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E D I TO R I A L

En aquest editorial, que prossegueix la línia dels ante-
riors, anirem anotant una sèrie d’esdeveniments 

que afecten la nostra llengua i cultura seguint l’ordre 
cronològic.

El dia 3 de juliol es va commemorar a l’Esquirol (Osona) 
el 75è aniversari del concurs parroquial de poesia de 
Cantonigròs que aplegà grans i joves poetes en la dura 
postguerra. Com se sap, Joan Triadú hi tingué un gran 
paper, i justament en el centenari del seu naixement es 
dedica un any a la memòria d’aquest activista, crític i 
pedagog. El 9 del mateix mes es publicava un article de 
Joan Minguet Batllori que criticava, a propòsit de la fi de 
la moratòria de les noves normes sobre els accents dia-
crítics, «les ànsies de simplificar-ho tot», perquè implica 
un descens de la qualitat i, concretament en aquest cas, 
de la claredat. L’11 de juliol Berga perdia Jordi Cussà, 
un escriptor valorat. El 15 del mateix mes guanyava el 
premi Gabriel Ferrater de poesia Carles Dachs (Sta. 
Eugènia de Berga, Osona, 1987). I el dia 22 se sabia 
que un de cada tres llibres que es venen a Catalunya és 
en català. El 29 de juliol s’anunciava que el Departament 
de Cultura de la Generalitat catalana duplicaria les sub-
vencions per al doblatge en la nostra llengua. 

El dia 5 d’agost es publicava un llibre blanc sobre l’ús de 
la llengua catalana a la Catalunya del Nord. El mateix 
jorn un historiador de l’art afirmava que «Picasso va 
integrar la cultura catalana a la seva vida». El 17 del 
mateix mes un diputat bretó instava el president francès 
Macron a moure fitxa pel català a l’escola. L’endemà es 
publicava una enquesta municipal que constatava que 
només el 25% dels joves de Barcelona parlen el català 
de manera habitual, constatació que va donar lloc poste-
riorment a múltiples comentaris i iniciatives que encara 
duren i que no podem pas reflectir en aquesta pàgina; 
únicament direm que tals comentaris, iniciatives, etc. 
han tingut per objecte l’ús de la nostra llengua especi-
alment en els mitjans audiovisuals i a l’escola (immer-
sió lingüística) i algú ha observat que, malgrat tot, exis-
teix una sensibilitat internacional a favor de preservar 
llengües i cultures.

El dia 5 de setembre moria l’escriptora rossellonesa 
Renada-Laura Portet, de noranta-quatre anys. El 18 del 
mateix mes una empresa es veié forçada a indemnit-
zar un client per haver-se negat, l’empresa, a enviar-li 
un contracte en català. I el dia 22 s’anunciava que el 
Senat de l’Estat espanyol estudiaria equiparar el català 

Seqüència d’esdeveniments
al castellà en aquella cambra. Semblantment, el porta-
veu del PSOE al Congrés mostrava la predisposició a 
poder utilitzar les llengües cooficials a la cambra baixa 
espanyola. 

Lamentablement, el 3 d’octubre el País Valencià deia 
adeu a la immersió lingüística i apostava pel plurilin-
güisme. Semblantment, a les Illes Balears es discutia 
sobre el model lingüístic escolar. L’11 del mateix mes 
es parlava d’un croada contra la catalanitat a Perpinyà, 
poc  o molt contrarestada posteriorment. En el pla cien-
tífic, el dia 15 ens assabentàvem que s’havia identificat 
el primer escriptor en català (el diaca Ramon), en un 
text de l’any 1105, anterior a les «Homilies d’Organyà». 
I el mateix jorn 15 rebia el premi Lletra d’Or la novel-
lista Núria Cadenes (Barcelona, 1970). El 21 d’octubre 
s’endegava una campanya per la defensa del català a 
la universitat. I el 24 es feia a Perpinyà una manifes-
tació a favor de La Bressola, escola catalana. El 27 la 
Generalitat de Catalunya prometia gairebé tants ajuts 
per a fomentar el català com l’anglès. El mes es concloïa 
amb una mala notícia, de tipus estadístic: «En setze 
anys, mig milió menys de catalanoparlants habituals.»

L’1 de novembre, en canvi, escoltàvem o llegíem bones 
notícies: «La cantant gironina Tramma debuta amb un 
àlbum en català», ensems que Marina Rossell publi-
cava el disc «300 crits». El 9 del mateix mes, la novel-
lista Maite Salord (Ciutadella, 1965) guanyava el premi 
Proa. El dia 10 moria el poeta i artista Ricard Creus 
(Poblenou, Barcelona, 1928), resident a la Garrotxa. El  
15 de novembre el secretari de Política Lingüística del 
Principat, Francesc Xavier Vila, declarava: «Una soci-
etat cohesionada ha d’integrar lingüísticament la immi-
gració.» I el dia 21 moria el prevere Pere Riutort i Mestre 
(Petra, Mallorca, 1935), capdavanter de la introducció 
del català en l’Església valenciana. Finalment, el jorn 29 
sortien tres articles en dos importants rotatius barcelo-
nins en què, referint-se al Congrés de Cultura Catalana 
(1975-1977), als quaranta anys de Constitució espa-
nyola (1978) i a l’aprovació de la llei del català (1983),  
avisaven contra l’ús de la llengua per a finalitats ideolò-
giques o partidistes i advocaven per un pacte nacional 
entre catalans a fi de recuperar el prestigi, la seducció 
i l’agermanament que la llengua comuna dels nostres 
països hauria de generar. Afegim-hi que continuem 
necessitant una militància intel·ligent i, per això mateix 
i sobreposant-se a la visceralitat, dotada de la tàctica 
més oportuna en cada moment.  
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Les entitats que lluiten per 
la llengua catalana (i VIII) 

   Rafel Castellanos 
Membre del Secretariat de la FOLC 

En aquest darrer número de la sèrie presentem 
la Federació d’Organitzacions per la Llengua 

Catalana (FOLC)
                   
CINC ANYS DE PREPARACIÓ

El compromís d’iniciar les tasques per a constituir una 
Federació d’Organitzacions per la Llengua dels Països 
Catalans durant el III Congrés de Cultura Catalana 
1999-2000 es va concretar en la constitució a Elx 
d’una Coordinadora cap a la Federació (CFOLC) el 27 
d’octubre del 2001, en una reunió d’una trentena d’as-
sociacions on s’acordà uns objectius bàsics (Proposta 
d’Elx), es nomenà un Secretariat de la Coordinadora 
i en sorgí una declaració exigint la cooficialitat del 
català en els territoris on encara el català no era coo-
ficial (Declaració d’Elx). 

Entre les activitats de la coordinadora es poden 
esmentar les següents:

El diumenge dia 21 d’abril del 2002 una acció a tots 
els Països Catalans que consistí a penjar un cente-
nar de pancartes al llarg de 800 km a l’autopista que 
va de Perpinyà a Alacant. Les pancartes exhibien un 
perfil dels Països Catalans i el text: «800 Km, UNA 
MATEIXA LLENGUA».

- Els dies 14, 15 i 16 de febrer del 2003 va tenir lloc una 
Trobada d’Entitats per la Llengua dels Països Catalans 
organitzada per la CFOLC, amb la finalitat de donar 
a conèixer les organitzacions que actuen en diferents 
territoris on es parla la nostra llengua (País Valencià, 
Franja de Ponent, Illes Balears i Pitiüses, l’Alguer, 
Principat de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord).

- El dia 6 de març del 2004 tingué lloc una Jornada per 
la Llengua organitzada per la CFOLC amb la doble 
finalitat de celebrar al matí la seua assemblea anual a 
Carcaixent i, a la vesprada, aprofundir en dos temes, 
a Ca Revolta (ciutat de València): l’ús oral del català i 
la situació de la nostra llengua a la Franja de Ponent.

LA CONSTITUCIÓ DE LA FOLC

L’Avinguda Meridiana de Barcelona amb la Sagrada Família al 
fons 

Amb el Canigó al fons, a prop de Perpinyà

Fotografia davant la Cambra de Comerç de Tortosa abans de 
començar l’assemblea constituent 

El 16 d’abril del 2005, sota l’eslògan «Junts per la nostra 
llengua» i amb la presència del secretari de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Miquel 
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Pueyo, es va constituir a la Cambra de Comerç de 
Tortosa la Federació d’Organitzacions per la Llengua 
Catalana (FOLC), que aplegà una quarantena d’organit-
zacions. Va obrir l’acte l’alcalde de Tortosa, Sr. Sabaté, 
i hi participaren també la regidora de Participació 
Ciutadana, Amparo Moreno, i el regidor de Cultura, 
Lluís Martín. Durant l’assemblea constituent es va llegir 
i aprovar un informe del Secretariat de la CFOLC i es 
van discutir, modificar i aprovar els Estatuts de la FOLC. 
   
Les activitats de la FOLC

Els primers anys de la FOLC es van organitzar tres 
Jornades sobre el Mercat Cultural en Català amb la 
intenció d’aprofundir en el mercat cultural en la nostra 
llengua en diferents àmbits.

La primera jornada es va dedicar a l’àmbit de l’Ense-
nyament i va tenir lloc a Tortosa l’11 de novembre del 
2006. La FOLC va publicar l’any 2007 el llibre de la 
trobada.

La segona jornada es va dedicar a l’àmbit dels mitjans 
de comunicació i tingué lloc a Tortosa el 15 de novem-
bre del 2008. La FOLC va publicar el llibre de la 
trobada.

Finalment, la tercera jornada es va dedicar a l’àmbit 
internacional i tingué lloc a Barcelona el 27 de novem-
bre del 2010.

El 10 de novembre del 2008 es va inaugurar una 
exposició amb 22 plafons enrotllables, que volia 
subratllar l’enorme vitali-
tat de la llengua malgrat 
segles de persecució polí-
tica i també volia reforçar 
l’autoestima: no som una 
llengua petita; el català 
forma part del 2,5% de 
les llengües més parla-
des del món.

La Setmana per la Llengua als Països Catalans   
   
La FOLC ha celebrat durant onze anys la Setmana                                                                                                                
per la Llengua als Països Catalans. Per mitjà d’un                                      
calendari penjat a la xarxa, la FOLC ha informat de 
tots els actes sobre la llengua organitzats per les 

diverses entitats i 
institucions que tre-
ballen pel mateix 
objectiu durant la 
setmana al voltant 
de Sant Jordi.

Butlletí de la FOLC

Des del 2006 la FOLC publica un butlletí digital per 
informar de les activitats que fan les entitats afins arreu 
dels Països Catalans. A partir del 2013 es publica amb 
regularitat mensual (excepte el mes d’agost).

Història d’un seguiment

Seguiment de l’Informe Anual sobre els Drets Humans 
(apartat referit al Regne d’Espanya), elaborat pel 
Departament d’Estat dels Estats Units, perquè sovint 
s’hi havien detectat informacions errònies sobre la 
situació de la llengua catalana. La FOLC va enviar 
del 2005 al 2012 una carta amb els seus comentaris 
sobre l’informe de l’any anterior.

De l’any 2014 al 2017 la FOLC va organitzar taules 
rodones sobre la promoció de l’ús del català. Les 
cròniques corresponents es poden trobar en un llibret 
d’unes 70 pàgines en el blog de la FOLC. En desta-
quem: «Per la reciprocitat plena i la creació del consell 
audiovisual en català», amb la participació de repre-
sentants de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat 
Valenciana i el Govern de les Illes Balears.
 
Els anys 2016 i 2017 la FOLC va organitzar dos cicles 
de 4 conferències sobre el País Valencia i les Illes 
Balears, que tractaven els temes següents de llengua 
i cultura / història / economia i societat / i política, amb 
participació d’experts en els diferents temes.

El 10 de novembre de 2018 es va celebrar la I Jornada 
de la FOLC sobre la promoció de l’ús del català. 
Experiències, objectius i estratègies de les enti-
tats que lluiten per la llengua, a la Sala de Graus 
de la Universitat de Girona. La jornada va començar 
amb un resum de les experiències positives en la pro-
moció de l’ús del català, va continuar amb la I Taula 
Rodona sobre les principals dificultats i mancan-
ces a cada territori de parla catalana i, a la tarda, 
amb la II Taula Rodona sobre els objectius més 
immediats i les estratègies per a arribar-hi. Totes 
les ponències van comptar amb la participació d’ex-
perts en cadascun dels temes.

Campanya per la reciprocitat plena i l’espai de 
comunicació en català 

Dos anys després de la taula rodona del 2017 sobre 
la reciprocitat, el 26 de setembre del 2019 la FOLC 
llançava la campanya esmentada, amb presentació al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya i, el dia 1 d’oc-
tubre, al Centre Cultural La Nau de la Universitat  de 
València.
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En el marc de la campanya, una representació de la 
FOLC es va reunir el 17 de desembre del 2019 amb 
Núria Llorach (vicepresidenta i presidenta en funci-
ons de la CCMA) i Andreu J. Martínez (director d’Es-
tratègia i Recursos Humans de la CCMA) per presen-
tar-los la campanya Per la reciprocitat plena i l’espai de 
comunicació en català. Els representans de la CCMA 
van valorar molt positivament els objectius d’aquesta 
campanya i s’acordà de mantenir una línia de con-
tacte per a seguir l’evolució i les novetats que s’anes-
sin produint.

La campanya començà amb la recollida d’adhesi-
ons a un Manifest que, després de repassar tots els 
intents anteriors a favor de la reciprocitat, exposava 
que la reciprocitat televisiva només existia —a les Illes 
Balears i al Principat— per als senyals televisius de la 
CCMA i d’IB3. L’any 2018 van començar les emissions 
del canal (només per internet) «Bon Dia, TV», elaborat 
conjuntament per TV3 i IB3. Per tant, molt lluny de la 
reciprocitat plena que la FOLC reclamava l’any 2017.
  

La campanya continuà amb la difusió de vídeos indivi-
duals amb opinions favorables al manifest de la FOLC 
de personalitats de l’àmbit audiovisual i acadèmic i 
amb la recollida d’adhesions, de manera que, amb 
col·laboracions diverses, es va aconseguir  que la 
reclamació de la reciprocitat tingués un ampli suport. 
El recent acord dels presidents Ximo Puig i Pere 
Aragonès de potenciar la producció audiovisual i la 
reciprocitat entre canals, començant per les app, és 
un altre primer pas en la bona direcció, que s’hauria 
d’ampliar i consolidar.
 
La FOLC també ha impulsat des del 2019 el segui-
ment de la nova Llei General de comunicació audi-
ovisual, activitat que es refereix a la transposició de 
la Directiva Europea sobre Serveis de Comunicació 
Audiovisual UE (6/11/18), una directiva que suposa el 
pas més ambiciós dins les normatives comunitàries pel 
que fa a la promoció i la garantia del pluralisme cultu-
ral i lingüístic de l’oferta audiovisual europea, reformes 
legislatives que hauria d’aprovar el Congrés espanyol i 
els parlaments autonòmics de les Illes i de Catalunya i 
les Corts Valencianes, que permetrien dotar-nos d’una 
normativa que defensi la presència del català a les pla-
taformes digitals i a les televisions privades espanyo-
les. En paral·lel, també caldria defensar la presència 
del català a Andorra i als  estats francès i italià. Fins 
ara s’ha col·laborat amb totes les associacions amb 
objectius comuns, tant de l’àmbit de la llengua catalana 
com de les llengües basca i gallega, i s’han mantingut 
contactes amb els partits favorables dels parlaments 
de Catalunya i les Illes Balears i les Corts Valencianes.

Fins ara la FOLC ha presentat al·legacions als dos 
projectes de llei espanyols que han estat molt dece-
bedors perquè no feien cap referència a la presència 
de la llengua catalana. Només es referien a la llengua 
castellana, segons la tradició  monolingüe habitual. 
La reivindicació de la FOLC en aquesta activitat es 
resumeix en el cartell: «AUDIOVISUAL EN CATALÀ 
A TOTES LES PANTALLES!» 
                       
Més detalls a: www.folc.cat i https://blocs.mesvilaweb.cat/folc/

Col·legi de Periodistes de Catalunya
D’esquerra a dreta: Daniel Condeminas, consultor en comunica-
ció i coordinador tècnic de la campanya / Carles Salvadó, presi-
dent de la Fundació  <puntcat> / Blanca Serra, vicepresidenta de 
la FOLC / Josep Gifreu, comunicòleg i professor emèrit de la UPF 
/ Joandomènech Ros, president de l’IEC.

Cercle Cultural la Nau. Intervencions de Vicent Pitarch, sociolin-
güista / Amàlia Garrigós, periodista / Natxo Badenes, president 
d’Escola Valenciana / Anna Moner, escriptora i artista plàstica / 
Rafa Xambó, sociòleg
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Diuen que cada persona és 
un món. Amb les seves 

vivències, creences, càrregues, 
anhels, maneres d’interpretar la 
societat i de vincular-s’hi... I sí, 
cada llengua és, també, un món: 
reflex d’una realitat, manera 
genuïna d’explicar l’entorn, patri-
moni insubstituïble... Així, de l’encreuament de cada 
persona amb la seva llengua (o les seves llengües!) 
n’obtenim una perspectiva absolutament única i dife-
renciada, una perspectiva que pot ser, sense cap 
mena de dubte, una font d’enriquiment col·lectiu.

Ara bé, per a les persones que han nascut i crescut en 
una comunitat lingüística minorada, com ara la cata-
lana, la llengua pren un caràcter especial. Si bé és 
l’instrument amb què descriuen allò que els envolta, 
la situació d’anormalitat en què es troba en limita les 
possibilitats. Per què és difícil trobar productes eti-
quetats en la meva llengua? Per què no puc anar al 
cinema i gaudir de pel·lícules que hi estiguin dobla-
des o subtitulades? Per què té tan poca presència en 
els mitjans de comunicació o en les xarxes socials? 
O bé, en el pitjor del casos, per què em diuen que no 
m’entenen? Aquesta situació té un impacte psicolò-
gic en els parlants, que poden arribar a la conclusió 
que la seva llengua és de segona o, fins i tot, caure 

Cada llengua, un món
   Jessica Neuquelman i David Vila  

(@llenguaferits)

en l’autoodi lingüístic i amagar-la per evitar ser perce-
buts com a parlants d’una «pseudollengua» o patuès. 
Independentment del grau d’afectació que el context 
lingüístic pugui tenir en els parlants, és inqüestiona-
ble que incideix directament en la seva autoestima i, 
per tant, en l’ús que fan de la llengua. I, quan l’ús se’n 
veu afectat, la llengua entra de ple en un procés de 
substitució lingüística, un procés en el qual la llengua 
dominant anirà ocupant els espais de la pròpia fins a 
esborrar-la, literalment, del mapa. Així, doncs, pertà-
nyer a una comunitat lingüística minorada implica un 
bagatge de desconcert, de frustració, de ràbia i fins 
i tot de tristor pel tractament cada cop més anormal 
envers la llengua pròpia, malmesa en tantes situaci-
ons quotidianes.

Tanmateix, alhora que es pateix en primera persona el 
procés de substitució (la possible extinció latent) de la 
llengua, el parlant de la comunitat minorada desenvo-
lupa una certa consciència lingüística potent i gairebé 
indestriable de la seva manera de veure el món. Per 
als parlants més conscients, aquest fet pot compor-
tar fins i tot una angoixa, com tan bé descriu Enric 
Larreula en el llibre Dolor de llengua (Edicions 3i4, 
2002). És l’angoixa per la desaparició d’una comuni-
tat humana. Aquesta pot ser, a grans trets, la perspec-
tiva d’algú que prové d’una llengua no normalitzada. 
Però n’hi ha d’altres, de perspectives…
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S O C I O L I N G Ü Í S T I C A

I és que parlar d’una llengua minorada en un territori 
que ha esdevingut plurilingüe ens porta a referir-nos, 
de retruc, a la llengua antagònica, la majoritària o, més 
aviat, dominant. Però què n’és del parlant d’una llengua 
dominant, i més encara en territoris on la presència 
d’aquesta és aclaparadora o fins i tot exclusiva? Néixer 
en un context monolingüe (culturalment i institucional-
ment parlant) no genera l’angoixa esmentada prèvi-
ament, ni tan sols cap escletxa de sentiment d’infe-
rioritat o d’autoodi. Més aviat al contrari: una llengua, 
una nació, una identitat. La identitat filtrada per una 
llengua dominant es fa palesa arreu: etiquetatge mono-
lingüe, pel·lícules doblades, administració en la mateixa 
llengua vehicular, fruit d’una normalització secular... El 
sentiment d’identitat passa per la llengua i no es qüesti-
ona, doncs, l’omnipotència lingüística desacomplexada 
que deixa una petjada (inconscient) en el parlant, orgu-
llós de les seves arrels. Fins i tot esdevé normal i relle-
vant l’ús històric de la llengua per a ocupar altres terri-
toris, com en el procés colonial. Certament, la llengua 
dominant va traspassar fronteres amb èxit, però ho va 
fer a costa d’altres llengües vernacles. I no cal anar 
gaire lluny, tampoc, per a adonar-nos de la precària situ-
ació actual d’aquestes altres llengües, sovint anomena-
des «regionals». I si bé és cert que una identitat forta, 
fonamentada en la llengua, no té per què ser dolenta, 
atès que al capdavall constitueix un element d’identifi-
cació col·lectiva, la seva instrumentalització per a invi-
sibilitzar i esborrar una realitat plurilingüe és altament 
perillosa. I el pitjor és que el parlant de la llengua domi-
nant no s’adona realment del rerefons de tot plegat i, 
de fet, tampoc no li cal, ja que tot ho té fàcil en la seva 
«denominació d’origen».

