteres ni idiomes

Aquesta frase l’hem sentida repetida moltes vegades 
en les esperpèntiques rodes de premsa del «coman-
dament únic» en la gestió de la crisi sanitària. De 
vegades han dit «idiomes», i d’altres han dit «bande-
res», però sempre han fet referència a les fronteres. 

Certament, que un equip de persones que teòrica-
ment estava treballant per fer front a l’emergència 

El virus, doncs, no té 
absolutament res a veure amb 

la llengua: cap llengua que 
es trobi en una situació de 

plenitud d’ús no el perdrà per 
mor del virus. 
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sanitària anàs amollant una frase com aquesta no 
resultava especialment tranquil·litzador per a qualse-
vol persona que se’ls escoltàs amb un mínim sentit 
crític. Perquè, justament, separar i marcar fronteres 
és l’única manera de fer front a una crisi sanitària 
provocada per un contagi generalitzat. 

És clar que els mateixos que deien que el virus no 
coneix fronteres ni idiomes ni banderes varen confi-
nar el conjunt del Regne d’Espanya, amb forts con-
trols fronterers; de la mateixa manera que a Itàlia 
s’havia produït el confinament de la Llombardia, o 
que a Catalunya es va confinar la Conca d’Òdena; tot 
dins la més pura lògica de contenció epidemiològica. 
És precisament l’acotament, 
el fet de marcar fronteres i el 
de delimitar l’espai per on es 
pot circular allò que fa possi-
ble contenir l’epidèmia. Tota 
la resta esdevé pura parau-
leria, pura demagògia sense 
cap sentit. 

La defensa de les minories 
lingüístiques es basa, en bona part, en els mateixos 
principis. Cal acotar un espai que els sigui propi i dins 
el qual l’acció de les majories no pugui impedir la 
vida normal en la llengua de la minoria. Dins aquest 
espai no hi pot haver cap tipus de tractament igualitari 
ni es pot optar per cap tipus de darwinisme lingüís-
tic: cal protegir la minoria, si hom vol que la llengua 
continuï existint en el futur. Mantenir la diversitat lin-
güistica implica acotar, afavorir els més febles, mar-
car-los un espai que els sigui inexorablement propi, 
etc. I, sobretot, controlar la presència de la majoria, 
de manera que no ocupi espais d’ús que siguin propis 
de la llengua de la minoria. 

La imatge d’un estat autoritari

Arreu del món, l’autoritarisme no sol afavorir les llen-
gües minoritzades ni les minoritàries. L’autoritarisme 
sol anar, de manera ben generalitzada, en contra de 
la diversitat lingüística i de la pluralitat de llengües. 
Els sistemes autoritaris casen més amb la llengua 
única, igual que quadren amb el «comandament 
únic». Observem, per exemple, la gestió de la crisi 
provocada pel coronavirus que han fet la República 
Federal d’Alemanya o el Regne d’Espanya. Mentre a 
Alemanya no hi ha hagut cap «comandament únic», 
sinó que cada land ha gestionat la seua sanitat i ha 
existit una coordinació entre länder i l’estat federal, 
a l’Estat espanyol immediatament es va establir el 
«comandament únic», es varen recentralitzar totes 

les competències (quan l’estat havia cedit les com-
petències de sanitat a les comunitats autònomes feia 
anys i panys) i es va declarar un estat d’alarma que 
deixava tot el poder en poquíssimes mans. 

D’acord amb l’ADN històric de l’Estat espanyol s’hau-
ria pogut fer això (de fet, era poc esperable cap altre 
model de gestió, per nefast que s’hagi pogut mostrar), 
però també haurien pogut mostrar una imatge més 
moderna, més assumible per part de qualsevol estat 
democràtic, menys incòmoda per a la Unió Europea. 
Però varen decidir fer rodes de premsa amb pre-
sència del cap de la Junta de Caps d’Estat Major de 
l’exèrcit (el militar amb més rang al Regne d’Espanya, 

després del Borbó), com 
també caps de la Policia 
Nacional i de la Guàrdia 
Civil. Continuant amb la 
comparació amb Alemanya, 
allà, a les rodes de premsa, 
que no han estat tan fre-
qüents com a Espanya, hi 
han aparegut, fonamental-
ment, científics. De vegades 

hi ha guaitat algun polític (pocs) i en cap cas no hi 
ha hagut militars ni policies. Al Regne d’Espanya, en 
canvi, les arengues patrioteres, el discurs casernari, 
el nacionalisme carregat de banalitat han funcionat 
com a pantalla per a tapar la ineficàcia del «coman-
dament únic» a l’hora de gestionar la crisi sanitària. 

Sobre aquesta qüestió, només voldria deixar una 
reflexió final: hi ha hagut, des del meu punt de vista, 
un excés de rodes de premsa. Quin objectiu comuni-
catiu té que cada dia ens expliquin quants detinguts hi 

 Cal acotar un espai que els 
sigui propi i dins el qual l’acció 

de les majories no pugui 
impedir la vida normal en la 

llengua de la minoria.

Adam Niescioruk
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ha hagut a Icod de los Vinos, o a la Gomera, a causa 
de no complir el confinament? Quin sentit té que 
ens parlin dels paquets de droga confiscats durant la 
crisi? Quin objectiu informatiu tenen el munt de gràfi-
ques, estadístiques, xifres que ens van amollant per 
intentar explicar no sabem quines corbes epidemio-
lògiques? Potser l’objectiu no era tant informar com 
fer la impressió que s’estava informant, mentre el 
«comandament únic» no s’aclaria ni tan sols en qües-
tions tan elementals com els criteris per a comptar 
les víctimes del coronavirus. 

Hàndicaps per a la llengua després del Covid-19

Quan escric aquest paper encara ens trobam en 
plena crisi, en estat d’alarma i en situació de con-
finament a casa. Per tant, no sabem com en sor-
tirem. Però sí que consider que hem de pensar en 
els escenaris de la postcrisi 
per a poder contrarrestar els 
efectes que aquesta situació 
poden tenir sobre la llengua. 

D’una banda, haurem de 
reforçar els discursos auto-
centrats per a fer front a 
l’allau de nacionalisme banal 
que patim i que patirem. El 
nacionalisme banal compta 
amb molts canals de difusió, 
molt potents i amb molts mitjans, que amollen siste-
màticament els seus missatges amb la intenció de 
tirar endavant els seus projectes homogeneïtzadors. 
Forma part de l’ADN del nacionalisme banal espa-
nyol el fet d’aspirar a un estat monolingüe i, per tant, 
a la desaparició (o almenys a la residualització) de 
totes les llengües que no són l’única oficial de l’Estat. 

Així mateix, comptam amb un element afegit (que no 
necessàriament hem de pensar com a nou, però sí 
com a clarament accentuat), que és el de la insegu-
retat dels parlants a l’hora d’utilitzar la llengua cata-
lana. Mentre fer servir una llengua plenament norma-
litzada no suposa cap tipus de connotació, usar-ne 
una de minoritzada automàticament deixa marcada 
la persona que l’empra; en el sentit que podem saber 
coses sobre la seua ideologia, sobre els seus punts 
de vista en relació a l’articulació del país, etc. La inse-
guretat dels parlants es pot accentuar després de 
situacions excepcionals, especialment si han comptat 
amb estat d’excepció i comandament únic. 

Com que de la crisi sanitària, a causa de la seua 
excepcionalitat, se’n derivarà una crisi econòmica i 
social de dimensions que ara mateix desconeixem, 
també podem suposar que el suport públic a la causa 
de la normalització de la nostra llengua es trobarà 

en perill. Així, les associa-
cions es trobaran més mal 
finançades, el teixit social es 
pot afeblir i la situació, en 
general, pot esdevenir més 
precària. 

La idea que a partir de la 
crisi provocada pel corona-
virus sorgeix un món nou, 
completament diferent del 
que hem conegut fins ara, 

també té els seus perills. Si el món que en prové ha 
de ser completament nou, existeix el perill evident que 
allò que fins ara només ha estat reprimit sigui direc-
tament escombrat, sense cap tipus de contemplaci-
ons, en nom d’aquest món nou que està naixent. Si 
això s’encara d’aquesta manera, acabarem volent-nos 
aferrar al «món d’ahir», que diria Stefan Zweig, i ales-
hores l’única sortida serà la nostàlgia. Si això arriba 
a ocórrer, la nostra llengua i la nostra cultura davalla-
ran inexorablement pel pendent de la residualització 
(que és com dir de la desaparició). Som nosaltres, al 
cap i a la fi, els parlants del català, els qui hem d’arti-
cular les estratègies necessàries perquè dins el món 
nou (o no tan nou) que sorgeixi de la crisi hi hagi un 
lloc per a la nostra llengua i per a la nostra cultura (i 
per a la diversitat lingüística i cultural arreu del món). 
No hem de caure en el pessimisme estèril de suposar 
que els enfocaments nous només ens poden dur a 
situacions pitjors. La doctrina de la corrupció, assor-
tadament, no sempre funciona.  

Som nosaltres, al cap i a la fi, 
els parlants del català, els qui 
hem d’articular les estratègies 

necessàries perquè dins el món 
nou que sorgeixi de la crisi 

hi hagi un lloc per a la nostra 
llengua i per a la nostra cultura.
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Els usos lingüístics a la Franja 
d’Aragó: resultats d’una 
investigació recent

   Javier Giralt Latorre

En el 2018 va sortir a llum el llibre Llengua i societat 
a la Franja1, una publicació que presenta l’anàlisi 

de l’enquesta d’usos lingüístics realitzada a la Franja 
en el 2014, amb l’objectiu d’oferir informació sobre 
la realitat sociolingüística dels municipis catalano-
parlants d’Aragó. En aquest treball, a més, es com-
paren els resultats amb els de la primera enquesta 
feta en el 2004 i permet d’estendre la comparació a 
altres estudis del mateix tipus elaborats en altres àrees 
catalanòfones. 

L’enquesta d’usos lingüístics de la Franja del 2014 
i la seva explotació és fruit de la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya, la Universitat de Saragossa i 
el consorci Campus Iberus, i s’emmarca en les enques-
tes sociolingüístiques que s’han dut a terme en els ter-
ritoris de parla catalana, impulsades per la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. El Govern d’Aragó, per mitjà de la Dirección 
General de Política Lingüística del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, la Cátedra «Johan 
Ferrández de Heredia» de la Universitat de Saragossa 
i la Comarca de la Llitera, han fet possible la recent 
publicació de l’anàlisi extensa dels resultats2.

La recerca ha estat elaborada per un equip interdis-
ciplinari que integra diversos enfocaments i especia-
litats: Chabier Gimeno (professor del Departamento 
de Psicología y Sociología de la Universitat de 
Saragossa), Javier Giralt (professor del Departamento 
de Lingüística General e Hispánica de la Universitat 
de Saragossa), Miguel Montañés (professor del 
Departamento de Psicología y Sociología de la 
Universitat de Saragossa), Maria Teresa Moret (pro-
fessora del Departamento de Lingüística y Literatura 

Universitat de Saragossa

1 Natxo Sorolla (coord.) et al. (2018): Llengua i societat a la Franja. Anàlisi de l’Enquestad’usoslingüístics(2004-2014). Zaragoza: 
Prensas de la Universidad de Zaragoza <http: http://puz.unizar.es/>.  

2 Enllaç: <http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/ informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/ btpl_col/eulf2014/>.

Hispánicas de la Universitat de Saragossa), Anchel 
Reyes (sociòleg i membre del Seminario Aragonés 
de Sociolingüística), Ramon Sistac (professor del 
Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la 
Universitat de Lleida), Joan Solé (tècnic de la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya), Natxo Sorolla (coordinador de l’equip i 
professor de sociologia a la Universitat Rovira i Virgili) 
i Anna Torrijos (tècnica de la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).

A partir de les dades de l’estudi en conjunt, s’observa 
que el català encara gaudeix a la Franja d’una vitalitat 
quasi insòlita, perquè la comparació dels resultats de 
les enquestes dels anys 2004 i 2014 posa de manifest 
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que, en tots els àmbits examinats, l’ús del català ha 
experimentat un retrocés. És cert que la llengua es 
percep com a predominant al carrer i, en relació amb 
els altres territoris de parla catalana, manté un nivell 
elevat en el seu ús oral, però en cap altre d’aquests 
territoris el català no ha experimentat un descens tan 
ràpid en la seva utilització i el seu coneixement en 
aquest període de deu anys.

El desencadenant d’aquesta davallada ha estat la 
transformació demogràfica ocasionada per l’arribada 
massiva de població forània, bàsicament estrangera 
i al·lòglota (sense oblidar, d’altra banda, que ha con-
tinuat l’èxode de les zones rurals cap a les localitats 
grans i les ciutats, sobretot de la gent més jove i amb 
estudis superiors). Tanmateix, l’estudi evidencia que la 
immigració no és la causa de la caiguda en el coneixe-
ment i l’ús del català, perquè els motius són realment 
més pregons, dels quals cal remarcar-ne dos: 1) l’ac-
titud contemporitzadora i adaptable dels catalanopar-
lants davant els interlocutors de castellà o d’altres llen-
gües, fet que aguditza el retrocés del català; i 2) l’esta-
tus legal i social de la llengua, que l’ha privada d’una 
peremptòria normalització en àmbits com l’escola, 
l’Administració pública local o la sanitat. I, malgrat que 
les dades certifiquen que la transmissió generacional 
encara es manté en línies generals, la inexistència 
d’una normalització planificada del català a la Franja 
està obrint el camí cap a la substitució lingüística. 

Si fem atenció als coneixements lingüístics, direm que 
les dades confirmen que el 94,1% dels enquestats 
declara entendre el català, el 80,2% saber-lo parlar, 
el 74,7% saber-lo llegir i el 41% saber-lo escriure. 
Aquests percentatges certifiquen, un cop més, que l’ús 
del català a la Franja és bàsicament oral, situació que 
no ha de sorprendre si tenim en compte que només hi 
té una presència quasi testimonial en l’àmbit escolar 
i, a més, com a matèria optativa. La Franja, però, és 
un dels territoris on hi ha un nombre més elevat de 
persones que saben parlar el català, encara que les 
diferències amb Catalunya, Andorra, les Illes Balears i 
el País Valencià s’hagin retallat sensiblement en com-
paració amb èpoques precedents. Segons les dades, 
l’edat és un factor determinant que actua sobre el 
coneixement: els índexs més alts de parlants de català 
es donen en els grups de major edat, mentre que, al 
contrari, els coneixements de la llengua escrita s’in-
crementen en les edats més joves. Aquesta situació 
pareix estar relacionada, d’una banda, amb la com-
posició demogràfica —el sector de població gran és 
el que majoritàriament ha nascut a la Franja i és de 
llengua inicial catalana— i, de l’altra, amb la tímida pre-
sència escolar del català, que, a pesar de les dificul-
tats, ofereix resultats positius. També és possible que 

els coneixements de llengua escrita s’hagin incremen-
tat a través d’alguns serveis rebuts des de Catalunya 
(o directament a Catalunya), i per l’augment de la pre-
sència del català a internet i a les xarxes socials. Així 
mateix, pel que fa a la capacitat lecto-escriptora, cal 
tenir en compte el nivell d’estudis, perquè les habilitats 
màximes es donen en el grup amb estudis universitaris 
(gens estrany, perquè una gran part dels enquestats 
els han cursat a Catalunya). Quant a l’evolució en el 
període 2004-2014, si bé el coneixement oral es manté 
alt, la capacitat de parlar s’ha reduït en 8,4 punts per-
centuals, i la d’entendre, en 4,6 punts, disminució que 
sí que sembla tenir relació directa amb l’augment de 
la població immigrada; en canvi, el coneixement de 
la llengua escrita ha millorat sensiblement: el percen-
tatge de saber escriure ascendeix en 11,5 punts i en 
2,4 el de saber llegir, pujada que, com s’ha assenya-
lat, pot ser motivada per l’estudi del català.

Gràfic 1. Coneixement de català
Font: Sorolla et al. (2018: 51).

Sobre l’estatus de la llengua a la Franja, els concep-
tes de llengua inicial, llengua d’identificació i llengua 
habitual permeten de detectar les tendències evolu-
tives, integradores o no, en temps aparent, al marge 
de les comparatives que es poden establir entre els 
anys 2004 i 2014. 

Respecte a la llengua inicial, el 52% declara tenir el 
català, el 33,8% el castellà, l’11,6% d’altres i el 2,5% 
el català i el castellà d’una manera igual. Hom adver-
teix, doncs, un retrocés del català i un ascens del 
castellà en relació amb les dades de les enquestes 
del 2004, que donaven al català un 71,1%, al caste-
llà un 26,6%, a altres llengües un 0,4% i el 1,8% es 
declaraven bilingües. Aquesta minoració del català pot 
explicar-se principalment per la presència els darrers 
anys d’hispanòfons nascuts fora de la Franja i pel 
creixement del grup amb altres llengües, encara que 
podria ser l’inici d’un cert abandó de la llengua o de la 
seva transmissió generacional, ja que una pèrdua de 
gairebé 19 punts no es justifica només amb la caiguda 
puntual de la població nascuda a la Franja o en ter-
ritoris de parla catalana. El fet que la proporció de 
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persones que tenen el català com a L1 sigui superior 
en els grups de més edat i baixi entre els més joves 
d’una manera inversament proporcional al castellà, 
sembla que també és un indici en la mateixa direcció.

