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LÈX IC

**AAqquuíí eessttiicc!!,, **aaqquuíí eesstteemm!!,,
**aaqquuíí eessttàà!!

Acostumats a viure en
permanent contacte amb
l’espanyol, moltes vegades
no ens adonem que fem ser-
vir una sèrie d’expressions
d’aquesta llengua com si
fossin pròpies del català.

*Aquí estic... o *aquí es-
tem... en són una mostra.
Quan trobem algú i ens fa
la pregunta típica «Què ex-
pliques?», molta gent solen
donar aquesta resposta tò-
pica: «Doncs mira, aquí es-
tic, anar fent...» Aquest estic
no és pas correcte. Els es-
panyols diuen aquí estoy o
aquí estamos, però nosaltres
tenim una altra manera de
dir el mateix, i hi ha qui no
ho sap. En català diem aquí
em ttens: «Què expliques?
Doncs mira, aquí em tens,
anar fent...»

Aquesta expressió, en els
mitjans audiovisuals es fa
servir bastant, i els locutors
del Grup Flaix ja ho saben,
perquè els ho anem recor-
dant. Quan s’adrecen a l’au-
diència en general, han de
dir aquí eem tteniu o aquí eens
teniu; i si s’adrecen a algun
oient en particular –per telè-
fon, per exemple–, aquí eem
tens o aquí eens ttens:

Aquí ens teniu, per fer-vos com-
panyia fins a les tres...

Igualment a l’hora de
presentar una cançó, quan
comença a sonar, no s’ha de
dir aquí està!, sinó aquí lla
tens! o bé aquí lla tteniu!

I un segon ús incorrecte
d’aquesta expressió és quan
volem corroborar el que ens
diu el nostre interlocutor:
Allò que els espanyols ex-

pressen dient ¡ahí está! o
¡ahí estamos!, i els italians
expressen amb ecco! o ec-
coli qua!, nosaltres tenim al-
tres expressions, com ara
aixxò mmateixx! / exxacte! / ara
t’escolto! / justa lla ffusta! /
Àngela MMaria!

— ¿Ho has entès bé, aquesta
vegada?

— Sí, que primerament he
d’omplir el formulari de la
web, i després em trucaran
per a fer una prova i ja em
confirmaran el dia i l’hora...

— Això mateix!

**DDeessqquuiicciiaatt
Aquest adjectiu calcat

del castellà el podem evitar
amb l’expressió ffora dde ssi o
amb altres adjectius, com
desencaixxat o desequilibrat.

NO: Després de les eleccions,
el PP està desquiciat.

SÍ: Després de les eleccions,
el PP està FFOORRAA DDEE SSII / DEE-
SSEENNCCAAIIXXAATT.

NO: La novel·la parla d’un as-
sassí que està desquiciat.

SÍ: La novel·la parla d’un assassí
que està FFOORRAA DDEE SSII / DDEESSEE-
QQUUIILLIIBBRRAATT.

**DDee ccuuiiddaaddoo
Podem evitar aquesta ex-

pressió castellana amb altres
de tradicionals o més mo-
dernes:

NO: Aquest paio és de cuidado!
SÍ: Aquest paio és DDEE GGUUAARRDDAARR!

NO: Aquesta noia és una ca-
lenta de cuidado!

SÍ: Aquesta noia és una calenta
AAMMBB TTOOTTEESS LLEESS LLLLEETTRREESS!

NO: Va agafar una emprenyada
de cuidado.

SÍ: Va agafar una emprenyada
DDEELL QQUUIINNZZEE.

Aquesta última alterna-
tiva –malgrat que actual-
ment no se sent gaire– es pot
convertir en una expressió
molt productiva i utilitzada
si algun dia s’arriba posar de
moda. I, en això els mitjans
de comunicació hi tenim
molt a dir.

I *ser un pàjaro de cuidado
equival a SSEERR UUNN PPIINNTTAA o UUNN
BBOONNAA PPEEÇÇAA.

**LLiiaarr ii **lliiaarr-ssee
El verb *liar pot tenir una

pila de sentits. En el llen-
guatge juvenil es fa servir
molt amb el sentit de «pro-
vocar alguna cosa», «fer
merder». Per exemple,
*aquest cap de setmana la
liarem! Entre el gran nom-
bre de girs correctes que hi
podem donar (fer-la grossa,
fer-la bona, muntar un si-
dral, etc.), al Grup Flaix pro-
curem de vehicular el verb
armar. Així, la frase d’abans,
amb un canvi ben senzill del
verb, ja la tenim resolta:
Aquest ccap dde ssetmana ll’ar-
marem!

NO: Quan s’ajunten la lien fort!
SÍ: Quan s’ajunten LL’AARRMMEENN

fort!

A més a més, les pro-
postes solen ser més efecti-
ves com més simples són.
Als locutors els és més fàcil
d’assimilar-ho, encara que
després la batalla consisteixi
a arribar-los a convèncer
que aquell verb és tan com-
prensible i té tanta força
com el castellanisme i que
tan sols es qüestió d’agafar
l’hàbit de fer-lo servir.

Un altre dels usos que té
aquest verb és la forma pro-

nominal *liar-se en el sentit
de «tenir una relació se-
xual». En aquest cas el verb
que el substitueix és enrot-
llar-sse, malgrat que amb
aquest sentit no el recullen
el GDLC ni el DIEC, però sí el
Diccionari d’ús dels verbs
catalans.

NO: En Joan s’ha liat amb la
veïna.

SÍ: En Joan s’ha enrotllat amb la
veïna.

RReeppeettiirr-ssee ii ttoorrnnaarr
Repetir-se és incorrecte

en el sentit de «tornar». L’all,
doncs, no es repeteix, sinó
que torna ((a lla bboca). Per
tant, quan volem establir
una comparació per dir, per
exemple, que algú és molt
pesat perquè sempre diu el
mateix, no hem de dir que es
repeteix més que l’all, sinó
que hem de buscar un altre
element que es repeteixi
molt, com ara un lloro: es
repeteixx mmés qque uun llloro.◆
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