No obstant això, el parlant d’una llengua dominant 
sempre pot emprendre el camí de la consciència lin-
güística envers la diversitat, mitjançant l’educació i la 
formació. El paper de l’escola i de les institucions hi 
és cabdal i, per tant, urgeix més que mai una política 

de cultura lingüística que inverteixi les tendències cen-
tralitzadores i lingüicides. Anar trencant prejudicis i 
aixecar el vel de por dipositat sobre les «altres» llen-
gües és un procés llarg i frenat per obstacles de caire 
divers, però alhora és una tasca imperiosa si volem 
arribar a assolir l’objectiu que cap llengua no desapa-
regui i que totes siguin reconegudes com un patrimoni 
intangible i de necessària transmissió intergeneracio-
nal. Així, s’hauria d’ensenyar que aprendre altres llen-
gües i respectar la diversitat lingüística és, en defini-
tiva, un acte cívic i solidari per a la humanitat. Perquè 
és això: les llengües no tenen la culpa de res, sinó que 
són els estats els que les converteixen en armes de 
destrucció massiva d’altres llengües. Cal, doncs, un 
canvi de paradigma des del poder polític i, ensems, 
que els parlants, en l’àmbit individual o col·lectiu, esde-
vinguin els vertaders artífexs de la supervivència de 
la seva llengua. Hem de trencar els estigmes d’opri-
mit i d’opressor lingüístic i afavorir el camí de l’acos-
tament i el respecte. No és un camí fàcil, sens dubte, 
però és l’únic camí que ens pot portar a un món lin-
güísticament ric i sostenible.

Dèiem, al començament d’aquesta reflexió, que cada 
persona és un món. Fem, doncs, que sigui un món 
configurat per la seva llengua, única i genuïna, i també 
per les altres que vagi trobant a l’horitzó. Perquè les 
llengües no han de dividir, sinó sumar. Sumar per un 
món millor. 
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En els països colonitzats com el nostre és habitual 
trobar-hi persones que, a part de la ideologia que 

puguin tenir, es mostren tothora indecisos en llur defi-
nició nacional i, encara més, en la concreció política 
que cal(dria) donar al país on han nascut, objecte 
de colonització i sotmès a les decisions polítiques 
de la nació hegemònica, o metròpoli. En la nostra 
nació, els Països Catalans, sotmesos i ocupats des 
del 1714/15, esquarterats en províncies i dividits en 
comunitats autònomes, o fent part de departaments 
francesos, ha fet camí l’assumpció de la separació 
física i mental entre els catalans (del nord, del sud o 
de mar enllà), objectiu bàsic dels nostres enemics.

En aquest sentit, és encara relativament freqüent 
que quan un català central fa molts anys que viu en 
un altre indret de parla catalana, fora del Principat, 
a Felanitx per exemple, faci observacions d’aquesta 
mena: «És que jo ja no sóc català. Jo em sento 
felanitxer.» Vet aquí, doncs, que la filiació nacional 
d’aquesta persona imaginària (o potser real) s’hau-
ria reduït d’una manera dràstica, cosa que no té res 
a veure amb les excel·lències del lloc concret en 
qüestió, sinó amb el grau comparatiu distorsionat,  

De l’ésser català
   Andreu Salom  

i que fa referència al nivell d’extensió. En un país nor-
malitzat fora impensable, i d’allò més incomprensible, 
fer aquest tipus de relacions d’identitat distorsionada. 
És com si un espanyol de Burgos se n’anàs a viure 
a Múrcia, i digués: «Es que yo ya no soy español. 
Yo me siento murciano.» Tothom qui el sentís se’l 
miraria de dalt a baix i, probablement, pensarien que 
ha perdut la xaveta.

En el cas català, els qui fan aquestes dissimilituds 
no són, en conseqüència lògica, gaire partidaris  
—per no dir gens— de la independència de Catalunya 
–Principat. La cantarella que solen fer és que tal cosa 
no és important, que res no canviaria, que coman-
darien els mateixos de sempre i que, en definitiva, 
no paga la pena fer aquest canvi polític, que l’únic 
que importa són les persones. Inconscientment —o 
potser no— s’apunten al discurs del colonitzador 
espanyol, tot i que sovint solen esser gent d’esquer-
res i de pensament progressista. I és que les apa-
rences, per molt interessants que siguin, no tenen, 
en aquests casos, prou garanties per a satisfer míni-
mament l’ésser col·lectiu, l’ésser nacional, i aquest, 
en reciprocitat, no les pot avalar. 
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En aquest article tractem unes quantes qüestions de 
fonètica servint-nos d’exemples recollits a l’atzar 

i que ens permetran d’insistir en punts que ja havíem 
exposat anteriorment en obres nostres. El dividim en 
els següents apartats: 1) pronúncia de les fricatives 
alveolars; 2) epèntesi davant d’essa líquida?; 3) gemi-
nacions; 4) altres casos. Dels exemples en donem la 
font de manera sumària.

1. PRONÚNCIA DE LES FRICATIVES ALVEOLARS

Com tothom sap, el català disposa de dos fonemes 
fricatius alveolars: el sonor (anomenat correntment 
«essa sonora») i el sord (anomenat correntment 
«essa sorda»). Com que el castellà només disposa 
del segon, a l’hora de parlar i escriure en la nostra 
llengua es produeixen sovint incorreccions. D’altra 
banda, en les regles que sobre això donen les gramà-
tiques hi ha una important excepció, que ací amplia-
rem1. Desglossem, doncs, aquesta qüestió en dues 
parts.

a) incorreccions

En aquesta primera part recollim, per ordre alfabè-
tic, una sèrie de mots que hem vist escrits incorrec-
tament. Com acostumem a fer en els nostres arti-
cles, primer posem els exemples incorrectes entre 
cometes, subratllant-hi la forma errònia; després 
oferim alguna explicació i finalment posem l’exem-
ple corregit, en cursiva i marcant en negreta la forma 
que ens interessa:

1) «oxalat bipotàsic» (d’una gramàtica, abans de ser 
corregida; aquest mot compost, no enregistrat pel 
DIEC22, s’ha d’escriure, lògicament, com potassa i 
potàssic; per tant: oxalat bipotàssic).

2) «Es conta que, al segle XIX, l’alcalde d’un poble 
aragonès va rebre els impressos d’un padró d’esta-
dística i va haver d’omplir-los amb les dades del muni-
cipi» (Avui, 31-1-2005, p. 2; com que existeixen mots 
de la mateixa família amb doble essa [impressió, etc.], 
és fàcil equivocar-se; però el participi del v. imprimir 

1  Vegeu el nostre manual Català complet / 1 (CC/1), Barcelona 32012, pp. 122-129.
2  O sigui pel Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 22007.

s’escriu amb una sola essa; per tant, calia posar: Es 
conta que ... va rebre els impresos d’un padró d’es-
tadística ...).

3) «Prim pertanyia a la masoneria. En l’etapa de 1867 
a 1875 el regent general Serrano i el mateix Amadeu 
I, els presidents del govern i bona part dels ministres 
eren masons» (d’un original, abans de ser corregit; la 
pronúncia dels mots subratllats amb essa sonora és 
molt freqüent, per influència de la grafia castellana; 
per això va bé de recordar que en francès, llengua 
de la qual provenen, s’escriuen maçonnerie i [franc-]
maçons, respectivament; calia escriure: Prim perta-
nyia a la maçoneria ... i bona part dels ministres eren 
maçons).
 
4) «més vell que Matussalem» (d’una gramàtica, 
abans de ser corregida; el nom d’aquest patriarca 
bíblic [cf. Gn 5,21] s’escriu, en la Vulgata llatina, 
Mathusalam i, en les traduccions catalanes, també 
amb una sola essa: Matusalah [Fundació Bíblica], 
Matusala [Montserrat] o Matusalem [BCI]; per tant, 
havia de dir: més vell que Matusalem). 

5) «No costa gens d’imaginar Deborah Kerr sortint de 
l’escenari de Quo Vadis i anant a un supermercat, o 
fantasiejar amb la idea que el legionari Mesala que 
encarna Stephen Boyd a Ben-Hur consulta amb un 
psicòleg la seva evident passió per un Ben-Hur encar-
nat per Charlton Heston» (Avui, 30-3-2002, p. 68; com 
que el nom d’aquest polític romà és, en llatí, Messala, 
cal escriure’l igual; per tant, havia de dir: No costa 
gens ... la idea que el legionari Messala que encarna 
Stephen Boyd ...).

6) «I les tempestes que engoliren els companys d’Ulis-
ses, maleïts per Possidó» (Avui, 1-6-2003, p. 33; el 
nom mitològic subratllat és pres del grec Poseidon, 
amb una sola essa [o sigma]; per tant, calia escriure: 
I les tempestes ... maleïts per Posidó).

7) «L’avi Jacob hauria preferit tenir el fill al seu costat 
com a persona de confiança i executor dels seus 
negocis, però es va haver de conformar davant la 

Qüestions de fonètica
   Josep Ruaix  
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ressolució d’en Daniel, que pretenia fer-se un futur 
lluny de l’òrbita de son pare» (J. Agut, Rosa de foc, 
p. 93; és fàcil equivocar-se en la pronúncia i grafia 
d’aquest nom, sigui perquè hi ha molts compostos 
començats amb ress-, sigui perquè hom tendeix a 
ensordir el primer fonema fricatiu per assimilació del 
segon; de tota manera, com que ve del llatí resolutio, 
calia escriure: L’avi Jacob ... es va haver de confor-
mar davant la resolució d’en Daniel ...).

b) una excePció amPliable

Les gramàtiques contenen una regla segons la qual 
la lletra essa entre consonant i vocal sona sorda 
(molsa, premsa, cansar, potser, etc.). I després for-
mulen una excepció important: la essa entre conso-
nant i vocal s’articula com a sonora en els derivats 
de dins (endinsar3, endinsament, etc.) i fons (enfon-
sar, enfonsament, enfonsada, etc.), com també en 
els compostos o altres mots que tinguin el prefix o 
radical trans-. Exemples abreujats: -acció, -alpí, -atlàn-
tic, -eünt, -ició, -ient, -igir, -igència (i intransigència), 
-igent (i intransigent), transir, trànsit, -itable (i intran-
sitable), -itar, -itiu (i intransitiu), -itivament (i intransi-
tivament), -itori, -istor4. L’Ortografia catalana de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (OIEC, Barcelona 2017) hi 
afegeix menys, com ja fèiem nosaltres en el manual 
citat (menysestimar, menysestima), però es descuida 
d’afegir-hi sots, prefix que, des de l’any 1996, la nor-
mativa acadèmica obliga a escriure sense guionet; 
nosaltres ja ho advertíem en el nostre manual, exem-
plificant-ho en sotsinspector, sotsintendent...5 

Ara bé, allí ja ampliàvem aquesta excepció a casos 
similars; concretament, posàvem dos tipus de casos: 
els derivats de determinats noms propis (brahmsià, de 
Brahms; engelsià, de Engels; maiansià, de Maians; 
pujolsià, de Pujols; etc.) i, per raons etimològiques o 
per analogia, alguns cognoms o sobrenoms: Bonsom 
(del llatí bonus homo), Bonshoms, Bonsoms; Delsors 
(de dels Horts); Mansius, Mansoms6. Aquesta nostra 
ampliació no l’hem vista recollida enlloc, fins ara, però 
creiem que és un fet de llengua que s’ha d’admetre. 

3 Lamentablement, aquest verb se sent sovint pronunciat amb essa sorda per alguns locutors de TV3, especialment per un famós 
«home del temps».

4 Existeix un nom començat per trans que, com argumentem en el Nou diccionari auxiliar (NDA), Barcelona 2011, p. 316, no s’hau-
ria d’escriure transsepte, com fan els diccionaris, sinó transepte, també pronunciant-hi, com realment es fa, la essa sonora. Així, 
no corregiríem pas aquest exemple: ... perquè en realitat Sant Simeó és compost per quatre basíliques, de tres naus cadascuna, 
disposades en forma de creu, que conflueixen en el transepte, un grandiós espai octogonal, en el centre del qual es dreça el que 
encara queda de la cèlebre columna (J. Bellès, Fabulacions sirianes, p. 152).

5 Semblantment hom escolta, en alguns noms simples, una sonorització que s’ha de limitar al llenguatge col·loquial: bàlsam (pro-
nunciat «bàlzam»), poncella (pronunciat «ponzella», potser per analogia amb donzella), etcètera (pronunciat «etzètera»).

6 En canvi, diríem que els derivats de noms de fonts no sonoritzen la essa d’abans del sufix. Ex.: alfonsí (de Alfons).
 Un cas distint és el dels cognoms no regularitzats ortogràficament però en els quals la essa és clarament sonora. Exs.: Adserà, 

Alsina, Alsius, Atset, Calsina, Colsada, Datsira, Gutsems, Otset o Utset, Tolsà (per Atzerà, Alzina, Alzius, Atzet, Calzina, Colzada, 
Datzira, Gotzems, Otzet, Tolzà). Segons Coromines (Onomasticon VII, p. 151) també s’hauria de corregir el topònim Vila-seca de 
Solcina en Vila-seca de Solzina. 

És més, al primer tipus cal afegir-hi alguns derivats de 
noms comuns, segons hem observat posteriorment. A 
continuació posem tots els exemples que hem aplegat 
fins aquest moment, ordenant-los segons cada tipus 
i per ordre alfabètic.

a) Tipus derivats de noms propis o noms comuns

1) Brahms: l’opus brahmsià (recordem que la essa 
marcada en negreta es pronuncia sonora, com en tota 
la sèrie que vindrà).  

2) Dickens: ... la fixació dickensiana de Fuster pels nens 
... (G. Simca, Ramon Fuster i Rabés, p. 45); una llibreria 
diquensiana; capitalisme dickensià (La Vanguardia, 
19-6-2012, p. 24); novel·la dickensiana.

3) dilluns: ... hi ha dilluns que dillunsegen» (A. Jané, 
Calidoscopi informal, p. 1390); endillunsat -ada (adjec-
tiu enregistrat en el DIEC2); ... homes i dones que fei-
negen endillunsats (del poema «Oratori», de Pau Pons, 
Menorca 1956). 

4) Engels: teoria engelsiana. 

5) Goebbels: Són gent que no es deixaven acoquinar 
per una megafonia goebbelsiana que transmet ova-
cions en conserva (Avui, 14-5-2000); L’oferta de la 
setmana a l’hipermercat de la manipulació i la mentida 
goebbelsiana del PP de Madrit [sic] és que som un país 
totalitari (Avui, 14-10-2006, p. 3).  

6) Llorens: ... també ací cal fer notar que el Bisbe [Torras 
i Bages] donà a la doctrina llorensiana, d’altra banda 
tan influent en la Renaixença cultural catalana, el gir 
tomista-catòlic que poc abans hem assenyalat (A. Badia 
Gabarró, dins Miscel·lània Torras i Bages, p. 96; es refe-
reix al filòsof Francesc Xavier Llorens i Barba).

7) Maians: ... el manuscrit de la biblioteca Maiansiana 
actualment conservat a la Universitat de València... el 
manuscrit de Barcelona... d’acord amb el que havia estat 
de Maians (Estudis de Llengua i Lit. cat. XXIII, pp. 8-9). 
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8) mal temps: maltempsada. Coromines comenta: 
«maltempsada: se sent bastant pertot en el Principat, 
amb la pronúncia maltəmzádə (sentida molt sovint), 
de cap manera maltəmsádə com suposa AlcM, 
encara que deu haver-hi qui ho diu així (contrari a la 
regla de endinsar, enfonsar), i de fet jo ho tinc anotat 
d’un home de St. Pau de Seguries (“ha vingut una 
maltempsada i...”, 1935», DECLC, VIII, p. 392). 

9) Pujols: Per desgràcia, l’arcàdia pujolsiana, aquella 
en què els catalans ho teníem tot pagat pel fet de 
ser-ho, a curt termini no és esperada (Avui, 25-11-
2010, p. 31; es refereix a l’escriptor Francesc Pujols); 
La ‘pujolsada’ de Bladé. Noves generacions d’artistes 
i pensadors han tornat a llegir Pujols i l’han valorat 
novament (El Punt Avui, 16-1-2012, p. 23).

10) Rubens (pintor): matrones rubensianes. 

11) Vicens: la idea vicensiana de pactisme (La 
Vanguardia, 21-4-2016, p. 5; es refereix a l’historia-
dor Jaume Vicens Vives).

b) Tipus cognoms o sobrenoms
 
1) Bonsom, Bonshom, Bonsoms, Bonshoms: ... devia 
existir un altre fogar intel·lectual, on es degué formar 
el jutge Homobonus o Bonushomo (Bonshom), autor, 
compilador i calígraf [sic] d’un Liber judicum popula-
ris ... (F. Soldevila, Història de Catalunya, p. 111); la 
senyora Bonsoms.

2) Bronsoms: Àngels Bronsoms, periodista i activista 
social (El Punt Avui, 24-7-2019, p. 36).

3) Campsolinas: Joan Campsolinas Dresaire 
(Barcelona) (signant d’una carta dins Avui, 28-6-
2007, p. 4; compost: Camps-olinas). 

4) Consarnau: Joan Margarit i Consarnau (poeta i 
arquitecte). 

5) Delsors (com hem vist abans, equivalent a dels 
Horts).

6) Mansius: can Mansius ... la barraca d’en Mansius 
... la peça del Mansius ... el rasó del Mansius ... 
Pepet Mansius (E. Garcia-Pey, Toponomàstica de 

7 En el nostre manual El català / 3, Moià, pp. 73-75.
8 Dins Punts conflictius de català. Deu estudis sobre normativa lingüística, Barcelona, pp. 163-167.
9 Vegeu Documents de la Secció Filològica, II, pp. 85-96. Com que l’acadèmia no sol citar les seves fonts, la nostra influència en tal 

decisió no queda documentada, però és una impressió general, que recentment ens ha confirmat un nostre col·lega.
10 Vegeu les nostres Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 2 (Obs/2), Moià, pp. 12-15. Aquests casos també apa-

reixien en el nostre Diccionari auxiliar (DA), Moià 1996, en les entrades dels termes afectats.
11 Com diem en el Nou diccionari auxiliar (NDA), Barcelona 2011, p. 46.

Sant Feliu de Codines, pp. 306-308, on l’autor diu 
explícitament que aquest sobrenom es pronuncia 
amb la primera essa sonora i insinua que potser té 
relació amb el cognom Alsina). 

8) Mansoms.   

9) Ponsarnau: Jaume Ponsarnau (Regió 7, 6-9-2014, 
p. 1; es refereix a l’entrenador del club de bàsquet de 
Manresa; es tracta del compost Ponç-Arnau).
 
2. EPÈNTESI DAVANT D’ESSA LÍQUIDA?

A partir de la publicació de la Gran enciclopèdia cata-
lana (GEC), l’any 1969, es va notar una tendència, a 
l’hora d’escriure mots compostos mitjançant prefixos 
o prefixoides, a suprimir la e epentètica o protètica de 
mots amb essa líquida originària (tipus «autoscola» i 
«polisportiu» per autoescola i poliesportiu). Nosaltres 
ja vam advertir ben aviat (1976)7 que això constituïa 
un error i posteriorment (1989)8 hi vam dedicar un 
estudi que resultà decisiu perquè en 1992 la Secció 
Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
desaconsellés la praxi de la GEC i confirmés la praxi 
fabriana9. Ara bé, la intervenció de l’autoritat acadè-
mica va deixar encara alguns casos discutibles, com 
vam indicar en 199510.

Ara, doncs, posarem uns quants exemples recollits 
amb posterioritat i que es presten a fer-hi observa-
cions. Els posem per ordre alfabètic dels termes a 
considerar:

1) Colpejat i abandonat per dos autoestopistes que 
havia recollit.– ... dos joves que feien autoestop ... 
(Regió 7, 26-5-2001, p. 11) / fèiem autostop (Regió 
7, 28-6-2003, p. 56) / Collim dos nois escocesos que 
fan autostop i els Mir els allotgen a casa seva (A. 
Jané, Els dies i els llocs, p. 28) / Fer autostop ... l’au-
tostopista ... (Regió 7, 29-7-2012, p. 17). Aquests 
exemples indiquen la vacil·lació entre termes amb e 
epentètica o sense. Nosaltres, reforçats per l’exemple 
del gramàtic Albert Jané —per altra banda, membre 
de la SF—, creiem que aquests compostos, amb el 
segon component procedent de l’anglès, val més 
escriure’ls sense la e protètica, que és tal com es 
pronuncien11.
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2) Primer exoesquelet per a nens amb atròfia muscu-
lar espinal (El Punt Avui, 9-6-2016, p. 19). Terme que, 
juntament amb endoesquelet, abans els diccionaris 
l’escrivien sense la e epentètica (la segona e) i que, 
sàviament, atenent —almenys de facto— la nostra 
petició, recentment l’autoritat acadèmica ha arreglat12.

3) ... la lliçó interminable i rescalfada de la seva pròpia 
vanitat ... (Sagarra, El perfum dels dies, ed. Garolera, 
p. 15). Mot que, juntament amb els de la seva família 
(rescalfar, rescalfament, etc.) sempre s’havia escrit 
així, sense e epentètica, i al qual la SF del IEC, en 
1992, va afegir tal lletra (reescalfada, reescalfar, rees-
calfament, etc.), violentant, a més de la tradició, la pro-
núncia real. Invitem, doncs, la docta corporació a rec-
tificar una decisió presa massa lleugerament13. 

4) rescriu (A. Rafanell, La il·lusió occitana, p. 916). 
Cas semblant a l’anterior, també amb els mots de la 
seva família (rescriure, rescrit; sobrescriure, sobres-
crit; sotascriure, etc., que ara oficialment s’escri-
uen reescriure, reescrit; sobreescriure, sobreescrit; 
sotaescriure, etc.), igualment ignorant la tradició i 
la pronúncia real. Convidem l’autoritat acadèmica a 
reconsiderar-ho14.

5) Els lectors, els oients i els telespectadors volen 
emprar bé el temps ... (Docs. d’Església, 15-7-2000, 
p. 422) / Pregunti al primer ministre. Els telespecta-
dors interrogaran Tony Blair el mes que ve (Regió 
7, 22-11-2000, p. 29) / els telespectadors (Regió 7, 
25-5-2001, p. 44) / Vaig a veure en Joan Corbella com 
qui va a veure la melancolia, perquè la seva època 
daurada ja ha passat (enyorats els anys en què la 
seva barba afable consolava els innocents telespec-
tadors, ara que els temps s’han tornat tan bèsties 
i els telespectadors volen la carn tan crua) (Avui, 
29-11-2004, p. 64) / Al CAC van rebre queixes de 
diversos telespectadors ... (Ara, 25-1-2011). Terme 
ben format (en els exemples, usat en plural) al qual la 
SF va afegir una altra e (teleespectador), en aquest 
cas no epentètica sinó per recuperar el prefixoide 
tele. Ara bé, cal distingir entre el prefixoide tele tònic, 
en què realment es pronuncia la segona e (com en 
teleaddicció, teleescombraries, etc.), i el mateix pre-
fixoide àton, que aleshores es redueix a tel- (com en 
el cultisme telestèsia, desglossable en tel-estèsia). 
Així es fa, encertadament, en castellà (telespecta-
dor, etc.)15.

