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Allò que encoratgem 
(a tall d’exemple)
Moviment de Renovació Lingüística

Des del nou moviment de renova-
ció lingüística encoratgem a un 
conjunt de «bones pràctiques» 

a fi que contribueixin a superar la situ-
ació actual.

En posem uns quants exemples:

●  Encoratgem l’ús de formes «de bon 
estil» en els diferents parlars

Encoratgem l’ús de paraules d’ús 
corrent en la llengua clàssica i en algun 
parlar, com: 

CERCAR. [Ex: El va cercar insistent-
ment] És un verb utilitzat cor-
rentment a Mallorca, Menorca i 
Catalunya del Nord i emprat pels 
bons escriptors arreu del territori. 
Les formes nominals cerca i cerca-
dor són usuals en informàtica. En el 
llenguatge formal l’ús de cercar és 
recomanable. 

ENGUANY. [Ex: Enguany no hi ha 
ningú] És un mot utilitzat en una 
àmplia zona de l’àrea lingüística 
però poc habitual en l’estàndard 
central actual. Es tracta d’un recurs 
estilístic útil i recomanable en tota 
l’àrea lingüística, si més no en l’es-
tàndard formal. 

ADÉS. [Ex: L’he vista adés]. Mot uti-
litzat en una àmplia zona de l’àrea 
lingüística però poc habitual en 
l’estàndard central actual. Es tracta 
d’un recurs estilístic útil i recoma-
nable en tota l’àrea lingüística, si 
més no en l’estàndard formal. 

PAS. [Ex: No hi podran pas pujar]. 
Mot utilitzat en una àmplia zona 
de l’àrea lingüística per a reforçar 
la negació. Es tracta d’un recurs 
estilístic útil i recomanable en tota 
l’àrea lingüística, si més no en l’es-
tàndard formal. 

LLUR. És corrent a Catalunya del 
Nord. Convé que sigui utilitzat 
particularment quan convé deixar 
clar que el nombre de posseïdors és 
plural.

●  Encoratgem l’ús de les frases fetes 
i construccions com: Veure el món 
per un forat. / No tenir-les totes. / 
No veure-hi de cap ull. / És més 
sord que una campana. / Qui de 
jove no treballa, de vell dorm a 
la palla. / Puja aquí dalt i balla. / 
S’estima més que no hi vagis. / Fa 
goig de veure...

●  Encoratgem l’ús de les formes de 
la llengua clàssica en el llenguatge 
formal. Mots com: 

PROPPASSAT -ADA. Per a fer refe-
rència a un esdeveniment passat 
recentment (el més recent dels seus 
iguals). Ex: El proppassat dijous. 
/ El proppassat 14 de març. i etc. 
De manera semblant, «PROPVI-
NENT». 

SUBVENIR, COADJUVAR (ajudar), 
CONHORTAR (consolar), SUARA 
( fa poc), etc.

●  Encoratgem l’ús de formes dels dife-
rents parlars fora de la seva àrea prò-
pia d’origen. Proposem un ús general 
per a paraules utilitzades inicialment 
en una àrea concreta, com: 

TRELLAT. [Ex: Això no té trellat] Mot 
propi del País Valencià però amb 
una capacitat expressiva interessant 
per a tots els parlants. 

XALAR com a sinònim de divertir-se 
(o com a correcció del barbarisme 
«disfrutar»).

BROSSA i FEMS com a sinònims de 
escombraries. 

BROSSAT com a sinònim de mató. 

PA D’OU com a sinònim de flam, etc.

Concebem la llengua com un patri-
moni comú de tots els parlants, que 
convé que sigui intercanviat entre ells 
amb l’objectiu de millorar llur capa-
citat expressiva. I treballem, per tant, 
per superar els usos restrictius d’alguns 
estils empobrits i provincians. u

L’APPEC (Associació de 
Publicacions Periòdiques en 
Català) atorga cada any una 
sèrie de premis. Doncs bé, 
enguany un d’aquests pre-
mis, concretament el premi a 
la millor portada de revista, 
ha estat concedit a LN per 
la portada del núm. 68 (un 
dibuix elaborat per Artistes 
de la Terra). L’acte de lliura-
ment tingué lloc al Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona el dia 27 de gener 
del 2010, dins la Nit de les 
Revistes en Català, XI Premis 
APPEC. Agraïm al personal 
de l’APPEC i a tots els votants 
(un de cada revista associada) 
la concessió d’aquest guardó, 
que inclou també una dotació 
econòmica. És un estímul per 
a la nostra tasca.


