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LÈXIC

Noves interferències
David Casellas

Fa menys d’un any que vaig lle-
gir per primera vegada la paraula 
fi nde en un missatge enviat per 

correu electrònic. Em vaig quedar atò-
nit, i només pel context en vaig arri-
bar a esbrinar el signifi cat. Vaig pensar 
que no era possible que, després de tot 
l’esforç posat a fer aprendre a la gent 
que en català del fi n de semana se’n 
diu el cap de setmana, que ara algú 
pogués escriure tan tranquil·lament 
fi nde i quedar-se tan ample! Per tant, 
el meu primer judici fou que devia ser 
un fet aïllat (ara tothom en diria pun-
tual, encara que no sigui dit a una hora 
determinada), propi d’una persona cas-
tellanoparlant, i que no calia donar-hi 
més importància. Però, tot i que per 
la zona de Girona encara no he sen-
tit aquest mot, he pogut comprovar que 
per la demarcació de Barcelona s’ha 
anat estenent. 

És el mateix fenomen que es va donar 
amb bocadillo, que va ser substituït exi-
tosament per entrepà, però més tard s’hi 
ha retornat amb el castellanisme bocata, 
que amaga més l’origen foraster de la 
paraula. O sigui, tanta feina per a tor-
nar allà mateix! I és que als catalans 
ens toca d’estar lluitant sense treva per 
la genuïnitat de la nostra llengua.

Un altre cas de mot estranger intro-
duït recentment (en aquesta ocasió la 
llengua que interfereix no és el castellà 
sinó l’anglès) és mobil home. També en 
un missatge de correu electrònic (avui 
dia, les innovacions lingüístiques s’han 
de conèixer a través d’internet) m’hi 
apareix en l’assumpte del missatge el 
text mobil home. Com que sempre hi 
ha gent que, si no té res a fer, el gat 
pentina i envia missatges en broma de 
caire feminista o masclista, vaig pen-
sar que devia ser un d’aquests. Així, em 
vaig imaginar que devia parlar en un 
to feminista de l’ús que fan del telèfon 
mòbil els homes, o d’alguna cosa simi-
lar. Però, en fi xar-m’hi, em vaig adonar 
que coneixia el remitent i que en el text 
em comentaven la possibilitat de llogar 
un mobil home per a anar-hi per Set-
mana Santa. Després de descartar que es 
volgués llogar un home mòbil, com un 
home orquestra d’aquells que contrac-
ten per a alguns casaments, i també que 
es tractés d’una rulot o caravana (que 
com a mínim tenen rodes i són mòbils), 
pel context vaig entendre que es trac-
tava d’un bungalow o una caseta prefa-
bricada (tot i que no n’he vista mai cap 
que es mogui del lloc on és). Immedi-
atament vaig pensar que feia un temps 

també m’havia passat la confusió amb la 
mateixa paraula home, quan havia llegit 
en una botiga Zara home i, en entrar-hi, 
havia quedat tot sorprès, ja que, en lloc 
de tenir-hi vestits per a homes, només hi 
havia coses per a la llar. 

Abans d’anar a comprar és impor-
tant que de tenir coneixements de llen-
gües estrangeres i esbrinar en quina llen-
gua és escrit cada rètol. Alguns ens ho 
posen més difícil; són gairebé impossi-
bles de llegir, pel fet que barregen més 
d’una llengua: Pans & Company, que 
jo sempre llegeixo en català, malgrat el 
signe &. La primera paraula és clar que 
és catalana i no anglesa; per tant, res no 
em pot fer suposar que la segona paraula 
no sigui també catalana. Però sempre 
em quedo en franca minoria en pronun-
ciar-ho totalment en català, sembla que 
allò que queda bé és demostrar els conei-
xements de l’anglès après a l’acadèmia.

Bé, ja veiem que els qui defensem 
la llengua catalana tenim molta feina a 
fer, tant per a enfrontar-nos a les interfe-
rències del castellà com de l’anglès. Ara 
com ara, el català no té prou prestigi per 
a poder lluitar de tu a tu amb aquestes 
llengües. Ens cal millorar el nostre grau 
d’autoestima lingüística; si tots ens hi 
posem ho podem aconseguir. u
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