
Llengua Nacional - núm. 37 - hivern del 2001 33

amics  i  mestres

Com a gran lector i com a crític lite-
rari que sou, què us sembla, en
general, l’ús que fan de la llengua
els escriptors actuals que publiquen
articles en els mitjans de comunica-
ció en català?

Bé, hi ha de tot. Mai no s’havia escrit
tant en català com ara. I, per tant, hi ha
de tot, és a dir, hi ha textos de qualitat
molt diversa. Em penso que també
passa en altres llengües: he llegit quei-
xes molt serioses d’escriptors castellans
–de raça, podríem dir– que estan molt
amoïnats amb el castellà que s’escriu.
Els francesos diuen que mai no s’hau-

rien pogut pensar que la gent escrivís
tan malament el francès com ara, per-
què resulta que les escoles no l’ense -
nyen com l’ensenyaven abans i el grau
d’exigència ha baixat. Això no és cap
consol, entenem-nos. Una part dels
escriptors escriuen bé, fins i tot molt bé,
i únicament hi hauria de passar un
corrector, perquè molts escriptors, en
algun moment, baden i cometen errors
de sintaxi i algun de lèxic: calcs del cas-
tellà, que és la cosa més estesa. Ara bé,
la cosa més greu és una certa tendèn-
cia, en el mitjans de comunicació majo-
ritaris, a fer servir sempre la forma més
semblant al castellà. En això hi ha hagut

Joan Triadú 
Un optimista preocupat per la llengua
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Joan Triadú –professor
de català, pedagog, crí-
tic literari i promotor
cultural– torna a estar
d’actualitat amb motiu
del vuitantè aniversari.
Aquest inqüestionable
lluitador en pro de la
llengua i la cultura cata-
lanes analitza amb luci-
desa crítica el passat i
el present del català.

Els nostres països (Catalunya,
València, Balears) sort en tingue-
ren, en circumstàncies adverses,
d’haver pogut comptar amb la
decidida voluntat d’alguns res-
pectables senyors que lluitaren
–després de la davallada– per-
què la llengua pròpia recobrés
la dignitat que li havien fet per-
dre. Quan per a molts catalans,
poc amatents, aprendre l’idioma
«ben poca falta feia!», l’exemple
d’un Joan Triadú, d’un Enric
Valor o d’un Marià Villangómez
–entre altres, naturalment–,
interpel.lava els homes i dones
dels Països Catalans que infrava-
loraven la nostra cultura
mil.lenària. Alguns es feien creus
que aquells senyors «perdessin
el temps amb això del català»!  

En arribar el canvi polític, què
s’hauria pogut esperar d’uns paï-
sos que no haguessin previst que
calia dotar-se d’ensenyants de
l’idioma?  

Vet aquí, ara, una entrevista
amb Joan Triadú. Hem parlat
essencialment de llengua. Amb
vuitanta anys a coll, Triadú con-
tinua defensant, com sempre, la
dignitat d’una llengua mil·lenà-
ria, amb claredat d’idees i sense
renúncies de cap mena.

Joan Triadú FOTO:  Ortiz



una doctrina, en nom de l’audiència,
que ve a dir que com més ens acostem
al castellà més gent ho entendrà, més
gent ho llegirà. Per exemple, m’he ado-
nat, llegint el diari en català, i setmana-
ris i altres revistes periòdiques, que molt
sovint (en el camp esportiu, en el camp
polític, etc.) surt l’expressió «algú està
fart d’una cosa». Fart és un adjectiu
amb un sentit molt fort, i la gent no el
fa servir a cada pas. És, naturalment,
una paraula catalana i no hi tindríem res
a objectar si no fos perquè arraconen
completament la forma tip. Però hi ha
una diferència de matís entre tip i fart,
i no ho pensen. Aleshores, per què?
Perquè el castellà té harto i no té
«tipo». Millor, es diu sempre millor, i no
es diu mai més bé, perquè en castellà
no hi ha «más bien». I és greu que
imposin aquest criteri. Quan una cosa
s’esdevé per la pressió del castellà, una
pressió tan forta que no solament és de
govern sinó també d’ambient social,
doncs s’explica; el que no és just ni lògic
és que hi hagi un criteri en aquest sen-
tit, el criteri d’acostar la llengua com
més millor al castellà. Això no ho fa cap
més llengua: no he sentit dir mai que els
francesos escriguin o diguin tal cosa de
tal manera perquè s’assembla més a
l’anglès. Ara bé, això a part, potser
teníem la impressió que la llengua s’u-
sava més correctament quan s’escrivia
poc, perquè era més corregida, perquè
eren més pocs els qui escrivien, i s’hi
miraven més. Però pensem una cosa:
podríem agafar una comunicació del
senyor Aramon (em sembla que la tinc
per aquí) dels anys cinquanta, és a dir,
de fa mig segle, en què feia una dissec-
ció de tots els escriptors de l’època:
d’en Pedrolo, de la Maria Aurèlia Cap-
many, i d’altres, que va provocar les ires
dels qui anaven contra els correctors, i
que atacaven el gran amic i corrector
que era l’Artells; però el senyor Aramon
no feia més que avisar sobre la genuïni-
tat lingüística. I encara, anant més
enrere, agafeu diaris de l’època de la
República i veureu què passava pel que
fa a la llengua. Jo demanaria que els
editors, que ja sé que van carregats
quant a despeses, tinguessin correctors
bons, i que aquests correctors treballes-
sin bé. Jo em passo moltes hores llegint,
i de tant en tant no em puc estar de
marcar amb llapis o amb bolígraf erra-
des que vaig trobant.    
Com veieu l’ús de la llengua i el seu
conreu en el camp de l’ensenya-
ment?