12 Cf. OIEC, pp. 14, 15, 112 i 113.
13 Cf. Obs/2, p. 13, i NDA, p. 275.
14 Cf. Obs/2, p. 13.
15 Cf. Obs/2, pp. 14 i 80, i NDA, p. 306.
16 Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 1 (Obs/1), Moià, pp. 100-102. 
17 Cf. CC/1, p. 137.

3. GEMINACIONS

A partir dels anys setanta del segle passat es van 
manifestar, en determinades instàncies del nostre 
àmbit lingüístic, certes tendències ultracorrectes. Una 
d’aquestes fou la d’augmentar els casos de gemina-
ció de les consonants n, m, t, l. Nosaltres ja ho vam 
denunciar en un nostre manual de l’any 199416. Tot 
seguit oferim uns quants exemples, relacionats amb 
aquesta qüestió (encara que alguns no tenen res a 
veure amb la tendència hiperpurista), que es presten 
a comentari. Els posem per ordre alfabètic dels termes 
afectats:

1) Ell aterrà l’argull dels arabís / qui derrera de Aníbal 
passar / l’alpestre mont ... (Andreu Febrer, trad. de 
la Divina Comèdia, ENC, vol. V, p. 76; l’original italià 
també escriu Anibale, amb ena simple) / Les altes i 
llargarudes Gavarres tanquen lo magnífic amfiteatre 
de muntanyes, al fons del qual se troba la del Mont. 
Begur i les Escales d’Aníbal [promontori de Montgó] 
se veuen negrejar més a orient, i les dues viles que s’hi 
enfilen blanquegen com dos tudons, quiscun en son 
arbre (Verdaguer, Del Canigó a l’Aneto, p. 187) / si ens 
disfressem dintre una vestidura d’Aníbal, de pallasso 
o d’excorxa-ròsses (Sagarra, OC 9, ed. Garolera, p. 
354). Com es veu pels exemples, el nom tradicio-
nal, en català, d’aquest general cartaginès és amb 
una sola ena. La GEC, en canvi, va divulgar la forma 
Anníbal, amb doble ena, que trobem forçada17.
 
2) Se deixa a esquerra Castell d’Estaó i Astell; Mont-
ros a la dreta, amb ses anexes Paüls i Pobellà. La 
Torre de Cabdella se deixa a dreta, amb sa anexa 
Aiguabella; Espui, que s’atravessa (Verdaguer, Del 
Canigó a l’Aneto, p. 121) / El protectorat de França 
s’instaurà en l’època de Lluís Felip, i l’anexió del ter-
ritori de Tahití, Tuamotú, illes Sota el Vent, illes Tubuai 
i Gambier, a la República Francesa, es produí l’any 
1880, quan el darrer rei, Pomaré V, cedí tots els seus 
drets (Sagarra, OC 11, ed. Garolera, p. 109) / ane-
xionar (Avui, 15-5-2001, p. 15) / ... comparen el 
Correllengua amb l’Anschluss (anexió) d’Àustria per 
part de Hitler l’any 1938, quan aquí de l’única anexió 
de què podem parlar amb criteri històric és de la dels 
Països Catalans per part de Castella a partir de la 
batalla d’Almansa de 1707 (Llengua Nacional, núm. 
53, IV trimestre 2005, p. 14) / anexió (A. Rafanell, La 
il·lusió occitana, pp. 60, 179, 212, 558, 1117, 1118, 
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1238 i 1267), anexionisme (ib., p. 177), havia anexat 
(pp. 368 i 911), anex (pp. 441 i 807), anexa (p. 808). 
Aquestes formes són les tradicionals, fabrianes, defen-
sades per Coromines, a les quals per hiperpurisme es 
va doblar la ena, dificultant així la pronúncia natural i 
complicant l’ortografia. Demanem a la SF del IEC que 
les restitueixi18. 

3) anglès bitter = català bíter (segons el Termcat, any 
2006). De fet, el DIEC2 entra bíter. I és que la doble te 
anglesa es pronuncia com a simple; per tant, en català 
s’ha d’adoptar aquest nom segons la pronúncia origi-
nal, no segons la grafia. A més, tothom, en català, ho 
articula amb una sola te.

4) ... augmenten una mica la sífilis i la blenorràgia en el 
país (Sagarra, OC 11, ed. Garolera, p. 141) / La sífilis i 
la blenorràgia ... (ib., p. 163). Exemples d’un bon autor 
que ens indiquen que la forma amb ena geminada en 
aquest terme i els de la mateixa família (blennorràgia, 
blennorràgic, blennorrea), consignades en els diccio-
naris, són ultracorrectes. De fet, el castellà hi usa la 
ena simple19.

5) ... la 53a edició del Festival de Canes ... (Regió 
7, 20-5-2000, p. 54) / ... una pel·lícula presentada al 
Festival de Cannes (Avui, 20-5-2000, p. 42). Hi ha topò-
nims occitans que han estat adaptats en català, des 
d’antic, amb una determinada forma. En aquest cas és 
Canes (cf. GEC), forma que, naturalment, és preferible 
a la francesa Cannes, mentre que en occità és Canas20.

6) Feia goig, la Núria. Rossa i ben pintada, amb els 
ulls enrimelats, semblava talment una artista (d’una 
novel·la inèdita). El participi destacat en negreta pertany 
al v. enrimelar, encara no enregistrat pel DIEC2, i és 
un derivat ben format a partir de rímel, substantiu que 
sí que es troba en el diccionari normatiu i que és una 
adaptació de l’anglès Rimmel, nom de l’empresa pro-
ductora d’aquesta pasta cosmètica. Primerament 
s’havia adaptat, ultracorrectament, amb la forma rímmel 
(GEC)21.

7) ... on va ser sotmès a una prova amb l’escànner 
(Regió 7, 26-5-2001). Aquest nom, manllevat a l’anglès 
scanner, va ser divulgat amb doble ena per la GEC; 

18 Cf. Obs/1, p. 100, Obs/2, p. 78, i CC/1, p. 137.
19 Cf. NDA, p. 55.
20 Cf. NDA, p. 68.
21 Cf. NDA, p. 277.
22 Cf. NDA, p. 132.
23 Cf. NDA, p. 200.
24 Cf. Obs/2, p. 80, i CC/1, p. 137.
25 Cf. NDA, p. 316.
26 Cf. Obs/2, p. 89, i NDA, p. 266.

però, assenyadament, el DIEC2 ja enregistra escàner 
(i escanejar, escaneig), tal com correspon a la pronún-
cia anglesa22.

8) «I els pagesos del Tercer Món haurien de poder com-
petir amb nosaltres i vendre a bon preu: per a ells la glo-
balització és el manà» (Avui, 22-8-2006, p. 22). El nom 
subratllat és un castellanisme (cast. maná). L’equivalent 
català correcte —alhora tradicional i fidel a la ena gemi-
nada de l’ètim greco-llatí manna— és mannà (amb els 
seus sinònims maina i manna)23. 

9) «Aguantà durant segles, en el segon mil·leni aC, la 
competència d’Ebla ...» (J. Bellès, Fabulacions siria-
nes, p. 125) / «Allí s’establiren els primers habitants 
durant el segon mil·leni aC, des d’on controlaven les 
terres esponeroses de la vall de l’Orontes ...» (ib., p. 
180). També ací el nom subratllat és un castellanisme 
(cast. milenio). L’equivalent català correcte és mil·lenni. 
Però cal reconèixer que és fàcil equivocar-se, perquè 
existeixen derivats amb ena simple: mil·lenari, mil·lena-
risme, mil·lenarista. És útil fixar-se que el primer terme 
té la e tònica abans de la ena doble, i els altres tenen 
e àtona abans de la ena simple.

10) La direcció del torneig de tennis de Wimbledon 
... (Regió 7, 29-6-2000, p. 48) / Tenis. Torneig de 
Wimbledon (Avui, 29-6-2000, p. 56). Fabra, oportuna-
ment, va enregistrar aquest mot, manllevat a l’anglès, 
amb ena simple. Molt més tard, les instàncies norma-
tives hi van doblar la ena. Actualment el DIEC2 admet 
totes dues variants, si bé prefereix la geminada. Caldria 
fer-ho a l’inrevés i, a la llarga, admetre només la forma 
amb ena simple. El mateix cal dir dels seus derivats 
(tenista, tenístic) i del seu compost frontenis24.

11) travelling. Nom incorporat així, com a anglicisme, 
a la GEC, però que encertadament el DIEC2 adapta 
en tràveling, reduint la ela geminada a ela simple25. 
Això mateix caldria fer amb l’adaptació de l’angl. rally, 
en què el DIEC2 es queda a mig camí, escrivint ral·li 
en lloc de rali26.
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4. ALTRES CASOS

Finalment, oferim una sèrie d’exemples que es presten 
a comentari sobre aspectes fonètics. Seguim l’ordre 
alfabètic dels mots afectats:

1) «Hi havia hagut un acte terrorista perpetrat pel grup 
Amàs, en el qual havien perdut la vida dos soldats isra-
elians ...» (de l’original d’una novel·la, abans de ser 
corregit). El nom subratllat, transcrit de l’àrab, s’escriu 
amb hac inicial, pronunciada amb aspiració: Hamàs.  

2) «Se’n conserva la tomba, amb relleus de la vida 
cotidiana» (S. Serrallonga, Versions de poesia antiga, 
p. 114). L’adjectiu subratllat és un castellanisme (cast. 
cotidiano -na) per quotidià -ana. Per a no equivocar-se 
va bé de saber que en francès és quotidien -enne i en 
italià quotidiano -ana27.

3) Els accionistes de l’hòlding territorial (Regió 7, 
23-3-2002, p. 3) / L’hòlding promotor del Bages dóna 
prioritat al sòl industrial (Regió 7, 4-6-2002, p. 1). El 
nom destacat és un anglicisme, que la GEC entra com 
a tal, escrivint holding. En canvi, el DIEC2 ja l’adapta 
en hòlding sense considerar-lo mot estranger, i això 
fa que alguns interpretin que ja no cal pronunciar-hi la 
hac aspirada, amb les conseqüències morfològiques 
que se’n deriven. Nosaltres trobem que no cal forçar 
les coses i que valdria més escriure, de moment: Els 
accionistes del holding territorial i El holding pro-
motor ...28.

4) ... no anava amb americana i corbata, que hauria 
semblat massa conservador i immobilista, sinó amb 
un jersei –és a dir, vestit d’una manera informal–, però 
molt pulcre i molt net, sense que semblés ni un ipi, ni 
un pòtol místic, ni un individu de cap espècie de con-
testatari ultrancer i radical (A. Jané, Els dies i els llocs, 
p. 36) / Però en una casa, habitada, probablement, per 
un ipi, hi ha tres gossos, dos de fermats i un sense 
fermar (ib., p. 50) / I, encara, em parlen d’un foraster, 
el dels gossos, que deu ser també un ipi, i que es veu 
que ara té feina a adobar-se un somier (ib., p. 57). El 
nom remarcat és una adaptació jocosa de hippy.

27 Cf. NDA, p. 93.
28 Per a més casos, vegeu CC/1, p. 166.
29 Cf. DA, p. 350.
30 Cf. NDA, p. 259.

5) Molts senyors que tenen automòbil, i que si els 
demaneu una misèria per a una obra generosa us con-
testen arronsant les espatlles, potser, si en comptes de 
deixar-se arrossegar pels neumàtics, muntessin una 
mica a cavall, serien una mica “cavallers” (Sagarra, 
OC 8, ed. Garolera, p. 237) / ... el neumàtic de la 
moto ... (Segarra, El perfum dels dies, ed. Garolera, 
p. 58). Es tracta de la variant popular del subst. pneu-
màtic, admesa pel DIEC2, tal com nosaltres havíem 
proposat29.

6) «... bo i neglegint altres obligacions urgents ...» (de 
l’original d’una novel·la, abans de ser corregit). Ha de 
ser negligint, perquè és el gerundi del v. negligir, però 
és una forma curiosa, ja que presenta una assimilació 
(del segon fonema al primer) i alhora una dissimilació 
(del segon fonema al tercer). 

7) un pullòver (Sagarra, OC 11, ed. Garolera, p. 43). 
Adaptació popular catalana del nom anglès pullover. 
En rigor, s’hauria d’adaptar en la forma pulòver, però 
nosaltres recomanaríem d’enregistrar-lo en la forma 
consagrada per l’ús i avalada per un bon escriptor30.

8) Ja que en mon amor no et plaus, / deixa’m tu l’ànima 
quieta: / ¿per què em miren tos ulls blaus, / si no 
em vols, dolça xiqueta? (T. Llorente, «Cançoneta 
amorosa»). Notem que el poeta escandeix «quie-ta», 
d’acord amb la pronúncia general d’aquest adjectiu, 
encara que segons les normes gramaticals té tres síl-
labes: «qui-e-ta».

9) «les lluites de les sufraguistes del segle XX» (d’un 
original, abans de ser corregit). Ha de ser sufragis-
tes, nom derivat de sufragi. Però s’explica l’error per 
la semblança amb el v. sufragar. 

Pneumàtics o neumàtics?
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Notes disperses (VI)
   Albert Jané

Institut d’Estudis Catalans

Entre rentar-se les mans i 
rentar-se’n les mans no hi ha 

la mateixa diferència que hi ha 
entre treure l’entrellat i treure’n 

l’entrellat.

Si em diuen Que no havies d’anar a l’Ateneu?, puc 
contestar Sí, ara hi vaig, o bé Sí, ara me n’hi  vaig. 

Totes dues respostes són correctes i pertinents. També 
podria dir, simplement, Sí, ara me’n vaig, que és una 
frase totalment correcta amb un element legítimament 
sobreentès i deduïble pel context. En canvi, Ara vaig, 
que és el que molts actualment diuen, si bé és una 
frase perfectament comprensible, amb l’amputació del 
complement exigit pel verb anar és del tot inadmissible.

Heus ací tres oracions, aparentment semblants, en 
què hi ha el sintagma s’escriu: 1) Helena s’escriu amb 
h. 2) L’Helena s’escriu el nom amb h. 3) L’Helena s’es-
criu amb un noi anglès. 
En total, se’n podrien fer 
quatre anàlisis diferents. 
1) Admet dues anàlisis, a) 
que es tracta d’una passiva 
pronominal o reflexa, que 
es pot parafrasejar per 
Hom escriu Helena amb 
h, i b) com un ús del verb 
escriure’s, intransitiu pro-
nominal (DIEC, s.v. escriure). 2) S’ha d’analitzar com 
un ús reflexiu del verb escriure amb un valor de datiu 
del pronom es, i 3) com un ús recíproc d’aquest verb.

Un exemple gramatical pot contenir una afirmació que 
no correspongui exactament a la realitat. Però no és 
de llei contradir-la, com molts no deixen de fer, car això 
suposa un indegut i inadmissible canvi de conversa.

Vet ací una breu anècdota amb un valor lingüístic 
i sociològic alhora. Dos amics (J. Agut i J. Mas) es 
troben un diumenge al migdia i té lloc entre ells el 
diàleg següent:

—On vas?
—A fer el vermut
—I on hi vas?
—Al bar Peret, perquè tenen vermut de garrafa, que 
és el que a mi m’agrada.

Hem vist un exemple del conjunt on hi correcte, no 
pleonàstic, perquè on vol dir «a quin lloc» i hi vol dir 
«a fer el vermut».

El valor sociològic és que s’ha arribat un moment que 
s’ha superat l’esnobisme imperant que exigia beure 
vermut de marca i hi ha qui es deixa guiar per un gust 
personal, desproveït de complexos.

Entre rentar-se les mans i rentar-se’n les mans no hi 
ha la mateixa diferència que hi ha entre treure l’en-
trellat i treure’n l’entrellat. Rentar-se les mans té un 
sentit propi, absolut, que no demana cap comple-
ment, i rentar-se’n les mans té un sentit figurat, ‘defu-
gir-ne la responsabilitat’ (d’allò de què és qüestió). 
En canvi, treure l’entrellat és una frase incompleta, 
que demana, podríem dir que exigeix, un complement 

introduït per la preposició de, 
és a dir, treure’n l’entrellat. 
Rentar-se les mans no és cap 
locució, és una simple frase 
verbal més, com fer-se el nus 
de la corbata o tallar-se les 
ungles. I rentar-se’n les mans 
i treure’n l’entrellat són, indis-
cutiblement, dues locucions 
verbals, usades molt gene-

ralment, gairebé exclusivament, amb el complement 
expressat anteriorment i, doncs, aleshores represen-
tat reglamentàriament pel pronom en.

La paronímia, igual que la subjecció a les rimes dels 
poemes, tal com assenyalava Paul Valéry, també és 
una font d’idees, també fa dir coses que altrament no 
s’haurien dit mai.

El quantitatiu tan (o tant) s’usa algunes vegades amb 
el valor de ‘molt’. Això sol esdevenir-se en frases en 
què s’expressa una idea ponderativa, que depenen 
de verbs com dir, semblar, creure, fer l’efecte, etc.: 
Sembla que és tan car, Feia l’efecte que plovia tant, 
Es veu que és tan ric. L’exemple següent és de Solitud 
(Víctor Català): Tu, diu que dona tant. És una frase 
del marit de la Mila, un dropo acabat, que es disposa 
a anar a captar exhibint una capelleta del sant, cosa 
que encén la sang d’aquella pobra dona.

De fet, no es pot afirmar que l’ús de no molt en lloc 
de no gaire sigui inadmissible, encara que en aquest 
ús no deixa d’haver-hi, en molts casos, una influència 
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de l’espanyol. Vegeu, per exemple, DGLC, s.v. fran-
cesilla. Però potser és possible d’assenyalar algunes 
construccions en què aquest ús s’ha de considerar 
plenament legítim i justificat. Per exemple, com a con-
traposició d’una afirmació, sovint implícita o sobreen-
tesa: No molt bo, sinó molt car, Hi vam arribar no molt 
a prop però tampoc no molt lluny, No molt ric, com 
deien, però no passava gana.

En el prefaci de Joan Coromines a la gramàtica de 
Pompeu Fabra de 1956 podem llegir (p. V) les cons-
truccions següents: ... una consumada perícia per a 
l’observació i la formulació gramaticals (plural), i el 
ritme i progressió de la seva vida va essent marcat 
(singular) per una llarga sèrie... A primera vista, s’hi 
pot observar una inconseqüència de criteri pel que fa 
a la concordança de nombre en l’element que depèn 
d’un grup de dos substantius coordinats: l’observa-
ció i la formulació i el ritme i progressió. Un fet que 
entenem que determina aquesta doble solució és la 
presència de l’article definit en el segon substantiu 
del primer cas, que dona una idea de pluralitat, i la 
seva absència en el segon, que permet considerar el 
conjunt nominal com una idea única.

En una frase amb el complement dislocat, es pot foca-
litzar el verb o bé el complement. Així, Viu a Sant 
Cugat esdevé, amb el complement dislocat, A Sant 
Cugat, hi viu (és a dir, hi viu, no hi treballa), amb l’ad-
junció del pronom hi, i, sense aquest pronom, A Sant 
Cugat, viu (és a dir, no a Barcelona). Anàlogament, 
Aquest llibre, l’has de llegir (no has de deixar de lle-
gir-lo), i Aquest llibre, has de llegir (i no aquest altre). 
Si es tracta de distingir entre la focalització del verb i 
del subjecte, l’escriptura de la frase és idèntica, però 
l’entonació és clarament distinta. Pronunciem En Joan, 
va dir que sí (no va dir que no) amb la mateixa ento-
nació que Aquest llibre, l’has de llegir, i En Joan, va 
dir que sí (i no en Pere), amb la mateixa entonació 
que Aquest llibre, has de llegir. En el primer cas, és 
força habitual de repetir el subjecte: En Joan, en Joan 
va dir que sí.

Hi ha alguns infinitius que poden dependre d’una 
altra forma del mateix verb. Per exemple, fer, haver 
i deure: Li faran fer el ridícul, Havien d’haver comen-
çat per aquí, Deuen deure molts diners. I no sembla 

excessivament arriscat de suggerir tornar, deixar, 
arribar i acabar, que es pot dir que tenen un cert valor 
modal o, si més no, auxiliar: Els ho vam enviar i ens 
ho van tornar, els ho vam tornar a enviar i ens ho van 
tornar a tornar, N’estic tip, però no m’ho deixen deixar, 
Estàvem a punt però no vam arribar a arribar, No s’ho 
acaben d’acabar. I, encara, hi podríem afegir el verb 
anar, en una construcció com Ara me n’anava a anar. 
Cal advertir que els pronoms febles corresponen a la 
forma infinitiva, atrets, però, per la forma auxiliar, com 
quan diem Vine’m a veure. I, quant a l’ús de anar com 
a verb auxiliar, cal veure Fabra, 1956, p. 88, i, molt 
especialment, el que en fa ell mateix: En anar a comu-
nicar un pensament... (p. 91).

La curiosa forma tenró, reducció evident de tens raó, 
deu haver desaparegut del nostre llenguatge. Fa uns 
quants anys era força usual, si més no a Barcelona. 
Era una expressió exclamativa, usada amb el valor 
«Ara que ho dius», «És veritat, no hi havia pensat».

Potser es podria establir una correlació o analogia 
entre l’ús correcte del possessiu llur i la forma del 
verb en plural. Així, en una construcció com Cap dels 
candidats no va manifestar el seu punt de vista sobre 
aquesta qüestió, en què el verb ha d’anar en sin-
gular, l’ús de llur en lloc de el seu seria inadequat. 
Però si admetíem el verb en plural en una construc-
ció com Cap esforç ni cap teòrica excel·lència local 
no ho poden canviar (Carles Riba, prefaci a la segona 
edició del Diccionari general de la llengua catalana, de 
Pompeu Fabra, p. XVI), sembla enraonat que també 
seria admissible l’ús de llur en una construcció com 
ara Cap soci ni cap simpatitzant no van regatejar llur 
col·laboració.    

