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Era considerada una emergència nacional. La dava-
llada d’estudiants matriculats a filologia catalana 

dels anys noranta ençà va acabar amb la més pre-
visible de les conseqüències: mancaven tants ense-
nyants de la nostra llengua en els instituts, que s’ha 
hagut d’improvisar per a tapar els forats. La minva té 
diverses causes, com ara el desprestigi general de les 
humanitats ―un prejudici que ha arrelat en la majoria 
de progenitors i tutors d’institut, que consideren, o si 
més no consideraven, que «no tenen sortida». De 
segur que la implantació del pla Bolonya, que afavo-
reix les competències per damunt dels coneixements, 
ha accentuat aquesta reducció de la filologia catalana 
als estudis sense avenir. Certament, si no tenim qui 
l’ensenyi, quin futur pot tenir el català? En el present 
número de LLengua nacionaL hem volgut posar aquesta 
qüestió damunt la taula amb l’esperança que les autori-
tats el puguin resoldre. A tal efecte, hem demanat parer 
als especialistes en la matèria. Tant de bo que siguin 
tinguts en compte!

I, tanmateix, vet aquí un altre factor en contra. Durant 
dècades hom albirava una única sortida laboral per 
als filòlegs: la docència. Filòleg esdevenia sinònim 
de mestre, o professor si la cosa anava bé. El tòpic 
diu que els estudis de filologia atreien els alumnes 
més compromesos amb la transmissió lingüística del 
català. Eren una mena de fidels defensors del fet dife-
rencial, uns almogàvers lingüístics de l’època moderna. 
Evidentment, ens hem de demanar si els plans d’es-
tudi eren prou atractius o si no hem embolicat la troca 
amb la multiplicació o combinació de graus. La veritat 
és que en algun moment la filologia catalana ha perdut 
el component reivindicatiu que la caracteritzava en el 
seu origen. Ara bé, la filologia obre portes també al 
món editorial i als mitjans de comunicació ―des de 
la redacció fins a la coordinació de seccions. A més 
a més, l’assessorament lingüístic és un servei sense 
límits que ben sovint conflueix amb la traducció, tal 
com és el cas dels tècnics lingüístics. 

Avui dia, a les aules de filologia trobem els alumnes més 
compromesos amb la defensa del català, però també 
joves que volen aprofundir els seus coneixements 

Sonen alarmes a les  
facultats de filologia

en matèria de llengua i literatura i, tot sigui dit, també 
alumnes que no han pogut entrar en altres graus. De 
fet, aquest curs sembla que la tendència ha revertit en 
totes les universitats que ofereixen els estudis de filolo-
gia. Faltaven tants professors de català en els instituts, 
que els nostres adolescents han entès perfectament el 
panorama ―tant els qui aspiren a ser filòlegs com els 
qui no. Saben que els espera una feina com a mestres 
de llengua catalana en algun centre d’educació secun-
dària. Una nova positiva, si bé amb un regust amarg.

Els mestres de català que vindran sabran ensenyar 
adequadament quelcom que no han après? És una 
pregunta que es fan molts departaments de filologia, 
que veuen com qualsevol graduat de qualsevulla espe-
cialitat pot esdevenir professor de català sense tenir la 
titulació específica; és a dir, qualsevulla persona que 
hagi fet únicament els sis crèdits de la matèria que 
comprèn el mestratge oficial de formació del professo-
rat. Els graduats en filologia catalana ni tan sols tenen 
preferència a l’hora d’accedir a les places de mestre de 
català. Vegem si la manca de quantitat es convertirà 
aviat en un dèficit de qualitat. No obviem que el mes-
tratge proporciona una formació pedagògica del tot 
imprescindible. El fet, però, és que hi ha un problema 
i, sense cap projecte a llarg termini, sembla que anirem 
d’escull en escull tot posant pedaços en comptes de 
fer passos endavant.

Finalment, a part dels articles dedicats en aquest 
número de la nostra revista a la qüestió relacionada 
amb els estudis de filologia catalana, ens plau d’oferir-
vos també dos articles d’actualitat que són obra dels 
nostres especialistes Albert Jané i Josep Ruaix. 
Aquests puntals de la nostra revista han sabut abordar 
els reptes relatius a la quantitat i la qualitat del català 
amb una visió àmplia i amb propostes de llarg recor-
regut. I els han abordats fora de l’estament professi-
onal universitari, per dir-ho amb paraules del mestre 
Ruaix. Precisament en aquest número, us oferim la 
possibilitat de conèixer més bé aquest darrer, gràcies 
a l’entrevista que li ha fet el nostre col·laborador David 
Pagès amb motiu del vuitantè aniversari del gramàtic. 
Per molts anys, mestre Ruaix!  
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   Josep Bargalló Valls

Ens cal professorat de 
llengua i literatura

A les llistes d’interinatge i substitució de secundà-
ria, i d’una manera molt evident de fa uns pocs 

anys, hi ha una constant que ens ocupa i preocupa: 
la falta de professorat de les assignatures de Llengua 
Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, 
i Matemàtiques. Aquesta circumstància també es pro-
dueix en altres especialitats, sobretot de l’àmbit de la 
formació professional, però és en aquestes tres matè-
ries on tenim el dèficit principal de docents. 

La primera obligació del Departament d’Educació és 
no deixar els alumnes sense professorat i, en con-
seqüència, cobrir aques-
tes places que necessita 
l ’ensenyament secun-
dari del nostre país —de 
la secundària obligatòria, 
principalment, però també 
del batxillerat, la formació 
professional i els ense-
nyaments de règim espe-
cial. La situació ideal per 
a les places de Llengua 
Catalana i Literatura és 
cobrir-les amb professorat amb el títol de grau en 
Filologia Catalana que tingui al mateix temps el 
màster professionalitzador. No és solament la situ-
ació ideal, és la que dóna més garanties de conei-
xements acadèmics i científics en llengua i litera-
tura, i, al mateix temps, la capacitat de respondre 
pedagògicament a les necessitats d’aprenentatge 
dels alumnes. 

El grau en Filologia Catalana —ni cap altra llicencia-
tura o grau—, però, no garanteix per si sol els conei-
xements necessaris sobre la naturalesa de l’aprenen-
tatge ni sobre la didàctica de la matèria o les meto-
dologies formatives. De fet, no hi ha cap grau —tret 
de Magisteri— que acrediti els seus titulats per a la 
docència. Són els màsters els que esdevenen estudis 
professionalitzadors i són la via inicial per a formar 
docents d’una determinada especialitat. Amb el màster 
tot sol, n’hi ha prou? És evident que no, i torno al 

plantejament inicial: la fórmula òptima és la combinació 
del grau específic amb el màster professionalitzador. 

La necessitat d’haver de cobrir les places que avui en 
dia no es poden nomenar completament amb profes-
sorat format a les nostres universitats que compleixin 
aquests dos requisits —grau específic i màster— ens 
aboca a solucions immediates i a solucions d’un futur 
que també hauria de ser immediat. Les primeres: fór-
mules provisionals, que en cap cas no siguin nome-
naments definitius, a partir d’opcions com la de pro-
fessorat de primària amb el grau específic o titulats 

en la matèria en vies d’ob-
tenció del màster. Però són 
tan sols solucions d’emergèn-
cia. Les d’un immediat futur: 
augmentar el nombre d’estu-
diants del grau en Filologia 
Catalana i millorar l’especiali-
tat corresponent en el màster. 
Sobretot perquè la manca de 
candidats a cobrir les places 
de secundària augmentarà: 
els filòlegs que van entrar en 

el sistema educatiu com a docents en els anys vui-
tanta es troben ja en edat de jubilació o estan a punt 
de fer-ho.

L’alumnat de secundària es mereix el millor profes-
sorat, format adequadament, és a dir, coneixedor en 
profunditat de l’especialitat que imparteix, dominador 
dels processos d’aprenentatge, amb les suficients 
habilitats comunicatives i amb les aptituds desen-
volupades per a una educació competencial. En el 
cas que ens ocupa, ens calen, doncs, més estudi-
ants de grau en Filologia Catalana i una especialitat 
del màster adreçada a obtenir eines pedagògiques 
genèriques i en la matèria. 

Des del Departament d’Educació estem oberts a col-
laborar amb les universitats —les institucions encar-
regades tant de la formació especialitzada com de 
la formació professionalitzadora— per trobar tota 

Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

La situació ideal per a les 
places de Llengua Catalana i 
Literatura és cobrir-les amb 
professorat amb el títol de 

grau en Filologia Catalana que 
tingui al mateix temps el màster 

professionalitzador.
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mena de solucions. De fet, hem posat diverses pro-
postes damunt la taula. Una d’elles és la necessi-
tat de generar campanyes per atraure els alumnes 
de batxillerat cap a les filologies. I això vol dir ser 
capaços de fer-ho amb un registre i format atractiu 
per als joves del segle xxi. Ja organitzem conjunta-
ment des fa uns quants anys unes jornades de lite-
ratura catalana amb els alumnes de batxillerat, però 
això no és suficient. 

Per altra banda, l’actual 
sistema d’accés a les dife-
rents especialitats del 
màster professionalitza-
dor que s’imparteixen en el 
nostre sistema universitari 
preveu que futurs professors 
que provenen de diferents 
graus puguin accedir-hi 
si acrediten haver cursat, 
durant els seus estudis, un mínim de 30 crèdits dels 
240 del total del grau de l’especialitat que demanen 
—i encara, en algun cas, amb alguna fórmula menor. 
Això és així per a totes les especialitats. Igual com 
un enginyer, un arquitecte o un físic poden inscriu-
re’s al màster en l’especialitat de matemàtiques, un 
graduat en comunicació pot fer-ho en la de llengua 
catalana o un periodista en la de llengua castellana, 

i viceversa. I en el cas de les llengües estrangeres, 
qualsevol graduat de qualsevol disciplina pot ser pro-
fessor d’anglès, de francès o d’alemany si acredita 
coneixements d’aquestes llengües de nivell C1 o C2 
(segons la branca de la seva titulació).

Des del Departament defensem la necessitat del 
màster professionalitzador, de les competències 

i habilitats que el fona-
menten, i per això hem fet 
costat a les universitats, 
en els darrers anys, en la 
seva millora. I continuem 
creient que aquest procés 
no hauria d’aturar-se: més 
dedicació a les matèries 
de cada especialitat, prio-
rització per als graduats en 
la matèria i, a ben segur, 
requisits previs més perfi-

lats per als alumnes provinents d’altres titulacions 
que l’específica. 

Les universitats saben que poden comptar amb 
nosaltres per a aconseguir el que ens cal —com 
a sistema educatiu i com a país: més docents de 
llengua i literatura, molt ben formats en coneixe-
ments, habilitats i metodologies. 

Des del Departament defensem 
la necessitat del màster 

professionalitzador, de les 
competències i habilitats que el 
fonamenten, i per això hem fet 
costat a les universitats, en els 
darrers anys, en la seva millora.
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Segons diuen, hi ha un desinterès general per als 
estudis de filologia catalana. Les causes poden 

ser moltes, però diria, d’antuvi, que hi ha un des-
interès per als estudis de lletres en general. Però, 
quines poden ser les causes per a les poques matri-
culacions a filologia catalana? Honestament, no les 
sé, però mirem de formular unes quantes hipòtesis. 

Per començar, caldria apel·lar a aquesta situació de 
normalitat anormal de la llengua catalana, una situa-
ció a la qual ja estem massa 
avesats. No m’hi estendré, 
perquè no és l’objectiu de 
l’article, però el català no és 
gaire de moda, i per a molts 
sectors de la societat no és 
percebut com una llengua 
gaire útil o, si més no, que calgui dominar com sí 
que s’ha de dominar el castellà o fins i tot l’anglès. 

També cal dir que, a Catalunya, a tots els alumnes 
que acaben l’ESO se’ls dóna —regala— l’equivalent 
al nivell C de català i que a les ciutats de les àrees 
metropolitanes de Barcelona i de Tarragona —per 
a esmentar-ne només dues, de ciutats— cada any 
milers i milers d’alumnes, la gran majoria d’ells nascuts 
i crescuts a Catalunya, aproven l’ESO a setze anys 
sense haver dit mai una paraula en català. Alumnes 
que no saben què és un pronom feble, que no saben 
una regla tan bàsica com que davant de vocal cal 
apostrofar —amb unes poques excepcions— o que 
no saben diferenciar «casa» de «caça» a l’hora de 
pronunciar aquestes paraules; sí, la famosa immersió 
que tan bé funciona, diuen, diuen! Però aturem-nos 
un moment en aquesta qüestió. Què és —i què no 
és— realment la immersió? Per dir-ho d’una manera 
fàcil, tots aquells que hagin anat mai a estudiar 
una llengua a l’estranger —per exemple, anglès a 
Anglaterra— han estat en un context d’immersió en 

Una possible relació entre 
la immersió i vocacions a 
filologia catalana

   David Valls

anglès; no solament a l’escola on l’han estudiat, sinó 
també en sortir al carrer i interactuar amb la gent, 
comerços, cinema, televisió, etc. Allà tothom parla 
l’anglès i hom s’hi troba en un context d’immersió 
total. Ara bé, els anglesos no són en un context d’im-
mersió a Anglaterra, m’explico? Atansem-nos cap 
a casa. Un alumne no catalanoparlant que vingui 
a viure i a estudiar als Països Catalans, posem per 
cas a la Vall d’Albaida, al Comtat o a l’Alcoià, amb 
majories de població catalanoparlant i amb escola 

en català, aquest alumne 
estarà en immersió en 
català i l’aprendrà, sense ni 
adonar-se’n, al carrer, i l’es-
cola li serà un reforç impor-
tant. I tot plegat, malgrat que 
en el camp audiovisual i de 

consum el català vagi coix arreu del territori. Ara bé, 
els habitants d’aquestes comarques valencianes no 
són en un context d’immersió en català, i els estudi-
ants que estudien en català a les escoles d’aquests 
territoris són en un context de conjunció lingüística, 
això és, estudien en la seva llengua, igual que ho fan 
a Madrid en castellà o a Porto en portuguès. No diem 
pas que a París els estudiants d’allà facin immer-
sió en francès. Ara bé, si aquest alumne se’n va a 
viure en determinades zones d’alguna de les ciutats 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, 
no serà en un context d’immersió en català, perquè 
en aquestes ciutats pràcticament ningú no parla el 
català al carrer, i en molts casos ben just a l’escola, 
ja que molts professors han claudicat de fer servir 
el català com a llengua vehicular al centre educatiu, 
malgrat el que diu la llei. Els falta la matèria primera, 
que en aquest cas és la llengua catalana; per tant, 
impossible de fer immersió si no tenim «la cosa» en 
la qual ens hem d’immergir. En aquest cas, aquest 
alumne nouvingut farà immersió en la llengua majo-
ritària de l’entorn, la que també és l’oficial de l’Estat, 

Quines poden ser les causes 
per a les poques matriculacions 

a filologia catalana?

Lingüista
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la que té el dret i la infraestructura per a exercir una 
coerció eficaç: la llengua castellana; llengua en què 
aquests darrers tres-cents anys tots els catalanopar-
lants del sud dels Pirineus hem estat immergits poc 
o molt i que tots dominem. Per tant, en moltes pobla-
cions de la Catalunya autonòmica i de la resta dels 
Països Catalans no hi ha un sistema d’immersió per 
als alumnes no catalanoparlants, perquè el català 
no hi té un ús social prou estès i no és la llengua 
materna de la majoria dels habitants. No hi ha prou 
català —matèria primera— on fer immersió per als 
alumnes nouvinguts; per tant, la immersió lingüís-
tica que sí que havia funcionat en molts casos en els 
anys vuitanta i noranta del segle passat, en aquests 
moments si funciona ho fa només amb comptagotes 
en aquestes poblacions. 

Així, doncs, tornant a la qüestió anterior i davant 
aquest fet, i parlant en 
termes econòmics, podem 
dir que el nivell C de català 
és un títol molt devaluat, i 
el missatge que es llança a 
milers d’estudiants de casa 
nostra és que això del català 
és poc seriós i que, com que 
ja tenen el nivell C, ja en tenen prou. Ara bé, hi ha 
una correlació directa entre la davallada de matricu-
lats a filologia catalana i el nivell tan baix de català 
de molts alumnes de l’ESO? No n’estic gaire segur. 

Tots els alumnes de Catalunya sí que surten amb un 
bon nivell de castellà, si més no de castellà oral —
cosa que amb el català no passa—. En aquest cas, la 
immersió funciona i, com ja he dit, no s’escapa ningú 
de saber el castellà al sud dels Pirineus; però, malgrat 
tot, sembla que la filologia hispànica tampoc no ho 
té gaire més ben parat. Les vocacions són baixes. 
Potser l’única llengua que se’n salva i que manté un 
bon ritme d’estudiants és l’anglesa. L’anglès és de 
moda, tothom el vol saber, hi ha demanda de pro-
fessors d’anglès, de traductors des de l’anglès i de 
moltes coses més. És la llengua de la música que 
arriba a tot arreu, llengua de comunicació internaci-
onal, llengua de les noves tecnologies que a tots ens 
agraden tant (Android i iPhone); en definitiva, és una 
llengua que se’ns presenta d’una forma neutra, una 
llengua no marcada, que no genera conflictes. Ens 
barallarem per un cartell en català o en castellà, però 

ningú no dirà res per un cartell escrit en anglès al bell 
mig de la Segarra, per exemple. És possible que ben 
aviat la lluita de la pervivència del català hagi de ser 
amb l’anglès i no amb el castellà. 

Així, doncs, una llengua acadèmicament devaluada 
és possible que no generi gaire interès entre el poc 
interès que hi ha per les lletres, però també cal dir 
que l’oci actualment és majoritàriament en castellà 
—o en anglès—. A més, malgrat els gairebé quaranta 
anys d’una pretesa normalització lingüística, les grans 
empreses de Catalunya —i no cal dir de la resta dels 
Països Catalans— viuen d’esquena al català; per tant, 
realment per a treballar el català no és gaire o gens 
necessari. Us imagineu que per a treballar a la Seat 
i per a la Seat a Martorell, en particular, fos neces-
sari el català? Empreses com aquesta haurien estat 
grans eines de normalització de la nostra llengua, molt 

més efectives que qualse-
vol campanya llançada des 
de Política Lingüística o que 
tota la pretesa immersió lin-
güística que intenten fer les 
escoles del Baix Llobregat, 
en aquest cas. A la sola 
empresa Seat hi treballen 

unes 12.000 persones, més els milers que treballen 
en la indústria que directament proveeix a Seat d’una 
manera majoritària. I parlo de paperassa i comunica-
cions internes, però també hi podríem afegir tots els 
cartells, fullets, catàlegs, traduccions, etc. que una 
empresa d’aquestes ha de menester i que llavors 
ja requeriria la feina de professionals (filòlegs, per 
exemple). 

Ara per ara, per a treballar a la Seat cal saber el cas-
tellà, com també per a segons quines posicions ja hi 
has d’anar amb l’anglès incorporat de casa, però es 
demana el català? Diria que no te’l demanen. I qui 
diu Seat podria dir moltes altres grans empreses que 
haurien fet una gran tasca per a la llengua amb un 
esforç mínim. La Generalitat només havia de fer la 
seva feina: legislar i fer complir la llei. Cal dir que de 
legislar ho fa; però, en temes de llengua, la llei no la fa 
complir gaire o gens. Amb tot això vull dir que potser 
amb una llengua normalitzada on no te’n regalin el 
títol, que sigui necessària per a viure, treballar i pas-
sar-s’ho bé, segurament la filologia catalana tindria 
moltíssimes més vocacions. 

És possible que ben aviat la 
lluita de la pervivència del 

català hagi de ser amb l’anglès i 
no amb el castellà. 
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Ens trobem, però, ja de 
fa algunes dècades, amb 
la substitució d’allò que 
tradicionalment havíem 

englobat sota la denominació 
de filologia.

   Josep Murgades 

Em demanen, des de LLengua nacionaL, de parlar 
breument sobre la possible «desaparició» de la 

matèria universitària de filologia catalana. Faré per 
respondre, sense escarafalls, a una qüestió prou més 
complexa que no sembla.

I així, abans de res, caldrà potser precisar com 
expressar-se, en termes de «desaparició», a propò-
sit de qualsevol de les grans realitats humanes, no 
deixa de ser un ús metafòric relativament enganyós. 
Perquè aquestes, talment el 
que ens adverteix la primera 
llei de la termodinàmica, 
més que no pas crear-se o 
destruir-se, allò que fan en 
realitat és transformar-se. 
Cosa que, referida a un dels 
objectes centrals del nostre 
estudi, la llengua, significa 
que aquesta no desapareix 
pròpiament, ans més aviat 
es transforma, per dilució, en una tota altra.

La pega llavors, en el cas de la catalana, és que 
aquesta es troba en procés de substitució no pas 
per l’anglès o, fins i tot, com s’ha esdevingut entre els 
compatriotes de la Catalunya del Nord, pel francès, 
sinó per una com l’espanyol, que només compta 
com a gran dividend pràctic amb el d’una àmplia 
massa demogràfica majoritàriament ancorada en 
el subdesenvolupament crònic i en la prepotència 
quantofrènica.
 
(Ep!, es fa referència aquí només a la dimensió migra-
dament utilitària de la llengua espanyola en l’àmbit de 
les relacions internacionals, no pas a la seva remar-
cable competència formal ni a la seva altrament admi-
rable potencialitat literària.)
 

Filologia (catalana) en 
temps d’indigència

«Catalunya ha de confiar més, per a perdurar, en la seva llengua que en la seva sang.»

Antoni Rovira i Virgili en la seva carta a Lluís Nicolau d’Olwer del 4-1-1945

Transformació/substitució, doncs, pel que fa sem-
blantment a la filologia; exemplarment definida per 
Rudolf Pfeiffer, en la seva història de la filologia clàs-
sica (1970), com l’art d’entendre, d’explicar i de res-
tablir la tradició literària. Posem-hi llavors, en lloc 
d’«art», disciplina, i, en lloc de «tradició literària», tra-
dició escrita (i subsidiàriament oral), i obtindrem així 
una formulació ben operativa de què s’ha entès, i de 
què cal entendre encara, per filologia. Una ciència 
que, com a tal, sorgeix ja durant el Renaixement 

(recordeu Lorenzo Valla i la 
seva refutació de la supo-
sada donació de Constantí, 
any 1440) i que assoleix 
al llarg del segle xix, i fins 
entrat el segle xx, el seu 
màxim apogeu i prestigi.
 
