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E D I TO R I A L

Continuant amb l’atenció  
a l’actualitat
Tal com anunciàvem en el número anterior, conti-
nuem repassant l’actualitat lingüística i literària, des 
del començament d’aquest any 2021 fins a final d’abril, 
servint-nos dels mitjans de comunicació. 

El dia 3 de gener un diari barceloní titulava a la primera 
pàgina: «Català deficitari. L’etiquetatge suspèn global-
ment i és inexistent en alguns sectors. L’ús comercial 
de la llengua pròpia a les xarxes socials és testimo-
nial. La Generalitat no sanciona l’incompliment de la llei 
de consum del 2010.» L’endemà, un article d’un altre 
diari, també barceloní, afirmava: «Les lleis de normalit-
zació lingüística es van aprovar amb un consens molt 
ampli, que avui amb tota seguretat no seria possible. 
Cal adonar-nos que no podem exigir que l’escola tota 
sola resolgui els dèficits que tenim com a societat.» 
Semblantment, el dia 6, aquest mateix rotatiu resumia 
un article dient: «La cobertura legal d’una llengua és 
una condició necessària, però no de manera sufici-
ent.» En canvi, l’endemà, se sabia una bona notícia 
literària: «Maria Barbal (Tremp, 1949) guanya el Pla 
amb la novel·la Tàndem. Najat El-Hachmi (marroquina 
nascuda en 1979 i formada a Vic des de l’edat de vuit 
anys) s’enduu el Nadal.» I el 24 l’editorial del diari Ara 
afirmava: «Sense caure en la trampa de la guerra de 
llengües, cal tornar a posar sobre la taula el futur del 
català per a bastir un nou consens.» També pel gener, 
la SNCF inaugurava els anuncis en català a través de 
la megafonia dels trens entre Tolosa de Llenguadoc i 
Portbou.

El dia 10 de febrer els quatre sindicats d’àmbit estatal 
francès es mobilitzaven en defensa de l’ensenyament 
del català a les escoles públiques. El dia 16 del mateix 
mes moria Joan Margarit (Sanaüja, 1938 – Sant Just 
Desvern, 2021), arquitecte i poeta molt popular. I el dia 
22 un sociolingüista es mostrava optimista pel fet que 
centenars de milers de catalans que tenen el català 
com a llengua «no habitual», tanmateix la consideren 
com a «cosa seva».

A partir del mes de març l’emissora Ràdio Arrels es 
posava a retransmetre en català els partits de rugbi 
al Rosselló. El dia 10 del mateix mes s’anunciava que 
Maria Barbal era el nou Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, reconeguda «per haver creat un espai lite-
rari i una veu pròpia». En canvi, el dia 14 la lingüista 
M. Carme Junyent destacava, en una entrevista dins 
un diari manresà, que «a molts instituts el català ja 

no és la llengua vehicular i l’administració no reacci-
ona». L’endemà moria l’escriptor barceloní Estanislau 
Torres, a l’edat de noranta-quatre anys; havia rebut 
la Creu de Sant Jordi. El dia 21 sortia en un rotatiu 
manresà una entrevista a Jem Cabanes (la Pobla de 
Lillet, 1942), corrector, traductor i poeta, que aconseguí 
que el català dels informatius de Televisió Espanyola 
al Principat fos referent en els mitjans audiovisuals. I el 
26 una vintena d’entitats dels Països Catalans, associ-
ades al col·lectiu Enllaçats per la Llengua, reivindica-
ven el dret a viure plenament en català i en lamenta-
ven la desigualtat legal. El darrer dia del mes l’alcalde 
de Perpinyà canviava l’escut de la ciutat i n’eliminava 
l’epítet «La Catalana», decisió que va merèixer una 
protesta pública al cap d’onze dies.

El mes d’abril s’iniciava amb una proposició del 
Parlament balear instant la plena oficialitat del català 
a la Unió Europea. El dia 4 del mateix mes se sabia, 
mitjançant l’entrevista del diari El Punt Avui a l’actriu 
Pilar Almeria, que la Companyia Teatre Micalet fa des 
de 1995 una programació íntegrament en valencià. 
L’endemà es publicava una declaració del Grup Koiné 
defensant-se de les acusacions que el seu manifest de 
cinc anys enrere havia rebut com a «supremacista». El 
mateix dia el conseller delegat de l’empresa de comu-
nicacions Parlem assegurava: «Ho fem tot en català, 
i això encara sobta molta gent.» El dia 9 s’anunciava: 
«França aprova una llei per a promoure les llengües 
minoritàries, com el català», si bé al cap d’una vintena 
de dies uns seixanta diputats presentarien un recurs 
d’inconstitucionalitat. I el dia 14 d’abril se sabia que 
Àlvar Valls (Barcelona, 1947) havia estat guardonat, 
a Manresa, amb el premi Amat Piniella per un «treball 
mastodòntic» sobre Verdaguer. El mateix dia es publi-
cava la notícia: «Eurodiputats exigeixen incloure el 
català i el basc a la plataforma de participació de la 
UE.» I l’endemà se sabia que l’escriptor Josep Vallverdú 
(Lleida, 1923) rebria el premi especial de Plataforma 
per la Llengua, mentre que la revista Sàpiens rebria el 
VIII Premi Martí Gasull. El dia 17 d’abril moria l’intel-
lectual, educador i polític bagenc Joan Badia i Pujol, 
a l’edat de seixanta-nou anys. Podem acabar aquest 
repàs de l’actualitat idiomàtica i literària catalana recent 
reproduint la idea central d’un article publicat el dia 23 
d’abril en un periòdic barceloní i signat per un advocat 
i polític vigatà: «Per a promocionar la llengua, sense 
tenir les eines d’un estat, cal que col·lectivament recu-
perem la consciència lingüística.» Amén.  
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Ser «youtuber» en català: una aproximació 
a la realitat de la nostra llengua a les 
xarxes socials i a les plataformes digitals 

   Neus Anglès Borràs 

El mes d’abril del turbulent any 2020 vaig decidir 
obrir un canal a YouTube1. Fa molts anys que 

consumeixo el contingut que s’hi ofereix, i la reali-
tat és que normalment recorro a vídeos en castellà i 
en anglès. Absorta per l’avorriment del confinament, 
vaig pensar que podia ser una bona idea generar 
contingut per les xarxes socials... però en català. 
Vaig prendre aquesta decisió essent molt consci-
ent de les limitacions que em comportaria: un abast 
reduït de públic, un creixement lent del canal i, si mai 
decidia professionalitzar-me, uns ingressos econò-
mics gairebé inexistents. Així, doncs, per a mi, crear 
contingut en català per a les xarxes socials i les pla-
taformes digitals és un acte ideològic, de defensa i 
de normalització de la llengua; esdevindria una nova 
forma de militància, i no pas una activitat d’oci o una 
feina. Però que jo accedís a això no vol pas dir que 
consideri que s’hagi d’anar en aquesta direcció.

La darrera actualització de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, que es va dur a terme el 8 de juliol del 
2019, indica que l’ús del català com a llengua habitual 
en la població de 15 anys i més ha patit un descens 
considerable des del 20032. 

1 Per a veure el meu canal de YouTube, podeu visitar: https://www.youtube.com/channel/UCkcrmoiGUJ6-OHg_2E0opNQ.
2 Generalitat de Catalunya - Institut d’Estadística de Catalunya (2019). Usos lingüístics de la població. Llengua inicial, d’identificació 

i habitual. Recuperat a partir de https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10364 [en línia]. (Accés: 2 de gener del 2021.) 
3 Generalitat de Catalunya - Institut d’Estadística de Catalunya (2019). Usos lingüístics de la població. Llengua inicial, d’identificació 

i habitual. Recuperat a partir de https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10364 [en línia]. (Accés: 2 de gener de 2021.)
4 Per veure la taula completa visitant: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10364.

Tanmateix, l’enquesta realitzada amb les dades del 
2018 mostra com el 31,5% jovent de 15 anys o més 
tenen el català com a llengua inicial, el 36,5% com 
a llengua d’identificació i el 36,1% com a llengua 
habitual3. Així, doncs, veiem com l’ús del català en 
el jovent de Catalunya està força per sota del 50%; 

Font: Idescat i Direcció de Política Lingüística. Part de l’enquesta d’usos lingüístics de la població4

Població de 15 anys i més segons llengua inicial, d’identificació i habitual
Catalunya. 2018

Milers de persones Percentatge (%)

Llengües més freqüents llengua 
inical

llengua 
d’identificació

llengua 
habitual

llengua 
inicial

llengua 
d’identificació

llengua 
habitual

Català 2.010,4 2.320,6 2.305,1 31,5 36,3 36,1

Castellà 3.366,0 2.978,9 3.104,6 52,7 46,6 48,6

Català i castellà 176,4 440,6 474,2 2,8 6,9 7,4

Població de 15 anys que té el català com a 
llengua habitual. Catalunya 2003-2018

Font: Idescat i Direcció de Política Lingüística. Enquesta d’usos 
lingüístics de la població
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unes xifres preocupants i que es veuen reflectides 
en la forma que tenim el jovent de relacionar-nos  
i de comunicar-nos. En contraposició, la presència 
del castellà en el jovent català oscil·la entre el 46,6% 
i el 50%.

És una realitat objectiva que hi ha una manca 
clara de referents en català entre el públic infantil 
i juvenil, sobretot en la quota d’edat inferior als 10 
anys. Gran part del jovent de Catalunya vam créixer 
amb el Club Super 3 o el 3XL, som la generació 
de Bola de Drac i del Detectiu Conan en català; els 
dibuixos animats arribaven 
a tots els nens i totes les 
nenes de Catalunya, indi-
ferentment de si érem cata-
lanoparlants o no. Ara és un 
repte generar referents en 
català que interpel·lin tota 
mena de població, però això 
no ha estat sempre així: fa 
uns quants anys, la televisió 
pública va ser capaç d’arri-
bar a moltíssimes famílies 
de Catalunya i, amb això, es va normalitzar l’ús del 
català, convertint-la en una llengua natural i inherent 
en la nostra antropologia social i cultural. Al capda-
vall, el català formava part de l’hegemonia. 

En canvi, actualment el català està assumint un rol en 
la política, la societat, la cultura, etc. de caire alterna-
tiu. Cada vegada més, la nostra llengua s’està vivint 
i experimentant amb una certa alteritat, allunyada de 
la quotidianitat de moltes persones arreu dels Països 
Catalans. Revertir aquesta situació comporta un 
debat complex, que s’ha d’abordar en un àmbit mul-
tidisciplinari: les humanitats, les ciències socials, la 
política... Pel que fa als mitjans d’oci actuals adreçats 
al públic infantil i juvenil, és prioritari crear un ima-
ginari col·lectiu en català; cal analitzar les diferents 
xarxes socials i plataformes digitals i ser capaços de 
generar referents en català per a poder acostar la 
nostra llengua i fer-ne un mitjà de comunicació vàlid 
per a tothom. És innegablement urgent la necessitat 
de destinar partides econòmiques a aquesta qüestió.

Com a youtuber en català, convisc amb les man-
cances i les limitacions que implica crear contingut 
en català. Només cal veure com molts referents en 
el món influencer de l’Estat espanyol són catalans 

i, de fet, catalanoparlants (Dulceida, Clakovi, Patry 
Jordán...), però tot i això creen el seu contingut en 
castellà. Crear contingut en català com una activitat 
de lleure o una tasca militant, sense esdevenir una 
font d’ingressos reals, acaba per desencantar i per 
impedir produir contingut de qualitat. La passada 
primavera, va aparèixer Canal Malaia, un grup de 
persones que «impulsen la creació de contingut en 
català a YouTube i Instagram»5. Un dels seus cre-
adors, Arnau Rius Llorens, en l’article Per què TV3 
faria bé de llançar 400 nous productes a xarxes? 
explica, entre altres coses, quina és la situació actual 

dels creadors de contingut 
en potència: «TV3 hauria 
de tenir des d’ara i fins a 
sempre 400 miniproductes 
actius a TikTok, Instagram, 
Twitch i YouTube. No es 
tracta de tenir actives i en 
graella 400 sèries com Bola 
de Drac o Merlí, sinó de con-
tractar creadors freelance i 
tenir sempre més 400 pro-
ductors audiovisuals tirant 

endavant el seu projecte o el seu talent, pagats per 
la CCMA. Això implicaria tenir repartits arreu del terri-
tori joves (i no tan joves) rebent suport econòmic per 
a poder sustentar el seu racó creatiu en qualsevol 
de les moltes plataformes disponibles. Ara ho estan 
fent majoritàriament en castellà i gratis; paguem-los 
un sobresou per a fer el que els agrada: donem-los 
mitjans i exposició a canvi de ser tutelats per un petit 
equip amb un despatxet improvisat en un soterrani de 
Sant Joan Despí»6. Tanmateix, ja existia Creadors, 
una «comunitat de creadores de contingut audiovi-
sual en català a Internet»7. Amb això veiem com hi ha 
iniciatives per a fomentar la creació de contingut en 
català per a les xarxes socials i les plataformes digi-
tals, però sempre es fa des de l’àmbit privat o des de 
grups de persones organitzades d’una manera alter-
nativa. Ens trobem davant la necessitat d’impulsar 
polítiques públiques de caire lingüístic i de caire eco-
nòmic per a poder produir contingut i generar refe-
rents en català per al públic infantil i juvenil.

Un altre aspecte a abordar és la concepció de la 
llengua: no l’hauríem de percebre com un bé capital, 
sinó com un bé comú i col·lectiu, que fomenta crear 
teixit. El català és per a tothom i s’ha de represen-
tar en tots els vessants; per això és tan important 

5 Canal Malaia (2020), Malaia, recuperat a partir de http://malaia.cat [en línia] (accés: 2 de gener del 2021).
6 Rius Llorens, A. (2020), Per què TV3 faria bé de llançar 400 nous productes a xarxes? Recuperat a partir de 
 https://www.naciodigital.cat/opinio/21425/tv3-faria-be-llancar-400-nous-productes-xarxes [en línia] (accés: 2 de gener del 2021).
7 Creadors (2020), Hola què tal, recuperat a partir de https://creadors.tv [en línia] (accés: 2 de gener del 2021).

Ens trobem davant la 
necessitat d’impulsar 

polítiques públiques de caire 
lingüístic i de caire econòmic 

per a poder produir contingut i 
generar referents en català per 

al públic infantil i juvenil.
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visibilitzar els múltiples dialectes que té la nostra 
llengua, sense caure en el centralisme barceloní. De 
la mateixa manera, s’ha de reivindicar el català com a 
llengua d’acolliment i no caure mai en actituds racis-
tes i classistes a l’hora d’utilitzar-la; tampoc no hem 
d’acomplexar-nos, el català és per a tothom. Molts 
de nosaltres som néts d’avis migrants, que han après 
l’idioma sense anar a l’escola i que han lluitat per una 
immersió lingüística plena. El català no és exclusiu, 
hem de fer caure aquesta dicotomia.

Si entenem i apostem pels punts anteriorment expo-
sats, avançarem d’una manera real cap a un oci ple-
nament en català. Tenim dret a consumir plataformes 
digitals i xarxes socials en català, però també tenim 
dret a sentir-nos recolzats econòmicament per a poder 
fer front al nostre projecte i poder produir continguts 
de qualitat. En un estudi impulsat, finançat i publi-
cat per la Direcció General de Política Lingüística, 
que pren per nom Català, youtubers i instagramers. 
Un punt de partida per promoure l’ús de la llengua i 
elaborat pel Centre de Recerca en Sociolingüística  
i Comunicació Universitat de Barcelona (CUSC), «es 
plantegen línies d’acció com l’estímul econòmic al 
posicionament dels continguts catalans en les pla-
taformes, la remuneració suplementària de visites 

8 Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació – Generalitat de Catalunya (2020), Català, youtubers i instagramers. Un punt 
de partida per promoure l’ús de la llengua, recuperat a partir de https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/estudi-youtubers-insta-
gramers-catala [en línia] (accés: 2 de gener del 2021).

per compensar el biaix econòmic que suposa als 
youtubers i influenciadors la dificultat per monetitzar 
els seus esforços en unes plataformes amb barems 
de monetització pensats per a llengües globals, el 
finançament de continguts especialitzats en català, 
la facilitació del contacte entre microinfluenciadors 
que usen el català i empreses per afavorir acords 
de patrocini i l’impuls de la presència dels influen-
ciadors catalans en esdeveniments perquè en facin 
l’adaptació en reproducció en línia  als seus formats 
de treball»8. Invertir des de l’àmbit públic en aquesta 
direcció pot ajudar a recuperar gran part de les gene-
racions que ja no estan creixent en català. Les dades 
pel que fa a l’ús del català entre el jovent no són 
bones, però encara som a temps de canviar-ho.

Tal com vaig dir en el vídeo de presentació del meu 
canal, el que pretenc és encoratjar totes aquelles 
persones que en algun moment s’han plantejat crear 
contingut a les xarxes socials d’una manera profes-
sional, que ho facin en català. Tanmateix, faig una 
crida a totes les institucions i iniciatives públiques per 
tal que treballin per fomentar el català en les xarxes 
socials i les plataformes digitals, perquè d’aquesta 
manera podrem normalitzar l’ús del català i visibilit-
zar-lo entre el jovent. 
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Les aplicacions tecnològiques amb alguna finalitat 
lingüística com ara traductors automàtics, siste-

mes de diàleg, reconeixedors de la parla, generadors 
de resums automàtics, etc. tenen normalment una 
arquitectura comuna a totes les llengües. Cada apli-
cació, aleshores, s’adapta mitjançant corpus especí-
fics per a cada llengua. Per tant, es necessiten dos 
components: l’arquitectura i les dades, i tant l’un com 
l’altre constitueixen recursos que poden ser de propi-
etat o lliures. En el cas del programari lliure, l’usuari 
té accés al codi font i el pot 
modificar a la seva conve-
niència o distribuir-lo lliure-
ment. També pot ser, però, 
que l’usuari tingui accés 
al codi font però no pugui 
modificar-lo ni distribuir el 
producte, de manera que 
tindríem un recurs de codi 
obert però no lliure. Els seus 
usos i possibilitats es determinen a través de la lli-
cència que s’atorga a cada producte.

Els productes comercials de propietat tenen una gran 
tendència a afavorir les llengües dominants i majori-
tàries, mentre que les altres queden arraconades en 
l’àmbit tecnològic. Si les úniques opcions que tenim, 
aleshores, són els productes de propietat, la inver-
sió necessària tant de les institucions com de l’usuari 
final és enorme, sobretot econòmicament. Per això 
els recursos lliures en llengües minoritàries i mino-
ritzades són tan importants: permeten crear i gesti-
onar recursos lingüístics sense dependre de grans 
empreses del sector; és a dir, gaudir de sobirania 
tecnològica. La sobirania tecnològica és un corrent 
social i polític que defensa i promou l’autogestió per 
part dels ciutadans de les infraestructures tecnolò-
giques. En el cas de les aplicacions lingüístiques, 
rau en la creació i la gestió de programari i recursos 
lliures perquè els ciutadans a nivell individual, les 
institucions i també les empreses els puguin utilitzar 
per a crear productes en una determinada llengua. 
Però, quines opcions tenim per al català?

La sobirania tecnològica per al 
català: quines opcions tenim?

   Mireia Farrús 
Universitat de Barcelona

Softcatalà (https://www.softcatala.org/) és l’exem-
ple paradigmàtic de sobirania tecnològica en català. 
Fundada en 1998 com a associació sense ànim de 
lucre, la seva missió principal és el foment de l’ús  
i la presència del català en la informàtica, internet i 
les noves tecnologies, amb prioritat per al programari 
lliure. Softcatalà treballa en la traducció al català de 
programari, i proporciona eines lingüístiques com cor-
rectors i traductors automàtics, diccionaris i tecnolo-
gies de la parla, entre altres. Recentment, l’associ-

ació ha llançat un nou tra-
ductor automàtic basat  en 
xarxes neuronals, que és la 
tecnologia més puntera per 
a aquest tipus d’aplicacions.

Un altre exemple més recent 
de sobirania tecnològica és 
la cooperativa Col·lectivaT 
(https://collectivat.cat/), que 

des de l’any 2017 ofereix recursos computacionals 
en reconeixement i síntesi de la parla, traducció auto-
màtica i comprensió del llenguatge natural. Els seus 
membres també ofereixen tallers sobre tecnologies 
lingüístiques per a desenvolupadors, emprenedors i 
usuaris. Fa pocs mesos, Col·lectivaT va presentar el 
Catotron, el primer sistema de síntesi de veu lliure 
basat en xarxes neuronals, que, com en el cas de 
la traducció automàtica, és la tecnologia més avan-
çada en aquest tipus d’aplicacions.

A un nivell més institucional, el Departament de 
Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya 
ha impulsat molt recentment el projecte AINA —en 
homenatge a la filòloga Aina Moll— amb la col·labora-
ció del Barcelona Supercomputing Center. L’objectiu 
de l’AINA és proporcionar recursos digitals en català 
perquè les empreses o centres de recerca les puguin 
utilitzar per a entrenar algorismes d’intel·ligència arti-
ficial basats fonamentalment en xarxes neuronals i 
poder crear així aplicacions avançades, sobretot en 
els camps de la traducció automàtica i de les tecno-
logies de la parla. De fet, llengües majoritàries com 

En el cas del programari lliure, 
l’usuari té accés al codi font 
i el pot modificar a la seva 

conveniència o distribuir-lo 
lliurement.
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l’anglès ja tenen al seu abast aquest tipus de recur-
sos generats per institucions que se’n fan càrrec; així, 
grans empreses com Google, Microsoft i Apple utilit-
zen recursos digitals creats per la DARPA (l’Agència 
de Projectes de Recerca Avançada del Departament 
de Defensa dels EUA) per a generar els seus models 
d’intel·ligència artificial. Qualsevol país, nació o ter-
ritori amb una llengua pròpia, per petit que sigui, ha 
de tenir aquest suport institucional lingüísticament, 
també en el camp digital.

La sobirania tecnològica, però, no és exclusiva de 
les aplicacions informàtiques, sinó que es pot esten-
dre a altres sectors digitals com l’audiovisual. En un 
món dominat per les llengües majoritàries com el dels 
youtubers, iniciatives com la del Canal Malaia són 
cabdals. Els algorismes de les xarxes prioritzen les 
recomanacions automàtiques dels vídeos amb moltes 
visites, però com que en català hi ha pocs vídeos i es 
troben dispersats, és difícil que la xarxa generi reco-
manacions de vídeos basant-se en la llengua. Per tal 
de fer front a això, el Canal Malaia ajuda a visibilit-
zar altres vídeos en català quan se n’ha vist un en 
aquesta llengua, de manera que l’algorisme aprèn a 

Figura: Traductor automàtic de Softcalà

relacionar vídeos en aquesta mateixa llengua i pot 
generar les recomanacions adequades.