En dos articles del diari Ara (25.IX.21) llegim les 
expressions estar amb el cor en un puny i recollir la 
taula. Cada vegada anem més amb compte a denun-
ciar aquelles formes de llenguatge que ens semblen 
impròpies, degudes a la interferència d’una altra 
llengua. Però si ningú no ens contradiu gosaríem sug-
gerir que les dues locucions o frases verbals transcri-
tes són calcs del castellà. En tot cas, és un fet indis-
cutible que en català s’ha dit sempre estar amb l’ai 
al cor i desparar la taula. Són dues expressions que 
podrien figurar en l’excel·lent recull Salvem els mots, 
de Jordi Badia i Pujol, de recent aparició. Cal afegir 
que desparar la taula és el contrari, naturalment, de 
parar la taula, que els qui diuen recollir la taula han 
substituït per posar la taula.

En la nostra llengua, fel és un nom del gènere masculí 
i mel és un nom del gènere femení. No diran que el 
català és una llengua masclista.
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És evident que el diccionari normatiu ha de recollir 
totes les locucions verbals, nominals, prepositives, etc. 
de la llengua, en tant que són unitats lèxiques amb un 
significat específic, anàlogues als simples mots. Però 
no sempre és fàcil distingir entre una locució i un mer 
conjunt de mots amb un significat clarament deduïble 
per la suma de tots els seus elements. Així, no hi ha 
dubte que sac de gemecs o sac de dormir són locuci-
ons nominals, que han de tenir una entrada al dicci-
onari, i no podem dir el mateix de sac de blat, sac de 
patates, etc., grups o conjunts que si figuren en un dic-
cionari ha de ser solament com a exemples d’un dels 
seus components. Però, i 
sac de pus o sac de mestall? 
Potser els parers, en aquest 
cas, no serien coincidents. 
És clar que el sentit figurat 
o metafòric és un dels ele-
ments determinants del con-
cepte de locució. Així, ren-
tar-se les mans, en el sentit que va popularitzar el 
cèlebre Ponç Pilat, és, certament, una locució verbal, 
però no podem pas dir el mateix de rentar-se el peus, 
que no té sinó un sentit propi. Amb verbs molt elemen-
tals o bàsics, com fer o tenir, tenim una fraseologia 
copiosa, però entenem que no totes les frases d’ús 
habitual que aquests verbs han originat es poden con-
siderar pròpiament locucions verbals. És ben evident 
que fer un bisbe i fer el pagès són autèntiques locu-
cions verbals, i que no diríem el mateix de fer una 
truita i fer el ridícul, però en frases com fer sol, fer 
calor, fer fred, fer bo, fer por, fer fàstic, fer basarda, fer 
cas, fer bondat, fer via, fer el desentès i moltes més, 
creiem que ja seria més difícil de fer la mateixa dis-
tinció. Anàlogament, tenir mala peça al teler és una 
altra locució verbal evident, i tenir una bufanda ver-
mella no, però el dubte és possible en frases usuals 
com tenir calor, tenir fred, tenir gana, tenir set, tenir 
febre, tenir por, tenir temps, tenir sort o tenir pressa. 
D’altra banda, no ens sabem estar de recordar que 
considerem que una locució verbal ha de tenir un infi-
nitiu com a nucli, que ha de permetre tot el paradigma 
de la conjugació. Així, arribar a misses dites és ben 
bé una locució verbal, però no arribar i moldre, que 
no és sinó una frase feta. Si es vol, se’n pot dir una 
locució exclamativa. En canvi, discutir si, per exemple, 
ploure a bots i barrals és una locució verbal o bé un 
verb seguit d’una locució adverbial ens sembla super-
flu i ociós. En rigor, totes dues anàlisis són perfecta-
ment defensables.

En el meu llenguatge sempre he distingit entre un 
autobús, un cotxe de línia i un autocar. Un autobús 
és un transport públic urbà, un cotxe de línia és un 
transport públic interurbà i un autocar és un vehicle 

de transport col·lectiu privat. Si ho explico no tothom 
m’ho admet i no deixen de formular-me objeccions, 
basades especialment en raonaments lògics. I m’obli-
guen a puntualitzar que m’he limitat a explicar com ho 
dic jo, no com se n’ha de dir ni tan sols com en diuen 
els altres.

Sovint són els més refractaris a la normativa lingüís-
tica, gramatical i lèxica, que creuen que la ciència del 
llenguatge, amb els seus comentaris i els seus escrits, 
es redueix a la prescripció, a determinar el bon ús i, 
especialment, a assenyalar i prohibir usos incorrectes, 

o considerats incorrectes, i 
els costa d’admetre que en 
moltes ocasions hi ha qui es 
proposa solament una fina-
litat descriptiva, determinar 
quin és l’ús real d’una forma 
de llenguatge, prescindint de 
si es considera correcta o no. 

Hi ha com una mena de canvi d’espases de Hamlet, en 
què cada contrincant es bat amb l’arma de l’adversari: 
els qui, si convé, vulneren les normes, pretenen que 
en matèria de llenguatge no es pot parlar d’altra cosa, 
i els qui les observen s’han decidit per la descripció. 
És el cas d’aquells a qui preguntes com en diuen i et 
contesten dient com creuen que se n’ha de dir.

Hi ha un vell aforisme jurídic segons el qual la igno-
rància de la llei no excusa del seu compliment. De fet, 
els qui a vegades són capaços de no complir la llei 
impunement són els qui la coneixen a fons, perquè 
amb aquest coneixement saben trobar la manera 
d’eludir-la. En matèria de llenguatge, no és excep-
cional que algú que coneix la norma perfectament 
no la segueixi, per inconformisme, perquè no hi està 
d’acord o la troba de mal seguir, però això no ha de 
privar que les normes es formulin d’una manera clara i 
inequívoca, perquè les pugui aplicar tothom qui tingui 
la voluntat de fer-ho. Contra el que algú a vegades 
insinua o suposa, no són pocs els qui tenen aquesta 
voluntat, fins i tot sense conèixer-les, cas en què no 
tenen cap inconvenient a demanar sense manies la 
informació que els falta. Que la norma prescrigui una 
manera de dir insòlita o poc usual no els importa, els 
és indiferent. Només volen tenir la certesa que tal o 
tal forma de llenguatge que volen fer servir sigui cor-
recta, que no els pugui dir ningú que han comès una 
incorrecció. I bé se’ls ha de poder atendre.

Acabem de llegir, en el text de la novel·la El primer 
emperador i la reina Lluna, de Jordi Cussà, apare-
guda recentment, l’expressió au de corral (p. 386). 
Creiem que és la conseqüència innegable de la sub-
jecció fidel a la norma de distribució del castellà entre 

En el meu llenguatge sempre he 
distingit entre un autobús, un 

cotxe de línia i un autocar.
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les paraules ave i pájaro: ave ha de correspondre a 
au, i solament podem dir ocell en els casos en què 
en castellà es diu pájaro. I és aquesta dòcil subordi-
nació que ha originat au de corral, conjunt nominal 
espuri que bandeja implacablement una forma tan 
popular, habitual, genuïna i tradicional com aviram.

Són molts els qui creuen veure en el sintagma 
nominal mala pua un eufemisme ben clar, anàleg, 
per exemple, al que hi ha en vatua l’olla o culleres! 
Però no és pas així. Segurament no és una paraula 
coneguda de tothom, però tampoc no es pot dir que 
sigui una paraula estranya. Segons el DIEC vol dir, 
principalment, ‘cos prim i rígid acabat en punta’. I, 
en sentit figurat, ‘persona subtil i astuta’, significat 
il·lustrat amb l’exemple Ja 
és una bona pua, en Pere! 
En aquest exemple, ningú 
no hi sabria veure cap eufe-
misme. Ara, si en lloc de 
bona pua diem mala pua, 
potser no podem descar-
tar que, com diuen els eti-
mòlegs, hi hagi una certa 
contaminació.
    
Una cosa és el mètode i una altra el sistema, la dife-
rència sembla evident. Però entre aquests dos mots 
no deixa d’haver-hi un cert grau de sinonímia, potser 
impròpia, però real, que es tradueix en la seva inter-
canviabilitat. En taquigrafia, per exemple, s’usen tots 
dos termes, es pot dir que amb el mateix valor, amb 
una clara preferència per sistema. És el que podem 
observar en els articles de la Gran enciclopèdia 
catalana que s’hi refereixen (s.v. taquigrafia, Balari i 
Jovany, Delfí Dalmau, Pere Garriga i Martí Mora). En 
el cas de les votacions, en la pràctica els dos termes 
alternen habitualment: sistema de votació i mètode 
de votació. Pel que fa als derivats, els adjectius sis-
temàtic i metòdic, amb els adverbis de manera cor-
responents, es pot dir que la diferència entre ells és 
irrellevant. Cal dir que modernament s’ha creat un 
nou derivat de sistema, l’adjectiu sistèmic, ja recollit 
en el DIEC2, amb un valor, de fet, no gaire diferent 
del de sistemàtic, però, en principi, amb unes conno-
tacions sociològiques que no té aquest. Dit altrament, 
amb un valor no equivalent al de metòdic. Com no 

podia ser d’una altra manera, ja hi ha qui, amant de 
novetats, amb gregarisme rar, usa sistemàticament 
sistèmic en lloc de sistemàtic.

Si es discuteix o debat un problema sintàctic i en un 
dels exemples adduïts hi surt, per exemple, la paraula 
escombra, no és lícit, com farien molts, o com molts 
tenen el costum de fer, d’explicar que escombra no es 
diu a tot arreu, que hi ha molts llocs on d’una escom-
bra en diuen una granera.

És poc probable que hi hagi gaire gent, tret dels 
teòlegs i altres especialistes, que sàpiguen, exacta-
ment, el significat de la paraula Crist. Molts, intuïti-
vament, o inconscientment, la relacionen amb cru-

cificar i crucifixió, per raons 
òbvies. I és un fet que sant-
crist vol dir ‘crucifix’. En el 
DIEC2 no hi té cap entrada, 
perquè en el nostre llen-
guatge actual ja és un nom 
propi, com Jesús. La Gran 
enciclopèdia catalana ens 
diu que Crist, «títol bíblic 
donat a Jesús de Natzaret, 

en tant que persona en qui s’acompliren les prome-
ses de Déu a l’Antic Testament», és una forma pro-
vinent del grec, traducció de l’hebreu Messies. És a 
dir que, en definitiva, Crist i Messies són sinònims, 
volen dir el mateix. Però aquestes dues paraules han 
seguit un camí absolutament, i curiosament, diferent. 
Així, Crist s’ha aglutinat amb el nom Jesús i ha origi-
nat la forma composta Jesucrist, sense que es pugui 
apreciar cap subtil distinció semàntica entre la forma 
simple i la composta. I, fet molt més important, ha 
originat el derivat cristianisme, nom de la religió que 
s’inspira en la revelació de Crist, que presideix tota 
una nodrida família de mots. És clar que se n’hauria 
pogut dir perfectament jesusisme, però ja se sap que 
en la formació de mots hi intervenen sovint alguns 
factors arbitraris. La forma messies ha anat per un 
altre camí. En primer lloc, ha esdevingut un nom 
comú, amb la seva entrada corresponent en els dic-
cionaris de la llengua. I els seus derivats han agafat 
uns altres valors, fins i tot, en algun cas, amb un cert 
sentit pejoratiu: els personatges messiànics han dut 
més d’un cop el carro pel pedregar. 

És poc probable que hi hagi 
gaire gent, tret dels teòlegs 
i altres especialistes, que 
sàpiguen, exactament, el 

significat de la paraula Crist.
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Som pallaresos

Es diu que un poble té identitat pròpia quan té una 
llengua pròpia, senyal indiscutible que compta amb 

una cultura pròpia. El pallarès no és una llengua, és 
un dialecte del català amb trets distintius de les seves 
arrels bascoides, molt presents encara en la toponí-
mia, i occitanes, que a la comarca veïna han donat 
lloc a l’aranès, i que aquí trobem, força abundants, en 
aspectes fonètics i de sintaxi.

La zona d’influència d’aquesta parla es troba a la part 
del nord de la província de Lleida, és a dir, es tracta 
d’una variant dialectal del 
català occidental, molt més 
propera al valencià que a la 
variant central i que actual-
ment està distribuïda entre 
les comarques dels dos 
Pallars, Sobirà i Jussà, terri-
toris que en els inicis comtals 
eren un de sol.

Tot aquest terreny, molt 
extens i amb una població 
molt fluctuant, en funció de 
l’economia, està envoltat de límits naturals impor-
tants que han marcat la història i l’evolució d’aques-
tes terres. Al nord, les muntanyes de la serralada 
pirinenca; al sud, els diferents congosts que ha anat 
obrint la Noguera Pallaresa al seu pas; a l’est, el 
Cantó i Boumort, i a l’oest, el terreny que pertany al 
que actualment és l’únic parc nacional de Catalunya, 
Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici, que uneix —o 
separa— els territoris de la Vall Fosca, la Vall de Boí, 
era Val d’Aran i el Pallars Sobirà. Aquests accidents 
naturals han fet que la població del Pallars, sobretot el 
Sobirà, molt més extrem en climatologia i en accidents 
geogràfics, hagi quedat molt aïllada al llarg de la histò-
ria, i aquest aïllament ha fet que hi hagi poques influ-
ències externes, la qual cosa ha permès que la variant 
dialectal pallaresa hagi arribat fins als nostres dies.

La gran emigració dels anys seixanta (del segle 
passat) de la gent d’aquests poblets d’alta munta-
nya cap a Barcelona i els voltants de l’àrea metropo-
litana, ja fos per anar a una porteria o a treballar en 
una fàbrica, va fer que el Pallars es despoblés fins a tal 

   Núria Comes

punt que molts d’aquests pobles es van quedar sense 
ningú. Els hereus d’aquests pallaresos, nascuts ja fora 
d’aquestes fronteres territorials i fora del seu abast dia-
lectal, van créixer parlant amb un altre accent, deixant 
el pallarès només per a l’àmbit familiar i, en la majoria 
dels casos, les segones generacions ja ni el deixaven 
per a l’àmbit familiar.

Passats els anys del franquisme, el català es torna a 
ensenyar a les escoles, la gent s’agafa amb força a 
aprendre aquella llengua que només quedava en la 

seva forma parlada, ja que 
la dictadura l’havia prohi-
bida arreu, arriba la norma-
lització del català i, alhora, 
passa el que acostuma a 
passar en aquests casos: 
les formes dialectals mino-
ritàries queden relegades a 
un segon terme. Així, doncs, 
aquest dialecte de munta-
nya, amb paraules estra-
nyes, queda com una curi-
ositat, parlada només per la 

gent més gran i algú altre, potser no tan gran, que va 
quedar-se aquí a cuidar les terres i els ramats.

Arriben els anys noranta i el Pallars no resta aliè al 
fenomen del turisme, ans al contrari, el turisme va 
prenent cada vegada més força en l’economia de 
la zona i passa a ser, en els nostres dies, l’activitat 
econòmica principal. Les cases dels pobles propie-
tat d’aquelles famílies que van marxar a Barcelona i 
que només s’obrien en comptades ocasions, general-
ment a l’estiu, i altres de pagesos que s’havien quedat, 
cases antigues heretades de generació en genera-
ció, sense calefacció, en molts casos sense bany, 
amb quadres annexes que s’havien quedat buides, 
es van arreglant per a transformar-se en habitatges 
de turisme rural. Camps de conreu es transformen 
en càmpings, apareixen els esports d’aventura i, de 
mica en mica, aquests indrets perduts passen a tenir 
una altra vida.

El pallarès, igual que el territori, torna a revifar-se. 
Tornen aquelles generacions hereves d’aquells 

Malmercat, Pallars Sobirà

El pallarès, igual que el 
territori, torna a revifar-se. 

Tornen aquelles generacions 
hereves d’aquells padrins que 

van marxar que, malgrat no 
parlar-lo, l’entenen i en tenen 

coneixement.
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padrins (avis) que van marxar que, malgrat no par-
lar-lo, l’entenen i en tenen coneixement. S’instal·len 
al Pallars, fugint de l’estrès de la capital, joves que, 
aprofitant les noves oportunitats que ofereix la zona, 
es queden. En aquest cas, no es coneix el dialecte, 
però sí que es té curiositat per adornar-se d’aquest 
tret tan característic del territori. La gent nascuda 
aquí que vam anar a estudiar a fora, acabats aquests 
estudis, en una majoria força rellevant tornem per que-
dar-nos-hi i, en aquest cas, sí que coneixem bé la parla 
i bona part dels mots característics i ben diferents del 
català estàndard. En aquest darrer cas, però, hem 
sentit aquest dialecte a casa, als padrins, i amb ells 
l’hem parlat, però amb els pares, amb els companys 
de classe i de cara a fora, malgrat mantenir la variant 
fonètica dialectal i les diferents variants de morfolo-
gia i sintaxi (l’article, els possessius, les conjugacions 
verbals...), hem perdut la normalitat en l’ús d’aquelles 
paraules exclusives del pallarès.

Hi ha diversos estudis sobre el pallarès, però potser 
l’autor, escriptor i estudiós d’aquesta parla que més 
repercussió ha tingut aquests darrers anys ha estat 
en Pep Coll, fill de Pessonada (Pallars Jussà), bon 
coneixedor del llenguatge, que ha escrit diverses 
novel·les on ha inclòs el costumari pallarès, no sola-
ment la parla, sinó també els trets culturals. Ha publi-
cat diversos llibres de llegendes i contes populars del 
Pallars i diversos estudis sobre el parlar d’aquí, on 
recull els trets lèxics i fonètics, les paraules caracte-
rístiques d’aquesta parla amb la seva equivalència en 
el català estàndard i les frases fetes i expressions que 
es diuen per a tal o tal altra cosa. No hi ha alumnes 
que hagin cursat estudis a les escoles d’arreu del ter-
ritori que no hagin llegit De quan Judes era fadrí i sa 
mare festejava o El secret de la moixernera, on apa-
reixen bruixes, dracs, amos i hereus i, sobretot, minai-
rons i encantades.

Actualment hi ha un moviment cultural que ha agafat 
embranzida al voltant d’aquest parlar, consistent en 
concursos literaris, en l’edició de contes escrits en 
aquesta variant i acompanyats d’un CD on es mostra 
la forma oral, i també una manera molt curiosa de 

promoció consistent en l’estampació en samarre-
tes d’una paraula pallaresa, amb el seu significat i 
la traducció a diverses llengües, de manera que és 
molt habitual, en els darrers temps, veure gent amb 
una samarreta on diu POTXÓ (‘petó’), FURRO -RRA 
(‘esquerp -a’) o ORC -A (‘difícil de tracte’), entre altres, 
moviment liderat per l’Associació Cultural Cambuleta 
(una cambuleta és una tombarella).

Malgrat les accions realitzades en favor del pallarès 
per tal de donar-lo a conèixer i vendre cultura, a més 
a més de ràfting i loteria, lluny de tornar-se a parlar 
amb normalitat, aquest dialecte ha quedat relegat a 
una curiositat característica de la zona. La canalla i 
el jovent nascuts aquí, fills de pares que som d’aquí, 
continuen mantenint la variant dialectal, però sense 
fer ús d’aquests mots tan característics. Els fills de 
pares nouvinguts, malgrat haver nascut aquí, mante-
nen la parla dels seus precursors i la coneixen i l’en-
tenen; fins i tot se’ls escapa algun gir pallarès i, com 
en el cas anterior, tampoc no usen els mots. 

Hi ha casos curiosos d’adaptació al llenguatge i que 
es dona en els fills de pallaresos que han nascut fora 
però que pugen sovint. Aquesta canalla, sense ser-ne 
conscient, parla amb la variant dialectal del lloc d’ori-
gen amb els seus companys i amb els seus conciuta-
dans, mentre que canvien de forma automàtica quan 
parlen amb la família o quan venen aquí i s’integren a 
l’entorn. Com en els casos anteriors, però, coneixen 
les paraules característiques de sentir-les als padrins 
i habitualment no les utilitzen.

En el meu cas concret, nascuda aquí, filla de palla-
resos, estudiant a Barcelona i retornada aquí per 
tenir-hi la família, interessada per tot el que envolta 
el meu parlar, he escrit contes en pallarès, he escrit 
textos on sempre que puc deixo perdre algun mot i 
m’adono que, com més gran em faig, sense haver 
perdut mai l’accent i la parla pallaresa, més automà-
tiques em surten aquestes paraules, que espero que 
no es perdin, però que costa sentir-les si no parles 
amb gent gran o si no vas a veure algun espectacle 
de la gran Esperanceta. 
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1. Introducció

El català, pel que fa a la plasmació de les seves varie-
tats dialectals, disposa de dues obres sense parangó 
en cap altra llengua romànica: el Diccionari català-va-
lencià-balear (DCVB) i La flexió verbal en els dialec-
tes catalans. I totes dues comparteixen autors: Antoni 
M. Alcover i Francesc de B. Moll. El primer va iniciar 
i dugué a terme la major part de la recerca; el segon 
s’encarregà de sistematitzar-ne els resultats i cloure 
els treballs.

A diferència del DCVB, La flexió verbal és gairebé 
desconeguda; però qui la descobreix hi troba un 
importantíssim cabal mor-
fològic que conté la conju-
gació completa de 78 verbs 
que foren enquestats en 149 
localitats. Repassant-ne les 
pàgines1, trobem llistes de 
formes verbals amb trans-
cripcions fonètiques, que 
representen la pronúncia de les persones dels dife-
rents temps. Els acompanyen unes xifres que substi-
tueixen el nom dels indrets visitats entre 1906 i 1928.

No cal insistir en el riquíssim testimoni documental 
que aporta aquest treball, el qual permet de conèixer 
de primera mà la flexió d’un conjunt de verbs en tot 
el domini català en el moment en què foren enques-
tats, i alhora facilita l’elaboració d’estudis de caràcter 
diacrònic i comparatiu.

Els 78 verbs es classifiquen en les tres grans conju-
gacions; la part final del treball n’acull una sèrie que 
encaixa en el que els autors designen com a «con-
jugacions especials», on anar és inclòs. En efecte, 
aquest verb que ara mereix la nostra atenció, ha estat, 
per les seves característiques, considerat tradicional-
ment com a irregular. No ho és, però, quant a les ter-
minacions d’imperatiu de 1a i 2a persones del plural, 

1  Ara també es pot consultar a <alcover.iec.cat> i amb les formes verbals cartografiades.
2  Vegeu, per a les múltiples accepcions semàntiques que anar pot adquirir, l’entrada corresponent del DCVB.

que no fan més que reproduir, en la majoria de casos, 
les persones corresponents del present d’indicatiu i 
de subjuntiu, i acostumen a experimentar oralment la 
típica afèresi: (a)nem – (a)neu. Quant a la 2a persona 
del singular, ves alterna amb la forma originària ve 
( < *Vai), que afegeix, per a més transparència, la 
marca de 2a persona s. Ve sols es registra, en La 
flexió verbal, a la localitat capcinesa de Formiguera.

