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SOCIOLINGÜÍSTICA

Interferència i desuetud
Andreu Salom i Mir

Les constants interferències lingüís-
tiques per les quals ha passat i 
passa el català, com a lògica con-

seqüència de la supeditació política de 
la nostra nació i de la manca d’un Estat 
que l’aixoplugui, provoca, com és obvi i 
prou coneixedor, una depauperació pro-
gressiva de la nostra llengua. La reduc-
ció alarmant de lèxic propi i l’adopció, 
alhora, d’un altre de castellà, és gai-
rebé general en el nostre país, i molt 
especialment en la franja de parlants 
més joves, més permeables als models 
forans i més afectats per una transmissió 
oral que comença a trontollar en qualitat 
i en quantitat necessàries.

Cal notar, ací, que és un fet, en certa 
manera plausible, la presumible defun-
ció d’un vocabulari referit a les feines 
del camp, així com d’utensilis que s’hi 
relacionen, atesa la considerable des-
ruralització de la nostra societat. Mots 
com eixarcolar

eixer-
mar -
sant les herbes i arbusts que hi creixen 

primer cas, i d’altres com corró

cilíndrica de fusta, metall o pedra que 
és usada per a rotació i per a altres qua-

manu-
ella
com a palanca per a alçar o transportar 

perpal
de ferro o fusta que serveix per a fer 

un desús difícilment evitable1.
El que és verament alarmant és la 

desaparició, o futura desaparició, de 
paraules que no fa tants anys que eren 
d’ús habitual, com empriu, ginyar, 
malavejar, manyuclar, tastanejar, 
baldragues, banastra, esquiterell, oi, 
arrop, congriar, panteix, companatge... 
En aquesta circumstància hem de refe-
rir-nos a l’adopció de barbarismes, o 
de calcs lèxics, que en molts casos han 
substituït els vocables privatius, com a 
conseqüència del que ja hem apuntat 
anteriorment, i que no és sinó la inter-
ferència, i la imposició de la llengua cas-
tellana i el consegüent empobriment de 
la nostra parla. 

Cert és que cada llengua té la seva 
pròpia evolució, i d’aquí podem infe-
rir-ne canvis, sobretot en el lèxic, que 
és el component més visible i carac-
terístic d’un idioma. Fet i fet, els can-
vis socials el poden modificar parcial-
ment, però, malgrat tot, els mots, els 
termes, han de mantenir l’essència de 
la llengua, la seva identitat genuïna. Si 
això no és així, pels motius que siguin 
–i que ja hem assenyalat–, es produ-
eix un deteriorament important de la 
competència en el sistema lingüístic 
propi. Aquest fet lamentable condueix 
a una perillosa espiral que comença per 
l’adopció d’una parla postissa, inex-
pressiva, envilida... i que pot acabar-la 
abocant a la seva conversió en una 
mena de dialecte una mica peculiar de 
la llengua espanyola dominant. D’aquí 
al lingüicidi consumat, ja tan sols hi 
hauria una passa. Crear una conscièn-
cia lingüística forta, i saber capgirar la 
anormalitat d’aquesta situació, ha d’és-
ser responsabilitat nostra. u
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 1.  A tal efecte és recomanable la lectura del llibre Els mots en desús del català de Balears, de Pere Juli 
Serra, ed. Lleonard Muntaner, Palma 2010.