Pel que fa a la llengua d’identificació, les dades no 
divergeixen gaire de les anteriors: 50,7% català, 
38,6% castellà, 8,0% altres llengües, i 2,7% català i 
castellà d’igual manera. S’observa, doncs, en relació 
amb la llengua inicial, un lleuger descens del català 
i un augment del castellà, la qual cosa assenyala-
ria que el castellà té un poder real d’atració sobre 
els immigrants al·loglots, que no és abandonat pels 
castellanoparlants d’origen i, alhora, que té un cert 
poder d’atracció sobre determinats catalanoparlants.

Les dades de la llengua habitual també són sem-
blants, encara que amb un lleuger descens del català 
sobre els paràmetres anteriors (49,6%) i el conse-
güent augment del castellà (40,6%). Si bé és cert que 
la casuística comunicativa i les situacions personals a 
la Franja poden amagar circumstàncies molt diverses 
i complexes, és evident que es detecta una més que 
sensible disminució de l’ús del català en els darrers 
deu anys, fet sobre el qual haurà incidit també l’ab-
sència de l’ús oficial de l’idioma i una minvant utilit-
zació pública.

Gràfic 2. Llengua inicial, llengua d’identificació
i llengua habitual

Font: Sorolla et al. (2018: 84).

utilitza el català a casa, el 37,7% el castellà, el 7,9% 
té usos bilingües i el 7,6% altres llengües o combina-
cions. Quant a la transmissió generacional, sembla 
haver-hi estabilitat. Entre parlar català amb els avis, 
amb els progenitors i amb els fills hi ha certa progres-
sió del manteniment de la llengua: 50,5%, 52,7% i 
54,7% respectivament. Però, paradòxalment, el cas-
tellà també avança: 27,6%, 29,4% i 32,1%. Aquest 
fet es produeix a costa dels usos bilingües, el quals 
minven: 10,9%, 6,9% i 3,5%; i de les altres llengües: 
11,1%, 11% i 10,1%. A més, en aquest darrer grup 
s’observa que aquells que trenquen la transmissió 
de la seva llengua ho fan generalment a favor del 
castellà. 

En canvi, en les interaccions amb la parella els usos 
s’alteren significativament: el 46% parla en català, el 
43,2% en castellà, el 7,2% en altres llengües i el 2,7% 
fa usos bilingües. La meitat dels qui parlen català 
amb els pares i en castellà amb la parella recuperen 
el català amb els fills, però és rellevant el nombre de 
catalanoparlants que parlen castellà amb la parella i 
només transmeten aquesta llengua al descendents.

Gràfic 3. Usos lingüístics a la casa 
Font: Sorolla et al. (2018: 95).

En resum, pot afirmar-se que el català, malgrat la 
baixada que ha experimentat entre els anys 2004 i 
2014, continua essent la llengua inicial en el sector 
majoritari de la població, la llengua d’identificació 
principal i també la llengua més habitual, però en els 
tres paràmetres la presència del castellà puja con-
siderablement, cosa que ens duu a pensar que la 
capacitat d’atracció del català envers els al·lòglots 
és més aviat limitada. 

 I què suceeix amb la llengua en l’àmbit familiar? Dins 
la llar, en xifres absolutes, el 50,8% de la població 

Gràfic 4.  Llengua parlada amb els avis, els pro-
genitors, la parella i els fills 

Font: Sorolla et al. (2018: 101).
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Per grups d’edat, es detecta que la població més gran 
és la que manté més el català, mentre que entre els 
més joves l’ús a la llar es redueix. De fet, en el grup 
dels parlants de 15 a 29 anys, el castellà supera lleu-
gerament el català (44,1% davant el 39,6%), circums-
tància que pareix estar relacionada amb la composi-
ció demogràfica de la població, ja que les proporci-
ons entre gent gran i adults que mantenen el català 
són similars.

Per àrees geogràfiques, el Matarranya és on el 
català és més fort a la llar (65,5%), seguit de la 
Llitera (50,3%), el Baix Cinca (42,1%) i la Ribagorça 
(38,3%). Aquesta última és l’única comarca on el cas-
tellà supera el català (47,3% castellà, 38,3% català, 
8,6% usos bilingües i 5,7% altres). Com s’indica en 
l’estudi, cal tenir present en aquest punt el pes que 
deu tenir la degradació i pèrdua de la llengua en 
els parlars de transició dins les comarques de la 
Ribagorça i la Llitera, els quals no es discriminen en 
l’estudi i presenten una situació sociolingüística molt 
més complexa.

Gràfic 5. Llengua parlada a casa, per comar-
ques Font: Sorolla et al. (2018: 107).

mentre que el castellà en puja 11, i les altres llengües 
més de 3. És evident que els catalanoparlants són 
els qui utilitzen habitualment el català, i que els caste-
llanoparlants mantenen el castellà. Però la diferència 
básica entre aquests dos grups és que els parlants de 
castellà no solen emprar el català gairebé mai, mentre 
que el catalanoparlants usen el castellà en multitud 
d’ocasions; i aquests darrers, davant un interlocutor 
castellanoparlant o parlant d’una altra llengua, conver-
geixen al castellà. Aquesta manca de reciprocitat es 
tradueix en el fet que només un 9,4% dels enquestats 
afirma que no parla mai en castellà, enfront del 22,8% 
que diu que no empra mai el català.

El català preval en les comunicacions privades  
—la llar, els amics i els veïns—, però el seu ús baixa 
clarament amb els companys d’estudis o de feina. 
En els àmbits públics, predomina el castellà, potser 
amb l’única excepció de les botigues i l’Administra-
ció local, on hi ha cert equilibri. Però el castellà es 
dispara en les altres administracions públiques, els 
bancs i caixes d’estalvis, les grans superfícies comer-
cials, la sanitat i l’educació. En general, el catalano-
parlant de la Franja s’adapta a la llengua de l’inter-
locutor, cosa que no suceeix en sentit contrari. Aquest 
és un procés que, segons augmenta el nombre de 
castellanoparlants, actua decididament en contra de 
l’ús públic del català i en compromet el futur.

Gràfic 6. Ús del català per àmbits, 2004-2014 
Font: Sorolla et al.  (2018: 132).

Pot dir-se, en general, que hi ha certa estabilitat en 
la transmissió generacional entre catalanoparlants, 
encara que el seu nombre minva; a més, el caste-
llà augmenta la seva presència com a llengua de la 
llar; i el català, tot i mantenir-se, no aconsegueix els 
avenços que experimenta en altres territoris cata-
lanòfons, la qual cosa pot generar, si continua la 
mateixa progressió, una minorització de la llengua 
en l’àmbit familiar, la qual és el pas previ a la subs-
titució lingüística.
 
Pel que fa als usos interpersonals, hi trobem novament 
una mitjana en l’emprament oral del català (49,9%) 
lleugerament superior a la del castellà (46,5%), amb 
un 3,6% d’ús de llengües estrangeres. Tanmateix, 
sorprèn el gran descens en relació amb l’enquesta 
del 2004, atès que el català cau de l’ordre de 14 punts, 

En el camp de les actituds i representacions, les 
dades que fan referència a la llengua inicial en con-
verses desmotren que el 38,1% les comença sempre 
en català, el 23,85% ho fa sovint, el 17,9% poques 
vegades i el 20,2% no ho fa mai. A més, si compa-
rem els resultats amb els del 2004, es comprova que 
s’ha triplicat el nombre de persones que no s’adrecen 
a ningú en català, que s’ha duplicat la xifra dels qui 
mantenen el castellà i que ha baixat en 19 punts el 
percentatge d’aquells que mantenen el català.
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Quant a la percepció sobre la unitat de la llengua i, 
concretament, en resposta a la pregunta sobre si es 
parla el mateix idioma a Catalunya, el País Valencià, 
les Illes Balears i la Franja d’Aragó, si sumem els qui 
estan totalment d’acord amb l’enunciat o més aviat 
d’acord, ens dóna un 79,9%; d’altra banda, els qui hi 
estan parcialment en desacord o totalment en des-
acord arriben al 18,3%, xifra que augmenta quasi 8 
punts en comparació amb les dades del 2004. Aquesta 
actitud resulta contradictòria amb el canvi especta-
cular que es palesa en la denominació de la llengua, 
ja que el 45,6% respon espontàniament que el nom 
de la llengua és català, davant el 20,6% en el 2004; 
el 27,7%, utilitza denominacions gentilícies locales 
(favarol, fragatí, mequinensà, lliterà, etc.), enfront del 
35,6% en el 2004; i només el 26,7 % empra denomi-
nacions pejoratives (com xapurreat), davant el 35,6 
% en el 2004. Veiem, doncs, que el nom de «català» 
ha augmentat 25 punts en 10 anys, un ascens que 
haurà estat afavorit per circumstàncies com l’ense-
nyament de la llengua entre els més joves, l’agument 
generalitzat del nivell d’estudis, la tasca pedagògica 
de les associacions, les relacions continuades amb 
Catalunya i el País Valencià, i fins i tot algunes polè-
miques —i errònies— polítiques implementades pel 
Govern d’Aragó en determinades èpoques. 

Malgrat el descens que està experimentat l’ús del 
català a la Franja, l’estudi conclou que es poden detec-
tar alguns signes esperançadors, com poden ser: el 
manteniment de la transmissió generacional; l’aug-
ment de la capacitat de lectura i escriptura, sobre-
tot entre els més joves; la creació de nous àmbits 
d’utilització del català, especialment a internet i les 
xarxes socials; i, per descomptat, el fet que el glo-
tònim «català» hagi guanyat terreny, la qual cosa fa 
palès un canvi d’estatus important de la llengua. Per 
primera vegada es constata que, per a un percentatge 
considerable de la població de la Franja (gairebé la 

meitat), allò que s’hi parla ja no és un xapurreat (i sem-
blants), sinó una llengua digna, compartida amb els 
seus conveïns i per un univers potencial de més de 
deu milions de persones. Els prejudicis dels parlants 
envers la seva llengua minven, el valor patrimonial que 
li atorguen és cada vegada més gran i deixen de con-
siderar-la com un entrebanc per a reconèixer-se com 
a aragonesos. No obstant això, el procés és molt lent 
i encara massa incipient, i el temps hi va en contra.

Tanquem aquesta contribució amb les encertades 
paraules que culminen Llengua i societat a la Franja, 
tota una síntesi d’allò que suposa el català per a 
la Franja i els seus habitants, i d’allò que la Franja 
suposa per a l’Aragó i l’àmbit catalanoparlant (Sorolla 
et al., 2018: 181):

La normalització d’un idioma, o la reversió de 
la seua substitució, no és un afer de cultura o 
de patrimoni; és una qüestió altament estratè-
gica que afecta tota la societat, i que té impli-
cacions des de les ciències al desenvolupa-
ment econòmic. És per això que les polítiques 
lingüístiques no han de ser sectorials, sinó 
transversals, i demana grans consensos. La 
inversió econòmica és molt important, impres-
cindible; però encara ho és més la capacitat 
de diàleg, la pedagogia, la informació i, no cal 
dir-ho, l’empatia. Quan les coses s’expliquen 
bé, com a mínim algunes reticències desapa-
reixen. Es poden explorar experiències molt 
diverses en aquest sentit, tant a Europa com 
a la resta del món, amb grans èxits i també 
amb algun fracàs. La Franja és molt impor-
tant per a Aragó i també ho és per a la cata-
lanofonia en el seu conjunt, però encara ho 
és més per als seus habitants, encara que a 
camins els coste verbalitzar-ho. I, tanmateix, 
no és el melic del món.  
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El castellanisme apellido havia 
arribat a ser molt usual, i, sens 
dubte, avui coneix un retrocés 

més que notable: la forma 
correcta cognom ja no és, ni de 

bon tros, exclusiva d’un petit 
nucli de puristes.

Notes disperses
   Albert Jané

Institut  d’Estudis Catalans

Una vegada, a Sicília, el guia ens va explicar que 
el sicilià era com l’italià però amb algunes diferèn-

cies dialèctiques. Ben mirat, no és pas cap disbarat. 
La distribució de significats entre dialèctic i dialectal 
no deixa de tenir un punt d’arbitrarietat: hauria pogut 
ser al contrari. Els marxians ‘estudiosos de Marx’ es 
diuen així perquè el derivat marxista ja estava ocupat. 
De l’astronomia seria més propi dir-ne astrologia, és a 
dir, ‘estudi dels astres’, però aquest terme ja l’havien 
acaparat els de l’esbart dels horòscops, i bé calia fer 
diferències. Carles Riba, tal com s’ha comentat tan 
sovint, va distingir entre maragallians i maragallistes. 
Primfilant molt, potser ens podríem arriscar a sug-
gerir que hauria estat més adequada una distinció de 
signe contrari: els maragalli-
ans, com els marxians (els 
estudiosos de l’autor), i els 
maragallistes com els mar-
xistes (els seguidors fidels 
de les seves idees). 

A vegades, la subjecció a la 
mètrica distorsiona la lògica 
o la realitat dels fets, Per 
exemple, aquests versos de 
la coneguda cançó popular: 
«si no maduren el dia de Pasqua maduraran en el dia 
del Ram», és a dir, com si el dia del Ram fos poste-
rior al dia de Pasqua.

De moltes coses —la poesia, la filosofia, la bellesa...— 
n’hi ha que diuen que no es poden definir. Potser caldria 
començar per definir el verb definir. En tot cas, hi ha 
aquells llibres que en diuen diccionaris. Salvador Espriu 
i Joan Perucho van coincidir afirmant, en un mateix 
llibre (Vuit poetes), que no sabien què era la poesia. A 
la insabuda l’un de l’altre, és clar. Potser quan es van 
adonar de la coincidència no els va fer gaire gràcia. 
Ja se sap: no sempre s’és tan original com un voldria. 

Decididament, hi ha formes de llenguatge que es 
perden. Ara dic «Passi-ho bé», com  sempre s’havia dit, 
i n’hi ha que em contesten dient: «Gràcies, igualment.» 

Saps què passa? és una frase cada cop més habitual 
amb què s’anticipa una negació, una informació des-
favorable. Si demanes si tal o tal activitat la faran en 

(II)

català o en castellà i et diuen «Saps què passa?», és 
que la faran en castellà.

Una locució verbal de l’època de la meva joventut que 
em sembla que ha desaparegut sense deixar rastre 
és fer cara de dolent de pel·lícula antiga. Ja alesho-
res, efectivament, els dolents de les pel·lícules dels 
primers temps del cinema procuraven fer una cara de 
maldat tan exagerada que al cap de pocs anys ja no 
resultava convincent. 

Molt probablement, el vers —el vers, no el poema— 
més famós de la poesia catalana de tots els temps 
deu ser el de Maragall, Sia’m la mort una major nai-

xença. De fet, és un vers que 
equival a un poema, que es 
pot independitzar de la com-
posició poètica de què forma 
part. No és gens fàcil trobar 
altres casos equiparables. 
Potser es podrien dir els 
següents: He donat el meu 
cor a una dona barata (Palau 
i Fabre), Jo sóc la vaca de la 
mala llet (Pere Quart), Com 
la muntanya no hi ha res al 

món (Josep M. de Sagarra), Jo som, Senyor, el vostre 
ca que bava (Blai Bonet), Sóc el mànec d’un tornavís 
(Jordi Sarsanedas), Heus aquí: jo he guardat fusta al 
moll (Salvat-Papasseit), Ni sola amb mi ni acompa-
nyada (Clementina Arderiu), Senyor, jo vinc del fons 
d’una vida passada (Joaquim Folguera). Del poeta J.V. 
Foix en podríem dir dos, ben diferents l’un de l’altre: És 
quan dormo que hi veig clar i A cal fuster hi ha novetat.

El castellanisme apellido havia arribat a ser molt usual, 
i, sens dubte, avui coneix un retrocés més que notable: 
la forma correcta cognom ja no és, ni de bon tros, 
exclusiva d’un petit nucli de puristes. Personalment, 
vaig saber l’existència d’aquesta forma gràcies a un 
epigrama que, de petit, vaig llegir en una humil revis-
teta que es deia L’Esquitx, que era una mena de suple-
ment d’En Patufet. Deia així: El meu amic Pau Galí, / 
que és la broma de tothom, / es va enfadar molt ahir 
/ tan sols perquè li vaig dir / el cognom abans que el 
nom. És clar, es deia Pau Galí i me li va dir Galí Pau, 
el cognom abans que el nom!

L l e n g u a  N a c i o n a l  111  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 2 0

2 1G R A M À T I C A



Els diminutius minimitzen i ridiculitzen d’una manera 
deslleial. 

Els projectes, un cop realitzats, deixen de ser projec-
tes, però sovint en continuem dient projectes perquè 
els hem batejat amb aquest nom i els ha quedat. Els 
hem posat una etiqueta perdurable. 

Entre el subjecte i el verb no hi ha d’anar el signe 
de la coma. És un fet ben sabut. Si enmig hi ha una 
frase incisa és normal que vagi entre comes, talment 
com podria anar entre parèntesis o entre guions. És 
a dir, que la coma ja no va entre el subjecte i el verb. 
A vegades, però, el subjecte té un cert valor emfàtic, 
remarcadament temàtic, d’introducció, fa gairebé la 
funció de títol del tema que un es disposa a tractar. I 
aleshores no sembla pas inescaient que vagi seguit 
d’una coma. De fet, en l’ús de la coma hem d’admetre 
un cert subjectivisme.