Les persones del plural esmentades es distingei-
xen, entre altres aspectes, per la presència de diver-
ses vocals temàtiques en el paradigma, les quals 
caracteritzen a grans trets els dialectes del català: 
anem (amb [ɛ] en l’àrea oriental peninsular; amb 

[é] en les zones occiden-
tal i valenciana) o anam (a 
les Illes Balears, tot i que 
encara en romanen alguns 
vestigis en algunes locali-
tats occidentals i valencia-
nes). No ens detindrem ara 
en les particularitats fonèti-

ques, sinó que indicarem sols les de caràcter fono-
gràfic. Addicionalment, en la flexió de anar els autors 
també van enregistrar les seqüències formades per 
les tres persones gramaticals esmentades seguides 
de clítics pronominals. Les dades mostren les múlti-
ples possibilitats de combinació que els parlants efec-
tuen en aquests casos. La descripció revela quines 
són les parts morfològiques verbals i pronominals més 
essencials, que s’encarreguen de mantenir el signi-
ficat de l’estructura verbal, i quines són adjacents i, 
per tant, suprimibles. Tanmateix, no totes les varie-
tats, en relació amb el manteniment o la pèrdua d’uni-
tats morfològiques, coincideixen. Ara és el moment 
d’examinar-les. 

2. El verb anar

Anar és un verb de direcció o de desplaçament, que 
indica un moviment en l’espai d’un lloc a un altre2. Així, 

D’anem-mos-en a mo-ne: les 
formes imperatives del verb anar

   Maria-Pilar Perea
Universitat de Barcelona

Anar és un verb de direcció o 
de desplaçament, que indica un 
moviment en l’espai d’un lloc a 

un altre.

´
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l’imperatiu de la 2a persona del singular és ves-hi («ves 
a un lloc»), forma que fou documentada en una bona 
part de localitats de les zones oriental i occidental. I 
anar és un verb pronominal. Per a indicar, en termes 
generals, que l’acció del moviment es dirigeix a un 
lloc (allunyat de qui parla) o que se separa d’un indret 
o d’una cosa requereix la partícula adverbial en. I en 
usar la forma imperativa del singular necessita alhora 
el pronom corresponent de 2a persona (te): ves-te’n. 
Aquesta forma és prou general a tot el domini lingüís-
tic, independentment que es pronunciï amb labioden-
tal o amb bilabial o bé que hi hagi reducció vocàlica o 
no; però La flexió verbal enregistra també altres pos-
sibilitats, en les quals molts parlants es poden trobar 
emmirallats. Els resultats són els següents3:

Ve-te’n es documenta a Alós d’Isil i Isavarri, i també 
a Binissalem, Esporles, Palma, Manacor i Felanitx. 
No presenta la marca s de 2a persona del singular, 
cosa que es pot interpretar o bé que se’n va adoptar 
la solució primerenca o bé que aquesta s s’elimina 
perquè es considera redundant, atès que el pronom 
ja dona compte de la persona a la qual es refereix.

Ves-te-n’hi (amb doble possibilitat de moviment, per 
raó de la presència dels dos pronoms adverbials) es 
recull a Solsona, Barcelona, Ponts i la Granadella, 
i manifesta alhora la facilitat que té el català per a 
encadenar pronoms. 

Ves-te-te’n es localitza a Tossa i Lloret de Mar. Mostra 
reduplicació del pronom de 2a persona, i, per tant, 
redundància, mitjançant un fenomen equivalent al 
que es pot produir en casos com calamarsos, on hi 
ha dues marques de plural.

3. La primera persona del plural

Si les formes esmentades ja han ofert un petit tast de 
les possibles solucions combinatòries que té el verb 
anar per a expressar la forma imperativa del singu-
lar, és en la primera i segona persones del plural on 
es troba més variabilitat.

Les formes generals i coincidents amb l’estàndard en 
relació amb el moviment envers un lloc són anem-hi 
i aneu-hi. I aquestes, independentment que tinguin, 
d’acord amb els dialectes, una determinada vocal 
temàtica, es documenten en diversos indrets de les 
àrees oriental i occidental, en una xifra inferior, però, 
a la riquesa de combinacions que experimenten les 
formes que indiquen la separació o l’allunyament d’un 
lloc, les quals s’examinaran a continuació.

3  Per fidelitat a l’original es repodueixen les formes ortogràfiques tal com consten en La flexió verbal.

L’estàndard anem-nos-en, pel que fa a la primera 
persona del plural, és, en La flexió verbal, sols una 
teorització que es manifesta en la pràctica de moltes 
maneres i aplicant-hi processos estructurals diferents. 
Cal constatar la presència unànime en tots els casos 
del pronom de 1a persona mos; mai no es documenta 
nos. Com és sabut, mos és el resultat de l’analogia 
amb el pronom de 1a persona del singular me. A con-
tinuació, es presenten, en una gradació que va de 
menys a més en relació amb la forma estàndard, les 
solucions que ofereix La flexió verbal.

1) Pel que fa a la col·locació de la vocal de suport en 
el pronom adverbial en

a) (a)nem-mos-en (a l’Escala, la Bisbal, Sant Feliu 
de Guíxols; però també a Cervera, Bellpuig, Lleida 
i Falset).

b) (a)nem-mos-né (en moltes localitats de Mallorca 
i de Menorca) amb el desplaçament de l’accent al 
pronom propi de la varietat insular.

Cal notar que, per a eliminar la redundància pel que 
fa a la marca de plural, marca que ja ve donada per la 
persona del verb corresponent, les formes anemone o 
nemone apareixen en un bon nombre de localitats de 
l’àrea valenciana. A les Illes, les solucions s’enregis-
tren amb l’habitual desplaçament d’accent a nemonné 
(en diversos indrets menorquins), que alhora donen 
compte de l’estadi intermedi del procés de simplifi-
cació en n, que ja s’ha constatat en les formes ante-
riors. Així, sn > (per assimilació) nn > n.

Cal destacar, pel que fa a les diverses solucions que 
ofereix La flexió verbal, que, mentre algunes varietats 
elideixen la forma del plural en el pronom, d’altres, en 
canvi, la redupliquen: (a)nem-mos-nés (a Ariany); o 
la desplacen al final de la seqüència: (a)nemones (en 
diverses localitats valencianes i alacantines).

2) Pel que fa a la forma que adquireix el pronom mos

a) El pronom desapareix i només roman el vestigi de 
la marca de plural s. A Barcelona, la forma habitual 
per a expressar que cal anar-se’n d’un lloc a un altre 
és (a)nem’se-n (< anem-n/mos-en, en subratllat el que 
s’elideix) i probablement molts parlants d’altres llocs 
compartiran aquesta solució. La flexió verbal l’enre-
gistra en moltes poblacions del català septentrional 
de transició, de la zona oriental peninsular i de les 
àrees occidental i valenciana; i també amb s sorda en 
una part del tarragoní i en alguns parlars valencians. 
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Aquesta solució és fàcilment justificable pel criteri 
de redundància: si la m de la forma verbal ja marca 
la 1a persona del plural; la m del pronom resulta un 
element addicional.

Aquesta solució, a Benigànim i Cocentaina, encara 
pot experimentar la pèrdua del pronom en, preci-
sament perquè aquest ha entrat, com ho va ser el 
pronom hi en el seu moment, en recessió: anem’se.

b) El pronom es manté, però se’n perd la marca 
de plural -s. La flexió verbal documenta en un bon 
nombre de localitats de les zones occidental i valen-
ciana la forma (a)nem-mo’n. Observem que es tracta 
d’un fenomen contrari a l’anterior: la marca de plural 
cau i l’adjunció de dues m seguides (la del verb i la del 
pronom) se simplifica. També formaria part d’aquest 
grup la forma més reduïda ana-mo’n, documentada 
a Organyà, Lleida i Riba-roja.

c) El pronom mos es manté, però la forma verbal ne 
es reinterpreta i adquireix una vocal de suport dife-
rent: anem-mos-nós. Aquesta solució, amb l’accent 
desplaçat, que pot presentar diverses variants fòni-
ques, sols apareix en mallorquí i menorquí (concreta-
ment a Ariany, Ciutadella, Ferreries, es Migjorn, Alaior, 
Maó, es Castell i Sant Lluís). 

3) Pel que fa al radical, que perd una part de la seva 
estructura

La flexió verbal representa amb a(nem)-mos-ne el 
manteniment de les formes pronominals en detriment 
del radical verbal. Així, ámone s’enregistra a Alcalà 
de Xivert i Biar, amb un accentuació inusual en l’arrel 
que es produeix atesa l’atonicitat dels pronoms. A 
Llucena es troba mone, solució que pot tenir més 
extensió geogràfica i que compta sols amb les dues 
formes pronominals i la pèrdua també de la marca 
de plural, la qual reapareix a Morvedre i Llíria en la 
forma mones.

Existeixen igualment solucions amb dos clítics enca-
denats: (a)nem’s-en-hi, a Solsona i Barcelona, i anem-
mos-n’hi, a Ponts, Pradell de Sió, Sant Martí de Maldà 
i Tortosa.

4. La segona persona del plural

Un cop classificades les solucions de l’imperatiu de 1a 
persona del plural, cal dir que el panorama es com-
plica una mica més en relació amb les formes de 2a 
persona, bàsicament per raó de la forma alternativa 
que pot presentar el pronom: a grans trets, us ([us] 
o [ws]) o vos, com també per les modificacions que 

aquestes estructures pronominals poden experimen-
tar. Em limito a exposar-les tot fent una breu explica-
ció dels fenòmens, que en alguns casos són paral-
lels als que s’esdevenien en la 1a persona.

La solució aneu-hi de l’estàndard es localitza a 
Camallera, Mieres, Amer, Girona i també a Tremp 
i Pradell de Sió, i anau-hi a Bonansa, juntament 
amb les formes mallorquines amb l’accent desplaçat 
(anau-hí) de Pollença i Son Servera, i també amb les 
que poden experimentar un fenomen de labiodenta-
lització (w > v), enregistrat a Son Servera: (a)naví.

L’imperatiu en combinació amb el pronom adverbial 
(aneu-vos-en), corresponent a l’estàndard, sols es 
registra en quatre localitats de les 149 examinades: 
la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, Cervera i Falset.

La forma pronominal plena (a)neu-vos-ne es pot 
representar de quatre maneres diferents: 

a) en terres insulars, amb la vocal temàtica [á] i des-
plaçament de l’accent, (a)nau-vos-né; i fins i tot en 
alguns indrets menorquins amb assimilació de la s 
del plural del pronom: nau-von-né;

b) amb caiguda de la s del pronom: ane-vo-ne (a 
Castelló de la Plana i a la majoria de localitats enques-
tades de València i Alacant); 

c) amb pèrdua del pronom i manteniment sols de 
la vocal de suport o (anewone a Tortosa, Alcalà de 
Xivert, Benigànim, Pego, Patró, Concentaina i Biar); 
a Tortosa també es documenta anauone, amb pre-
sència de la vocal temàtica [á]; 

d) amb caiguda fins i tot de la marca de la 2a persona 
del plural: aneone a Benassal. 

Contràriament a la simplificació adduïda, a Gandia 
es troba aneu-vos-nes, on es reduplica la marca de 
plural.

Encara en relació amb les solucions (a)neu-vos-en / 
(a)neu-vos-ne s’enregistren diverses solucions sense 
la vocal de suport en el pronom adverbial. Així, són 
prou freqüents: (a)neu-vo’n en molts indrets de les 
zones rossellonesa, oriental peninsular i occiden-
tal. Hi ha encara formes més simplificades, com ara 
aneuon (en general, en territori valencià), i aneon 
(a Benassal) o (a)nevon (en terres alacantines). El 
mateix s’esdevé quan el verb presenta la vocal temà-
tica [á]: anau-vo’n, comuna a alguns indrets occiden-
tals, i també amb formes simplificades: nabon a Alós 
d’Isil i anáun a Gandesa.
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El paral·lel corresponent a la 2a persona de (a)nem’se-n 
és (a)neu’se-n (< aneu-vos-en) molt general tant en 
territoris orientals i occidentals com en terres valen-
cianes, que pot presentar també la solució amb s 
sorda. A Fraga s’enregistra aneu’s-ne, amb manteni-
ment sols de la marca de plural s i la vocal de suport 
situada en posició perifèrica. A més, el verb pot pre-
sentar la vocal temàtica [á] a anau’s-en (a Lleida i la 
Granadella), però amb la vocal de suport situada al 
bell mig de l’estructura.

Altres solucions són equivalents a les que ja s’han 
descrit per a la 1a persona: 

a) Amb manteniment del pronom vos, i reinterpretació 
de l’adverbi ne: aneu-vos-nós, les quals, en general, 
s’enregistren en els mateixos indrets balears indi-
cats més amunt. 

b) Amb pèrdua i alteració d’una part del radical: les 
solucions ve’vo’ne i ve’vo’n (a Alcalà de Xivert) en 
són paradigmàtiques.

Com s’esdevenia en la 1a persona, la flexió encara 
recull solucions amb dos clítics encadenats: aneu-
vo’n-hi, solament a Pradell de Sió.

Finalment, cal destacar, en aquesta persona, les solu-
cions alternatives, localitzades a Benavarri, on apareix 
la forma analògica al pronom de 2a persona singular 
t: anau-to’ne / aneu-to’ne, que no compta, però, amb 
la marca explícita del plural.

5. Cloenda

Malgrat la múltiple variació que presenten les formes 
imperatives res no fa pensar que siguin unes solu  cions 
caòtiques. En realitat, mostren els diversos recursos 
de què disposem els parlants per a fer més econò-
miques estructures que tenen elements morfològics 
redundants. És destacable el fet que aquests procedi-
ments varien d’acord amb les varietats dialectals, inde-
pendentment de la divisòria tradicional entre oriental 
i occidental, i que en alguns casos poden canviar, en 
una mateixa localitat, segons la persona verbal.

La flexió verbal és l’únic treball que ha recollit la riquesa 
de les formes imperatives del verb anar. Malgrat que 
el pas del temps provoca canvis en la llengua, de ben 
segur que moltes de les solucions que s’han comentat 
encara es mantenen vives oralment en molts indrets, 
i fins i tot n’han ampliat l’abast geogràfic cent anys 
després que foren recollides per Alcover. 

D I A L E C TO L O G I A
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El xipella a la Conca de Barberà

La Conca de Barberà pertany a la província de 
Tarragona, una zona considerada de transició entre el 
català oriental i occidental. Històricament, a l’Espluga 
de Francolí hi ha hagut dos parlars diferenciats i es 
considera que només la meitat de la població parla 
xipella. A més, també parlen xipella en aquesta comarca 
a Barberà de la Conca, a Solivella, a Blancafort, a 
Rocafort de Queralt i a Santa Coloma de Queralt.

La particularitat dialectal del xipella consisteix en la 
realització fonètica del fonema [i], que es correspon 
amb la realització fonètica del fonema [e] que s’oposa 
al fonema [a] en el català occidental i que es neutra-
litza en [ə] en el cas de l’oriental (Plaza i Arqué: 1981, 
79-80), donant com a resultat la pronunciació de 
paraules com [fūrmádʒi], formatge. El xipella, doncs, 
pot delimitar-se amb una isoglossa que demarca el 
seu abast territorial i el caràcter fronterer.

La presència d’aquesta [i] es troba sobretot en els 
plurals, però també és comuna en la tercera persona 
del singular del present i l’imperfet d’indicatiu, així com 
del condicional, pronunciant [dóni], dona, [dunáßi] i 
[dunaríj], donaria (Nogués Martorell: 1993, 115).

També és comú pronunciar [i], per un procés d’assi-
milació vocàlica, la [e] pretònica: [pitít], petit, [ìstíw], 
estiu; així com en paraules en què la vocal s’ha tancat 
per la presència d’una palatal, com ara [ʒinóλ], genoll, 
[siróλ], soroll. No obstant això, aquests casos no es 
consideren propis de la parla xipella, perquè són pre-
sents en altres zones del dialecte nord-occidental 
(Nogués Martorell: 1993, 115).

Per tant, l’esquema de graus d’obertura del xipella 
seria el següent:  

u     i  
     e 
   a

1 El Capuig és la part més alta i antiga de la vila, formada als peus del castell. Es correspon, efectivament, amb l’Espluga Sobirana, 
que era constituïda per un clos estret i allargat. Actualment, els seus carrerons encara conserven l’estructura antiga.

Mentre que l’esquema de graus d’obertura del català 
oriental seria:
                        u    i  
      
         ə

I el del català occidental, el que es mostra a 
continuació:

u                i  
    o  e 
    a

Així, doncs, el xipella es troba en una divergència 
entre l’esquema de graus d’obertura del català orien-
tal i l’occidental, encara que el xipella de cada pobla-
ció pot tenir altres particularitats i matisos que res-
ponguin a qüestions locals i geogràfiques de cada 
població en funció de, per exemple, la relació que 
tinguin amb les altres poblacions i comarques.

L’Espluga de Francolí: un poble i dos dialectes

Molt particularment, a l’Espluga de Francolí hi ha dos 
parlars en funció de la situació geogràfica del poble. 
Això es deu al fet que històricament l’Espluga va ser 
dividida en dos senyorius: l’Espluga Jussana —a la 
zona de ponent— i l’Espluga Sobirana —a la zona 
de llevant—. A partir del segle xV, la seva organitza-
ció municipal va unir-se, però la varietat dialectal va 
persistir. Actualment, aquesta diferenciació segons 
la parla es delimita distingint «la parla del Capuig»1 
de «la parla de l’Espluga de baix» (Plaza i Arqué: 
1981, 89).

D’una banda, la parla del Capuig es caracteritza per 
l’ús de la variant xipella, amb paraules tan peculiars 
com [mári], mare; i es diferencia de l’altra Espluga 
per la pronúncia extremadament velar de la [a] final, 
especialment en l’imperfet, donant com a resultant, 
per exemple, pronunciacions com [purtáƀǫm], por-
tàvem o [aƀíǫm], havíem (Plaza i Arqué: 1981, 89).

 

La variant dialectal xipella 
a l’Espluga de Francolí

   Judit Delgado
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D I A L E C TO L O G I A

D’altra banda, a l’Espluga de 
baix es considera que no es 
parla xipella. En aquesta zona, 
la pronunciació de la vocal 
[a] àtona final també difereix 
segons els parlants. Els més 
conservadors mantenen la 
velarització de la [a], mentre 
que d’altres pronuncien una 
[ə] neutra o, fins i tot, es pro-
nuncia una [ɛ] palatal similar a 
la de Blancafort. La [a] travada 
per una consonant tant en els 
substantius, adjectius, adver-
bis com en els verbs, al seu 
torn, es pronuncia com una 
[e] tancada: [kázes], cases; 
[rəđére], darrere o [ténen], 
tenen (Plaza i Arqué: 1981, 90).

Aquesta lleugera però palpa-
ble diferenciació fonètica entre 
l’una i l’altra Espluga poden 
deure’s a una desigualtat 
social —temps enrere, mentre 
al Capuig generalment hi 
vivien pagesos, a l’Espluga de 
baix normalment hi vivia gent 
benestant—, que hauria propi-
ciat una desigualtat lingüística, 
reforçada, al seu torn, per l’«aï-
llament» social. 

El futur del xipella

Actualment, el parlar del Capuig es considera que 
està en recessió per motius sociolingüístics, ja que 
la parla tendeix a la igualació fonètica del poble, la 
qual és fa a favor de la modalitat que s’acosta més 
a l’estàndard del català, això és, el català de «l’Es-
pluga de baix» (Plaza i Arqué: 1981, 89-90).

Això, juntament amb el fet que els habitants que es 
dediquen al sector primari cada vegada són menys 
a causa de la creixent industrialització a la Conca de 
Barberà, la dinàmica de serveis del Casal, el des-
plaçament i la mobilització dels pagesos que vivien 
al Capuig (que s’han traslladat allà on el poble s’ha 
eixamplat), ha provocat un canvi en el parlar —o 
parlars— de l’Espluga que es nota, sobretot, en les 
diferències entre la parla dels avis i la dels joves, 
degut tant al caràcter peculiar de la comarca, com a 
l’evolució fonètica que, segons afirma Plaza i Arqué, 
intenta igualar-se amb el català oriental (Plaza i Arqué 
1981: 70-90).

A grans trets, es considera que els factors que deter-
minen la supervivència o la desaparició d’una vari-
etat lingüística inclouen el nivell d’escolarització del 
parlant, així com l’àmbit o el destinatari del discurs, 
sigui oral o escrit. Altres factors que tenen un paper 
decisiu en la continuïtat d’una varietat dialectal són 
la demografia i el nombre de parlants que abasti, 
que, en el cas del xipella, és reduït; també hi influ-
eixen els moviments migratoris i el contacte quoti-
dià dels parlants amb altres individus que no parlin 
la seva varietat i que, com afirma Recasens i Vives, 
com més diferent sigui la pròpia parla de l’altra amb 
la qual es té un contacte continu, més susceptible és 
de ser abandonada i substituïda per la comuna, com 
succeeix amb el xipella (Recasens i Vives: 1992, 
14); per últim, el prestigi és determinant, ja que els 
parlars com el xipella s’associen a les zones rurals 
i, consegüentment, es relacionen amb estatuts de 
minoria associats a una economia inferior, consi-
derant així la peculiaritat fonètica com a rural i ridí-
cula i donant peu a frases burletes com «Mari, lis 
sopis són calentis! Doncs, bufa-lis que siran fredis», 
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D I A L E C TO L O G I A

o «Solivelli, el pobli de lis gallinis de lis potis curtis» 
(Junyent: 1992, 79).