(A remarcar, com a mostra 
indicativa d’això últim, el fet 
que Pompeu Fabra és qua-

lificat per antonomàsia de filòleg, quan, en realitat, 
el que ell era fou d’antuvi un lingüista descriptiu i, 
després, un gramàtic preceptiu; així com també el 
fet que, per idèntica raó, les seves «converses» poc 
tenien de «filològiques», ans més aviat eren prò-
piament lingüístiques i gramaticals, sense oblidar 
tampoc allò que moltes revestien de cultura de la 
llengua, segons entenien aquest concepte els lin-
güistes coetanis del Cercle de Praga.)
 
Ens trobem, però, ja de fa algunes dècades, amb la 
substitució d’allò que tradicionalment havíem englo-
bat sota la denominació de filologia. Poden haver con-
tribuït al seu relatiu descrèdit la crisi de l’historicisme 
i del positivisme, d’encuny inequívocament decimonò-
nic, per bé que no per això hagin estat menys deci-
sivament fonamentadors dels coneixements que 

Catedràtic de Filologia Catalana a la UB  
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encara avui posseïm de la realitat de la llengua i de 
la realitat de la literatura.

L’arraconament, llavors, de la filologia opera en favor 
dels estudis simplement designats com de lingüística; 
també en favor dels anomenats, per mesella sub-
sumpció en l’imaginari anglosaxó, Cultural Studies. 
Com si fos possible saber de llengua sense tenir 
nocions més que bàsiques de les complexes ope-
racions que es poden fer d’aquella a través del seu 
tractament literari. O com si el poti-poti en què sovint 
deriven els tals Cultural Studies ajudés gaire a la més 
profunda comprensió objectual de la matèria primera 
amb què és conjuminat qualsevol discurs humà, la 
llengua, oi més si aquest té 
intencionalitat literària. Un 
fenomen global tot ell que, 
com tants d’altres, reper-
cuteix en el cas català amb 
efectes multiplicats. Per tal 
com en aquest —cal repe-
tir-ho?— llengua i literatura, 
literatura i llengua, consti-
tueixen la pedra angular i 
diferencial per excel·lència 
d’això que hem convingut a designar com a identi-
tat nacional.

D’on, aleshores, la importància de la transmissió 
de la llengua i de tot el que hi va aparellat. No sols 
en l’àmbit familiar —gens intervenible i, doncs, a la 
mercè de les altrament inqüestionables actituds per-
sonals, privades—, sinó també i sobretot a través de 
les institucions públiques responsables de l’educa-
ció i de la formació, en els seus diferents nivells, de 
tota la ciutadania.

I aquí és on falla el sistema; no ja tan sols l’imposat 
des de l’omnímode poder d’Estat, tothora amatent, a 
còpia de tota mena de reglaments i de disposicions, 
a privilegiar l’única llengua que aquest reconeix com 
a exclusiva i pròpia, i sempre en detriment de qual-
sevol possible avenç de totes les altres, és a dir, de 

les constitucionalment innominades, sinó que també 
fa fallida el sistema impulsat des de les mateixes ins-
tàncies diguem-ne autonòmiques; segons les quals, 
per a accedir a la docència de la llengua i de la lite-
ratura catalanes als instituts de batxillerat no cal for-
çosament haver cursat filologia catalana a la universi-
tat, ja que n’hi ha prou d’acreditar alguna llicenciatura 
en Lletres —ara, sempre en el marc d’una anglosa-
xonització galopant, algun «grau» en Lletres—, més 
algun vague curs de reciclatge, per a poder erigir-se 
impunement en professor de català.

En un «manifest» segons com remot, el d’Els Marges 
(1979), malauradament actual en molts aspectes, es 

parlava del risc d’«assigna-
turització» de la llengua del 
país i de la literatura que li 
és indestriable; una tendèn-
cia, sembla, que no fa més 
que confirmar-se. En forma 
d’aigualiment d’exigències a 
l’hora de capacitar professi-
onals de la filologia catalana. 
En forma de falses creences 
en la viabilitat d’una lingüís-

tica tota desvinculada de les manifestacions literàries. 
En forma d’encaterinament per modes llampants fetes 
a còpia d’embolica-que-fa-fort perquè tot és «cultura» 
(?!). En forma, en definitiva, de conversió en assigna-
tura «maria» de tot allò de més genuí i singularitzant 
que presenta encara la nació catalana.

Tot plegat redunda en un progressiu abandonament 
dels estudis de filologia en general i, més en concret, 
dels de la dedicada específicament a la llengua i a la 
literatura seculars d’aquest país. Si no som capaços 
de capgirar aquesta dinàmica, la filologia catalana, 
i el seu objecte d’estudi, es trobaran abocats a la 
mateixa residualització a què va de cap la llengua tota 
en un conjunt. ¿Cal resignar-nos, com a Kulturvolk 
que som, a veure’ns gradualment deixatats en el 
magma de la hispanofonia vociferant i de l’anglosa-
xonia omnipresent? 

Com si fos possible saber de 
llengua sense tenir nocions 

més que bàsiques de les 
complexes operacions que es 

poden fer d’aquella a través del 
seu tractament literari.
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La tradició de l’ensenyament occidental va establir 
estranyes parelles de ball, algunes sorgides arran 

dels postulats del romanticisme, com la filologia, en 
què es movien a ritme de vals la lingüística i els estudis 
literaris. Un altre exemple serien la geografia i la his-
tòria, que temps enrere havien semblat siameses. Si 
bé haurien pogut tenir un sentit en altres èpoques, els 
avenços acadèmics i el desenvolupament metodolò-
gic de les disciplines que les componen han suposat 
un distanciament cada cop més gran entre elles. 
Òbviament, algunes de les 
seves branques poden tenir 
punts en comú amb l’altra 
disciplina en qüestió, però en 
l’àmbit acadèmic els marges 
de contacte són escassos. 
Aquells que ens dediquem 
a la recerca en estudis lite-
raris ho sabem prou, tot i que 
rarament surt el tema en les 
converses: quan duem a 
terme una investigació citem 
treballs dels camps de l’an-
tropologia, la sociologia, els 
estudis culturals, la història, la religió, però sols en 
comptades ocasions les nostres idees remeten a una 
obra de l’àrea de la lingüística. Ens trobem, en defini-
tiva, davant una sèrie de disciplines que giren a l’en-
torn de l’enunciació i el relat i que en aquest sentit 
comparteixen aspectes significatius dins l’àmbit de 
les humanitats. Com deia, algunes branques ubica-
des dins la lingüística també s’hi relacionen estreta-
ment: la retòrica, l’anàlisi del discurs, la sociolingüís-
tica qualitativa o la traducció literària. De fet, les dues 
primeres han vertebrat certes disciplines no filològi-
ques: el dret en l’antiguitat i els estudis culturals d’avui 
en dia, respectivament. 

Algú podrà posar el crit al cel dient que tot plegat gira 
al voltant del llenguatge: i tant! En especial a partir de 
l’anomenat «gir lingüístic», és a dir, la consolidació 

Amb qui fem ballar la llengua? 
Sobre filologia i ensenyament

   Alfons Gregori 

de la filosofia del llenguatge com a pont entre l’estudi 
metateòric de les ciències naturals i formals, d’una 
banda, i la lògica i la filosofia tradicionals, de l’altra. 
Ara bé, si es vol atorgar més importància al paper del 
llenguatge en la literatura que en la resta de disciplines 
aquí anomenades «de l’enunciació i el relat», alesho-
res s’està optant per una visió idealista de la literatura 
que xoca amb corrents de la teoria literària que han 
assolit un ampli reconeixement acadèmic arran de 
la desmitificació de la «singularitat» de la literatura. I 

queda una altra qüestió des-
tacada: quins són els enun-
ciats i relats més consumits 
avui en dia? Si som realis-
tes, segurament respon-
drem que els de l’àmbit audi-
ovisual, és a dir, pel·lícules, 
sèries, i videojocs, o d’altres 
que poden ser únicament 
auditius, com les cançons 
amb lletra. El seu estudi 
com a obres performatives 
ha quedat més aviat limitat 
dins el marc de les ciències 

de la comunicació i les arts, essent menystinguts a 
vegades pels literats. 

Com es pot observar, es tracta d’una qüestió alta-
ment complexa, i el sol fet de plantejar-la pot aixecar 
múltiples suspicàcies, ja que convoca antics i no tan 
antics fantasmes: l’escissió o desaparició de les filo-
logies en algunes universitats (o en totes), l’absor-
ció dels petits per part dels grans, el calaix de sastre 
de les Humanitats, etc. Tots resulten terrorífics als 
ulls de molts professionals de la llengua i la litera-
tura. Tanmateix, un dia o altre caldrà analitzar-ho 
amb calma i serenitat, abans que la política de fets 
consumats no s’endugui els progressos aconseguits 
durant tants anys de dedicació per part de profes-
sors, mestres, investigadors i professionals. Sigui com 
vulgui, ara mateix els estudis filològics —es diguin com 

Quan duem a terme una 
investigació citem treballs dels 

camps de l’antropologia, la 
sociologia, els estudis culturals, 
la història, la religió, però sols 

en comptades ocasions les 
nostres idees remeten a una 

obra de l’àrea de la lingüística.

Professor titular i cap del Centre d’Estudis Catalans de 
la Universitat Adam Mickiewicz, de Poznan
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es diguin, ja que el nom no ha fet canviar la cosa— 
viuen una crisi que a casa nostra s’ha manifestat en 
qüestions d’identitat (la denominació oficial dels ense-
nyaments universitaris segons la universitat) i de funci-
onalitat (un descens del nombre d’estudiants). A l’hora 
de tractar seriosament aquesta crisi no podem deixar 
de banda un aspecte ben transcendent: els estudis de 
llengua i literatura catalanes es troben en una posició 
de feblesa tant en l’àmbit pancatalà com, no cal dir-ho, 
en l’arena internacional. 

Si bé l’enfocament inicial d’aquest article s’ha centrat 
en la dimensió acadèmica del problema, un altre 
aspecte clau és l’aplicació professional d’aquests 
coneixements i competències, que han de constituir 
el tronc per al creixement d’una societat més cons-
cienciada i més preparada per als reptes laborals 
en qualsevol àmbit. És en aquest context que causa 
enorme perplexitat la decisió per part de les autori-
tats del Principat de facilitar l’entrada als màsters de 
Formació del professorat d’ESO i Batxillerat de gra-
duats que no han acabat ni Filologia Catalana ni cap 
ensenyament vinculat significativament a la nostra 
llengua i la seva literatura, cosa que alhora els per-
metrà d’impartir aquestes matèries en les aules de 
secundària del territori autonòmic. En l’actual estat de 
coses, aquesta mena de polítiques indiquen o bé una 
nefasta gestió de les condicions en què ha de sobre-
viure la cultura pròpia o bé una acció premeditada 
de desmantellament dels ensenyaments de llengua 
i literatura catalanes tal com s’entenen avui en dia, 
primer en les universitats anomenades «perifèriques» 
i més endavant potser també en les de l’àrea metro-
politana de Barcelona. 

És clar que l’objectiu d’aquestes autoritats no té res 
a veure amb la problematització de les filologies que 
encapçala aquest escrit, donat que no s’ha produït 
cap debat amb cara i ulls a l’entorn de la qüestió. I, 
en cas de produir-se, s’haurien de mobilitzar moltes 
altres disciplines que ara mateix viuen en els plàcids 
llimbs de l’entrada massiva d’estudiants. Si allò que 
es pretén és acontentar els centenars de joves que, 
per exemple, han cursat el Grau en Comunicació 
Audiovisual o de Cinema i Televisió i que no saben 
què fer amb la seva vida, això significa que la previ-
sió i les polítiques transversals de gestió universitària 
i inserció laboral al Principat estan sota mínims. Per 
quina raó algú que estudia aquesta mena de graus 
està convençut que té més sortides que si cursa una 
filologia? Subjacent a la resposta hi trobem una idea 
de la modernitat esnob i superficial, amb què hem 
volgut embolcallar la nostra cultura per qüestions de 
màrqueting. Tornant a la importància de la llengua, 

del llenguatge, cal tenir en compte que els interessos 
corporativistes en la programació dels graus no filo-
lògics esmentats impedeixen que els coneixements i 
les competències en llengua i literatura catalanes dels 
seus estudiants siguin prou solvents perquè puguin 
impartir-los a secundària. Per contra, la llengua hauria 
de ser l’eix sobre el qual es basteixin els ensenya-
ments de l’àrea d’Humanitats —no en un sentit estric-
tament gramatical, sinó com a conjunt d’eines per a 
formular enunciats i relats, així com a objecte d’anàlisi 
crític. Fins i tot en una successió qualsevol d’imatges 
els humans construïm un relat lingüístic que prova de 
donar-li sentit. Si ens deixem guanyar la batalla, el 
català no serà l’eix en qüestió, sinó que s’imposarà 
com a tal l’espanyol.

En lloc d’encarar el problema de soca-rel i entau-
lar actors representatius del món acadèmic, docent 
i professional de les Humanitats per a dur a terme 
una reestructuració del sistema universitari, les auto-
ritats del Principat miren cap a una altra banda. En 
aquest paquet, naturalment, caldria incloure-hi la situ-
ació dels associats i la precarització insostenible de 
la docència en l’àrea d’Humanitats. Sobretot, cal un 
canvi de paradigma, un canvi de xip mental en aspec-
tes clau: la massificació no és l’estàndard que cal 
seguir per motius estrictament financers (premissa 
perversa que corromp tot l’edifici acadèmic), sinó un 
problema a resoldre, és a dir, els ensenyaments amb 
pocs alumnes haurien de ser el punt de referència i 
no els obstacles a destruir; l’establiment dels contin-
guts dels ensenyaments hauria de ser més fluid, previ 
abandonament de perspectives que hem heretat i 
que cal transformar, no pas per a satisfer el sistema 
neoliberal, sinó per a garantir la fortalesa de la soci-
etat i dels individus que la conformen; així, els ense-
nyaments han de deixar de ser unitats tan intocables 
com han estat fins ara (en cas contrari, cap negocia-
ció ni reestructuració no són possibles). Cert és que 
aquests problemes no sols afecten el Principat, però 
les circumstàncies exposades i la manca de reacció 
per part de les autoritats perfilen uns resultats devas-
tadors. L’enfortiment dels estudis de llengua i litera-
tura catalanes i la seva presència més generalitzada 
són tasques possibles amb les estructures de què 
disposa el govern català (per bé que dins els límits 
imposats per l’Estat), d’una  manera semblant com 
fan altres governs europeus en la gestió de les llen-
gües mitjanes o petites respectives gràcies a múltiples 
programes i polítiques transversals. La fugida d’es-
tudi del govern català denota un complex d’inferioritat 
i una por als atacs de l’espanyolisme que és absurda, 
perquè sempre trobaran pretextos per a envestir-nos 
els símbols d’identitat. 
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El problema

Avui, la demanda a Catalunya per cursar estudis uni-
versitaris de filologia catalana és baixa. En canvi, la 
inserció laboral dels graduats en aquesta matèria és 
molt alta. Aquesta situació contradictòria té diversos 
efectes. El més important és que no hi ha prou titulats 
per cobrir les places de professorat de secundària en 
l’àrea de la llengua i la literatura catalanes. I això vol 
dir que es contracta professorat sense la preparació 
adequada. I això té conseqüències molt negatives en 
la formació dels alumnes.

¿Quines són les causes del problema? ¿Què es pot 
fer per solucionar-lo? L’escassa demanda per estu-
diar filologia catalana té unes quantes causes, i no les 
podem tractar totes aquí. Però la pèrdua progressiva 
del pes que té el català com a valor social, polític i cul-
tural al si de la comunitat catalana hi està clarament 
relacionada, ni que sigui com a causa mediata. Una 
pèrdua que fins i tot es fa evident davant un fenomen 

¿Qui vol estudiar filologia 
catalana?

 

   Jordi Ginebra

que resulta sorprenent: en els darrers anys ha crescut 
l’independentisme, però el creixement de la voluntat 
sobiranista no ha anat associat a la inquietud per fer 
progressar l’extensió de l’ús del català ni per fer-ne 
augmentar el prestigi. De fet, ha passat més aviat al 
contrari. Avui, com explica Carme Junyent en El futur 
del català depèn de tu, que s’acaba de publicar, la 
situació de la llengua catalana és més crítica que mai.

Tampoc no és aquest el lloc per a tractar les causes de 
la situació crítica del català. Treballs com el de Junyent 
les han estudiades. Les condicions en què viuen avui 
les llengües socialment i políticament desafavorides 
estan determinades en part per factors globals, difí-
cils de combatre. I, en el cas català, en part per factors 
polítics com l’hostilitat sistemàtica de l’Estat espanyol 
a la diversitat lingüística. Però hi ha una pregunta que 
caldria fer-se contínuament. ¿Han fet la societat cata-
lana i els seus governants, durant els darrers quaranta 
anys, tot el que podien fer per reforçar i estendre l’ús 
del català?

Catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili
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Per accedir a aquesta 
especialitat conjunta (de català i 
castellà) no cal tenir la titulació 

específica de graduat en 
filologia catalana o en filologia 

espanyola.

Perquè la situació de la filologia catalana a la univer-
sitat acaba constituint un cercle viciós. Si la societat 
catalana no valora prou el seu idioma, és difícil que 
hi hagi interès per estudiar llengua i literatura catala-
nes. I, alhora, la notícia, que es va repetint, que la filo-
logia catalana no desperta interès entre els joves, és 
un factor més que no contribueix gens a donar pres-
tigi a l’idioma.

Cal pensar, doncs, en mesures que ajudin a fer que 
els nostres estudiants s’engresquin amb la idea d’es-
tudiar filologia catalana. Naturalment, hi ajudarà qual-
sevol mesura que faci que 
el català adquireixi consis-
tència i representativitat al 
si de la societat catalana. I 
que n’adquireixin els actius 
que la llengua vehicula, com 
ara la literatura catalana. Es 
poden fer grans accions en 
aquesta línia —caldria fer 
grans accions. Però quan 
les grans accions són difícils 
—o mentre no tenim capacitat de materialitzar-les— 
se’n poden fer de més senzilles. I pot ser que resul-
tin eficaces.

L’exemple al qual em referiré tot seguit es mou en 
aquest terreny de les coses assequibles, i vol respon-
dre en part a la pregunta si la societat catalana i els seus 
governants han fet tot el que podien per reforçar l’ús del 
català. O, dit d’una altra manera, vol fer evident que no 
té gaire sentit fer denúncies enèrgiques de l’hostilitat 
de l’Estat espanyol en relació amb la llengua catalana 
si, d’altra banda, els catalans i el govern de Catalunya 
no fan tot el que poden a favor del català.

Una qüestió concreta

Per exercir la docència a secundària avui cal haver 
cursat, després de la carrera, un màster oficial en for-
mació del professorat. Aquest màster està organitzat 
per especialitats, d’acord amb les matèries que s’im-
partiran als instituts: anglès, dibuix, filosofia, matemàti-
ques, etc. No hi ha a Catalunya, en canvi, una especi-
alitat de llengua i literatura catalanes. L’especialitat és 
«Llengua i Literatura Catalana / Castellana». Aquest 
és un primer problema que desconcerta la persona 
més ben predisposada. ¿Com és que no hi ha una 
especialitat de català? Cal tenir en compte que no 
es tracta d’una imposició del govern de Madrid, sinó 
d’una decisió presa a Catalunya. Amb aquesta indis-
tinció entre català i castellà, ¿quin és el missatge que 
es transmet a la societat catalana sobre l’especificitat 
de la llengua pròpia de Catalunya?

Però la qüestió és encara més sorprenent. Per a 
accedir a aquesta especialitat conjunta (de català i 
castellà) no cal tenir la titulació específica de graduat 
en filologia catalana o en filologia espanyola. S’hi pot 
accedir des d’altres titulacions. Es pot adduir que és 
lògic que sigui així si no hi ha prou graduats en català. 
Cert. Llavors caldria, de tota manera, exigir-los la for-
mació mínima necessària en la llengua i la literatura 
del país. En rigor, la normativa ja preveu aquest esce-
nari, i estableix la realització d’una prova que acre-
diti el domini de les competències relatives a l’espe-
cialització. Però aquesta prova no s’ha fet mai, en 

part perquè es dóna per des-
comptat, sense fonament, 
que aquestes altres titulaci-
ons proporcionen aquestes 
competències (vegeu l’es-
tudi de Núria Alturo i Albert 
Soler, «La formació del pro-
fessorat d’ensenyament 
secundari: competències, 
incompetències i negligèn-
cies», dins Afer d’estat: la 

llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la 
universitat, edició de Daniel Casals i Francesc Foguet, 
Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 
2018, p. 141-163).

En la pràctica, doncs, es pot obtenir el màster que 
faculta per ensenyar llengua i literatura catalanes amb 
un coneixement de català inferior al que teòricament 
posseeix un estudiant que acaba de superar l’ESO. 
(Ara mateix, l’estudiant estranger del màster ha d’acre-
ditar que coneix el català i el castellà a un nivell mínim 
de B1 en el moment de la preinscripció, i ha d’asso-
lir un nivell de suficiència de totes dues llengües 
—nivell B2— en finalitzar el màster, però aquest 
requisit no afecta els estudiants de l’Estat de fora 
dels Països Catalans.) Amb altres paraules: per pre-
parar-se per a la feina de professor de llengua i lite-
ratura catalanes té poca rellevància la formació espe-
cífica en la matèria que s’ensenyarà. En té tan poca 
que els graduats en filologia catalana ni tan sols tenen 
assegurat l’accés prioritari al màster: se’ls concedeix 
una puntuació addicional, però en cap cas no s’asse-
gura que seran admesos abans que els graduats en 
altres disciplines. ¿S’estan impulsant els estudis de 
filologia catalana si no són necessaris per a exercir 
com a docent de llengua i literatura catalanes?