La relació entre el sexe i el gènere gramatical és molt 
irregular, sovint arbitrària. No hi ha mateixa relació entre 
el gos i la gossa, o entre el gat i la gata, que entre el 
mart i la marta, o que entre el ratpenat i la ratapenada. 
L’àliga imperial és gramaticalment femenina, i el rossi-
nyol dolcíssim és masculí. Una vegada, una tòtila que 
era diputada al Parlament de Catalunya (!), queixant-se 
que el nostre llenguatge era intolerablement masclista, 
va adduir com a exemple la víbora (sic), un animal espe-
cialment verinós i traïdor, que havíem de designar amb 
un nom precisament del femení. A mi, personalment —
reconec que és una cosa molt subjectiva—, em sembla 
que la son, gramaticalment del femení, és masculina, i 
que el son, gramaticalment del masculí, és molt femení. 
En canvi, trobo que, d’acord amb el gènere gramatical, 
l’estiu i l’hivern són francament masculins, i que la pri-
mavera i la tardor són decididament femenines. 

El mot tema està francament de moda. Ara n’hi ha molts 
que en lloc de parlar-ne diuen treure el tema. És clar 
que sempre hi ha algú que diu que no és ben bé el 
mateix. Això no falla mai. 

Detallant la composició d’un jurat diem ... Joan Pi i Jordi 
Puig, qui actuava de secretari. Sembla que s’ha con-
vingut, encara que no unànimement, que en lloc de qui 
caldria dir que o bé el qual: que / el qual actuava de 
secretari. És ben clar que es tracta d’una oració rela-
tiva explicativa. Però el cas següent no és ben bé igual: 
Qui és, aquell? –Aquell? En Jordi Puig, qui actuava de 
secretari. En aquest cas, l’oració de relatiu es podria 
analitzar també com una oració relativa substantiva, 
usada com una aposició. És a dir, qui actuava de secre-
tari seria l’equivalent de el qui (o aquell qui) actuava de 
secretari. 

Decididament, si demanes a un escriptor com diria 
tal o tal cosa es pensa que l’examines. 

Una vegada, l’escriptor Ramon Folch i Camarasa va 
anar a parlar del seu pare als components d’un agru-
pament escolta que duia el seu nom, Josep M. Folch i 
Torres. Aquest agrupament tenia la seu a l’antic local 
de la Unió Excursionista de Catalunya, al carrer de 
Santa Anna, de Barcelona, i, casualment, aquell dia 
jo hi era, i vaig poder escoltar les últimes paraules 
de Ramon Folch. Els va dir que si el seu pare fos viu  
hauria estat molt content de poder estar una estona 
amb ells, i parlar-hi, i que ells haurien tingut molt de 
goig de poder-lo escoltar, «perquè —va dir— ell sí 
que en sabia, de dir coses». Molt bé. Hi ha verbs tran-
sitius (o que demanen un complement de règim) que, 
en principi, no admeten d’ésser usats absolutament, 
com és ara el verb dir. Però la llengua té les seves 
estratègies. En aquest cas, es recorre a un comple-
ment del verb, directe si el verb és transitiu, amb un 
valor neutre, molt general, com coses. I, sense vul-
nerar la sintaxi, es pot dir que, de fet, aquell verb 
s’usa absolutament. 

Quan l’orador, o el conferenciant, fa una petita 
pausa vacil·lant, perquè busca la paraula exacta 
que expressi la seva idea, miro d’endevinar-la, i més 
d’un cop ho aconsegueixo. Si inicia una frase amb 
el primer terme correlatiu no tant, espero que arribi 
el segon, a veure si és el legítim, és a dir, com (no 
tant ... com), o bé l’espuri sinó (no tant ... sinó). Molt 
sovint, a causa d’una gran profusió de frases incises 
i subordinades, no arriba ni l’un ni l’altre.

Si es vol, es pot discutir quina funció sintàctica té el grup 
nominal la Maria en la frase Hem sentit cantar la Maria. 
En principi, diem que és el subjecte de cantar, però hi 
ha qui l’analitza més aviat com el complement directe 
de la frase verbal Hem sentit cantar. Fabra, que s’esti-
mava més descriure que no pas analitzar, deia que es 
comporta com si fos el complement-acusatiu del verb 
en infinitiu (Gramàtica catalana, 1956, p. 37). I en el 
seu afany de descriure correctament el funcionament 
de la llengua evitant la possibilitat de dubtes o proble-
mes terminològics, absolutament inútils, recorre diver-
ses vegades, en aquesta mateixa obra, al verb compor-
tar-se. Així, en Hem sentit cantar una cançó a la Maria, 
diu que la Maria, subjecte del verb principal, es com-
porta com si fos el seu complement-datiu. Anàlogament, 
en Han arribat uns parents meus, el grup uns parents 
meus es comporta gramaticalment com un complement 
del verb (p. 40); en una proposició el verb de la qual és 
haver-hi, el membre originàriament complement-acu-
satiu es comporta [...] com el subjecte gramatical d’una 
proposició del tipus IV (p. 66); i parlant de les frases 
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modals (amb els verbs voler, poder, etc.) diu que l’in-
finitiu que figura en aquests conjunts no es comporta 
com un complement ordinari del verb que el precedeix 
(p. 88). Hi podríem afegir, encara, que diu que aquests 
conjunts vénen a ésser com temps perifràstics del verb 
que està en infinitiu (p. 87).

Encara hi ha qui no troba ben dit el partit del govern 
o una cuina de gas, perquè té la idea que la preposi-
ció de no indica sinó propietat o la matèria de què és 
feta una cosa. Vet aquí, amb un mateix determinat, la 
multiplicitat de relacions que estableix aquesta pre-
posició, que és la que té una funció determinativa per 
excel·lència: el molí de vent, el molí de pedra, el molí 
d’oli, el molí del baró (propietat del baró), el molí de 
l’alcalde (fet bastir per l’alcalde), el molí del fantasma 
(reflex d’una creença supersticiosa), el molí de la coma 
Mitjana. En un mapa del Cadastre s’hi assenyalava 
l’existència d’un «molino de la mala muerte», traduc-
ció literal de l’expressió, clarament deduïble, usada 
per un informant del país. 

Anem d’un extrem a l’altre: després d’aquelles peces 
impreses amb una tipografia atapeïda d’abans, ara 
tenim llibres amb pàgines ocupades només per dos 
o tres versos. 

Si diem Hi havia una colla que feien molt de soroll, 
amb el verb en plural, també hem de poder dir amb 
llurs crits no ens deixaven sentir res. 

N’hi ha molts que no solament no miren mai els dicci-
onaris, sinó que els sap greu que ho facin els altres. 

El verb veure’s amb el valor ‘ésser vist’, no ‘veure’s a 
un mateix’, és un cas anàleg a  dir-se ‘tenir per nom’ 
i trobar-se ‘ésser en un moment donat en un lloc’, en 
què hi ha hagut una lexicalització del pronom es, usat 
originàriament amb valor impersonal. Aquest ús de 
veure’s no té reconeixement normatiu. És molt habi-
tual quan es fan fotografies de grups més o menys 
nombrosos, en què cal procurar que es vegi tothom: 
«Ens veiem, ens veiem?», sempre hi ha algú que no 
s’està de demanar.

Segons explica la gramàtica, afegint una a a una forma 
nominal s’obté el seu femení, i afegint-hi una s s’obté 
el seu plural. Però hi ha un cas especial en què, de 
fet, amb l’afegiment d’una s s’obté no el plural sinó el 
femení. És el nom de baptisme Àngel, al costat del 
qual tenim Àngels aplicat a una dona. 

El Diccionari Fabra il·lustra amb l’exemple No hi havia 
altre a fer que resignar-se el valor del mot altre com a 
pronom neutre. Els redactors de la Gran Enciclopèdia 

Catalana, sota els efectes, sens dubte, del maig del 
68, hi van introduir un canvi molt significatiu: No hi 
havia altre a fer que rebel·lar-se.

No deixa d’haver-hi qui manifesta les seves reser-
ves quant a l’adopció de la paraula tallat amb què 
designem un cafè amb una mica de llet, adduint que 
no deixa de ser un calc de l’espanyol, i postulen que 
en català més aviat hauria de ser trencat. En tot 
cas, la forma tallat ja fa temps que ha estat admesa 
normativament. En canvi, no sembla que originin la 
mateixa disconformitat les formes clarament espú-
ries xocolata calenta, xocolata a la tassa i salsa de 
xocolata amb les quals s’ha bandejat ignominiosa-
ment una forma tan genuïna i tradicional com xoco-
lata desfeta.  

El coll dur s’ha deixat de dur, i  són molts els qui ja no 
saben què vol dir. 

Com és ben sabut, amb el pronom es indiquem 
que l’acció expressada pel verb és atribuïda a una 
persona indeterminada. Però a vegades la identitat 
d’aquesta persona és ben coneguda, no ofereix cap 
dubte, sinó que es recorre a la indeterminació per 
raons d’índole diversa. Així, en la novel·la La vida i la 
mort d’en Jordi Fraginals, de Josep  Pous i Pagès, un 
dels personatges, el pastor, respon amb la frase Se 
t’estima, noi, al generós oferiment que li fa el prota-
gonista de l’obra. Una mena d’elegància natural, d’un 
caràcter netament popular, indueix aquell personatge 
a impersonalitzar la seva frase de sincer agraïment. 
En canvi, en una altra coneguda novel·la, Pilar Prim, 
de Narcís Oller, en una conversa familiar en què es 
tracta de decidir el dot d’una noia que està a punt 
de casar-se, un dels personatges, que va de mala 
fe, diu: Jo entenc que, a la teva noia, al menos, al 
menos, se l’ha de dotar amb cent mil duros. I no hi 
ha dubte que qui l’ha de dotar és la mare de la noia 
(que no disposa dels recursos suficients), cosa que 
aquell individu silencia pèrfidament. 

El coll dur s’ha 
deixat de dur.
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No és igual el pot de llet, és a dir, de llet condensada, 
i el pot de la llet, el pot amb què, abans, s’anava a 
buscar la llet a la vaqueria.  

Fabra, en el seu diccionari, va admetre toixó al costat 
de teixó, però no va admetre jonoll  al costat de genoll, 
que sembla ben bé el mateix cas. Per què? Una raó 
possible és que amb l’obligat canvi de consonant 
inicial, jonoll s’aparta massa de genoll. També podria 
ser que considerés que toixó era una forma més 
estesa que jonoll. En tot cas, no va deixar de ser una 
decisió arbitrària, forçosament arbitrària. Contra el 
que alguns creuen, o sembla que creguin, no sempre 
hi ha prou raons objectives que puguin determinar 
la inclusió o la no inclusió d’un mot en un diccionari, 
sobretot si té caràcter nor-
matiu, i el lexicògraf ha de 
prendre una decisió, inevi-
tablement arbitrària, tant si 
admet aquell nom com si 
no l’admet. En aquest punt, 
el DIEC segueix el Fabra. 
Personalment, encara que 
en el meu parlar s’ha dit 
sempre jonoll, no em sento 
gens afectat per aquesta 
exclusió, i no tindré mai la 
idea de reivindicar aquesta 
forma.

No és impossible que algú 
digui, o hagi dit en alguna 
ocasió: No vaig poder entrar al garatge perquè no 
en portava la clau, però és evident que és una frase 
més aviat artificiosa. Normalment, diem No vaig poder 
entrar al garatge perquè no portava la clau, sense el 
pronom, i entenem perfectament que la clau vol dir la 
clau del garatge. Els qui no es deixarien mai el pronom 
en frases com Quantes en vols? o En tinc més que 
tu, en què té un valor partitiu, en prescindeixen en el 
cas de la clau, en què fa de determinatiu o comple-
ment del nom. 

Curiosament, Joan Coromines prescindeix, llevat 
d’algun cas excepcional, dels noms científics de les 
espècies animals i vegetals, com si no existís la clas-
sificació taxonòmica. 

Se li va enviar equival a Hom li ho va enviar, Hom l’hi 
va enviar i Hom la hi va enviar. En canvi, Se l’hi va 
enviar, solució insòlita però possible, solament equival 
a Hom l’hi va enviar. Comparem: Se’t va enviar equival 
a Hom t’ho va enviar, Hom te’l va enviar i  Hom te la 
va enviar. I Se te’l va enviar solament equival a Hom 
te’l va enviar. 

En el capítol que tracta de les combinacions de dos o 
tres pronoms febles, Fabra, en la seva gramàtica de 
1956 (p. 62), indica aquests tres exemples, que convida 
a comparar: et posa el llibre a l’armari, te’l posa a l’ar-
mari, te l’hi posa. Molt bé. Suposem, però, que ens 
adrecem a algú a qui diem de vostè. Teòricament, el 
resultat seria el següent: li posa el llibre a l’armari, l’hi 
posa a l’armari, l’hi hi posa. Sembla clar que no adme-
tríem la duplicació hi hi, i l’única solució possible seria 
l’hi posa, amb una doble funció del pronom hi, com a 
datiu ètic i com a locatiu. Seria un cas anàleg a Abans 
treien alcohol de la fusta, però ara ja no en treuen, en 
què el pronom en vol dir alcohol de la fusta, és a dir, 
té una doble funció. Notem, encara, el conjunt li hi en 
Obriré l’armari i li hi posaré el llibre, anàlogament a ... 

i t’hi posaré el llibre. 

Ara potser s’han oblidat, han 
desaparegut de la memòria 
col·lectiva, però hi havia un 
moment en què algunes 
frases de les nostres obres 
de teatre més representa-
des havien esdevingut popu-
lars, eren conegudes per 
molta gent, encara que no 
haguessin vist  l’obra en què 
es deien. Em sembla que 
podria dir aquestes: «No el 
conec ni sé qui és» (Pompeu 
Gener, L’agència d’informes 
comercials), «El rei reiaaa!» 

(Frederic Soler, La dida),  «Potser sí, potser no, potser 
sí que era jo!» (Josep M. Folch i Torres, La Ventafocs), 
«Jo només vull saber si hi tinc dret o no hi tinc dret» 
(Josep M. Folch i Torres, D’aquesta aigua no en 
beuré), «Esmola que esmola, fes dagues, daguer, 
fes dagues que passin les malles d’acer» (Frederic 
Soler, El ferrer de tall), «He mort el llooop!» (Àngel 
Guimerà, Terra baixa). 

A més dels papes de Roma, que s’han anat succeint 
durant prop de vint segles amb un admirable prota-
gonisme, hi ha hagut una colla d’antipapes, que cal 
convenir que han contribuir a animar la història d’Oc-
cident amb eficàcia innegable. Sens dubte, Benet XIII, 
el venerable avi de Peníscola, generalment conside-
rat antipapa, és el més famós de tots, amb una ano-
menada no superada per cap dels papes considerats 
legítims. El DGLC, de Fabra, ja recollia aquest terme, 
amb la definició «Papa cismàtic, elegit en oposició al 
papa legítim», i la lexicografia posterior, naturalment, 
no l’ha deixat de banda. Però no hem sabut veure mai 
que es parlés dels anticardenals, que haurien de ser 
els cardenals nomenats pels antipapes. El gran Benet 

Ara potser s’han oblidat, han 
desaparegut de la memòria 
col·lectiva, però hi havia un 

moment en què algunes frases 
de les nostres obres de teatre 

més representades havien 
esdevingut populars, eren 
conegudes per molta gent, 

encara que no haguessin vist  
l’obra en què es deien.
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XIII, per exemple, poc abans de morir en va nomenar 
quatre, que van celebrar un conclave, potser hauríem 
de dir un anticonclave, i me li van elegir un digne suc-
cessor, que va fer córrer molt tinta. Però, mentre no 
existeixi el terme adient, hem de considerar que no hi 
ha hagut mai anticardenals, i que els cardenals nome-
nats pels antipapes eren tan cardenals com els nome-
nats pels papes legítims. 

Hi ha expressions adverbials que a vegades es tenyei-
xen (emmanllevo el verb a la professora Gemma 
Rigau) de subjecte de l’oració: A casa no ho volen, 
A palau diran que no, A terra és brut, A Tarragona 
manxen, A l’Ajuntament protestaran, Abans era molt 
diferent.

El famós lingüista Saussure deia que el signe lingüístic 
és arbitrari. Potser caldria afegir-hi que sovint també 
és elàstic.  

Quan jo era nen i jugava al carrer, a Barcelona, parlà-
vem de guixots i de fustots. Els guixots eren les bales 
més ordinàries, fetes de guix i pintades de qualsevol 
manera. Valien dues cinc cèntims. Les més bones eren 
les de níquel —o, si més no, bé ho dèiem. Els fustots 
eren les baldufes de poca qualitat. De les bones de 
debò, dèiem, i devia ser veritat, que eren de fusta 
d’alzina. Suposo que aquests dos termes han desa-
paregut sense deixar cap rastre.

La paronímia és una font de suggeriments. En el 
conegut poema de Joan Maragall sobre la sardana hi 
ha uns versos que diuen: «sacerdots els diríeu d’un 
culte, que en mística dansa se’n vénen i van». En 
lloc de mística dansa hauria pogut dir mítica dansa. 
Recordo que jo, quan era jove, i tenia idees de jove, 
pensava que hauria preferit que digués mítica i no 
mística.