En els temps «aquells», heroics, no
podíem ni somiar que el català s’ensen-
yaria, a l’escola, des dels tres anys. Nens
i nenes d’origen castellà o d’altres llen-
gües i cultures reben l’ensenyament en
català, i això és molt important. Això
s’ha aconseguit gràcies a tenir les com-
petències en Ensenyament, un fet que
cou molt als adversaris i que si pogues-
sin ho bandejarien immediatament,
perquè saben que és molt bo per a la
llengua. Ara bé, és preocupant que,

malgrat això, l’ús del català no avança
prou. No és culpa de l’escola, no és
culpa de les institucions, és un fet social.
Avui estem amb uns nivells de més del
90 % de la població que entén el català,
i potser amb un 80 % que fins i tot és
capaç de parlar-lo, però la gent no el fa
servir. I això de l’ús de la llengua no es
pot imposar. És una llavor que es porta
dins. Et vénen a l’escola pares parlant
en castellà ells amb ells, portant-te un
nen o més d’un, i els dius: «Escolteu,
aquesta escola és catalana, vol dir que
tot l’ensenyament es fa en català i, res-
pectant les lleis, a secundària tindrà una
línia en castellà, i, a més a més, francès
i anglès; fora d’això, sapigueu que tot
és en català.» I et diuen: «Ah, sí!, si és
el que volem!» Com quedem? I t’expli-
quen: «És que ens vam conèixer parlant
en castellà.» I, és clar, desitgen que els
seus nens sàpiguen bé el català. 

Aquesta situació els lingüistes la
tenen estudiada; és la mateixa que es
dóna en llengües minoritzades i en llen-
gües que es troben en contacte amb
unes altres. En ambients d’esports, o de
discoteca i altres, el jovent funciona en
castellà; i si n’hi ha un que parla en cas-
tellà, o que és castellà de mena, els
altres se li adrecen en castellà; és a dir,
el castellà es concep com una llengua ja
pròpia d’aquests ambients. El dia de
demà potser serà l’anglès, però encara
no hi hem arribat; de moment, és el
castellà. El castellà és una llengua que té
una gran força de penetració. Això que

van dir el rei i la ministra Pilar del Casti-
llo, però sobretot el rei, jo crec que és
perquè ells estan convençuts que el cas-
tellà «va sol». Sí. Jo vaig conèixer un
cònsol d’Espanya a Liverpool que em
deia que, parlant castellà a poc a poc i
ben dit, no s’explicava que els anglesos
no l’entenguessin. Aquesta és la gran
força d’ells (!), i hem de tenir-ho molt en
compte. Aquest cònsol parlava un
anglès que jo entenia molt bé, perquè
el parlava molt malament. Els catalans
fem al revés: de seguida pensem que no
ens entenen. A Mallorca, què fan? Can-
vien de llengua ràpidament. La ministra
segurament que tenia la idea de dir el
que va dir i d’esborrar el passat, però el
rei es devia creure que, arribat el cas-
tellà a Amèrica, els indígenes ja havien
dit: «¡Buenos días!» El castellà té,
doncs, una gran força de penetració. I
una altra cosa és el fet que nosaltres no
reaccionem, o que no reaccionem prou.
I tot això malgrat l’esforç que ha repre-
sentat l’escola, ja que s’ha de saber que
avui hi ha més gent que mai en la histò-
ria que sap escriure en català.    