Aquesta situació, certament, és incomprensible. 
Però encara no l’hem descrita del tot. En realitat, un 
graduat en filologia catalana que cursa el màster en 
formació del professorat es troba després que com-
parteix la borsa de treball de personal docent amb 
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persones amb altres graus (Humanitats, Periodisme, 
Comunicació, Art Dramàtic). Com que a la borsa de 
treball també es valoren mèrits no vinculats amb la 
llengua i la literatura catalanes, pot ser que aquests 
altres graduats assoleixin una puntuació més alta, i 
que siguin cridats a fer classes de català abans que 
el graduat en filologia catalana. 

I amb això s’ha tancat el cercle. Resulta, doncs, que 
fan falta graduats en filologia catalana, però que els 
joves que s’animen a cursar-la no tenen ni tan sols 
la garantia que el seu títol els donarà prioritat a l’hora 
d’accedir a la docència de la llengua i la literatura 
catalanes a secundària. ¿És aquesta una manera 
d’impulsar la demanda dels estudis de filologia cata-
lana? ¿No és més aviat una manera de dir que ser-
veixen de molt poc? ¿I no és una manera de certifi-
car, davant la societat, que el contingut de la matèria 
Llengua i Literatura Catalanes té molt poc valor?

Moltes persones compromeses amb la llengua —pro-
fessors, escriptors, gramàtics— han fet esforços tità-
nics perquè es faci servir amb dignitat i no perdi els 
elements que la fan genuïna i infinitament apta. La 
recuperació de l’idioma, a més, no ha estat una recu-
peració plena, sinó que s’ha produït parcialment, amb 
entrebancs i retrocessos, i amb l’aparició de noves 
amenaces per a la consolidació del català com a 
llengua referencial. En aquest context, l’atenció al 
català a secundària hauria de ser prioritària. Acabem 
de veure que no és el cas.

Final

La modificació a Catalunya de les condicions per 
esdevenir professor de llengua i literatura catalanes 
a secundària no farà augmentar de cop la demanda 
per estudiar filologia catalana, ni farà canviar sobta-
dament el pes que té la llengua catalana com a valor 
social, polític i cultural al si de la comunitat catalana. 
Però hi ajudarà. És una acció que pertany al conjunt 
de les mesures a l’abast, i que depèn de l’Administra-
ció catalana. No té sentit denunciar la posició agres-
siva de l’Estat espanyol davant el català si després 
no s’actua amb coherència per reforçar la dignitat 
del que, almenys per ara, és l’idioma propi del país. 
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La situació de l’ensenyament del català a secun-
dària és molt complicada. Si durant el dia a dia ja 

rebem un bombardeig de notícies que ens mostren 
que l’ús de la llengua catalana en aquest entorn no 
para de decréixer, tenim una altra amenaça afegida: 
l’intrusisme de graduats d’altres especialitats que 
entren a exercir de professors de català.

Compromís versus oportunisme 

El perfil de les persones que trien estudiar Filologia 
Catalana és un perfil molt concret: gent que s’es-
tima la llengua i la literatura 
del país i vol dedicar la seva 
vida professional a aquest 
àmbit. Es tracta d’una tria 
conscient, sovint en contra 
de tòpics que diuen que el 
futur és estudiar carreres 
científico-tècniques o que si 
tens una nota de tall alta és 
més intel·ligent que et dedi-
quis a qualsevol altra cosa.

Altres persones trien altres graus: graus potents, 
graus molt interessants, com poden ser periodisme, 
art dramàtic o comunicació audiovisual, però graus 
que no tenen com a objectiu l’estudi de la llengua i 
la literatura catalanes. És una altra tria, amb unes 
altres motivacions i unes altres sortides laborals. 
Què passa, però, quan aquest col·lectiu accedeix al 
mercat laboral? Doncs que es troba que no hi ha feina 
del que ha estudiat i que no podrà treballar en el seu 
àmbit d’especialitat. I quina sortida troba a aquesta 
situació? Doncs apuntar-se al màster de professorat 
per poder fer de professor de català. 

Un sou atractiu i unes condicions laborals clarament 
per sobre de la mitjana del mercat criden molts gra-
duats en altres titulacions, sense cap mena d’interès 
ni vinculació afectiva envers la llengua, cap a aquesta 
sortida. Com a conseqüència lògica, es detecta cada 
vegada més una creixent apatia i menys implicació 
per part dels docents. I és que si l’interès és solament 
la plaça de feina, la mentalitat funcionarial s’apodera 
ràpidament de la pràctica laboral diària, i això es nota. 

Pel camí del pedregar
   Montserrat Sendra

Sociolingüista

Mala distribució de les places universitàries 

Però aquesta situació, en el fons, no és culpa dels 
diferents individus que busquen guanyar-se la vida 
sigui com sigui. El problema comença amb la plani-
ficació del sistema universitari català: falten places 
per a poder estudiar medicina, però cada any surten 
més de 200 periodistes al mercat o més de 200 gra-
duats en humanitats, carreres amb poques sortides 
laborals reals. L’interès dels gestors consisteix, per 
tant, a recol·locar aquests alumnes que acaben una 
carrera que els conduirà directament a l’atur. Es tracta 

de tapar una realitat incò-
moda: s’han destinat tones 
de diners públics a formar 
uns professionals que no 
podran treballar en les ocu-
pacions per a les quals han 
estat preparats. Per tal de 
corregir aquest despropò-
sit, els obren la porta a la 
docència de la llengua i la 
literatura catalanes, sense 

tenir ni la preparació ni la vocació per a fer-ho. 

Una justificació fal·laç 

Des del Departament d’Educació es justifica aquesta 
entrada de graduats en altres titulacions perquè en 
el grau que han estudiat han fet alguns crèdits de 
català (un mínim de 30 crèdits dels 240 crèdits del 
grau). Per exemple, dins el grau de Periodisme hi 
ha alguna assignatura sobre expressió i argumenta-
ció en català, o a Humanitats hi ha alguna assigna-
tura de literatura catalana. Aquest argument, però, 
ja va demostrar-se fals amb l’estudi que van dur a 
terme Alturo i Soler (2018), que va mirar d’un a un 
els plans d’estudi dels diferents graus que permeten 
fer de professor de català. Aquesta anàlisi va con-
cloure que fins i tot hi havia carreres amb zero (sí: 
zero) crèdits específics de llengua i literatura catala-
nes en què es comptaven assignatures amb el català 
com a llengua vehicular com si fossin assignatures 
de contingut teòric de llengua o literatura catalanes 
(!) per a poder donar accés a l’especialitat de català 
del màster de professorat.

El perfil de les persones que 
trien estudiar Filologia Catalana 

és de gent que s’estima la 
llengua i la literatura del país 

i vol dedicar la seva vida 
professional a aquest àmbit.
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Tertulianisme educatiu 

I és que amb el discurs del canvi en el paper del 
docent, que cada vegada tindrà més la funció de coach 
educatiu que no pas la de transmetre coneixements a 
l’alumnat, el Departament vol dissimular la seva veri-
table necessitat: poder moure amb llibertat els seus 
treballadors segons les necessitats de cada moment, 
com fa una empresa qualsevol. Així, seria ideal que 
un professor fos capaç d’ensenyar des de la lectoes-
criptura a primària fins a explicar la poesia d’Espriu a 
segon de batxillerat. Igual que els tertulians de la ràdio 
o la televisió, que opinen de qualsevol tema segons 
convingui, els professors haurien de ser capaços de 
fer el mateix. 

Sovint s’apel·la a l’argument que els professionals pro-
vinents de les carreres de periodisme o humanitats 
són polivalents i que, per tant, poden dur a terme qual-
sevol tasca que se’ls proposi. L’absurditat d’aquesta 
afirmació és clara: un periodista és polivalent mentre 
que un filòleg no ho és? No hi ha professionals poliva-
lents i professionals especialitzats, sinó gent especia-
litzada en diferents àmbits. El Departament d’Educa-
ció ens vol fer creure que és igual el que hàgim estu-
diat, que la polivalència ens dotarà màgicament del 
que calgui per a fer el que se’ns encarregui, i menys-
prea així les aproximadament 6.000 hores de forma-
ció específica que comporta qualsevol grau. Coneixeu 
alguna altra professió en què passi això? Deixaríeu 
que els doctors Oriol Mitjà o Antoni Trilla, reputats epi-
demiòlegs, us operessin de cataractes? Deixaríeu que 
Pilarín Bayés us dissenyés els fonaments d’una casa?

Manca de previsió de l’Administració 

Des de fa més de deu anys se sabia que en algun 
moment no hi hauria prou filòlegs per a cobrir les jubila-
cions massives de les primeres fornades de professors 
de català. Ho havia denunciat la Coordinadora d’Estu-
dis Universitaris de Filologia Catalana, la Xarxa Vives 
d’Universitats i fins i tot l’Institut d’Estudis Catalans, 
però aquesta crida no va ser atesa en el seu moment 
pel Departament d’Educació ni pel Departament d’Uni-
versitats. Aquesta falta de previsió de l’Administració 
catalana, que té el curt termini com a horitzó imme-
diat, ha agreujat encara més el problema.

No hi havia prou filòlegs per a cobrir totes les 
places, i ara que n’hi ha, els expulsen

Coincidint amb la crisi econòmica, hi va haver una 
davallada de les matrícules en els graus de llengua 

i literatura catalanes. Però actualment la tendència 
de les matrícules és a l’alça a totes les universitats, 
i els graduats que en surten es veuen expulsats del 
màster de professorat d’aquesta especialitat perquè 
les places les ocupen graduats en altres carreres. 
En el moment d’escriure aquest article, 25 titulats en 
Llengua i Literatura Catalanes han quedat fora del 
màster de professorat. La situació arriba a l’extrem 
d’haver-se creat un mercat negre de compra de pro-
gramacions didàctiques (a 600 euros la programació 
de tot un curs) o de contractació de correctors perquè 
la competència lingüística dels professors de català 
no filòlegs en actiu no és prou bona per a dur a terme 
la seva feina d’una manera independent.

Aplicar la normativa vigent 

La normativa vigent preveu que els titulats en l’espe-
cialitat entrin directament a la seva especialitat del 
màster i que els aspirants provinents d’altres graus 
hagin de demostrar a través d’una prova que tenen 
els coneixements necessaris per a poder ensenyar la 
matèria (ja que en el màster només es fan 12 crèdits 
de complements de formació, perquè es dóna per 
suposat que el contingut teòric ja s’ha après durant 
el grau). Comprovar que tindran els coneixements 
suficients per a impartir la matèria, quina idea, oi? 
Aquesta normativa, però, no s’aplica; un greuge que 
acaba perjudicant precisament els més preparats per 
a ensenyar la matèria.

Urgència dels canvis 

Els països que millor formen i millor seleccionen els 
seus professors són els que obtenen resultats edu-
catius més bons. Si volem millorar la qualitat i els 
resultats del sistema actual cal canviar el planteja-
ment vigent amb urgència, ja que l’impacte que pot 
tenir afectarà diverses generacions. Qui molt abraça, 
poc estreny, i ja es veu que això no pot funcionar de 
cap manera.
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Els filòlegs catalans tenen 
feina assegurada en l’àmbit de 

l’educació secundària. 

Quan escric aquest article no se saben encara 
amb exactitud les dades de matrícula al primer 

curs dels estudis de filologia catalana en les diferents 
universitats que els ofereixen, però tot fa pensar que 
es mantindrà la moderada tendència a l’alça dels 
darrers cursos, després d’anys molt dolents en què 
les facultats van quedar quasi buides d’estudiants 
de llengua i literatura catalanes. Sembla que final-
ment ha arribat al gruix de la ciutadania d’aquest 
país, no sols que els filòlegs són necessaris —això 
hauria de ser una obvietat per a qualsevol persona 
culta, és a dir, que enten-
gui la funció fonamental de 
cohesió social i cultural que 
exerceixen la llengua i la lite-
ratura—, sinó que, a més, 
els filòlegs catalans tenen 
feina assegurada en l’àmbit 
de l’educació secundària. L’especialitat de català va 
desplegar-se als instituts de Catalunya durant els 
primers anys vuitanta del segle passat, i la major part 
dels professors que varen incorporar-s’hi en aquell 
moment, ara s’han jubilat també massivament, creant 
un buit que els titulats universitaris de les darreres 
promocions no han pogut cobrir.

Sembla que aquesta circumstància es podia haver 
previst perfectament i que s’haurien d’haver posat en 
marxa algunes accions ja fa temps per procurar que 
hi hagués més estudiants de filologia; en el passat 
s’han fet campanyes de diversa mena per fer arribar 
a la societat, per exemple, la necessitat d’infermers 
o de mestres. Però no s’ha fet res de tot això i, fora 
d’algun contacte informal i quasi a títol particular, ni el 
Departament d’Educació ni la Direcció General d’Uni-
versitats no han considerat necessari posar-se en 
contacte, en cap moment, amb els departaments uni-
versitaris de català per dissenyar una estratègia que 
permetés d’abordar el problema, ni encara menys 
difondre públicament aquesta necessitat concreta per 
mirar d’incentivar la demanda d’aquests estudis. Es 

Calen filòlegs catalans; 
qui en dubta?

   Francesc Feliu
Professor de filologia catalana a la Universitat de Girona
Antic president de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana

més, quan els departaments de català universitaris hi 
hem entrat en contacte ens han denegat sistemàtica-
ment l’accés a les dades de les vacants existents o 
previsibles i ens han apartat reiteradament de comis-
sions i organismes que prenien decisions directament 
relacionades amb el tractament d’aquest problema. 

Fa tota la impressió que l’administració catalana ha 
volgut restar inactiva en aquest terreny per poder 
després, davant la necessitat imminent, aplicar estra-
tègies «d’emergència» que, en la pràctica, li perme-

ten de donar sortida, com 
a ensenyants de català 
als instituts, a titulats d’al-
tres perfils que tenen una 
inserció difícil en el mercat 
laboral. La creença —pueril, 
i fomentada pel paradigma 

«competencial» que han promogut amb entusiasme 
els nostres pedagogs— que la llengua és bàsica-
ment «competència comunicativa» i pot ensenyar-la 
qualsevol que sigui capaç d’utilitzar-la més o menys 
bé, que la literatura és inútil i que els coneixements 
lingüístics són transversals i no circumscrivibles a 
cap llengua concreta, ha adobat el terreny perquè 
periodistes, traductors, graduats en humanitats, en 
art dramàtic o en comunicació audiovisual puguin 
accedir a fer de professors de llengua i literatura cata-
lanes als instituts, en alguns casos sense haver fet 
ni una assignatura de llengua o de literatura catala-
nes durant la seva carrera universitària —i, doncs, 
amb els coneixements més o menys rovellats que 
van adquirir-ne quan ells anaven... a l’institut.

Certament, hi havia hagut sempre un cert flux de titu-
lats de carreres afins que accedien a l’ensenyament 
del català als instituts; en aquests casos —i fins al 
2013— se’ls demanava una titulació suplementària: 
un màster de l’especialitat. Però justament, com que 
a partir del 2010 va implantar-se un màster de pro-
fessorat de secundària que és obligatori per a fer de 
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Professor de filologia catalana a la Universitat de Girona
Antic president de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana

professor als instituts, i com que aquest màster, que 
imparteixen les facultats d’Educació, conté diverses 
«especialitats», entre elles una de «llengua i litera-
tura catalana i castellana», algú va decidir que ja no 
calia demanar un altre màster «d’especialitat» i que 
amb el de professorat ja n’hi havia prou. En la pràc-
tica, això va posar al mateix nivell, a l’hora d’accedir 
a les llistes d’interinatges (i fins d’accedir al màster), 
els filòlegs catalans i els titulats de tots aquests altres 
graus, que ningú no comprovava si tenien formació 
en la matèria. Així, amb l’únic criteri d’accés de la 
nota mitjana de la carrera, hi 
havia filòlegs catalans que 
quedaven fora del màster 
—i no podien anar a fer 
classes de català— mentre 
que hi anaven estudiants 
potser més «brillants» però 
que de filologia no en sabien ni un borrall. Com que 
el despropòsit era tan evident, la Generalitat ho va 
corregir al cap d’un parell d’anys, però no pas prio-
ritzant —com els demanàvem els departaments de 
català— els graduats de l’especialitat, sinó augmen-
tant l’oferta de places al màster perquè no en quedés 
cap filòleg fora, cosa que encara incrementava l’im-
pacte del disbarat. 

I és que cal aclarir que en el màster de professo-
rat no s’hi imparteixen continguts ni de llengua ni 

de literatura. És un màster centrat, per decret, en 
la teoria educativa, les metodologies didàctiques i 
la pràctica docent, pensat per a aportar les estra-
tègies pedagògiques necessàries als especialistes 
que ja tenen els coneixements de la matèria per la 
seva formació prèvia. Però tant és; les coses es ter-
giversen si convé no se sap a qui, i la importància 
que en aquests moments l’administració educativa 
—molt condicionada per les facultats d’educació— 
atorga a aquest màster és inversament proporcio-
nal a l’interès per garantir que els que hi accedeixin 

tinguin uns mínims conei-
xements de la matèria que 
hauran d’ensenyar. Perquè, 
pel cap baix, i davant l’emer-
gència actual provocada per 
la manca de filòlegs, el que 
es podria fer és organitzar, 

dins o fora d’aquest màster, uns complements de 
formació bàsics per oferir-los als candidats a profes-
sors de català que no els tenen. Els departaments 
universitaris de Filologia Catalana, amb la millor pre-
disposició, ens vam oferir també a organitzar aquest 
«reciclatge», però tant els responsables polítics del 
màster com el Departament d’Educació han deses-
timat reiteradament aquesta possibilitat i no estan 
disposats a exigir cap formació específica als futurs 
professors que no són filòlegs, més enllà de dema-
nar-los un nivell C2 de català —un exemple més del 

En el màster de professorat no 
s’hi imparteixen continguts ni 

de llengua ni de literatura.
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menyspreu envers la nostra llengua i la cultura que 
vehicula, ja que el C2, d’acord amb el marc europeu 
de referència, simplement reconeix la capacitat d’algú 
que no s’ha escolaritzat en aquesta llengua per a 
expressar-s’hi correctament. Com pot algú, per bé 
que pugui usar-la, ensenyar una llengua si no ha 
reflexionat prèviament sobre aquesta llengua, si no 
ha pres consciència dels mecanismes amb què s’ar-
ticula? Per no parlar de la literatura, la gran desa-
tesa; ¿pot algú, per més que pugui agradar-li llegir 
(que això ningú no ho demana), ensenyar literatura 
—i una literatura determinada? 

Per tot plegat, la «colonització» dels instituts per part 
de professors de català que no n’han estudiat mai 
ha continuat d’una manera 
implacable i, avui, una nova 
emergència ha permès d’es-
borrar encara més, dins 
els centres, les fronteres 
entre les especialitats. Les 
mesures preses per a gesti-
onar l’actual pandèmia recomanen de reduir el nombre 
de professors per grup i diversificar les matèries que 
aquests professors imparteixen. L’excepcionalitat 
del moment permet, de nou, avançar en la idea que, 
almenys en l’educació secundària obligatòria, no hi 
calen professors especialistes, sinó professors poli-
valents que repliquin el perfil dels mestres de primà-
ria. Defujo entrar ara en la qüestió dels mestres, que 
mereixeria tot un altre article, ja que en els plans d’es-
tudis d’aquesta titulació hi han desaparegut, d’una 
manera general, les assignatures de llengua i de lite-
ratura, però no cal dir que els qui defensen aquesta 
idea són, generalment, els mateixos que tenen res-
ponsabilitats en la formació dels mestres. 

Ensenyar català a secundària és avui una tasca més 
difícil i més complexa que mai: molts estudiants no 
tenen el català com a llengua primera ni en fan un ús 
habitual, el distanciament envers la cultura literària és 

cada vegada més gran, l’alienació respecte a la his-
tòria i el territori és, en alguns casos, aclaparadora. 
En conseqüència, els estudis de Filologia Catalana 
han d’encarar-se fonamentalment a formar profes-
sionals que puguin lluitar amb les circumstàncies i 
atendre les necessitats existents, una tasca fona-
mental si volem garantir la nostra continuïtat com 
a cultura i com a poble. Per això fa temps que, en 
les successives actualitzacions dels nostres estudis, 
hem tingut present aquest objectiu, perquè som cons-
cients que de filòlegs estrictament parlant (curadors i 
estudiosos dels textos) no en calen pas gaires i que 
l’ensenyament de la llengua i la literatura a secundà-
ria —una tasca, com he dit, cada vegada més com-
plexa i més estratègica per al futur del nostre país— 

continua essent la principal 
sortida laboral dels nostres 
estudiants. 

En la denúncia de l’anomalia 
actual en l’ensenyament del 
català als instituts, aquests 

darrers anys, els departaments universitaris de filo-
logia hem comptat amb el recolzament explícit de 
l’IEC i de la Xarxa Vives d’Universitats, que ha emès 
dues vegades declaracions solemnes que després 
les mateixes universitats no han atès. Sembla que 
la Secretaria d’Universitats i el Departament d’Edu-
cació —farcit, per cert, de quadres dirigents que són 
filòlegs catalans, començant pel mateix conseller— 
dubten de la necessitat de garantir una bona forma-
ció dels docents de català en el seu àmbit de conei-
xement, i per això —per què, si no?— es resisteixen 
a impulsar mesures que l’exigeixin. Fa tot l’efecte 
que, en aquesta qüestió, la Generalitat vacil·la i es 
capté com aquell vell Nabí, que desoïa el mandat 
superior i «tèrbol, ranquejador, / guerxava els dits per 
no plegar la vara / ni despenjar el sarró» —paraules 
de poeta segurament incomprensibles per a molts 
estudiants actuals i ara, també, per a força profes-
sors de català. 

Ensenyar català a secundària és 
avui una tasca més difícil i més 

complexa que mai.
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Massa vegades en els darrers anys m’he fet aquesta 
pregunta: les universitats dels Països Catalans 

preparen els mestres i els professors perquè puguin 
respondre a la realitat sociolingüística del país, en 
definitiva, perquè puguin donar resposta a les neces-
sitats dels nostres alumnes? La resposta, amb tots els 
matisos que vulgueu, és que no, almenys pel que fa a 
com hem d’ensenyar la llengua (i la literatura) del país, 
tant a infantil i primària com a secundària. 