L’escriptor Pere Calders, contestant a la pregunta «On 
li agradaria viure?», del cèlebre Qüestionari de Proust, 
va dir (aleshores vivia a Sant Cugat): «A Barcelona, 
però no hi trobo pis.» En aquest cas, efectivament, 
l’ús del pronom adverbial és imprescindible, no per 
una exigència gramatical sinó per una recta interpre-
tació del sentit de la frase, que és una raó a vegades 
adduïda indegudament: sense el pronom es podia 
interpretar que no trobava pis enlloc. Anàlogament, 
diríem: «Si no sabeu el camí no hi trobareu.» Però, en 
canvi, en podem prescindir en el cas següent: «Ahir, 
remenant un calaix, sabeu què vaig trobar?» 

El substantiu lloguer és un dels que encara que facin 
la funció de complement directe més aviat rebutgen 
el pronom en com a complement determinatiu: Van 

haver de deixar aquell pis perquè no podien pagar el 
lloguer. És clar que ... perquè no en podia pagar el 
lloguer, com potser diu algú, és un hiperpurisme sin-
tàctic, tributari de la llei del pèndol.

N’hi ha que voldrien endevinar les normes gramaticals 
del català per intuïció. 

En l’argot burocràtic un frare és un error consistent 
a anotar una quantitat amb dues xifres consecutives 
invertides: 57 per 75, o 938 o 983. La diferència que 
origina és sempre 9 o un múltiple de 9. 

L’afany de crear noves formes lèxiques amb el fàcil 
recurs de la derivació, i amb un valor idèntic al de les 
formes primitives, origina alguns resultats curiosos, 
com ara la sumatòria, per la suma, i la dimissòria, per 
la dimissió, que vénen a afegir-se a la temàtica i la 
problemàtica, que ja són clàssiques.

Vivim en un món en què els desmitificadors convi-
uen com bons germans amb els mitificadors. Així, per 
exemple, al costat dels qui es deleixen per desmitifi-
car Pompeu Fabra, hi ha els qui, amb el mateix delit, 
no paren de mitificar Palau i Fabre. 

La nostra cultura popular ha sabut expressar admira-
blement alguns principis o lleis formulats per investiga-
dors d’anomenada universal. Així, el principi de Peter, 
segons el qual en l’ascens laboral s’arriba al límit que 
marca la incompetència del treballador o funcionari, el 
trobem expressat per la nostra dita Un bon operari fa 
un mal encarregat. I tenim una explicació esquemà-
tica de les lleis de Mendel en una coneguda contalla 
tradicional: Una gallina xica, tica, camacurta i ballarica 
va tenir sis pollets xics, tics, camacurts i ballarics. Si 
la gallina no hagués estat xica, tica, camacurta i balla-
rica, els pollets no haurien  sortit xics, tics, camacurts  
i ballarics.  
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El setembre de l’any passat l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) va presentar la seva Gramàtica 

bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU), en què —
com deia l’editorial de llengua nacional del 4t trimes-
tre del 2019— «la normativa queda més acotada que 
en les dues obres gramaticals anteriors, més des-
criptives» (les dues obres gramaticals anteriors del 
IEC són: Gramàtica de la llengua catalana [GIEC], 
publicada en el 2016, i la Gramàtica essencial de la 
llengua catalana [GEIEC], disponible en línia des del 
2018). La GBU, elaborada sota la direcció de la pro-
fessora Maria Josep Cuenca, membre numerària de 
la Secció Filològica (SF) del IEC, té 578 pàgines i 
s’estructura d’una forma molt còmoda per a la con-
sulta, amb abundor d’esquemes, exemples, remar-
ques, explicació de termes gramaticals, fitxers de so, 
diversos índexs, etc. Sense obviar la part descriptiva 
ni els aspectes referents a la variació geogràfica, acota 
més que les obres anteriors, com acabem de recor-
dar, la part normativa, cosa que és d’agrair, perquè 
els lectors de les obres anteriors havien quedat una 
mica desconcertats sobre el que era correcte i el que 
era incorrecte. De fet, aquests dos termes, «correcte» 
i «incorrecte», són curosament evitats en totes tres 
obres (per raons que no acabem de comprendre), 
però en aquesta darrera s’hi sobreentenen fàcilment 
enmig d’altres denominacions.

Si ens és permesa una confessió personal, direm que 
en la GBU hi hem notat, ací i allà, el reflex d’obser-
vacions fetes, al llarg dels anys, pel qui signa aquest 
article, cosa, naturalment, que ens ha alegrat. I, posats 
a ser sincers, en determinats casos hem comprovat, 
amb no menor alegria, que la GBU fins i tot afinava i 
aprofundia algunes qüestions plantejades per nosal-
tres. Per això i pel que hem dit abans, ens congratu-
lem de la publicació d’aquesta gramàtica, felicitem els 
autors i recomanem la seva lectura i consulta.

Dit això, ens creiem en el deure de publicar una sèrie 
d’observacions a propòsit d’aquesta nova gramàtica, 
sigui perquè, si ho volen, els responsables de futures 
edicions les puguin tenir en compte, sigui perquè els 
usuaris, també si ho volen, puguin servir-se de l’obra 
amb major discerniment (diu l’adagi que «quatre ulls 
hi veuen més que dos»). Així, doncs, anirem seguint 
les pàgines de la GBU bo i fent-hi les observacions 

Una bona gramàtica
   Josep Ruaix i Vinyet

que trobem pertinents. Al final hi posarem algunes 
altres observacions que no corresponen a cap pàgina 
concreta.

P. VII. En el segon paràgraf hi surt dues vegades la 
construcció «les tres» (amb sentit de totalitat) quan, 
en la varietat estàndard del català en què està escrita 
la GBU, hauria de dir «totes tres» (com reconeix la 
mateixa gramàtica a la p. 285, apartat c).

P. 35. Sobre la pronúncia de psicologia, Ptolemeu, 
gnom, mnemotècnic i bdel·li (línies 25-26), creiem que 
no s’ha de considerar «normal» l’elisió del so repre-
sentat per la primera lletra. Quant a pneumàtic, sí que 
és normal en una determinada accepció, ja que fins i 
tot el DIEC2 (Diccionari de la llengua catalana, Institut 
d’Estudis Catalans, 2ª ed., Barcelona 2007) admet la 
grafia neumàtic.

P. 36. A la línia 8 trobem la construcció «tot i que 
no aparegui». Nosaltres creiem que la locució 
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conjuntiva tot i que demana el verb en indicatiu: 
tot i que no apareix. Per a més detalls, vegeu  els 
nostres manuals Català complet / 2 (CC/2), p. 299, o 
bé Observacions crítiques i pràctiques sobre el català 
d’avui / 2 (Obs/2), pp. 54-55.

P. 41. Creiem, amb J. Coromines (i, pel que fa al 
segon cas, també amb F. de B. Moll), que la pronún-
cia de traïdor i veïnat amb diftong és tan genuïna que 
s’haurien d’admetre, i fins i tot preferir, les grafies 
traidor i veinat (cf. el nostre Nou diccionari auxiliar 
[NDA], pp. 315 i 324-325). Cap al final de la mateixa 
pàgina hi trobem «cua gran» per cua grossa (cf. 
DIEC2, s.v. gran i gros, o bé, sintèticament, NDA, 
p. 160).

P. 42. Advertim que el verb reiterar (que apareix a la 
penúltima línia) en realitat no es pronuncia amb hiat 
sinó amb diftong, perquè, espontàniament, hom no 
veu que sigui un compost.

P. 44. A la línia 9, diu «comité» per «comitè» (potser 
per influència de la variant valenciana de la nostra 
llengua, si doncs no es tracta d’una simple errata).

P. 49. Pel que fa a les llistes del mig de la pàgina, 
creiem que són discutibles les pronúncies «Cister» 
(com a mot agut) i «Himàlaia» (com a mot esdrúixol). 
Per a més detalls, vegeu NDA, pp. 79 i 167 
respectivament.

P. 107. Cap al final de la pàgina hi ha l’exemple «Per 
poder tirar endavant el projecte calen més recur-
sos», que hauria de ser Per a poder tirar endavant 
el projecte calen més recursos, seguint la norma 
que, lloablement, se segueix en la redacció de tota 
la GBU.

P. 164. A la línia 24 apareix l’exemple «Has arribat 
tan tard que la sopa ja està freda», que, en un català 
genuí, hauria de ser Has arribat tan tard que la sopa 
ja és freda. I més avall es fa una distinció, que tampoc 
no trobem genuïna, entre «Aquesta moto és bruta 
(‘perd molt oli’)» i «Aquesta moto està bruta (‘s’ha 
embrutat’)». Per a un enfocament de la qüestió, 
vegeu CC/2, pp.  202-203, apartat 6.

P. 194. A les línies 8-9 hi ha el següent exemple: 
«Si aneu més cap al sud, notareu que allà tenen 
costums molt diferents (equivalent a “Si aneu més 
cap al sud, notareu que hi tenen costums molt dife-
rents”)». Doncs bé, creiem que el pronom feble hi 
de l’última frase és forçat, no hi hauria de ser (cf. 
el nostre manual Estudis de llengua, pp. 72-73, cas 
D, 2). 

P. 212. A la penúltima línia hi ha l’exemple «Parleu-ho 
entre vosaltres» per Parleu-ne entre vosaltres, ja que 
el verb parlar, almenys en aquest context, és intran-
sitiu (cf. DIEC2, s.v. parlar).

P. 229. A la línia 22 diu: «Les dues combinacions 
són acceptables» per Totes dues combinacions són 
acceptables (recordeu el que hem dit a propòsit de 
la p. VII).

P. 230. En el darrer paràgraf d’aquesta pàgina 
s’admet la combinació del pronom impersonal es 
amb els pronoms d’acusatiu. Personalment (i dis-
crepant, excepcionalment, de l’admirat mestre Albert 
Jané), veiem inconvenients en tal combinació. Per 
a una explicació detallada, vegeu el nostre manual 
Observacions crítiques i pràctiques sobre el català 
d’avui / 1 (Obs/1), pp. 32-33 i 72-73.

P. 245. Des del punt de vista descriptiu, és veritat el 
que afirma el primer paràgraf d’aquesta pàgina (sobre 
construccions del tipus «Quants en són, en aquest 
despatx?»). Però, des del punt de vista normatiu, 
trobem a faltar que es desaconselli l’ús descrit (cf. 
Estudis de llengua, pp. 49-51, cas A, 5, d).

P. 262. Al mig de la pàgina i fent referència als nume-
rals, es parla de l’alternança entre les formes u i un 
una. Trobem a faltar-hi una recomanació de la forma 
més pròpia del català literari, que és la segona. 

P. 273. A la línia 6 diu: «Afegiu un polsim de juli-
vert». Hauria de dir: Afegiu-hi un polsim de julivert 
(cf. DIEC2, s.v. afegir, accepció 2). Més avall hi ha els 
exemples «L’entrecot està bastant cuit» i «L’entrecot 
està prou cuit», en els quals, si volem un català genuí, 
s’hauria de fer servir el v. ser i no pas el v. estar (recor-
deu el que hem dit abans a propòsit de la p. 164).

P. 320. Al mig de la pàgina hi ha l’exemple «Se’l veia 
anar envers/vers/cap allà dalt», on nosaltres preferi-
ríem Es veia anar ..., segons el que hem dit a propò-
sit de la p. 230.

P. 322. Cap al mig de la pàgina, en lletra més petita, 
es fa una observació sobre l’ús de la preposició a 
després de cap i dins/dintre. Creiem que tal observa-
ció s’hauria d’invertir, en el sentit de recomanar l’ús 
de la preposició en tal cas, perquè, contràriament al 
que diu el text, correspon a un nivell de llenguatge 
més formal, almenys segons el sentit lingüístic del 
qui signa. 

P. 323. En el primer paràgraf en lletra petita s’admet 
una distinció entre fins al i fins el, defensada pel nostre 
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col·lega i amic Albert Jané, que tanmateix no ens 
convenç. Vegeu la nostra argumentació en CC/2, p. 
277, o bé, més detalladament, en Obs/1, pp. 149-153. 

P. 324. L’últim exemple de la pàgina diu: «Hi havia 
quinze persones com a molt». Val a dir que l’expres-
sió com a molt és considerada un barbarisme (cf. 
Diccionari castellà-català d’Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona 1985 [DCC], s.v. mucho, o el NDA, s.v. 
com), que s’hauria de canviar per a tot estirar, com a 
màxim o pel cap alt. 

P. 340.  A les línies 8-9 hi ha els següents exemples: 
«Entrenem cada dia, {fins i tot / inclús} diumenge» i 
«Entrenem cada dia, diumenge {fins i tot / inclús}». 
Hauria de ser Ens entrenem cada dia... (cf. DIEC2, 
s.v. entrenar, accepció 2, 2, o bé NDA, p. 130).

P. 358. Al final del quadre hi figura el connector tot i 
així. Nosaltres considerem que es tracta d’una locució 
híbrida (barreja de tot i això i així i tot), la qual, per 
tant, no s’hauria d’admetre (cf. NDA, p. 314, i CC/2, 
p. 286). De fet, no figura ni en la Gramàtica catalana 
de P. Fabra (edició del IEC, Barcelona 1995), ni en el 
Diccionari català-valencià-balear, ni en la Gramàtica 
catalana d’A. Jané (Barcelona 1968, cf. p. 212), ni en 
el Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana de Coromines, ni en la Gramàtica de la 
llengua catalana d’A.M Badia i Margarit (Barcelona 
1994, cf. p. 314). Suposem que va ser una innova-
ció, per a nosaltres injustificada, de la Gran enciclo-
pèdia catalana i dels diccionaris que en deriven, reco-
llida per la Gramàtica del català contemporani, diri-
gida per Joan Solà (4ª ed., Barcelona 2008 [GCC]), 
essent aquesta de caràcter descriptiu, no normatiu.

P. 365. En el quadre torna a aparèixer el connector tot 
i així. Vegeu el que hem dit en l’observació precedent. 

P. 382. En el primer bloc del quadre s’hi esmuny una 
errata: «estar» en rodona en lloc de cursiva.

P. 388. A la doctrina exposada en el primer paràgraf 
d’aquesta pàgina s’hi podria afegir una excepció, 
detectada pel tractadista Albert Pla Nualart en el seu 
article titulat «Si hagués vingut, el més probable és 
que l’hagués vist», dins el diari Ara (secció «Un tast de 
català», 3-7-2015), i estudiada pel nostre amic Carles 
Riera en un treball en preparació.

P. 392. Cap al final d’aquesta pàgina, en lletra petita, 
hom diu: «La perífrasi “tenir de + infinitiu” ha perdut 
vitalitat i s’evita en els registres formals». Aquesta afir-
mació confirma que la manera de conjuminar descrip-
ció i prescripció en la GBU (i en la gramàtica matriu, 

la GIEC) a vegades falla. En efecte, per una banda, 
creiem que la part descriptiva de la precedent afirma-
ció no és exacta i, per altra banda, la part normativa 
no queda clara. Podeu veure el que en diem nosal-
tres en CC/2, p. 193, i NDA, p. 307.

P. 400. A la línia 28 hi ha l’exemple següent: «No sap 
la feinada que l’espera (i no “...que li espera”)». Doncs 
bé, nosaltres creiem que en aquest cas es pot accep-
tar l’ús intransitiu del v. esperar, per les raons que 
detallem en Obs/1, pp. 84-85.

P. 403. En la primera qüestió que es tracta en aquesta 
pàgina (sobre l’ús intransitiu o transitiu dels verbs tele-
fonar i trucar), ens sembla bé la part descriptiva, però 
trobem a faltar-hi la part normativa. Vegeu el que en 
diem nosaltres en Obs/1, p. 85, i en NDA, pp. 306 i 
319, respectivament. 

P. 404. En la tercera qüestió tractada en aquesta 
pàgina (ús pronominal dels verbs caure, callar, marxar 
i riure), trobem insuficient la part normativa, ja que el 
problema afecta no sols els registres formals, sinó 
tots. Vegeu Obs/1, p. 34, i NDA, pp. 65, 204 i 278, 
respectivament.

P. 405. En el quadre hi ha els exemples «Al refugi, hi 
van dormir uns quaranta excursionistes» i «Al mercat 
de la Boqueria, hi compren molts turistes», exemples 
en què caldria suprimir les comes, tal com es fa, lloa-
blement, al llarg de tota la gramàtica en casos anàlegs 
(vegeu, p.e., p. 406, c, i p. 407, línia 9 començant pel 
final). Una regla, que ens sembla adient, sobre tal 
supressió es troba en el nostre manual Català complet 
/ 1 (CC/1), p. 157, apartat d. 

P. 405. En la nota hi ha l’exemple «Aquí, hi sobres, noi 
...», en què també caldria suprimir la primera coma, 
pel que acabem de dir en l’observació precedent. 

P. 412. En la tercera qüestió que es tracta en aquesta 
pàgina, trobem exagerat condemnar l’ús del v. restar 
en lloc de estar, ja que restar és un sinònim de roman-
dre (cf. Diccionari de sinònims i antònims de S. Pey, 
Barcelona 1988, s.v. restar), i aquest darrer verb 
s’admet en tal context (cf. CC/2, pp. 204-205, cas 9).

P. 413. En el quart bloc del quadre hi ha l’exemple «El 
caldo encara està calent», en què el v. estar s’hauria 
de canviar pel v. ser, com hem vist abans a propòsit 
de la p. 164. 

P. 414. En l’apartat b hi ha el següent exemple: 
«Després de l’accident, la gossa estava cega, però 
als quinze dies va recuperar la visió». Creiem que la 
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construcció genuïna, en lloc de «als quinze dies», és 
al cap de quinze dies (cf. DCC, s.v. a, que tradueix el 
cast. a los pocos días pel cat. al cap de pocs dies; cf. 
també CC/2, p. 241).