Vós sou membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (Secció de Filosofia i
Ciències Socials), en tant que peda-
gog. Com que sou seguidor de Mes-
tre Fabra, i professor de català,
impulsor de cursos, etc., heu seguit
sempre molt de la vora les qües-
tions lingüístiques. Per això volem
saber quina valoració feu dels
últims documents de l’Institut de
temàtica normativa i, ben concreta-
ment, de les noves regles d’ús del
guionet.

Sempre l’Institut, en qüestió de llengua,
ha partit de la normativa de Pompeu
Fabra i ha procurat seguir-ne les direc-
trius. En el temps que Fabra va estar a
l’exili, on va morir, la Secció Filològica,
per mitjà sobretot del secretari general,
el senyor Aramon, no va fer res més que
continuar l’obra de Fabra i practicar-hi
algunes petites modificacions, sobretot
de lèxic o d’algun altre tipus, especial-
ment a causa dels neologismes. Alguns
d’aquests canvis ja són reflectits en la
segona edició del Diccionari Fabra, pro-
logat per Carles Riba. Tot això jo crec
que ha continuat amb poques variants
fins ara. La veritable novetat ha estat
quan ara la Secció Filològica ha dut a
terme modificacions ortogràfiques de
certa importància. Aquestes modifica-
cions crec que no són encertades. És a
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«És molt greu la
tendència dels mit-
jans de comunica-
ció majoritaris a fer

servir sempre la
forma més sem-
blant al castellà»



dir, jo per principi sóc radicalment con-
trari a modificar l’ortografia, si no és
que es tracta d’un error, d’una confusió
entre dos vocables, d’un perjudici per a
la llengua. Per exemple, casos de con-
fusió d’una variant lingüística –valen-
ciana, de Catalunya Nord, o mallor-
quina, etc.– i que, fent una petita
variació ortogràfica, es pugui evitar la
confusió de vocables. Si no és això, crec
que les modificacions ortogràfiques són
un error que hauríem d’evitar. Jo faria el
retret als membres de la Filològica que
han apostat per aquestes modificacions
dient-los que em penso que no van
prou a l’escola ni prou a l’ensenyament.
Si anaven a l’ensenyament, sobretot a
l’ensenyament primari, i secundari, i
professional, veurien que l’ortografia
hauria de ser molt respectada i pràcti-
cament intocable. Perquè introduir
modificacions en els llibres que s’estan
treballant i que serveixen per a l’escola,
dificulta l’aprenentatge de l’ortografia.
Un plantejament tot altre seria una
modificació molt important, general, de
tota l’ortografia; un plantejament que
digués: res de les lletress inútils, res de
les confusions (erres mudes, hacs...).
Sabem tots que Fabra era partidari de
suprimir la lletra hac, com ha estat dit i
repetit; però Fabra es va conformar amb
uns criteris generals. Si no es tracta de
simplificar radicalment l’ortografia, cosa
que alguna llengua ha provat de fer
amb més o menys èxit, fer retocs com
aquests que s’han fet és una cosa dis-
cutible sempre. Per això, en el nostre
cas, els retocs fets s’han discutit i es dis-
cuteixen. Em sembla que allò fou un
error lamentable. L’atzagaiada ja està
feta, i cal evitar que no se’n faci cap
més. Dic això sense voler enemistar-me
amb ningú, perquè tinc molt bons
amics en la Secció Filològica.

I respecte del Diccionari de l’Institut,
quina és la vostra opinió?

Jo faig servir sobretot el Diccionari
Fabra, la segona edició, o sigui el Fabra
d’en Riba, i el de l’Enciclopèdia. Jo no
m’he entretingut a fer un repàs d’a-
quest diccionari d’ara de l’Institut, però,
pel que he llegit en comentaris en revis-
tes, en publicacions... hi ha una quanti-
tat d’errades massa gran per a tenir-hi
confiança, perquè van anar massa de
pressa a fer-lo. Crec que no és ben bé
el Diccionari de l’Institut. També vaig
veure, i ho vaig dir en una enquesta que
em van fer, que quan una paraula era