En el cas de l’educació infantil i primària, si el percen-
tatge d’alumnes que arriba a l’escola amb el català 
com a llengua familiar amb prou feines arriba al 30% 
(en alguns casos aquest percentatge és igual a 0), 
és obvi que hauríem d’haver format uns mestres 
especialitzats en l’ensenyament de segones llen-
gües, és a dir, en les estratègies d’ensenyament i 
d’aprenentatge pròpies d’un programa d’immersió 
lingüística... La veritat és que aquesta formació, tret 
de comptadíssimes excepcions, ha desaparegut dels 
plans d’estudis dels nostres centres de formació. 
Només aprenen aquestes estratègies els futurs pro-
fessors que faran continguts en anglès. És espe-
cialment dolorós sentir dir als mestres joves (però 
també a molts responsables del món educatiu) que 
la immersió era aquell programa que es va impartir 

Hem preparat els docents 
que aquest país necessita?

   Pere Mayans

en les dècades dels anys vuitanta i noranta del segle 
passat i que després va quedar superat per la catala-
nització (?) del sistema educatiu... I tot plegat en un 
moment en què el nombre d’alumnes de procedèn-
cia estrangera és molt més gran que mai —a segon 
cicle d’educació infantil els alumnes de nacionalitat 
estrangera representen el 19,07% (sense comptar, 
és clar, els qui tenen la nacionalitat espanyola, segu-
rament per haver nascut aquí, però que tenen pares 
estrangers); a primària, el percentatge d’alumnat de 
nacionalitat estrangera és del 17,30%.

En el cas de l’educació secundària la situació no 
és pas millor. La formació inicial que havien rebut 
la majoria de docents de matèries no lingüístiques 
no els capacitava metodològicament per a atendre 
un alumnat molt divers pel que fa a la competència 
lingüística en català i encara menys per a atendre 
l’alumnat d’origen estranger que s’ha anat incorpo-
rant —en qualsevol moment del curs i en qualsevol 
curs— al sistema educatiu (els alumnes estrangers 
representen el 12,85%). I no cal parlar de la capaci-
tació lingüística en català d’aquest professorat: per 
a molts la titulació de llengua catalana és el nivell 
C1 obtingut per escolaritat en acabar la secundària 
obligatòria.

Catedràtic de llengua catalana i literatura en l’ensenyament secundari

1.010.328
alumnes

Nacionalitat Espanyola

Nacionalitat Estrangera

87,2% 12,8%  333.135 alumnes

82,7%      17,3%    467.795 alumnes

80,9%       19,1%     209.398 alumnes

ALUMNES SEGONS NACIONALITAT PER ETAPES EDUCATIVES

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 3  |  4 t  t r i m e s t r e  2 0 2 0

2 1L ’ AV E N I R  D E  L A  F I L O L O G I A  C ATA L A N A



Pel que fa al professorat de llengua catalana i literatura, 
si la situació ja era complexa, perquè, evidentment, 
no ens havien format per a «ensenyar llengua i litera-
tura» —a la carrera de Filologia Catalana mai ningú no 
ens havia explicat com ensenyar a parlar, a escriure, a 
llegir (que cal recordar s’aprenen al llarg de tota la vida) 
i, fins i tot, com ensenyar literatura o potenciar el gust 
per llegir—, encara ho és més ara quan, per a acce-
dir-hi, tenint el màster de secundària es pot fer també 
des d’estudis com: grau en Comunicació Audiovisual, 
grau d’Art Dramàtic (Dramatúrgia i Direcció Escènica), 
grau d’Art dramàtic (Interpretació), grau de Cinema i 
Televisió, grau de Comunicació i Indústries Culturals, 

Comarca % Estrangers
Segarra 35,7
Pla d’Urgell 25,4
Alt Empordà 24,7
Urgell 23,1
Baix Empordà 22,5
Gironès 22,3
Selva 21,9
Noguera 20,9
Ribera d’Ebre 20,8
Osona 20,5
Montsià 20,4
Garrigues 20,3
Segrià 20,1
Pla De L’estany 20,0
Baix Camp 19,5
Pallars Jussà 19,4
Baix Ebre 19,4
Garrotxa 19,1
Tarragonès 18,8
Barcelonès 18,6
Alta Ribagorça 17,7
Alt Camp 17,5
Baix Penedès 16,9
Terra Alta 16,9
Val d’Aran 16,4
Conca de Barberà 16,4
Bages 15,9
Solsonès 15,8
Priorat 15,5
Berguedà 15,3
Cerdanya 15,2
Alt Penedès 15,0
Ripollès 14,7
Maresme 13,6
Vallès Occidental 12,6
Alt Urgell 12,6
Garraf 12,3
Anoia 11,0
Baix Llobregat 10,6
Vallès Oriental 9,8
Pallars Sobirà 9,4
Moianès 8,6

grau de Periodisme, grau de Comunicació, llicenci-
atura de Comunicació Audiovisual, llicenciatura de 
Periodisme, Ciències de la Informació (Periodisme), 
Relacions Públiques, títol superior d’Art Dramàtic...

Si més no, fins ara la majoria de la gent que hi accedia 
tenia el coneixement de la seva matèria (llengua i lite-
ratura catalanes) i se suposa que tenia una formació 
que li acreditava un bon nivell de llengua i uns coneixe-
ments sociolingüístics que li permetien de tenir un posi-
cionament clar sobre l’ús de la llengua. La manca de 
vocacions, producte del menyspreu envers les lletres 
que hem viscut en les dècades darreres i d’uns plans 
d’estudis que es percebien com a obsolets, i la jubila-
ció massiva dels professors que vam entrar a treba-
llar en el sistema educatiu en els anys vuitanta, quan 
el català s’anava consolidant en els instituts, han fet 
prendre decisions de les quals potser en el futur ens 
penedirem, amb un professorat de llengua catalana i 
literatura que ni coneixerà els continguts que imparteix 
ni sabrà com ensenyar-los i que pot tenir una actitud 
sociolingüística gens favorable a l’ús de la llengua. 

Per a pensar-hi..., sobretot els responsables univer-
sitaris (incloent-hi els dels màsters que capaciten per 
a fer docència) i els responsables del sistema educa-
tiu infantil, primari i secundari. 

ALUMNES ESTRANGERS PER COMARQUES

Menys del 14%
Del 14% al 18%
Més del 18%

Mitjana Catalunya:

16,2
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Els rànquings internacionals situen la llengua cata-
lana entre les cent primeres llengües parlades al 

món. Amb prop de deu milions de persones que decla-
ren saber-la parlar, el català constitueix l’espina dorsal 
d’una comunitat lingüística mitjana d’una extraordi-
nària complexitat. Així, l’ecosistema comunicatiu en 
què senyoreja acull la presència d’un mosaic lingüís-
tic imponent. I, com a conseqüència, els repertoris lin-
güístics dels residents mostren una gran variabilitat, 
talment com el seus capteniments comunicatius, que 
es troben mediatitzats per un conjunt de factors no 
menor. Els fluxos migratoris, amb intensitats i ritmes 
diferents en funció sobretot de l’atractiu econòmic però 
també climatològic i cultural, han conformat una soci-
etat lingüísticament i culturalment diversa.

Alhora, l’esmentat ecosistema general presenta un 
conjunt d’hàbitats territorials, sovint poc interrelacio-
nats. Uns hàbitats on la llengua històrica ha patit pro-
cessos històrics de minorització severs. Tant que una 
repassada atenta a la història social de la llengua cata-
lana ens mena a interpretar-ne la vitalitat actual en 
termes de veritable esdeveniment històric. Val a dir, 
però, que l’hostilitat institucional que ha hagut d’ento-
mar es deriva de les històries particulars de cada ter-
ritori. Set territoris en una comunitat lingüística inte-
restatal, amb dinàmiques ben matisades.

En els territoris catalanòfons de l’Estat espanyol, l’ad-
veniment de la democràcia ha propiciat l’activació 
de processos de normalització lingüística. A les tres 
grans circumscripcions autonòmiques (Catalunya, 
País Valencià i les Illes Balears) des de la dècada 
dels vuitanta del segle passat s’han dut a terme 
mesures rehabilitadores des d’una regulació legis-
lativa emparada en els Estatuts d’Autonomia. Els 
resultats de les intervencions lingüístiques, com es 
desprèn de les dades demolingüístiques, no han 
satisfet les expectatives dels sectors socials més 
compromesos amb la llengua catalana. En alguns 
casos, fins i tot s’ha constatat un afebliment general 
de la vitalitat sociolingüística. 

Siga com siga, més enllà de les percepcions i de les 
expectatives individuals, allò que no ofereix cap dubte 

Els futurs del català

és la correlació evident entre la salut de la llengua 
i la política lingüística impulsada des de les institu-
cions. En aquest sentit, no és sobrer recordar que 
l’únic territori catalanòfon de l’Estat espanyol on s’han 
dut a terme polítiques lingüístiques compromeses i 
amb continuïtat temporal ha estat Catalunya. Al País 
Valencià la intervenció institucional ha esdevingut una 
via morta, si més no fins a les darreres eleccions auto-
nòmiques de maig del 2015. Així, entre els anys 1983 
i 1995 la intervenció es pot catalogar com a infrapla-
nificació lingüística i el període comprès entre 1995 i 
el 2015, com a contraplanificació lingüística (Pradilla 
2015, 17-98). D’altra banda, a les Illes Balears, des 
de l’any 1999 l’alternança de poder cada legislatura 
ha mediatitzat l’eficàcia de les polítiques lingüístiques 
impulsades pels pactes de progrés. Finalment, a la 
Franja l’aprovació de la Llei de llengües de 2009 va 
impulsar un litigi sobre la regulació legal que en va 
motivar la substitució el 2013 per una nova norma, 
vigent actualment amb alguna modificació posterior. 
Més enllà de la disputa ideològica apuntada, el suport 
legal a la llengua catalana (i l’aragonesa) a la Franja 
parteix del no reconeixement de l’oficialitat d’ambdues 
llengües en l’Estatut aragonès renovat el 2007.

Andorra és el territori on la llengua catalana acumula 
més confort institucional. L’estatus d’oficialitat única no 
es pot evitar de vincular-lo amb el lideratge d’aquest 
territori quant a la capacitat d’atracció de la llengua. 
Tot el contrari del que ocorre a l’Alguer i la Catalunya 
del Nord, on la inexistència d’una legislació afavori-
dora de la rehabilitació de la llengua els ha situat en 
una deriva substitutòria força avançada.

La intensitat dels fluxos migratoris ha alterat substan-
cialment la base demolingüística del conjunt territorial. 
Excepte a la Franja, a la resta dels territoris el pes relatiu 
del català com a llengua inicial sempre és menor que 
el de l’altra llengua principal (castellà a l’Estat espa-
nyol i Andorra; italià a l’Alguer; i francès a la Catalunya 
del Nord). A la Catalunya del Nord i a l’Alguer la inter-
rupció de la transmissió lingüística intergeneracional 
comparteix protagonisme amb la mobilitat poblacional. 
Quant a la llengua d’identificació, a més de la Franja, 
Andorra també exhibeix un diferencial favorable amb 

   Miquel Àngel Pradilla Cardona
Director de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC i president 
de la Societat Catalana de Sociolingüística
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l’altra llengua principal. A la resta de territoris el dife-
rencial és negatiu.

La correlació de la llengua inicial i la llengua d’identifi-
cació aporta resultats positius a Andorra, Catalunya i 
les Illes Balears. Andorra presenta de llarg els millors 
percentatges i destaca en la modificació positiva d’una 
variable estructural de gran rellevància. El contrast 
amb la llengua habitual segueix un perfil semblant que 
el de la llengua d’identificació; tanmateix ara les Illes 
Balears, amb un decrement lleuger, passarà al grup 
dels territoris amb una dinàmica negativa.

El coneixement de la llengua varia en funció de les 
diferents habilitats amb què es manifesta. La capacitat 
d’entendre la llengua és l’habilitat que mostra millors 
resultats. A Andorra, Catalunya, les Illes Balears i la 
Franja es tracta d’una competència que tendeix a la 
universalització. En aquests mateixos territoris l’habi-
litat de parlar la llengua presenta també uns percen-
tatges notables, encara que inferiors als de la capa-
citat d’entendre-la. Quant a la competència lectora, 
Andorra, les Illes Balears i Catalunya encapçalen la 
prelació dels territoris amb millors resultats. Aquests 
mateixos territoris —ara amb un intercanvi de posi-
cions entre Catalunya i les Balears— exhibeixen els 
resultats més positius en l’habilitat escriptora.

El català solament és llengua d’ús habitual majorità-
ria en dos territoris: la Franja i Andorra. Aquest darrer 
és l’hàbitat on l’ús de la llengua exhibeix un diferen-
cial més favorable respecte a l’altra llengua oficial. 
Val a dir, però, que a Andorra el català conviu, a més 
de fer-ho amb la llengua castellana, amb dues llen-
gües amb una forta presència com a llengua inicial: 
el francès i el portuguès.

La correlació de la llengua inicial amb la llengua habi-
tual tan sols és favorable a Andorra i, en menor mesura, 
a Catalunya. A la Franja, el territori on el català mostra 
més fortalesa com a llengua inicial, l’ús habitual del 
català està per sota del percentatge de llengua inicial.
La transmissió lingüística familiar centra l’atenció 
en els usos familiars de progenitors a fills. L’Índex 
de Transmissió Lingüística Intergeneracional (ITIC) 
del Català dóna compte de l’estat d’una altra varia-
ble estructural especialment rellevant en la projecció 
de futur de la llengua. Andorra, Catalunya i les Illes 
Balears, per aquest ordre, presenten un ITIC positiu. 
A la Franja sembla que defineix una situació d’estabi-
litat. Contràriament, a l’Alguer i la Catalunya del Nord 
l’indicador és negatiu.

En les línies precedents hem posat èmfasi en els terri-
toris on les dinàmiques estudiades mostren una certa 

fortalesa. Si canviem el focus i avaluem les febleses, 
l’Alguer i la Catalunya del Nord monopolitzen la nostra 
atenció. D’entrada, la interrupció de la transmissió lin-
güística intergeneracional que delata l’ITIC ens situa 
de ple en un procés de substitució lingüística. A la 
Catalunya del Nord la interrupció de la transmissió 
lingüística es va activar unes dècades abans que a 
l’Alguer, la datació del qual se situa a mitjan segle xx.

En tots dos territoris la base demolingüística catalano-
parlant és molt feble i la identificació lingüística és infe-
rior a la llengua inicial. La presència de col·lectius no 
catalanoparlants, dipositaris de la llengua oficial dels 
estats respectius, contribueix extraordinàriament a la 
invisibilització de la llengua més enllà de contextos de 
privacitat endogrupal. Sembla clar que, amb les dades 
a la mà, la diagnosi ens remet a un escenari d’extra-
ordinària preocupació per a la viabilitat comunicativa 
de la llengua catalana.

Acabaré fent referència a l’estat de la llengua a 
Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Les 
tres grans circumscripcions administratives de l’Estat 
espanyol apleguen el 95,6% dels residents a la cata-
lanofonia i comparteixen algunes característiques que 
conviden a una anàlisi de conjunt. L’alteració demolin-
güística que han sofert n’és una, i les polítiques histò-
riques de minorització, una altra. Alhora, el fet de per-
tànyer al mateix Estat les situa sota un paraigua legis-
latiu semblant, això sí, amb polítiques lingüístiques 
autonòmiques que matisen força l’aplicació de la doble 
oficialitat que defineix l’estatus jurídic. La llengua cas-
tellana esdevé l’altra llengua principal de les enques-
tes i és amb ella, sobretot, amb qui la llengua cata-
lana negocia els usos individualitzats i institucionalit-
zats. Malauradament, l’absència d’algunes preguntes 
rellevants en la sèrie d’enquestes institucionals valen-
cianes només ens permet de realitzar algunes espe-
culacions a partir d’indicadors col·laterals.

La base demolingüística catalanoparlant de primera 
llengua d’aquest conjunt territorial se situa al voltant 
del terç de la població. Sense dades del País Valencià, 
la llengua d’identificació presenta resultats lleugera-
ment superiors als de la llengua inicial a Catalunya 
i les Illes Balears. El coneixement de la llengua en 
les habilitats d’entendre, llegir i parlar mostra per-
centatges notables a Catalunya i les Illes Balears. 
Al País Valencià, en canvi, les incompetències asso-
leixen percentatges substantius. La capacitat d’es-
criure la llengua, la més complexa de totes, ocupa el 
darrer lloc en tots els territoris, però a Catalunya i les 
Illes Balears és una habilitat majoritària, que acre-
diten tres de cada cinc persones. En relació amb la 
llengua habitual, l’ús de la llengua castellana presenta 
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percentatges superiors, mentre que el contrast amb 
la llengua inicial solament és favorable a Catalunya. 
Quant als usos contextuals, en el pas cap a la comu-
nicació més formalitzada només hi ha resultats favo-
rables a Catalunya. Aquesta dada interpel·la les polí-
tiques lingüístiques executades i centra el debat sobre 
la vitalitat de la llengua en la detecció d’una crisi dels 
usos visible, amb intensitats diferents, en tots els ter-
ritoris. Finalment, els resultats positius en la transmis-
sió intergeneracional de la llengua a Catalunya i les 
Illes Balears és una magnífica notícia, que en garan-
teix la reproducció i la incorporació moderada a fluxos 
poblacionals amb altres llengües inicials.

Gràfic 4 Índex de Transmissió Intergeneracional 
del Català (ITIC) (2013-2015)

A la llum de les dades escrutades, sembla clar que el 
futur del català ens remet inexorablement als futurs 
de la llengua en uns territoris on la vitalitat és diversa 
i dinàmica. En alguns la cruesa dels resultats i les 
dinàmiques sociolingüístiques imperants ens fan 
dubtar sobre les possibilitats reals d’invertir el procés 
substitutori. Tanmateix, en el gros de la catalanofo-
nia, el futur de la llengua encara és en mans d’uns 
usuaris que han de vetlar per conformar una cons-
ciència social majoritària a favor de la rehabilitació 
funcional de la llengua. 
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Gràfic 1 Població de cada territori segons la seua 
llengua inicial. Percentatges

Gràfic 2 Població de cada territori segons la seva 
llengua d’identificació. Percentatges

Gràfic 3 Percentatge de població de cada territori 
segons la seva llengua habitual
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Escric quan fa just dos dies que ha començat el curs 
2020-2021 a la Universitat de les Illes Balears. 

Ahir mateix em varen comunicar canvis en l’assig-
natura de primer del grau de Llengua i Literatura 
Catalanes que fa anys que impartesc. Si el primer 
dia la vaig fer amb tot el grup davant, avui he hagut 
de dirigir l’atenció a la meitat d’alumnes del grup, 
que eren presents a l’aula, i a l’altra meitat que em 
seguien des de casa gràcies a una transmissió en 
vídeo. Simplement, l’assignació d’aula feta abans de 
l’estiu no havia previst la quantitat de matriculats que 
hem tingut. Ens ha desbordat. Vet aquí l’evolució de 
primeres matrícules al Grau de Llengua i Literatura 
Catalanes de la Universitat de les Illes Balears al llarg 
dels darrers cinc cursos:

Any Matriculats Inicien estudis

2016-17 83 10

2017-18 75 14

2018-19 76 19

2019-20 77 18

2020-21 30

L’accés a la docència de 
llengua i literatura catalanes 
a les illes Balears

   Nicolau Dols
Catedràtic universitari de Filologia Catalana. Universitat de les Illes Balears

A les Balears enguany els inscrits a la primera convo-
catòria de les PAU ha augmentat un 30%.

Trenta estudiants de nova matrícula és una fita impor-
tant de recuperació d’uns nombres que s’havien 
enfilat fins prop del doble en els anys noranta. És un 
creixement que em provoca més dubtes que satis-
facció. És evident que cal formar especialistes en 
llengua i literatura catalanes. La nostra societat en té 
necessitat, qui en dubta? Però, més enllà d’aquesta 
evidència, mantenc unes certes reserves quan es 
tracta de valorar uns estudis universitaris concrets pel 
nombre de matriculats. Record perfectament quan el 
fantasma que corria per la universitat era la «massi-
ficació». Jo sempre he pensat que l’establiment de 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior ha estat 
un bon intent de fer les coses bé. Els qui en els anys 
noranta guaitàrem, per exemple, les universitats bri-
tàniques, hi trobàrem un sistema que es basava en 
grups petits i en l’estimulació de la competència i l’au-
tonomia dels estudiants. Durant els anys que em vaig 
dedicar a la gestió universitària, jo vaig posar moltes 
esperances en un canvi de model que veia més que 
necessari. Ara, vista l’experiència, ja entenc que tal 
cosa no fou possible, i no perquè el model no fos prou 
bo, sinó perquè es va aplicar sense recursos i sense 
gaire ganes de modificar el sistema. Hauria calgut una 
inversió forta per a fer créixer el nombre de profes-
sors i, encara més, un esforç seriós per formar-los. La 
docència universitària deu ser l’única professió d’alt 
nivell que no requereix formació específica. Formació 
específica per al seu objecte, vull dir: tots els docents 
universitaris coneixen a fons la matèria que ensenyen, 
però la manera d’ensenyar és una reproducció dels 
ensenyaments rebuts, modificada per una experièn-
cia assolida al llarg d’un exercici llarg. Això al final, 
només al final de la carrera docent. Els plans d’es-
tudi varen canviar. Es varen identificar competències. 
Es varen diversificar els mètodes d’avaluació. Ningú 

L’augment dels qui inicien estudis en el GLLC és con-
siderable en aquesta sèrie temporal, es miri com es 
miri. Què ha passat? Un major nombre d’inscrits a les 
Proves d’Accés a la Universitat, perquè, a causa de les 
circumstàncies especials que encara vivim per mor de 
la pandèmia, el curs passat hi va haver més estudiants 
que completaren amb èxit el batxillerat. Això i la per-
cepció de crisi econòmica potser ha motivat l’opció per 
la universitat en uns territoris, les illes Balears, que tra-
dicionalment han tingut la taxa d’estudiants més baixa 
de tot l’estat (un 10,9% dels joves que tenen entre 18 
i 24 anys, quan la mitjana estatal és el 32,1%; la de 
Catalunya, el 31,1%, i la del País Valencià, el 31,9%). 
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no ens va formar sobre tot això. Ara pareix que l’únic 
element que preocupa els gestors universitaris i la 
societat que paga la universitat és la quantitat d’estu-
diants. Un grup de primer amb 60 matriculats pareix 
una cosa molt bona... i no ho és gens. És, senzilla-
ment, un desastre.