A part d’aquests factors amb els quals coincideixen 
la majoria d’autors, Plaza i Arqué apuntava en un 
estudi exhaustiu pel que feia al parlar de Barberà 
de la Conca vers l’any 1981 que les dones tenien 
un paper determinant en el procés d’estandarditza-
ció. En efecte, les dones acostumaven a ser més 
propenses que els homes a adoptar unes formes 
més estàndards en el discurs acurat que no els eren 
pròpies quan el seu discurs era espontani. Remetent 
a les paraules de Trudgill: «els homes tendeixen a ser 
més innovadors, excepte quan el canvi s’orienta en 
direcció a la norma estàndard; aleshores les dones 
són a l’avantguarda» (Plaza i Arqué: 1987, 17-18). 
Caldria tenir en compte, però, que aquesta peculia-
ritat podria deure’s no al fet que les dones tingues-
sin una tendència més «innovadora» pel que fa a 
la parla —contraposada a la característica «capda-
vantera» dels homes en altres aspectes—, sinó que 
aquesta propensió a utilitzar formes més estàndards 
podria tenir una explicació en la reputació i tarannà 
social d’uns i altres: les dones necessitaven, d’al-
guna manera, donar una «bona imatge» al seu inter-
locutor per guanyar-se la seva credibilitat i autoritat, 
mentre que els homes, en la seva posició certament 
privilegiada, no es veien en la necessitat de canviar 
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la forma, entonació o pronunciació del seu discurs 
perquè el seu parlar quotidià ja els donava la segu-
retat requerida davant de qualsevol interlocutor. Per 
tant, no era una qüestió de llenguatge o d’evolució, 
sinó de privilegis —o, si més no, de diferències— en 
la socialització en funció del gènere.

Tornant a la qüestió del canvi fonètic (generacional), 
el qual «ha vingut determinat en gran part per factors 
sociolingüístics, però el seu resultat ha estat condi-
cionat lingüísticament pel propi sistema dialectal» 
(Plaza i Arqué: 1981, 19), es considera que aquests 
parlars peculiars i diferenciats de zones rurals acaben 
essent substituïts per les parles comunes, en gran 
part per factors sociolingüístics, puix que hi ha una 
tendència general a desvincular-se de les modali-
tats lingüístiques «estranyes» o «ridícules» en favor 
d’aquelles més prestigioses (Buldó Escote 2021: 22) 
amb les quals es manté un contacte diari, molt sovint 
per raons acadèmiques o laborals, que, en el cas de 
la Conca de Barberà, els obliguen a desplaçar-se a 
ciutats com Tarragona, Reus o Barcelona.

En qualsevol cas, és evident que els canvis formen 
part de la naturalesa pròpia de la llengua i que cor-
respon a la consciència i a la voluntat dels parlants 
la possibilitat que les seves variants regionals per-
visquin malgrat els processos d’estandardització. 
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Joaquim Arenas i Sampera
ens acosta Joan Triadú (i II)

   David Pagès

L’any commemoratiu que es dedica a Joan Triadú 
resulta fructífer...

El fruit que m’agradaria obtenir d’aquesta commemo-
ració és ambiciós. D’una banda, ha de ser un espai 
per a la memòria del personatge que va ser per a la 
cultura i la llengua catalanes en circumstàncies durís-
simes de repressió; és a dir, recordar-lo com un estu-
diós de la llengua, un crític literari qualificat, un acti-
vista cultural que, posant-se en perill, no va renunciar 
mai a treballar per difondre la qualitat de la llengua i 
preservar-la, i com un grandíssim pedagog que ha 
deixat un valuós llegat escolar i literari. D’altra banda, 
voldria que aquest Any Triadú servís per a animar els 
joves, els professionals de l’ensenyament i, sobretot, 
els polítics a reprendre el camí iniciat amb l’autono-
mia, d’impuls a l’escola catalana, per a poder salvar la 
llengua de la seva lenta substitució, i fer-ho ara quan 
sembla que s’albira un horitzó de major llibertat cap a 
la independència, la qual no tindria cap sentit si en el 
camí perdéssim la llengua, és a dir, la identitat.

Vostè el va conèixer bé. Surt citat diferents cops 
en les Memòries d’un segle d’or. Si hagués de defi-
nir-lo amb tres adjectius, quins utilitzaria?

Per a mi fou un honor que em cités en les seves memò-
ries, i també em va fer molta il·lusió que ell triés una 
foto de tots dos sortint de l’església de Cantonigròs 
per a il·lustrar l’edició del seu llibre Textos i pretextos. 

La meva definició de Joan Triadú es resumeix dient 
que fou un home bo, un patriota en majúscules  i, final-
ment, una persona compromesa obstinadament amb 
el país, la llengua i l’escola.

Ell era un d’aquells homes que tenen passió per 
la globalitat i per les coses ben fetes. Excel·lí en 
camps diversos. Creu que l’època i la societat 
actuals els afavoreixen, aquests tipus de perfils 
renaixentistes?

En efecte, pensar en Joan Triadú és pensar en un 
home del Renaixement; és a dir, en algú que excel·leix 
en moltes disciplines, i ell, tot allò que va fer, ho va fer 
amb molta qualitat. A nivell personal, Triadú va ser un 
home de pedra picada, obstinat, treballador incansa-
ble que, valent-se d’una voluntat fèrria fruit d’una con-
vicció profunda, va orientar la seva vida i producció a 
l’enaltiment del seu país en els anys més foscos de la 
seva història. La fidelitat que va mostrar és el resultat 
del convenciment que la llengua  i l’educació ens han 
de fer lliures, com a poble i, encara més, com a per-
sones. Desgraciadament, avui hi ha pocs perfils ciu-
tadans, polítics o professionals de la seva categoria. 
Vivim en un món en què tot es ràpid, sovint superfi-
cial, i això, que s’anomena liquiditat del temps, no afa-
voreix l’existència de persones tan preparades i poli-
valents. Tanmateix, jo confio que a Catalunya encara 
hi ha estudiosos i activistes, gent compromesa, que 
obriran camins cap a un nou renaixement, que faran 
compatible amb la globalitat.

A setze anys, Triadú obtingué el títol de professor 
de català i començà a exercir de mestre. Estem 
parlant de l’any 1938. La prova de llengua la hi va 
signar el mateix Pompeu Fabra. La precocitat deu 
ser això…

La precocitat del senyor Triadú li va venir de les seves 
ganes de conèixer, de la necessitat de servir i de la 
capacitat de no quedar-se per a ell mateix les seves 
innovacions en el camp de la cultura, de la  llengua o 
de la pedagogia. Ho va voler compartir tot aplicant la 
màxima antiga: Contemplata aliis tradere, és a dir, allò 

Homenatge en el IEC (Joan Triadú, pedagog)
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que saps, transmet-ho als altres. És cert que l’any 1938 
va començar a exercir de mestre i que només tenia 
setze anys, fet que per cert es va produir a Granollers 
en plena guerra civil. Quan ell ho recordava, els ulls li 
brillaven d’una forma especial i deia que els nens que 
va trobar en aquella escola eren fills de refugiats que 
parlaven castellà i que ell va parlar-los en català, per 
primera vegada, sense saber que estava aplicant la 
immersió de forma intuïtiva i per lògica, molt abans que 
fos coneguda com a tècnica pedagògica eficaç per a 
l’ensenyament precoç de llengües. 

En les seves memòries, Triadú defensa que el xx 
fou un «segle d’or» per a la cultura catalana...

Sempre es va mostrar admirador de Pompeu Fabra, 
i li dolia que es volgués retocar la seva obra o esme-
nar-la, de forma lleugera. Considerava que els estudis 
de mestre Fabra van fixar el català modern, i aquesta 
obra era la més important feta a favor de la llengua 
catalana, en tota la seva història. Pel que fa a la peda-
gogia, certament, des de principis del segle xx es va 
produir una evolució altament positiva per a les escoles 
de Catalunya, que s’emmirallaven en les experièn-
cies innovadores d’Europa —Montessori, Decroly, 
Herbart—,   conegudes i imitades pels mestres cata-
lans de la primera meitat del segle. Dissortadament  
el triomf de la rebel·lió militar del 36 va destrossar 
aquell esperit i va aturar aquella dinàmica d’escola 
nova. A partir del 1978, amb la Generalitat provisio-
nal i el nou Estatut d’Autonomia, es va poder repren-
dre la tradició catalana d’educació i aplicar un model 
català que ha estat admirat arreu. Cal dir que els grans 
agents d’aquesta innovació i d’aquest model van ser 
els mestres i professors. Tanmateix, el govern de 
Catalunya, sota la presidència de Jordi Pujol, prac-
ticava una governança en què la catalanitat era la 
base, l’eix inspirador de  tota l’acció de govern en 
l’àmbit escolar. 

Triadú es definia com un optimista preocupat. 

L’optimisme no el va perdre mai, tot i haver viscut els 
anys més negres per a la cultura i per a la llengua. Mai 
no es va considerar vençut. Tampoc no formava part 
dels qui van renunciar a somiar. Ell va ser resilient, 
va viure discretament, però activament, la repressió i 
sempre va lluitar per tornar a «ser». Sempre va creure 
que ens en sortiríem. I ens en vam sortir. Justament 
d’aquesta capacitat de sentir-se membre actiu d’un 
poble que, com diu la cançó, «no vol morir», va treure 
la força per a viure una vida al servei de la llengua, 
de la cultura i de l’educació, en uns anys de por i de 
desencís, però també de gran esperança per a ell, 
que ens va saber transmetre als seus col·laboradors. 

I vostè? Com es defineix, des de l’estat d’ànim, en 
qüestions de país, llengua, cultura...?

No puc ser optimista, perquè la llengua i la cultura del 
nostre país sembla que no interessen gaire a molts 
dels nostres actuals polítics, tot i que no ho manifesten 
clarament. Es mira massa cap a Madrid. La llengua, 
lluny de ser  considerada el tresor de la nostra identitat, 
allò que ens fa ser i que ens diferencia com a poble i 
que és la clau de la nostra llibertat, és menystinguda i 
vexada contínuament i a desdir per alguns que diuen 
fer una política catalanista i d’esquerres. Certament, 
no he viscut, tant com Triadú, els temps foscos del 
primer franquisme —jo era un nen—, però vaig veure 
el gran avenç que vàrem fer en l’inici de la democrà-
cia i de l’autonomia. Després, l’empenta ha anat cedint 
i ara estic decebut, tot i que, prenent com a exemple 
en Joan Triadú, mai no perdré l’esperança de vèncer.

Quan algú li diu que arreu dels Països Catalans baixa 
el percentatge de catalanoparlants i que la qüestió 
s’accentua en els joves, vostè què li respon?

He de dir que és cert, i afegir que no són els joves 
els responsables que això passi. Els responsables 
són diversos. En primer lloc, les contínues interferèn-
cies de l’Estat espanyol respecte a tot el que sembla 
anar contra la seva unitat —la llengua, expressió de la 
nostra manera de ser diferent i diversa, els fa nosa—; 
també n’és responsable el cofoisme en què s’ha ins-
tal·lat la Generalitat i, encara, en som responsables 
tots els qui hem permès que a l’escola no es transmeti 
la consciència lingüística que el català, si no l’usem, 
morirà. També cal ressaltar que la Catalunya Gran, 
la que comparteix història i té el català com a llengua 
comuna, s’ha volgut dinamitar amb la Constitució del 
1978, en la qual s’impedeixen les federacions d’au-
tonomies, i això es va fer per a nosaltres. Trencar 
Catalunya en diverses comunitats autònomes, sense 
possibilitats de relacionar-se políticament i cultural-
ment, va ser la solució que han aplicat i, alhora, la més 
favorable al posicionament hegemònic de Castella.

Joan Triadú al despatx. (Fotografia: fons de la família Triadú)
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Què caldria fer per a construir més ponts i teixir 
més connexions entre els diferents territoris de 
parla catalana amb vista a fomentar l’ús de la 
llengua? 

Malgrat l’entrebanc posat en la Constitució, hi ha per-
sones i institucions que tenen clar quina és l’extensió 
d’aquest subjecte de dret que són els Països Catalans. 
D’aquí l’existència en la societat civil d’una sèrie d’ini-
ciatives que han creat de facto un espai social on som 
tots els Països Catalans. Aquí cal recordar la feina feta 
per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, 
l’Obra Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua i 
tantes altres. Cal dir que sempre troben un obstacle 
a vèncer per a desenvolupar degudament les seves 
activitats culturals o polítiques, atès que qui té la capa-
citat econòmica per a protegir-les o impulsar-les és 
l’Estat espanyol, que no és generós i reté els recur-
sos que ens correspondrien per a mantenir una cultura 
catalana potent i vigorosa.

Què li diria, a un jove que li digués que «el català 
no mola»?

Li diria que no «mola» allò que no es coneix i que no 
et fas teu. No es tracta de si «mola» o no; es tracta 
que l’alumne disposi de la competència lingüística en 
català suficient —no sols passiva— i tan eficient com 
la té en castellà, que li permeti usar aquesta llengua 
amb naturalitat i fluïdesa amb els seus col·legues i 
amb el seu entorn social. També es tracta de fer-los 
persones amb una educació completa, tal com cor-
respon als ciutadans d’aquest país. 

Faci una valoració de l’ensenyament de la llengua 
fora del Principat.

A cada una de les divisions administratives en les 
quals han trossejat els Països Catalans s’ha fet el 
que s’ha pogut, mai el que era necessari, sempre 

per l’aportació de la gent i amb nuls o pocs recursos 
públics. Tanmateix, encara resta molt per fer en cada 
territori. No hi ha prou consciència de la unitat nacio-
nal que suposa la realitat dels Països Catalans, que 
sempre queda amagada sota una altra unitat artificial, 
l’espanyola. Valoro molt positivament certs projectes 
fets a les Illes o al País Valencià i també allò que, en 
els anys noranta, es va impulsar des del Principat per a 
fer a la Catalunya Nord, a la Franja i a l’Alguer, encara 
que sempre foren iniciatives lluny de la normalitat.

Vostè ha tingut una relació molt especial amb 
l’Alguer…

Aquesta és una altra pregunta que m’obliga a explicar 
en poques paraules una relació llarga amb l’Alguer, 
el país català més petit. Jo vaig conèixer l’Alguer per 
en Pere Català i Roca, que em va presentar mossèn 
Manunta, un prevere alguerès preocupat per com s’es-
tava morint la llengua en aquella ciutat. Em venien a 
demanar col·laboració, atesa la meva dedicació pro-
fessional a la recuperació del català a les escoles del 
Principat. En Joan Triadú, quan ho va saber, em va 
animar a involucrar-me en aquella realitat, tal com 
sempre havia fet amb els projectes de recuperació de 
la llengua que m’havien proposat.   

La seva participació en la recuperació de la llengua 
va ser intensíssima... 

Mentre hi vaig col·laborar, hi vàrem treballar molt. 
D’aquest treball en són fruit  Òmnium Cultural de l’Al-
guer, el Centre de Recursos Maria Montessori, les 
Escoles d’Estiu per a mestres, el punt de suport de la 
Universitat Oberta de Catalunya... i es va promoure 
l’elaboració —i posterior aprovació per part de l’IEC— 
del «model estàndard d’àmbit restringit de l’alguerès», 
fet per Luca Scala. De fet, es va produir una època 
d’or per al català de l’Alguer i les seves tradicions cul-
turals durant el mandat del síndic Antonio Baldino, que 
va permetre’ns, recolzats pel municipi, d’endegar el 

Joan Triadú a classe. (Fotografia: fons de la família Triadú)

Família Triadú (Cantonigròs). (Fotografia: fons de la família Triadú)

L l e n g u a  N a c i o n a l  11 7  |  4 t  t r i m e s t r e  2 0 2 1

3 2 E N T R E V I S TA



Joaquim Arenas. (Fotografia: fons de Joaquim Arenas)

Projecte Palomba de classes d’alguerès a les escoles. 
No tot el que vam arribar a fer ha fructificat, però, de 
tant en tant es palesa que, allà on se sembra molt, 
sempre s’hi recull algun fruit. I a l’Alguer encara s’hi 
detecten resultats. 

Què diria als nouvinguts perquè usessin la llengua 
catalana en la vida quotidiana?

No crec que es tracti de parlar gaire: amb poques 
paraules i molts fets s’aconsegueix més. Avui els nou-
vinguts no poden percebre que el català és una llengua 
imprescindible per a viure a Catalunya, perquè, con-
tràriament al que jo voldria, aquí s’hi pot viure en cas-
tellà perfectament. Tampoc no poden adonar-se que, 
si tots els ciutadans d’aquest país no usem el català 
com a llengua per defecte, el català desapareixerà en 
pocs anys. Si poguéssim fer que s’adonessin que els 
necessitem a ells i que necessitem la seva vinculació 
com a ciutadans catalans, estic segur que hi respon-
drien favorablement. Amb la situació política actual 
resulta gairebé heroic fer evidents aquests principis, 
principis que els catalans, quan per «cortesia» canvien 
de llengua, contribueixen a amagar.

Què deu la llengua catalana a Joan Triadú?

Impossible de respondre de forma precisa i concisa 
aquesta pregunta. La llengua catalana li deu moltíssi-
mes coses, al mestre, al crític de literatura, a l’activista, 
al pedagog, al ciutadà Joan Triadú. En primer lloc, cal 
agrair-li que se l’estimés tant per a dedicar-se tota la 
vida a usar-la amb correcció i a estimar-la amb passió. 
En segon lloc, li deu que, com a mestre, l’ensenyés als 
seus deixebles amb tanta dedicació i cercant formes 
didàctiques apropiades per tal que els nois i noies la 
dominessin i també l’estimessin. En tercer lloc, va  dig-
nificar la professió de crític literari en català, induint 
els escriptors a fer-ho cada vegada millor i a donar 
elements per tal que els lectors s’impregnessin de 
literatura i gaudissin de la bellesa de la paraula. En 
quart lloc, va traduir textos de literatura universal al 
català, i així contribuir a eixamplar el bagatge cultural 
dels catalans. En cinquè lloc, la llengua deu a Triadú 
l’esforç immens de facilitar l’existència d’un col·lectiu 
de professors de català qualificats que foren impres-
cindibles per a l’esdevenidor de la llengua. Tot i això, 
encara podríem trobar més aspectes a remarcar.

Amb quina lliçó de la vida de Joan Triadú es 
quedaria?

Em resulta difícil respondre... Potser l’obstinació vital, 
el rigor i la fidelitat que,  durant tota la seva vida, va 
esmerçar per dignificar, difondre, ensenyar la llengua 

catalana com el valor més preuat de la nació. 

Ens agradaria que acabés l’entrevista amb un 
somni que li agradaria que esdevingués realitat.

Catalunya independent, amb alliberament nacional i 
de classe, convençut com estic que no és un somni 
impossible. 

I també amb unes paraules plenes d’esperança i 
de futur respecte a la llengua catalana...

La llengua és la clau de la nostra llibertat, el punt dife-
rencial més important de la nostra identitat nacional, 
el factor que serveix per a ser com a poble en el món. 
Si és cert el que diu el poeta, que «som un poble que 
no vol morir», el català superarà els obstacles i conti-
nuarà com una llengua viva al món.

«Muntanya amunt, ens plau de mirar enrere», li agrada 
de dir al nostre entrevistat. Doncs això mateix, senyor 
Arenas. Gràcies per tot i per molts anys! 

Joaquim Arenas, David Pagès i Cassú i Joaquim Triadú (Arenys 
de Mar, 18 de gener de 2013)
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Entrevista a Josep Reñé, 
dialectòleg apassionat

   Jordi Manent
Filòleg

Josep 
Reñé i 

Reñé (Lleida, 
Segrià, 1958) 
és llicenciat 
en Magisteri 
(1976-1979) 
i en Filologia 
Catalana 
a l’Estudi 
General 
de Lleida 
(1980-1983). 
Es tracta d’un apassionat de la dia-
lectologia que des de ben jove és un 
gran coneixedor de la matèria i una 
persona molt poc coneguda pel públic 
en general pel fet de la seva discre-
ció. En un article al diari Avui (10-6-
2004), Albert Manent el va definir com 
un «franctirador eficient del món de la 
dialectologia». Cal agrair a Josep Reñé 
la feinada que ha dut a terme les dar-
reres dècades amb la publicació, en 77 
volums, dels Estudis de dialectologia 
catalana entre 1995 fins a l’actualitat, a 
l’espera que s’editi el darrer volum de la 
col·lecció. També és l’impulsor i direc-
tor del Butlletí de dialectologia nord-oc-
cidental (1982-1985), la revista lul·liana 
Affatus (1992-1994) i els volums Les 
quatre eixides. Estudis de toponímia i 
cultura ètnica (2017-2020). I conserva, 
inèdit, el primer número de la revista 
El segle passat, sobre la literatura del 
segle xix. Actualment està acabant el 
volum 78 dels Estudis de dialectolo-
gia catalana i està redactant un volum 
complementari al Diccionari cata-
là-valencià-balear, de prop de 1.000 
pàgines, que inclourà tots els materi-
als dialectals que ha anat recollint des 
de fa uns 40 anys.

Bibliografia de Josep Reñé

• Butlletí de dialectologia nord-occidental (1982-1985), revista de 
quatre números; Reñé en fou l’impulsor i el director, i comptà amb 
la col·laboració de Maria Dolors Pijoan, Jaume Simó i Albert Turull.

• Affatus (1992-1994), revista de tres números; ell és el coordinador 
d’aquesta revista lul·liana que ha publicat quinze obres de Ramon 
Llull.

• Estudis de dialectologia catalana (1995-actualitat), projectat en 78 
números; ell n’és l’impulsor, el director i l’autor. El darrer volum, 
el 77, va sortir el 2019. També existeix un número 0 i fins a 23 
volums petits que recullen una petita part de la informació de cada 
comarca.

• Autor dels opuscles El naixement de la Fondarella moderna. 
Carrers i places a finals dels segle xix (1999), Fondarella durant la 
Mancomunitat de Catalunya (1914-1923) (2001), Fondarella durant 
la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) (2003), Fondarella a 
finals del segle xviii. El capbreu de l’any 1782 (2005) i Visites par-
roquials a Fondarella (1696-1960) (2007).

• Autor dels volums Nou estudis de toponímia pallaresa (2013) 
[inclou Alós, Bonestarre, Castellnou de Montsec, Estaís, Estorm, 
Lladorre, Norís, Pessonada i Sant Martí de Canals], Aproximació a 
la toponímia de la Coma de Mont-ros (2015) [inclou Mont-ros, Paüls 
i Pobellà], Aproximació a la toponímia de la Ribera d’Ancs (2015) 
[Ancs, Sellui, Balestui i el Comte] i Nou aproximacions a la topo-
nímia pallaresa (2018) [inclou Ainet de Besan, Baén, Claramunt, 
Gavàs, Mentui, Montesclado, Rubió, Tornafort i la Torre d’Amargós].