P. 418. A la línia 15 hi ha l’exemple «Els dos partits 
estaven al poder alternativament», en què s’hauria de 
canviar al per en el, tal com es fa, lloablement, en tots 
els casos anàlegs (quan es tracta d’un lloc metafòric) 
al llarg de tota la GBU, d’acord amb l’estudi que vam 
publicar en la nostra obra Punts conflictius de català 
(PCC), Barcelona 1989, pp. 79-107, i sintetitzat en 
CC/2, pp. 245-250.

P. 428. A la línia 9 hi ha l’exemple «Vivint al camp 
s’és més feliç», en què apareix l’ús del pronom es 
amb valor impersonal combinat amb el verb copulatiu 
ser, ús que trobem defectuós (cf. CC/2, p. 142, últim 
apartat, o bé, més detalladament, Obs/1, pp. 30-33 i 
69-75). Més aviat diríem: Vivint al camp un (o hom) 
és més feliç.

P. 444. A la línia 6 hi ha l’exemple «Fins als cinc anys 
tenia dificultats per a pronunciar les erres», en què 
nosaltres hauríem canviat als per a, d’acord amb el 
que expliquem detalladament en Obs/1, pp. 19-21 
(«Abús de l’article davant els numerals i en altres 
casos»).

P. 445. A la línia 5 hi ha l’exemple «El 2007 va iniciar-se 
una nova crisi financera internacional», el qual ens 
suggereix que, en aquest apartat de la GBU, caldria 
complementar la casuística de les expressions adver-
bials dels anys, tenint en compte el que nosaltres expli-
quem en PCC, pp. 104-106, CC/2, p. 251, i Estudis 
de llengua, pp. 15-17.

P. 451. En el segon bloc del quadre apareix aquest 
exemple: «{Només / Tot just} veure la núvia, el padrí 
es va emocionar», en què trobem un tipus de cons-
trucció temporal introduït recentment en la nostra 
llengua i que nosaltres, de moment, no admetríem. 
Vegeu CC/2, pp. 294-295, o bé, més detalladament, 
Obs/1, p. 93, c. El DCC tampoc no l’admet (cf. s.v. 
nada, en què tradueix el cast. nada más [en sentit 
temporal] per a penes, tan bon punt); ni tampoc la 
Gramàtica de la llengua catalana de Badia i Margarit 
(cf. pp. 320-321); ni tan sols l’hem trobada en la GCC.  
En el mateix quadre, dos blocs més avall, apareix 
aquest altre exemple: «La relació va millorar després 
que anessin al psicòleg», en què l’última construcció 
(‘anar al + nom d’un professional’) sona com a poc 
genuïna. Vegeu DCC, s.v. a, que tradueix el cast. 
Voy al dentista pel cat. Me’n vaig a cal dentista, i s.v. 
al, que tradueix el cast. Vamos a ir al médico pel cat. 

Anirem a cal metge, com també el cast. Ve al boti-
cario a por especias pel cat. Vés a ca l’apotecari a 
comprar espècies. Trobareu explicacions més detalla-
des en CC/2, p. 87, apartat 3, i pp. 232-233; i encara, 
Obs/1, pp. 18-19, on adduïm l’autoritat del gramàtic 
Albert Jané.

P. 463. Després del quadre hi ha, en lletra petita, una 
explicació sobre les «interrogatives parcials» (tipus 
«Qui és qui?»). Creiem que tal explicació s’hauria 
d’ampliar, i alhora matisar, tenint en compte el que 
exposem en Estudis de llengua, pp. 421-424.

P. 471. Cap al mig de la pàgina, en un paràgraf en 
lletra petita, trobem l’exemple «Si us plau, els escol-
tin», en què falla la concordança. Per a una explica-
ció detallada sobre aquesta qüestió, vegeu Obs/2, 
pp. 15-18.

P. 484. La primera remarca d’aquesta pàgina (sobre 
la coma en les dislocacions) es podria ampliar i con-
cretar una mica, tenint present el que expliquem en 
CC/1, pp. 157-158, semblantment al que hem apuntat 
abans a propòsit de la p. 405.

P. 486. En el primer paràgraf es diu: «S’aconsegueix 
amb un desplaçament a l’esquerra i una entonació 
marcada, tot i que no contrastiva, o amb l’ús de ...» 
Ens sona malament, en aquest context, la locució 
concessiva tot i que, perquè, si s’hi sobreentén un 
verb (cf. la mateixa GBU més avall, p. 552, primer 
paràgraf), aquest aniria en subjuntiu (recordeu el que 
hem vist abans a propòsit de la p. 36). 

P. 497. El darrer paràgraf diu: «La conjunció “sinó” 
també es pot trobar en posició final en certes inter-
rogatives: “Què podien fer, sinó?» Nosaltres creiem 
que és millor escriure si no, d’acord amb l’estudi del 
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tractadista Carles Riera publicat dins Aspectes sin-
tàctics i estilístics de la llengua catalana, Barcelona 
2019, p. 242, apartat b.

P. 500. En el primer bloc del quadre hi ha aquest 
exemple: «Insisteixo que aquesta és una bona solució 
al problema», exemple en què nosaltres canviaríem 
al per del, segons el que expliquem en Estudis de 
llengua, p. 153.

P. 518. A les línies 14-15 apareix aquest exemple: 
«Caldrà indemnitzar a aquells a qui l’Estat va expro-
piar terres», en què certament cal suprimir la pre-
posició a que va davant de aquells, d’acord amb el 
DIEC2, que estableix que el v. indemnitzar és transi-
tiu (i, per tant, el seu complement directe ha d’anar 
sense preposició).

P. 519. En el segon bloc del quadre hi ha l’exemple 
següent: «Aquesta és la cantonada en la qual vaig 
trobar-me el bitllet de loteria», en què s’usa abusiva-
ment, al nostre entendre, el v. trobar com a pronomi-
nal. Per a una explicació detallada d’aquest fenomen, 
vegeu Estudis de llengua, pp. 178-179.

P. 521. Les explicacions de l’apartat b (sobre la dupli-
cació pronominal amb verbs psicològics, tipus «Les 
persones a qui els agrada molt fer esport tenen 
bona salut») s’haurien de matisar, al nostre enten-
dre, segons el que exposem amb llarga argumenta-
ció en Obs/1, pp. 23-27.

P. 531. En els blocs novè i onzè del quadre, respecti-
vament, hi ha aquests exemples: «Pensa diferent dels 
nois de la seva edat» i «Pensa diferent que el seu 
company», en què no trobem justificat l’ús adverbial 
de l’adj. diferent (cf. CC/2, pp. 210-211). En canvi, sí 
que trobem justificat tal ús en el darrer exemple de la 
pàgina anterior (perquè allí diferent fa de complement 
predicatiu: S’ha comportat diferent de com havia dit 
que es comportaria).

P. 537. En el quadre surt cinc vegades la combinació 
anar al metge (quatre d’elles amb el verb conjugat). 
Sobre això, recordem el que hem vist abans a propò-
sit de la p. 451 (concretament, en la segona part de 
la nostra observació).

P. 548. En el primer bloc del quadre hi ha aquest 
exemple: «Si me’l trobo, no li diré res», sobre el qual 
hem de repetir el que hem dit abans a propòsit de la 
p. 519.

P. 550. En la segona remarca d’aquesta pàgina no 
s’accepta la construcció a no ser que. Nosaltres, en 

canvi, l’acceptem (cf. CC/2, p. 299) i argumentem a 
bastament tal acceptació en Obs/1, pp. 146-147.

P. 552. A la línia 9 torna a sortir la locució concessiva 
tot i així, que nosaltres considerem un híbrid, tal com 
hem anotat abans a propòsit de la p. 358.

I acabem aquest treball, com hem anunciat al comen-
çament, fent altres observacions que no corresponen 
a cap pàgina concreta.

Sobre fonètica, ens estranya que la GBU (seguint l’obra 
matriu, la GIEC) abandoni la distinció tradicional, pel 
que fa als sons representats per les lletres i i u, entre 
vocals, semivocals, semiconsonants i consonants —
distinció que respon a una clara percepció dels par-
lants-oients— per la distinció només entre vocals i semi-
vocals, distinció més pobra i, en alguns casos, fins i tot 
inexacta.

Sobre ortografia, ja suposàvem que la GBU segui-
ria les noves normes sobre l’ús del guionet en els 
mots compostos (publicades l’any 1996) i la dràstica 
supressió d’accents diacrítics (adoptada l’any 2016). 
Però sentim la necessitat de tornar a demanar el 
que hem expressat en altres ocasions: que la nostra 
autoritat acadèmica revisi tals normes, perquè tenen 
greus inconvenients.

Finalment, sobre morfosintaxi, fem també diverses 
observacions:

1) Ens estranya que la GBU (seguint la GIEC), 
malgrat la considerable part descriptiva que conté 
(i encara més la GIEC), no digui res d’una combi-
nació de pronoms febles existent en alguns parlars, 
concretament, entre determinats clítics de primera i 
segona persona (tipus No se m’espantis al costat de 
No te m’espantis). Per a més detalls, vegeu CC/2, p. 
107, o bé l’estudi, molt ampli, publicat en Estudis de 
llengua, pp. 21-30. 

2) Hem trobat a faltar en la GBU una referència a l’ús 
del pronom relatiu quan l’antecedent és neutre (cf. 
CC/2, p. 134, «el relatiu què ...»), ja que es detecten, 
ací i allà, usos incorrectes (tipus «L’intel·lecte és allò 
per la qual cosa l’home és lliure» per L’intel·lecte és 
allò per què l’home és lliure). Vegeu-ne més exem-
ples en Estudis de llengua, pp. 410-412.

3) Considerem acceptable la nomenclatura dels 
temps verbals en la GBU (provinent de la GIEC i, 
abans, d’un acord de la SF del IEC), però creiem que 
podria ser més reeixida. En efecte, la nomenclatura 
de la GBU confon el temps passat, en general, amb 
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el terme passat aplicat a un temps concret de la con-
jugació, com es pot veure a la p. 379 —on diu: «Els 
temps verbals de passat de l’indicatiu són el passat 
(“cantà” o “va cantar”), el perfet (“ha cantat”) ...»—. 
Nosaltres havíem reflexionat molt sobre aquesta 
qüestió de la nomenclatura verbal i ja fa anys vam 
adoptar-ne una que, modestament, creiem més plau-
sible. Es pot trobar en CC/2, pp. 139-154 (cf. també 
el comentari de la nota 1 de la p. 146), i en la nostra 
monografia La conjugació dels verbs (Moià 1990), 
pp. 10-13. Oferim aquesta nomenclatura perquè sigui 
copiada per tothom qui vulgui i, és clar, ens encan-
taria que la SF del IEC hi dediqués algun dia la seva 
atenció.

4) Ens estranya de no trobar en la GBU ni en la GIEC, 
tenint com tenen tantes observacions de caire descrip-
tiu, cap referència a l’ús, constant en la nostra llengua 
des dels seus inicis fins a l’actualitat, de formes sense 
velaritzar, en la primera persona del plural de l’impe-
ratiu, en una sèrie de verbs (tipus bevem al costat 
de beguem), fenomen que ja fa molt temps que hem 
anat divulgant. Per a tots els detalls, remetem a CC/2, 
pp. 176-177.

5) Veiem discutible que s’admeti l’elisió de la prepo-
sició a en expressions com d’aquí a mig any (seguint 
la GIEC). Sobre aquesta qüestió, remetem a Estudis 
de llengua, pp. 155-159. Més recentment han estudiat 
també aquest punt, arribant a les mateixes conclusi-
ons que nosaltres, J. Badia i F. Esteve en un article 
dins llengua nacional, núm. 104, 3r trim. 2018, pp. 
28-34.

6) Igualment ens ha estranyat de no veure, ni en la 
GBU ni, abans, en la GIEC, un tractament específic 
de les oracions distributives, amb les partícules gra-
maticals que s’hi fan servir. Així no sabem què pensa 
l’acadèmia de correlacions com «no només... sinó», 
que ja fa molts anys va detectar i rebutjar Albert Jané. 
Per a més detalls, vegeu CC/2, p. 284 (i també p. 
210), i, amb molta més extensió, Obs/1, pp. 88-94 (i 
més concretament, pp. 90-91). 

En resum: ens trobem, amb la darrera que ha publi-
cat el IEC, amb una bona gramàtica, però que podria 
ser millor. Aquest nostre article pretén de contribuir a 
fer que sigui així (i, de retop, millorar també les ante-
riors) en futures edicions, alhora que oferim als seus 
usuaris una sèrie de pautes per a un adequat discer-
niment a l’hora de consultar-la.  
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Influència del mot castellà 
«suelo» en el mot català «terra»

   Carles Riera

Comparant els significats del mot castellà suelo i els 
del català terra observem unes quantes coincidèn-

cies, però també unes quantes diferències significati-
ves. Cal dir d’entrada que el mot castellà suelo, acom-
panyat de l’article el (el suelo), ha contaminat el mot 
català terra, en algunes de les seves accepcions, de 
manera que avui molts catalans, influïts pel castellà, 
fan precedir amb l’article el el mot terra en casos en 
què no s’hauria de fer1. 

Vegem les principals accepcions del mots tierra i suelo, 
extretes del Diccionario de la lengua española (de la 
Real Academia Española)2, i comparem-les amb les 
dels mots terra i sòl extretes del Diccionari de la llengua 
catalana (de l’Institut d’Estudis Catalans). (Els frag-
ments en castellà els posem entre cometes.)

A) Coincidències cast. tierra – cat. terra 

1. «Planeta que habitamos» – Planeta en què vivim. 

2. «Superficie del planeta Tierra, especial-
mente la que no está ocupada por el mar» – Part 
sòlida de la superfície de la Terra, en contraposició 
als mars. Érem tan mar endins, que ja no vèiem terra. 

3. «Material desmenuzable de que principal-
mente se compone el suelo natural» – Material 
bla de la crosta terrestre aprofitat per a l’agricul-
tura. Conrear la terra. Una terra sorrenca, argi-
losa. Terra de conreu, de sembradura. Terra grassa, 
prima. Terra de secà. Terra negra fa bon blat. Una 
paletada de terra. 

B) Coincidències cast. suelo – cat. sòl 

4. «Superficie terrestre» – Superfície del terreny o 
d’altra cosa sobre la qual es camina.

5. «Conjunto de materias orgánicas e inorgáni-
cas de la superficie terrestre, capaz de soste-
ner vida vegetal» – Terreny considerat en relació amb 
el conreu o com a suport de la vegetació. Un sòl fèrtil. 

6. «Superficie inferior de algunas cosas; p. 
ej., la de las vasijas» – Fons d’un atuell, d’un 
receptacle.  

C) Coincidències/divergències cast. suelo – cat.terra 

7. «Sitio o solar de un edificio / Superficie artificial 
que se hace para que el piso esté sólido y llano» 
– Paviment o altra superfície sobre què hom està, 
camina, etc. El terra d’una habitació. Arrossegar-se 
per terra. Caure a terra. Tirar algú a terra. Anar-
se’n a terra un edifici. Volar un ocell arran de terra. 

8. «Superficie terrestre de una nación, región, etc.» – 
Part sòlida de la superfície de la Terra considerada 
com a suport dels éssers humans, de les plantes, etc.3 

9. «Tierra o mundo» – Part sòlida de la terra / Món 
en què transcorre la vida dels éssers humans, 
en contraposició a l’altre món, a la vida futura. 

1 Cf. A. Jané, «A terra», dins la secció «El llenguatge», Avui, 5-7-1983; J. Ruaix, Nou diccionari auxiliar, Claret, Barcelona 2011, p. 
309.

2 Edición de Tricentenario, actualització 2018. 
3 Notem que aquesta accepció també ha aparegut en el punt A 2. 
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Aquí ens interessarà sobretot d’estudiar el punt C, o 
sigui aquells casos en què el cast. suelo es correspon 
amb el cat. terra. 

És sabut que, en català, el terra, en gènere masculí, 
fa referència especialment a un lloc tancat, com ara 
el terra d’una habitació («Paviment o altra superfície 
sobre què hom està, camina, etc.», DIEC2, s.v. terra). 
Ja el DCVB conté una detallada explicació que reco-
llim en nota4. 

Notem que solament en el primer exemple del punt 
7 hi hauria plena correspondència entre el castellà El 
suelo de una habitación i el català El terra d’una habi-
tació. Però ja no en els altres exemples de 7 ni en els 
corresponents a les accepcions de 8 i 9. 

Afegim-hi, encara, una sèrie d’expressions i frases fetes 
construïdes en castellà amb el suelo mentre que en les 
corresponents catalanes hi apareix terra sense article:

cast. arrastrarse por el suelo – cat. arrossegar-se per 
terra5

cast. no dejar caer en el suelo – cat. no deixar caure 
a terra

cast. caerse al suelo – cat. caure a terra

cast. echar al suelo – cat. tirar a terra6

cast. venirse al suelo . cat. anar-se’n a terra7

Diguem encara que quan el mot terra va precedit de 
determinades preposicions, com ara a, en i per, no sol 
portar l’article determinat el. Tampoc amb les preposici-
ons compostes cap a, fins a i per a. En canvi, quan va 
precedit d’altres preposicions, com ara amb, de (i des 
de, dins de), sol anar precedit d’article, encara que no 
sempre. Això passa, molt probablement, perquè, amb 
determinades preposicions, si no fèiem antecedir el 
mot terra amb l’article, aquest mot podria ser interpre-
tat amb un altre significat.

