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LÈXIC

 El jovent i la llengua
Pere Ortís

Com cada any, vàrem estar atents 

veure el jovent implicat en una 
-

cia per a casa nostra i de cara a la nos-

Però... ¿el nostre Correllengua va més 

cal sospesar-los pel seus fruits, aquests 

en el pes que fa la llengua en la seva parla 

emmalaltit seriosament, i que sembla 

-

en aquest sentit, són molt migrats, són 
molt pobres. I el català que enraonen fa 

la propera generació, com sí que vàrem 

americans anomenen generation gap, és 
a dir, un buit generacional

el corrent vital que passava la bona parla 

Els nois i noies, que em tinguin paci-

facin alguna cosa, a més del Correllen-
gua de cada any. Els nois i noies, en el 

un argot pobríssim, gairebé tot integrat 
per paraules castellanes, i les catalanes 
de trinca ja no les diuen. En faig la llista 

-
tellà, aquests tots en plural. En català en 
tenim quatre, i tots en singular (demà serà 
un altre dia): Bon dia, bona tarda, bon ves-
pre, bona nit. També: Bona vesprada.

rucada, bestiesa, fanfarronada.

de ruc.

-

marranada, bertranada, sabaterada, poca-
soltada.

bordegàs, trapella, tifa, brivall, marrà. 

-
ner.

l’amo

col·lega.

en 
català. Per tant, un Correllengua que no 
doni fruits de correcció, de millorament 
de la nostra parla, de ben poca cosa ens 

I allò que és dit per a nois i noies ar -
ran del Correllengua, val també per als 

galls cantarien. u

d’objectes, de llibres, etc. I anàloga-

bescanvi d’ions, de calor, etc., basant-

que ja té la llengua per a especialitzar-

abans. Contràriament, diem que les peces 
-

nat són intercanviables (i no bescanvia-
bles

échange i no té interchange (només té 
interchangeable -

scambio i interscambio, i 
exchange i interchange. 

diferentment i emprar sempre inter-
canvi
servir intercambio
lògic que en català fem anàlogament la 
distinció entre bescanvi i intercanvi, que 

-
ció ben delimitats i que no es confonen. 

En resum: no és gens recomanable 
abandonar els mots catalans tradicionals 
i substituir-los per uns de nous, creats per 

-
ciar a ser una llengua normal per a esde-
venir una llengua subordinada, en la qual 
les solucions adoptades són sempre les 
que resulten de calcar sistemàticament 
la llengua model.

del mot intercanvi

bescanvi. 
bescan-

viar (en lloc de intercanviar) i bescanvi-
ador (en lloc de intercanviador
i tot caldria intentar reintroduir, seguint 
Fabra, el mot antic escanvi i derivats. u