Trenta encara entra dins els límits del que és rao-
nable, si no puja gaire més. I què fan tots aquests 
estudiants quan aconsegueixen el primer títol univer-
sitari? Els prospectes insisteixen que els estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes obren moltes portes 
del món laboral, i deu ser ver, perquè no hi ha aturats 
amb aquest títol, o això és el que deim contínua-
ment. Cada any rebem i difonem crides de centres 
concertats per aconseguir professors de català. És 
cert que les condicions laborals solen ser precàries, 
i amb això em referesc a contractes de substitució 
de poques hores. Tampoc no vull menystenir les ocu-
pacions allunyades de la docència. No és una lle-
genda ni un ham publicitari que hi ha qui es col·loca 
en feines de correcció, assessorament lingüístic o en 
altres de similars. És cert. Ara, els nombres apunten, 
sobretot, cap a la docència.
 

Curs Nombre de 
matriculats

Titulats de 
català

2012-13 22 7

2013-14 35 14

2014-15 30 8

2015-16 35 16

2016-17 27 12

2017-18 25 9

2018-19 25 6

2019-20 22 7

Any Per illes Total

2018
11 (Mallorca)
2 (Menorca)
12 (Eivissa)

25

2019 14 (Mallorca)
7 (Eivissa) 21

2020 
(ajornades 
al 2021)

25 (Mallorca)
1 (Menorca)
11 (Eivissa)
2 (Formentera)

39

En aquests moments l’oferta de llocs de feina és supe-
rior al nombre de titulats que produeix la Universitat 
de les Illes Balears, però també és ver que hi poden 
accedir persones de tot el domini lingüístic i, encara, 
els titulats d’altres especialitats. La normativa general 
de l’Estat que regula l’accés als cossos de funcio-
naris docents no especifica cap vinculació concreta 
entre la titulació dels aspirants i aquestes places. En 
principi, qualsevol candidat amb un títol de grau i un 
màster de didàctica per a l’ensenyament secundari 
pot presentar-se a les oposicions per a accedir-hi. 
Les condicions per a accedir a les llistes de perso-
nal disponible per a ocupar places docents interina-
ment sí que poden ser més restrictives i depenen de 
cada administració autonòmica. Així, per exemple, la 
resolució de la directora general de Personal Docent 
del Govern de les Illes Balears del 19 de desembre 
de 2019 exigeix per a aquestes places formació uni-
versitària específica en llengua i literatura catala-
nes, i fa la llista de tots els títols de grau i llicencia-
tura d’aquest camp que existeixen o han existit a les 
universitats dels Països Catalans (20 títols amb total, 
alguns amb límit temporal, com ara «Llicenciat en 
filosofia i lletres (filologia romànica) per la Universitat 
de Barcelona (fins a 1967)». Tanmateix, també és 
ver que darrerament hi ha llicenciats/graduats d’al-
tres especialitats que ocupen interinament places de 
Llengua i Literatura Catalanes. Això ocorre quan la 
llista de substituts disponibles es buida. 

El problema que es veu venir a les illes Balears 
és exactament aquest: no hi ha prou titulats en 
Llengua i Literatura Catalanes disposats a accedir 
a places d’ensenyament secundari, i aquest desa-
just entre el nombre de llocs de feina que s’oferei-
xen en aquest camp i el nombre de persones titu-
lades per a exercir-les amb un nivell suficient de 
qualitat aviat es coneixerà. El problema és de titu-
lats, més que no l’embós per a accedir al Màster de 
Formació de Professorat. Serà bo que els titulats 
en aquesta especialitat de fora de les Balears ho 
tenguin present. 

Potser pel fet que els darrers cursos han produït un 
nombre relativament baix de graduats, no hi ha, entre 
els nostre estudiants, la percepció que l’accés a aquest 
màster sigui especialment dificultós. Prova d’això és 
que la nota de tall per a aquests estudis (mitjana aca-
dèmica del grau) va ser de 5,9 per al curs 2019-2020, 
la tercera més baixa de les que calen per a entrar en 
cadascuna de les tretze especialitats que s’ofereixen.

Les possibilitats d’ocupació en aquest sector, el de 
la docència de secundària, s’han mantingut al llarg 
del temps. Els darrers anys s’han convocat con-
cursos d’accés a places de professor de Llengua i 
Literatura Catalanes en les quantitats i demarcaci-
ons següents:
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A la Universitat de València vam tancar el curs 2019-
20, al mes de juliol, amb una notícia ben posi-

tiva per als nostres estudis de Filologia Catalana: la 
demanda de places superava per segon any consecu-
tiu l’oferta inicialment prevista, de manera que la nota 
de tall per a l’accés se situava en 7,47 punts. Això era 
una bona notícia perquè significava que, amb una pro-
babilitat ben alta, les 70 places ofertes en el Grau es 
cobririen, com així s’ha esdevingut, a diferència del que 
havia passat fa només alguns anys. S’ha de dir, però, 
que, tenint en compte que el Grau té una bona valora-
ció per part dels estudiants i una alta taxa d’ocupabili-
tat, el que sorprèn és que en algun moment no s’hagen 
omplert totes les places. En aquest article expliquem el 
procés de davallada en l’in-
terès i de reviscolament pro-
gressiu que han experimen-
tat els nostres estudis en l’úl-
tima dècada.

A partir de la conversió 
durant el curs 2010-2011 
de les llicenciatures de cinc 
anys en graus de quatre 
anys, el Grau en Filologia 
Catalana va començar la seua trajectòria amb força, 
amb una demanda que superava amb escreix l’oferta 
existent a la Universitat de València, fins a situar-se en 
un 245,71% respecte de l’oferta de places. Hi havia 
aleshores, com s’esdevé ara, un bon grapat d’estudi-
ants interessats en la llengua i la literatura catalanes, 
que sabien que triaven una carrera amb un bon futur. 
L’adaptació, però, va coincidir temporalment amb les 
pitjors etapes de la crisi econòmica. I aquest factor, 
juntament amb altres variables, va perjudicar el nostre 
Grau. Primer, perquè la renovació de places en l’en-
senyament, com en altres sectors de l’Administració, 
es va paralitzar. Malgrat no ser l’única eixida possible 
per al Grau, els nostres estudis nodreixen sobretot el 
mercat laboral de l’ensenyament i, per això, les retalla-
des van afectar de ple la nostra titulació: la percepció 

que seria més difícil trobar treball en l’ensenyament, 
especialment en el sector públic, va fer decaure l’atrac-
tiu dels nostres estudis i a la Universitat de València 
la demanda va anar minvant a poc a poc, fins al punt 
que, com en altres universitats, ens vam quedar lluny 
de cobrir totes les places en el curs 2014-15 i en els 
dos següents. És important subratllar que es trac-
tava només d’una percepció, ja que, fins i tot en els 
anys pitjors de la crisi, els nostres graduats trobaven 
faena amb facilitat. Però ja se sap: vivim en una era 
en la qual el que compta és la percepció, el marc, i 
no tant la realitat. 

Tampoc no ens va ajudar gaire que el Govern d’ales-
hores no tinguera un interès 
especial —per dir-ho d’una 
manera suau— per a pro-
moure els estudis de la 
llengua i la literatura pròpies. 
Per no parlar de les campa-
nyes en contra del professo-
rat, que, ai las!, només tre-
balla 20 hores a la setmana. 
Totes les opinions poden ser 
respectables, sempre que 

els governs no abandonen les seues obligacions. I 
en aquest punt les coses tampoc no van anar molt 
millor, com s’ha acabat veient: no existia un pla per a 
satisfer, a cinc anys vista, la demanda de professorat 
del nostre sistema d’ensenyament, malgrat que les 
jubilacions, i les necessitats, eren perfectament pre-
visibles i mesurables. Els resultats els estem veient 
aquests últims anys: el dèficit de persones amb la for-
mació pertinent, no sols en el nostre cas, sinó també 
en altres àrees com Matemàtiques, provoca que certes 
matèries siguen impartides per titulats que provenen 
d’altres graus i, per tant, no tenen la formació espe-
cífica adequada. La frivolitat en les decisions d’anys 
anteriors, amb manca de planificació i de direcció, ha 
tingut, doncs, unes conseqüències no desitjables ben 
visibles: si els docents de secundària i batxillerat no 

Els estudis de Filologia 
Catalana: en la bona direcció

   Jesús Jiménez i Josep Ribera
Director del Departament de Filologia Catalana. Universitat de València
Coordinador del Grau en Filologia Catalana. Universitat de València

En aquest article expliquem el 
procés de davallada en l’interès 
i de reviscolament progressiu 

que han experimentat els 
nostres estudis en l’última 

dècada.
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Els estudis de Filologia 
Catalana: en la bona direcció

tenen la formació universitària bàsica, quin sentit té 
la formació continuada, els màsters de secundària o 
parlar de qualitat docent?

Tot plegat, davant la davallada d’estudiants i l’aug-
ment de la demanda laboral de graduats en Filologia 
Catalana, en el curs 2016-17 al Departament de 
Filologia Catalana i a la Comissió Acadèmica del Títol 
de Filologia Catalana de la Universitat de València, 
partint d’una proposta del director del Departament 
d’aleshores, el professor Emili Casanova, vam enten-
dre que calia començar a programar accions per a 
promoure el Grau entre els estudiants de secundària. 
Es va començar aquell mateix any, amb una primera 
campanya modesta, en xarxes socials i en premsa, 
que, tanmateix, va tenir un èxit notable i va servir per 
a augmentar considerablement el nombre d’estu-
diants, fins a cobrir gairebé totes les places el curs 
2017-18: de 49 a 67 estudiants. En els dos cursos 
següents, ja en col·laboració amb el Departament de 
Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, i amb 
l’ajut de la Direcció General de Política Lingüística 
i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esport, i de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació de la Universitat de València, 
s’han llançat dues noves campanyes, amb sessions 
informatives a la Facultat, amb vídeos de promoció i 
amb l’activació de xarxes socials com Instagram per 
a arribar als possibles estudiants i resoldre els seus 
dubtes. Aquestes accions s’han traduït en un creixe-
ment progressiu de la demanda dels estudis, fins a 
cobrir amb escreix les 70 places que oferim enguany 
a la Universitat de València. Ha estat un esforç col-
lectiu molt gran i, no cal dir-ho, n’estem ben satisfets. 

No s’hi val, però, a l’autocomplaença: fa deu anys ja 
vam trobar-nos en un punt àlgid d’interès i, com hem 
comprovat, tot pot canviar ràpidament. Hem d’apren-
dre, doncs, a detectar els nostres punts forts, per a 
explotar-los, i igualment a trobar els nostres punts 
de millora, per a corregir-los. Entre els punts forts es 
troba sense dubte l’elevada ocupabilitat dels nostres 
estudis, un bagatge que, s’ha de remarcar, no tots els 
estudis poden atribuir-se: nosaltres preparem espe-
cíficament els estudiants per a un mercat laboral real 
que necessita especialistes en llengua i en literatura 
catalanes. I no sols per a l’ensenyament secundari, 
sinó també per al sector editorial, l’assessorament lin-
güístic en entitats públiques o privades o fins i tot per 
a treballar com a professors de català a l’estranger. 
Això ens singularitza, en la bona direcció, respecte 
de titulacions aparentment atractives que adrecen els 
seus estudiants cap a eixides laborals poc definides. 
A més, el Grau prepara els estudiants per a una ocu-
pació de proximitat, amb un clar impacte social: els 

nostres estudiants treballen per a la seua llengua, per 
a la seua literatura, per a la seua cultura i, en defini-
tiva, per a la seua societat.

L’altre punt a favor del Grau que ens agradaria des-
tacar és la seua diversitat. Diversitat, d’entrada, del 
nostre pla d’estudis, que inclou, naturalment, matèries 
de llengua i literatura catalanes, però que permet d’as-
solir paral·lelament formació en una llengua estran-
gera, complementada, si es desitja, amb una estada 
en un país europeu. Així mateix, la metodologia de la 
docència també és variada, amb un enfocament equi-
librat entre les classes teòriques i les pràctiques, en 
totes les assignatures del Grau. Per a coronar aquest 
enfocament pràctic, el Grau està dissenyat en diàleg 
constant amb el mercat laboral, amb una assigna-
tura obligatòria de Pràctiques en empresa: els nostres 
estudiants poden triar, fins i tot en una situació espe-
cial com la que estem vivint enguany, entre una oferta 
que depassa les 50 empreses o institucions. I, final-
ment, els nostres estudiants també són ben diver-
sos, tant en procedències com en bagatge i interes-
sos. Tenim estudiants de les comarques, dels pobles, 
però també de les grans ciutats. La majoria, com és 
previsible, són catalanoparlants, però també hi ha en 
tots els cursos, potser en una proporció menor del que 
ens agradaria, un grup d’estudiants amb el castellà o 
amb altres llengües com a llengua familiar. Tots ells, 
vinguen d’on vinguen, han volgut fer del català i la 
seua cultura el seu mode de viure. Ara, més que mai, 
són imprescindibles. 

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 3  |  4 t  t r i m e s t r e  2 0 2 0

2 9L ’ AV E N I R  D E  L A  F I L O L O G I A  C ATA L A N A



Un nom com exemple és un exemple magnífic de 
l’ús de noms amb el complement determinatiu 

sobreentès, sense que la comprensió del text l’exigeixi, 
però que no se sol ometre, o que pot no ometre’s, si la 
gramaticalitat de la frase l’admet. Així, podem llegir en 
qualsevol tractat d’ortografia: «S’escriu m davant m, b o 
p. Exemples: immoral, immens...» I és ben evident que 
ningú no trobarà a faltar el determinatiu del mot exem-
ples, adduint que no es diu què exemplifiquen. Aquest 
mateix mot, però, pot figurar en una proposició fent-hi 
de complement acusatiu, i aleshores escau determi-
nar-lo per mitjà del pronom en: «Vegeu-ne més exem-
ples a la pàgina 49.»
 
En el DIEC2 el mot vàndal té 
dues entrades: «Individu d’un 
poble germànic establert al 
sud del Bàltic que envaí la 
Gàl·lia, Hispània i el nord 
d’Àfrica», amb la subentrada «Relatiu o pertanyent 
als vàndals», i «Persona que destrueix o malmet una 
obra d’art, una cosa bella o útil, etc., sense cap neces-
sitat.» D’aquells vàndals que van venir del Bàltic, ja fa 
molt de temps que no se’n canta gall ni gallina. Sort, 
perquè si encara piulessin és segur que haurien pro-
testat indignats de la segona entrada del DIEC, políti-
cament incorrecta d’una manera declarada. 
 
Els diccionaris no recullen encara l’ús del verb vestir 
amb el sentit ‘donar importància social’: Van al Liceu 
perquè vesteix. L’exemple següent és de Jordi 
Sarsanedas (Contes 1947-1969, p. 255) : «I doncs, 
què en feu, d’això?» (un piano que hi ha en una sala 
d’estar). «Que no trobes que fa bonic? Vesteix molt.»

L’adverbi encara és un dels mots que poden formar 
una frase sense que sigui una resposta. S’usa amb 
el valor de «No està malament del tot», «Pot passar», 
«Podria ser pitjor». 

Josep Pla, en la seva novel·la Nocturn de primavera, fa 
servir l’expressió odi cerval. Es tracta sens dubte d’un 
error. Hi ha l’expressió lexicalitzada por cerval, que el 
diccionari defineix ‘por extrema’, però no odi cerval. 
Els cérvols deuen tenir molta por, dels grans depre-
dadors, és clar, però no podem pas dir que sentin odi. 

Notes disperses (IV)
   Albert Jané 

Les expressions més habituals, referides a l’odi, són 
odi ferotge i odi mortal. 

Qualsevol nom es pot determinar per mitjà d’una oració 
relativa adjectiva. En alguns casos aquesta determina-
ció té un valor individualitzador, com L’home-que-ven-
coco (J.V. Foix), o Tereseta-que-baixava-les-escales 
(Salvador Espriu), amb uns guionets potser super-
flus, però que sens dubte ajuden a aquesta persona-
lització o identificació. Hi ha alguns casos en què el 
conjunt s’ha lexicalitzat plenament: un carrer que no 
passa (un atzucac o carreró sense sortida) i una estre-

lla que cau (un estel fugaç). 
Es tracta, indubtablement, de 
dues designacions populars. 
I és molt probable que n’hi 
hagi unes quantes més. 

Hi va haver un temps en què 
els puristes, amb la lloable però no sempre ben orien-
tada preocupació d’evitar interferències lingüístiques, 
deien sistemàticament lletra en lloc de carta ‘comuni-
cació escrita’. Es pot dir que avui aquesta tendència ha 
disminuït notablement, si no ha desaparegut del tot. Els 
diccionaris, evidentment, sempre han donat la prefe-
rència a carta, que hi figura, doncs, com a mot principal. 
 
L’ordre cronològic i l’ordre alfabètic rarament coinci-
deixen, amb alguna excepció, és clar. Segons l’ordre 
alfabètic, el que segueixen els diccionaris, els dies de 
la setmana s’ordenen de la manera següent: dijous, 
dilluns, dimarts, dimecres, dissabte, divendres i diu-
menge. Observem que el diumenge continua essent 
l’últim de tots, el dia del repòs merescut. I que l’ordre 
de dilluns, dimarts i dimecres és el mateix, alfabèti-
cament i cronològicament. Però el detall més curiós, 
obra de l’atzar, és que en els diccionaris les entrades 
de dimarts i de dimecres són rigorosament consecuti-
ves, dimecres ve immediatament després de dimarts, 
com en la vida real. 

No he sabut trobar en cap repertori lexicogràfic la 
locució verbal engreixar la gent, usada tradicionalment 
amb el valor ‘donar a la gent motiu per a esplaiar-se 
murmurant’. Els exemples següents són, tots dos, de 
la novel·la La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, de 

Institut d’Estudis Catalans

L’ordre cronològic i l’ordre 
alfabètic rarament coincideixen, 

amb alguna excepció, és clar.
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Josep Pous i Pagès: «Si la noia també es casarà de 
la mateixa manera. Tant si vols com si no vols, el jutge 
te la prendrà de les mans. I tot plegat només hauràs 
aconseguit engreixar la gent i fer passar a la teva filla 
una mica de vergonya..» «Cap a casa, doncs, que ja 
hem engreixat massa la gent amb aquesta comèdia.»

Considerem incorrecte Volen dir tot en lloc de Ho volen 
dir tot. Com és ben sabut, el pronom tot, amb valor 
neutre, quan fa de complement directe exigeix el reforç 
del pronom feble ho, talment com les formes determi-
nades tot, tota, tots, totes demanen el reforç, respec-
tivament, de el, la, els, les. Però volen dir tot és pos-
sible quan tot és el complement d’un altre verb, d’un 
verb sobreentès: Quan diuen que ho saben tot, volen 
dir tot o volen dir moltes coses?

No hi ha cap sintagma nominal satisfactori anàleg 
a pares i fills, per a designar els membres de tres 
generacions. Si diem pares, 
fills i nets, hi trobem a faltar 
els avis: si diem avis, pares 
i fills, hi trobem a faltar els 
nets; si diem avis, fills i nets, 
hi trobem a faltar els pares, 
i si diem avis, pares i nets 
hi trobem a faltar els fills. 
Verdaguer deia avis, pares, 
fills i nets, però aleshores fa l’efecte que es tracta dels 
membres no de tres generacions sinó de quatre.

El meu amic Vicenç havia de pagar cinquanta euros 
per un determinat servei, però gràcies a la meva 
intervenció només en va haver de pagar quaranta: li 
vaig defensar deu euros. A la meva amiga Antònia li 
pagaven vuitanta euros per un recital de llaüt, però amb 
la meva influència vaig aconseguir que li’n paguessin 
cent: li vaig defensar vint euros. Aquest ús del verb 
defensar, que el DIEC no recull, abans era molt usual. 
 
No ha de causar estranyesa que en català tinguem 
permanent (i permanència) i no tinguem *permanèi-
xer. Tenim també intel·ligent (i intel·ligència), o agent 
(i agència) sense posseir els verbs corresponents. 
Es tracta de formes de participi present o actiu lla-
tines, obtingudes per via culta, corresponents a verbs 
que no han tingut cap prolongament en català. En 
alguns casos, com pacient o potent, encara que es 
poden considerar formes de participi actiu dels verbs 
patit i poder, respectivament, en realitat també són 
formes cultes obtingudes del llatí escrit. També tenim 
algunes formes de participi present o actiu obtingu-
des dels verbs catalans; però, a diferència del participi 
passat, no pas de tots, ni de bon tros. Així, tenim, per 
exemple, cantant, estudiant, practicant, acompanyant, 

resident, influent, negligent i molts més, però verbs 
del fons patrimonial de la llengua com vèncer, llegir, 
collir, cobrir, complir, cosir, fugir i la gran majoria dels 
del primer grup, especialment de creació més o menys 
recent, no han originat aquesta forma, que alguns 
autors, quan tracten de la formació de mots, consi-
deren com un derivat del verb per mitjà dels sufixos 
-ant i -ent. 

Els participis presents o actius, d’acord amb el seu sig-
nificat, se solen definir per mitjà d’una frase de relatiu, 
tret dels casos en què han adquirit un valor especia-
litzat: acompanyant, ‘que acompanya’, resident ‘que 
resideix’, vibrant ‘que vibra’. 

El verb que correspon a regent és, evidentment, regir, 
però, en canvi, no disposem del verb corresponent a 
gerent. Això no va privar que Carles Riba el fes servir, 
sense gaires manies: «l’home d’un patrimoni que geria 

ell mateix feudalment, minu-
ciosament» (Llengua i litera-
tura, p. 93).

Dues maneres populars de 
dir que ja trona són ja descar-
reguen bigues i ja remouen 
les calaixeres, que no hem 
sabut trobar en cap repertori. 

La segona apareix en aquella magnífica narració que 
es diu La gropada, de l’escriptor empordanès Josep 
Pous i Pagès: «Sentiu? Per aquí dalt ja remouen les 
calaixeres.» Però no hem de considerar que aquestes 
dues frases siguin autèntiques locucions verbals. Són, 
simplement, modismes o frases fetes, del tipus de a 
bodes em convides o arribar i moldre, que es diuen, 
parlant metafòricament, en un moment determinat, en 
una circumstància en què escau, sense que sigui pos-
sible de recórrer-hi sistemàticament en tots els casos 
en què ens valdríem del verb tronar. 
 
