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LÈXIC

Granes i blaugranes
Jaume Salvanyà

E -

blaugrana és un adjectiu invariable. És 
a dir, que la gent que parla dels jugadors 
blaugranes o de les diferents seccions 
blaugranes
dir els jugadors blaugrana i les seccions 
blaugrana

El problema ve quan blaugrana no 
és un adjectiu, sinó un substantiu. Els 
diccionaris no en diuen res; però, com 

dia també, els mitjans de comunicació 

Avui 
i El Periódico
TV3 i de Catalunya Ràdio, anomenat 

blaugrana en 
la categoria de substantiu i indiquen que 
és variable: els blaugranes van dominar 
durant tota la segona part.

que puguem parlar de la convocatò-
ria dels blaugranes, però, en canvi, ens 

la convocatòria dels 
jugadors blaugrana
aquesta duplicitat és crear confusió. Els 
periodistes –i no diguem ja els parlants– 
no es paren pas a pensar si blaugrana 
és un adjectiu o és un nom i, per tant, 

Ràdio deia literalment que al Minies-
onze mil blaugrana. 

bé, si aquesta falta de concordança del 
substantiu fa mal a les orelles, també 
molta gent troba poc natural la falta de 

blaugrana a un club grana. 

dicotomia en adjectiu i substantiu, el tro-

-
ció de ‘relatiu o pertanyent al Gimnàs-

sentit tampoc no queda recollida.
grana com 

blaugrana, que pertanyen a la llista dels 
termes de color, queden inclosos en el 
que la Gramàtica del català contempo-
rani substantius 
que anomenen objectes de color carac-
terístic (com rosa, salmó, taronja o vio-
leta
que alguns «es poden recategoritzar 
en adjectius i poden concordar amb el 

els vestits roses.

substantiu adjectival invariable [...] ten-

Català complet / 2, 

«colors no naturals, és a dir, aquells que 

concertar morfològicament amb el subs-
Manual d’ús 

de l’estàndard oral, p. 97).
-
-

ria simplement fer dues consideracions. 
En primer lloc, constatar la necessitat 

blaugrana 
-

com de substantiu. I en segon lloc, plan-
tejar si la marca invariable que inclouen 
en les entrades blaugrana i grana (en 

blaugranes i 
granes com a adjectius ens evitaríem 
vacil·lacions innecessàries en els mit-

els parlants, i els dos plurals passarien a 

blanc-i-vermells del Girona o els verd-i-

i els blaugranes del Barça també volen 
ser plurals!

-
-

tinents esmenes com aquestes, no caldria 
esperar a llunyanes reedicions en paper 
dels diccionaris, sinó que es podria apro-

actualitzacions convenients. u

la utilitzen en molts altres casos sem-
blants. 

En canvi, altres vegades alguns 
pequen per acumular aquests pronoms 
innecessàriament i contra la gramàtica: 

per Allí on es troben el Segre i el Cinca. 

Al pou 
no hi ha aigua. 
per tant, no necessita el pronom n’.

També utilitzen malament el pronom 
en amb el verb adonar-se. 

el verb té el complement –«que li pre-

cal el pronom n’. Cal tenir present que el 
verb és adonar-se

 —No se n’adonava? —No, no se 
n’adonava (

anar també 

en: anar-se’n. 

per Se n’ha anat.
Mai no podrem dir que tenim una 

llengua normalitzada mentre aquests 
bellíssims pronoms siguin suprimits o 
maltractats. u