• Les quatre eixides. Estudis de toponímia i cultura ètnica (2017-
2020), col·lecció en dos volums (en preparació dos volums més). 
Reñé n’és el director.

• El segle passat, revista sobre literatura del segle xix; primer volum 
inèdit. Reñé n’és el director.

• Garba. Diccionari complementari de la llengua catalana, amb espe-
cial atenció als parlars valencians, balears i rossellonesos (títol 
provisional), en procés de redacció,  pretén ser un complement al 
Diccionari català-valencià-balear que tindrà prop de 1.000 pàgines.
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Quan se li va despertar l’interès per la dialecto-
logia i l’onomàstica?

Ni ho recordo. La primera referència podria ser una 
conferència feta a Mollerussa pel batlle de Vinaixa, 
crec que professor d’Agrònoms, que deia que reco-
manava als seus alumnes d’aprendre el nom científic 
de les plantes a causa de la gran diversitat. A Seròs, 
on vaig fer un curs per a adults, ja vaig notar algunes 
variants particulars del poble i vaig voler establir-ne 
els límits exactes. Després va venir la notícia del pro-
jecte de Manuel Sanchis Guarner, l’autèntic inspira-
dor d’aquesta obra, de reco-
llir, també poble per poble, 
els noms de la rata-pi-
nyada. «I per què només 
de la rata-pinyada?», em 
vaig preguntar. I això calia 
fer-ho a tots els nuclis histò-
rics, ni que fossin llogarrets 
de tres o quatre cases, tant 
per un motiu científic, ja que 
s’hi solen trobar arcaismes o 
altres paraules perdudes, o 
en llocs més grans, com, per 
damunt de tot, per un res-
pecte al món rural, des de 
sempre, i gairebé per tothom, menystingut i marginat.

Entre el 1982 i 1985 vostè va ser l’impulsor de la 
publicació, en quatre volums, del Butlletí de dia-
lectologia nord-occidental. Expliqui’ns la gènesi 
i l’acabament d’aquesta obra.

Va ser un projecte fet amb tanta inexperiència com 
il·lusió, marcat per les limitacions econòmiques, 
entre altres coses. Vist amb la perspectiva del temps, 

una d’aquelles coses que, en cas de tirar enrere, no 
s’hauria fet; fou un error, sobretot per la pèrdua de 
temps.

Des del 1995 fins ara ha publicat 77 volums de la 
col·lecció Estudis de dialectologia catalana i, fora 
d’aquesta col·lecció, 23 més que també toquen 
la dialectologia. Són uns opuscles o llibres que 
tenen entre 20 i 200 pàgines cadascun i que 
recullen les paraules dialectals dels pobles del 
nostre àmbit lingüístic. Els edita la seva editorial, 
Edicions Palestra. Com va començar aquesta his-

tòria i per què?

La idea i objectiu final d’un 
diccionari complementari 
del Diccionari català-va-
lencià-balear (DCVB) es 
va veure, des del primer 
moment, condicionat per la 
gran quantitat de material 
recollit, que forçosament, 
per qüestions pràctiques, 
calia publicar en diversos 
lliuraments. Cada lliurament 
és la informació recollida en 
una comarca i suposa un 

número de la col·lecció, excepte un volum doble i 
un de triple al final.

Els volums més petits, on es recull només una 
petita part de la informació de cada comarca, van 
ser pensada per a regalar, com a agraïment, als 
informadors que havien col·laborat a cada poble, ja 
que la publicació del volum definitiu es preveia per 
a anys endavant.

En què consistirà el volum 78 i 
darrer?

S’hi publicarà, d’una banda, la infor-
mació d’alguns pobles que, per diver-
sos motius, no va aparèixer en el volum 
dedicat a la comarca, com el cas de 
la Manresana a la Segarra, o alguns 
qüestionaris secundaris de Beseit, al 
Matarranya; d’altra banda, la informa-
ció complementària recollida d’alguns 
pobles quan ja estava publicat el volum 
corresponent.

Quines comarques li falten per 
enquestar? Ha completat les enques-
tes de totes les comarques i illes del 
nostre domini lingüístic?

La idea i objectiu final d’un 
diccionari complementari del 

DCVB es va veure, des del 
primer moment, condicionat 

per la gran quantitat de material 
recollit, que, forçosament, 
per qüestions pràctiques, 
calia publicar en diversos 

lliuraments.

Portada del número 1 d’Estudis de  
dialectologia catalana

Portada del número 77 d’Estudis de  
dialectologia catalana
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Les enquestes, per sort, ja estan acabades. La darrera 
eixida va ser l’estiu del 2016 a Bufalí, Carrícola i 
Montaverner, a la Safor. El mateix estiu es va fer 
alguna enquesta pendent a la Ribagorça – Biasques, 
les Viles del Turbó, l’Hostalet… La primera va ser a 
Isona (Pallars Jussà), el setembre del 1995.

Té previst d’enquestar les comarques occitanopar-
lants i castellanoparlants pertanyents a Catalunya, 
Catalunya del Nord i País Valencià?

Això ja es va descartar fa temps, per la gran feinada, 
més de 3.000 nuclis a enquestar, només a la part 
catalana, i encara més a mesura que la meva salut 
s’anava deteriorant. He de reconèixer que m’hauria 
agradat molt fer el mateix 
en alguna comarca veïna de 
l’Aragó. A Occitània, segons 
em van comentar als pobles 
veïns del Rosselló a princi-
pis del present segle, ja no 
queda ningú que parli amb 
normalitat l’occità. Per sort, 
part de l’occità va ser estu-
diat en l’Atlas Linguistique 
des Pyrénées Orientales 
(ALPO) d’Enric Guiter, una 
gran obra, potser amb l’únic 
defecte de dedicar poca 
atenció al vocabulari de la 
flora i la fauna.

Quants nuclis de població (municipi, poble, 
agregat...) de les terres de parla catalana ha trepit-
jat i durant quants anys? Els ha trepitjat tots? Que 
jo sàpiga, fins ara potser només ho havia fet Joan 
Coromines, i a Catalunya, l’historiador, arxiver i 
col·leccionista Josep Maria Gavín i el seu succes-
sor Josep Sansalvador.

En xifres rodones, els nuclis històrics catalanoparlants 
eren uns 3.300, comptant-hi els desapareguts sota les 
aigües d’algun embassament. En alguns —l’Alguer, 
pobles de l’Alacantí o de les Marines— es va descartar 
la visita per la senzilla raó que la feina d’investigació ja 
estava feta. No hi ha ningú que hagi visitat tots els nuclis 
catalanoparlants per fer-hi investigació, ni Coromines, ni 
jo mateix. Coromines va tenir alguns col·laboradors, i en 
alguns casos es va basar en documentació antiga… Va 
treballar en una època històrica molt difícil. En alguns 
pobles, els pares o avis dels meus informadors havien 
acompanyat Coromines a visitar el terme. Encara se’n 
recordaven. En un poble, Coromines va arribar a ser 
detingut i interrogat per la Guàrdia Civil, que el devien 
confondre amb algun maqui.

Quina és la zona geogràfica que més ha treballat?

Totes. Potser per proximitat geogràfica i per l’estima 
especial que tinc a aquelles terres, les Garrigues, la 
Llitera i el Matarranya estan una mica més represen-
tats pel que fa al material recollit. Aquests volums i 
els dedicats a Menorca i l’Alta Ribagorça són els més 
semblants al que, corregits errors, hauria estat el pro-
jecte en cas de tornar-lo a començar.

Quin acolliment ha tingut aquesta col·lecció i qui 
compra o rep aquests opuscles?

Com ja s’ha dit anteriorment, els principals destinata-
ris de les publicacions són els informadors o els seus 

descendents i grups culturals 
que van ajudar a buscar-los, 
amb Acció Cultural del País 
Valencià, Ràdio Arrels i 
el Grup Excursionista de 
Mallorca com a suports més 
destacats. Dels volums més 
petits, se’n va fer en algunes 
comarques una tirada d’uns 
quants milers d’exemplars, 
que van ser repartits pels 
pobles de la comarca, casa 
per casa, amb l’esperança 
de crear un corrent d’opi-
nió sobre el fet dialectal, la 
qüestió de l’ensenyament 

de la llengua a les escoles i la proposta d’impulsar 
la investigació toponímica a cada poble. La resposta 
va ser nul·la.

Quin és el mètode que utilitza? De quantes pre-
guntes consta el qüestionari?

Hi ha hagut un qüestionari base, d’uns cent-vint 
conceptes, fet a la gran majoria de pobles de cada 
comarca, complementat amb altres, un dedicat a la 
flora i la fauna, un altre a la vinya i la feina de la tri-
llada i altres tres, de caire miscel·lani, a part del voca-
bulari mariner, recollit en alguns pobles de la costa. 
Les entrevistes s’anotaven sempre al moment, mai 
no es gravaven.

Tinc entès que un tant per cert de les paraules 
que vostè ha recollit no es troben en el DCVB. 
Quin és aquest percentatge? En pot posar alguns 
exemples?

Comparar els resultats d’una investigació dialectal 
amb el que s’ha publicat en el DCVB es fa sovint i 
és un error i una injustícia. Tot plegat parteix de la 

No se sap que quan Alcover va 
començar no hi havia cotxes, 

que calia anar a peu o amb 
mula? D’aquells 3.300 pobles 

ni el deu per cent no apareixen 
citats en el DCVB. I encara són 
molts els visitats per Alcover i 

col·laboradors, que prou van fer 
en les condicions adverses en 

què van treballar.
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ignorància, de la falsa creença que en el DCVB hi 
és tot. No se sap que quan Alcover va començar no 
hi havia cotxes, que calia anar a peu o amb mula? 
D’aquells 3.300 pobles ni el deu per cent no aparei-
xen citats en el DCVB. I encara són molts els visi-
tats per Alcover i col·laboradors, que prou van fer en 
les condicions adverses en què van treballar. D’altra 
banda, cal dir que el DCVB és famós i consultat 
sobretot per la informació dialectal, però aquesta no 
ocupa ni el 40% de l’obra. Alcover va voler fer un dic-
cionari complet, literari, de llengua antiga…, que són 
els elements que ocupen la major part de l’obra. Si 
comptem les variants fonètiques, en el DCVB no hi ha 
ni el 20% del corpus català. I és una injustícia, perquè 
minoritza la gran feinada feta per Alcover i col·labo-
radors. És d’esperar que aquesta pràctica caigui en 
desús. També és falsa la creença que a l’Onomasti-
con de Coromines «hi és tot»; si comptem la topo-
nímia menor, amb els noms 
dels camps de conreu, de 
camins, fonts… no arriba ni 
a la quarta part.

Quines toponímies ha 
publicat?

Hi ha publicats els dos 
primers números de la revista Les quatre eixides i 
quatre reculls dedicats a pobles pallaresos. Del mate-
rial que queda per publicar, en sortiran dos números 
més de la revista i altres tres volums, dos més dedi-
cats als Pallars i un al Mig Segre.

Què més publica Edicions Palestra?

La revista Affatus, que es va quedar en el tercer 
número, obres antigues i modernes sobre la història 

del Canal d’Urgell i algunes monografies locals de 
Fondarella.

Creu que la consolidació d’un estàndard —o de 
tres coestàndards principals (el de Catalunya, 
València i Illes Balears)— de la llengua catalana 
fa mal a la diversitat dialectal?

Més que un o diversos estàndards, el problema, ja 
en part irrecuperable, va ser l’extensió, per part de 
mitjans de comunicació, suposats intel·lectuals o els 
mateixos mestres d’escola, que el català bo era el 
de Barcelona. Jo em recordo de casos d’avis que jo 
entrevistava, de diverses comarques, que es lamenta-
ven i sorprenien perquè els seus néts els deien: «Avi, 
tu no parles bé el català», perquè a l’escola el mestre 
els deia que xiquet es deia minyó; buscar, cercar; 
timó, farigola; voliana, papallona; lluert, llangardaix i 

tants altres casos. I a hores 
d’ara, el problema de la 
llengua és sociolingüístic, 
més que altra cosa.

En alguns dels seus 
escrits vostè sovint 
s’ha queixat que alguns 
mestres d’escola i d’ins-

titut no preserven la diversitat dialectal del terri-
tori al qual pertanyen i que ensenyen barceloní. 
Què és el que fan malament?

Encara que sempre n’hi ha que hi han posat bona 
voluntat, els mestres són el braç executor d’una mala 
política dissenyada des del poder. Podríem recor-
dar el que li va passar a una futura mestra, alumna 
de la Universitat de Lleida (UdL), a la qual van sus-
pendre un examen oral perquè va dir panís enlloc 

Portada del número 1 de Les quatre 
eixides

Portada del número 1 de la revista 
Affatus

Portada d’un llibre sobre Fondarella

El principal problema de 
l’ensenyament de la llengua és 
que es fan estudiar a la canalla 
temes que no serveixen de res.
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de blat de moro. O els mateixos llibres amb què han 
treballat els mestres. L’ensenyament de la llengua 
és un desastre en general, a part del tema dialec-
tal. S’estudien els accents o el complement directe a 
primer d’ESO, a segon, a tercer, a quart i encara en 
el batxillerat. Quin sentit té estudiar cada any gairebé 
el mateix i acabar l’ESO sense unes mínimes nocions 
de Gramàtica Històrica, de Lexicologia, de Lingüística 
Comparada o de la toponímia local o comarcal? A 
més de l’ús marginal de la literatura, com un com-
plement de la llengua, quan hauria de ser al revés, i 
amb unes lectures triades més per modes o per gent 
sense idea de psicologia 
evolutiva. Perquè Llull és el 
primer autor català, l’han de 
llegir a primer d’ESO, quan 
aquí caldria llegir els reculls 
de Joan Amades? Es pot 
acceptar que a quart d’ESO 
els alumnes no sàpiguen 
què és una xeix? I encara 
que no sigui cap consol, el 
mateix passa en castellà: 
jo em vaig sorprendre en 
adonar-me que alumnes de 
quart d’ESO no sabien qui era Antonio Machado o 
Pablo Neruda.

Vostè ha estat mestre de català durant molts 
anys. Quins valors de la llengua i dels dialectes 
ha ensenyat als seus alumnes?

Jo sempre he dit —i mantinc— que si essent avui vius 
—amb el coneixement i memòria que tenien quan 
van morir— portessin Josep Pla, Mercè Rodoreda o 
Pere Calders a un institut i els posessin un examen 
de català de tercer d’ESO… suspendrien el català! 
Si se’ls preguntés què és un sintagma nominal, quina 
diferència hi ha entre un complement predicatiu o 
un de règim verbal, què és una oració subordinada 
adjectiva de subjecte…, deixarien la pregunta en 
blanc. Són coses que formen part de la llengua, però 
a estudiar en altres nivells. El principal problema de 
l’ensenyament de la llengua és que es fan estudiar 
a la canalla temes que no serveixen de res. És com 
si, a l’hora de treure’s el carnet de conduir, als exa-
minats els obliguessin a estudiar química per a expli-
car la fórmula de la gasolina, i qui no pogués expli-
car aquesta fórmula no pogués tenir carnet. És clar 
que un cotxe necessita combustible per a córrer, però 
això no té res a veure amb saber conduir.

Jo feia una cosa molt senzilla. A cada classe es feia 
una «paraula de l’Urgell», la majoria desconegudes 
dels alumnes. Se’n feia una breu definició i, si el 

tenia, l’equivalent estàndard: «jolivarda: herba de 
flor groga que les primeres setmanes de la tardor 
creix a la vora dels camins i carreteres de l’Urgell». I 
a cada examen, la primera pregunta era una paraula 
de l’Urgell, que valia un punt. Amb un fet tan senzill 
com aquest prenien consciència del valor de la parla 
comarcal. No entrava a tractar els valors generals de 
la llengua a nivell sociolingüístic; tampoc no calia.

En conjunt, creu que la societat catalana, valen-
ciana i balear tenen prou sensibilitat per a la pre-
servació dels diversos parlars dialectals?

No conec bé la societat 
valenciana i balear, però 
crec que la resposta és que 
no. I de la societat cata-
lana, entenent per aquesta 
la minoria que té el català 
com a llengua pròpia, no 
crec que els importi el futur 
de les variants dialectals, 
almenys no es nota enlloc. 
I millor que no digui el que 
penso de la societat cata-

lana actual, perquè no es podria publicar.

Tanmateix, en els darrers anys s’han emès per 
televisió diversos programes que han tractat amb 
respecte i com una riquesa els dialectes catalans. 
És el cas de Caçadors de paraules i El llenguado 
a TV3 i Téntol i Parlam, rallam, xerram a IB3. A 
parer seu, són uns bons programes?

No conec el programa mallorquí i, només per refe-
rències, els de TV3. Com en el cas anterior, m’ex-
cuso de dir el que penso de TV3 —o, si m’ho pre-
guntessin, de l’IEC—, perquè no es podria publicar.

Quina opinió li mereix el DCVB d’Alcover-Moll? I 
l’Atles lingüístic del domini català (ALDC) de Joan 
Veny i Lídia Pons?

Del primer, tot i els defectes i errors que s’hi puguin 
trobar, és el més gran monument fet a la nostra 
llengua i un dels més grans de la filologia romànica. 
Els seus autors mai no seran prou lloats i enaltits. El 
millor homenatge seria fer un nou DCVB, partint de 
l’actual i afegint-hi tota la informació recollida des de 
llavors en monografies locals, tesis i tota mena d’es-
tudis publicats. Però qui hauria de fer això? Les uni-
versitats, i aquí tenim segurament el forat negre més 
gran del món de què parlem. La feina feta en inves-
tigació dialectal per la gran majoria d’universitats ha 
estat del tot insuficient, i en alguns casos, com la 

Tot i els defectes i errors que 
s’hi puguin trobar, el DCVB és 
el més gran monument fet a la 
nostra llengua i un dels més 

grans de la filologia romànica. 
Els seus autors mai no seran 

prou lloats i enaltits.

E N T R E V I S TA
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Universitat de Perpinyà o la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), d’autèntic jutjat de guàrdia. I impul-
sar la redacció del nou DCVB és una tasca massa 
feixuga per a la colla de vividors i mercenaris de la 
llengua que campen pels departaments de Filologia 
Catalana de les universitats catalanes. Únicament 
la Universitat d’Alacant, 
sota el mestratge de Jordi 
Colomina, ha fet una autèn-
tica feinada, a part d’illots 
puntuals, com els impul-
sats a Tarragona per Pere 
Navarro o l’Atles Lingüístic 
de la Diòcesi de Tortosa, de 
Lluís Gimeno a Castelló.

No conec l’ALDC per a opi-
nar-ne; però, havent-hi 
al capdavant Joan Veny, 
suposo que el resultat ha de 
ser del tot satisfactori.

En què treballa actualment?

A redactar el futur diccionari, que, en cas de publi-
car-se, cosa que dubto, equivaldrà a un volum del 

format del DCVB d’entre nou-centes i mil pàgines. 
Ja hi ha redactada la lletra D, apareguda en el 
segon volum de Les quatre eixides. A més, publi-
caré el material recollit sobre toponímia, ja comen-
tat abans. Si mai acabo això, podré tornar a la meva 
autèntica passió en el camp de la filologia, que és 

la literatura, especialment 
la del segle xix, i la figura 
d’Àngel Guimerà. El que jo 
he fet sobre dialectologia i 
toponímia ho he fet a con-
tracor: ha sigut una tasca 
patriòtica, un deure que 
sentia envers la llengua 
i el país. La gran feinada 
exigida em va fer aturar un 
dels meus projectes més 
cars, la revista Affatus, amb 
tres volums publicats, on es 
publicava l’obra llatina de 
Ramon Llull en versió cata-

lana, per tal de trencar la barrera que suposa per al 
seu estudi per part de tanta gent no dominar el llatí, i 
de la revista El segle passat, sobre literatura del segle 
xix i especialment sobre la figura d’Àngel Guimerà, 
del qual va quedar inèdit el primer número. 

Estic redactant el futur 
diccionari, que, en cas de 

publicar-se, cosa que dubto, 
equivaldrà a un volum del 

format del DCVB d’entre nou-
centes i mil pàgines. Ja hi ha 

redactada la lletra D, apareguda 
en el segon volum de Les 

quatre eixides

DIMONI  1. Nom de la libèl·lula a Arbeca, Bell-lloc, les Borges Blanques, l’Hospitalet de Llobregat, 
Llardecans, la Pobla de Masaluca, el Pradell de Sió, Sant Jordi, les Masies d’Organyà, Travil, Vinaixa. 
//  2. Mena de libèl·lula d’ales verdes (Clarà). //  3. Insecte volador identificat als Arcs amb l’espè-
cie Pyrrhocoris apterus. //  4. Bernat pudent, identificat a l’Ametlla de Mar amb l’espècie Pentatoma 
(Tropicoris) rufipes. //  5. El moixó més petit (Aiguaviva de Bergantes). //  6. Mena d’estrella de mar, 
identificada a es Castell amb l’espècie Luidia ciliaris. //  7. Mena de cuc de mar, identificat a sa Mola 
amb les espècies Procerodes ulvae i Thysanozoon brocchii. //  8. Mena de crancs de color verme-
llós i potes llargues, identificats a Begur i l’Estartit amb tots els membres de la família Galathea i amb 
l’espècie Munida rugosa. //  9. Herba semblant a l’ordi bord, però més petit (Mosqueroles). //  10. 
Llavor voladora de la xicoia (Sant Esteve de Palautordera). //  11. Ogre (Arestui, Alós de Gil, Baén, 
les Canals, Darmós, Enseu, Llardecant, Miravet, Rubió de Baix, Rubió del Mig, Sant Jordi, Vallfogona 
de Riucorb, Villalba dels Arcs). // 12. Panissot (Sant Vicenç de Calders). //  13. Mena de rampí més 
gran que la dolsa (Vacarisses). // 14. Trill amb rodes (Torrent de Cinca). //  15. Rampí de ferro (es 
Llombards). // 16. Altre nom dels trespeus (Santa Sussagna de Riner).