Una frase com No s’hi pensa és ambigua. Tant pot 
significar «Hom no hi pensa» com «Ell (o ella) no 
s’hi pensa». És a dir que tant pot ésser una frase 
impersonal amb el pronom es, com una frase perso-
nal amb un verb pronominal i el subjecte sobreentès. 
En canvi, No s’ho pensa solament té aquest segon 
sentit, una oració amb el subjecte de tercera persona 
sobreentès, car el pronom es impersonal no admet 
en cap cas la combinació amb el pronom neutre ho. 
Per això, una oració en què aparegui la combinació 
pronominal s’ho no pot ser mai una passiva reflexa, 
és a dir, una oració impersonal amb el pronom es. 
En oracions com No s’ho creu, S’ho va agafar mala-
ment, S’ho permet tot, S’ho combina com pot, S’ho 
mira de lluny estant, S’ho va guardar al calaix o S’ho 

Una oració en què aparegui la 
combinació pronominal s’ho no 
pot ser mai una passiva reflexa, 
és a dir, una oració impersonal 

amb el pronom es.
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prepara amb calma, hi ha sempre un subjecte de 
tercera persona sobreentès. 

Parlant, per exemple, d’anar a París no és igual, des 
del punt de vista de la correcció gramatical, dir *Aniré 
per Nadal que Aniré amb avió. Hem de considerar 
inadmissible —si es vol, agramatical— la primera 
d’aquestes dues oracions, car el complement de 
temps, per Nadal, no representable pronominalment, 
no té capacitat per a fer sobreentendre el complement 
de destinació. Hauria calgut dir Hi aniré per Nadal. 
En canvi, un altre complement, de mitjà o de compa-
nyia, també susceptible de pronominalització, permet 
de sobreentendre el complement de destinació. Així 
mateix podríem dir, naturalment, Hi aniré amb avió, 
i algú pot considerar preferible aquesta construcció, 
però Aniré amb avió és una construcció irreprotxable, 
ben feta. Anàlogament: diumenge que ve anirem a 
Sant Cugat, al casament d’uns bons amics. *Jo aniré 
a primera hora, en lloc de Jo hi aniré a primera hora, 
és inadmissible. En canvi, puc dir perfectament Jo 
aniré amb americana i corbata.

Les falques del llenguatge parlat actualment més 
usuals són, segurament, diguem-ne i diguéssim. 
Sentir-les repetidament en discursos i parlaments en 
què és desitjable un alt grau de formalitat produeix un 
efecte més aviat lamentable. En canvi, vull dir, que fa 
uns quants anys causava autèntics estralls, sembla 
que ha conegut un retrocés notable. 

Què hem de dir: el punt sobre la i, el punt sobre les is, 
els punts sobre la i o els punts sobre les is? La forma 
que sembla més usual, i que recullen els diccionaris, 
és la darrera: els punts sobre les is. Però potser no 
és prou lògica: es podria interpretar que sobre cada i 
hi han d’anar diversos punts. Trobaríem més adequat 
de dir el punt sobre les is. Vet aquí algunes frases 
de Fabra (1956) que potser podrien abonar aquesta 
idea: «En determinats polisíl·labs es marca la síl·laba 
forta...», «La u dels nexes güe, güi, qüe i qüi...», «Es 

marquen amb accent agut: els noms...», «Altres pare-
lles de mots que solament es diferencien per la quali-
tat de llur e o llur o...». No cal dir que els punts sobre 
la i seria totalment inacceptable. 

Els diccionaris, malgrat els afanys d’alguns especia-
listes, no poden reflectir tota la realitat existent, però 
algunes vegades la ultrapassen.

El centenari de la mort dels personatges il·lustres no 
s’ha de celebrar sinó de commemorar. 

Curiosament, els antropòfags són més coneguts que 
no pas els antropòlegs, que la major part de la gent 
no saben qui són. 

Una frase com «Ahir el vaig veure, però no li vaig dir 
res perquè tenia molta pressa» admet una doble inter-
pretació: ¿qui tenia molta pressa, ell o jo? La forma 
verbal tenia, efectivament, és alhora de primera i de 
tercera persona del singular. És clar que no sobreente-
nent el subjecte, jo o ell, s’elimina el dubte o ambigüi-
tat. Però aquest esment explícit del subjecte no deixa 
de llevar naturalitat a la frase. En un parlar espontani, 
en molts casos probablement s’eliminaria el dubte amb 
un aclariment final: «...perquè tenia molta pressa. Ell, 
no jo.»

La locució prepositiva en contra de s’usa amb el 
mateix valor que la preposició contra, encara que no 
és impossible que algú hi vegi alguna petita diferència, 
qui sap si estilística; però, en tot cas, no sembla pas 
gens adequat l’ús sistemàtic de la locució en lloc de 
la preposició. El procés de creació d’aquesta locució 
és ben curiós: a partir de la preposició contra es va 
formar la locució adverbial en contra, la qual, al seu 
torn, va originar la locució prepositiva, amb el mateix 
valor, com hem dit, de la preposició primitiva.

Dels noms que designen períodes de temps n’hi ha 
que tenen diminutiu, com any, mes, setmana, hora i 
minut, i n’hi ha que no en tenen, com dia, segon i, natu-
ralment, lustre, segle, centúria i mil·lenni, A vegades, 
en certs establiments públics, quan et demanen, cor-
tesament, d’esperar-te, fan servir un diminutiu estrany 
de segon, sens dubte a causa d’una interferència més 
de l’espanyol. 

L’ús del signe gràfic de les cometes no obeeix, cosa 
que seria més aviat impossible, a unes normes estric-
tes i rigoroses del tot. Molt sovint, quan un mot apareix 
escrit entre cometes, hem d’interpretar que s’hi ha 
donat un valor diferent, sovint oposat al que té prò-
piament. No deixa d’haver-hi autors que abusen 
d’aquest signe. Un mot especialitzat, característic 
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d’un àmbit determinat, usat pròpiament no ha de dur 
cometes. Podem escriure, per exemple, el «piolet», 
entre cometes, si aquell alpinista que travessava la 
gelera s’havia de servir d’un simple bastó, o d’un 
paraigua, com mossèn Verdaguer, però no si parlem 
d’un piolet de debò. I, evidentment, els modismes, les 
frases fetes, les metàfores consagrades per l’ús, no 
han d’anar per res entre cometes. 

N’hi ha molts, o alguns, que solament consulten el dic-
cionari per trobar-hi allò que no hi és. Allò que sí que 
hi és no els interessa. 
 
Els verbs raure, residir i radicar s’usen sovint amb el 
significat ‘consistir (en alguna cosa)’, però el DIEC2 
solament admet aquest valor per als dos primers, no 
per a radicar. Heus ací els 
exemples amb què il·lustra 
l’ús d’aquests verbs amb tal 
significat: El valor d’aques-
tes joies rau en el fet que són 
peces úniques, El problema 
de l’empresa resideix en la 
mala gestió del director. 
 
No són pas gens escassos els qui exigeixen la con-
firmació, per mitjà d’uns altres mots, equivalents però 
diferents, d’una determinada informació: —És al 
passeig de Gràcia, pujant a mà dreta. És a dir, baixant 
a mà esquerra. —Només tanquen el dissabte. Doncs, 
el diumenge és obert. 

Com que el terme bilingüisme s’aplicava a una multi-
plicitat de casos i situacions molt diversos i variats, els 
de la sociolingüística van crear un altre terme, diglòs-
sia, que permetia una bona distinció. Una cosa és el 
bilingüisme i una altra la diglòssia. Molt bé. Però el fet 
és que no n’hi ha prou. La realitat lingüística és massa 
complexa i diversificada i no pot ésser designada d’una 
manera precisa i inequívoca amb dos únics termes. 
Què hauríem de fer? Demanar als sociolingüistes que 
s’inventin i posin en circulació mitja dotzena de termes 
més? No acabaríem mai. No hi ha altre a fer que desis-
tir de la designació i recórrer a la descripció.

Les diverses i múltiples traduccions o adaptacions dels 
títols d’obres literàries o musicals presenten sovint 
variacions francament curioses i interessants. Die 
Zauberflöte, la famosa òpera de Mozart, s’ha traduït 
sempre en català per La flauta màgica, talment com 
en italià, en espanyol i en anglès, però en francès 
s’ha traduït per La flûte enchantée. Qui sap si algú 
dirà que no és ben bé el mateix. Els títols de les obres 
de Shakespeare ofereixen, en totes les llengües, una 
gran varietat de traduccions. Per exemple, The taming 

of the shrew s’ha traduït al català per L’amansiment 
de la fera (o de l’harpia) i per La feréstega domada. 
D’altra banda, hi ha títols que no es tradueixen mai, 
com Così fan tutte, del mateix Mozart, i La traviata, 
de Verdi. Un cas curiós és el de la principal òpera de 
Weber, Der Freischütz, és a dir, El caçador furtiu. És 
una obra coneguda a casa nostra tant amb el títol ori-
ginal com amb la seva traducció. El meu pare, que 
me’n parlava amb admiració devota i que no tenia cap 
noció de la llengua alemanya, ho feia servint-se del 
títol original, el significat del qual, tanmateix, coneixia 
perfectament, 

En el cas dels éssers vius, és a dir, els animals i les 
plantes, quan es tracta d’establir si dos o més noms 
vulgars són sinònims o no, és a dir, si designen o no 

la mateixa espècie, recorrem 
a la nomenclatura científica. 
Així, els repertoris o nomen-
clàtors, com el cèlebre 
treball de Masclans Els 
noms vulgars de les plantes 
a les terres catalanes, amb 
aquesta referència en tenen 
prou. En canvi, en la termi-

nologia geogràfica, és a dir, els noms dels accidents 
físics, cal recórrer a una descripció que pot arribar a 
ser molt minuciosa i detallada. Així, riera i torrent són 
sinònims? O cingle i espadat? S’ha de recórrer neces-
sàriament a una bona explicació. 

La presència d’un adverbi de lloc com aquí fa que el 
verb venir, contràriament al que li és habitual, tingui 
una forta tendència a demanar, si més no a admetre, 
la intervenció del pronom hi. Diem: El secretari no ha 
vingut, segurament vindrà demà. Però Aquí no és fàcil 
que hi vingui. Aquí no hi has de venir a fer res. 

«Aquestes coses es fan però no es diuen» no és 
igual que «Aquestes coses es fan però no es diu». 
La primera oració vol dir «Aquestes coses es fan, 
però aquestes coses no es diuen», i la segona vol dir 
«Aquestes coses es fan, però hom no ho diu».

Talment com diem Fa un goig que enamora cal dir Fan 
un goig que enamora, no *Fan un goig que enamo-
ren, com n’hi ha que diuen, car el subjecte és un goig, 
del singular. Amb el subjecte explícit, aquesta concor-
dança inadequada és potser encara més usual. I no 
cal dir si és un subjecte complex: *Totes aquelles noies 
tan joves i boniques feien un goig que enamoraven. 

Normalment, tractant de la conjunció sinó, s’explica 
que s’usa com a terme correlatiu de l’adverbi de 
negació no: No era l’original sinó una còpia, No hi 

N’hi ha molts, o alguns, 
que solament consulten el 

diccionari per trobar-hi allò que 
no hi és. Allò que sí que hi és no 

els interessa. 
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assistirà sinó el secretari. Però aquesta correlació es 
pot establir també amb la preposició sense, que té 
així mateix valor negatiu: «La solució arcaica, amb les 
seves primeres persones les unes sense desinència i 
les altres amb la desinència e, sense evitar sinó par-
cialment els inconvenients de les solucions mallor-
quina i valenciana...» (Pompeu Fabra, Converses filo-
lògiques, núm. 231). 

Si un vol saber del cert, i poder-ho afirmar amb conei-
xement de causa, si tal o tal paraula és al diccionari, 
el que ha de fer és mirar-ho, cosa que no deixa de 
comportar alguna sorpresa. Jo no hauria dit mai, per 
exemple, que al diccionari hi hagués paraules com 
avena ‘civada’ i bellota ‘gla’, i el cas és que hi són. I cal 
suposar que si hi són és perquè hi han de ser. Però n’hi 
ha molts que s’estimen més tenir aquest coneixement 
per deducció lògica. I si com a conseqüència d’aquesta 
deducció, d’uns raonaments suposadament no despro-
veïts de lògica, arriben a la conclusió que aquell mot 
hi ha de ser o no hi ha de ser, els costa d’admetre que 
algú se’n vulgui assegurar amb una simple consulta.

Un verb amb un significat més aviat especialitzat que 
molts parlants han perdut és enfilar-se. No s’enfilen 
mai enlloc, només hi pugen. Però si bé pugem a l’au-
tobús o al cinquè pis, en una cadira o en un arbre no 
hi pugem, ens hi enfilem. 

Les possibilitats i els recursos de la llengua són sovint 
insospitats. Vet aquí una bona rastellera de solucions 
gramaticals per a l’expressió d’una mateixa idea: 
 
 Plovia molt, per la qual cosa no van sortir de casa.
 Plovia molt, cosa per la qual no van sortir de casa.
 Plovia molt, per què no van sortir de casa.
 Plovia molt, i per això no van sortir de casa.
 Plovia molt. Doncs, no van sortir de casa. 
 Plovia molt. Per tant, no van sortir de casa.
 Plovia molt. Per consegüent, no van sortir de casa. 
 Com que plovia molt no van sortir de casa. 
 No van sortir de casa perquè plovia molt. 

Cal fer observar que les tres primeres oracions són rela-
tives neutres, en què l’antecedent és tota una oració. El 
terme d’aquestes oracions és, com és ben sabut, cosa 
que o la qual cosa, que es pot combinar amb una pre-
posició. Però darrere de certes preposicions, sobre-
tot de, amb i per, pot usar-se també el mot fort què, 
que és el cas del tercer exemple. És a dir, que aquí 
cal escriure per què i no perquè. Notem que el signi-
ficat, absurd, de la construcció Plovia molt perquè no 
van sortir de casa és que el fet que uns no sortissin de 
casa va ser la causa i no la conseqüència de la pluja. En 
canvi, podríem dir Em sembla que plovia molt, perquè 

no van sortir de casa, en què el fet que els uns es que-
dessin a casa és la causa que ens indueix a pensar 
que plovia molt.

A fi d’arrodonir aquest rosari de possibilitats lingüísti-
ques, encara hi podríem afegir: Plovia molt. Ergo, no 
van sortir de casa. 

Hi ha coses que es fan i coses que es fan fer. No és 
igual fer el ridícul que fer fer el ridícul. En canvi, sí que 
és igual bullir l’aigua i fer bullir l’aigua, perquè el verb 
bullir, tal com reconeix el diccionari, té els dos valors, 
com a verb transitiu i com a verb intransitiu. Entre les 
coses que no es fan sinó que es fan fer, hi ha petar la 
xerrada: la xerrada no es peta sinó que es fa petar. Dir, 
o escriure, *Vine, que petarem la xerrada, en lloc de 
Vine que farem petar la xerrada (o, el·lípticament, que 
la farem petar), com hem pogut comprovar que algú 
fa, demostra una lamentable ignorància de la nostra 
llengua. 

N’hi ha que com a equivalent de la frase de l’espa-
nyol No tiene desperdicio diuen, barroerament, No té 
desperdici. D’altres creuen sortir-se’n adequadament 
dient No té pèrdua. Però aquesta frase té un valor molt 
diferent. En català cal recórrer simplement a l’adjec-
tiu impagable: una cosa impagable, encara que el dic-
cionari només admeti per a aquest adjectiu el signifi-
cat ‘que no es pot pagar’. Es tracta d’un ús hiperbòlic 
que podem observar en adjectius formats amb aquest 
prefix negatiu in- (im-, il-, ir-): i els sufixos -able i -ible: 
indesitjable, irrepetible, intocable, indiscutible, increï-
ble, inacceptable, inenarrable, inoblidable, inseparable, 
inadmissible, increïble, insofrible, intangible... Més d’un 
cop ens han presentat persones impresentables. Hi ha 
narradors que descriuen un paisatge després d’haver 
dit que era d’una bellesa indescriptible. Josep Pla, l’il-
lustre gastrònom, se’n va fer un tip, al llarg de la seva 
vida, de menjar coses que deia que eren immenjables, 

Diria «Anem a París?», amb el verb anar, si fes a 
algú la proposta d’anar-hi plegats, però «Vols venir a 
París?», amb el verb venir, si ja tenia decidit d’anar-hi 
i li proposava de ser de la partida. 

Llegeixo, en un text narratiu: Ella s’està matant ella 
mateixa. No em sembla pas una construcció accepta-
ble. Si es considera que el conjunt ella mateixa, on hi 
l’èmfasi de la frase, és el complement directe, caldria 
fer-lo precedir per la preposició a: S’està matant a ella 
mateixa. I si es volia emfasitzar el subjecte, caldria 
haver dit Ella mateixa s’està matant. 

Una construcció com No tenim per què fer-ho no 
sembla pas gaire pròpia de la nostra llengua. Vet ací 
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un exemple de Fabra: No hem pas d’usar aquest verb 
a gust seu (Converses filològiques, núm. 683). És 
impensable que Fabra hagués escrit: No tenim per 
què usar aquest verb a gust seu.

Sempre m’ha semblat que en aquelles perífrasis 
verbals, com les frases modals, els pretèrits perifràs-
tics, etc., en què la col·locació dels pronoms febles és 
lliure, és clarament preferible col·locar-los al davant, 
no al darrere. En primer lloc, certes combinacions pro-
nominals no són tan artificioses. I, a més, quan hi ha 
dues frases coordinades, la col·locació anterior permet 
de sobreentendre’ls en la segona frase. Comparem 
aquestes dues construccions: No volia robar-vos-el 
sinó comprar-vos-el, No us el volia robar sinó comprar. 

Qualsevol enciclopèdia podria permetre una altra enci-
clopèdia paral·lela, o complementària, suggerida per 
cada un dels seus lectors.

La incompatibilitat entre els pronoms hi i ho s’ha de 
resoldre de diverses maneres. Per exemple: podem dir 
Ho van deixar tot aquí, però no *Hi ho van deixar tot. 
La solució consisteix, en aquest cas, a recórrer a totes 
les coses en lloc de tot: Hi van deixar totes les coses.

El substantiu nota és un mot àmpliament polisèmic. 
Curiosament, el primer valor que li reconeix el DIEC 
és el que fa referència a la música, les notes musi-
cals. Un dels exemples que il·lustren aquest significat 
és saber llegir les notes. Però hi ha una frase popular 
que ens és molt familiar: saber de nota. Sempre ho 
hem sentit dir així. I recordo que en una novel·la de 
Dolors Monserdà (probablement La fabricanta) es deia 
que la major part dels cantaires dels Cors de Clavé 
no sabien de nota. 

Em sembla ignominiós que en lloc de dir «el presi-
dent» diguin «el presi». En realitat, però, no diuen «el 
presi»; diuen «el pressi», en espanyol!

No és igual convenir una cosa ‘decidir-la’ i convenir 
en una cosa ‘estar-hi d’acord’. En La primera història 
d’Esther, la cèlebre obra de Salvador Espriu, hi havia 
un paràgraf que deia: «La severitat de les ordenances 
aconseguí, però, cal convenir-ho, que els perses cantin 
unànimes i amb força harmonia.» És evident que en lloc 
de cal convenir-ho hauria de dir cal convenir-hi, és a dir, 
«hi hem d’estar d’acord». Un dia ho vaig fer observar al 
meu amic Francesc Vallverdú, aleshores un dels res-
ponsables d’Edicions 62, que editava les obres d’Es-
priu, i en Vallverdú li va suggerir de fer l’esmena per-
tinent, convenir-hi en lloc de convenir-ho. Espriu, que 
era molt primmirat, hi va estar totalment d’acord, i així 
es va fer en les edicions posteriors de l’obra. 

Comparem Encara plou, Encara plora i Encara riu. La 
primera d’aquestes tres oracions sembla que pugui 
tenir un sol significat: que no ha deixat de ploure. La 
segona, en canvi, a més de voler dir que no ha deixat 
de plorar, pot significar que algú plora sense motiu, 
en unes circumstàncies en què ha resultat més afa-
vorit del que es podia esperar. I la tercera, a més 
dels dos valors anàlegs a Encara plou, es diu com a 
cloenda de la narració d’un fet divertit, que va provo-
car la hilaritat extrema d’un dels circumstants. Encara 
riu, en aquest cas, vol dir que es va fer un gran tip de 
riure. És una frase anàloga a Encara corre, usada 
pels caçadors quan expliquen que van disparar l’arma 
però, incomprensiblement, van fallar el tret i la peça 
se’ls va escapar. 

Segons una informació publicada al diari Avui (16.
II.20), Trump no posarà nous aranzels al vi i al cava. Ho 
diuen així, literalment. Sembla mentida que es puguin 
dir, impunement, uns disbarats tan espectaculars. 

El mot agenda, etimològicament significa ‘coses a fer’. 
I en els llibrets o quaderns que reben aquest nom, 
hom hi anota, efectivament, totes les activitats o tots 
els compromisos que té previstos en un futur més o 
menys immediat. Però això no priva que un hi anoti 
no les coses a fer sinó les coses fetes. Rellegeixo les 
agendes de la meva ja llunyana joventut i totes les 
anotacions són d’activitats no previstes sinó ja dutes 
a terme, especialment excursions i assistència a con-
certs, funcions de teatre, etc. Cada dia, quan me’n vaig 
a dormir, em despullo i deixo la roba que em trec en 
una cadira. Segons el diccionari la cadira és simple-
ment un seient, serveix per a seure, però això no em 
sembla cap inconvenient per a deixar-hi la roba. A les 
cases on abunden els llibres, no és rar de veure que 
aquests ocupen també algunes cadires, malgrat que 
els diccionaris no ho preveuen. Jo, de petit, a casa, 
ho feia sovint, de deixar un llibre en un cadira. Però 
la meva mare, d’acord amb el que estableix el dicci-
onari, me’l feia treure. «Nen, treu aquest missal de la 
cadira», em solia dir. 
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1 En castellà ha quedat obsoleta la variant femenina cribación.
2 També és normal, en italià, el verb procrastinare ‘diferir, postergar’ (i derivats), del ll. procrastinare, que no ha donat equivalents 

en català ni en castellà.
3 Vegeu la seva secció «Un tast de català» dins el diari Ara del 12-9-2020, diari del qual és el responsable lingüístic.