Vegem el següent exemple, extret del diccionari nor-
matiu, on podem observar el contrast entre amb el terra 
i a terra:

«anar un cavall al pas Marxar de manera que manté 
ininterrompudament el contacte amb el terra posant 
les extremitats a terra l’una darrere l’altra» (DIEC2, s.v. 
pas). 

I vegem ara aquests altres exemples en què el mot 
terra no va tampoc precedit d’article:

Donant tombs per terra (DIEC2, s.v. a rebolcons).

Anar per terra fent tombs (DIEC2, s.v. tomballar).

Rígid, encarcarat. Les fulles grogues, enterques, rodant 
per terra (DIEC2, s.v. enterc -a). 

Cal advertir que si el mot terra va determinat per un 
complement, llavors porta necessàriament l’article:

Tocar a terra ↔ Tocar al terra de la muntanya.

Avançar per terra ↔ Avançar pel terra del jardí.

EXEMPLES EN QUÈ EL SUELO HA INFLUÏT SOBRE 
EL MOT TERRA

Dit això, vegem ara una sèrie d’exemples en què terra 
no ha d’anar precedit d’article. Distribuïm aquests 
exemples segons la preposició que precedeix el mot 
en qüestió: 

a
No tocar de peus al terra → No tocar de peus a terra. 

Per a veure l’espectacle, els nens seuran al terra, sobre 
catifes i coixins, al racó de la biblioteca que tenim a 
l’aula → Per a veure l’espectacle, els nens seuran a 
terra, sobre catifes i coixins, al racó de la biblioteca 
que tenim a l’aula.

4 «Part sòlida de la superficie del nostre planeta, considerada com a suport (sobre el qual estem, caminem, etc.); per ext., paviment 
sobre què estan les persones o coses. Com hom s’ajonolla e besa la terra, Llull Cont. 315.6. Perdre terra: alçar-se sobre el pavi-
ment per efecte d’una força elevadora. a) Generalment, en aquest significat la paraula terra s’usa precedit de preposició. A terra o 
En terra, indicant situació o moviment fins al contacte amb el paviment. Per terra: indicant el mateix que a terra, però de manera 
més indeterminada. Per figures que hom fa enterra ab pedretes, Llull Cont. 330,6 [...] b) Sense preposició, el mot terra en aquest 
significat sol usar-se com a masculí en el català de Barcelona. Els vidres de les finestres eren una mica borrosos, i el terra, de 
fusta, passablement gras, Pla Rus. 106  (s.v. terra).

5 El Diccionari castellà-català (= DCC), d’Enciclopèdia Catalana, fa correspondre arrastrarse por los suelos, en sentit figurat i fami-
liar, per arrossegar-se com un cuc, arrossegar-se als peus d’algú, doblegar l’esquena.

6 Cf. DCC: cast. echarse al suelo (o besar el suelo), en sentit figurat i familiar, arrossegar-se com un cuc, arrossegar-se als peus 
d’algú, doblegar l’esquena.

7 Cf. DCC: cast. venirse al suelo, en sentit figurat, tornar-se aiguapoll, anar a malguany, anar-se’n en orri.
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Anotem el cas de la preposició composta fins a (segu-
rament que en els dos exemples següents8 fóra més 
adequada la forma fins a terra que no pas fins al terra):  

Finestra que s’obre fins al terra i que està limitada per 
un ampitador (s.v. finestra balconera) → Finestra que 
s’obre fins a terra i que està limitada per un ampitador. 

Núvol de forma cònica que a vegades es forma des de 
la base d’un cumulonimbus fins al terra a causa d’un 
vent de caràcter violent i arremolinat (s.v. tromba) → 
Núvol de forma cònica que a vegades es forma des de 
la base d’un cumulonimbus fins a terra a causa d’un 
vent de caràcter violent i arremolinat. 

Semblantment, amb la preposició composta cap a: 

La inclinació del raig de llum cap al terra cada cop serà 
menor i, en arribar a l’horitzontal, el raig patirà noves 
refraccions → La inclinació del raig de llum cap a terra 
cada cop serà menor i, en arribar a l’horitzontal, el raig 
patirà noves refraccions.

Comparem-ho amb aquests exemples normatius: 

Inclinat cap a terra, ajupit (DIEC2, s.v. catxo -txa).

Inclinar la part superior del cos endavant, cap a terra. 
S’acotà tant que el front li tocava a terra (DIEC2, s.v. 
acotar).

en
Forat que es fa en el terra per poder jugar a bales 
(Diccionaris terminològics del TERMCAT, s.v. gua) → 
Forat que es fa en terra per a poder jugar a bales. O 
bé: Forat que es fa a terra per a poder jugar a bales.

Comparem-ho amb els següents exemples: 

De cara a terra. Jeure en terra de bocadents (DIEC2, 
s.v. de bocadents).

caure una cavalleria de sobines Quedar en terra amb el 
cap entre les cames del davant (DIEC2, s.v. de sobines).

Posar (un genoll o els dos genolls) en terra en ageno-
llar-se. Vaig flectar els genolls i vaig pregar l’Altíssim 
(DIEC2, s.v. flectar).

per
Els porcs senglars sí que poden ser un perill per al 
trànsit, perquè si una moto o un ciclista hi xoca anirà 

pel terra de ben segur → ... perquè si una moto o un 
ciclista hi xoca anirà per terra de ben segur.

Per a esmorteir el soroll de les veus a la sala i crear 
un clima més íntim, instal·leu unes cortines que s’ar-
rosseguin pel terra uns quants centímetres → ... ins-
tal·leu unes cortines que s’arrosseguin per terra uns 
quants centímetres.

amb 
Amb la preposició amb és normal que la paraula terra 
vagi precedida d’article, ja que el mot terra, sense l’ar-
ticle, podria ser interpretat com a ’material de construc-
ció’ (punt A, 3 de l’esquema vist més amunt):

Modalitat d’atletisme consistent a caminar a pas lleuger 
de manera que el contacte amb el terra es mantin-
gui sense interrupció i tenint recta la cama que toca a 
terra. Marxa atlètica (DIEC2, s.v. marxa). 

Comparem-ho amb aquest exemple sense article 
davant terra:

Com que ja ha arribat el bon temps i ens agrada remenar 
amb aigua, mireu com els nens i nenes juguen amb 
terra fent pastetes! 

de
Aixecar-se del terra → Aixecar-se de terra. 

Comparem-ho amb aquests exemples normatius:
Roca a flor de terra (DIEC2, s.v. fiter).

Que té una temperatura elevada en brollar de 
terra. Aigües termals (DIEC2, s.v. termal).

Caminar movent amb dificultat les cames, gairebé no 
alçant els peus de terra (DIEC2, s.v. carranquejar).

Vegem exemples de les preposicions compostes de 
de, com ara des de, dins de i arran de: 

Des del terra mirant els arbres → Des de terra mirant 
els arbres.

Els voluntaris del Club Nàutic van fer la neteja amb 
caiacs des de dins de l’aigua mentre els voluntaris dels 
espais ho feien des del terra → Els voluntaris del Club 
Nàutic van fer la neteja amb caiacs des de dins de 
l’aigua mentre els voluntaris dels espais ho feien des 
de terra.

8 Copiats de Diccionaris terminològics del TERMCAT. 
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En període de sequera, els petits llimacs viuen dins del 
terra i roseguen les parts subterrànies de les plantes → 
En període de sequera, els petits llimacs viuen dins de 
terra i roseguen les parts subterrànies de les plantes. 

Coet que s’engega horitzontalment arran de terra 
(DIEC2, s.v. correcames).

contra
Habitualment, el sistema de defensa dels diplurs con-
sisteix a desaparèixer enterrant-se en el substrat. La 
conducta dels Japyx quan hom els descobreix sota una 
pedra és característica: al principi resten immòbils, ben 
plans contra el terra, i després es comencen a moure 
lentament, caminant mentre palpen el substrat, amb 
les antenes dirigides cap endavant (Història natural 
dels Països Catalana [= HNPC], s.v. Els diplurs) → ... 
al principi resten immòbils, ben plans contra terra, i 
després es comencen a moure lentament ...

El territori d’un mascle adult és d’1 o 2 cm de diàme-
tre, i el manté fregant contínuament la cara inferior del 
cos contra el terra, acció en què probablement diposita 
substàncies oloroses que limiten el seu territori (HNPC, 
s.v. Els pseudoscorpins9) → ...i el manté fregant con-
tínuament la cara inferior del cos contra terra, acció 
en què probablement diposita substàncies oloroses...

L’aparellament dura poc temps [...] la femella és presa 
per sorpresa [...; el mascle] la subjecta amb els quelí-
cers i de vegades, per tal d’assegurar-se la continuïtat 
de la submissió, l’arrossega un tram i la maltracta sense 
miraments, tot colpejant-la contra el terra; després la 
diposita a terra amb el prosoma completament doble-
gat de tal manera que l’opistosoma queda per sobre i 
ofereix al mascle la seva cara ventral (HNPC, s.v. Els 
solífugs) → ... l’arrossega un tram i la maltracta sense 
miraments, tot colpejant-la contra terra; després la 
diposita a terra amb el prosoma ... Notem que el redac-
tor escriu correctament la diposita a terra una mica més 
endavant.

Comparem-ho amb aquests exemples:

Expressió que evoca el soroll que fa una cosa en caure 
i topar violentament contra terra o contra un objecte 
(DIEC2, s.v. pataplaf).

Vehicle de dues rodes, semblant a una bicicleta, impul-
sat pels peus del conductor contra terra (Gran dicci-
onari de la llengua catalana [= GDLC], s.v. draisina).

Tir en què es fa picar l’estic contra terra, de manera 
que en rebotar toca la bola i l’eleva amb una parà-
bola molt pronunciada (Diccionaris terminològics del 
TERMCAT, s.v. xip). 

esclafar-se, estavellar-se. Il s’est écrasé sur le sol, s’ha escla-
fat contra terra (Diccionari francès-català, s.v. écraser).

Joguina de fusta de forma cònica acabada en una punta 
de ferro, que es fa giravoltar sobre aquesta punta llan-
çant-la contra el terra i estirant un cordill prèviament 
enrotllat en la part cònica (Diccionaris terminològics del 
TERMCAT, s.v. baldufa). 

vers
Anotem, finalment, que després de la preposició tònica 
vers apareix l’article precedint el mot terra (potser per 
motius fonètics):

En molts tipus de vehicles de competició, com poden 
ser els de la fórmula 1, hom busca que el coeficient de 
sustentació sigui negatiu, és a dir, que el vehicle sigui 
empès vers el terra amb l’objectiu d’obtenir un millor 
aferrament o suport aerodinàmic, mitjançant superfícies 
com alerons o l’aprofitament de l’efecte terra.

En el moment d’aterrar, quan les rodes del biplà De 
Havilland Gipsy Moth tocaren la platja, aquestes varen 
penetrar a la sorra més del que els pilots havien previst, 
moment en què l’aparell va estar a punt de capotar, 
perquè la sorra va impedir que les rodes del biplà gires-
sin lliurement, frenant-lo amb força; per aquesta causa, 
la cua s’elevà, mentre que el motor va mirar de cop vers 
el terra, i els extrems de les pales de l’hèlice, tot girant 
molt ràpidament i a punt de trencar-se, en aquells ins-
tants crítics provocaren una gran polseguera de sorra.

RESUM

El mot castellà suelo (precedit molt sovint de l’article 
el) ha influït en el mot català terra fent que aquest s’usi 
precedit d’article en casos en què no hauria de ser així. 

En català el conjunt el terra (naturalment en gènere 
masculí) fa referència a un lloc tancat, com ara el terra 
d’una habitació («Paviment o altra superfície sobre què 
hom està, camina, etc.»).

Amb la preposició amb, el mot terra sense article podria 
tenir un altre significat.

Amb la preposició vers, el mot terra s’usa amb article.   

9 O sigui: Els pseudoescorpins.
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El maig de 1997 la companyia Dagoll Dagom pre-
sentava en el teatre Poliorama de Barcelona una 

versió nova de Pigmalió, de G. Bernard Shaw. En 
aquesta ocasió, es tractava d’una adaptació a càrrec 
de Xavier Bru de Sala, sobre la traducció de Joan 
Oliver. La història s’ambientava en la Barcelona de 
1916. 

Un dels encerts de l’adaptació era traslladar a la 
realitat catalana la importància que aquesta obra 
concedeix a la pronúncia d’una llengua i, per exten-
sió, a la variació lingüística. En efecte, en el primer 
acte es presenta el senyor Jordana, un personatge 
amb grans coneixements en el camp de la dialecto-
logia catalana. Però el context lúdic del teatre ens el 
mostrava d’entrada no com un científic sinó com un 
endeví eixit d’un espectacle de varietats. Era capaç 
de reconèixer amb un alt grau de precisió la pro-
cedència exacta de qualsevol interlocutor només 
de sentir-lo parlar en una frase. I l’expectació arri-
bava al seu punt culminant quan un desconegut el 
posava a prova amb una qüestió que pareixia impos-
sible d’encertar. Li demanava per la procedència de 
la seua muller. Segons indiquen les acotacions, la 
dona, «amb accent vagament mallorquí, però avalen-
cianat», li feia aquesta advertència: «Som d’un lloc 
que no surt damunt ets mapes.» D’on devia proce-
dir aquesta dona, capaç de mesclar unes modalitats 
dialectals aparentment tan apartades? 

El parlar de sa, una veu 
mallorquina al País Valencià

   Joan-Lluís Monjo Mascaró
Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina

L’expert pogué precisar, amb una gran dosi d’eru-
dició, que era oriünda de la Vall de Gallinera. I, en 
efecte, la dona li ho confirmà esbalaïda: «Exacte. Si 
em punxen, no m’ix sa sang. Ho sap tot.» Deixant 
de banda les inexactituds i les llicències literàries 
d’aquest afegitó (com ara, les formes som, ets), cal 
agrair que, per reptar el dialectòleg, s’haja fet al·lusió 
a aquesta modalitat lingüística valenciana tan parti-
cular pel seu tiny mallorquinitzant. 

L’objectiu del nostre article serà de donar unes pinze-
llades sobre el «parlar de sa» o «tarbener», la moda-
litat lingüística més característica dins de l’anomenat 
«valencià mallorquí». L’ús de l’article salat és el seu 
tret més important, un ús que a la primeria del segle 
xx encara s’estenia per diverses localitats munta-
nyenques del Sud valencià; com la Vall de Gallinera. 
Així mateix farem unes quantes reflexions de caràc-
ter sociolingüístic, amb una mirada posada també 
en l’esdevenidor.

Mallorquí, salat, parlar de sa

Del segle xix tenim les primeres referències del 
parlar tarbener, que podem llegir en el Diccionario de 
Pascual Madoz (1845, II: 57): «Expulsados los moris-
cos en 1610, fue poblada por mallorquines, como lo 
convence su idioma particular, que aún conservan 
algo modificado», i en unes notes del frenòleg i lin-
güista català Marià Cubí (La antorcha, núm. 59, 1849: 
466; devem aquesta notícia a Veny, 1985: 50): «Hai 
en ella [província d’Alacant] pueblos como Tárbena, 
en que se habla el mallorquín puro.» 

A la primeria del segle xx visitaren Tàrbena dos lin-
güistes formats a Europa amb els darrers corrents 
de la filologia: Pere Barnils (1911) i Antoni M. Alcover 
(1918). Documentaren la vigència de l’ús de l’article 
salat a Tàrbena i el seu estat de retrocés a la Vall 
de Gallinera. El testimoni d’Alcover és especialment 
interessant per la riquesa d’informació que aporta. 
Es tractaria de la primera anàlisi d’aquesta modali-
tat. Se’n pot llegir un extracte dins Alcover (1918b); 
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poden consultar-se íntegrament aquestes anotaci-
ons en els seus Quaderns (Alcover, 1918a; trans-
crits per Perea [2005]). La informació és especial-
ment important a l’hora de delimitar el darrer enclava-
ment del salat al País Valencià: les valls muntanyen-
ques del territori més intensament afectat pel repo-
blament balear en el segle xVii (1918a: 21). Alcover 
diferencià una localitat on l’ús manifestava major 
vitalitat (Tàrbena) i una zona on se’n documentava 
el retrocés generacional; segurament amb diferents 
graus de manteniment (l’Orxa i les valls d’Alcalà, Ebo, 
Laguar i Gallinera). D’aquest darrer municipi afirmava 
que «usen aqueys articles la gent vella, de 40 anys 
en amunt; els joves d’una trentena d’anys en avall ja 
no usen tals articles» (Alcover, 1918a: 14).

La isoglossa de l´ús del salat al País Valencià deter-
minà la seua consideració dins de la cartografia dia-
lectal catalana des de Barnils, que n’era coneixedor 
de primera mà: «En entrar al valencià constatem per 
endavant el parlar mallorquí-salat de Tàrbena i de la 
Vall de Gallinera (sa dona, la dona; sa casa, la casa)» 
(Barnils, 1919: 7). 