En un món digital i globalitzat com el que ara tenim, 
es farà difícil evitar l’extinció d’una llengua si no se 
n’evita també l’extinció digital, i sembla que en el perill 
d’aquesta segona ja s’hi troben unes quantes llengües 
europees. En aquest sentit, la sobirania tecnològica és 
un benefici per a qualsevol llengua, però sobretot per 
a les minoritzades, perquè la disponibilitat de recursos 
lliures els atorga una independència que és crucial a 
l’hora de fer front a reptes generats per la intel·ligèn-
cia artificial i altres sectors digitals, en què la quantitat 
de recursos disponibles és determinant per a la quali-
tat del producte final. Les iniciatives sorgides de dife-
rents àmbits de la ciutadania, cooperatives, volunta-
riat, etc. són importantíssimes, i sovint molt més pro-
peres a l’usuari final, però el suport institucional també 
és imprescindible si volem tenir una llengua moderna, 
plenament normalitzada digitalment i a l’abast de totes 
les nostres pantalles. Però al final és feina de tots; com 
a usuaris hem de reclamar el dret de poder viure en 
català també a través de la tecnologia, i utilitzar tots 
els recursos disponibles que ajuden a fer-ho possible. 
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En relació amb l’estatus de la llengua catalana, al 
paper que la nostra llengua nacional ha de fer 

en una futura República catalana independent, a la 
defensa dels drets lingüístics i de la llengua com a 
part fonamental de la nostra identitat col·lectiva, s’ha 
produït un fenomen aparentment paradoxal: quan l’in-
dependentisme ha esdevingut majoritari (gairebé únic) 
dins el catalanisme polític, el debat sobre la llengua 
ha estat aparcat, perquè, també aparentment, resulta 
incòmode.

Durant aquests darrers mesos, àdhuc anys, estam 
assistint a fenòmens curiosos, com ara el refredament 
de la qüestió lingüística en el debat públic, la qualifi-
cació a la lleugera del que és 
extrema dreta o feixisme, la 
referència a la identitat com 
si es tractàs poc menys que 
d’un fet demoníac, la qualifi-
cació de fonamentalista de 
qualsevol actitud lingüística 
que en una comunitat auto-
centrada es considera com a 
simplement normal, l’accep-
tació de l’estatus de la subordinació lingüística com 
si fos la cosa més natural del món, la consideració de 
la defensa de la llengua com una cosa tronada i anti-
quada, la defensa de tot tipus d’insubmissió i de rebel-
lia excloent-ne sistemàticament la que fa referència a 
la llengua catalana, o l’acceptació majoritària per part 
de l’independentisme del model lingüístic desigualitari 
que ens va imposar el que ells mateixos en diuen des-
qualificativament «règim del 78».

Observam, doncs, que la qüestió de la llengua inco-
moda una part important de l’independentisme, del 
catalanisme, contràriament al que havia ocorregut 
fins que aquest ha esdevingut un corrent majoritari 
en la nostra societat. Observam també que, si hom 
hi burxa una miqueta, sense intenció de fer cap mal 
ni d’obrir ferides, aquesta incomoditat es converteix 
automàticament en rebuig. I, en veure aquests fets 
(crec que bastant objectivament) ens interessam 
pels mecanismes psicosocials que porten a aquests 

L’estatus del català: entre la 
incomoditat i el rebuig a obrir el debat

   Bernat Joan i Marí

posicionaments, poc explicables a partir de l’observa-
ció rigorosa de la realitat sociolingüística dels nostres 
països.

1.REFREDAMENT DE LA QÜESTIÓ LINGÜÍSTICA

Cada vegada que dins el domini lingüístic català hi 
ha hagut algun territori que ha recuperat un mínim de 
poder propi, un mínim d’autonomia política, hom ha 
treballat per intentar afiançar els trets d’identitat fona-
mentals, al capdavant dels quals trobam la llengua i la 
cultura. Així, la tasca de govern de la Mancomunitat 
de Catalunya, liderada per Enric Prat de la Riba, a 
principis del segle passat, va comportar la consti-

tució de l’Institut d’Estudis 
Catalans i de la seua Secció 
Filològica. La II República, 
amb l’Estatut d’Autonomia 
per a Catalunya, va suposar 
el reconeixement de l’ofi-
cialitat de la llengua cata-
lana al Principat. En el pro-
jecte d’Estatut d’Autono-
mia per a les Illes Balears, 

també durant la II República, avortat pel colp d’estat 
franquista, també s’hi contemplava l’oficialització del 
català.

Arreu del domini lingüístic, des del principi de la 
Renaixença (segle XIX), es va produir un intens 
debat sobre el paper que havia de jugar la llengua 
catalana en el procés de redreçament nacional. Les 
posicions, cada vegada que s’ha debatut la qüestió, 
han estat diverses. Han oscil·lat, històricament, entre 
aquells que es conformen amb una cadira per al català 
al costat del tron del castellà (per dir-ho en termes 
d’algun autor de la primera Renaixença) fins aquells 
que aspiren a la plena normalitat social de la llengua 
catalana dins els territoris que li són propis.

Durant el darrer franquisme i durant la Transició a 
la democràcia (si més no formal), el debat sobre la 
llengua va ser ben viu. Hi havia un neguit evident de 
preservar els mots, per dir-ho en termes de Salvador 

Quan l’independentisme ha 
esdevingut majoritari dins el 
catalanisme polític, el debat 

sobre la llengua ha estat 
aparcat
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Espriu, de salvar el nom de cada cosa. I cadascú 
feia les propostes que pensava que podien contri-
buir-hi. Des del «possibilisme» que imposava l’enco-
tillament de la Transició, es va vincular l’escassa auto-
nomia política amb la voluntat de recuperar la llengua. 
S’establiren diverses polítiques lingüístiques regionals, 
amb més o menys convenciment, per a començar a 
construir un estatus mínimament digne per a la llengua 
catalana, amb la voluntat de preservar-ne el futur.

A mesura que s’avançava en el procés de normalit-
zació lingüística, es podia anar eixamplant el camí 
de les pròpies reivindicacions i esperances. Es cons-
truïa, maó a maó, la paret de la recuperació plena de 
l’ús de la llengua catalana. Però, com deia Lluís V. 
Aracil, les aspiracions màximes de vegades no cobrien 
les necessitats mínimes. Veníem d’una etapa en què 
s’havia produït un canvi poblacional molt important, 
que havia derivat inexorablement en un canvi lingüís-
tic, en un temps històric en què la nostra comunitat 
humana no comptava amb cap tipus de poder per a 
planificar sobre la llengua i per a incorporar la gent 
nouvinguda a la nostra comunitat lingüística.

La tasca titànica de fer del català la llengua pública 
comuna dins la nostra nació requereix poder comptar 
amb un estat propi. I teníem (i tenim) a les mans els 
mecanismes escassos de tres comunitats dites autò-
nomes. Però s’ha anat treballant des del possibilisme 
per tal d’eixamplar camí, i procurant no renunciar als 
objectius finals de plena normalitat per a la nostra 
llengua nacional. La tensió entre el que hom con-
siderava que es podia fer i el que s’entenia com a 
necessari ha mantengut durant anys un debat viu al 
voltant de la llengua. S’ha debatut tant sobre tàctica 
com sobre estratègia, i també s’han posat en qüestió 
models diversos del resultat final al qual hom voldria 
arribar. Hi ha hagut, fins i tot, un temps, durant la 
segona dècada del segle XXI, en què s’ha debatut 
sobre quin hauria de ser el model lingüístic d’una 
futura República catalana.

Però, al cap de la corda, quan el projecte republicà 
català sembla més a prop que mai, quan el catala-
nisme ha fet un tomb generalitzat cap a l’assumpció 
del projecte d’independència política, s’ha refredat el 
debat sobre la llengua. Fa la impressió que, si més 
no a una part important del catalanisme, el debat l’in-
comoda. A mesura que s’acosta el temps en què hom 
haurà de prendre decisions autocentrades, es nota 
fluixera de cames, o tacticisme, o ganes de no debatre 
qüestions que poden incomodar, que certament no 
ajuda gaire a anar bastint allò que fins ara s’ha convin-
gut a anomenar «estructures d’estat». La construcció 
d’una llengua nacional, d’una llengua pública comuna, 

de la llengua de la República, constitueix, entre nosal-
tres, una estructura d’estat important. I resulta contra-
dictori voler construir l’estat i alhora escamotejar el 
debat sobre aquesta estructura fonamental.

Per què incomoda, la qüestió de la llengua, una part 
del catalanisme actual? Per què fins i tot arriba a irritar 
alguns líders polítics? Per què alguns d’aquests líders 
polítics opinen sobre la configuració lingüística de la 
futura república a la lleugera, sense tenir en compte 
els mecanismes més elementals de construcció de 
la política lingüística? Per què s’accepta l’statu quo 
actual com a bo per a la futura República en qüestió 
de llengua però no en cap altre àmbit? Per què tota 
rebel·lia és moderna excepte la que fa referència a la 
defensa de la llengua pròpia dels nostres països? Tot 
seguit intentarem reflexionar —discorrent-hi, moltes 
vegades, sense arribar a conclusions prou clares— 
sobre aquestes qüestions, si més no sorprenents.

2. QUALIFICACIÓ LLEUGERA I POC RIGOROSA 
DEL QUE ÉS EXTREMA DRETA / FEIXISME. 
BANALITZACIÓ DEL FEIXISME

I entram aquí en una segona paradoxa: com més por 
diu que ens fa el feixisme, el populisme o l’extrema 
dreta, més es tendeix a banalitzar-los. Per una qüestió 
elemental de psicologia projectiva, els catalans auto-
centrats rebem sistemàticament acusacions de fei-
xisme, de populisme, de supremacisme i similars quan 
feim públics els nostres projectes. Així, pot rebre qual-
sevol d’aquests desqualificatius, posem per cas, el fet 
de posicionar-se a favor que el català sigui la llengua 
oficial única de la futura República (a excepció de la 
Val d’Aran, de llengua occitana). Pot ser desqualifi-
cada de manera contundent l’opinió que l’espanyol 
no hauria de ser cooficial en la futura República cata-
lana. Fins i tot pot rebre algun exabrupte el fet de voler 
mantenir la major part del sistema educatiu en llengua 
catalana, o d’intentar promoure mínimament el català 
dins els àmbits on avui pràcticament hi és inexistent. 
En casos extrems es presenta com a feixisme o com 
a supremacisme el simple fet d’utiltzar la llengua cata-
lana en determinats àmbits.

Que els nostres enemics utilitzin aquestes estratè-
gies desinformatives deu formar part del seu cabal 
comunicatiu. No ens n’hauríem de sorprendre i, en 
tot cas, hauríem d’estar preparats per a fer-los front. 
Fa més mal, emperò, que es facin servir arguments 
cosins germans d’aquests entre companys de viatge. 
Prendré com a exemple per a il·lustrar-ho uns fets 
que varen ocórrer el desembre del 2020. El vicepresi-
dent del Parlament de Catalunya, el diputat de Junts 
per Catalunya Josep Costa, va participar virtualment 
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en una reunió auspiciada pel grup Donec Perficiam, 
amb vinculacions a l’Assemblea Nacional Catalana. 
En l’esmentada reunió, hi havia partits polítics amb 
representació parlamentària, com ara Demòcrates, 
liderat per Antoni Castellà, i grups amb una escassa 
incidència social. Entre aquests darrers es trobava 
el Front Nacional de Catalunya (no el confongueu 
amb l’històric Front Nacional de Catalunya que va 
ser actiu durant el franquisme i durant la Transició a 
la democràcia), un grupuscle considerat d’extrema 
dreta amb escassíssima representació municipal (crec 
que només una regidora a Ripoll). També hi havia 
el grup Catalunya Acció, liderat per Santiago Espot,  
a qui alguns també s’apressaren a qualificar d’extrema 
dreta. Amb la voluntat evident de fer mal a Junts per 
Catalunya, des d’Esquerra Republicana de seguida es 
va demanar la dimissió de Josep Costa (petició a la 
qual es va afegir, amb l’acriticisme habitual, la CUP). 
Segons Sergi Sabrià, s’havia creuat una «línia ver-
mella», en participar en una reunió on hi havia «grups 
feixistes».

He de reconèixer que, fins i tot estant habituat a la 
guerra bruta que sol empastifar la política, em va 
costar de sortir de l’estat d’estupefacció. Tenia entès 
que el feixisme era, per començar, un moviment de 
masses. I no era capaç de veure les masses dels gru-
puscles esmentats per enlloc. D’altra banda, qualifi-
car de «feixisme» o fins i tot d’extrema dreta determi-
nats grups pel simple fet que s’expressen a favor del 
control de la immigració també em resulta si més no 
sorprenent. Independentment de la posició que hom 
tengui sobre el tema (qui signa és partidari d’una soci-
etat acollidora, on tothom pugui tenir el seu lloc i cons-
truir el seu projecte de vida, independentment del seu 
indret de naixement), trob agosarat associar automà-
ticament control de la immigració amb extrema dreta. 
Perquè, si l’associació fos exacta, hom podria quali-
ficar el PSOE i Podem, actuals integrants del govern 
espanyol, com a extrema dreta. I no crec que la qua-
lificació fos del tot ajustada a la realitat. En la pràctica, 
tots els governs europeus, i molt especialment tots els 
de la riba mediterrània, serien d’«extrema dreta». Ho 
vull subratllar: en la pràctica. Perquè sistemàticament 
es practia allò que és posat en dubte dins el camp de 
la teoria estricta i pura.

Termes com «feixisme», «xenofòbia», «extrema 
dreta», «populisme», etc, es banalitzen contínua-
ment en el discurs públic a la nostra part del món. 
La banalització fa, entre altres coses, que s’esten-
gui una espessa calitja al voltant del que sí que és 
feixisme, xenofòbia, extrema dreta o populisme. Si 
ho pot ser qualsevol cosa, hom pot arribar a la con-
clusió que no ho és res. I, per tant, permetre que el 

feixisme i el populisme campin al seu aire i que impreg-
nin les actuacions de formacions polítiques que fins 
ara semblava que hi podien ser fins i tot impermeables. 
A la tardor del 2020 es va viure un episodi esperpèn-
tic a l’Ajuntament de Barcelona, al voltant d’aquesta 
qüestió. Des del grup municipal liderat per Manuel 
Valls, hom va proposar de retirar la medalla d’or de 
la ciutat al Molt Honorable Heribert Barrera, que fou 
president del Parlament de Catalunya i líder histò-
ric d’Esquerra Republicana. Valls, que a França fou 
denostat per suposada xenofòbia, l’acusava precisa-
ment de xenòfob. Immediatament els seus aliats de 
la cohort esquerranosa s’hi varen afegir de la manera 
més acrítica i estúpida (perquè va en contra dels seus 
propis interessos polítics). I varen treure la medalla 
a un Barrera que, traspassat fa anys, ja no es podia 
defensar. Em referesc a aquest cas perquè es vegi el 
mal que l’ús banal de l’argument del feixisme (o d’argu-
ments col·laterals com el de la xenofòbia) pot causar. 
Perquè qui va quedar malament, qui estic convençut 
que al cap i a la fi quedarà malament davant la histò-
ria, no va ser ni serà Heribert Barrera, sinó l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Queixar-se de l’assistència d’un polític destacat de 
Junts per Catalunya a una reunió virtual en què, 
darrere una pantalleta, hi havia algú d’un grupuscle 
que algú altre titllava banalment de feixista i no fer res 
davant un Consell General del Poder Judicial prorro-
gat il·legalment durant més de dos anys, que manté  
a la presó líders independentistes no té rei ni roc. Però 
la novoparla orwelliana que embolcalla la comunica-
ció pública d’una manera cada vegada més envoltant 
fa que hom pugui amollar-les de l’alçada d’un cam-
panar sense quedar amb la cara vermella de vergo-
nya. I provoca que moltes de les incongruències més 
flagrants passin pràcticament desapercebudes per al 
lector mitjà.

Banalitzar el feixisme és fer befa de la història, de 
totes aquelles persones que han estat perseguides 
per aquest moviment de masses, molt actiu durant 
determinades etapes del segle XX, que ha provocat 
guerres, dictadures, mort i persecució en llocs molt 
diversos del nostre planeta. Ser poc rigorós a l’hora 
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de titllar algú de «feixista» no porta a res més que  
a l’afermament de la novoparla que avui domina la 
discussió pública, amb la intenció, molt ben detec-
tada en el seu moment per George Orwell, no d’ajudar  
a entendre el món, sinó de posar bastons a les rodes 
perquè no es pugui entendre.

3. EL PAPUS DE LA IDENTITAT

Un altre concepte que, o bé s’usa contra la voluntat de 
recuperar la llengua catalana o es treu com a papus 
per a fer por a la gent, és el de la identitat. Certament, 
arreu d’Europa, hi ha moviments considerats popu-
listes (o fins i tot d’extrema dreta) que s’autoqualifi-
quen com a «identitaris». El terme, per exemple, és 
molt usat a França entre aquells que reivindiquen una 
identitat francesa absolutament deslligada de l’islam 
o d’altres components de la nova (o vella) immigració 
als territoris de la República. A Polònia o a Hongria 
el terme també s’usa d’una manera completament 
desacomplexada. Aquest ús ha servit a determinades 
forces polítiques dels nostres països per a denostar, 
d’una manera acrítica i poc rigorosa, la identitat. Quan 
algú reclama el manteniment de la identitat pròpia, 
automàticament el fan esdevenir sospitós de popu-
lisme o d’extremisme polític.

A aquesta circumstància, entre nosaltres, hi hem d’afe-
gir el fet que el principal tret d’identitat de la nostra 
societat, dels nostres països, és la llengua catalana. 
La nostra llengua nacional forma part essencial de 
la identitat dels catalans. I li dóna força, perquè la 
llengua, com a element identitari, probablement és el 
més inclusiu de tots. Potser fins i tot podríem conside-
rar que és l’únic clarament inclusiu. Perquè, si el princi-
pal tret d’identitat és la religió, no es considera adequat 
practicar dues religions o tres al mateix temps. En 
practiques una o una altra, però no totes alhora. Igual 
ocorre amb el lloc de naixement o amb el ius sangui-
nis. Només en tenim un i no hi ha manera humana de 
mofidificar-ho. Per tant, resulta completament exclo-
ent. Igual que el color de la pell, o altres contingèn-
cies que queden completament fora del nostre control. 
Afeblint el discurs sobre la identitat, reduint-lo i esco-
rant-lo, doncs, s’afebleix la llengua.

Entenem que cal bastir un discurs a favor de la llengua 
catalana que pugui incloure l’element bàsic de formar 
part de la identitat nacional dels catalans. Cal, per tant, 
entendre que la identitat no és de dretes ni d’esquer-
res, que no forma part del patrimoni de cap formació 
política, i que constitueix un element present en tots 
els pobles del món. Tota col·lectivitat humana té iden-
titat. Tota col·lectivitat humana capaç de constituir un 
demos propi s’identifica a ella mateixa, i és identificada 

per les altres. No hi ha demos, no hi ha poble ni demo-
cràcia, sense identitat.

Defensar la identitat forma part indestriable de la 
defensa de la llengua catalana. Si denostam siste-
màticament la identitat ens quedam sense base per 
a defensar la llengua com a element identitari. Si des-
proveïm la llengua d’aquesta condició, se’ns fa molt 
més difícil de justificar que tenguem l’estranya inten-
ció de projectar-la vers el futur.

Entre nosaltres, carregar-se la identitat com a base de 
la defensa de la llengua constitueix un dels elements 
més utilitzats per a atacar, indirectament, la norma-
lització de la nostra llengua nacional. Resulta del tot 
necessari, doncs, que comptem amb la pipella sufici-
ent i amb la raó del discurs necessària per a fer front a 
aquesta estratagema que vol soscavar els fonaments 
del nostre redreçament lingüístic.

4. L’EFECTE GRUP KOINÉ

«Més Rosalía i menys Koiné», piulava el bocamoll 
Gabriel Rufián, diputat d’Esquerra Republicana al 
Congrés espanyol, com si existís alguna contradicció 
intrínseca entre ser fan de la multipremiada cantant 
catalana i alhora estar d’acord amb les tesis propugna-
des pel grup Koiné, en relació amb el futur de la llengua 
catalana, a la planificació lingüística al nostre país i  
a l’estatus que li pertocaria.

Amb el seu tuit poc reflexiu (no tant com el de les 
trenta monedes, però a poca distància) indica, de tota 
manera, un estat d’opinió que els adversaris de la nor-
malització de la nostra llengua nacional tenen intenció 
d’imposar. I treballen a escarada per fer-ho. Es tracta 
de mostrar la defensa del català com quelcom aca-
dèmic, elitista, fins i tot una mica antiquat, amb un toc 
de tuf de naftalina. L’estereotip resulta més vell que el 
pastar. De fet, arranca de la Revolució Francesa, en 
què els il·lustrats que la varen dur a terme s’escarres-
saren a mostrar el francès com a llengua de la llum, 
de la ciència, de la modernitat, del futur, de la igual-
tat i de la democràcia, enfront de la resta de llengües 
de França, que representaven els valors contraris: la 
foscor, la bruixeria, l’antiguitat, la tradició, la desigual-
tat i, al cap i a la fi, la societat estamental i pre-de-
mocràtica. Com si la democràcia, en el món, hagués 
començat amb la Revolució Francesa.

Aquí, actualment, entre nosaltres hi ha qui pren 
aquests estereotips i, d’una manera conscient  
o inconscient, se’ls fa seus. Considerar el Grup Koiné 
més «tancat», més «elitista» o més «propi del passat» 
que les cançons de l’admirable Rosalía constitueix 
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una assumpció sense pal·liatius del discurs clarament 
favorable a l’imperialisme lingüístic, al supremacisme 
de la llengua superposada, al manteniment de la desi-
gualtat lingüística, a la legitimació d’un model lingüís-
tic desigualitari al Regne d’Espanya (i potser àdhuc  
a una futura República catalana).

El pecat del Grup Koiné, en el seu manifest inicial, va 
ser reclamar l’oficialitat única del català en una futura 
República catalana independent. No es proposava cap 
model lingüístic que no existeixi a la nostra part del 
món. Sense sortir de la Unió Europea, hi ha una clara 
majoria d’estats que compten amb una sola llengua 
oficial. En les Repúbliques bàltiques, sense anar 
més lluny, amb situacions sociolingüístiques bastant 
comparables a la de Catalunya, no hi ha bilingüisme 
oficial. Estònia té l’estonià com a única llengua oficial. 
Com Letònia hi té el letó (malgrat comptar amb una 
minoria russa de gairebé la meitat de la població naci-
onal), i Lituània ha optat perquè el lituà sigui l’única 
llengua oficial. A Eslovènia tan sols és oficial l’eslovè, 
a Hongria l’hongarès, a Polònia el polonès... Hongria 
no ha mantingut l’oficialitat de l’alemany, i ho hauria 
pogut fer. Tampoc no l’ha mantengut Txèquia. En les 
Repúbliques bàltiques no hi és oficial el rus. La tònica 
més general, doncs, a la nostra part del món, és la que 
proposen els acadèmics del Grup Koiné.

A part de conferir-los un sentit elitista, els detrac-
tors del grup, en l’àmbit de la comunicació pública, 
han volgut donar-li un aire de cosa antiga, pròpia del 
passat, amb una mica de tuf de naftalina. Com si el 
fet que un estat compti amb una llengua oficial fos 
quelcom completament periclitat. Curiosament, els 
qui volen presentar d’aquesta manera els signants del 
Grup Koiné, en canvi, no es fixen en el fet que l’Estat 
espanyol, sense anar més lluny, té una única llengua 
oficial. Com ocorre a la majoria dels estats que inte-
gren la Unió Europea. I, més extensament, com ocorre 
a la majoria d’estats amb bandera a l’ONU. La tònica 
general, doncs, és allò que proposa l’esmentat grup 
d’intel·lectuals. I, en canvi, hom els denosta des de 
l’acriticisme més pur i dur envers allò que constitueix 
la norma més general.