En l’anterior número de LLengua nacionaL tractàvem 
el problema de la denominació, en català, de la 

pandèmia que sofrim ja des del mes de març prop- 
passat (COVID-19 i variants). Ara hem de tractar d’un 
altre terme conflictiu relacionat amb aquesta epidèmia 
i que darrerament s’usa bastant: el que serveix per a 
denominar la «[r]ecerca sistemàtica que s’aplica a una 
població determinada per a identificar les persones 
que podrien estar afectades per un problema de salut 
o una malaltia, generalment abans que es manifesti» 
(definició que extraiem del Centre de Terminologia 
de la Llengua Catalana [TERMCAT o, més còmo-
dament, Termcat], consultat en data 17-9-2020). En 
aquest article estudiarem —amb tota l’objectivitat de 
què siguem capaços i amb el màxim respecte i esperit 
de diàleg envers tots els implicats— la triple possibi-
litat terminològica corresponent a l’anterior definició.

1. Proposta del Termcat

El Termcat proposa, des de l’any 1997, el terme cri-
bratge (nom masculí), corresponent al castellà cribado 
o cribaje (també noms masculins)1, al francès dépis-
tage (també nom masculí) i a l’anglès screening (nom), 
tots ells emprats en l’àmbit de les ciències de la salut. 
En realitat, aquest neologisme va ser enregistrat uns 
quants anys abans pel Diccionari enciclopèdic de 
medicina (Barcelona 1990; en sigla, DEM), el qual 
en dóna una definició semblant. Ara bé, el terme cri-
bratge presenta dos inconvenients: un de teòric i un 
de pràctic. Vegem-ho:

a) Des del punt de vista teòric, cribratge és un neo-
logisme mal format, perquè es va crear afegint a un 
radical llatí (cribr-, pres del v. ll. cribrare, no existint 
llavors el verb català corresponent, que seria cribrar) 
un sufix català (-atge, provinent del ll. -aticum, sufix 
llatí que, adaptat a cultismes catalans, hauria de ser 
-àtic). És a dir, es tracta d’un híbrid; per tant, d’un 

Un altre terme covidià 
conflictiu

   Josep Ruaix i Vinyet 

terme defectuós. En canvi, sí que són ben formats 
dos adjectius cultes també enregistrats pel DEM: cri-
briforme ‘proveït de múltiples orificis, com un garbell’ 
i cribrós -osa ‘proveït de septes perforats’; a més, el 
DEM enregistra el llatinisme cribrum (que es tradueix 
per sedàs o garbell). A notar que ni cribrar ni cribratge 
no figuren en el Diccionari de la llengua catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans, segona edició (DIEC2), 
però sí que hi figura l’esmentat adj. cribrós -osa.

b) Des del punt de vista pràctic, el neologisme cri-
bratge, l’hipotètic cribrar i el normatiu cribrós -osa 
(deixant de banda els altres tecnicismes del DEM) 
són mots difícils de pronunciar, per la repetició, en 
dues síl·labes consecutives, de la combinació ‘con-
sonant+r+vocal’. És cert que existeixen casos sem-
blants, com fratricida (i fratricidi, fratria), frustrar (i frus-
tració, frustrador -a, frustrant, frustrat -ada, frustatori 
-òria), madrastra i padrastre, programa (i programar, 
programació, etc.), progrés (i progressar, progres-
sista, etc.), prostrar (i prostrat, prostració), en què la 
repetició esmentada és normal2. Ara bé, la seqüèn-
cia cribr- resulta particularment dura perquè reque-
reix el pas d’una articulació posterior a una d’ante-
rior, en la cavitat bucal, a diferència dels altres casos 
esmentats, en què es passa d’una articulació anterior 
a una de posterior. Per això, en uns neologismes que 
ara, malauradament, s’usen sovint i per part del gran 
públic (ens referim a cribratge i cribrar), caldria evitar 
aquesta dificultat de pronúncia cercant un altre terme. 
Com veurem, aquesta articulació també s’ha demos-
trat més o menys difícil (i per això s’ha intentat evitar) 
en llatí, en castellà, en francès, en italià i en portuguès.

2. Proposta de Pla Nualart

A fi d’obviar la dificultat articulatòria dels termes cri-
bratge i cribrar, el tractadista Albert Pla Nualart3, segu-
rament empès per les urgències del periodisme, ha 
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proposat les variants cribatge i cribar, basant-se, si 
ho hem interpretat bé, en les següents raons, que ací 
intentem explanar, glossar i ampliar: 

a) Mots llatins amb repetició de la combinació ‘conso-
nant+r+vocal’ han passat al català amb una forma que 
evita tal repetició. Així, ja en llatí vulgar el v. cribrare va 
passar a criblare, com també hi existia el subst. cribel- 
lum (diminutiu de cribrum), que ha donat el cat. crivell 
(i el seu derivat crivellar) i, a través de l’àrab, garbell 
(i els seus derivats garbellar, etc.). Semblantment, 
de l’adj. ll. proprius -a -um s’ha passat al cat. propi 
pròpia (i els seus derivats propietat, etc.). Aquells 
ètims igualment han produït formes sense repetició 
de la r en castellà, així com, en part, en francès, en 
italià i en portuguès: cast. cribar, criba, cribado, etc., 
i propio -ia, propiedad, etc.; fr. cribler, crible, criblage, 
etc., però propre, propriété, etc.; it. crivellare, crive-
llo, etc., però proprio -ia, proprietà, etc.; port. crivar, 
crivo, però própio -ia, propriedade, etc.4

b) Hi ha mots catalans que tenen, en l’escriptura, la 
combinació ‘consonant+r+vocal’ repetida, o bé una 
repetició de la r en dues síl·labes contigües, i que es 
pronuncien normalment amb elisió de la primera r. 
Concretament, això s’esdevé amb una sèrie de formes 
del v. prendre (i compostos) i amb el subst. arbre5.

c) Els cultismes admeten canvis en el seu pas del 
llatí al català, segons la definició de cultisme en el 
DIEC2.  
 
d) El portal ésAdir recull la proposta del Termcat però 
admet la pronúncia d’aquests neologismes elidint-hi 
la segona erra. Ara bé, val més fer coincidir la pronún-
cia amb la grafia, per no complicar les coses, i, per 
tant, val més escriure directament cribatge i cribar. 

Nosaltres trobem diversos inconvenients en la pro-
posta pla-nualartiana. Vegem-los seguint el mateix 
ordre:

a) Evitar la repetició de la r en la combinació esmen-
tada és una tendència acceptable en el procés evo-
lutiu, però ni és absoluta en la nostra llengua (n’hem 
vist moltes excepcions abans, apartat 1, paràgraf 
tercer) ni és comuna, en el mateix grau, a altres 
grans llengües romàniques com el francès, l’italià i 
el portuguès.

b) L’elisió de la primera r en la pronúncia del v. prendre 
(i compostos) no té gaire valor com a argument en 
aquesta qüestió, perquè presenta una gran comple-
xitat dialectal6. Quant a la del subst. arbre, depèn 
dels nivells de llenguatge (en el cant, per exemple, 
sempre es pronuncia7).

c) Els cultismes, en el seu pas del llatí al català, 
admeten i àdhuc exigeixen canvis, certament, però 
són uns canvis concrets, reglamentats, com ara l’ad-
dició d’una e per a evitar la essa líquida (tipus struc-
tura > estructura, infraestructura, etc.), la fixació 
d’una terminació adient a la nostra llengua (tipus 
homicidium>homicidi), bastants canvis fonètics (com 
la simplificació de consonants dobles, tipus sabba-
tum>sàbat) i ortogràfics (tipus ph>f)8. Aquestes regles 
d’adaptació preveuen, explícitament, la conservació 
del nexe cr etimològic9. Una altra cosa són els semi-
cultismes, que sí que han experimentat més canvis 
(tipus opprobrium>oprobi, mot documentat en català 
l’any 138310 i ben adient a aquest estudi, ja que pre-
senta l’elisió de la segona r, ultra la simplificació de 
la doble p).

d) Les grafies cribatge i cribar tampoc no semblen 
acceptables en la nostra llengua perquè, molt proba-
blement, constitueixen un castellanisme. Certament, 
el neologisme cast. cribaje és un derivat del cast. 
cribar o criba, mots que, fins ara, no han estat reco-
neguts en català. Així, el Diccionari castellà-català 
d’Enciclopèdia Catalana (DCC)11 dóna per al cast. 
cribar el cat. garbellar, porgar, crivellar, i per al cast. 
criba el cat. garbell, crivell, porgador. Sí que el DCVB 

4 Excepcionalment, existeix en portuguès l’adj. crebro -ra ‘repetit, freqüent’.
5 També hi ha el cas del subst. escarpra, que en alguns parlars es pronuncia escarpa, forma que s’ha de considerar una variant de 

la primera, segons el Diccionari català-valencià-balear (DCVB). Nosaltres fins i tot creiem que tal variant s’hauria d’admetre nor-
mativament; entre altres raons, perquè, com en el terme que ara estudiem, en la seqüència -carpra s’hi produeixen unes articula-
cions que van de dins cap a fora de la cavitat bucal.

6 Cf. DCVB, s.v. prendre. A propòsit d’aquest verb (i compostos) és coneguda l’opinió de Joan Coromines de suprimir-hi, en la grafia, 
la primera r (cf. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, s.v. pendre); però creiem que, tal com ens va dir el 
filòleg Ramon Aramon ja fa molts anys, en una conversa privada, és més prudent mantenir la forma establerta per Pompeu Fabra 
i l’Institut d’Estudis Catalans des de la promulgació de la normativa del català a principis del segle xx.

7 Recordem, per posar un sol cas, la coneguda cançó nadalenca Oh arbre sant!
8 Aquestes regles es troben exhaustivament explicades en el llibre La transcripció dels noms propis grecs i llatins, de Joan Alberich 

i Montserrat Ros (Barcelona 1993), llibre que, malgrat el títol, és vàlid igualment per als noms comuns i, d’altra banda, no es limita 
a la transcripció pròpiament dita sinó que inclou també els manlleus.

9 Cf. ibídem, p. 49, § 115.
10 Cf. Gran diccionari de la llengua catalana (Barcelona 1998; en sigla, GDLC), s.v. oprobi.
11 En fem servir la primera edició (Barcelona 1985), que, fet i fet, encara trobem ben útil.
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enregistra criva, mot usat en el català occidental i el 
valencià en lloc de garbell, però diu que és pres del 
castellà12. 

3. Terceres propostes

Estant així les coses, per a sortir de l’atzucac (d’una 
banda, els termes cribratge i cribrar, i, de l’altra, cri-
batge i cribar, tots ells amb els inconvenients que 
hem descrit) existeixen alternatives. I ací és oportú de 
distingir: una cosa és el terme tècnic, propi d’un llen-
guatge d’especialitat, i una altra cosa les denomina-
cions populars, que també poden servir de sinònims 

del terme tècnic quan convingui. Per exemple, els 
metges parlen de apoplexia o ictus (apoplèctic), 
cefalea, gastritis, pneumònia, etc., mentre que popu-
larment es diu, respectivament, feridura, mal de cap, 
mal d’estómac, pulmonia, etc.13 

Doncs bé, com a terme tècnic de l’operació que ací 
estem tractant, ja en 1997 el nostre amic Carles 
Riera, especialista en llenguatge científic i actual 
membre del Consell Supervisor del Termcat, va pro-
posar el terme crivellatge, derivat regularment de 
mots ben catalans, com crivellar o crivell, amb el sufix 
-atge, adequat per a formar noms que indiquin ope-
racions tècniques i similars; i el verb, és clar, seria 
crivellar14. És una llàstima que el Termcat no hagi 
acceptat fins ara aquests termes, tots dos més eufò-
nics —i el substantiu, més ben format— que no pas 
els que ha avalat. 

I com a termes populars o sinonímics s’han proposat 
tria, garbellada, passar pel sedàs (una població)15. 
Probablement n’hi hauria d’altres16. I tots, en aquest 
ús popular o sinonímic, semblen ben acceptables, 
llevat que fossin noms terminats en -at (tipus «gar-
bellat», «crivellat», «sedassat»), sufix o terminació 
que, com va explicar ja fa anys el malaguanyat amic 
Lluís Marquet, no és genuí, en català, per a expres-
sar operacions tècniques17.

En conclusió, demanem a l’Institut d’Estudis Catalans, 
la nostra institució normativitzadora de la llengua, que 
accepti, amb el significat que hem vist, el subst. cri-
vellatge (si es vol, admetent com a sinònim secun-
dari cribratge, atès el seu ús des de fa almenys una 
trentena d’anys) i la nova accepció del v. crivellar. 

12 Quant a la «concessió» del portal ésAdir (de poder elidir la r, en la pronúncia, malgrat escriure-la), creiem que no és adequada per 
als cultismes, els quals pressuposen una bona articulació per part dels usuaris. Així, és clar que apareixeria com a inculte qui pro-
nunciés «fraticida» per fratricida, «frustar» o «frustació» per frustrar o frustració, «pograma» per programa, etc.

13 Cal reconèixer que actualment hi ha una tendència a preferir els termes tècnics, potser per mimetisme (barrejat amb un cert grau 
d’ignorància lingüística), i fins i tot hi ha gent que es pensa que una pneumònia (terme pronunciat massa sovint, ai las!, amb accent 
tònic a la castellana: «[p]neumonia») és diferent d’una pulmonia.

14 Vegeu el seu manual Aspectes sintàctics i estilístics de la llengua catalana (Barcelona 2019), pp. 257-268, on es reprodueix un seu 
article publicat dins la revista Llengua Nacional, núm. 18, març 1997; Riera allí condemnava explícitament el terme cribratge (cf. 
manual citat, p. 263). Naturalment, aleshores caldria afegir al diccionari aquesta nova accepció de crivellar, ja que l’única accepció 
que aquest verb té actualment en el DIEC2 és ‘fer un gran nombre de forats (en alguna cosa)’, accepció que es pot traduir en cas-
tellà per acribillar (en canvi, el GDLC enregistra per a crivellar una segona accepció: ‘garbellar’). Ara bé, la segona accepció que 
té aquest verb castellà (‘hacer muchas heridas o picadas’), en català no la té; en efecte, el DCC, s.v. acribillar, fa correspondre a 
aquesta segona accepció el nostre v. cosir (cosir a trets, a punyalades). I altres accepcions, de tipus familiar o figurat, corresponen 
als nostres verbs aclaparar, escometre, assetjar. Fem aquests aclariments per prevenir l’associació del v. crivellar a una denotació 
diguem-ne desagradable, associació que en bon català no s’hauria de produir.

15 Cf. l’article de Magí Camps «Passar pel sedàs», dins La Vanguardia del 7-9-2020.
16  De fet, en 1997, el Termcat ja va valorar garbellament i destriament, com ens comunica el mateix centre terminològic, al qual agraïm 

aquesta i altres informacions que oportunament ens ha facilitat.
17 Vegeu el nostre manual Català complet / 3 (Moià 2000), p. 38, o bé, més extensament, les nostres Observacions crítiques i pràc-

tiques sobre el català d’avui / 1 (Moià 1994), pp. 53-54. Val a dir que Marquet té fama de «descastellanitzador a ultrança» (cone-
guda expressió fabriana), però bona part de les seves propostes són, creiem, ben enraonades.
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Josep Ruaix i Vinyet (Moià, 1940) —eclesiàstic, gra-
màtic i escriptor— és un dels experts més destacats 

i prolífics de la llengua catalana de tots els temps. 

En el Seminari Conciliar de Vic begué en les mateixes 
fonts culturals que Jaume Balmes i Jacint Verdaguer. 
Es llicencià en Humanitats al Pontifici Institut Superior 
de Llatinitat, a Roma (1969), i en Filologia Clàssica a 
la Universitat de Barcelona (1979). 

Dos anys relacionats amb els inicis de seva activitat 
gramatical que són ben significatius: el 1959, quan 
comença la seva activitat docent al seminari, i el 1968, 
quan veu la llum El català en fitxes, un mètode que 
tindria una difusió extraordinària arreu de les terres de 
parla catalana. 

De llavors ençà, ha publicat més de seixanta títols, ha 
traduït al català una llarga sèrie d’obres de diferents 
llengües, ha revisat o corregit una quantitat ingent de 
textos, ha impartit classes de català a diferents nivells... 
I ha conreat els camps del periodisme, de la poesia, 
de l’oratòria... Tot plegat, en relació amb la llengua, 
reflecteix una trajectòria que alberga apassionament, 

constància, discreció, generositat, treball metòdic i res-
ponsabilitat, trajectòria intel·lectual que ha sabut fer 
perfectament harmonitzable amb la seva tasca com 
a prevere.

Hi ha tres eixos que vertebren la seva producció lin-
güística, com ha dit i escrit el professor Joan Ferrer 
en diferents ocasions: voluntat pedagògica, fabrisme i 
modernitat. I és que, per a Josep Ruaix, tan important 
és que creixi el nombre de parlants de la llengua com 
que es mantingui la genuïnitat d’aquesta.

Ruaix és un estret col·laborador de la revista LLengua 
nacionaL, la col·laboració amb la qual s’inicià en el 
número 17 (tardor de 1996). 

El proppassat 4 d’agost complí vuitanta anys; un bon 
moment per a agrair-li la seva tasca —important i neces-
sària— al servei de la llengua catalana i per a desitjar-li 
que en pugui complir molts més.

Ruaix i Vinyet són dos cognoms singulars, poc fre-
qüents. L’origen de Ruaix és occità?
Sí, Roaix és el nom d’un poblet de la Provença, i una 

Josep Ruaix i Vinyet
   David Pagès i Cassú

J. Ruaix davant un seu poema esculpit al parc de la costa de la Creu de Moià (2005)
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nissaga Roaix (en francès, Rouaix) va ser important a 
Tolosa de Llenguadoc (segles xii-xVi), ciutat que compta 
amb una placeta amb aquest nom, lloc on hi havia hagut 
l’estança d’aquesta família.

Coneixem moltes coses de la vostra biografia des 
que entràreu al Seminari de Vic, però poques de la 
vostra infantesa... Traceu-nos-en unes pinzellades.
Vaig néixer a Moià en una família senzilla, però fill d’un 
pare polifacètic; vaig ser educat a l’Escola Pia i parti-
cipava en la vida de la parròquia, sobretot gràcies al 
beneficiat organista Mn. Lluís Daví, que organitzava 
activitats per a infants i joves.

Centrant l’atenció en els vostres anys de formació, 
ens agradaria que comentéssiu unes paraules que 
surten en una de les presentacions dels vostres 
llibres: «Aquest novell fruit del seu amor a l’idioma, 
l’autor el dedica amb agraïment als seus pares i a 
tots els mestres i professors que ha tingut: d’ells 
ha après el nom de cada cosa i l’expressió de les 
idees i dels sentiments humans, i gràcies a això 
se sent integrat dins un sol poble i comparteix una 
mateixa visió del món.»
Vaig tenir la sort de «mamar» el català en bones fonts, 
alhora populars i cultes, en el meu entorn moianès, 
posteriorment ampliat, vivint al Seminari de Vic, amb 
les aportacions dels diferents parlars que hi confluïen, 
procedents de tot el bisbat osonenc.

«El meu país és aquell on quan dius “Bon dia!” et 
contesten “Bon dia!”», deia Josep Pla...
També jo sempre he tingut una visió comprensiva de 
tot el domini lingüístic català. Ja de jovenet vaig com-
pondre una poesia (premiada amb l’englantina en els 
Jocs Florals Jovenívols de Manresa, 1959), arran d’una 
excursió al Campllong (Berguedà), evocant el Pi de les 
Tres Branques, símbol del Principat, València i les Illes, 
territoris sobre els quals regnà Jaume I.

Resseguint les memòries del filòleg Narcís Garolera, 
hem d’entendre que en el Seminari de Vic rebéreu 
una educació humanista molt semblant a la que 
reberen Jaume Balmes o Jacint Verdaguer. 
Sí, es tractava del mateix seminari tridentí. S’hi conrea-
ven les llengües i la literatura. En aquest sentit, voldria 
destacar la influència del meu primer professor d’hu-
manitats, Mn. Vicenç Esmarats, que ens recomanà 
un manual que em feu molt de servei: La formación 
del estilo, del jesuïta L.A. Schökel. Més endavant vaig 
col·laborar amb Mn. Esmarats en traduccions del llatí.

Anàreu a Roma, entre els anys 1965-1971, a cursar 
la llicenciatura en Humanitats al Pontifici Institut 
Superior de Llatinitat, integrat dins l’Ateneu Salesià. 
També hi féreu els cursos de doctorat. Què us apor-
taren aquells anys a la capital d’Itàlia?
A més de l’aspecte acadèmic, l’aprenentatge de l’italià, 
l’experiència de viure un ambient cosmopolita i alhora 
la immersió, com a vicari parroquial, en les activitats 
d’una barriada perifèrica.

El vostre coneixement de les llengües clàssiques 
deu ser notable. Heu traduït llibres directament del 
llatí i, fins i tot, un del grec.
El meu coneixement de les llengües clàssiques ha anat 
minvant amb el temps, perquè, com és sabut, m’he 
dedicat predominantment al català. De fet, vaig accep-
tar d’anar a estudiar humanitats a Roma més com un 
mitjà que com un fi: un mitjà per a fer una carrera uni-
versitària i per a conèixer la cultura italiana. I és que, 
en aquell moment i en aquelles meves circumstàncies 
personals, aquesta era una bona opció.

Fa dos anys celebràrem el cinquantè aniversari d’El 
català en fitxes. Com nasqueren?
Doncs de la necessitat d’elaborar uns resums pràctics 
per a ensenyar català als meus companys del Seminari 
de Vic. Eren unes fitxes i uns exercicis amb una fina-
litat ben concreta; calia seleccionar, sintetitzar i anar 
a la pràctica. Val a dir que el sistema de fitxes el vaig 
aprendre d’un professor d’història que havíem tingut i 
que es deia Lluís Serdà.