E N T R E V I S TA

Exemple d’article del futur diccionari de Josep Reñé, complementari al DCVB d’Alcover-Moll
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C O M M E M O R A C I Ó

El Correllengua és un moviment que recorre els 
Països Catalans des de 1996 treballant per la 

difusió de l’ús social de la llengua i la promoció 
de la cultura popular de les terres de parla catala-
na, des d’una aposta lúdica, festiva, participativa 
i transversal. 

Impulsat per la CAL (Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua), juntament amb altres en-
titats, ha consolidat el Correllengua per tal de 
reivindicar el foment de l’ús social del català, di-

Coneix el Correllengua!
fondre i fer valer la riquesa de la nostra cultura i 
enfortir la nostra personalitat i autoestima com a 
poble, i generar així cohesió social i veïnal. 

El Correllengua es vertebra amb l’encesa de la 
Flama i la lectura del Manifest, com a elements 
simbòlics i cohesionadors. A través d’activitats 
de caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu, 
el Correllengua mostra la vitalitat de la llengua 
i cultura catalana arreu del territori dels Països 
Catalans. 

Jaume Marfany, president de la CAL, cloent el Correllengua, el proppassat 6 de novembre, davant el Castellet de Perpinyà
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J U G U E M  A M B  L A  L L E N G UA

Anagrames
   Daniel Ruiz-Trillo

Continuem jugant amb la llengua, a l’aula i a 
tot arreu. A l’escola, a l’institut i en els cursets 

de català per a adults, és bo que mostrem la cara 
amable de la llengua, el seu sentit lúdic, que és un 
anagrama de lúcid. Per tant, cal jugar, sempre que 
puguem. Els anagrames són paraules, sintagmes o 
oracions que tenen les mateixes lletres que una altra 
però amb un altre ordre. Per exemple:

• fulla, llufa
• clarinet, reclinat
• cinema, anèmic

Es tracta, doncs, de canviar l’odre de les lletres fins 
a crear paraules diferents que tinguin sentit.

A l’aula

Tal com havíem fet amb els palíndroms, a classe es 
poden treballar els anagrames amb diverses activi-
tats. Per començar, els explicarem què és un ana-
grama, amb exemples, i els dividirem en quatre tipus:

1. Anagrama estàndard: paraules escrites amb 
les mateixes lletres canviades d’ordre: animal, 
làmina.

2. Antigrama: revela el sentit contrari de la paraula 
original: violence, nice Love.

3. Alfagrama: anagrama creat ordenant-ne les 
lletres alfabèticament: gasto, agost.

4. Onograma: anagrama que descobreix significats 
ocults en un nom: Marta-trama, Dani-dina, Xavi-
Xiva, Sílvia-sal i vi, Mònica, camino.

Anagrames il·lustrats

Una activitat força atractiva i interessant, que es pot 
dur a terme en qualsevol nivell, tant d’ESO com del 
cicle superior de Primària. Senzillament, proposem als 
alumnes que portin alguna imatge, fotografia o dibuix 
(o que el facin in situ), relacionats amb una parella de 
mots anagrames (fulla-llufa, clarinet-reclinat, rèptil-tri-
ple...) i que, alhora, sigui una imatge explicativa o acla-
ridora, com si fos un diccionari il·lustrat.

Anagrames narrats

Aquest exercici fomenta i treballa l’expressió escrita, 
perquè proposa que l’alumne escrigui un relat relacionat 
també amb una parella d’anagrames, tal com havíem 
fet amb la imatge, però ara amb un petit conte, que pot 
començar o acabar amb la parella, o en pot ser el títol.

Buscar anagrames

Els anagrames es poden cercar de dues maneres dife-
rents. D’una banda, copiant l’estructura del típic exer-
cici de llengua en el qual has de relacionar paraules 
que tinguin el mateix nombre de síl·labes, o que siguin 
planes o agudes, o que siguin del mateix tipus; també 
es pot fer amb parelles d’anagrames, que es poden unir 
amb una fletxa que servirà per a relacionar un mot de 
la primera columna amb un de la segona:

• porta, tropa
• rèptil, triple
• triangle, integral

• làmina
• casa

Una altra opció és fer una llista de paraules i demanar 
als alumnes que en busquin anagrames:

• pare
• mare
• llop

Una variant seria fer-los cercar anagrames seus o 
d’algun amic i que intentin trobar-hi un sentit.

Sopa de lletres o mots encreuats

Ara serien els mateixos nois que crearien el joc, con-
cretament una sopa de lletres o uns mots encreuats. 
Existeixen a internet alguns webs que faciliten aquesta 
feina. Primer, hem de trobar un d’aquests creadors i 
utilitzar-los per a crear aquests jocs, sempre amb ana-
grames, que serien les paraules que s’hi trobaran, a 
la sopa o a la graella. A l’hora de definir les parau-
les que cal trobar, podem dir «és un anagrama de...», 
o també podem explicar-ne el significat, o totes dues 
coses alhora. 

• sopa
• boda
• esponja
• escola
• l’anagrama

• escaló
• posa
• la magrana
• adob
• japonès
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El 25 de setembre, el Correllengua tornava a la 
ciutat de Girona al cap de quinze anys d’ab-

sència en aquesta localitat, i la Llibreria Les Voltes, 
una de les entitats organitzadores, ens convidava a 
participar-hi.

Dedicat enguany a Isabel-Clara Simó, la branca 
gironina qüestionava el futur de la llengua mitjan-
çant el debat «El català: i ara què?». Un cop encesa 
la flama i llegit el manifest, escrit per Maria Carme 
Junyent, i després dels parlaments del vicealcalde 
i regidor de Cultura, Quim Ayats, i de l’alcaldessa, 
Marta Madreñas, s’iniciava a la plaça del Vi l’acte 
central amb la intervenció de Màriam Serrà donant 
a conèixer la tasca de l’Associació i de la revista en 
favor de la llengua.

Tot seguit tenia lloc una animada conversa, hàbil-
ment conduïda pel president d’Òmnium Gironès, 
Sergi Font, amb la incorporació de l’altre participant, 
l’escriptor i activista cultural nord-català Joan-Lluís 
Lluís. Ambdós ponents coincidiren a afirmar que l’ac-
titud dels parlants, ferma i de valoració de la pròpia 
llengua, és clau per a la supervivència del català, al 
marge del paper que hi puguin jugar les institucions i 
els governs de torn, malauradament massa prudent.

«El català ha sobreviscut des de fa molts anys a 
tots els embats i continuarà fent-ho: no desaparei-
xerà!», declarà Lluís en un missatge esperançador. 
«És senzillament una qüestió d’oferta i demanda: 

si no hi ha demanda en tots els àmbits, no hi haurà 
oferta; la plena normalització del català depèn, per 
tant, de nosaltres, els consumidors», va concloure 
Serrà, la qual insistí en l’autoestima com a catalans 
i en el coneixement i l’exercici dels nostres drets lin-
güístics. I, tot recordant les paraules de l’escriptora 
homenatjada «aquest any hauries de dedicar algun 
esforç a salvar la teva llengua, que està en perill 
d’extinció; per exemple, parlant-la» i l’especificació 
«sempre i arreu» de l’autora del manifest, afegí: «I 
amb tothom!» 

El Correllengua gironí  
i el compromís lingüístic

Joan-Lluís Lluís, Màriam Serrà i Sergi Font en ple debat

Ara, llibres digitals en obert!
Ja podeu llegir llibres editats per Llengua Nacional 
en obert! Al nostre web, hem creat la secció 
«Llibres digitals» (https://llenguanacional.cat/lli-
bres-digitals/) a fi de facilitar al públic en general 
la lectura d’obres publicades en paper que ja no 
es troben al mercat, així com altres d’inèdites dis-
ponibles només en versió electrònica. Totes us les 
podeu descarregar gratuïtament.

De moment, hi trobareu la reedició de Mil mots 
de Sora i un conte rural, de Jordi Dorca i Josep 
Comas (2015), i quatre llibres inèdits d’Albert Jané 
(El llibre de les mil coses, La crònica increïble, Els 
nou barons de la gana i El laberint diacrònic), que 
us sorprendran per la seva originalitat i amenitat. 
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Joan-Lluís Lluís, Màriam Serrà i Sergi Font en ple debat

El dijous 18 de novembre al vespre va tenir lloc el 
lliurament del Premi Llengua Nacional a l’auditori 

del Centre Sant Pere, seu de la nostra entitat. La revis-
ta catalana especialitzada en videojocs 3Dnassos va 
ser la guanyadora del guardó. 3Dnassos, que compe-
tia amb catorze candidatures més, és una revista de 
videojocs en català, digital i en paper, que neix amb la 
voluntat d’informar, reflexionar, debatre i esdevenir un 
punt de referència i unió entre una comunitat de juga-
dors a l’alça durant els últims anys. La revista 3Dnas-
sos va ser reconeguda per la seva tasca de normalit-
zació del català en el món dels videojocs i es va endur 
el premi, dotat amb 2.000 €, juntament amb la peça El 
somni, creació de l’empresa Art Innova, col·laboradora 
del Premi Llengua Nacional des de la primera edició.

També es va reconèixer la tasca de Ràdio Amèrica 
Barcelona (RAB), que rebé una menció honorífica. 
Ràdio Amèrica Barcelona és una iniciativa nascuda 
l’any 2020 amb l’objectiu de mantenir i expandir l’ús de 
la llengua entre els catalans 
de l’exterior i que impulsa 
l’ús social del nostre idioma 
entre els nouvinguts del con-
tinent americà.

Les catorze candidatures havien estat convenient-
ment valorades pel jurat, format pel professor, escrip-
tor i sociolingüista Bernat Joan; la també escriptora 
i divulgadora Gemma Pascual, i els membres de la 
Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria Rosa 
Bayà, Albert Jané i Abel Carretero.

L’acte va comptar amb la participació de F. Xavier 
Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya, el qual exposà com les tendències de-
mogràfiques poden afectar l’ús de la llengua i remar-
cà la necessitat de ser activistes lingüístics davant 
la situació actual. També va afirmar que la defensa 
de la llengua és una «defensa noble» i que tots els 

La revista catalana de videojocs 
«3Dnassos» guanya el IV Premi 
Llengua Nacional

agents polítics, econòmics i socials l’han d’assumir i 
compartir.  

El convidat Pau Font va conversar amb la periodista 
Patrícia Lainz, conductora de l’acte, sobre l’ús del ca-
talà a les xarxes socials i la importància de treballar 
per normalitzar la nostra llengua en aquells espais en 
què hi ha més mancances, especialment aquells on 
es mou el jovent. També explicà, entre altres projectes 
que ha impulsat, la feina del portal www.youtubersdo-
cents.cat per a la comunitat educativa.

El cantautor Jordi Montañez va acompanyar l’acte 
amb la seva música. A la cloenda, Montañez recità un 
poema inèdit de Miquel Martí i Pol, «Aquesta remor», 
musicat per ell mateix.

El Premi Llengua Nacional, posat en marxa l’any 2018, 
vol reconèixer i posar en valor projectes empresarials 
d’arreu dels Països Catalans que demostrin un com-
promís ferm amb el nostre idioma i que contribueixin a 
l’extensió del seu ús i bon ús. Com en les convocatò-
ries precedents, hi han pogut participar petites empre-
ses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació 
locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) que 
destaquin per la seva defensa del català. 

F. Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya
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Feia moltíssima falta un llibre ben documentat, seriós i rigorós sobre la 
cúpula judicial espanyola, la judicialització de la política i l’ús de la (supo-

sada) Justícia com a arma política en contra de tot allò que suposi dissi-
dència amb el que s’ha anomenat Règim del 78. Els últims anys de la polí-
tica catalana han estat marcats, precisament, per l’obstrucció sistemàtica a 
l’acció política (a la democràcia, en definitiva) des dels estaments judicials. 
Des que el Tribunal Constitucional va donar una empenta a l’independen-
tisme català raspallant completament l’últim intent d’Estatut d’autonomia 
mínimament digne, l’administració de Justícia espanyola no ha parat ni un 
instant d’interferir en la política catalana. I fins i tot de marcar-ne l’agenda.

El Tribunal Suprem, el Constitucional i el tribunal d’excepció ara anome-
nat Audiència Nacional han tengut un paper clau en la política catalana de 
la darrera dècada. Han inhabilitat presidents de la Generalitat i consellers 
del govern de Catalunya, han empresonat líders polítics, han determinat 
qui pot optar i qui no a determinats càrrecs, han condicionat completament 
l’agenda democràtica, han establert de què es pots discutir i de què no al 
Parlament de Catalunya, han perseguit líders de la societat civil i milers de 
persones més o manco anònimes, pel simple fet de manifestar unes idees 
polítiques ben concretes (i d’intentar posar mètode per a dur-les a terme).

Lawfare. L’estratègia 
de repressió contra 
l’independentisme català.
daMià del clot

Voliana Edicions 
Argentona 2021
306 pàgines

Lawfare

No sabem com hauria anat la política, a la nostra part del món, sense la interferència judicial. Però segur 
que la situació, a hores d’ara, seria ben diferent de la que tenim. De la interferència del sistema judicial 
en l’esdevenir polític democràtic, internacionalment se’n diu lawfare (que hauríem de traduir, aproxima-
dament, per «guerra a través de la llei»). Les togues, en aquesta guerra, substitueixen l’exèrcit. Però la 
consideració de l’adversari com a enemic a abatre, l’absència de debat polític, la imposició de la llei en 
contra del dret, de la legalitat en contra de la legitimitat hi són sistemàtiques. El cas català, en aquest 
sentit, és de manual.

I el que fa, al llarg d’aquest llibre, el seu autor, en Damià del Clot, és mostrar-ho amb pèls i senyals. 
Una sòlida formació jurídica (i una llarga pràctica en aquest camp) avalen la tasca investigadora de Del 
Clot. En la primera part del llibre explica les característiques de la lawfare, el que n’han dit tractadistes 
diversos, els seus orígens i el seu desplegament en diverses parts del món. En la segona part del llibre 
entra a mostrar, ben detalladament, com aquesta guerra togada s’ha desplegat contra l’independen-
tisme català, com ha impedit el funcionament democràtic regular de les institucions catalanes i, també, 
com tot plegat ha afectat la credibilitat democràtica del Regne d’Espanya.

Es tracta d’un llibre de gran actualitat que, posem per cas, ens permet d’entendre en tota la seua dimen-
sió irregularitats com que, tres anys després de tenir el mandat caducat, el Consell General del Poder 
Judicial espanyol continuï en actiu amb els mateixos membres, Carlos Lesmes al capdavant. Damià del 
Clot combina, al final, l’anàlisi jurídica amb l’anàlisi sociològica. Ens explica, per exemple, d’on són i on 
han estudiat els membres del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Tribunal de Comptes i 
de l’Audiència Nacional; de manera que s’hi pot veure, per exemple, la reduïda representació de magis-
trats que s’hagin format als Països Catalans (enfront d’una majoria abassegadora que s’han format a 
Madrid o a Andalusia). I ens permet d’observar també que pràcticament no hi ha dones. O que s’hi pre-
senta una endogàmia que fins i tot en algunes dictadures del Con Sud seria considerada escandalosa.
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Amb presentació de Carles Mundó, exconseller de Justícia i víctima de la lawfare, pròleg del prestigiós 
jurista Jordi Matas, catedràtic de Dret de la Universitat de Barcelona (també perseguit per la lawfare 
a què es refereix tot el volum) i amb epíleg de l’exconsellera i actual diputada Meritxell Serret, que ha 
patit persecució i exili, Lawfare és un assaig utilíssim per a poder entendre per què el sistema demo-
cràtic sorgit del «Règim del 78» es troba, avui dia, ben corcat. La interferència judicial en el sistema 
democràtic i, sobretot, l’excés en les actuacions dels principals òrgans de la cúpula judicial espanyola 
han deixat el sistema a punt del col·lapse. Exposant-ho de manera amena però rigosa, Damià del Clot 
no deixa angle de la qüestió sense tractar. I ho fa amb claredat, precisió i objectivitat. Un llibre, al cap 
i a la fi, útil i necessari. Ni que sigui per a entendre a què cal fer front per a recuperar unes cotes de 
democràcia mínimament acceptables.

Bernat Joan 

El castellà a la Catalunya 
contemporània: història 
d’una bilingüització
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Barcelona 2021
264 pàgines

El castellà a la Catalunya contemporània

Sempre hem sentit aquella típica frase que «la història l’escriuen els 
vencedors». Aplicada al cas que ens ocupa, em pregunto: la història 

lingüística també? Aquesta és una de les qüestions que el llibre que res-
senyem ens intenta respondre, mitjançant un estudi rigorós que mostra 
les claus de la transformació d’una societat catalana monolingüe —com 
era, molt majoritàriament, a principis del segle passat— a una de bilingüe.

D’un temps ençà hi ha un concepte que s’ha posat molt de moda: la 
convergència lingüística. Què vol dir, exactament? Què provoca que els 
catalanoparlants tinguem la «inèrcia» de canviar al castellà amb algú 
que ens parla en aquesta llengua? A través d’un repàs de la història polí-
tica d’Espanya des del segle xix, els autors del llibre ens mostren com el 
procés de bilingüització fou totalment planificat i, en conseqüència, exe-
cutat posteriorment. En paraules d’Emili Boix, Espanya sempre ha tingut 
«intolerància al multilingüisme». 

Havent repassat molts d’aquests conceptes des d’un punt de vista teòric, 
el llibre recopila el que els autors han denominat històries de vida lin-
güístiques. Amb un global de seixanta entrevistes repartides proporci-
onalment arreu de Catalunya, l’estudi se centra a investigar com es va 
produir l’extensió del castellà entre les classes populars i mitjanes cata-
lanes, un dels trets diferencials respecte a altres estudis sociolingüístics 
similars, que han tendit a voler estudiar-ne l’extensió entre les classes 
altes, les anomenades elits, que són les que tradicionalment s’han rela-
cionat amb el poder polític, econòmic i cultural del país.

Així doncs, aquesta publicació intenta combatre la creença popular que sovint impera entre moltes per-
sones: que el castellà s’ha parlat a Catalunya des de fa molt de temps. Altrament, aquest és el discurs 
«oficial» que predomina en l’imaginari col·lectiu català respecte a l’evolució històrica de la nostra 
llengua. No cal dir que esdevé un llibre imprescindible si es vol aprofundir en tots aquests aspectes tan 
rellevants per a entendre millor l’evolució creixent que recentment ha tingut el castellà a Catalunya. 

aBel carretero
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Espigolant

podrem gaudir de la segona part, en què Riudavets, acompanyat de Patrícia Romero, ampliarà encara més 
la seva recerca amb paraules provinents d’Es Migjorn Gran i d’altres poblacions en un llibre que contindrà, 
respecte el primer volum, un nombre similar, tot i que un pèl inferior, de mots i modismes. I tot plegat gràcies 
a la tasca editora de l’Institut Menorquí d’Estudis.

Pot sobtar el fet que el nom d’ambdós volums, Espigolant, no reflecteixi la paraula genuïnament menorquina 
i amb el mateix significat que li escauria: espipollant. Però té una explicació: aquí els autors han volgut evitar 
el “plagi”, si es pot considerar així, del nom del llibre, ja que “Espipollant” correspon al nom d’una secció 
del Diari de Menorca del mestre i pedagog Pere Melis Pons (Ciutadella, 1924 – 2005) que va firmar entre 
1981 i el 2003 i en la qual comentava fets, costums, personatges i paraules de Menorca amb un clar objec-
tiu divulgatiu. Posteriorment, Melis publicà fins a 10 volums de més de 200 pàgines cadascun que, amb el 
mateix nom que la secció, aplegaven part dels seus articles (crec que no varen arribar ni al 40% del total).

Els dos Espigolant se sumen a una llarga llista de diccionaris i vocabularis menorquins: des del Diccionari 
menorquí, espanyol, francès i llatí d’Antoni Febrer del segle XVIII (reeditat el 2001), i El vocabulario caste-
llano-menorquín y vice-versa (1869, i reeditat el 1997) de José Hospitaler, passant pel Vocabulario menor-
quín-castellano (1885) de Joan Benejam, i El dialecte de Ciutadella (1932, i reeditat el 2003) de Francesc 
de B. Moll, fins als darrers La llengua de Menorca. Recull de paraules menorquines (1988-1995), en quatre 
volums, de Pere Melis, i el Vocabulari de Menorca (2009), de Josep Reñé, entre altres. Benvingudes recol-
lectes! 

Jordi Manent

Francesc Riudavets Cavaller (Maó, 1963) és maonès de naixement però 
ciutadellenc d’adopció, i estucador de professió. Patrícia Romero Barber 

(Es Migjorn, 1993) és professora de piano. Ambdós menorquins compartei-
xen l’estima per la llengua, i sobretot la preservació del parlar menorquí, ja 
sigui en el seu ús quotidià, ja sigui per evitar que quedi influït i, per tant, cor-
romput, de mots provinents del català central o de castellanismes. És a dir, 
que les paraules genuïnes evitin el perill de ser substituïdes per mots forans.

Un llibre com Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al 
Diccionari Alcover-Moll), editat el 2018, sempre és d’agrair perquè posa de 
relleu el fet dialectal i la seva diversitat riquíssima que hi ha en els territoris 
de parla catalana, i també perquè rescata de l’oblit present i futur mots que 
o bé ja no es diuen o potser, desgraciadament, cauran en desús. Riudavets 
fou deixeble de Josefina Salord en els cursos de l’escola d’adults, i ben 
aviat destacà pel seu interès pel parlar de Menorca. Aquest primer volum 
recull fins a 660 paraules i accepcions noves que no consten al Diccionari 
català-valencià-balear d’Alcover-Moll, i 400 modismes o frases fetes. Per 
exemple, una criolla és una “arracada en forma d’anella”, un culut, -da és 
una persona “de cul gros o pronunciat” i una xacatòria és “un tall o cicatriu 
gran i profund”. I si afirmem que “de menjar, n’hi ha a voleti” (o a tanti voleti, 
expressió usada per exemple pel poeta Àngel Ruiz i Pablo) vol dir que es 
tracta d’una locució adverbial amb el sentit de “tant com se’n vulgui”.

El primer volum d’Espigolant, un llibre excel·lent, se centra en paraules de 
tota l’illa, però en bona part de Ciutadella. I potser, al meu parer, és un pèl 
agosarat a l’hora de fer certes especulacions sobre el significat etimolò-
gic d’algunes de les paraules recollides. Aviat (probablement aquest 2021) 
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