La denominació «mallorquí o «salat de Tàrbena i la 
Vall de Gallinera» féu fortuna i es reproduí i conso-
lidà en altres publicacions posteriors en què es trac-
tava la divisió dialectal catalana (destaquem Veny, 
1984 [1978]: 31); fins i tot en el moment en què l’ús 
de l’article salat s’havia extingit fora de Tàrbena. Cal 
advertir que l’apel·latiu «mallorquí» no té un caràcter 
estrictament lingüístic; fa referència a la procedència 
de la migració que trasplantà el salat al País Valencià 
a l’edat moderna; no debades Barnils parlava d’una 
«colònia mallorquina». Es decebria qui volgués trobar 
a Tàrbena característiques tan marcadament mallor-
quines com la pronúncia de la vocal neutra tònica o 
determinats elements específics de la conjugació 
(parl, servesc, som, cantam, cantau, deim, deis) o 
del lèxic (al·lot, ca, cercar, espira, llenegar, madona, 
travelar...). Ja ho advertí Alcover (1918b: 221) i ho 
precisà Veny (1972: 19) en referir-se a «l’adaptació 
del sistema dialectal que portaven els mallorquins al 
sistema del valencià» del tarbener.

Però era inexacta la consideració de reduir l’àrea 
d’influència mallorquina a la isoglossa del salat. Els 
estudis de Costa (1978), posteriorment aprofundits 
en Mas-Monjo (2002), demostraren que l’aportació 
balear al repoblament de Regne de València afectà 
una àrea molt més extensa que els redolets que 
es dibuixaven en els mapes dialectals. La dificul-
tat de redreçar demogràficament et territori valen-
cià després de la sagnia de l’expulsió dels moriscos 
(1609) va necessitar l’aportació de colons vinguts de 

fora del Regne. En aquest sentit, les illes Balears, 
especialment Mallorca, destacaren per l’aportació 
humana que s’instal·là sobretot a la Marina, la Safor 
i el Comtat; encara que en grau menor també es 
documenta la presència d’emigrants illencs en altres 
comarques diverses. Amb aquesta nova perspectiva, 
Colomina (1986) i posteriorment Beltran (1999, 2005) 
i Beltran-Herrero (2011a,b) han estudiat el tarbener 
emmarcat dins del context d’una àrea valenciana 
en què es detecta la presència de fenòmens dialec-
tals explicables per l’influx insular. S’eixamplà més 
enllà de l’anècdota localista un subdialecte, anome-
nat «valencià mallorquinitzant» per Beltran (1999) 
i posteriorment «valencià mallorquí» per Beltran-
Segura (2017), considerat dins de la proposta més 
actualitzada del mapa dialectal valencià.

Tanmateix, es continua destacant Tàrbena com «el 
poble que millor ha mantingut el llegat mallorquí i el 
que més consciència identitària té» (Beltran-Segura, 
2017: 120). És important posar en relleu la idea de la 
identitat lingüística, ja que les característiques dia-
lectals del parlar tarbener generen un fort sentiment 
d’identificació. Localment existeix la noció de «parlar 
de sa» o «tarbener», que es diferencia del «parlar de 
la» o valencià general. També comarcalment es reco-
neix el caràcter particular d’aquest parlar, unit a la 
memòria del repoblament. S’hi associen així mateix 
una sèrie de materials folklòrics en què es posen en 
evidència d’una manera jocosa els elements més cri-
daners; com ara, l’article salat, a través del topònim 
burlesc Satàrbena i del gentilici satarbeners (Mas-
Monjo, 2002: 103-108). 

Parlar de la, parlar de sa

En el context dialectal valencià, els elements particu-
lars que defineixen el parlar «de sa» són sobretot de 
caràcter morfosintàctic. El més important és l’article 

Rafael Garay
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salat. Cal advertir que, com en les altres àrees cata-
lanes on s’usa, aquest article es presenta combi-
nat amb l’article literari en un sistema que depèn de 
criteris semàntics o estilístics particulars de cada 
indret. Podríem dir que el sistema tarbener està a 
mitjan camí entre el mallorquí i el cadaquesenc (per 
exemple, coincideix amb el segon amb formes com la 
veritat, la nit, l’hivern, el metge, el cor; però s’acosta 
al primer amb es sol, s’aigua, s’oli, sa mà, s’altre).

També defineixen aquesta modalitat l’ús de l’article 
personal (amb les formes en, la, l’); els demostratius 
amb la forma reforçada (aquest/a, aqueix/a, aques-
tos/es, aqueixos/es); el manteniment de la forma 
adverbial aquí (per al segon grau), diferent de ací 
(per al primer grau); els morfemes verbals en aa o ee 
diferents del sistema valencià, com a resultat d’una 
adaptació precedent a la fonètica balear amb la vocal 
neutra [ə] (indicatiu: jo parla; subjuntiu: jo parla, ell 
parla; imperatiu: pose’t); els reforços epentètics del 
tipus els-a, a-na qui, a-na què, a-hi ha o la forma 
eufònica an (an es carrer, an aqueixa, an açò). 

Fonèticament destaquen els resultats no norma-
tius de les aa i ee com a herència d’una neutralit-
zació anterior (d[e]munt, cad[e]; r[a]dó, [a]l Nostr[a] 
Senyor), la tendència a l’afèresi de la a inicial (`gulla, 
de ‘cí ‘d’ací’), l’absència de la iod davant de la palatal 
sorda (pe[ʃ], a[ʃ]ò) o la tendència de produir certes 
assimilacions consonàntiques (ev veig ‘et veig’, 
catsana ‘capçana’). Els tres primers trets reapareixen 
amb major o menor grau en tota l’àrea mallorquitzant.

Pel que fa al lèxic, es detecten certes variants carac-
terístiques del català oriental (nedar, treure, jonquera) 
o que suposen una alteració compartida pel mallorquí 

(guiterra, juger ‘llauger’, ribrell, secor-
rar ‘socarrar’). Perviuen formes diver-
gents amb el valencià general que es 
poden atribuir a l’influx mallorquí (anit 
passada, dissabte, espitjar, esguit-
xar, ganjol, grill, rentar, sembrar, ser-
radís per anit, vespra, espentar, esgui-
tar, lliri blau, galló [de cítric], llavar, 
plantar, serradura). Els mallorquinis-
mes lèxics sovint són compartits per 
diversos pobles veïns, però el tarbener 
no presenta tots els que es documen-
ten comarcalment (com ara, desconeix 
ammèl·lera, pebrebò, tudar).

Cal advertir que hi havia hagut una 
certa consciència de flexibilitat quant 
als registres de la llengua, al marge del 
castellà. Així, el «parlar de sa» tradi-

cionalment s’ha fet servir només com un registre 
intern de caràcter col·loquial entre els membres de 
la mateixa comunitat de parla. Els seus usuaris eren 
capaços d’adaptar-se al valencià general en diversos 
contextos i ometre els localismes més divergents; 
com ara, en adreçar-se a interlocutors forans, en 
l’escriptura o en la literatura. Així, per exemple, els 
versadors (poetes populars) tarbeners han tingut la 
tendència d’expressar-se «de la». 

Sa festa des parlar de sa
 
Com hem vist, Tàrbena és el darrer dels mohicans 
quant a l’ús dels articles derivats de iPse, iPsa al País 
Valencià. Tot i que actualment el seu ús està atestat 
en totes les generacions, presenta una situació pre-
ocupant de regressió. El context sociolingüístic con-
temporani no afavoreix com antany l’expansió natural 
d’una modalitat dialectal tan marcada. En conse-
qüència, el tarbener ho té ben complicat a l’hora de 
ser l’instrument natural de comunicació i d’integra-
ció en la generació més jove. Són múltiples els ele-
ments que hi juguen en contra; per exemple, la dava-
llada demogràfica, el component exogen en la forma-
ció de matrimonis, l’emigració, la pressió del model 
estàndard a través de l’escola i dels mitjans de comu-
nicació... Encara que, òbviament, la reculada dels 
models lingüístics ancestrals és un fenomen docu-
mentat arreu, com a resultat d’una societat en vies 
de globalització. 

Potenciar els sentiments positius devers la diver-
sitat cultural és una bona mesura per a assegurar 
la conservació de les expressions minoritàries. En 
aquest sentit, el Centre d’Estudis de la Repoblació 
Mallorquina impulsà una iniciativa inèdita dins del 

Acte de lliurament de premis. Festa de 2019
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context local: Sa Festa des Parlar de Sa. La proposta 
materialitzava un dels objectius d’aquesta associa-
ció: l’estudi i la difusió del llegat cultural del repobla-
ment balear i, alhora, la canalització del sentiment 
d’estima pel patrimoni lingüístic propi que persisteix 
en la societat tarbenera. 

L’eix vertebrador de la proposta, l’ha sustentat un 
concurs literari de narrativa en què els participants 
han de fer servir d’una manera literària el tarbener. Es 
tracta d’un exercici de reflexió sobre l’ús de la llengua 
amb l’objectiu de potenciar l’estima per aquest parlar; 
sense que això implique una voluntat de secessio-
nisme lingüístic. La idea fonamental és la projecció 
del tarbener, vist no merament com un fenomen local 
sinó com a patrimoni de tota la comunitat lingüística 
catalana. De fet, el tarbener representa metafòrica-
ment la unitat de la nostra llengua, ja que els seus 
trets, estranys al valencià, tenen un reflex en altres 
contrades. Per tant, no són xorques les mesures per 
al seu manteniment: representa un engranatge més 
per a la preservació del català dins la biodiversitat 
cultural del planeta. 
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L’autor

Em sembla que no m’equivocava gaire quan l’any 
1989, en fer una ressenya del llibre El Moianès, 

quasi-memòries d’en Quim Viñas1, descrivia el seu 
autor, Carles Riera i Fonts (Moià, 1959), com «un 
home de completa formació: les ciències, les lletres, 
l’art, l’ensenyament, el periodisme, la literatura, la teo-
logia... Podríem dir d’ell que és gairebé un humanista 
del Renaixement»2.

Carles Riera —el coneixen prou bé els lectors de 
llengua nacional— ha consolidat des d’aleshores les 
seves dues principals vocacions. D’una banda, la de 
ser professor de llengua i, alhora, autor d’estudis sobre 
el «català científic» i altres aspectes lingüístics. I de 
l’altra, la seva generosa i gratificant dedicació a l’Es-
glésia, com a rector de poble (de pobles, hauríem de 
dir), cosa que fa que pugui ser adscrit dins la nòmina 
dels preveres il·lustrats, que tant de bé han fet en 
aquest país.

Sabem que, entre altres plaents afeccions, ha conreat 
la poesia des de ben jove. I que guarda al calaix una 
abundant producció poètica, que va des del diverti-
mento del qui juga amb les paraules fins a l’expan-
sió més o menys continguda de sentiments i vivèn-
cies personals. 

El parell de llibres que acaba de publicar —en una 
acurada estampació d’Editorial Claret— rebla aques-
tes consideracions que acabo de fer sobre els seus 
més íntims interessos.

Poètica: transcendència i joc

L’interès de Carles Riera sobre l’acte i el llenguatge 
poètics vénen d’antic. «Allò que vaig aprendre 

La poesia de Carles Riera
   Jacint Torrents 

esforçant-me amb els pinzells m’ha servit qui-sap-lo 
per a crear el petit món d’aquest discurs poètic»3, diu 
referint-se a la seva afecció jovenívola a la pintura. 
Aquests darrers anys, en diversos articles, ha anat 
desgranant les seves reflexions sobre la poesia. Que 
no són pas vagues ni superficials.

Atès que «l’art en general, i l’art poètica en particular, 
són un intent de transcendir la realitat»4, escrivia ell 
l’any 2007, «el poeta és capaç d’insinuar un darrer 
sentit de les coses, el rerefons enigmàtic i pregon de 
la vida»5. I és així que compara la veu poètica «a les 
minúscules volves de pols en ser travessades per un 
raig de sol [...]. El polsim que hi ha en l’atmosfera, en 
el món real, es fa visible, s’il·lumina»6. Més recent-
ment ha explicitat la seva convicció que la poesia, tal 
com «diuen els crítics i els filòsofs, és un mètode de 
pensament i de coneixement d’un mateix i del món»7.

Nobilíssima missió, doncs, en la qual el llenguatge 
poètic, quan voreja l’inefable, té, com la música, molt 
de gràcil joc. L’artista és l’homo ludens per excel-
lència. I el joc del llenguatge és un joc atractívol 
per al poeta: «Encavalcar idees, condensar pensa-
ments, jugar amb canvis de to i de clima, connectar 
les paraules a batzegades, amb desigual intensitat, 
fer que trontollin els mots, cercar el ritme, l’entona-
ció, la música, mirar que el so i el sentit s’abracin, o 
que es barallin, mentre el poema avança...»8. Perquè 
«en un poema el color dels mots i la seva musicali-
tat ens duen a penetrar en l’inescrutable sentit de la 
nostra existència»9.

Carles Riera, com altres poetes que se situen en un 
moment o altre davant la transcendència, creu que «l’im-
puls a voler expressar el Misteri recolza, en general, en 
una confiança fonamental en el llenguatge»10. Feliç 
confiança! El seu amor per la llengua li forneix, doncs, 

1 Carles Riera i Fonts, El Moianès, quasi-memòries d’en Quim Viñas, Ed. El Llamp, Barcelona 1989.
2 «Les memòries d’un pagès de Moià», Catalunya Cristiana, núm. 51, 30-7-1989.
3 Carles Riera, Història natural, «Nota preliminar», p. 6, Editorial Claret, Barcelona 2019.
4 Carles Riera, «Poesia i transcendència: didàctica del perdó», Full Diocesà Solsona-Vic, núm. 3.158, 27-4-2007.
5 Carles Riera, «Nadal, la lírica de Déu», Full Diocesà Solsona-Vic, núm. 3.193, 23-12-2007.
6 Cf. nota 4..
7 «Mots d’agraïment», en l’acte de presentació dels llibres als Prats de Rei i a Sant Pere Sallavinera, 7-12-2019. .
8 Ibídem.
9 Cf. nota 5.
10 Carles Riera, «Veure entre núvols els estels brillar», Full Diocesà Solsona-Vic, núm. 4.940, 25-12-2005.
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sòlids elements a l’hora de confegir una poesia d’alè 
religiós: «Lligarem mots de terra amb gust de cel», diu 
en el poema «Sintaxi» (Déu a prop, p. 20).

Sap prou bé que, essent l’home, segons les belles 
paraules de Karl Rahner, «l’oient de la paraula» —
homo audiens—, convindrà agusar humilment els 
sentits abans de percebre una veu, una intuïció, un 
missatge, un somni... Perquè, per a ser dignes d’oir 
com ens parla l’univers, el misteri, la natura, la vida..., 
ens convé fer silenci: «cal, primer, que el poeta calli 
i que escolti Déu que parla»11. Si, doncs, «gràcies al 
silenci interioritzem la paraula»12, és que abans de la 
paraula hi ha el silenci. I, a l’inrevés: «quan les parau-
les s’esgoten, o es fan insuficients, parla el silenci»13. 
La bellesa es «con-juga» amb el silenci i la paraula. 

Déu a prop: ressons de fe

Acollim, doncs, amb satisfacció, Déu a prop14, col-
lecció de poemes de temàtica religiosa, agrupats en 
quatre apartats: «De Nadal a Pasqua», «Festes i 
celebracions», «Goigs» i «Versos de rèquiem, versos 
de glòria».

La factura dels poemes és perfecta i se serveix dels 
cànons clàssics d’estrofa, mètrica i rima. Notables 
són els sonets de «Nadals gramaticals», on glossa 

amb gràcia categories gramaticals, signes de pun-
tuació, formes verbals... Del substantiu diu que «se 
sap dintre la frase satisfet». I de l’adjectiu qualificatiu, 
que «sempre té amb qui anar de bracet». O bé els 
converteix en al·legories d’algun aspecte nadalenc. I 
així l’article definit, que «bufa al davant i els guia per 
la terra», representa l’àngel de l’anunciació respecte 
als pastors, que són els mots. I l’apòstrof, «coma que 
voles com cometa amb cua», és l’estel dels Mags. 

No menys gràcia tenen les altres composicions que 
podríem anomenar «de circumstàncies»: aniversaris, 
bateigs, noces d’or... d’amics i coneguts. I els versos 
de comiat, teixits d’afecte i d’esperança. Sempre se 
n’han fet, de poemes de circumstàncies, i un bon 
poeta en continuarà fent, si aquests esdeveniments 
segueixen produint-se. Com els himnes, els goigs 
dedicats als sants i a la Mare de Déu, les carame-
lles..., que la música arrodonirà i que faran niu en la 
memòria del poble.

Aquestes poesies populars queden ennoblides quan 
han estat confegides, com és el cas, per un mestre 
del llenguatge. Carles Riera confessa que aquest 
llibre vol «contribuir, modestament, a fer proper, per 
mitjà del llenguatge de la bellesa, el diàleg de tot 
ésser humà amb Déu, o sigui amb el jo més profund 
i més autèntic de cada un de nosaltres»15.

11 Cf. nota 5.
12 Carles Riera, «La Paraula, silenci, acció», Full Diocesà Solsona-Vic, núm. 3.419, 22-4-2012.
13 Cf. nota 7.
14 Carles Riera, Déu a prop, Editorial Claret, Barcelona 2019.
15 Cf. nota 7. 
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Història natural: repertori de plantes i animals

Amb aquest llibre, ens diu l’autor, «he pretès reivin-
dicar la natura, la bellesa de la gran diversitat de la 
fauna i de la flora, i la protecció, en definitiva, del medi 
ambient. I he mirat de fer-ho d’una manera divertida 
i amena»16.