anglesa o francesa, si no la posaven en
cursiva, hi escrivien angl. o fr.; en canvi,
quan era castellana, no ho indicaven.
Això ho vaig dir i no m’ho van desmen-
tir, i també crec que és un error. Jo quan
necessito arribar a fons d’una paraula o
d’una expressió me’n vaig a l’Alcover-
Moll. Encara que porti aquest nom tan
desgraciat de Diccionari català-valencià-
balear, a mesura que hem anat assimi-
lant les formes mallorquines i valencia-
nes, en la literatura, en els escrits i en les
publicacions periòdiques, i encara altres

formes de la Catalunya Nord i de
comarques del Principat, ara veiem
–més que llavors– que es necessitava
aquest diccionari, perquè l’Alcover-Moll
enregistra tots aquests mots. Calia con-
signar aquests mots i veure fins a quin
punt podien fer el seu camí. Per tant,
continuo creient que el millor diccionari
que tenim és l’Alcover-Moll, i que el dic-
cionari de l’Institut s’hauria de tornar a
fer –com em penso que ja estan fent–
amb més calma i amb molt de compte.
Perquè un diccionari, si no és segur, més
val que no existeixi. 

Com veieu l’actual política de l’Ins-
titut d’obrir delegacions arreu del
domini lingüístic, a Perpinyà, a Cas-
telló, etc.?

Molt bé, molt bé, magnífic. No veig que
hi pugui haver cap inconvenient. Ja era
hora que l’Institut, que té jurisdicció
sobre tots els països de parla catalana,
obri delegacions a diferents indrets del
territori. Crec que a Castelló és el lloc on
havia de ser com un homenatge a les
«Normes de Castelló», però que, si n’hi
pogués haver una a València, o a Elx,
millor. El problema de la unitat de la
llengua és el problema políticament
més gros que tenim, sobretot el cas de
València. Per això em sembla bo i
important haver obert aquesta delega-
ció a Castelló de la Plana.

Parlem ara del Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, que és per a lin-
güistes, literats o científics que
hagin escrit la seva obra en català.

Potser els lingüistes darrerament el
reben menys (a Badia i Margarit no
l’hi haurien d’haver concedit, ja?) i
els científics del camp de les ciències
experimentals (com ara el botànic
Oriol de Bolòs) en són els grans
absents (llevat el cas de l’arqueòleg
Miquel Tarradell). Què us en sem-
bla?

Depèn del jurat, això. L’han rebut, per
exemple, el P. Batllori, i en Josep Benet,
historiadors, no pas literats, i ja està bé.
El jurat del Premi, tal com es va establir
quan es va crear, és independent de la
junta d’Òmnium Cultural. Ara bé, el
jurat s’ha d’atenir a les bases i premiar
una persona que per la seva obra literà-
ria o científica se’n faci mereixedora.
Normalment el que passa és que els de
ciències no escriuen gaire en català.
Però sí que valdria la pena que ho mires-
sin i que si hi ha algun científic –en sen-
tit estricte– que té l’obra en català, que
el guanyés. Cada any és una sorpresa,
el Premi d’Honor.

Parleu-nos una mica de l’antiga
Junta Assessora per als Estudis de
Català. 

Abans de la guerra ja hi havia el Tri-
bunal Permanent de Català. Després
de la guerra vam tornar a començar a
«fabricar» mestres de català, clandes-
tinament. Recordo que un dia ens vam
reunir a casa de Josep M. de Sagarra,
on va venir el senyor Casacuberta,
potser també el poeta J.V. Foix, i el
senyor Artells i jo i algú altre, i vam
acordar que l’Institut d’Estudis Cata-
lans avalaria la Junta Assessora. La
JAEC devia néixer pel juliol de 1961.
Precisament aquí on som ara [a can
Triadú] fèiem les classes de català. Més
tard vam aconseguir un despatx a la
seu d’Òmnium, però el que passa és
que llavors van clausurar l’Òmnium,
quatre anys, del 63 al 67. Òmnium va
llogar un pis al Passeig de Gràcia, 42,
amb el nom d’una altra entitat, i allà
es va crear la Delegació d’Ensenya-
ment del Català. Per tant, la JAEC és
una conseqüència natural de la for-
mació de professors. Els exàmens els
fèiem al CIC, a la Via Au gusta, el diu-
menge al matí, amb les portes mig
tancades, i els qui venien de comar-
ques, el vespre abans, amb tren, s’hos-
tatjaven en cases particulars (gent de
Lleida, de Girona...), i llavors fèiem un
dinar junts en un restaurant.u

Llengua Nacional - núm. 37 - hivern del 2001 35

amics  i  mestres

«En el DIEC hi ha
massa errades per

a tenir-hi con-
fiança; jo faig servir

sempre el Fabra»