Molta gent, vós mateix, va aprendre català gràcies 
al setmanari En Patufet i gràcies a les novel·les de 
Josep M. Folch i Torres. Moltes persones de les 
generacions actuals poden dir que van aprendre 
català gràcies a les vostres fitxes i als manuals que 
posteriorment anàreu publicant...
Quant a les meves primeres nocions del català escrit, 
més aviat les vaig aprendre del Virolet (suplement 
d’En Patufet), que el meu pare conservava a casa, 
com també del catecisme i altre material religiós en 
català.

Rètol de la plaça Roaix, a Tolosa de Llenguadoc (2008)
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«Una llengua digna.» El fil conductor de la vostra 
obra és que el català el parli com més gent millor 
i al màxim de bé possible. Tanmateix, si s’estira 
per un costat, no s’arronsa per l’altre? És possible 
estirar per tots dos costats?
Ho hem d’intentar.

Si una persona us digués que l’augment del nombre 
de parlants està per damunt de la genuïnitat de la 
llengua, què li respondríeu?
Que hem de treballar per tots dos objectius.

Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra, Francesc de 
Borja Moll, Joan Coromines, Manuel Sanchis 
Guarner, Antoni M. Badia i Margarit, Germà Colón, 
Joan Solà... Us proposem que poseu un adjectiu a 
cada un d’aquests lingüistes.
Alcover: combatiu; Fabra: providencial; Moll: indis-
pensable; Coromines: genial (i, tanmateix, fal·lible); 
Sanchis Guarner: orientador; Badia i Margarit: univer-
sitari; Colón: meticulós; Solà: agosarat. 

Albert Jané suggerí a Joan Solà, amb qui havíeu 
discrepat més d’una vegada, que vós corregíssiu la 
Gramàtica del català contemporani. Potser sorpren-
gué més d’un, però visualitzà que la noble causa de 
la llengua uneix d’una manera extraordinària i que 
projecta com un enriquiment les possibles discre-
pàncies que hi pugui haver entre els lingüistes. Hi 
esteu d’acord?
Totalment.

Com a lingüista, quina opinió en teniu, de les xarxes 
socials? De fet, mai no s’havia escrit com ara. 
Són una novetat, amb la qual s’ha de comptar. 
Tanmateix, comporten el perill de la precipitació i la 
superficialitat.

Deveu ser una de les persones que han corre-
git més textos, llibres... I ho continueu fent. Quan 
algú us fa una consulta, com us ho feu per a estar 
sempre a punt per a donar un cop de mà?
Perquè és una feina que m’apassiona. M’agrada ajudar 
els altres a millorar la llengua.

D’errors en deveu haver vist i en deveu veure a bal-
quena. Amb el temps, ja no us hi deveu pas posar 
cap pedra al fetge...
La veritat és que encara em dolen, però sovint haig 
de dissimular.

Heu escrit moltes obres per a l’ensenyament de la 
llengua, però també d’altres en què hi reflexioneu, 
com ara els Punts conflictius..., les Observacions 
crítiques i pràctiques... Creieu que les instàncies 

normativitzadores i els agents que condicionen els 
usos lingüístics tenen prou en compte els vostres 
estudis i propostes?
En general, crec que els tenen en compte. Ara bé, si 
puc ser sincer, haig d’afegir-hi que, des de la meva 
subjectivitat i demanant perdó per la immodèstia, no 
els hi tenen prou; segurament perquè no pertanyo a 
l’estament professoral universitari.

Sí que és veritat, però, que heu rebut distincions 
importants —Premi Ramon Fuster (1989), Premi 
Bages de Cultura (1998), Creu de Sant Jordi (2000), 
Premi d’Actuació Cívica (2001), homenatge a Moià 
amb la publicació de la miscel·lània La galàxia 
Ruaix (2017), Premi Martí Gasull (2018)...— que cer-
tifiquen que teniu un reconeixement notable per 
part de la comunitat lingüística catalana.
Certament, no em puc queixar.

«Entre els lingüistes famosos / té pes la seva 
opinió / i en els temes espinosos / sap quedar com 
un senyor», diuen uns versos de l’auca que com-
pongué per a vós Joan Vilamala, amb il·lustraci-
ons de Toni Donada. Aquests rodolins concentren 
moltes coses en poques paraules...
Admiro l’enginy de l’amic Vilamala. Ara bé, pel que fa 
a la segona part dels versos citats, moltes vegades no 
he sabut o pogut sortir-me’n elegantment, de determi-
nats «temes espinosos».

Els joves i els immigrants són dos col·lectius 
importantíssims per a assegurar el futur de la 
llengua. Què els diríeu, als uns i als altres, perquè 
s’apuntessin al català?
Als joves, allò d’en Raimon: «Qui perd els orígens 
perd la identitat.» Als immigrants: dominar el català 
us servirà de promoció social i cultural; de passada, 
ajudareu a preservar un important patrimoni de la 
humanitat.

Rebent el premi Ramon Fuster, de mans del  
conseller Laporte, al Col·legi de Llicenciats (1989)
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Existeix el dret a l’objecció de 
consciència; en aquest cas, 

consciència lingüística.

I què diríeu als catalanoparlants a l’hora d’adre-
çar-se a les persones nouvingudes?
Que, amb tacte i respecte, facilitin a aquestes perso-
nes el coneixement de la nostra llengua, conscients 
que els fan un favor a ells i a la cultura en general.

La vostra obra testimonia que una llengua és un 
oceà inabastable. Quines coses, relacionades 
amb la llengua, teniu pendents de fer?
Per una sèrie de circumstàncies, he hagut de renun-
ciar a elaborar el Català aprofundit, sèrie que en un 
determinat moment vaig anunciar. Per la meva edat i 
per la proliferació de diferents iniciatives que no puc 
abastar, ja no em proposo grans projectes. Em con-
formo a anar fent, anar treballant sobre la marxa, 
realitzar les tasques que es 
van presentant.

Què representa una 
llengua per a un poble? 
Per què és important que 
cap comunitat lingüística 
no perdi la seva?
Per a un poble com el nostre, el principal signe d’iden-
titat. Per al món, un tresor acumulat per generacions 
i generacions.

Vos vàreu néixer a Moià l’any 1940. L’agost passat 
complíreu vuitanta anys. Des del punt de vista lin-
güístic, on érem llavors i on som ara?
Llavors érem en els primers anys del franquisme, 
un règim advers a la diversitat lingüística dins l’Estat 
espanyol, però comptàvem amb una majoria de cata-
lanoparlants en el nostre domini lingüístic. Ara les 

terres d’aquest domini estan en sistemes democrà-
tics, però amb molta immigració no catalanoparlant i 
dins un món globalitzat que afavoreix les grans llen-
gües i perjudica les mitjanes i petites.

Hi ha coses vostres que són poc conegudes i 
que s’escau d’explicar, com ara que fóreu un dels 
primers col·laboradors de la revista Cavall Fort i 
la vostra vinculació amb la premsa local. 
Sempre he tingut dèries periodístiques. Ja quan era 
escolar de primària vaig fer uns fulls manuscrits (en 
castellà!) sobre un tema moianès d’actualitat; i en el 
Seminari Menor de Vic vaig impulsar (en català, però 
amb la capçalera en llatí: Quid novi?) una revisteta 
multicopiada. Després he intervingut molt en el but-

lletí moianenc La Tosca.

I encara una altra: que 
sou canonge honorari de 
la catedral de Vic.
Sí, des de l’any 2018, per 
haver confegit el llibret d’un 

oratori promogut per la diòcesi vigatana. La música 
és del mestre Valentí Miserachs, gran amic meu.

Heu impartit classes en diferents moments de la 
vostra vida... 
I tant!, a molts nivells i amb diverses modalitats. 
M’he sentit amb l’obligació de fer-ho. De passada, 
això m’ha estimulat a la creació de material didàc-
tic. Potser s’haurien de destacar els cursos de per-
feccionament lingüístic a Vèrtex (Barcelona), on vaig 
tenir com a col·legues els amics Albert Jané, Carles 
Riera, etc.

Final dels cursos de Vèrtex, amb A. Jané (2006)
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Teniu uns oficis, el de capellà i el de lingüista, 
dels quals un no es deu jubilar mai...
Sí, el caràcter sacerdotal dura per sempre, i la passió 
per la llengua la tinc molt arrelada.

Aquests últims anys s’han promogut canvis en 
l’ortografia i ha nascut la nova gramàtica. Quina 
valoració en feu?
En alguns punts hi ha hagut, al meu entendre, impru-
dència i desencert, com he explicat en diferents llocs 
i ocasions. Tanmateix, a petició de l’Institut d’Estudis 
Catalans, vaig participar intensament en la prepara-
ció i correcció de la GIEC.

Alguns cops us heu mostrat crític amb algunes 
decisions de la Secció Filològica. Ara bé, un cop 
l’acadèmia ha pres una decisió en ferm, es tracta 
d’anar tots a l’una, no?
En el primer capítol dels meus Estudis de llengua 
(Barcelona 2016) distingeixo entre normativa social, 
normativa acadèmica i normativa científica, i reivin-
dico aquesta última. Puc afegir-hi que no es tracta 
d’una qüestió estàtica, sinó dinàmica, que exigeix 
avançar dialècticament; és allò de la tesi, l’antítesi i 
la síntesi, que deia Fichte. A més, existeix el dret a 
l’objecció de consciència; en aquest cas, conscièn-
cia lingüística.

En els vostres llibres sempre heu tingut molt 
present tot el conjunt de les terres de parla cata-
lana i dels dialectes catalans...
Però sempre (excepte en el Valencià fàcil) des del 
català central.

En moltes portades dels vostres volums hi apareix 
el mapa dels Països Catalans. Nombrosos cata-
lanoparlants de fora del Principat es queixen que, 
a vegades, els principatins es miren massa el 
melic i tenen una perspectiva cultural, lingüís-
tica i nacional que hauria de ser més àmplia. Hi 
esteu d’acord?
Les llengües reeixides parteixen d’un centre irradia-
dor (en el cas de l’italià, per exemple, la Toscana, amb 
els grans escriptors Dant, Petrarca i Boccaccio). En el 
nostre cas és el català central (valgui la redundància).

Ens consta que sou un bon poeta. Quan tindrem 
un poemari vostre? I en les memòries, hi heu 
pensat?
De fet, ja n’han sortit dos, de poemaris meus: els 
Cants per a la litúrgia (Vic 1998, amb música de 
l’esmentat V. Miserachs) i Les nadales calderines 
(dins la miscel·lània, també esmentada, La galàxia 
Ruaix, Bellaterra 2017). Si tinc temps, miraré de con-
fegir-ne algun altre. Quant a les memòries, ja s’han 

E N T R E V I S TA

publicat (dins el setmanari Catalunya Cristiana, juli-
ol-agost d’enguany) unes «minimemòries», referides 
solament a la meva experiència sobre les relacions 
Església-llengua. No descarto de fer-ne unes de més 
completes.

La vostra vida, que desitgem que tingui molts 
més anys de continuïtat, ha estat —i és— d’es-
tudi i reflexió... Enguany heu complert vuitanta 
anys. A quina conclusió heu arribat?
Déu escriu dret amb ratlles tortes.

Digueu-nos una cosa que hàgiu fet de la qual esti-
gueu especialment satisfet.
Per sort, de moltes. Però també em penedeixo d’al-
tres, no poques.

«Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança.» 
Què ens diria avui, al vostre entendre, Mestre 
Fabra?
Aniria molt bé que ens repetís aquella divisa.

Si us deixessin escollir un somni perquè esde-
vingués realitat, quin seria?
Un món en pau, en germanor, sense cursa d’ar-
maments, amb auxili als més febles, amb respecte 
als drets humans i als drets dels pobles, tenint cura 
del medi ambient... Finalment, emmirallat en les 
Benaurances.

I per a què hi són, els somnis, 
sinó per a esdevenir realitats?

Presentació dels Estudis de llengua, amb Joan Ferrer Costa (2016)
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Fidels a la dita «els catalans, de 
les pedres en fan pans», davant 

l’adversa situació a què ens ha 
abocat la pandèmia, vam decidir 
dur a terme les taules rodones 
del cicle «Parlem-ne!» en format 
virtual i aprofitar-ho per a convi-
dar-hi experts dels diferents territo-
ris de parla catalana (de Salses a 
Guardamar i de Fraga a l’Alguer), 
els quals difícilment haurien pogut 
desplaçar-se a Barcelona per par-
lar-nos de l’estat de la llengua en els 
seus territoris.

Amb el títol «Com tenim la 
llengua?», els primers convidats 
foren Francesc Ballone, membre 
de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans a l’Alguer; Rita 
Peix, professora de la Universitat 
de Montpeller, des de la Catalunya 
del Nord, i Sandre Llopis de Pau, 
director de València Diari, pel País 
Valencià. Actuà com a modera-
dora Màriam Serrà des de la seu 
de Llengua Nacional.

La sessió corresponent al primer 
semestre, prevista per al 22 de 
juliol i ajornada a última hora, la vam 
celebrar el 7 d’octubre.

El primer «Parlem-ne!» virtual

Parlem-ne Territoris I 7.10.2020 4: D’esquerra dreta i de dalt a baix: Rita Peix, Sandre 
Llopis de Pau, Francesc Ballone i Màriam Serrà

Fou molt interessant conèixer l’estat 
de la llengua al carrer i a l’escola, 
com també tots els problemes ins-
titucionals amb què topa en aquests 
tres territoris; igualment, gaudir de 
les riques variants que la confor-
men, i val a dir que el públic que 
seguia l’acte pel nostre canal de 
YouTube hi va participar amb moltes 
preguntes. Un altre dels aspectes 
positius del format virtual és que s’hi 
pot ser present des de tot arreu —
fins i tot vam tenir una connexió des 
d’Alemanya!—. 

Una reflexió que es va plante-
jar i que ens hem de fer és que al 
Principat de Catalunya ens mirem 
massa el melic i no tenim gaire en 
compte la resta de la comunitat 
lingüística.

La taula rodona del segon trimestre 
del 2020, que inclourà tres territoris 
més, s’haurà celebrat al desembre, 
quan el número 113 de la revista 
estigui enllestit i a punt de sortir, 
motiu pel qual en farem la crònica 
en el pròxim número.  

Llengua
Nacional

Nom    Cognoms     NIF
Adreça
Codi postal   Població      Comarca
Telèfon                    Adreça electrònica 
 Signatura

Subscripció a la revista trimestral LLengua nacionaL pel període d’un any, prorrogable, si no hi ha ordre en contra, 
en la modalitat de:      50€ = soci protector  35€ = soci numerari           25€ = subscriptor regular

Formes de Pagament

     ingrés directe al compte ES24 3025 0005 8514 3327 9541 (Caixa d’Enginyers)
     IBAN

Subscripció

Adreceu aquesta butlleta a: Associació LLengua nacionaL / C. de Sant Pere Més Alt, 25 / 08003 Barcelona 
o bé faciliteu-nos les dades a l’adreça electrònica info@llenguanacional.cat
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El diari econòmic digital VIA 
Empresa s’endú el III Premi 
Llengua Nacional
El passat dimecres 18 de novem-

bre va tenir lloc el lliurament del 
III Premi Llengua Nacional, corres-
ponent a l’edició del 2020. Amb el 
suport de la Direcció General de 
Política Lingüística, el guardó ha 
mostrat clarament la seva conso-
lidació en aquesta tercera edició. 
L’objectiu és premiar empreses i 
emprenedors que mostrin un ferm 
compromís amb el català i que con-
tribueixin a l’extensió de l’ús i del bon ús de la llengua. 

A causa de les restriccions provocades per la pandèmia 
de la Covid-19, l’acte es va fer d’una manera virtual i va 
ser retransmès a través del canal de YouTube de l’As-
sociació Llengua Nacional. Abel Carretero, president 
de l’entitat, fou l’encarregat de dirigir-lo, tot moderant 
les diverses intervencions.

Una de les coses que es van destacar és la gran qualitat 
de les candidatures presentades. El jurat —format per 
Ester Franquesa, Bernat Joan, Gemma Pasqual i els 
membres de la Junta de Govern de Llengua Nacional 
Maria Rosa Bayà i Albert Jané— no ho va tenir gens 
fàcil, i és que les disset candidatures hagueren de ser 
analitzades en profunditat per a trobar-hi allò en què 
cada una destacava més. 

Finalment, el guanyador fou el diari digital VIA Empresa, 
del qual es va remarcar la funció divulgativa del llen-
guatge econòmic en català, la secció «El català a l’em-
presa», que es fa en col·laboració amb el TERMCAT, i 
la visió global que té i representa dels Països Catalans. 
El premi per al guanyador és un xec per un valor de 
2.000 €, així com un trofeu commemoratiu elaborat per 
l’empresa Art Innova.

El jurat també va decidir atorgar una menció espe-
cial, tal com es recollia en les bases del premi. La 

candidatura escollida va ser la llibreria mallorquina 
Quart Creixent. Se’n destacà la difusió de la literatura 
catalana i en català durant gairebé quatre dècades, el 
fet que ofereix una àmplia oferta cultural i lingüística a 
la ciutat de Palma i la contribució a la lectura en català. 
En aquest cas, el premi és de 500 €.

L’acte va acabar amb unes paraules de la directora 
general de Política Lingüística, Ester Franquesa, que 
remarcà la importància de la renovació i l’actualització 
del català en un món canviant, així com la necessitat 
d’iniciatives com la de Llengua Nacional, iniciatives que 
donin valor a la llengua i que ens recordin que encara 
hi ha molta feina a fer.  
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El futur del català depèn de tu

Tots els llibres tenen una història interna, però només a vegades es 
fa explícita. En aquest cas, una editora (Isabel Martí) fa un encàr-

rec a una lingüista (Carme Junyent), que primer accepta la feina, 
després es fa enrere i finalment la torna a acceptar, si hom l’ajuda. 

L’última acceptació es deu a una periodista i assessora lingüística 
(Bel Zaballa), el nom de la qual no surt a la portada però sí a la por-
tadella. És la persona que embasta i que pregunta, que repregunta i 
que refà, la persona que al capdavall l’ajuda, que escriu les justifica-
cions, que enfila les argumentacions, que transcriu les idees de l’ex-
perta. Carme Junyent ho confirma: «El mèrit és d’elles, perquè sense 
l’energia de la Isabel, la feina de la Bel i la mirada crítica d’ambdues, 
aquest llibre no hauria sortit. La meva admiració per dues dones que 
han sabut aparcar el seu ego en favor d’un projecte que entenen 
superior. Sí, ho sé, és la seva feina. Només dic que l’han fet bé.» 

El llibre mostra la Carme Junyent que coneixem, africanista en l’ADN 
i especialista en llengües amenaçades, que s’arromanga verbalment 
per parlar d’una llengua europea que molts estimem i defensem, tan 
amenaçada pels altres com per nosaltres mateixos: la llengua cata-
lana, menystinguda secularment per l’Espanya de sempre (i aliena 
a les institucions europees), també menystinguda en força contextos 
en què els catalanoparlants l’abandonen. «Si no em costa gens dir-ho 
en castellà...» «Si tinc la sort de saber més d’una llengua...» «Au, 

carme Junyent

Edicions La Campana
Barcelona, 2020
144 pàgines

no compliquem les coses.» Llegiu també Corregir mata, de Pau Vidal, que us agradarà. Especialment 
l’article «La mentalitat de l’esclau». 

Una Carme Junyent que continua traient el sumeri, l’accadi, l’amazic, el copte... i que enlluerna amb un 
pensament refinat, però que en aquest llibre interpel·la el lector parlant del català, amb un «depèn de 
tu», que és com un «diguem no». Perquè la llengua no ens la poden prendre, ni ens la podem deixar 
perdre, si no volem. 

L’obra consta de vuit capítols i arrenca amb dades esfereïdores que, si parléssim d’espècies animals, 
ens afanyaríem a corregir, però que, tractant-se de llengües, sembla com si a alguns tant els fes. El 
català forma part del 40% de llengües del món que són en la fase primària de l’extinció. Junyent n’es-
menta els tres símptomes principals i la recepta per a salvar el català: un 30% del compromís de les 
persones que tenen el català com a llengua primera, un 60% de la solidaritat de les persones que tenen 
el castellà com a llengua primera i un 10% de l’esperança de les persones que tenen altres llengües 
diferents del català i del castellà com a llengua primera. 

La tesi del tercer capítol és una de les més potents: el bilingüisme mata el català i el multilingüisme el 
salva. Val la pena de llegir-ne els motius. Igual que en el quart capítol, amb la vulneració de drets lin-
güístics, i el cinquè, amb exemples de discriminació lingüística. I és que, efectivament, sempre cedim 
els mateixos. 

Junyent ha escrit una interessantíssima llibreta de vacances durant el mes d’agost —la trobareu a 
VilaWeb—, amb temes ben diversos que li van proposar els seus seguidors de Twitter. Ara, a la tardor, 
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ens deixa una llibreta amb un deure concret a propòsit del tema de la llengua. Llàstima que, experta 
com és, Junyent no ho aprofiti per a encabir en el discurs, amb més o menys atenció, altres visions del 
problema vingudes de persones o de grups que també hi entenen, i molt: Albert Branchadell, Gabriel 
Bibiloni, Albert Bastardas, Pau Vidal, Francesc X. Vila... i el mateix grup Koiné, per exemple. Miquel 
Pueyo, actual alcalde de Lleida, ens alertava fa pocs anys del «fantasma de la mort del català». A 
vegades avançaríem més si els experts es retroalimentessin. 

Us recomano el llibre, per descomptat, de lectura ràpida i de reflexió pausada. Em pregunto si no és 
el contingut d’un llibre com aquest el que hauria d’arribar a un públic molt més ampli i divers. Els més 
convençuts no canviarem de llengua. Però... i tots els altres? «S’han de crear les condicions perquè 
la gent opti pel català.»  

daVid PaLoma

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

Punts de venda

www.iquiosc.cat/llengua-nacional

per internet

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

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

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

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

 La Ciutat Invisible
C. Riera d’Escuder, 38
08028 Barcelona
http://www.invisible.coop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Llengua
Nacional

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

 Cooperativa Abacus
http://abacus.coop

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

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

 Llibreria Sellarès
Pl. del Carme, 6
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 89 21 286
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