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LÈXIC

 Tres mots inacceptables
Pere Ortís

Insistim sobre la nostra malanada 

pot ser que sigui la veu que clama en el 

de part dels catalans a millorar el seu llen-
-
-

mares de família, la dona tan es sencial de 
cara al bon funcionament de la llengua... 

i algun mestre conscient potser els corre-
-

ben amb el català que els parlen les mares, 
brut i impresentable. I aquest català els 
nens continuen parlant-lo a tot arreu, al 

en els tres barbarismes que enlletgei-

pesta en tot Catalunya, ja que empas-
tifen la llengua de tots els catalans. 

si obtení em de corregir aquestes tres 
parau les tan malsonants!

*Algo

al -
gu  na cosa

També tenim el bellíssim res, en 

Què hi ha res més? Que volia res més? 
Que us convé res? Que hi ha res de nou? 
Res més? 
alguna cosa. 

Quelcom és molt correcte, però és 

diem «
és 

una mica negre, és una mica prim, es fa 

una mica pesat
adverbis tan bonics.

Cariño 

delicat que tenim, els catalans manlle-
vem una paraula al castellà que no ens 
fa cap falta. És a dir, utilitzem una 

-

ben nostra: amor. 
amor

americans –my love– 
-

des els catalans tenim uns prejudicis 
rucs, de vergonya, per a dir les coses 
ben dites. Voleu més ruqueria que dir 

millor dir-li cap de trons.

tenim paraules bellíssimes... arracona-
des! Ves també si és trist! Patuf, patufa, 
rei, reina, reietó, manyac, manyaga. 
Un ventall preciós per a causar enveja a 
la llengua més pintada.

Vale

català de Maó a Fraga i de Guardamar 

i sense perdonar individu ni estament. 

entesos, d’acord, 
bé, molt bé, ja està bé, prou, ja n’hi 
ha prou, exacte!, oi, clavat!, adéu, a 
reveure. 
converses per mòbil, que broten com 
bolets per carrers i places, i el senti-
reu vint-i-cinc o trenta vegades, aquest 

-
ria, quin mal per a la nostra pobra llen-

dels catalans!
-

-

al guna cosa en els nostres mitjans. 

cap programa de normalització i de 
El boca-

moll, però que no vagi tant per les bran-
ques, ans que sigui pràctic, que toqui 
la cosa real i que parli més bé que el 
moderador, el qual, de totes passades, 

u