5. A FAVOR DEL BILINGÜISME OFICIAL

Quan, a mitjan segona dècada del segle xxi, es va 
veure com una possibilitat real el fet d’arribar a acon-
seguir bastir una República catalana independent, 
alguns revoltosos habituals varen plantejar quin hauria 
de ser l’estatus de la llengua catalana dins la nova 
república. O, moltes vegades més extensament, quin 
tipus de legislació lingüística hauria de regular l’ús de 
les llengües en el nou marc estatal.

Ràpidament, alguns líders independentistes varen 
posicionar-se a favor de no discutir sobre aquesta 
qüestió. Els més intel·ligents apuntaven que hauria 
de ser el Parlament constituent qui determinàs l’esta-
tus de la llengua (o de les llengües) en el nou marc 
republicà. Tenien tota la raó, però escamotejaven 
el fet elemental que la gent discuteix, públicament, 
sobre allò que els parlaments estan legitimats a legis-
lar. Qualsevol ciutadà pot donar la seua opinió. Però 
només el seu vot determinarà què acabi decidint qui 
està legitimat per a prendre les decisions correspo-
nents. Dit d’una altra manera: que hagi de ser un 
Parlament constituent qui determini l’estatus de la 
llengua (de les llengües) en la futura República cata-
lana no impedeix que qualsevol de nosaltres pugui 
emetre les opinions que consideri més adequades 
sobre aquesta qüestió. O sobre qualsevol altra.

Algun polític més agosarat va optar per defensar per 
a la futura República catalana el bilingüisme oficial, 
sense notar que, dient-ho, estava fent un pas enrere, 
una regressió, fins i tot en relació amb el que tenim 
actualment. Ara mateix, al Principat de Catalunya, a 
la Catalunya autonòmica, a la Catalunya central (en 
termes valencians), a la Catalunya continental (des-
comptant-hi l’antic Regne de València), hi ha tres 
llengües oficials: el català, l’occità (anomenat aranès  
a l’Aran) i l’espanyol. Com que el polític en qüestió no 
volia dir que la Catalunya independent tendria com 
a llengües oficials el català i l’occità, entenem que 
es referia al bilingüisme oficial català-castellà, amb 
la qual cosa els aranesos veurien perdre l’oficialitat 
de la seua llengua al país de tots. No deixa de sor-
prendre que algú que manté posicions polítiques tan 
avançades com la de voler construir un estat propi 
per a la nació catalana estigui disposat a una regres-
sió en la política lingüística.

En aquest debat, breu i incòmode, es va bandejar, 
des de la política, l’opinió dels sociolingüistes, que 
majoritàriament propugnen, d’una manera ben clara, 
que el bilingüisme oficial, quan existeix en la socie-
tat un bilingüisme unidireccional, contribueix a l’arra-
conament (i, en últim terme, a la desaparició) d’una 
de les dues llengües. El bilingüisme unidireccional 
es dóna quan, en un àmbit territorial determinat, tots 
els parlants d’una llengua coneixen les dues llengües 
que s’hi parlen, però no tots els parlants de l’altra les 
coneixen totes dues. Si una llengua només té bilin-
gües i una altra té bilingües i unilingües, el decanta-
ment a favor de la que té tan sols unilingües resulta 
inexorable. En aquest cas, el bandejament, la residu-
alització de la que únicament té bilingües és matemà-
tic. Cal, per tant, per a la supervivència de la llengua, 
que, o bé tothom, és a dir, exactament el cent per 
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cent del parlants de cada llengua parlin l’altra (cosa 
que no es dóna pràcticament enlloc), o bé que no hi 
hagi bilingüisme oficial. Ambdues coses alhora resul-
ten impossibles. Si no es diu això, s’amaga l’ou.

Cosa que no vol dir que, imaginativament, no es pugui 
optar per un plurilingüisme oficial en què només una 
llengua hagi de ser coneguda pel conjunt de la pobla-
ció obligatòriament. O per no comptar amb llengües 
oficials i sí manifestar que una determinada llengua 
és la de la República. Sense més embolcalls ni jacu-
latòries innecessàries.

En qualsevol cas, ser partidari del bilingüisme oficial 
i alhora defensar que el català ha de ser la llengua 
pública comuna entre els ciutadans de Catalunya és 
tan estrany com estar a favor de la independència 
de Catalunya i reconèixer algun tipus de legitimitat 
al Tribunal Suprem espanyol.

6. LA DEFENSA DE LA LLENGUA, PRÒPIA D’UNA 
ALTRA ÈPOCA

Durant la Revolució Francesa, el jacobinisme triom-
fant va maldar per mostrar el francès com a llengua 
de la modernitat, de la raó, de la ciència, del conei-
xement, mentre que es mostraven les altres llen-
gües (rebaixades a la condició de patuesos regi-
onals o locals) a vehicle de l’antigor, del passat, 
de la bruixeria, de la manca de raó, de la supers-
tició, de la ignorància. L’esquema, dicotòmic i bru-
talment elemental, havia de servir per a generalit-
zar primer el coneixement i després l’ús del francès 
entre tots els ciutadans de la República. Recordem 
que, a final del segle xViii, aproximadament la meitat 
dels francesos parlaven alguna llengua que no era el 
francès (occità, català, basc, bretó, arpità, cors, neer-
landès, alemany...). És evident que, entre el passat  
i el present, tothom tria el present. I, a ser possible, 
el futur. Entre la raó i la bruixeria, la gent tria la raó. 
Entre la ciència i la superstició, normalment optam 
per la ciència. El francès, doncs, si s’acceptava aquell 
esquema, tenia totes les de guanyar.

L’esquema dicotòmic en qüestió entra dins el que el 
gran comunicòleg i lingüista Geroge Lakoff diu que 
cal a un bon missatge: que no tengui més de deu 
línies, que no hi hagi més de deu idees i que pugui 
ser entès per un nen de deu anys. La simplificació 
comporta una força extraordinària; així ho hem de 
reconèixer.

Actualment, entre nosaltres hi ha un corrent d’opi-
nió que parteix de la dicotomia revolucionària fran-
cesa, que es troba ancorat en el segle xViii, el qual ha 

oblidat completament que som a la tercera dècada 
del segle xxi. Es tracta d’un corrent d’opinió (o, més 
estrictament, de creació d’opinió) que intenta fer-nos 
veure que la defensa de la llengua catalana constitu-
eix una rèmora del passat, que optar per defensar la 
llengua catalana com a llengua nacional dels catalans 
forma part del passat, és una cosa arcaica i, per tant, 
sense present i, sobretot, sense futur. Potser entra-
ríem en un nus terrible si no mostràvem ben clara-
ment que, precisament, considerar la defensa de la 
llengua com quelcom del passat és una cosa vella, 
arnada, arcaica, antiga i passada de moda. Defensar 
la llengua, mantenir-la amb normalitat, usar-la i impo-
sar-la dins els seus territoris, al cap i a la fi, és el que 
fa tothom. Excepte alguns, que ens volen a un altre 
costat de la història.

La trampa que permet que alguns acceptin acrítica-
ment aquest punt de vista que vincula la defensa de 
la llengua amb el passat es fonamenta, entre altres 
coses, en l’al·lèrgia a la identitat. Els qui qüestio-
nen la defensa de la pròpia identitat hi inclouen, sis-
temàticament, la defensa de la llengua. Perquè, en 
el nostre cas, la llengua constitueix el tret d’identi-
tat nacional més visible, més distingible, més clar i 
llampant. Esborrar la llengua contribuiria, doncs, a 
esborrar la identitat. I, per tant, a deixar la nostra 
societat encara més indefensa davant els adversa-
ris/enemics de sempre.

Cal desacomplexar-nos en la defensa de la identi-
tat per a poder perdre complexos a l’hora de defen-
sar un estatus digne per a la llengua catalana dins 
la nostra societat.

7. PER QUÈ NO INSUBMISSIÓ LINGÜÍSTICA?

Parlant de modernors diverses: centrem-nos en la 
insubmissió. No sotmetre’s fa rebel i modern. No sot-
metre’s forma part de la ideologia (potser hauríem de 
dir més de l’estètica) juvenil. Ser rebel constitueix un 
dels atributs de la joventut.

Durant els últims anys, durant les últimes dècades, 
hem vist diversos tipus d’insubmissió que han 
comptat amb elevades dosis d’empatia social. Ens 
hem sentit agermanats amb els qui han defensat als 
Estats Units d’Amèrica els drets civils de les mino-
ries. Feim nostra l’actitud de la senyora Rosa Parks 
quan decideix asseure’s, essent negra, al lloc que 
assignaven als blancs dins l’autobús. Ens submergim 
alegrement dins el somni de Martin Luter King. Ens 
agraden els insubmisos dels Panteres Negres, alçant 
el puny durant les olimpíades després de les victò-
ries atlètiques. Més a prop, vàrem sentir simpatia 
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inqüestionable pel jovent que es feia insubmís al 
servei militar, que no volia portar armes, que no volia 
fer part d’un exèrcit (el consideràs o no com el seu)... 
Igual com ens resulten simpàtics els qui no es volen 
sotmetre a un ordre econòmic i social que conside-
ren injust. O els qui propugnen la insubmissió fiscal 
dels catalans davant l’espoli a què ens sotmet, sis-
temàticament, l’Estat espanyol. No sotmetre’s a la 
injustícia constitueix una via d’avanç de la civilitza-
ció. Hi empatitzam. Ens agrada. Tant si ens hi atrevim 
com si no.

Arribats a aquest punt, toca demanar-nos: i per què 
no la insubmissió lingüística? Admiram la pràctica de 
la insubmissió davant les desigualtats racials, davant 
els abusos de poder, davant el bel·licisme, davant el 
dúmping immobiliari, davant l’espoli fiscal i davant 
tantes altres injustícies, però ens costaria Déu i ajuda 
defensar la insubmissió lingüística, defensar l’ús sis-
temàtic del català fins i tot en situacions de força en 
què aquest ús podria perjudicar-nos (la insubmissió 
al cap i a la fi no és altra cosa).

Empatitzam amb la dona afroamericana que s’asseu 
al lloc dels blancs, però no ho feim amb el ciutadà 
que reclama ser atès en català al banc o al jutjat; 
admiram els ciutadans que s’apleguen per evitar un 
desnonament, però no sentim la mateixa admira-
ció pels qui reclamen un ús normal del català a les 
nostres universitats; sentim l’èpica del diputat dels 
Verds que llança sang de porc a un general de la 
NATO tot cridant blood for a bloody army! (sang per 
a un exèrcit ensangonat) i, en canvi, no tancam files 
davant el diputat que és expulsat de la tribuna per 
parlar-hi en la nostra llengua nacional.

Fins i tot podem ajudar la persona que ha entrat com 
a immigrant il·legal al nostre poble o a la nostra ciutat, 
però no optam d’una manera espontània, immediata 
i absolutament normal a compartir amb ella la nostra 
llengua. I li parlam amb la d’aquells que el volen 
deixar sense papers o que directament volen retor-
nar-lo al lloc d’origen.

Si, en general, la insubmissió és jove, rebel i 
moderna, convindrem, en ares del pensament lògic, 
que la insubmissió lingüistica també ho és. L’adjectiu 
mai no pot carregar-se sistemàticament el substan-
tiu sense entrar en una profunda contradicció. Per a 
desfer el nus, basta observar com d’aferrats es troben 
a l’ordre establert tots aquells que no poden conce-
bre la insubmissió lingüística, entre moltes d’altres, 
segons les circumstàncies igualment justes i moral-
ment acceptables.

8. A FAVOR DE L’ACTUAL MODEL LINGÜÍSTIC 
DESIGUALITARI

Al cap i a la fi, els qui se senten incòmodes amb el 
debat sobre quin estatus ha de ser el de la llengua 
catalana dins la nostra societat s’aferren a l’actual 
model lingüístic desigualitari que patim. En realitat, 
arreu del món, comptam només amb tres models 
(estatals) de política lingüística: el model lingüístic 
igualitari (en què totes les llengües territorials d’un 
estat són tractades en peu d’igualtat), el model jacobí 
(en què cada estat reconeix una sola llengua, encara 
que n’hi hagi més de territorials en el seu interior) i el 
model lingüístic desigualitari (que reconeix l’existèn-
cia de diverses llengües, però no la igualtat de trac-
tament legal entre totes, és a dir, entre els ciutadans 
que les parlen). Tots tres models existeixen, sense 
sortir d’Europa, però amb magnituds totalment dife-
rents. Allò que impera, majoritàriament, en el nostre 
continent, encara, és el model jacobí. La Revolució 
Francesa va posar a l’escaquer continental un model 
de política lingüística que es basa en el principi que a 
cada estat li correspon una llengua i que tota la resta 
resulten poc més o menys eliminables. La majoria 
dels estats d’Europa tenen llengua oficial. I la majoria, 
tal com hem apuntat en el singular de la frase ante-
rior, només en tenen una.

Uns pocs estats compten amb un model lingüístic 
igualitari. Són els que tracten en peu d’igualtat les 
diverses llengües que s’hi parlen. Els ciutadans no 
tenen més o menys drets lingüístics pel fet de ser 
parlants d’una llengua o d’una altra, sinó que són 
tractats en igualtat de circumstàncies. De models 
lingüístics igualitaris, certament, n’hi ha molt pocs. 
Hi podem comptar, sempre amb algunes correcci-
ons, Bèlgica, Suïssa, segurament Finlàndia, i, fora 
del nostre continent, el Canadà (si oblidam les mino-
ries pertanyents a poblacions ameríndies d’aquella 
part del món).

El Regne d’Espanya té un model lingüístic desi-
gualitari (avui molt habitual, també, a Europa i a la 
resta del món). Compta amb una sola llengua oficial 
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de l’Estat (de fet, l’única que la Constitució espa-
nyola esmenta pel seu nom), el castellà o espanyol. 
La resta de llengües (innominades constitucional-
ment) no són oficials a l’Estat (com sí que ocorre en 
els models lingüístics igualitaris), sinó que tenen el 
seu espai circumscrit a les respectives comunitats 
dites autònomes. El model permet situacions com 
la del basc (amb graus d’oficialitat diferents segons 
els territoris) o la del català (oficial a Catalunya, al 
País Valencià, sota la denominació de «valencià»,  
i a les Illes Balears, i no oficial a l’Aragó ni a Múrcia). 
Els diferents graus d’oficialitat i les diferents políti-
ques lingüístiques emanades de les institucions de 
cada comunitat dita autònoma afecten directament 
els drets lingüístics dels ciutadans i es carreguen 
directament la presumpció constitucional espanyola 
d’igualtat davant la llei. Té més reconeguts els seus 
drets lingüístics un catalanoparlant d’Olot o de Girona 
que no un d’Alacant o de Formentera. I, al seu torn, 
els tenim més reconeguts a Alacant o a Formentera 
que no al Carxe o a Mequinensa.

Esquivar el debat sobre l’estatus de la nostra llengua 
nacional, posposar-lo o evitar-lo com si cremàs, té 
unes clares implicacions polítiques: implica, directa-
ment, que s’accepta el model lingüístic desigualitari 
que patim. Implica que s’accepta que els catalano-
parlants no hem de gaudir dels mateixos drets que 
tenen els ciutadans de parla espanyola. Implica que 
es considera normal la discriminació legal dels cata-
lanoparlants per raó de llengua. Implica que s’ac-
cepta la contradicció constitucional de considerar tots 
els ciutadans com a iguals davant la llei, excepte si 
es fa referència als drets lingüístics.

9. ALGUNES CONCLUSIONS (ESPEREM QUE 
PROVISIONALS)

En relació amb el debat sobre l’estatus de la llengua 
catalana dins els nostres territoris (i a nivell global), 
podem extraure’n algunes conclusions, amb l’espe-
rança que siguin provisionals, transitòries.

a) El debat sobre la llengua incomoda. En principi, el 
debat hauria d’incomodar només aquells que són par-
tidaris de no canviar l’estatus de la llengua catalana 
en el si de la nostra societat. I segurament és així. Tot 
i que una part dels qui se senten incòmodes amb el 
debat sobre la llengua accepten que cal canviar, glo-
balment, l’estatus legal dels nostres països. Resulta 
estrany trobar persones que es mostrin obertament 
partidàries de crear una república catalana indepen-
dent i alhora se senten incòmodes a l’hora de debatre 
sobre quin paper hauria de jugar la nostra llengua 
nacional en aquesta futura república.

b) La identitat s’usa com a espantall polític. Des de 
diferents òrgans de poder s’ha treballat durant segles 
per aconseguir anorrear la nostra identitat col·lectiva. 
I, quan es pensa que el procés es troba en marxa  
i funciona a bona velocitat, es renega de la identitat  
i es conculca el debat sobre aquesta qüestió. I mentre 
es denosta el debat sobre la identitat de les mino-
ries nacionals i lingüístiques s’aferma l’identitarisme 
banal dels qui ja tenen constituïts els seus estats 
independents. A més identitat espanyola imposada 
en el si de la nostra societat, més aversió a qualse-
vol debat al voltant d’elements que guardin relació 
amb la identitat catalana.

c) La defensa de la llengua es presenta com un 
element arcaic (si doncs no excloent). Els qui pro-
pugnen aquesta visió saben que un estereotip que 
lligui llengua amb passat resulta útil per a evitar la 
recuperació plena de l’ús públic i social de tal llenga. 
Si la llengua forma part d’una altra època, per quina 
raó ens n’hauríem de preocupar justament ara?

d) No es qüestiona el bilingüisme oficial, i fins i tot a 
Catalunya es duu a terme el reduccionisme lingüís-
tic (interessat o fruit de la ignorància) de considerar 
que hi ha dues llengües oficials, quan en realitat n’hi 
ha tres. No qüestionar el bilingüisme oficial implica 
acceptar que les coses ja estan bé com estan i, per 
tant, fer-se partícip de les inèrcies imperants en la 
nostra societat actual.

e) Es planteja la defensa de la llengua com quelcom 
fora de lloc, incòmode, antiquat, poc d’acord amb 
la pluralitat i amb la modernitat. Es tendeix, així, a 
una estereotipació negativa de la llengua pròpia dels 
Països Catalans, mentre que s’evita qualsevol tipus 
d’estereotip en referir-se a la llengua de l’estat (que 
queda totalment fora de l’estereotipació i del debat 
social i polític).

f) Mentre es dóna corda a tot tipus d’insubmissions 
i hom presenta els insubmissos com uns valents, es 
denosta la insubmissió lingüística i hom presenta 
els insubmissos a l’ordre lingüístic imperant com 
una colla de fanàtics o de ciutadans que en volen 
excloure d’altres. Ningú no articula un discurs social 
amb els mateixos plantejaments en relació amb els 
altres tipus d’insubmissió.

g) S’accepta un model lingüístic desigualitari alhora 
que es defensa la igualtat en tots els altres àmbits, 
com si el lingüístic, per alguna raó esotèrica, en 
quedàs automàticament exclòs. Se suposa que, 
davant la llei, tots hem de ser iguals en qüesti-
ons com ara el gènere, la raça, la procedència, les 
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idees polítiques, l’orientació sexual, la religió i tants 
altres elements que formen part de la identitat de 
cadascú, però que podem rebre un tracte desiguali-
tari en relació amb la llengua. Qüestionar-se el model 
implica d’una manera automàtica posar de manifest 
incoherències molt notables del sistema. Seria molt 
útil per a aquells que el qüestionen i que voldrien can-
viar-lo. Per què, doncs, els ha d’incomodar de plan-
tejar el model lingüístic que ha de regir els usos dins 
la nostra societat?

Crec, ben sincerament, que si volem reeixir a l’hora 
de construir una República catalana en peu d’igualtat 
amb la resta d’estats membres de la Unió Europea, 
no podem defugir els debats troncals de la nostra 
futura constitució. No podem defugir debatre sobre 
la identitat, sobre la ciutadania, sobre la immigració, 
etc. I, per tant, tampoc no podem defugir debatre 
sobre l’element clau, el pal de paller que ha permès 
el manteniment de la nostra identitat col·lectiva: ço 
és, la llengua. 
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   Andreu Salom i Mir

Sobre l’autonegació

Un dels conceptes sociolingüístics que han fet 
més camí en els darrers quaranta anys és el de 

autoodi, també conegut com a autofòbia. Es tracta 
d’una mena de patologia que relaciona la ment amb 
els usos lingüístics, però també té, òbviament, con-
notacions culturals i, encara, polítiques. Així, doncs, 
patirien autoodi, o autofòbia, aquells 
que dejecten, pel motiu que sigui, la 
llengua pròpìa i adopten o usen, cons-
cientment, una llengua imposada o 
que ha tengut més fortuna per raons 
històriques o de caràcter polític.
 
Hi ha molts exemples de situacions 
en què, usualment, aquelles perso-
nes que han deixat de banda la seva 
llengua i cultura, i han abandonat l’ús 
normal del parlar dels pares, senten 
un malestar profund tot d’una que en 
visualitzen una defensa, reivindicació 
o ressorgiment. Tal fet els deixa des-
col·locats i fora de joc, els incomoda 
profundament, per tal com els recorda 
la seva deserció del món dels pares i avis, per bé que, 
en alguns casos, aquests darrers en són responsa-
bles, car no tot es perd sempre per un sol costat.
 
Tot plegat els crea una contradicció interna, que 
sovint pretenen resoldre amb una reacció visceral 

contrària a la defensa i recuperació d’una identitat de 
la qual han desertat, decididament o no. Per aquest 
motiu, neguen la seva identitat primera i reneguen  
dels seus orígens. L’autoodi condueix, doncs, a l’au-
tonegació i, alhora, a l’afirmació d’una nova filia-
ció guanyadora i empeltada, que és, precisament, 

la pròpia del colonitzador, del país 
ocupant.

L’autoodi, i la seva conseqüència, 
l’autonegació, creen individus inesta-
bles, insegurs i intolerants. No accep-
ten de cap manera que els puguin 
recordar que podien haver-se equi-
vocat en la seva elecció de llengua 
i de país, i això els fa esser agres-
sius (verbalment, però també física-
ment) envers les persones autocen-
trades, amb les que demostren con-
dició de fidelitat insubornable al seu 
país. Ja ho va deixar escrit Costa  
i Llobera en el seu poema Als joves: 
Fills d’una raça dreturera i forta / que 

unia el seny amb l’ímpetu, / no renegueu de vostra 
sang... Oprobi / pel fill qui n’és apòstata! / Per honra 
té ésser bord. Son cor espuri / sols posar arrels parà-
sites: / no té l’arrel que del terrer dels avis / ne beu 
saba llegítima. Els grans poetes són, sempre, els 
nostres referents. 

