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Avui he anat al supermercat i he vist, en
un aparador, un plat amb tot de bocins
de meló i un rètol que deia: «Proveu-
ho.» M’he quedat tot parat, ja que no
sabia si havia de provar de tallar el meló
de la mateixa manera, si havia de
demostrar que el meló era madur, si allò
que semblava meló en realitat era una
màquina que s’havia de comprovar si
funcionava bé... No, res de tot això:
resulta que volia dir que podia tastar el
meló, degustar-lo.

Doncs bé, aquesta extensió de l’ús
del verb provar, calcada del castellà
probar, se’ns va menjant el verb genuí
tastar. La gent ja no tasta els menjars
ni les begudes, tot ho prova. Passa
igual quan es tracta de roba: cada
vegada més poca gent s’emprova les
peces de vestir. Com que en castellà no
hi ha els verbs tastar i emprovar, en
català tendim a abandonar-los i a subs-
tituir-los pel genèric provar. Per estar
segurs de l’ús d’aquests verbs, vegem-
ne les definicions:

Provar: «Sotmetre (algú o alguna
cosa) a certes experiències per apreciar-
ne el valor, si va bé, si és com cal. Prova
aquest bolígraf, a veure si escriu bé.»
L’única accepció del diccionari que pot
ésser referida al menjar és provar (bé)
els aliments, volent dir ‘assentar-se bé,
fer profit’. El verb probar, en castellà, té
dues accepcions més: «gustar una
pequeña porción de un manjar o
líquido» i «examinar si una cosa está
arreglada a la medida, muestra o pro-
porción de otra a que se debe ajustar».
Per tant, probar té més extensió d’ús
que el verb català, malgrat que ambdós
provenen directament del llatí probare.

Tastar: «Prendre una petita quanti-
tat  (d’un menjar o d’una beguda),
posar-se’n un poc a la boca, per apre-
ciar-ne el gust. Menjar per primera
vegada (d’una cosa).» Aquest verb,
explica Coromines, antigament volia dir
«tocar, palpar», i és un mot genuí en la
majoria de les llengües romàniques,
incloent-hi el castellà antic. Tastar és un
mot comú amb l’occità tastar, el francès
tâter i l’italià tastare. D’origen incert,

«és versemblant que s’originés per una
onomatopeia  TAS-TAS que expressa el
copejar i toquetejar, pa ral·lela al quasi-
sinònim TUSTAR, que ve de TUS-TUS».
Ja és documentat en el segle XIII i, en el
sentit gustatiu, és usat sovint pels
escriptors medievals. 

Emprovar: «Posar a algú (una peça
de vestir) per veure si li cau bé». Segons
Coromines, «no són dignes d’assenti-
ment els qui diuen provar a la castellana
en aquest sentit». El substantiu corres-
ponent és emprovador, que és el rètol
que es posa a les cabines on la gent
s’emprova les peces de vestir.

Així, doncs, el castellà fa servir un sol
verb allí on en català en fem servir tres

de diferents. Com que el castellà és la
llengua dominant, imposa la concepció
que té d’aquest camp semàntic i es pro-
dueix un procés (encara no finalitzat)
d’arraconament dels mots que no con-
corden amb la concepció del castellà.
Així, si el procés no és deturat mit-
jançant una normalització lingüística
eficient, els verbs tastar i emprovar per-

dran vitalitat (passaran a ser arcaismes)
i, en canvi, el verb provar ampliarà l’ús
amb uns nous significats calcats del cas-
tellà. Aquest fenomen, que veiem
exemplificat amb aquests tres verbs,
passa en molts més casos, alguns dels
quals ja hem explicat en altres articles.
Recordeu el cas de pal i bastó, on no hi
ha equivalència semàntica en català i
castellà, per la qual cosa els mots cata-
lans canvien la significació i així es fan
equivalents als corresponents castellans.
O també recordeu la pèrdua de la
diferència entre gros i gran. Sempre
arribem allà mateix: el castellà, com a
llengua dominadora, imposa uns es -
quemes gramaticals i una visió mental
del món determinada. 

I aquest fenomen també passa a la
inversa. Quan en castellà hi ha dos mots
i en català un de sol, el català acaba
incorporant un nou mot per assimilar-se
a la visió conceptual del món de la llen-
gua castellana. En català tenim llum per
a referir-nos tant a l’aparell que il·lu mina
com a la claror que fa, si bé el terme és
usat en masculí en el primer cas i en
femení en el segon; en canvi, en castellà
per a referir-se a l’aparell usen el mot
lámpara. I evidentment la conseqüència
és que els catalans, influïts pel castellà,
han sentit la necessitat de designar l’a-
parell que fa claror amb un nom dife-
rent i han manllevat el mot lámpara, que
han adaptat al català amb la forma làm-
pada; però el llum és la forma normal de
dir-ho en català.  

Per això, que una persona us
demani com se’n diu d’això, en català,
ja és un símptoma que aquella persona
pensa i està dominada per la visió del
món que imposa la llengua castellana.
I si li dieu que en català no hi ha cap
paraula que hi equivalgui amb exacti-
tud, que segons el context caldrà usar
aquesta o aquella, pensarà que el voleu
enganyar i no quedarà content amb la
resposta que li heu donat. La realitat,
però, ens fa adonar que no es pot tra-
duir mai literalment d’una llengua a
una altra si voleu mantenir-ne la genuï-
nitat i la naturalitat.u

Provar, tastar, emprovar...

David Casellas

Heus ací una altra
demostració de la
influència del castellà
en l’empobriment de la
nostra llengua. El fet
que l’espanyol tingui un
sol mot per a referir-se
a tres conceptes dife-
rents repercuteix en el
català, que, tot i tenir
un mot per a cada sig-
nificat, es va acostant a
la simplicitat de l’altre
model.

La llengua domi-
nadora imposa
uns esquemes

gramaticals i una
visió del món


