
L’esnobisme o gust per la novetat es
manifesta en l’ús massa freqüent

de mots que s’han posat de moda i en
la introducció de neologismes inneces-
saris; també podem incloure-hi el que
anomenarem «legalisme», és a dir, un
zel exagerat en l’aplicació de determi-
nades convencions legals. Vegem-ho
punt per punt i amb exemples.

1) Entre els mots o expressions que,
havent-se posat de moda, es fan servir
massa sovint, assenyalaríem, per ordre
alfabètic, els següents:

• apropar-se per aacostaar-sse;
• col·lectiu per col··lectivitaat, sector,

grupp;
• comentar per ddir, expplicaar;
• d’alguna manera (falca usada en

parlar i de la qual sovint es pot pres-
cindir);

• diferenciar per ddistingir;

• en solitari per tot  sol, totaa  solaa, etc.;
• intentar per miraar  dde, pprovaar  dde,

pprocuraar;
• pretendre per buscaar, cercaar, vo-

ler;
• problema per ddificultaat, ppreocu-

ppaació, maalddecaapp, traastorn (de salut),
aavaariaa (d’una màquina), obstaacle,  en-
trebaanc, ddestorb, contraatempps, etc.;

• proper -a (referint-se a temps) per
vinent, entraant, ppròxim -aa; 

• sequera per secaaddaa, secaa, seque-
ddaat, eixut, eixutaaddaa, etc.1.

2) Entre els neologismes innecessa-
ris, cal distingir els que suposen una
forma nova i els que suposen un sentit
nou. Vegem-ne uns quants de cada
classe:

a) neologismes formals: abstract (an-
glicisme per resum), pin (angl. per insíg-

niaa, escut, xaappaa), sponsor o espònsor
(angl. per ppaatrocinaaddor); culebrón (cast.
per telenovelaa o, si es vol, serppentot);

b) neologismes semàntics: continuat
-ada (per continu -ínuaa), gira (per sor-
tiddaa, recorregut, tomb, «tournée»), llis-
tat (per llistaa), primar (per aafaavorir, ppri-
vilegiaar, ppreferir), programació (per
pprograamaa), sentir (per escoltaar), veure
(per miraar).

3) Entre els casos de «legalisme»
podem esmentar l’ús, fora de contex-
tos específics (com etiquetes, mapes,
etc.), de:

• cava per xaamppaany2;
• Val d’Aran, Vièlha  (per Vaall  dd’’A-

raan, Viellaa).
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•  senyoriu per senyoriaa, senyoraallaa;
• sentir (en l’accepció de ‘lamentar’) per saaber  greu (p.e.:

Sento haver-te molestat > Em  saapp  greu  dd’’haaver-tte  molestaat); 
•  sobrer, desajustat, per baaldder;
•  sota el braç per sotaa  l’’aaixellaa (p.e., portar un llibre sota

el braç > pportaar  un  llibre  sotaa  l’’aaixellaa);
•  succés per esddeveniment;
•  tenda per botigaa;
•  terrè -ena per terrenaal;
•  trastos per aanddròmines, raamppoines;
•  treball per feinaa (p.e.: tenir molt treball > tenir  moltaa

feinaa);

•  últim -a per ddaarrer -aa;
•  usar per fer servir, emppraar;
•  utensili per estri;
•  vacacions per vaacaances;
•  viudo -a per viddu vídduaa;
•  xaval, xavala, per xicot, vaailet, xitxaarel··lo; mossaa;
•  xocar per toppaar.

(Extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques sobre
el català d’avui / 2, pp. 59-63)

1. Va comentar també l’abús de sequera el tractadista Josep Llobera (Avui, 25-10-85).
2. Aquest cas d’esnobisme legalista ha estat denunciat, entre altres autors, per J. MIRACLE, Seguint la petja de Pompeu Fabra, p. 242, i J. MALLAFRÈ, De

bona llengua..., p. 58, els quals fan notar que, malgrat la propagació de cava per xampany, no ha prosperat, per ara, la de brandy per conyac, tot i
que es tracta de casos idèntics. També se’n va fer ressò J. Llobera (Avui, 15/16-1-86), recordant que existeixen els derivats xampanyització, xampa-
nyitzar, xampanyer, xampanyeria i la locució xampany de pobre.

(Extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques
sobre el català d’avui / 2, pp. 56-57)
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