FE D’ERRADES
L’autor de l’article «Dos reptes que Catalunya ha d’afron-
tar», publicat en el número anterior, ens informa que 
contenia dos errors, només a ell atribuïbles. Així, allí on 
s’afirmava: «El sud del Principat de Catalunya [...] tenia 
1.966.382 habitants l’any 1900 (segons que ens informa 
l’Idescat). A primer gener d’enguany, per contra, i també 
segons l’Idescat, comptava amb una població resident de 
7.727.029 persones, la qual cosa representaria un incre-
ment, en xifres relatives, del 393% en 120 anys (360% en 
el cas del Països Catalans en el seu conjunt)...», hauria 
d’haver dit: «El sud del Principat de Catalunya [...] tenia 
1.966.382 habitants l’any 1900 (segons que ens informa 
l’Idescat). A primer gener d’enguany, per contra, i també 
segons l’Idescat, comptava amb una població resident 
de 7.727.029 persones, la qual cosa representaria un 

increment, en xifres relatives, del 293% en 120 anys 
(260% en el cas del Països Catalans en el seu conjunt).» 
El percentatges inicials de 393% i del 360% correspon-
drien al creixement total de la població, i no a l’incre-
ment relatiu d’aquesta, a data de 2020, en relació amb 
la de 1900. Com a conseqüència d’això, caldria ajustar 
les comparacions posteriors amb el creixements demo-
gràfics d’altres països. A més, el percentatge d’incre-
ment de població dels Estats Units que apareixia una 
mica més avall tampoc no era correcte, perquè aquest 
país hauria registrat, els darrers 120 anys, un increment 
del 336% (el percentatge que apareixia en l’article cor-
responia al creixement registrat només en els 70 darrers 
anys). Per tant, la comparació que s’hi feia amb el crei-
xement d’aquest país tampoc no era correcta.
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En aquest article oferim una sèrie de notes sobre 
accentuació servint-nos d’exemples recollits a 

l’atzar i que ens permetran d’insistir sobre casos que 
ja havíem exposat anteriorment en obres nostres1, 
com també apuntar algunes qüestions fins ara inè-
dites. Dividim aquestes notes en els següents apar-
tats: 1) accentuació incorrecta; 2) accentuació vacil-
lant, discutida o variada; 3) altres casos. Acabem amb 
una conclusió. 

1. ACCENTUACIÓ INCORRECTA
 
Com diem en el nostre manual CC/1, p. 86, hi ha una 
sèrie de mots que, per influència del castellà o per 
altres motius, a vegades se senten a pronunciar en 
desacord amb la forma correcta. En posarem exem-
ples, classificats; els ordenem alfabèticament pel mot 
afectat, que subratllem i després comentem.

a) Mots que s’han de pronunciar com a aguts:
 
— «Per exemple, puc mantenir una conversa normal 
amb l’Aurora mentre som asseguts als balancins del 
jardí i alhora puc acostar-me a la mare que s’ha arram-
bat a l’àmpit del brollador» (J. Agut, Rosa de foc, p. 
108). El mot subratllat és agut o oxíton, ampit; l’autor 
potser l’ha confós amb àmbit.

— «uns vint mil·lígrams» (d’un original, abans de ser 
corregit). Els cultismes de la sèrie terminada en gram 
en català són oxítons: decigrams, centigrams, mil·li-
grams; els corresponents castellans i italians també 
tenen la a tònica: cast. decigramos, centigramos, mili-
gramos; it. decigràmmi, centigràmmi, milligràmmi; 
l’error ve de la confusió amb els cultismes terminats en 
grad, que tenen la a àtona: centígrads, etc.; o potser 
també amb els terminats en metre: decímetre, etc.

Notes sobre accentuació
   Josep Ruaix i Vinyet

b) Mots que s’han de pronunciar com a plans:

— «... el “doble” d’aquell “noi que he anat assassinant 
de mica en mica”, que es metaformosa, al capdavall de 
la seva obra, en augur de la Utopia» (pròleg de R. P-B 
dins X. Benguerel, Aniversari, p. 21). El nom subrat-
llat s’ha de pronunciar com a pla o paroxíton, àugur, 
com testimonien tots els diccionaris catalans de refe-
rència, si bé hi ha precedents literaris amb pronúncia 
oxítona2. L’error deu provenir del cast. augur, proba-
blement manllevat al francès augure (però ja se sap 
que el francès tendeix a articular prosòdicament els 
mots com a oxítons, sense tenir en compte la possi-
ble vocal e última normalment muda). De fet, en llatí 
és augur (amb la a tònica) i en italià àugure.

— «joneguer: torero que lídia toros novells de menys 
de dos anys» (Termcat, La normalització terminolò-
gica..., p. 318). Primerament hem de dir que el v. lidiar 
és un castellanisme, que s’ha de substituir per torejar; 
segonament, en cas que existís en català, la forma 
de l’exemple hauria de ser lidia, perquè en els verbs 
terminats en iar precedit de consonant (com canviar) 
cal pronunciar sempre amb la i tònica les persones 1ª, 
2ª i 3ª del singular i 3ª del plural en els tres presents.

— «Necrolàtria és la paraula justa que defineix el 
conjunt de dogmes que la dreta espanyola repeteix per 
tal d’establir l’oficialitat del culte a les víctimes» (Avui, 
7-7-2006, p. 72). Els cultismes terminats en latria es 
pronuncien com a paroxítons: egolatria, idolatria...

c) Mots que s’han de pronunciar com a esdrúixols:

— «Amb aquestes el meu pare havia emmalal-
tit: broncopneumonia» (M. Arimany, Memòria de 
mi..., p. 106). El substantiu subratllat és, en català, 

1 Heus ací les referències bibliogràfiques més útils: Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 1, Moià 1994, pp. 
97-100; Català complet / 1, Barcelona 2012 (3ª ed.) (en sigla, CC/1), pp. 86-88; Català complet / 2, Barcelona 2007 (2ª ed.), p. 173; 
Nou diccionari auxiliar, Barcelona 2011 (en sigla, NDA). Afegim-hi altres obres citades en aquest article: Diccionari de la llengua 
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2007 (2ª ed.) (en sigla, DIEC2); Diccionari etimològic i complementari de la 
llengua catalana, de Joan Coromines, Barcelona 1980-2001 (en sigla, DECLC); Diccionari català-valencià-balear, d’Alcover-Moll, 
Palma de Mallorca 1968-1969 (en sigla, DCVB); Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra, Barcelona 1966 (4ª 
ed.) (en sigla, DGLC); Gran enciclopèdia catalana, Barcelona 1986-1989 (2ª ed.) (en sigla, GEC). Pel que fa als exemples, en el 
cos de l’article en citem la font sumàriament.

2 Per exemple: «Però hem après com a paraula bona / la que ens venia d’un estrany augur» (Sagarra, Poesia/4 (1ª part), ed. Garolera, 
p. 222).
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esdrúixol o proparo-
xíton (broncopneu-
mònia), seguint la 
prosòdia llatina, tal 
com fan en castellà, 
en què també accen-
tuen la darrera o, si 
bé ometen la p del 
segon component: 
bronconeumonia3. 

— «Mari, en la vida 
privada, aconsegueix l’especimen de la dolçor, de 
l’honestedat i de la simplicitat polinèsies» (Sagarra, 
OC/11, edició Garolera, p. 247). El substantiu subrat-
llat és proparoxíton, tant en català, espècimen, com 
en castellà, espécimen, com en italià, spècimen, ja 
que prové del ll. specimen amb la i breu.

— «Es tracta d’una figura retòrica coneguda tradicio-
nalment com a litote» (d’una gramàtica, abans de ser 
corregida). L’error es deu a la influència del castellà, 
que té els termes equivalents litotes, forma principal, 
i lítotes, forma secundària; però hi ha unanimitat a 
fer-lo proparoxíton en català, ja que la o del llatí litotes 
és breu; de tota manera, en italià pronuncien litòte4.

— «El grup Probitas Pharma, especialitzat en el 
sector sanitari i farmacèutic, va inaugurar ahir una 
planta de producció de sèrum intravenós a Parets 
del Vallès» (Avui, 30-9-2003, p. 34). El mot subrat-
llat forma part de la sèrie Abacus, Aequitas, Caritas, 
Legalitas, Sanitas, Securitas, etc., termes llatins que 
cal pronunciar com a esdrúixols; en el que segura-
ment és el més usat s’acostuma a posar-hi també 
accent gràfic: Càritas.

— «Al costat de les formes que acabem de citar, 
hi ha altres formes menys fixades, que Tournier 
denomina protolexies. A partir d’un estudi basat en 
còmics, diferencia les protolexies (com zzz per al so 
del mosquit) de les onomatopeies integrades (com 
la forma zum-zum per a aquest mateix so), les quals 
solen incorporar una vocal, de manera que s’apro-
ximen més a l’estructura fonètica i sil·làbica de la 
llengua» (d’una gramàtica, abans de ser corregida). 

El component culte lèxia és proparoxíton, com veiem 
en dislèxia; per tant, el mot subratllat s’ha d’escriure 
protolèxies.

2. ACCENTUACIÓ VACIL·LANT, DISCUTIDA O 
VARIADA

Com diem en el nostre manual CC/1, p. 87, hi ha una 
sèrie de noms amb una pronúncia, pel que fa a la 
síl·laba tònica (conjuntament, a vegades, amb algun 
altre element), vacil·lant, discutida o variada. I allí en 
posem una llarga llista, per ordre alfabètic. Ací, també 
per ordre alfabètic dels mots afectats (que van subrat-
llats), en posem exemples, que anem comentant:

— «Carta d’Arísteas» (Fundació Bíblica Catalana, 
2002). Es tracta d’un antropònim teòricament ben 
transcrit, perquè la e del llatí és breu, però que costa 
de pronunciar; de fet, en castellà i en italià hi articu-
len tònica la e: Aristeas, Aristèa.

— «... per semblant schola / doncs, l’aureola» (J. 
Roig, Espill, Els Nostres Clàssics, p. 284) // «Hon, per 
tals fets,   vos donà l’aureola / per gualardó   del goig 
que us aconsola» (P. Serafí, Poesies catalanes, Els 
Nostres Clàssics, p. 406) // «Si et vegessis caminar 
davant del vellut dels arbres, com s’enfosqueixen 
els arbres per fer-te d’aureola, i quin aire de deessa, 
de nimfa de jardí, pren la teva figura!» (S. Rusiñol, 
OC/1, p. 440 i pàssim).  El DIEC2 només enregistra 
aurèola, amb la e tònica com en llatí i en italià; però 
la variant aureola és defensada per Moll i admesa per 
Coromines; de fet, ha estat molt usada en la llengua 
literària, com hem exemplificat breument. El caste-
llà admet aureola i auréola (com també admet areola  
i aréola, cas en què el DIEC2 només admet arèola).

— «El cíclop» (Eurípides, Tragèdies, traducció de 
Carles Riba, vol. I, p. 35 i pàssim). Aquest nom mito-
lògic prové del llatí cyclops (mot pla, naturalment), si 
bé a través del cast. cíclope, llengua que conservà 
l’accent sobre la i però canviant la terminació del 
nominatiu llatí per la de l’acusatiu, cyclope(m). De 
fet, en els diccionaris catalans dels segles xV-xix hi 
trobem cíclope (encara que fins al diccionari Labèrnia 
[1839] no hi posaven accent gràfic), forma que els 

3 Com és sabut, en la transcripció catalana dels mots grecs o llatins que tinguin tres o més síl·labes, si la penúltima vocal del llatí 
és breu, l’accent passa a la síl·laba anterior, i si és llarga, s’hi manté l’accent tònic. Això és la teoria, que certament s’aplica a la 
majoria dels mots; però, com en totes les regles, hi ha excepcions, com ja hem vist i veurem en aquest mateix article.

4 I és que en italià a vegades es fixen més en la prosòdia grega que en la llatina, com en aquest cas, en què, essent la e, en grec, 
llarga (anomenada eta), això emmena que l’accent tònic caigui en la síl·laba anterior. Un altre cas, d’una paraula italiana ben usual, 
és farmacìa, amb la i tònica provinent del diftong grec ei (els diftongs constitueixen, en grec, síl·labes llargues), mentre que en 
català i en castellà seguim la prosòdia llatina del nom pharmacia, en què s’aplica la coneguda regla: vocalis ante vocalem corripi-
tur (una vocal, com aquí la i, davant una altra vocal, com aquí la a, esdevé àtona i, per tant, accentuem tònicament (i, si cal segons 
les regles, també gràficament) la primera a: cat. farmàcia, cast. farmacia.
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escriptors renaixentistes, com Verdaguer, van catala-
nitzar en cíclop i que després Fabra va mig regularit-
zar en ciclop —és a dir, prenent com a ètim l’esmen-
tat acusatiu llatí, que té la o llarga (provinent d’una 
omega grega) i, per tant, tònica i no atrevint-se a pro-
posar la forma cíclops, que és la que hauria sorgit 
formant aquest cultisme directament del llatí però que 
hauria semblat un plural—5. D’aleshores ençà la forma 
normativa ha estat ciclop; ara bé, bons autors, com 
Costa i Llobera i C. Riba, continuaren emprant la forma 
renaixentista cíclop, defensada per Coromines en el 
seu DECLC. El castellà actualment admet cíclope, 
com a variant preferent, i ciclope, com a variant secun-
dària; l’italià empra únicament ciclòpe, perquè, com 
en castellà, no li aniria gaire bé una terminació en ps. 
Nosaltres proposem que, en català, s’admeti norma-
tivament la variant cíclop com a forma preferent, atès 
el seu prestigi literari, i la variant fabriana ciclop com 
a forma secundària6.   

— «... cenyida amb el seu cinturó, fragant de cínamom, 
arrosada de bàlsam / ara que obria la boca i exhalava 
un alè de cínamom» (Apuleu, L’ase d’or, pp. 40-41). 
El DIEC2 enregistra cínamom, d’acord amb l’ètim llatí, 
que té la a breu; però el DCVB i el DECLC enregis-
tren cinamom, forma més fàcil de pronunciar; de fet, 
en castellà és cinamomo i en italià cinnamòmo.

— «Poblet, Santes Creus i Vallbona entren a la ruta 
europea del Cister» (Avui, 25-5-2001, p. 44). El DIEC2, 
s.v. cistercenc, enregistra Cister; també ho fa el DCVB, 
si bé prefereix la variant Cistell; però el DGLC, s.v. cis-
tercenc, enregistrava Císter, coincidint amb el cast. 
Císter, forma defensada per Coromines en el DECLC, 
on argumenta que Císter no és castellanisme sinó 
accentuació del baix llatí Cister (pronunciat amb la i 
tònica).

— «... / quod nec assyrio pharetrata Semiramis orbe, / 
maesta nec actiaca fecit Cleopatra carina» (Giovenale, 
Le satire, vol. I, Bolonya 1967, p. 30). Heus ací dos 
hexàmetres llatins en què apareix la pronúncia Cle-o-
pá-tra, encarats amb una traducció italiana de Guido 
Vitali en decasíl·labs, on veiem també escandir el mot 
subratllat com a mot paroxíton: «... / tanto non fece 
né la faretrata / Semiramide mai sul trono assiro, / ne 
Cleopatra dalle navi d’Azio / fatta sì mesta» // «Qual 

mensa trionfante e suntuosa / di qualsivoglia succes-
sor di Nino, / e qual mai tanto celebre e famosa / di 
Cleopatra al vincitor latino, / potria a questa esser par, 
che l’amorosa / fata avea posta innanzi al Paladino?» 
(Ariosto, Orlando furioso, cant VII, versos 145-150) 
// «... l’altre és Cleopatra luxuriosa» (Dant Alighieri, 
Divina comèdia, trad. d’Andreu Febrer, s. xV, col. 
Els Nostres Clàssics, vol. I, p. 102). Exemples que 
abonen la pronúncia d’aquest antropònim com a mot 
pla, perquè ja es feia en llatí (si bé dominava la pro-
núncia com a mot esdrúixol) i s’ha fet tradicionalment 
en català, en castellà i en italià, malgrat que els qui 
volen aplicar estrictament les normes de transcripció 
dels noms grecs defensen la forma Cleòpatra, mot 
proparoxíton.

— «Edip rei» (Sòfocles, Tragèdies, trad. de C. Riba, 
vol. I, p. 19 i pàssim). L’antropònim subratllat ve del 
llatí Œdipus, amb la i breu, llengua que al seu torn el 
prengué del grec, on la i (anomenada iota) té accent 
tònic. Entre les llengües romàniques, el francès 
transcriu aquest terme així: Œdipe, amb la i tònica, 
segons la prosòdia d’aquest idioma. Potser imitant el 
francès, el castellà el transcriu Edipo, com també l’ita-
lià (ambdós idiomes pronunciant-hi la i tònica). El dic-
cionari català Labèrnia enregistrava igualment Edipo. 
En català modern aquest antropònim es va adaptar en 
Edip, com es veu en l’exemple que posem, fins que la 
GEC, seguint el criteri estricte de la transcripció dels 
mots greco-llatins, enregistrà Èdip, forma que s’ha 
considerat normativa (cf. DIEC2, s.v. edípic). Vist tot 
això, nosaltres pensem que cal acceptar dues formes: 
Edip com a principal i Èdip com a secundària. 

— «Oh Guifre, el comte Guifre,   mon bon germà, / atu-
ra’ls tu i fereix-los,   ara si mai!» (Verdaguer, Canigó, 
cant VIII, vv. 7-8) // «Quan Sunyer serà dalt del mones-
tir del castell, aleshores dirà al poble, tal com ho féu el 
seu avi Guifre el Pilós ...» (J. Santamaria, Visions de 
Catalunya (Catalunya Vella - La Muntanya), p. 136 i 
pàssim) // «Tu has vist amb quina ardor, quina fe viva, / 
bastia el comte Guifre un monestir; / brillar la crossa de 
l’abat Oliva / de Sant Martí d’Ogassa pel camí» (Joan 
Colom i Grau, Sant Amand, p. 32). Aquests exemples 
confirmen el que diem en el NDA, pp. 162-163, sobre 
la preferència de la variant Guifre enfront de la variant 
Guifré. Podem afegir-hi exemples més antics, amb 

5 Igualment va procedir Fabra amb un altre cultisme que comparteix el segon component amb el mot que ací estudiem. En efecte, 
del llatí tardà myops —al seu torn provinent del grec, amb la o llarga— el castellà va formar el terme miopo (enregistrat cap a finals 
del s. xViii), que després (cap a principis del s. xix) va passar a miope. Probablement prenent-lo de la llengua veïna, aquest mot és 
enregistrat pel Labèrnia com a míope, que Fabra va també mig regularitzar en miop. L’italià, en canvi, pronuncia mìope. Podem 
notar semblantment que en català i en castellà existeix el mot bíceps, de nombre invariable, terminat en ps, mentre que en italià 
és bicípite.

6 Matisem, doncs, amb aquesta nota sobre cíclop/ciclop, el que diem en el CC/1, p. 87, i en el NDA, p. 78.
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l’antropònim un xic diferent: «Havia un fill, lo dit cava-
ller Griffa, apellat Griffa Pelós, qui era fort infant» (G. 
Turell, Recort, Els Nostres Clàssics, p. 101) / «Hagué 
tres fills: lo primer hagué nom Xiffre» (Ib., p. 108).

— «Com Hèlena per als troians...» (Ciceró, Discursos, 
trad. de J. Bellès, FBM, vol. XX, p. 182) / «Em dic 
Helena» (Eurípides, Tragèdies, trad. de C. Riba, vol. 
III, p. 7 i pàssim). S’ha de distingir entre el nom subrat-
llat com a personatge mitològic i com a nom de dona 
cristià (el duia, destacadament, la mare de l’emperador 
romà Constantí el Gran). Els dos exemples aportats 
corresponen al primer cas, en què teòricament, essent 
en llatí la segona e breu, l’accent ha de recaure sobre 
la síl·laba antepenúltima: Hèlena. Ara bé, com que 
l’antropònim cristià s’ha pronunciat tradicionalment en 
català com a mot pla (i, a més, s’ha escrit generalment 
sense h inicial: Elena, millor que Helena7) es comprèn 
que C. Riba emprés l’antropònim clàssic amb l’accen-
tuació del nom cristià; de fet, sona més bé. En castellà 
solen diferenciar entre Helena o Hélena (nom mitolò-
gic) i Elena (nom cristià); en italià normalment escri-
uen Elena i pronuncien Èlena, amb alguna excepció 
(cf. Tibullo, Elegie, Bolonya 1963, p. 135: Elèna, per 
necessitat mètrica).

— «Has vist los palaus de Lúxor, / les cavernes d’Ele-
fanta, / l’Himalaia des del peu, / lo Mont Blanc des de 
l’espatlla ...» (Verdaguer, Idil·lis i cants místics, ed. 
Garolera, p. 202) // «Nostre Montseny no fóra bo per 
sòcol, / ni el Pirineu altívol per pedrís; / si el vell Mont 
Blanc pujàs a l’Himalaia, / per un de sos graons fóra 
petit» (Id., Al cel, ed. Garolera, p. 107) // «La part més 
dramàtica i més forta del film és la travessia de l’Hi-
malaia» (Sagarra, OC/10, ed. Garolera, p. 295) / «... 
són peixos que estan amb el pejerrey en la mateixa 
relació amb què l’Himalaia pot estar amb el Cerrito de 
Montevideo» (J. Pla, OC/34, p. 732) // «De l’Himalaia o 
de les quimbambes, no en tenia la menor idea, que és 
el que ens passa a tots» (Id., OC/43, p. 668). Aquests 
exemples literaris confirmen el que diem en el NDA, 
p. 167, sobre la preferència de la variant Himalaia, 
mot pla, enfront de la variant Himàlaia, mot esdrúixol.

— «... a la Somàlia, a la Meca, al Perú, a Katmandú, a 
Honolulú, a Tumbuctú, a Besalú, a Nova York, a Nova 
Orléans, a Nova Guinea, a Nova Zelanda» (A. Jané, 
Noranta-nou contes, p. 180). Exemple d’un bon gra-
màtic que confirma el que diem en el NDA, p. 185, 

sobre la preferència de la variant Katmandú, mot agut, 
enfront de la variant Kàtmandu, mot esdrúixol.

— «Ve després la punta Moreia i la cala de Manacor, 
sota la muntanya Puig de Santa Llucia, que domina 
totes les d’aquell cantó d’illa» (Verdaguer, De Tànger 
a Sant Petersburg, ed. Garolera, p. 188). La grafia 
del nom propi subratllat correspon a la pronúncia de 
Mallorca, equivalent a la pronúncia del mateix nom en 
castellà, Lucía, i en italià, Lucìa, mentre que en altres 
llocs del domini lingüístic català es pronuncia com a 
mot proparoxíton: Llúcia.

— «Però si fa un moment superaves la velocitat de les 
ales de Pegas!» (S. Serrallonga, Versions de poesia 
antiga, p. 144). La forma Pegas, amb accent tònic sobre 
la e, correspon certament a la prosòdia llatina (Pegasus, 
amb la e tònica) i italiana (Pègaso), però en català i en 
castellà la forma tradicional és Pegàs i Pegaso respec-
tivament, amb l’accent tònic sobre la vocal a.

— «Per forta reressaga vint mil cavalls segueixen, / tots 
ells fills del Sahara, germans del simoün» (Verdaguer, 
Canigó, cant VII, vv. 81-82) // «¿De treballar voldrien 
privar-nos a nosaltres, / i estendre llurs sahares a 
nostre humil verger?» (Id., «Lo Farell», dins Pàtria, 
vv. 91-92) // «Has rebut lo bes de foc / del simoün 
del Sahara, / el bes de l’aire que gela / la sang dels 
fills de la Islàndia» (Verdaguer, Idil·lis i cants místics, 
ed. Garolera, p. 201). Aquests exemples confirmen el 
que diem en el NDA, p. 281, sobre la preferència de 
la variant Sahara (o, per habilitació, sahara) enfront 
de la variant Sàhara, almenys des del punt de vista 
històric i literari, perquè avui, en el llenguatge corrent, 
potser com a desig de mostrar-se modern, predomina 
aquesta darrera forma (i, a més, pronunciant-hi la h 
aspirada). En castellà també coexisteixen les dues 
variants: Sáhara i Sahara8. En italià s’escriu Sahara i 
es pronuncia saàra.