L’obra conté els següents apartats: «Plantes, herbes, 
flors», «Herbari», «Boscos i comunitats vegetals», 
«Barretets i cassoletes», «La secta dels insectes», 
«Papallones de Catalunya»,  «Amfibis»,  «Rèptils», 
«Ocells»,  «Taurons de la nostra mar» i «Alguns 
mamífers». Més de  tres-cents poemes, la major part 
dècimes en versos heptasíl·labs i alguns sonets amb 
un llenguatge succint i rigorós. Al final del llibre hi ha 
sengles índexs sobre les espècies i el seu nom cien-
tífic, cosa que —si hom es vol informar— resultarà 
útil per a qui no conegui prou aquest bé de Déu de 
fauna i flora escandit en versos feliços.

Amb aquesta Història natural Carles Riera afegeix 
al cabàs de bestiaris i herbaris de la nostra poesia 
moderna un bon feix de versos, bellament cisellats, 
confegits des d’una sagaç observació de la natura-
lesa, sense afectacions sentimentals, amb humor i 
murrieria. Fa companyia, doncs, a Jacint Verdaguer, 
Josep Carner, Pere Quart, Celdoni Fonoll, Josep 
Junyent, Miquel Desclot... 

16 Ibídem.
17 Ibídem.

És molt agradable de trobar, al costat de breus expli-
cacions científiques com «De malalties vector / —
dengue, zika, chikungunya—, / arribat a Catalunya» 
(Mosquit tigre)» o «La teva aigua és diürètica / i als 
ronyons els va molt bé» (Boixerola), descripcions dels 
usos medicinals com «Dels remeis saps tots els trucs, 
/ que ets més viva que una llebre»  (Alfàbrega), o dels 
hàbits dels animals «dins d’armaris i bufets / et fiques 
sens cap mania» (Dragó comú), i «quan encens el 
fanalet / et passeges a pleret / i el fosc camí s’il·lu-
mina» (Cuca de llum).

El contrast amb l’ús d’expressions populars com «no 
ens facis beure a galet» (Lliri d’aigua), «deixa’t estar 
de miols / i no pentinis el gat» (Nap), «d’amagar-te en 
saps un niu: / dintre un cau fas la viu-viu, / fresca estant 
com una rosa» (Tortuga mediterrània), o «A la bona 
vianda fas la llesca» (Mosca vironera), ens donen una 
idea de la traça, l’enginy, l’amor i la simpatia del poeta 
moianès envers el món natural. Que aquests poemes 
joiosament i benignament escrits facin que els lectors 
projectem també una mirada benigna i joiosa sobre el 
món. Perquè «la poesia és un esdeveniment, un fet, un 
gest. Un gest amorós que ens salva de la gran solitud. 
Un gest de vida, de llibertat, de gaudi»17.

Jacint Torrents i Carles Riera
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La inesperada situació que ha provocat la crisi del 
coronavirus ens ha afectat en l’aspecte personal i 

col·lectiu, sobretot a les associacions com la nostra, que 
hem hagut de fer mans i mànigues per poder mantenir 
la nostra activitat i el contacte amb el teixit associatiu.

Val a dir que, poc abans del confinament, el 9 de març, 
encara vam poder participar en l’acció organitzada per 
la plataforma Actua Cultura per a reivindicar el mínim 
d’un 2% dels pressupostos de la Generalitat per al tan 
desfavorit sector cultural.

Malgrat que el Centre Sant Pere Apòstol, on tenim 
la seu, va haver de tancar a partir del 12 de març, a 
Llengua nacional hem procurat que la nostra activitat, 
tot i haver hagut de reduir-la i adaptar-la, no s’aturés, 
sobretot quant a les gestions administratives i a l’aten-
ció als socis i subscriptors, a qui hem mantingut infor-
mats pels diversos canals comunicatius disponibles 
(xarxes socials, correu electrònic o telèfon).

Amb aquesta finalitat, la nostra secretària tècnica, Núria 
Ontiveros, ha anat enllestint els tràmits que teníem pre-
vistos mitjançant teletreball, en l’horari de sempre per a 

Confinats però actius
poder atendre qualsevol correu o telefonada.També ha 
fet algunes càpsules de formació en línia que l’APPEC 
i altres organitzacions ofereixen, habitualment en pre-
sència, als editors de revistes, així com el curs virtual 
«Obligacions legals i documentals de les entitats», d’un 
mes de durada. En resum, a part de les tasques rutinà-
ries amb el gestor ―comptabilitat, pagamentd’impos-
tos..., perquè, malgrat el confinament, els terminis per a 
presentar comptes i pagar impostos no s’han suspès―, 
ho hem aprofitat per a formar-nos en temes associatius 
que afecten l’entitat.

Quant a la tramesa de la revista número 110, que 
estava a punt a primers de març, quedà aturada tem-
poralment pel tancament de Correus. Això no obstant, 
vam facilitar l’accés digital i personalitzat a la publica-
ció als socis i subscriptors que ens el van demanar, 
més o menys un centenar, mentre no els arribava el 
format en paper.

Així mateix, el dia 30 d’abril va sortir publicat el vídeo 
promocional que ens havia enregistrat l’APPEC el 18 
de desembre, on intervenen Joan Pau Batlle, Albert 
Jané i Carles Riera. El trobareu a https://bit.ly/3bkj18Z.

Acció de la plataforma Actua Cultura a la Pl. del Rei de Barcelona
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Per bé que algunes activitats 
les hem hagudes de suspen-

dre, com la taula rodona del cicle 
«Parlem-ne!» corresponent al 
primer semestre, i que d’altres que 
teníem embastades resten a l’es-
pera de com evolucioni tot plegat, 
per Sant Jordi vam substituir la tra-
dicional parada a la barcelonina i 
concorreguda rambla de Catalunya 
per una felicitació virtual del nostre 
president, Abel Carretero, en nom 
de tota la Junta de Govern. El 
vídeo tingué força èxit i féu que 
personatges destacats del món 
de la cultura se’n fessin ressò, la 
qual cosa ens donà a conèixer a 
nous públics. Si encara no ho heu 
fet, podeu visualitzar-lo en aquest 
enllaç: https://bit.ly/3fCXeNh.

Un Sant Jordi casolà

Abel Carretero felicitant Sant Jordi

Llibre d’homenatge 
a Albert Jané

Reunió amb la 
consellera de Cultura

El proppassat dia 6 de maig el president de l’en-
titat, Abel Carretero, va participar en una reunió 

virtual, juntament amb altres associacions del món de 
la llengua i la cultura, amb la consellera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga, i la directora general de Política 
Lingüística, Ester Franquesa. En aquesta reunió, d’una 
banda, es va passar revista a l’afectació que ha tingut 
la paralització del país arran del confinament pel coro-
navirus sobre les activitats de les entitats i, de l’altra, 
la conselleria va exposar les principals línies de treball 
que està planificant per al futur.

Excepcionalment, en aquesta secció, volem tenir 
un record per tots els companys socis i subs-

criptors que ens han deixat durant aquest amarg 
període, els noms dels quals no citarem per no 
descuidar-nos-en algun del traspàs del qual no 

hàgim tingut coneixement. 
El nostre sentit condol a les famílies i uns mots 
de Miquel Martí i Pol trets del poema I d’Estimada 
Marta: «Si tanco els ulls te’m fas present i esclaten 
els colors.»

Als qui ens han deixat

Amb motiu del norantè aniversari del nostre 
insigne company Albert Jané, hem col·labo-

rat, juntament amb l’Institut d’Estudis Catalans, 
el TERMCAT i Cavall Fort, en el llibre que vol 
retre-li homenatge, El Barrufet Gramàtic, coordi-
nat pel filòleg Jordi Manent i editat per Editorial 
Base. llengua nacional hi és representada amb 
textos d’Abel Carretero, Marcel Fité, Carles 
Riera, Josep Ruaix i Màriam Serrà.
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El barrufet gramàtic

diVersos autors

Jordi Manent (coord.)
Editorial Base
Barcelona, 2020
243 pàgines

La publicació del llibre El barrufet gramàtic. Homenatge a Albert Jané 
és una notícia que transmet alegria, gratitud i mereixement. L’ha coor-

dinat Jordi Manent, el qual, alhora, n’ha escrit la «Introducció», un dels 
textos miscel·lanis que hi apareixen i l’«Aproximació bibliogràfica» del final.

El volum —una magnífica garba que aplega escrits de persones que conei-
xen molt bé l’homenatjat— ha estat impulsat per quatre institucions, enti-
tats o revistes amb què Jané ha estat o continua vinculat —l’Institut d’Es-
tudis Catalans, el Termcat, Cavall Fort i Llengua Nacional—, els respon-
sables de les quals hi han escrit llurs «Presentacions» corresponents. De 
cada un dels textos n’hem subratllat línies, algunes de les quals hem vin-
culat amb dues experiències personals que ens plau d’explicar.

Primera. Diversos col·laboradors es refereixen al fet que Albert Jané, 
d’una manera o altra, els ha acompanyat tota la vida. Quantes persones 
no podem dir el mateix? L’antologia D’ara i d’abans, confegida per Jané 
i il·lustrada per Llucià Navarro, ens feu entrar en el circuit de la literatura 
catalana quan encara no teníem deu anys, a finals dels anys setanta. I 
aquests dies (maig de 2020) hem llegit amb el mateix goig l’adaptació que 
fa de «Les aventures de Filalici» en el número 1.388 de Cavall Fort, que 
ens arribà fa pocs dies.

Segona. En el moment d’escriure aquesta ressenya, el confinament degut a la pandèmia vírica encara 
condiciona molt la vida quotidiana i la tasca professional de tots plegats. El treball telemàtic ha guanyat 
espai en molts àmbits. Els docents hem hagut de preparar, cada setmana, plans de treball de condició 
ben diferent per als alumnes.

La miscel·lània que ressenyem és, per als professors de català, una mina llarga i fonda de què es pot 
extreure molt de material. Són tants els camps que ha conreat Albert Jané al llarg de la seva vida que es 
podria proposar als estudiants que fessin un exercici consistent a escriure totes les lletres de l’abecedari 
i que, de cada una, en sortissin paraules que comencessin per la lletra esmentada i que es referissin a 
facetes seves. Per exemple, de la e, escriptor, estudiós, excursionista... 

Jané ha treballat tots els aspectes de la llengua. Tenint en compte això, quants de temes no vindrien a tomb 
de suggerir a partir del seu diccionari de sinònims, de les seves gramàtiques, dels seus milers d’escrits...?

I, és clar, bevent en les seves fonts, es podrien plantejar mil i una activitats de lleure: jocs de llengua, con-
cursos enginyosos, lectura de contes, llegendes, rondalles... Mai no li podrem agrair prou que hagi traduït 
al català un nombre tan extraordinari d’historietes de personatges ben diversos del còmic universal.

El llibre ens dibuixa amb precisió l’excel·lent persona que és aquest «homenot». Per això mateix, en l’apar-
tat de descripcions, instaríem els alumnes a fer un retrat de Jané en què haguessin de subratllar adjectius 
que definissin la seva manera de ser. 

Alguns dels col·laboradors demanen el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes per al mestre Albert Jané. 
Recollim la proposta i la signem. El té ben «barrufat», és a dir, ben merescut!.  

daVid Pagès i cassú
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1001 curiositats del català parlat i escrit

Arca Redbook Ediciones va tenir l’encert de posar en circulació 
ara fa pocs anys una col·lecció divulgativa alguns títols de la 

qual sovint comencen per 1001 (1001 curiositats de Barcelona, 1001 
curiositats de la mitologia catalana, 1001 secrets de la Barcelona 
burgesa, 1001 curiositats dels Pirineus catalans...). Fins ara ja se 
n’han editat més d’una trentena de títols.

Dins aquesta col·lecció, l’any 2018 el lingüista Jaume Salvanyà 
(Mataró, 1976) va publicar les 1001 curiositats del català parlat i 
escrit, amb el subtítol Descobreix la llengua catalana amb històries 
i anècdotes. I és que l’autor és un bon entès en la matèria, ja que 
és corrector i assessor lingüístic de diversos mitjans (escrits, radi-
ofònics i audiovisuals) i, des del 2010, tècnic lingüístic de l’Institut 
d’Estudis Catalans. En el 2009 va publicar un Diccionari del català 
col·loquial i gestiona el blog «Silencis del DIEC».

El primer que cal elogiar del llibre que ressenyem és l’esforç de 
síntesi que l’autor hi ha hagut d’aplicar per tal d’evitar que esdevin-
gués una altra història de la llengua catalana, i també cal valorar 
la voluntat divulgativa tant en l’estructura com en la redacció, molt 
amena. El volum parteix d’una encertada estructura en set apartats: 
1. La llengua i les variants; 2. La descripció i regulació de la llengua; 
3. Vocabulari i fraseologia; 4. Cultura i mitjans de comunicació; 5. 
De la dècada del 1980 ençà; 6. Relacions entre el català i el caste-
llà; 7. Jugar amb la llengua. I es complementa amb una bibliografia 
i webgrafia útil per als no especialistes.

Jaume salVanyà

L’arca
Barcelona, 2018
189 pàgines

Es tracta d’un llibre rigorós i lúdic alhora, on fins i tot els entesos en la matèria descobriran curiositats del 
català que desconeixien. Quantes teories hi ha que expliquen d’on vénen els termes català i Catalunya? 
Saben els lectors d’on prové la paraula pitxitxi, tan usada en el llenguatge del futbol? D’on procedeix el 
topònim Tibidabo? Quina és la gramàtica del català més antiga que es conserva? Desenes i desenes 
d’aquest tipus de preguntes i curiositats hi són resoltes.

1001 curiositats del català parlat i escrit manté un equilibri reeixit entre l’obligació d’explicar quina és 
la història de la nostra llengua i picar la curiositat del lector en qüestions quotidianes o informals que 
afecten el català (l’argot i les paraulotes, per exemple, hi tenen cabuda). En definitiva, es tracta d’un 
bon resum actualitzat sobre la llengua catalana que desperta interès per la seva capacitat divulgativa i 
de síntesi i que no decau en cap moment.  

Jordi manent i tomàs
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Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos

Jacint Verdaguer

Obra completa
A cura de M. Carme Bernal i 
Creus
Verdaguer Edicions
Folgueroles, 2019
560 pàgines 

El president Torra va escriure fa pocs anys que Jacint Verdaguer 
va ser l’ànima de la llengua catalana i que Pompeu Fabra en 

va ser el cos. La imatge, ben encertada, ens serveix per a poder 
distingir una denominació que durant molt de temps han compartit 
i comparteixen Verdaguer i Fabra: tots dos són «el pare del català 
modern», tots dos són «el creador de la llengua moderna». Jordi 
Ginebra, entre altres, ha analitzat sàviament aquest fenomen. 

Només perquè la Fundació Jacint Verdaguer ha acabat de publicar, 
en edició crítica, Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos 
paga la pena (re)llegir el dietari poètic que, en forma de columna 
fixa, Verdaguer va publicar en 1893 a La Veu de Catalunya. El 
llibre apareix 125 anys després de la primera edició del volum (a 
la coberta diu 1894), l’única que hi va haver en vida de Verdaguer: 
se’n va encarregar la Llibreria Catòlica, al carrer del Pi de Barcelona, 
sota el control rigorós del poeta de Folgueroles.

Us destaco dos aspectes que m’han captivat d’aquest volum, amb 
l’objectiu que us deixeu endur per cada pensament del Roser i per 
la dolcíssima poesia en la ploma de Verdaguer.   

El primer és que l’estudi monogràfic preliminar, obra de M. Carme 
Bernal, és extraordinari. M’he repensat l’adjectiu força vegades 
però no el canvio. Noranta pàgines en què Bernal explica l’origen 
del dietari en lliuraments setmanals, l’edició del llibre, el tiratge, 

l’Església catalana de l’època, la pràctica religiosa, la simbologia del roser, etc. És extraordinari. I l’edició 
crítica, immillorable i convenient, atesa la gran quantitat de manuscrits que va generar el Roser, destinat 
primer a la premsa i, després, al format de llibre. 

El segon és pels pensaments com a tals, per l’obra de Verdaguer. Seguir-ne el curs cronològic crea una 
amable dependència lectora. Descobrir com Verdaguer escriu sobre l’adoració dels sants reis, la Setmana 
Santa, Sant Josep, Corpus, Sant Joan... Si aleshores el lector recorda, gràcies a Bernal, que el maig de 
1893 Verdaguer va ser apartat de Barcelona i va ser reclòs a la Gleva, aleshores prenen encara més sentit 
tots els versos. Aquest no és el Verdaguer èpic de les imatges grandioses sinó el poeta de la tendresa de 
sentiment: «Lo rosari de mes penes / jo esgranava un dia, trist; / quan n’acabava les denes, / me donà el 
seu Jesucrist.»

El Roser de Verdaguer escampa pertot passerells i flobiols, cels rublerts, veus de sirena i també caste-
llanismes arrelats, des del ditxós fins a l’hermós: «l’Hermosa de les hermoses» és una clara referència a 
la Mare de Déu. La llengua de Verdaguer atén més el català viu que el català llibresc: els nous lectors ho 
descobrireu i als relectors us demano de tornar-vos a acostar al Roser i d’obrir-lo en qualsevol punt. Per 
exemple, 31 de juliol: «Què és la raó de l’home? Una llanterna / dins la negror de la més negra nit, / mes 
si s’acosta a Vós, oh llum eterna, / l’efímer bri de llum de sa lluerna / s’empelta amb la claror de l’infinit.» 
Ja ho diuen, que la saviesa és resplendent.  

daVid Paloma sanlleHí
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