— «Llucià de Samòsata (segle II dC)» (Apuleu, L’ase 
d’or, p. 10). Topònim, actualment Samsat, que tra-
dicionalment s’ha pronunciat com a mot paroxíton, 
Samosata, tal com es fa en castellà i en italià; a més, 
la forma actual d’aquest topònim (amb pèrdua de la 
vocal o) abona la tonicitat de la penúltima a.

— «... en el fons / ... / que destil·la el metall dels 
saxofons» (Sagarra, OC/3, ed. Garolera, p. 88) // «... 

7 Notem com el topònim Elna (al Rosselló), provinent d’aquest nom de dona, s’escriu sense hac inicial. Per a una visió de conjunt 
sobre això, vegeu el nostre article «La hac etimològica», dins llengua nacional, núm. 108 (3r trim. 2019), pp. 36-38.

8 Heus ací un exemple literari de la forma paroxítona: «Es lo más probable que hacia 1940 el europeo buscará sus paisajes favori-
tos en el Sahara, fecundo en serranías» (J. Ortega y Gasset, El espectador, Estella, p. 174).
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saxofons i bidets i balancins» (Ib., p. 152) // «Banjo, 
ocarina, saxofó, bandúrria ...» (Ib., p. 166) // «un 
saxofon o un banjo» (Sagarra, OC/9, ed. Garolera, 
p. 49). Exemples que avalen el que diem en el NDA, 
p. 284, sobre la preferència de la variant oxítona, 
saxofon (la variant reduïda, saxofó, creada per ana-
logia, no és admesa normativament), enfront de la 
variant paroxítona, saxòfon, d’aquest substantiu.

— «Més endavant especifica que a Tessalonica, amb 
Pompeu, hi havia uns dos-cents senadors, a més 
dels dos cònsols de l’any. Plutarc es limita a dir que 
el nombre de prohoms de Roma a Tessalonica era 
tan gran que formaven entorn de Pompeu un senat 
complet» (Ciceró, Discursos, FBM, vol. XX, p. 181). 
Exemple amb la variant ultracorrecta del topònim 
subratllat, topònim que tradicionalment s’ha pronun-
ciat com a mot proparoxíton, Tessalònica, com en 
castellà, Tesalónica, i en italià, Tessalònica. A més, 
aquesta ciutat actualment s’anomena Salònica. 

— «... haurà de menjar galeta noruega a l’hora de 
dinar, com els vikings, i pa anglès amb mantega a 
l’hora de sopar» (J. Pla, OC/34, p. 232) / «El coronel 
estava casat amb una pubilla empordanesa mig 
víkinga que es deia Angelina» (A. Jané, Noranta-
nou contes, p. 175) / «Invasió viquinga ... Els viquings 
són els protagonistes de l’aventura de Guillamon ... el 
llibre de X.B. Que Déu salvi els víkings! (Avui, 18-11-
1999, p. xVii). Exemples en què es veu la vacil·lació 
prosòdica, ortogràfica i morfològica del mot subrat-
llat. El DIEC2 enregistra víking com a substantiu i 
adjectiu invariable. Nosaltres creiem que l’adaptació 
natural d’aquest estrangerisme és la forma viquing 
-a (amb accent tònic sobre la segona i, amb el dígraf 
qu i morfològicament variable), tal com ja feia el diari 
Avui l’any 1999. En castellà tenen vikingo -ga, sense 
regular la grafia del so gutural però sí regulant l’ac-
centuació i la morfologia. En italià fan l’adaptació 
completa: vichìngo -ga.

— «Vladimir Putin inicia avui la seva primera visita 
oficial a Espanya» (Regió 7, 13-6-2000, p. 28) / 
«D’acord amb la majoria de pronòstics, el president 
rus Vladímir Putin va nomenar ahir el muftí Akhmed 
Kadírov, màxima autoritat religiosa de Txetxènia, 
cap de l’administració establerta pel Kremlin dijous 
passat» (Avui, 13-6-2000, p. 10). Sobre el nom de pila 
rus subratllat, cal distingir. Si es tracta d’aquest nom 
aplicat a un personatge d’aquell país i que es vulgui 
transcriure (de l’alfabet ciríl·lic a l’alfabet llatí) tal com 
ells el pronuncien, la forma adient és Vladímir, mot 

paroxíton (igual com s’esdevé amb la denominació 
homònima d’una ciutat i territori també russos, que 
la GEC, creiem que erròniament, grafia Vladimir); 
en castellà, en canvi, vacil·len entre Vladímir, mot 
paroxíton, i Vladimir, mot oxíton; en italià escriuen 
Vladimir però vacil·len en la seva pronúncia: la més 
divulgada (d’acord amb la tendència italiana a l’hora 
d’articular mots estrangers) és Vlàdimir, mot propa-
roxíton, però també hi ha qui recomana (seguint més 
de prop la forma original russa) Vladímir, mot paroxí-
ton, o qui diu Vladimir (per analogia amb la forma tra-
duïda/adaptada que veurem tot seguit), mot oxíton. 
Si es tracta del nom de pila subratllat però traduït  
o adaptat al català totalment, la forma és Vladimir, mot 
oxíton (malgrat el que diu Coromines en el DECLC, 
que probablement confon ambdós casos; cf. NDA, 
p. 330); això també val per als noms de prínceps  
o altres personatges de la noblesa (que, com és tra-
dició, es tradueixen d’una llengua a una altra; de fet, 
en la GEC n’hi ha dos casos, si bé referits a prín-
ceps pròpiament ucraïnesos); en castellà ho tradu-
eixen/adapten en Vladimiro, amb accent tònic sobre 
la segona i, i en italià també9.

3. ALTRES CASOS

Finalment, anotem altres exemples amb casos rars 
en l’accentuació pel que fa al timbre vocàlic i alguns 
que es presten a consideracions curioses:

— «Efecte dòmino en el projecte Manresa-riu. Una 
darrere l’altra, l’Ajuntament comença a tirar a terra les 
cases velles del carrer d’Arbonés» (Regió 7, 11-10-
2000, p. 6). En el topònim manresà subratllat la e 
es pronuncia tancada, en contra del que es fa, en 
el català central, amb el nom comú corresponent: 
arbonès.

— «Els notaris, els cirurgians, els escorxa-rósses i els 
enterramorts ...» (Sagarra, El perfum dels dies, ed. 
Garolera, p. 421). El nom compost subratllat hauria 
de dur accent obert, a no ser que, seguint les noves 
normes ortogràfiques, hom ja l’escrigui sense accent 
gràfic.

— «Una sèrie de barques, com si fossin gòndoles, 
permeten el recorregut pel riu subterrani» (A. Jané, 
Els dies i els llocs, p. 129) / «I a tu ¿qui et salva, oh 
niu de les nacions iberes, / quan l’arbre d’on pen-
javes al mar fou submergit?; / ¿qui et serva, jove 
Espanya, quan lo navili, ont eres / com góndola amar-
rada, s’enfonsa migpartit?» (Verdaguer L’Atlàntida, 

9 Agraïm la informació facilitada pels nostres amics Sebastià Janeras i Montserrat Puig, coneixedors de la llengua russa. 
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ed. Garolera). Aquests exemples mostren un cas de 
canvi normatiu: abans s’escrivia gòndola i avui s’escriu 
góndola, tal com defensava Coromines (cf. DECLC, IV, 
p. 562); notem l’analogia amb tómbola. Semblantment 
ha passat amb gòndol/góndol. I potser també s’hau-
ria de fer amb (pell) dòngola, que nosaltres sempre 
hem sentit a pronunciar (pell) dóngola; Coromines (cf. 
DECLC, III, p. 184) encara va més enllà, suggerint el 
canvi a dongola (mot pla) o pell d’Angola. 

— «També es veuen algunes estàtues vivents, però 
poques. I alguns artistes variats. He vist un xicot que 
fa anar un ioió, el llença a una altura increïble i no li 
cau a terra» (A. Jané, Els dies i els llocs, p. 195). El 
nom subratllat correspon a la forma io-io del DIEC2, 
forma que presenta inconvenients de lectura; perso-
nalment, escriuríem ioiò, però advertint que la primera 
o es pronuncia clara (sense reduir-la al so de u).

— «Iú, iú! és ara tot posat en clar» (Sòfocles, Tragèdies, 
trad. de C. Riba, vol. I, p. 63). Cas curiós de transcrip-
ció d’una interjecció grega, en què cal posar accent 
gràfic perquè s’articuli com a bisíl·laba i no es confon-
gui amb el nom de pila Iu, monosil·làbic.

10 En el nostre article «El toc de queda», publicat en el número anterior de llengua nacional, s’hi han de fer dues correccions: a la 
p. 32, segona columna, penúltim paràgraf, allà on diu «també es diu coprifuoco» ha de dir «també es diu coprifoco»; i a la p. 33, 
segona columna, paràgraf 3), línia 5, allà on diu «genère» ha de dir «gènere».

— «La seva dona li deia “Emelian Konstantinovitx”, 
els fills “paret meu”, i els empleats “tsa-tsa” a causa 
del seu quequeig» (M. Txolokhov, El Don de plàcides 
aigües, p. 126). Sembla que cal llegir tsa-tsa com si 
fos una paraula bisíl·laba plana (amb accent tònic 
sobre la primera síl·laba), però en casos semblants 
se sol pronunciar, el mot compost, com a mot agut: 
rau-rau, nyeu-nyeu, piu-piu, non-non, bub-bub, etc.

CONCLUSIÓ

De totes aquestes notes ens limitem a treure’n una 
sola conclusió, perquè és la que considerem més 
important: en l’accentuació de mots provinents d’al-
tres llengües no hem de seguir sempre el criteri de 
l’estricta correspondència a l’original, ans admetre, 
quan convingui, formes més escaients a la nostra 
prosòdia, generalment consagrades per l’ús de bons 
escriptors. No vulguem ser més rigoristes que els par-
lants d’idiomes tan sans i consolidats com el castellà 
i l’italià, que fan excepcions a les regles diguem-ne 
acadèmiques i a vegades accepten diverses variants 
de pronúncia per a un mateix terme10. 
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La normativa referida a la col·locació dels pronoms 
febles davant o darrere el verb és molt clara i la 

solem utilitzar amb correcció, tant oralment com per 
escrit. Generalment van davant el verb: em fa mal la 
panxa, l’he trobat pel carrer, ja ens ho imaginàvem... 
Quan el verb és un infinitiu, un gerundi o un impe-
ratiu, van sempre darrere: teníem ganes d’anar-hi, 
veient-lo tan trist..., porta-l’hi ara mateix. En les perí-
frasis verbals i en el passat perifràstic, tant poden 
anar davant com darrere: n’acabo de tornar o acabo 
de tornar-ne; l’haurem de pintar o haurem de pintar-la; 
ell mateix s’ho va fer o ell mateix va fer-s’ho; el vaig 
conèixer ahir o vaig conèixer-lo ahir. 

Des de fa uns quants anys m’he adonat que, en 
aquests dos casos d’opcionalitat, cada vegada tenim 
més tendència a col·lo-
car els pronoms darrere el 
verb, sobretot en la llengua 
escrita. Ja en vaig començar 
a ser conscient en la meva 
època d’ensenyant: quan 
manaves una redacció o un 
treball escrit molts alumnes 
tendien a posar els pronoms darrere el verb en els 
casos opcionals. Aquests darrers anys, les nombro-
ses lectures que he fet com a jurat de premis litera-
ris m’ho han acabat de corroborar. I, picat per la curi-
ositat, m’he fixat especialment en com s’utilitzaven, 
tenint en compte que, si més no en teoria, passaven 
per un corrector, en els llibres, revistes, diaris..., vaja, 
en tot el que anava llegint. I la conclusió és que, en 
la llengua escrita, cada vegada tendim més a col·lo-
car els pronoms darrere el verb tant en les perífrasis 
verbals com en el passat perifràstic, fins i tot en casos 
en què aquest ús s’allunya clarament del registre col-
loquial o de la llengua més habitual. Per molt correc-
tes que siguin, jo diria que no he sentit mai frases com 
aquestes: van presentar-nos-els en una festa o vaig 
conèixer-los en un sopar. Col·loquialment, em sembla 
que gairebé tothom diria ens els van presentar en una 
festa i els vaig conèixer en un sopar. 

Quines raons hi pot haver en l’expansió d’aquest ús? 
Jo diria que n’hi ha una de fonamental: la consideració 

Pronoms davant i darrere 
el verb

   Pere Martí i Bertran

de la forma amb els pronoms darrere com a més lite-
rària, com a més llibresca. No ens ha de fer estrany, 
perquè massa sovint s’ha considerat que la llengua 
literària s’havia d’allunyar de la col·loquial, havia de 
ser més artificial, més rebuscada. Una mica, diria jo, 
és el que també va passar durant molts anys pel que 
fa a l’ús del passat perifràstic i del passat simple. Al 
carrer, almenys en bona part del domini lingüístic, tots 
dèiem va dir, van anar, vam trobar, vaig parlar...; però 
la majoria escrivíem digué, anaren, trobàrem, parlí 
(aquest sí que l’escrivien pocs, val a dir-ho, perquè la 
primera persona del singular sonava tan artificial que 
l’ús es considerava gairebé una pedanteria, excepció 
feta del País Valencià, on era i és ben viu). Avui dia, 
el passat perifràstic es considera tan literari com el 
simple i, sobretot en la premsa escrita, és el més habi-

tual. Pel que fa als usos dels 
pronoms febles, en canvi, jo 
diria que hem fet el procés 
invers, que s’ha anat este-
nent la forma amb el pronom 
darrere el verb, fins i tot en 
la premsa, tant en paper com 
digital. És una intuïció, ja ho 

he apuntat; però, com que m’hi he fixat especialment 
aquests darrers anys, n’he documentat uns quants 
exemples, alguns dels quals citaré a continuació.

Jo diria que la cosa ve de lluny. Potser caldria fer-ne 
un estudi diacrònic, que ara no faré, naturalment, 
però sí que començaré amb un  fragment de Santiago 
Rusiñol, la transcripció del qual manllevo a en Llorenç 
Soldevila, perquè m’ha cridat l’atenció que en els tres 
casos en què Rusiñol podia triar la posició del pronom 
feble sempre ha optat per posar-lo darrere el verb, per 
molt que jo diria que seria molt més planer i col·loquial 
posar-lo davant: Per entre les verdors va sentir venir 
un jove que, acostant-se-li, va saludar-la. A penes va 
contestar-li, embadalida en ses abstractes idees, i ell 
va sentar-se a prop d’ella («La Devesa», publicat en 
El 9 Magazín, 11-10-2018, p. 9).

Mercè Rodoreda, tant en textos publicats abans de 
la guerra civil com en textos posteriors, també té ten-
dència a col·locar els pronoms febles darrere el verb. 

Avui dia, el passat perifràstic 
es considera tan literari com el 
simple i, sobretot en la premsa 

escrita, és el més habitual.
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Vet aquí uns quants exemples manllevats del volum 
La noia daurada i altres contes (La Galera, 2020), teò-
ricament escrits en una llengua més planera, ja que 
són proses adreçades als infants: No sospiris i apro-
fita el temps que, qui el perd, tota la vida ha de pene-
dir-se’n (p. 32); Ella va explicar-li-ho fent el cor fort  
(p. 61); És cert, jo voldria explicar-vos una histò-
ria bonica (p. 101); I reculant un bon tros, prengué 
embranzida contra la fulla, i va endur-se-la, triomfant, 
que ja era feble (p. 128); A l’últim va fer un soroll des-
pectiu amb els llavis i va anar-se’n (p. 166).

Vistos aquests dos grups d’exemples, diguem-ne histò-
rics, passem a uns quants de més actuals. Començaré 
per contes i novel·les infantils i juvenils, en els quals, si 
més no en teoria, es tenen més en compte els regis-
tres i la llengua s’acosta més a la dels infants i joves. 
Malgrat tot, hi trobem exemples com aquests: –És 
cert –va respondre-li el pare (E.B. White, La trompeta 
del cigne, Ed. Viena, 2016, p. 49, traducció de Marc 
Donat); Vols conèixer-los tu també (contracoberta de 
l’àlbum El meu hort, de Gerda Muller, Animallibres, 
2017, traducció de Josep Franco); Però no em va 
entendre i jo no vaig saber dir-li-ho (Maite Carranza, 
Camins de llibertat, Ed. Edebé, 2016, p. 124); A conti-
nuació va afegir-hi: «Li prego que es calmi, llevat que 
vulgui quedar-s’hi amb el seu fill» (Jordi Folck, T’ho 
diré cantant, PAM, 2018, p. 100); ella estava amb el 
seu nòvio, què podia dir-los? o Ell no podia fer-li això 
(Margarida Aritzeta, La nit de la papallona, Barcanova, 
2014, pp. 64 i 65 respectivament); El llop corria més 
que jo, no podia fugir-ne  (Teresa Saborit,  Els llops 
ja no viuen als boscos, Pagès editors, 2016, p. 89); 
–No ho saps? –va respondre’m el monstre estranyat 
(Lluís Prats, Estimat monstre, La Galera, 2019, p. 43); 
etc., etc., etc. 

En novel·les, assaigs... per a adults, passa si fa no fa 
el mateix: Jo estava bé i mentre els altres descansa-
ven vaig anar-me’n a fer un volt per la conca (Paolo 
Cognetti, Sense fer mai el cim. Viatge a l’Himàlaia, 
Navona Editorial, 2019, p. 58, traducció de Xavier 
Valls i Guinovart); Com que no va haver-hi cap més 
convulsió [...] (Ramon Solsona, Disset pianos, Proa, 
2019, p. 261); Podia escoltar-los, però era pràctica-
ment impossible veure’ls (Jordi de Manuel, El cant 
de les dunes, Pagès Editors, 2006, p. 148 ); quan em 
vaig graduar vam anar-nos-en a viure a un petit pis als 
afores de la ciutat; Es va alçar feixugament i va tornar 
a aferrar-se-li a la cua (Jordi de Manuel, La decisió de 
Manperel, Columna, 2013, pp. 163 i 191, respectiva-
ment); si no estigués en una àrea reservada, podria 
mostrar-los-hi ara mateix; encara que hagi d’espré-
mer-se el cervell fins a l’extenuació; Activo l’alerta: 

intentaré convèncer-lo que cal monitoritzar-li el son 
(Carme Torras, La mutació sentimental, Pagès, 2008, 
pp. 182, 281 i 283, respectivament); A l’UCI. No em 
deixen entrar-hi; Va posar-se la mà a la butxaca dels 
pantalons (Teresa Saborit, La revolució de les formi-
gues, autoedició, 2018, pp. 200 i 237, respectivament); 
etc., etc., etc. 

I en la premsa, tant en paper com digital, també 
gosaria dir que cada vegada és més freqüent. Potser 
seria interessant d’analitzar-ne els diversos llibres 
d’estil per veure què en diuen o si ni tan sols plante-
gen el tema. Vet aquí alguns exemples ben variats, 
ja que n’he espigolat tant de la premsa comarcal 
com de la nacional i tant en paper com a la xarxa: 
Només trobo a faltar-hi les «rúbriques» per a garantir 
millor la «qualitat del procés avaluatiu» (Jaume Aulet, 
«L’ensenyament de la literatura. Les coses clares», 
publicat a Núvol, 20-2-2017); així els lectors tenen 
l’oportunitat d’arribar a aquests articles sense que 
hagi d’explicar-los-els (Pere Guixà, «Rafael Tasis, 
cònsol de la diàspora», publicat a Serra d’Or, núm. 
695, novembre 2017, p. 70); El cas es va repren-
dre mesos després a l’església de Santa Maria de 
Cornellà, però el senyor d’Olèrdola no va presen-
tar-s’hi ( Sàpiens, núm. 189, desembre 2017, p. 45); 
la primera vegada que vaig conèixer-ne els poemes 
[es refereix als poemes d’en Francesc Parcerisas] 
(Jordi LLavina, a la seva pàgina del setmanari El 3 
de Vuit, 15-2-19, p. 29); En l’acte universitari s’hauria 
volgut fer-li l’ofrena d’una Miscel·lània (Enric Gallén, 
«Pompeu Fabra per Agustí Esclasans», publicat en 
Els Marges, núm. 116, tardor 2018, pp. 82-83); tot es 
complica quan s’ha d’explicar què vols fer i com vols 
fer-ho (Francesc-Marc Álvaro, «La revolta que tenim 
pendent», publicat a Serra d’Or, núm. 718, octubre 
2019, p. 12); vivim amb la idea que no podem conèi-
xer-nos, però sí narrar-nos (Ricardo Piglia, escriptor 
argentí, publicat a minimàlia / la frase del dia, diven-
dres, 10 de febrer del 2017); etc., etc., etc. 

Permeteu-me d’acabar amb unes paraules del científic 
i escriptor alemany Georg Christoph Lichtenberg (1742-
1799), perquè, per molt que a algú li puguin semblar 
una mica exagerades, em sembla que vénen totalment 
a tomb en aquest tema que tot just he volgut apuntar: 
«Escriure en un estil clar i senzill potser demana la 
màxima tensió de les nostres capacitats, atès que, en 
la universal aspiració de la nostra ànima per agradar, 
res s’infiltra amb més facilitat que el recargolament.» 
No sé si se’n pot dir recargolament, d’aquesta tendèn-
cia a col·locar els pronoms febles darrere el verb, però  
sí que en podem dir allunyament de la llengua oral i 
del registre més col·loquial. 
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«No em canviïs la llengua» és un grup de persones 
nades en diferents països del món unides per l’afany 
de voler viure plenament en català i de contribuir que 
no es perdi. Per sort, les xarxes socials s’han fet 
ressò de la crida que va fer Rosario Palomino ―que 
es considera una catalana nascuda al Perú― per a 
reunir tothom qui comparteix aquests objectius i actu-
alment tenen més de cinquanta-cinc vídeos de testi-
moniatges disponibles al canal de YouTube. Malgrat 
l’ampli ventall de procedència dels testimonis, cadas-
cun reclama la mateixa cosa: que llurs interlocutors 
no canviïn de llengua, del català al castellà. Aquest 
grup de voluntaris s’ajunta, quan pot, per reivindicar 
que els catalans autòctons no els discriminin per llur 
fesomia, accent o pel que diuen els seus documents 
d’identitat, i que els catalans tenen el dret a viure 
completament en català. A més d’aquests membres, 
n’hi ha d’altres que aprenen català a l’estranger  
i participen en el grup mitjançant mostres de suport. 
Parlem, doncs, amb qui més bé coneix les activitats 
i l’actualitat d’aquesta entitat: Rosario Palomino.

M.S: Quant temps fa que dueu a terme aquest 
projecte? 

R.P: Fa vint mesos, però tot va començar quan vaig 
començar a viure aquí, fa trenta anys, i deia: «No em 
canviïs la llengua; si no no l’aprendré mai.» Recupero 

Rosario Palomino
   Montse Sarret i Joan Pau Batlle

la frase en una botifarrada, quan m’adreço a la 
senyora que venia els tiquets, que atenia en català, 
i ella em contesta en castellà. De seguida la seva 
companya li va dir que no canviés de llengua perquè 
jo havia començat la conversa en català. Suposo que 
la senyora es va bloquejar, perquè em tornà a con-
testar en castellà, i la seva companya, que més tard 
es va presentar com a catalanoparlant nascuda a 
Colòmbia, li diu de no canviar de llengua, i una altra 
vegada em tornà a contestar en castellà, i és llavors 
quan li dic: «No em canviïs la llengua, home!» Vam 
riure una miqueta i alhora estàvem intentant entendre 
per què una persona que normalment parla català no 
podia fer-ho en aquell moment. Després vaig poder 
parlar amb la noia de Colòmbia, que em va explicar 
que li falta fluïdesa perquè, com que és nova apre-
nent de català, tothom canvia de llengua amb ella. 
Fa el que pot, però sovint, per qüestió de temps, ella 
també canvia cap al castellà i no practica el català 
com voldria.

M.S: És que has de tenir molta voluntat...

R.P: Exacte! En aquell moment, els dic: «Fem una 
foto, la penjarem a Twitter i demanarem que no ens 
canviïn la llengua.» Això és el principi de tot plegat,  
i va començar a tenir moltes repiulades. Llavors vaig 
pensar que s’havia de crear un compte específic per 
a aquest assumpte perquè de seguida tenia molt 
suport i de gent molt diversa.

J.P.B: Llavors, quan s’esdevé que un interlocu-
tor canvia de llengua, quin missatge creieu que 
reben els catalans nats a l’estranger? Creieu que 
perceben que el missatge és «no sou pas dels 
nostres» o que «la llengua útil és l’altra»? Com a 
grup, n’heu parlat?

R.P: Sí, n’hem parlat, i hem comprovat que, dins 
el procés d’adaptació, passem per diferents fases. 
Recordo que, fa molts anys, quan em canviaven la 
llengua, tornava a casa molt trista i em sentia molt 
discriminada. Notava que la meva aparença era un 
impediment per a poder-me adaptar amb tota norma-
litat. Sortosament, el fet de ser psicòloga em va per-
metre de fer un procés d’introspecció i ho vaig poder 
anar treballant. També, si llegeixes llibres d’història 

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 5  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 2 1

2 9E N T R E V I S TA



de Catalunya, t’adones que és una conseqüència del 
colonialisme espanyol. Quan els autòctons canvien 
de llengua, ho fan per amabilitat, per facilitar-nos 
la vida i l’adaptació al país, curiosament. Per què? 
Perquè el missatge que han rebut durant més de 
tres segles és que realment la llengua dominant és 
el castellà i la llengua menys important és el català. 
Per tant, tots teniu el tic, massa sovint, de canviar de 
llengua. En aquest sentit, estic intentant fer una feina 
pedagògica amb els nostres companys perquè n’hi 
ha alguns que encara estan en aquesta fase de sen-
tir-se ferits, perquè se senten discriminats. Doncs la 
feina és doble. D’una banda, conscienciem als autòc-
tons de donar al català la importància que realment té 
i que siguin conscients que, quan canvien de llengua 
amb els nouvinguts, aquests se senten rebutjats.

M.S: Quan és el contrari.

R.P: Per això faig aquesta pedagogia amb els nouvin-
guts, de dir «no és rebuig, no és racisme, no és dis-
criminació». Cal recordar que la història de Catalunya 
fa que sigui una cultura que sempre ha estat menys-
tinguda i per això fan aquest canvi. S’ha perdut pel 
camí gent que volia aprendre el català i com que 
donava sentit negatiu a aquest canvi de llengua, no 
s’han esforçat més a parlar-lo. 

J.P.B: Heu parlat de la importància de la llengua,  
i voldria saber, a parer vostre, quina és? Perquè hi 
ha autòctons que diuen que el més important és 
que ens entenguem, que ens puguem comunicar.

R.P: Però és que la comunicació ―aquesta és l’er-
rada dels autòctons― no és solament dir paraules 
que l’altre pugui entendre. Les paraules transmeten 
emocions i sentiments. Si no sabem interpretar la sub-
jectivitat d’una llengua, no entendrem del tot el que 
ens vol dir una altra persona. Un bon exemple són 
els acudits. Si no entens els acudits d’una llengua, 
vol dir que no en tens un bon coneixement.

M.S: Les ironies, els matisos ...

R.P: Això mateix! Són importants i van més enllà de 
la literalitat.

M.S: Amb el que dèieu abans, de fer aquest pas 
de sentir-vos rebutjada a entendre que era un 
problema dels mateixos catalanoparlants, us va 
ajudar saber història de Catalunya? Ens heu reco-
negut com a poble oprimit?

R.P: Des del primer moment. Fa trenta anys que 
visc aquí. Aleshores hi havia gent que reia quan els 

deia que vosaltres també sou una colònia d’Espa-
nya. Evidentment, saber història ajuda. Em va ajudar, 
sobretot, a fer un paral·lelisme amb la meva cultura. 

M.S: Amb el quítxua?

R.P: El meu poble ha patit un genocidi humà i cul-
tural. Hem perdut moltes llengües. Així, al cap de 
ben poc, em vaig adonar que aquí passava exacta-
ment la mateixa cosa. Per això, fer el pas cap a la 
independència, ho vaig considerar un procés abso-
lutament natural. És normal, quan un poble s’adona 
del que li estan fent i reconeix la seva pròpia histò-
ria, s’ha de carregar d’arguments per a continuar 
la lluita dels seus avantpassats. Així, em reconci-
lio amb les meves arrels mitjançant la lluita per pre-
servar el català. Veig que també hi ha aquest anhel 
de recuperació al Perú. Vaig llegir una notícia d’una 
pedagoga que va presentar la seva tesi doctoral en 
quítxua. És fantàstic, perquè el meu pare va néixer a 
la regió de Cuzco i va viure el menyspreu de la seva 
llengua. Només va parlar quítxua fins a dotze anys 
i d’una manera familiar. Tot això va fomentar el meu 
activisme per la llengua, però el fet determinant va 
ser quan un agent de policia em va agredir per parlar 
català. Va insistir que li havia de contestar en cas-
tellà i li vaig continuar contestant en català. Aquest 
incident va tenir conseqüències greus. Fou un cas 
de desobediència civil, sense ser-ne conscient, ja 
que no entenia per què havia de renunciar a parlar 
català en aquell moment si llavors ja considerava el 
català com la meva llengua.

M.S: Però ell no ho considerava així.

R.P: Exacte! Però lligat a això, vull fer un aclariment, 
i és que, per a mi, aquesta gent, encara que hagi 
nascut a Catalunya, no són catalans, perquè, si et 
consideres català, no vas en contra de la teva llengua 
i la teva cultura!

M.S: Llavors, l’error fou d’en Jordi Pujol, que va 
dir que era català tothom qui vivia i treballava a 
Catalunya? Crec que existeix l’anomenat autoodi, 
perquè hi ha catalans de pares i avis catalans, 
amb cognoms ben catalans, que odien Catalunya 
...

R.P: Però és perquè se senten espanyols ...

M.S: Sí, però no creieu que és regionalisme? 
Diuen: «Jo puc ser catalana regionalista i estimar 
Catalunya sotmesa a Espanya.» De gent així, n’hi 
ha molta. No sé si és filar massa prim dir que una 
colònia i un poble ocupat no són la mateixa cosa. 
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Una colònia és un lloc no gaire desenvolupat, on 
van els forasters a buscar matèries primeres i, en 
canvi, hem estat el motor de la península ibèrica i 
el que han fet és sotmetre’ns. No ens han vingut 
a industrialitzar, ni a civilitzar, ni a ajudar...

J.P.B: Bé, depèn. Perquè això de no-desenvolu-
pat sempre és una consideració que fa l’ocupant. 

R.P: Exactament!

J.P.B: I el dèficit fiscal, que no és colonialisme?

M.S: Sí, sens dubte.

R.P: A parer meu, el resultat és el mateix. Tant se 
val si en diem poble ocupat o colònia. Tant aquí com  
a Amèrica han perpetrat un genocidi cultural i humà. 
La diferència rau en uns quants milions de morts, 
però el resultat final és el mateix.

J.P.B: I això, com ens ha afectat? Heus ací una dita 
vostra: «Continuem pensant que estem envoltats 
de traïdors. Això és una característica catalana: 
passar de l’autocrítica a la flagel·lació.»

R.P: Sí, en efecte. Trobo que el procés de colonitza-
ció de l’Estat espanyol sobre la nació catalana té les 
seves repercussions. Els autòctons tenen un nivell 
d’autoestima molt baixet. De fet, el primer d’octubre 
del 2017 passen dues coses. Per una banda, des-
cobrim que tenim un Estat feixista al davant. Tothom 
pensava que Europa era democràtica i que conse-
güentment Espanya també ho era. No ens imaginà-
vem que era un país corcat en què no havia canviat 
res els darrers quaranta anys. I també descobrim 
que som un poble valent, malgrat que ens havien dit 
durant segles que érem covards. Ens havien avisat 
que podríem ser detinguts o rebre cops, i tothom va 
anar a protegir el dia anterior els punts de votació  
i hi vam romandre fins l’endemà, perquè volíem votar. 
Vam tenir un bany de realitat i ara sabem que serà 
difícil, perquè tenim un Estat contrari al davant, però 
ens hem adonat que som valents. 

M.S: I ara tenim els joves. On eren, abans?

R.P: Aquells joves ja hi eren fa tres anys, perquè són 
els joves que hem anat educant democràticament, 
que han viscut tot aquest procés i que ja n’estan 
fins al capdamunt. Són els nens que s’han fet grans 
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i hem de donar-los el nostre suport, perquè precisa-
ment l’Estat espanyol esperava i desitjava que no hi 
hagués cap relleu generacional. 

J.P.B: Però, el relleu, el tenim a nivell lingüístic 
també? Ho pregunti perquè les enquestes d’usos 
lingüístics indiquen que, durant les estones d’es-
bargiment escolar, predomina el castellà entre 
parlants joves.

R.P: Al cap d’un parell de setmanes d’haver muntat 
això, arran de les primers reaccions, em vaig adonar 
que m’esperava una feina molt important i molt llarga. 
La llengua és la columna vertebral de la nació cata-
lana. A veure si, de camí cap a l’Estat, perdem la 
nació.

M.S: Sí! Com a Irlanda.

R.P: Per això és tan important la nostra feina. D’una 
banda, els catalans d’arreu, que és com m’agrada 
anomenar-nos, no sols protegim la llengua sinó que 
desmuntem les calúmnies dels partits que diuen que 
els catalans amb vuit cognoms catalans rebutgen 
els nouvinguts. Això és fals! Els qui venim de fora 
desmuntem el seu discurs. «Catalunya, terra d’aco-
lliment» és una frase plena de contingut. Hi ha un 
procés de reciprocitat que existeix en aquestes situ-
acions. Quan reps respecte i estimació, ho tornes al 
lloc que t’acull. Si no m’hagués sentit com a casa, 
com a la meva terra d’origen, no me l’estaria jugant 
per Catalunya.  

M.S: Et volíem preguntar: com reacciona la gent 
normal i corrent, quan li demanes que no canviï 
de llengua?

R.P: Quan vaig anar a fer l’ofrena al monument de 
Rafel Casanovas, l’any 2019, estava tot blocat i feia 
una hora que feia voltes per accedir a la zona. Parlo 
amb un agent dels Mossos d’Esquadra, que primer 
em contesta en català, però després es gira i veu la 
meva cara. Llavors em contesta en castellà, i li dic: 
«No em canviïs la llengua.» Em mira i em demana: 
«T‘he canviat de llengua?», i  li responc que sí. Em va 
mirar disgustat i va continuar la conversa en català.

M.S: Hi ha reaccions molt maques, però n’hi ha 
hagut d’altres que no ho eren tant?

R.P: Sí, amb alguns taxistes nascuts fora de l’Estat 
espanyol que al cap de vint anys de viure aquí només 
parlen castellà. Jo sempre miro d’explicar les raons 
per a aprendre i parlar català, però un d’ells, pakis-
tanès, em va dir: «Amb el castellà ja vaig bé.» 

M.S: Però és que allà marginen el panjabi i l’urdú 
és una llengua imposada. Llavors veuen el català 
com el panjabi, o el quítxua, i l’urdú com el cas-
tellà i quan vénen aquí repeteixen el patró. 

R.P: Vaig tenir el mateix tipus de conversa amb un 
taxista que parlava rus, però que em va deixar ben 
clar que era ucraïnès. I li vaig dir que, si les coses 
eren com deia que eren, no entenia com era que no 
fes costat als catalans. Perquè, a la llengua ucraï-
nesa, li passa el mateix que a la catalana.

M.S: Els catalanoparlants de primera llengua et 
donen excuses, a vegades, quan els dius: «No 
em canviïs la llengua»?

R.P: Sí. Va ser molt graciós quan van venir a fil-
mar-nos, perquè la càmera tenia el logotip de TV3  
i  tothom ens parlava català fins que vaig proposar de 
parlar amb unes senyores que ja coneixíem precisa-
ment pel fet de parlar-nos sempre en castellà. Una va 
admetre que canviar de llengua era mal fet. Era graci-
osíssim, perquè m’ho va argumentar en castellà i així 
em tornava a canviar la llengua per enèsima vegada. 
Elles eren conscients que canviaven de llengua, però 
es justificaven amb l’argument que el seu interlocutor 
sabia castellà. En aquell moment vaig demanar com 
ho sabien. Per la meva cara? Això no és cap garan-
tia de res. Vaig posar com a exemple una companya 
romanesa del grup que no sap castellà. Això va fer que 
aquestes senyores rumiessin una mica, perquè una 
constant entre gent que canvia de llengua és que ho 
fan per educació. Però, en realitat, és per una educa-
ció malentesa. Pensem-hi: si jo comencés una con-
versa en català i vosaltres em responguéssiu en cas-
tellà, això seria tot el contrari; seria mala educació. 
Els vaig dir això i llavors van reflexionar una estona. 
La realitat és complexa i, precisament, com que tot va 
molt de pressa i a més a més tenim una baixa autoes-
tima cultural, massa sovint acceptem el discurs por-
fidiós de l’Estat espanyol i, quan gosem reivindicar 
l’ús de la nostra llengua, automàticament ens diuen 
«supremacistes», etc. En aquest context d’aconseguir 
associar la nostra lluita per protegir la nostra llengua 
amb una mena d’imposició, algú podria dubtar de la 
legitimitat de mantenir-se ferm en l’ús del català. De 
fet, els darrers quatre anys, Ciutadans ha propagat 
aquest mateix discurs cada dia. Si l’autoestima no fa 
figa, poden dir missa, perquè saps qui ets i saps el que 
defenses. Ara bé, si tens l’autoestima ferida, accep-
tes de seguida la manera com els altres t’han definit. 

M.S: Llavors, pel que fa als mitjans de comuni-
cació, no trobes que TV3 fomenta aquest hàbit 
de canviar la llengua? Si ho mires bé, fomenta 
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el canvi de llengua al castellà, no solament quan 
entrevisten un jugador de futbol com Messi, 
no. Ara ja és tot el dia. Per exemple, fan venir 
experts per a parlar de qualsevol cosa i no tenen 
en compte que sàpiguen expressar-se en català.

R.P: A més a més, en els programes que he vist, 
hi ha un lleu intent de parodiar els catalanoparlants 
nascuts en altres països. Volen fer brometes d’una 
manera simpàtica, però em recorda el títol d’una 
de les entrevistes que ens van fer. Deia: «Els guiris 
volem viure en català.» 

M.S: Però, per a mi, no series una guiri. Ho seria 
més aviat un turista.

R.P: Això mateix! Primer de tot, la paraula està mal 
utilitzada i, a més, és una menysvaloració. Fan 
aquestes coses amb l’afany de ser originals o sim-
pàtics, i no crec que sigui amb mala intenció, però 
s’equivoquen. 

M.S: Creus que, per a alguna gent vinguda de 
fora, que TV3 faci això, pot afavorir que accep-
tin Catalunya?

R.P: De cap manera! El fet que TV3 o Catalunya 
Ràdio s’estiguin enfonsant en un mar de castellà, 
només demostra que o bé hi ha por o bé hi ha el desig 
de no tenir alguns partits polítics en contra. En tot 
cas, és el resultat del moment convuls que vivim polí-
ticament, de les pressions, de la por al tancament. Si 
volem escoltar una emissora en castellà, tenim més 
de vuit-cents canals en castellà a la nostra disposi-
ció. Per als qui volem aprendre el català, és la cosa 
més perjudicial que puguin fer. Quan aprens una 
llengua, no estàs ni avesada ni preparada per a fer 
la gimnàstica mental que implica canviar de llengua 
de sobte, fins i tot en mitja oració. 

M.S: Ara imagina’t com deu ser per als catalans 
de la Catalunya del Nord, que molts només saben 
català i francès. Ell n’és un. Miren TV3 o no la 
miren?

J.P.B: No la miren d’habitud. És a dir, que a més de 
la dificultat lingüística a causa de les intervencions 
en castellà, o de vegades de la qualitat del català, 
hi ha la dificultat d’interessar-se per programes  
i telenotícies amb tots els referents espanyols. Si 
de cas, miren els documentals o programes que 
tenen poca probabilitat d’estar claferts de castellà.

R.P: Precisament, Aleix Renyé que, sempre que 
pot, participa en els nostres actes, va explicar una 

anècdota, una cosa que li va dir el seu fill de deu 
anys. Li va preguntar: «Si nosaltres som catalans, 
per què ens parlen en castellà?» Tenia tota la raó.

M.S: Tornant als resultats de les enquestes d’usos 
lingüístics, volia saber si, com a col·lectiu, teniu 
informació de què passa a les escoles. Vull dir, 
no solament les de secundària sinó les de primà-
ria. Si arriba un nen rus, quina llengua sentirà?

R.P: Desgraciadament, i dic desgraciadament per la 
preocupació, la por també ha entrat a les escoles. 
De fet, a l’escola del meu fill, que té catorze anys, 
l’endemà del primer d’octubre, que era un dilluns, el 
subdelegat del govern espanyol va prohibir que par-
lessin del que havia passat.

J.P.B: Llavors, si el problema és tan complex, si 
no sembla ser un problema només de conscièn-
cia lingüística, ans de consciència nacional, en 
general, com ens en sortirem?

R.P: El problema és complex, senzillament perquè 
tot passa tan de pressa que no som conscients que 
hem de cuidar la llengua o es desmuntarà la nació. 
Ara bé, ha tingut tan bon acolliment la nostra cam-
panya que sóc optimista. És a dir que, en la mesura 
en què nosaltres fem reflexionar la gent, la gent 
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està disposada a pensar-hi, sobretot quan oferim 
arguments en positiu. I també perquè la llengua 
ens iguala. No hi ha catalans de primera i segona. 
Quan tothom està barrejat i parlem tots la mateixa 
llengua, llavors estem units, agermanats i igualats. Si 
els autòctons no haguessin volgut compartir la seva 
llengua amb els nouvinguts, ara mateix hi hauria dos 
pobles paral·lels que viurien dues realitats totalment 
desconnectades. És per això que els feixistes ―jo 
no els dic unionistes, ja que un unionista no és un 
antidemòcrata; en canvi, aquests no respecten ni tan 
sols els procediments democràtics: són feixistes― 
ataquen la llengua catalana. No volen que els nou-
vinguts aprenguin el català perquè això ens uneix, 
sigui quina sigui la nostra procedència.

M.S: I això salvaria la nació.

R.P: Exacte! I és per això que constantment inven-
ten calúmnies, com ara la pel·lícula Ocho apelli-
dos catalanes. Fa molta ràbia, perquè l’independen-
tisme no ha radicat mai en el nacionalisme ètnic. 
L’independentisme és absolutament plural i divers i no 
cerca d’implementar un pensament únic. Vol que tots 
ens sentim identificats amb Catalunya, que progres-
sem plegats i respectant les arrels, la llengua materna, 
els trets diferencials i les afeccions de cadascú. No 
mira d’homogeneïtzar res, cosa que sí que passa a 
l’Estat espanyol, que té un projecte que és l’adhesió 
a un pensament únic. La nostra idea és per a fer que 
progressi tothom, i és compatible amb la idea que 
cadascú pugui vetllar per la seva llengua. N’hi ha d’al-
tres, de llengües estrangeres, no solament el castellà. 

J.P.B: A Barcelona, n’hi ha més de tres-centes. 

R.P: Exactament!

M.S: I la llengua comuna seria el català. Però 
això no els agrada perquè voldrien que la llengua 
comuna fos el castellà. 

R.P: Exacte! 

M.S: És una guerra entre les dues llengües per 
veure quina és la llengua comuna, i de moment 
guanya el castellà. A molta gent ens preocupa el 
tant per cent de catalanòfons que tenim el català 
com a primera llengua. I volíem saber: com ho per-
cebeu o, com ho perceps, tu? És possible apren-
dre el català amb els catalanòfons que trobeu pel 
carrer? Perquè no n’hi ha gaires...

R.P: Crec que, segons la zona, sí. Considero que 
és una qüestió de corresponsabilitat a mitges. És a 

dir, el nouvingut ha d’insistir a reivindicar el seu dret 
a voler aprendre la llengua catalana, com jo quan fa 
trenta anys deia: «No em canviïs la llengua; si no, no 
l’aprendré mai.»  Em recorda la piulada d’un noi que 
deia: «Compto quatre anys fent el préssec. Avui, quan 
he conegut el vostre compte de Twitter, m’he consci-
enciat i he anat a parlar amb el noi d’aspecte xinès de 
la cantonada, a qui m’adreçava en castellà sempre, 
i resulta que parla un català perfecte! Moltes gràcies 
per conscienciar-me!» I, d’aquests tipus de missatges 
d’agraïment, en tinc molts, però aquest el valoro molt 
positivament perquè aquest xicot feia quatre anys que 
canviava de llengua i d’ara endavant no ho farà. Per 
tant, estic molt esperançada, perquè els testimoniat-
ges de primera mà, de gent del carrer ―correspon-
sables com tots nosaltres que el català ha de ser pro-
tegit, defensat i parlat― em diuen que estem recupe-
rant catalanoparlants. No tinc cap forma d’avaluar-ho; 
però, si sabéssim les dades i fossin positives ―i crec 
que ho serien―, em sembla que això ens donaria un 
nou impuls per a continuar amb més intensitat. De fet, 
quan en Toni Albà, en el primer acte nostre, ens va 
dir: «Sou el motor», li vaig respondre que som tots el 
motor, perquè tots som activistes de la llengua, tots 
som corresponsables que el català es continuï parlant, 
i de mica en mica ens farem responsables de vetllar 
per un bon ús de la llengua. Sóc ben conscient que 
cometo castellanismes, encara que tingui el nivell C, 
i crec que hauré de fer un curset, perquè faig errades 
i no m’agrada. M’agrada parlar bé la llengua, però als 
nous aprenents de la llengua els encoratjo a parlar el 
català encara que no tinguin un català del tot genuí; 
l’important és que el parlin. 

M.S: Creus assimilable tota la gent que ha vingut 
d’ençà de l’any dos mil? 

R.P: Totalment!

M.S: Pensa que l’any que va néixer ma mare, aquí 
només hi havia un deu per cent de gent que no 
parlava català. Quan vaig néixer jo, a mitjans dels 
anys seixanta, els catalanoparlants érem un cin-
quanta per cent. Ara som un trenta-cinc per cent. 
Com convertim el català en llengua comuna? Tu 
creus que ho farem?

R.P: Totalment! Perquè quan estimes una cosa, això 
es transmet. 

M.S: Però es transmet al mateix ritme que l’incre-
ment demogràfic? És a dir, que si el dia que els 
catalanoparlants de llengua materna arribem a 
representar un vint per cent de la societat, encara 
que hi afegim els qui, com vosaltres, hauran 
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adoptat el català, serem 
minoria. 

R.P: Et demostraré el meu opti-
misme amb un exemple. Quan 
vaig arribar aquí, fa trenta anys, 
era un tabú parlar de la indepen-
dència de Catalunya. En parla-
ven quatre gats. Mira on som 
ara. Us imaginàveu, fa trenta 
anys, que estaríem ara mateix 
així?.

M.S: De cap manera. Estava 
molt desenganyada.

R.P: Ara aplica això a l’ús del 
català. S’ha de contagiar. En 
resposta a la pregunta que em 
demanava per la reacció dels 
autòctons, he rebut moltes 
felicitacions i agraïments per 
parlar català. I això em com-
pensa de totes les vegades que 
no entenia per què em canvia-
ven la llengua. A més, el català 
és atractiu. Hi ha qui diu que 
el francès és la llengua més 
dolça i elegant, però jo veig el 
català tan dolç o elegant com 
el francès. És una llengua pre-
ciosa! S’ajunten dues coses. 
D’una banda, els qui venim 
aquí ens sentim acollits, res-
pectats, ben tractats i a més la 
llengua és bonica. Això convida 
molt a parlar-la. Ara bé, si vosal-
tres, els autòctons, no doneu a 
la vostra llengua la importància 
que hauria de tenir, el missatge 
que envieu és «no cal parlar la 
meva llengua, perquè no serveix 
de res».

M.S: I qui no la vulgui parlar, per què deu ser?

R.P: Recorda que les persones tendeixen a canviar la 
forma de pensar, és un procés. El procés sempre és 
més llarg amb els monolingües, siguin monolingües 
xinesos, anglòfons o castellanoparlants. Aquest tipus 
de persona s’ha criat amb una sola estructura lingüís-
tica i això vol dir que només han mirat el món d’una 
manera. Jo confio en el tarannà català perquè convida 
a conèixer-vos i a conèixer la cultura catalana. Teniu 
moltes virtuts! Qui no senti aquesta atracció envers la 

llengua catalana pot ser perquè té prejudicis personals 
que li fan pensar que no és capaç d’aprendre nous 
idiomes, o bé té un prejudici polític que li impedeix 
voler aprendre el català. Però trobareu com més va 
més gent que té ganes de viure plenament en català. 
I ara, precisament, n’hi haurà més per simpatia a la 
lluita per la independència, perquè veuen que anem 
contra un estat antidemocràtic.

M.S: A nosaltres, els autòctons, també va bé de 
pensar-hi. Gràcies per l’entrevista!  
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La primera cosa que voldria dir, a propòsit del Lou 
Hevly i de la seva obra, és que és tot un luxe per a 

la cultura catalana tenir un autor com ell, nat a Seattle 
en 1949, que ens permet d’estudiar anglès en català. 

En una ressenya de ja fa molt de temps vaig escriure 
que qualsevol país del món d’unes dimensions com 
el nostre —o molt més gran!— s’enorgulliria de dispo-
sar d’unes obres tan curosament elaborades, amb un 
nombre ingent de detalls i de matisos, en unes edici-
ons sòbries i d’una indiscutible utilitat. 

Estic d’acord amb Joan Ferrer que en el pròleg d’un 
d’aquests llibres escriu: «Els catalans mai no podrem 
estar prou agraïts al professor Lou Hevly per tot el 
que ens ha donat.»

Exacte. I què ens ha donat?

Primer, unes obres generals i ara tres llibres 
monogràfics. 

Un aspecte omnipresent de l’obra gramatical de Hevly 
és que constantment compara anglès i català. Això 
facilita enormement l’aprenentatge d’aquella llengua 
als qui coneixen d’antuvi la gramàtica catalana, però 
els seus llibres no solament serveixen per a aprendre 
anglès sinó que també serveixen per a acabar apre-
nent més català. 

Amb llibres com els seus, els catalans podem anar 
directament al gra i no ens perdem en explicacions 
teòriques a l’hora d’estudiar determinats fenòmens. 

Cito sols un exemple de la seva Gramàtica anglesa 
en cinc densos volums, editada i corregida per Josep 
Ruaix:  

L’adjectiu quantitatiu cap, seguit d’un nom de sentit 
singular, es tradueix en anglès per l’article indefinit 
anglès a o an, mentre que el mateix adjectiu, seguit 
d’un nom de sentit plural, es tradueix en anglès per 
any (i.e. «Teniu cap escombra?» = «Do you have 
a broom?», «No he trobat cap bolet» = «I haven’t 
found any mushrooms») (Gramàtica anglesa / 4 
[GA/4], p. 62). 

Després dels cinc volums va venir una obra de síntesi, 
Anglès fàcil, editada per Barcanova, un manual d’au-
toaprenentatge de nivell bàsic (però no tan bàsic!), 
amb exercicis i el solucionari. Vet aquí un exemple 
d’aquest llibre (p. 133):

 A diferència del català, l’anglès no pot fer servir 
noms personals com a complement de la locució 
there be: ex: 

—Qui hi ha a la cuina? —Hi ha la teva mare.
“Who is in the kitchen?” “Your mother is there”, no 
«There is your mother.» 

I passem a comentar una mica els tres llibres mono-
gràfics publicats per Parcir Edicions Selectes, de 
Manresa. 

El primer es titula Pronunciació anglesa simplificada. 
Comparant la fonètica anglesa amb la catalana. En 
aquest llibre, com ja destaca la prologuista Mònica 
Montserrat, Hevly assenyala que «en una gran majoria 
dels casos podem fer servir els elements de la fonè-
tica catalana per a pronunciar un anglès elegant i com-
prensible». Hevly aposta per un model de pronunci-
ació que no és ben bé la d’Anglaterra (no és l’anglès 
de la BBC) ni és tampoc ben bé la dels Estats Units 
(el General American English). L’anglès que l’autor 
defensa és «mig-atlàntic», del tot comprensible «per 
a qualsevol angloparlant del planeta».

Comença amb la pronúncia de les vocals, conti-
nua amb la dels dígrafs i segueix i acaba amb la de 
les consonants. Però encara hi ha tres apèndixs: el 

   Carles Riera  

Tres llibres de Lou Hevly

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 5  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 2 1

3 6 D I V U L G A C I Ó



primer sobre la pronúncia llarga o breu de les vocals, 
el segon sobre diferències entre els dos principals 
dialectes de l’anglès, i el tercer sobre consonants ter-
minals sonores i sordes. 

Cito ara tres paraules la pronúncia de les quals em 
va costar d’aprendre: anxiety ‘ansietat’, choir ‘cor’ 
i spinach ‘espinacs’. Si hagués tingut, temps ha, 
aquesta Pronunciació anglesa simplificada d’en Lou, 
el meu aprenentatge de mots com aquests hauria 
estat més fàcil. 

El segon llibre es titula Anglès difícil. Traducció de 
les frases maleïdes. Duu un pròleg d’Albert Jané, 
que constata: «es pot afirmar que entre la profusió 
de material existent i disponible per a l’aprenentatge 
de l’anglès el redactat en la nostra llengua era franca-
ment deficitari i, així, l’aportació del professor Hevly 
ha estat especialment rellevant i, doncs, no força sinó 
molt benvinguda».

Anglès difícil consta de 110 lliçons. Duu per subtí-
tol: Traducció de les frases maleïdes, o sigui frases 
difícils, enrevessades, endimoniades. Vegem-ne un 
exemple:

Responent a la pregunta «Quants sou?», en català 
diem «Som quatre». L’anglès també pot dir «We are 
four», però no és el que normalment es diu, sinó 
«There are four of us», o sigui equivalent a dir «N’hi 
ha quatre de nosaltres» (lliçó 104).  

Aquest llibre recull una mà d’expressions quotidi-
anes catalanes que es tradueixen en anglès d’una 
manera sorprenent. 

Exemples:

Tardo poc és, en anglès, It doesn’t take me long. Us 
imagineu com deu ser de complex haver d’explicar 
el significat d’aquesta frase anglesa sense poder dir 
que correspon a la catalana Tardo poc?

Quant al verb portar, convé de tenir present que, en 
anglès, a vegades correspon a bring i altres vegades 
correspon a take:

Avui m’han portat els diners (me’ls han «traído») = 
They’ve brought me the money today.

Avui li han portat els diners (els hi han «llevado») = 
They’ve taken him the money today.  

I etcètera. Cada lliçó duu, al capdavall, uns exercicis 
el solucionari dels quals figura al final del llibre, abans 
de l’index alfabètic dels termes estudiats. 

El tercer llibre es titula An Idiom a Day i té com a sub-
títol 366 dites angleses corresponents a dites catala-
nes. Signa el pròleg Joan Ferrer, el qual assenyala que 
«Lou Hevly resol i comenta amb traça, saber i humor 
una bona tirallonga (una per a cada dia de l’any de 
traspàs, el que en té 366, de dies) d’idiotismes (no 
penseu malament: això vol dir “construcció o locució 
peculiar d’una llengua”) de l’anglès». 

L’autor dóna primer la dita anglesa seguida de la que hi 
correspon en català; a continuació aporta un exemple 
de l’ús de la dita anglesa i la traducció en català; 
després anota d’on ve l’expressió (amb una data ori-
entativa de la primera referència escrita); seguidament 
hi afegeix un comentari, dóna altres expressions sinò-
nimes i, finalment, una nota gramatical o lèxica a pro-
pòsit de l’exemple. 

Vegem-ne alguns casos: 

get on the ball (literalment «posa’t sobre la pilota», 
que fa referència al món dels esports: si un jugador 
de futbol té control de la pilota es pot dir que és on 
the ball) correspon a les dites catalanes treure’s la 
son de les orelles, espavilar-se, estar a l’aguait; have 
egg on one’s face (literalment «tenir ou a la cara», que 
podria al·ludir al públic d’una obra de teatre mostrant el 
descontentament tirant ous als actors dalt l’escenari) 
correspon en català a fer el ridícul, quedar en ridícul; 
nothing to write home about (literalment «res merei-
xedor d’escriure una carta a casa») correspon a res 
de l’altre món; the more the merrier (literalment «com 
més (persones), més alegria») correspon a com més 
serem, més riurem. 

Etcètera. L’obra es completa amb un índex amb les 
correspondències catalanes i un altre amb els sinò-
nims anglesos.

En resum, podem dir que es tracta de tres llibres útils, 
que faran un gran servei a tothom qui estudiï la llengua 
anglesa. Durant els molts anys que fa que Lou Hevly 
viu a Catalunya, aprenent català i ensenyant anglès, 
s’ha anat adonant de quins són els principals obstacles 
que els alumnes catalans tenim a l’hora d’aprendre la 
llengua de Shakespeare, i, conscient d’això, elabora 
aquest material didàctic pensant en nosaltres, per la 
qual cosa li n’estem més que agraïts.  
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La teoria estableix que en el cas de figures de les 
dimensions del poeta Josep Carner, la commemo-

ració institucional d’efemèrides puntuals sigui una fita 
més d’una presència continuada: no ens podem per-
metre, ni com a llengua ni com a cultura, tenir oblidats 
dins la vitrina personatges i obres que ens enorgullei-
xen com a país, per treure’ls la pols, en els millors del 
casos, cada deu anys. Però tots sabem que malau-
radament a la pràctica és exactament el que passa: 
llavors aquestes celebracions es converteixen en una 
manera maldestre de fer-se passar aquests oblits 
imperdonables amb les presses i corredisses d’úl-
tima hora davant aquell aniversari mig oblidat. Malgrat 
tot, benvingudes siguin, a manca de millors, aques-
tes commemoracions institucionals: més val això que 
res. Ara bé, res feia pensar, quan es va presentar ins-
titucionalment al Palau de la Generalitat, però sense 
la presència del president Torra, a finals de febrer de 
l’any passat l’Any Josep Carner, que havia de com-
memorar el cinquantenari de la mort del Príncep dels 
Poetes amb un programa ambiciós que combinava 
actes populars i cultes, comissariat per Jaume Coll, 
que la pandèmia acabaria desbaratant, i de quina 
manera, les rutines de tot el món; fins al punt que 
l’encertat lema triat, «Dir molt en un mig dir seria mon 
afany», ha acabat fatalment fent-se realitat perquè 
la majoria d’actes i iniciatives només s’han pogut, en 
els millors del casos, «dir», perquè ha estat impossi-
ble de «fer».

Malgrat tot, Carner encara va poder ser la figura central 
del Dia Mundial de la Poesia del 21 de març, que ja va 
començar confinat —l’estat d’alarma s’havia declarat 
pocs dies abans, el 14 de març, i iniciava aquell con-
finament dur de tres mesos mentre la mortalitat arri-
bava a dimensions bíbliques— amb aquell preciós 
poema «A hora foscant» que acaba: «I em criden el 
llum a la taula / i algun voleiant pensament, / la vella 
cadira malmesa / i un full de paper malcontent», traduït 
gairebé a una seixantena de llengües. Però de la resta, 
els únics actes indultats de l’Any Carner han estat 
l’exposició institucional itinerant que ha corregut, en 
la mesura que ha estat possible, les biblioteques de 
Catalunya, i la passada jornada pedagògica (27 maig 

2021) interna organitzada pel Departament d’Educa-
ció. O l’excel·lent teatralització amb titelles d’algunes 
de les faules de La Fontaine, traduïdes per Josep 
Carner, a càrrec de Núria Cabrera. L’Institut Ramon 
Llull també donava a conèixer, de manera digital i plu-
rilingüe, «Josep Carner i la poesia europea del seu 
temps», del jove i brillant crític literari Jordi Marrugat, 
que també és qui signa el capítol dedicat a «Josep 
Carner» del volum sisè (Literatura contemporània, II), 
el darrer aparegut aquest 2020 de la nova Història de 
la literatura catalana, que posa al dia de manera impe-
cable la figura literària del poeta. 

Paradoxalment, han estat activitats programades 
fora de l’Any Carner les que han acabat, malgrat les 
circumstàncies, posant de relleu la figura del nostre 
poeta. Entre elles la recuperació de la mítica traduc-
ció de Carner del Pickwick de Dickens, un verita-
ble monument a la llengua catalana, en una edició 
impecable que acara el text català i anglès, a cura 
de Jaume Coll i de Joan Ferrer, coeditat per Univers 
i la Fundació Coromines, que commemora com cal 
la doble efemèride del 150è aniversari de la mort de 
Charles Dickens i del 50è de Josep Carner. També de 
la mà de Dolors Oller ha aparegut Pel camí de Carner 
(Fundació Coromines/Universitat de Girona), en què 
aquesta veterana crítica literària analitza amb mes-
tratge i didàctica els aspectes més rellevants de la 
poesia carneriana. 

També, des d’una perspectiva coral, Jordi Manent 
ha coordinat i col·laborat en un volum especial de 
la Revista de Catalunya, titulat Vigència de Josep 
Carner, que aplega una vintena llarga d’especialistes 
i estudiosos que divulguen la vida, l’obra i la vigència 
de l’obra carneriana: sens dubte l’aportació teòrica 
més important d’aquest aniversari. 

No cal dir que la premsa diària i digital s’ha ocupat de 
Carner amb més o menys encert i entusiasme. Cal 
destacar l’article de Jaume Aulet («Josep Carner, tot 
un clàssic») a Serra d’Or (maig/juny 2020) i ens consta 
que la revista Els Marges també dedicarà un número 
especial al nostre homenot. Des d’un àmbit digital, la 

Carner confinat, entre la 
fatalitat i l’oblit

   Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès  
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imprescindible revista La Lectora, de crítica literària, 
sota l’etiqueta #ProjecteCarner, anima el debat, l’anà-
lisi i l’estudi al voltant de la vida i l’obra de Carner. Dels 
articles més recents destacaríem el finíssim estudi 
de Jordi Cornudella sobre Nabí («Tres passatges de 
Nabí») i el contrapunt crític del maragallià Ignasi Moreta 
(«Carner sense ismes»). També hi ha en premsa una 
nova aportació a l’Epistolari Josep Carner: la corres-
pondència amb el polític Miquel Ferrer (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat/Fundació Coromines).

El savi carnerià Jaume Coll, comissari de l’Any Carner, 
marmessor i el més gran especialista en la seva obra 
poètica, fa anys que està immers, gairebé en solitari, 
en la monumental Edició Crítica de l’Obra de Josep 
Carner (ECOC), de la qual l’any 2016 va sortir un 
primer volum (Llibres de poesia 1904-1924) dels vuit 
previstos, i està a punt de sortir un segon volum, doble, 
amb la seva poesia dispersa també d’aquest primer 
període. Però a ningú no s’escapa que aquesta feina 
imprescindible, que la recent creació de la Càtedra 
Carner per part de l’Institut d’Estudis Catalans i la 
Universitat de Barcelona ha d’impulsar, va adreçada 
a un públic selecte i especialista —minoritari— de car-
nerians.  El que cal, però, i aquesta és la gran assigna-
tura pendent, és la posada a l’abast del públic general 
de l’obra carneriana, sovint exhaurida, com passa amb 
el gruixut volum Poesia (1957), en què Carner revisava 
i posava al dia la seva aportació poètica completa, que 
fa anys i panys que està inexplicablement exhaurit. 
El mateix passa, pendent d’una darrera actualització, 
amb el seu gran poema bíblic Nabí. Com en tot, però, 
hi ha excepcions, com la modèlica edició apareguda 
fa un parell o tres d’anys, que signa el mateix Coll, 
d’un poemari rodó, com és El cor quiet, en una edició 

escolar d’Edicions 62. Però malauradament aquesta 
és una flor que no fa estiu. Caldria, també, una bona 
antologia per a tots els públics de l’obra carneriana, 
com la que va signar Joan Ferraté per a la mítica col-
lecció MOLC (Poesies escollides, de Josep Carner) 
durant la dècada dels anys vuitanta del segle passat!

Això pel que fa l’aportació poètica de Josep Carner, 
però si parlem de la seva aportació narrativa i articu-
lista, o teatral, el panorama encara és més descorat-
jador: tot està descatalogat. El darrer títol que ens 
consta que es va reeditar va ser La creació d’Eva  
i altres contes, de Josep Carner, en edició de Marcel 
Ortín, que és l’especialista de referència de la pro-
ducció narrativa carneriana: va ser en una col·lec-
ció de quiosc que Edicions 62 va treure al mercat 
l’any 2018. Res més. Si Carner no és a les prestat-
geries de les llibreries vol dir que no existeix i, per  
a un ciutadà corrent, vol dir, doncs, amb aquella lògica 
tan recurrent, que no cal que existeixi. És clar que això 
no dista gaire de la situació de desempara en què es 
troba el cànon de la literatura catalana en general, 
més pròpia d’un país tercermundista, i que demana 
urgentment, com a mínim, una «nova» col·lecció, actu-
alitzada i posada al dia, de la mítica les Millors Obres 
de la Literatura Catalana —la popular MOLC—, si no 
pot ser, com seria ideal, a càrrec de l’Institut d’Estu-
dis Catalans i de la Xarxa Vives d’universitats, per 
exemple, d’una mena de Biblioteca de la Pléiade fran-
cesa o una Biblioteca Clásica de la RAE espanyola.

Les culpes de tot plegat són individuals i col·lectives, 
però la qüestió no és, ara i aquí, escatir-les, sinó solu-
cionar-les: el respecte que tenim pel nostre passat 
condiciona el nostre futur. No ho oblidem.  
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Marcel Fité (nat a Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, l’any 1949) ens obsequia 
amb una novel·la suggeridora d’una època convulsa.

Es titula La veritable història del llibreter assassí de Barcelona i narra  
la Barcelona tràgica del comte d’Espanya, la de les bullangues i la de  
la crema de convents, la Barcelona oprimida, convulsa i revolucionària, la 
ciutat menestral, laboriosa, pacífica i religiosa que el 25 de juliol de 1835 
esclata en foc i amb una fúria incontenible.  

Les bullangues de 1835 foren unes revoltes contra els ordes religiosos 
fonamentalment pel seu suport als carlins durant la guerra civil. Les prime-
res accions violentes pròpiament anticlericals esclataren a finals del Trienni 
Liberal, perquè amb el retorn de l’absolutisme en 1823 l’episcopat s’havia 
decantant definitivament cap a posicions més conservadores.

El relat de la llegenda del llibreter assassí de Barcelona va ser tema lite-
rari de diversos i destacats escriptors, com ara Gustave Flaubert (el famós 
autor de la novel·la Madame Bovary) o Jules Janin (periodista i crític lite-
rari, autor de la novel·la L’âne mort et la femme guillotinée).

I ara Marcel Fité (filòleg, catedràtic de llengua i literatura catalanes, escrip-
tor i pedagog) ens dóna la seva versió de la història del llibreter assassí 
de Barcelona. 

La veritable història del llibreter 
assassí de Barcelona

La primera cosa que cal dir, parlant d’aquest llibre, és que és molt ben escrit. I la segona cosa que cal dir 
és que es fa interessant, que manté la intriga, el suspens, l’interès del lector. 

Fixant-me en aspectes de llengua, puc dir que hi he après una sèrie de paraules o locucions: 

1) El verb esconillar o esconillar-se, que vol dir ‘fugir, generalment de por, i amagar-se sobtadament’, i que 
el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) localitza a Tremp, Lleida, l’Urgell, etc. L’autor fa dir al narra-
dor: «Quan sortia d’estudi i em podia esconillar d’anar a casa»  (p. 23) o «Per part meva, quan la resta de 
germans es colgaven jo continuava esconillant-me cada nit» (p. 107).

2) L’expressió jugar al palamall, que segons el DCVB és el mateix que jugar al mall, un joc que es juga 
amb botxes, o sigui amb boles de fusta, donant-los impuls amb una maça o un mall (cf. p. 24).  
 
3) El mot antic i dialectal paralís, que equival a paràlisi; diu el narrador: «... amb la mà esquerra, perquè la 
dreta i una bona part del braç dret els tenia impedits a causa d’una paralís que, segons el Dr. Salvà, del 
carrer de Petritxol, ja tenia de naixement» (p. 24). 

4) Els mots mantegaire i sastre puça i sastre poll. Diu el narrador: «El nom de mantegaire era una mica 
despectiu. Volia dir sastre de batalla. Solien treballar amb el vetllador al carrer i, fes el temps que fes, 
els aprenents i els mig oficials havien de restar sempre a la intempèrie. Aquesta mena de sastres eren 
coneguts també com els sastres puces, perquè només vestien gent senzilla amb teixits de poca qualitat. 

Marcel Fité

Edicions de 1984
Barcelona 2020
224 pàgines
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Els sastres que feien peces per als rics i que cosien amb teles bones i refinades eren coneguts com els 
sastres polls» (p. 41). 

5) El mot estoledor (que, segons el DCVB, també pot ser estallador, o més generalment, estolledor), 
que és ‘la comporta consistent en una post que aixeca el nivell de l’aigua i en tanca el pas en els canals  
i séquies’), derivat de estolre ’treure’, del llatí extollere ‘alçar’. 

6) L’adjectiu espaventable, o sigui ‘espantós’: «... com una cruel i implacable malaltia, va perseguir el 
malaurat fra Vicenç, fent-li girar el cap i duent-lo per l’espaventable sendera del crim i la perdició» (p. 196).

De tant en tant hi apareix alguna paraula del parlar de l’Urgell (o del domini lingüístic occidental en general), 
com ara conillar ‘lloc destinat a la cria de conills’ (en altres punts és coniller), tavà (és a dir, tàvec), etc.  

Però no tot és vocabulari. La novel·la de Marcel Fité conté passatges d’una gran bellesa i riquesa, com 
ara quan parla d’«una verdor festiva i fresca» (p. 42), o quan explica que «una boira de terror i esgarri-
fança va entrar a totes les cases i es va fer mestressa dels cors de la gent i de tots els racons» (p. 48),  
o quan es refereix a l’estel bover ―o sigui el planeta Venus― i diu:  «Quan pujàvem cap a la plaça de 
Santa Anna, el cel era ben fosc i l’estel bover encara lluïa com una guspira daurada sobre el campanar 
de l’església del Pi» (p. 143). 

En definitiva, es nota que Marcel Fité és professor de català i un bon coneixedor de la llengua. Com  
a novel·lista és autor de El carrer dels Petons (que narra la història d’un noi dels Pirineus que emigra a la 
Barcelona de 1827), Un seient a la llotja (sobre uns vaticinis tan incomprensibles com irremissiblement 
condemnats a complir-se, tal va ser el cas de la Trenetes, la protagonista del llibre) i Escacs d’amor i de 
mort (sobre un assassí que operava amb la precisió i la regularitat d’un cronòmetre). Té també reculls de 
contes i un aplec de poemes: El cançoner del rai.   

carles riera
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Enguany la Fundació J.V. Foix i, d’ençà l’any 2000 en la seva comesa 
d’editar un volum anual que aplegui harmònicament escrits inèdits 

del poeta i d’altres ja publicats en l’obra completa de Foix, ix Entre llibres 
i llibres: correspondència J.V. Foix – Joan Gili (1935-1983). Es tracta 
d’una recopilació de missives escrites i trameses entre J.V. Foix i Joan 
Gili, essent aquest darrer el seu cunyat.

En aquesta edició, se’ns mostra un investigador en poesia poc conegut, 
doncs el poeta empra un llenguatge planer i distés en l’exercici de comu-
nicar-se amb Gili. És el Foix més íntim, el menys revelat, el més proper, 
el qui parla dels seus quefers i les seves inquietuds, el que dibuixa el 
context de guerra i post-guerra civil, el qui troba en els versos i en les 
arts en el seu conjunt, el cau des d’on defugir d’aquesta realitat: l’enfron-
tament armat, la decadència de la llengua, de la cultura i de les instituci-
ons del país i l’allunyament dels clàssics grecs i llatins que configuraren 
la jàssera de les societats mediterrànies.

Gili: l’ambaixador de Catalunya al Regne Unit

Un dels valors afegits d’aquest volum és la introducció a la figura de Joan 
Gili, editor, traductor, llibrer i propietari de la Dolphin Bookshop, establert 
a Londres i, posteriorment i arran de la Segona Guerra Mundial, a Oxford.

Josep Mengual elabora al pròleg un breu i exhaustiu repàs biogràfic de la prolífica trajectòria de Gili, 
centrant-se especialment en els llibres que edità però que també traduí del català i del castellà a l’an-
glès. Així, la Dolphin Bookshop s’erigí com un centre de referència per a hispanòfils que volgueren 
cercar llibres específics en la matèria. De l’epistolari n’extraiem el catàleg que Gili confeccionava anu-
alment i on anunciava les darreres adquisicions disponibles a la llibreria i que, posteriorment, trame-
tia a J.V. Foix per a rebre’n els seus comentaris. Mengual també destaca la seva col·laboració amb La 
Publicitat; la Institució de les Lletres Catalanes i el Casal Català de Londres. La seva obra més rellevant 
fou Introductory Catalan Grammar, un llibre de referència de les normes del català a l’esfera anglosa-
xona. Per tota la seva feina al servei del país, l’any 1983 rebé la Creu de Sant Jordi concedida per la 
Generalitat de Catalunya.

La confiteria Foix durant la Guerra Civil: el cau on albergar l’acció política

Mitjançant el conjunt de missives que daten des de l’any 1935 fins a la darrera elaborada l’any 1983, al 
norantè aniversari del poeta, ambdós protagonistes ens dibuixen un context molt més ampli de la guerra 
i la postguerra a Catalunya. Per una banda, es fa palès un Foix que es refugia dins els establiments Foix 
de Sarrià per passar desapercebut per la repressió franquista en un període de fervent acció política. 
Des d’aquest punt de vista, Jordi Madern, el seu nebot valencià i actual gerent dels establiments, relata 
el fet que, quan acudien a la pastisseria i demanaven per J.V. Foix, el poeta sortia de darrere el taulell 
vestit de pastisser i exclamava: «no hi és, ha marxat». Ell mateix defineix la seva posició: «El meu iso-
lament és voluntari. Sóc un “equidistant” [...] Penso com un britànic mitjà. Sóc un home de síntesi. Però 
l’hora és dels qui prefereixen polaritzar-se» (Foix, p. 73).

El poeta també parla de la dificultat que té per a ésser proveït de matèries primeres per a la pastisseria: 
«tinc l’obrador amb poca gent per mor de les mobilitzacions i ni em puc moure, com aquell qui diu, del 

Entre llibres i llibres: correspondència 

J.V. Foix – Joan gili 
Edicions 62
Barcelona 2021 
150 pàgines
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peu del forn. De més: sucre? Feina de dies per a trobar-ne; ous? És ben difícil heure’n; farina ¿qui en té?» 
(Foix, 1937: p. 39). És en aquest instant quan, per manca de mantega, a la pastisseria comencen a elabo-
rar croissants amb llard de porc. Foix també adverteix de la davallada de clientela als establiments «I les 
botigues, buides com un bagul per estrenar, són víctimes de les teranyines» (Foix, 1938: p.49).

La gestació de tres obres cabdals per a la literatura catalana

Aquest recull ens és testimoni de la gestació de tres obres cabdals de Fòcius: Sol, i de dol (1947); Les 
irreals omegues (1949) i Onze Nadals i un Cap d’Any (1960). De les quals, Foix n’esmena els tràmits de 
publicació i d’edició al nostre país sota el segell de L’Amic de les Arts, així com també les ressenyes i la 
recepció que aquestes obtingueren.

Darrerament, l’edició fineix amb un annex on s’apleguen reproduccions de postals nadalenques que  
J.V. Foix va trametre a Joan Gili; la traducció dels versos de Foix a l’anglès, a cura del propi Gili i un llibret 
distribuït pel llibrer Joaquim Estrems amb un conjunt de crítiques a l’obra Sol, i de dol (1947), que duia per 
objecte promocionar la publicació del següent volum que aquell any eixia al Carrer Pelai, 46: Les irreals 
omegues (1949).  

Joan ruiz gegúndez

R E S S E N YA

David Vila i Ros, apassionat de la llengua i de la literatura, ens fa avinent 
un nou recull de contes (publicat per Voliana Edicions, una editorial que, 

gràcies a les inclinacions personals per aquest gènere de l’editor Jordi Solé 
i Camardons, s’està fent puntera en la promoció del conte com a gènere). 
Vila ja n’hi havia publicat un parell més, a la mateixa editorial.

Aquest tercer recull incideix en alguns aspectes dels precedents, però 
també aporta novetats interessants. Els contes que integren aquest volum 
tenen una varietat considerable, que oscil·laria entre el conte curt i l’afo-
risme, passant pel microrelat. En les tres configuracions literàries, David 
Vila i Ros se’n surt amb escreix.

Dins l’aforisme (o potser el microrelat?), Vila ens amolla sentències tan con-
tundents com aquesta: «Volíem fer la revolució, però ens agradava massa 
el peix. Al cove.» Es pot condensar en menys paraules i, d’altra banda, amb 
més contundència l’exposició de la majoria dels mals que han afectat el 
moviment nacional català durant aquestes últimes dècades? S’ha de tenir 
un gran domini no solament del llenguatge, sinó també de la conceptualit-
zació pura, per a dur a terme aquests exercicis extraordinaris.

daVid Vila ros 
Voliana Edicions 
Barcelona 2021
154 pàgines

La revolta de Cramòvia i altres contes

Dins l’àmbit del microrelat, l’autor ens mostra construccions tan impactants com aquesta, que també val 
més que moltes explicacions de la relació dialèctica entre l’individu i la societat: «En quatre dies hem bastit 
un imperi on mai no es pon la lluna, amb bons i dolents, himnes èpics i llibres sagrats, perfums encisadors 
i secrets d’estat. I ara ens toca defensar-lo dels bàrbars de fora i dels monstres de dins. I ho farem perquè 
tu i jo ja no som tu i jo. Tu i jo som nosaltres. I som un imperi.»
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De vegades, interpel·la directament, sense embuts i sense floritures: «No t’adones que els carrers són en 
flames perquè tu els encens?» D’altres mostra un aire filosòfic que pràcticament ens porta als pre-socrà-
tics, amb una sagacitat punyent: «A voltes ens cal endinsar-nos en les més pregones fondàries per enten-
dre qui som realment. I, paradoxalment, quan en sortim, ja no som ben bé la mateixa persona.» I, encara, 
en altres ocasions, senzillament celebra la vida: «Un soroll sec i l’ascensor s’atura. Sí, ens hem quedat 
tancats en poc més de dos metres quadrats. Però ens mirem als ulls i entenem que, quan una porta es 
tanca, se’n pot obrir una altra. I somriem.»

Al llarg del volum hi planen tota una pila d’elements que ens lliguen directament amb l’actualitat, amb els 
fets més punyents de la història del nostre país, sota els efluvis d’una imaginària Cramòvia. Aquests fets 
actuals, de punyent i rabiosa actualitat, s’entrecreuen amb elements fantasiosos, i fins i tot onírics, afa-
vorits per la referència imaginària a un país inexistent. A uns països inexistents. Cramòvia i Verídia. Fins 
i tot hi surten noies que estudien Filologia Veridiana o Filologia Cramoviana. Però ja ens entenem. Com 
amb allò del peix al cove.

He dit al principi que en David Vila i Ros és un apassionat de la llengua. Es tracta d’una bona base per a 
conrear la literatura. De fet, ha tengut responsabilitats i activisme dins la CAL, la Fundació Reeixida, els 
Tallers per la Llengua i Òmnium Cultural. La seua tasca en pro de la normalització de l’ús públic del català 
ha estat i és notòria i permanent. I, encara, a banda de la passió per la llengua i per la literatura, crec que 
hi hem d’afegir, necessàriament, la passió pel país, per la nació, pels Països Catalans, sense la qual no 
hi hauria fuel suficient perquè les altres dues reeixissin amb força i energia.

No puc acabar aquesta ressenya sense fer referència a l’edició, acurada i professional, que Edicions 
Voliana ens presenta d’aquest nou recull de contes. De la seua lectura se’n traurà plaer, incitació a pensar 
i idees sempre estimulants. No us la perdeu!

Bernat Joan i Marí

Josep Lacreu Cuesta (Burjassot, 1956) és un gramàtic valencià que 
va fer un brillant exordi amb el seu Manual d’ús de l’estàndard oral 
(editat onze vegades a partir de 1990); després ha publicat altres 
obres, ha estat professor universitari i treballa a l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua. Des del 2016 col·labora amb articles de divulgació lin-
güística dins la versió digital del diari Levante-EMV. Una primera part 
d’aquests articles la va recollir en forma de llibre sota el títol Pren la 
paraula (2017) i ara n’ha publicada una segona part amb el títol Més 
que paraules. És d’aquest segon volum (més recent) que fem ací una 
ressenya.

Primerament hem de dir que Josep Lacreu té uns grans coneixements, 
molta erudició i sap expressar-se amb traça, amb nervi, amb humor; 
és a dir, que fa una divulgació que podem qualificar d’alta i amena. 
Dóna molta informació i el lector hi aprèn moltes coses.

L’objectiu dels seus articles el resumeix ell mateix a la p. 182 del 
volum que ressenyem: «Hem de reconstruir la llengua amb respecte 
per la nostra tradició lèxica i pels parlants que han sabut preservar-la 

lacreu, JoseP

Ed. Àrbena
València 2018
282 pàgines

Més que paraules
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dignament al llarg del temps. És la manera més intel·ligent —potser l’única— per a fer que el valen-
cià recupere la seua vitalitat social.»

Amb això ja es veu que, en principi, les seves remarques van adreçades als valencians i, també en 
principi, nosaltres creiem que no s’han pas d’aplicar a tot el domini lingüístic català. Ara bé, hi ha excep-
cions, és a dir, hi ha remarques que sí que valen per a tothom. En posarem dues.

Una és la que es troba en l’article titulat «Un partit de tennis (¿o és tenis?)» (pp. 269-273), on té l’ama-
bilitat de citar-nos i, amb una argumentació apodíctica, conclou que la grafia nostrada ha de ser tenis. 
Valdria la pena que els responsables del Diccionari de la llengua catalana (DIEC) de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC) ho tinguessin en compte, perquè en la segona edició d’aquest repertori normatiu 
(DIEC2), tot i admetre la grafia tenis, encara es dóna preferència a la grafia tennis. 

L’altra remarca és la que es troba en l’article titulat «Degut a la seva implantació, s’ha acabat per 
acceptar» (pp. 195-201), on defensa la licitud de la locució causal degut a i on també té l’amabilitat 
de citar-nos. Ara bé, cita un nostre manual primerenc (El català en fitxes / 2, editat de 1974 a 1985), 
en què desaconsellàvem tal locució, mentre que no té en compte que en un manual posterior (Català 
complet / 2, editat de 1998 al 2007) matisem molt més la nostra posició, acceptant el nexe degut a 
en determinats casos. Sigui com sigui, la Gramàtica de la llengua catalana (2016) del IEC ja admet 
tal locució; per tant, a hores d’ara s’ha de dir que és normativa (en canvi, el DIEC2 [2007] encara no 
l’admetia). De passada, notem que, en aquest article, al professor Lacreu se li escapen dos errors 
(tots som fal·libles, començant pel qui signa): el de posar un exemple de Fabra que no és pertinent 
(perquè, en aquest exemple, degut és un participi que concorda amb un nom anterior) i el de dir que 
el participi passat del verb francès devoir és deu, quan en realitat és dû, due. 

Com que aquest recull d’articles del gramàtic Lacreu bé es mereix noves edicions, ens permetem d’as-
senyalar, amb vista a millorar-lo, unes quantes deficiències que hi hem trobat.

Una de general és la manca de datació dels articles (és a dir, que no s’esmenta la data en què cadas-
cun fou publicat per primera vegada), cosa que impedeix de col·locar exactament en el temps les 
coses que s’hi diuen. Això es palesa, per exemple, a les pp. 181 («... el Diari de Girona ... informava 
el passat 5 de març que ...»; el 5 de març de quin any?) i 188 («L’Aquarius salpà del port de València 
el dia 20 de juny amb rumb desconegut», i també desconeixem l’any). Segurament que l’autor ho ha 
fet per alleugerir el text, però ens sembla una opció no prou justificada.

Altres deficiències (en algun cas, potser simples errates) són les següents, per ordre de paginació:  
p. 80, diu «l’isqué la pronunciació» per «li isqué la pronunciació»; p. 126, l’exemple de sant Vicent 
Ferrer no val, perquè la forma verbal es va no forma part de cap perífrasi de futur immediat, sinó que 
té, al nostre entendre, un sentit merament locatiu (o amb un matís semblant al locatiu); p. 128, en l’ar-
ticle que comença en aquesta pàgina es barregen les grafies aneu-se’n i aneu’s-en, sense explicar-ne 
la diferent pronúncia ni la diferent acceptabilitat; p. 158, diu «servus» per «servi»; p. 164, diu «que 
cal posar un certes prevencions», anacolut que es podria resoldre dient «que cal que un posi certes 
prevencions»; p. 241, diu «La resta és circumstancial i accessori», discordança que es podria resol-
dre dient «Les altres coses són circumstancials i accessòries»; p. 248, diu «estos transvasaments de 
formes lingüístiques és una conseqüència natural de ...», una altra discordança que s’hauria de resol-
dre canviant «és» per «són»; p. 279, diu «la usen» per «l’usen». 

Hi ha algunes altres coses discutibles, a parer nostre, al costat de moltes en què coincidim amb l’autor, 
però no ens podem allargar més. Sí que podem dir, com a resum, que disposem d’un nou aplec d’ar-
ticles del gramàtic Josep Lacreu, molt útil per als valencians i que pot servir també, mutatis mutandis, 
per a tots els catalanoparlants.

JoseP ruaix i Vinyet
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Xavier Rull (Falset, 1972), professor de la Universitat Rovira i Virgili, 
acaba de publicar un gruixut volum titulat Els límits en la fixació 

gràfica dels topònims en català, que considero, sens dubte, una valuosa 
aportació a la toponímia de la nostra llengua.

El primer mèrit que cal atribuir a aquesta obra és la seva ingent i rigo-
rosa documentació. La llista de llibres, revistes i llocs web consultats 
—i en gran part citats en el cos del text— és llarguíssima: ocupa les pp. 
527-609 del volum, o sigui un total de vuitanta-dues planes. Val a dir 
que entre les revistes hi figura sovint llengua nacional, concretament 
pels articles que hi publicà el nostre consoci Carles Domingo i Francàs 
sobre noms geogràfics. De fet, Rull havia col·laborat també amb la nostra 
revista en els anys 2000-2005. Personalment, li agraeixo l’atenció que 
dedica a consideracions meves sobre el tema estudiat per ell i reparti-
des en diferents manuals publicats entre els anys 1989 i 1998.

El segon mèrit a destacar és la seva exhaustivitat. Sobre la qüestió que 
estudia, no se’n descuida cap aspecte. Jo, tot llegint l’obra, pensava si 
tractaria determinats punts molt concrets. Doncs sí, els tracta tots. Per 
altra banda, la seva recerca abasta el domini lingüístic català sencer, 
exceptuant l’Alguer. Els exemples de fets toponomàstics són nombro-
síssims: del Principat, del País Valencià, de les Balears, de la Catalunya 

xaVier rull

Edició de l’autor
Tarragona 2021
610 pàgines

Els límits en la fixació gràfica dels 
topònims en català

del Nord, d’Andorra i de la Franja, exemples que sempre localitza amb precisió. Penso que hi deu haver 
esmerçat una enorme quantitat de temps i una formidable energia.

I el tercer mèrit que voldria subratllar és l’equanimitat doctrinal. En efecte, tot estudiant els problemes de 
la fixació gràfica dels nostres topònims, l’autor presenta les diferents opcions amb objectivitat i a continu-
ació explica les seves preferències, que sempre argumenta. En aquest sentit, l’obra que ressenyo serà 
útil per a les diverses autoritats que intervenen en la fixació de la toponímia, com també per als escriptors 
i per als usuaris de la llengua en general.

Deixeu-me anotar un parell de detalls que m’han interessat, entre molts altres. A la p. 43 diu: «és millor 
cala Bóta que no pas cala Bota, perquè hi ha una pedra en forma de tonell i no de calçat», exemple que 
demostra la necessitat dels accents diacrítics, desencertadament (segons el parer de molts) suprimits en 
gran part, recentment, per l’autoritat acadèmica. I a la p. 164 diu: «... apareix escrit així en moltes aplicaci-
ons internètiques», frase en què l’autor fa servir el neologisme internètic -ca, adjectiu que jo no havia vist 
encara usar però que sembla necessari. 

Com és inevitable en una obra tan complexa i voluminosa, s’hi han esmunyit algunes errates, també algun 
error o deficiència i s’hi troben algunes opinions de l’autor discutibles (p.e., a la p. 184, últim paràgraf 
[sobre la presència o no de l’article davant determinats topònims], i a les pp. 202-203, final de la primera i 
començament de la segona [sobre l’aglutinació o no de l’article salat que precedeix alguns noms de lloc]). 
Esperem que les lleus defectuositats d’aquest estudi podran ser esmenades en futures edicions, futures 
edicions que certament es mereix aquesta valuosa aportació a la toponímia catalana.  

JoseP ruaix i Vinyet
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A començaments de la primavera d’enguany va sortir el llibre que 
ressenyem, subtitulat 77 visions sobre el terreny, un llibre interro-

gador. Com ja manifesta el subtítol, hi intervenen setanta-set perso-
nes donant la seva pròpia visió de la situació del català actualment. 
Aquestes intervencions, col·locades per ordre alfabètic d’autors i d’una 
extensió limitada —cosa que en fa àgil la lectura—, van precedides 
d’una introducció de la coordinadora, la professora M. Carme Junyent  
i Figueras (Masquefa, 1955), titular de Lingüística General a la Universitat 
de Barcelona, membre del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades i del 
Grup de Lingüistes per la Diversitat, com també autora de diferents obres.

Els setanta-set col·laboradors representen un ric ventall de situacions  
i experiències: són de diferents zones del nostre domini lingüístic, per-
tanyen a diverses edats i professions i presenten preocupacions, desigs 
o realitats ben distintes. Però, com hem dit, hi trobem el comú denomi-
nador de suscitar molts interrogants en el lector. Apuntem-ne alguns: té 
futur el català?; han actuat bé, fins ara, els organismes normalitzadors 
(allà on existeixen)?; i els catalanoparlants, actuen proactivament, o es 
deixen portar per atavismes, concretament el d’adreçar-se d’antuvi en 
castellà a qui no coneixen?; ha funcionat la immersió lingüística a l’es-
cola?; quins són els àmbits en què caldria incidir més amb vista a la vita-
litat de la llengua?; què cal fer perquè el català sigui imprescindible en 

M. carMe Junyent (coord.)
Ed. Viena
Barcelona 2021
184 pàgines

El català, la llengua efervescent

els seus territoris històrics?; i perquè sigui un idioma atractiu, sobretot per a les noves generacions; com 
s’han d’interpretar les estadístiques que es publiquen periòdicament sobre l’estat de la nostra llengua?; 
com va la formació dels futurs mestres?; etcètera.

Sobre aquests interrogants, el qui signa ha trobat especialment oportuns sengles paràgrafs de les inter-
vencions de dos professors universitaris que, d’una manera sens dubte intel·ligent i realista, com també 
atrevint-se a qüestionar el «dogma» dominant avui dia entre els qui ens preocupem pel català consistent 
a donar per suposat que l’única solució és la independència política, fan les afirmacions següents: «El 
procés independentista dels últims anys, a més, no ha tingut efectes positius en relació amb el català. 
Més aviat al contrari. La voluntat d’obtenir l’adhesió de la població de primera llengua castellana ha frenat 
qualsevol plantejament d’exigència en matèria lingüística. I ha emergit, en certs sectors adversos o indi-
ferents a la independència, la percepció que parlar en català va associat a l’opció independentista: el 
rebuig de la independència, llavors, ha implicat el rebuig del català» (Jordi Ginebra, p. 84). «No veure, en 
les formacions polítiques espanyoles, altre propòsit que no sigui un de liquidacionista amb procediments 
més o menys expeditius, és gairebé tan ingenu com creure en el mannà salvífic predicat, des d’opcions 
polítiques sobiranistes, a propòsit d’una ara per ara més que hipotètica independència (que tampoc no 
garantiria la supervivència de la llengua)» (Josep Murgades, pp. 121-122). Val a dir que tant Ginebra 
com Murgades tenen una trajectòria impol·luta en l’estudi, defensa i promoció del català. Per tant, no es 
poden pas desqualificar a priori els seus punts de vista.

En resum, disposem d’un llibre interrogador sobre la situació actual del català. Convé reflexionar sobre 
tots els interrogants que suscita.  

JoseP ruaix i Vinyet
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