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Nosplau
Gabriel Bibiloni

N

o hi ha dubte que sisplau és
un cas evident de gramaticalització, com ha estat dit i repetit manta vegada. Aquest procés s’ha
FTEFWJOHVUFOFMQBSMBSDPMpMPRVJBMEFM
Principat, i ha consistit en la transformació d’una estructura sintàctica flexible en una forma fixa i invariable que
fa de marcador discursiu. La primera és
VOBFTUSVDUVSBDPOEJDJPOBM SFQSFTFOtem-la genèricament amb si us plau 
que admet tota la variació pel que fa al
QSPOPN si us plau, si et plau, si li plau,
si els plau FUD JQFMRVFGBBMWFSC si
us plau, si us plagués, si et plaïa FUD 
a més de la possibilitat de la construcció
OFHBUJWB si no us plau /BUVSBMNFOU 
aquesta estructura condicional és una
FOUSFNPMUFTBMUSFTFTUSVDUVSFTQBSBMpMFMFT
quan us plagui, us plaurà, et plauria,
FUD FORVÍFMWFSCplaure té tot el seu
significat de ‘agradar’. Amb el temps,
en un procés que inclou la simplificació
GPOPMÖHJDB QÍSEVBEFMBu MBQÍSEVBEF
la plenitud semàntica del verb plaure,
sens dubte afavorida per l’espanyol, i
altres canvis de naturalesa sintàctica, el
si us plau s’ha convertit en un sisplau
gramaticalitzat que no admet la variaDJÓFOFMQSPOPN vine, sisplau; entri,
sisplau OJMBWBSJBDJÓFOFMWFSC JRVF
arriba a ser recategoritzat, ço que vol dir
que, concretament, pot ser usat com a
BEWFSCJ t’ho demano sisplau, equivalent a l’espanyol te lo pido por favor P
DPNBOPN avui he sentit molts de sisplaus 'JOTJUPUTIBDSFBUVOBGPSNB
d’argot juvenil sispli, que no és més que
un calc de l’espanyol porfi, modificació,
al seu torn, del reduït «pijo» porfa.
De processos com aquest, en la llengua n’hi ha molts. A Mallorca una cosa
semblant ha passat amb mon pare i,
sobretot, ma mare, que han esdevingut
uns invariables mumpare Pmompare,
TJWPMFV Jmumare. Quan un germà diu
a l’altre germà demà parlarem amb
«mumpare» NÊT RVF amb el nostre
pare OPWPMEJSparlarem amb el meu
pare –seria desconsiderat oblidar que

també és el pare de l’altre interlocutor–
sinó amb una persona designada fixament amb la paraula mumpare. Per això
mateix els fills criden –o cridaven– el
pare dient mumpare i no pare. I la meva
mare –o ma mare–, quan s’adreça a mi,
sobretot si els meus fills són presents,
alguna vegada ho fa amb el vocatiu sompare. Exactament el mateix es pot dir de
mumare, gramaticalització més especUBDVMBSQFMDBOWJEFMBWPDBM EFHVEBB
l’analogia amb mumpare 
Sisplau o mumare són gramaticalitzacions del llenguatge corrent, en
un cas del Principat i en l’altre de les
Illes. Això ningú no ho nega. Una altra
cosa és si aquestes formes han de ser
promogudes en la llengua general o si
hi han de ser frenades, opcions de planificació lingüística en principi lícites
totes dues. Sisplau és una paraula ara
com ara no reconeguda en el diccionari
normatiu de l’Institut d’Estudis CataMBOT EJSÎFNRVFCFODBMDVMBEBNFOU J
BGPSUVOBEBNFOU QFSÖRVFUÊMBEIFTJÓ
fervent d’un bon grapat de lingüistes
del Principat, més aviat en sintonia
amb l’orientació lingüística anomenada
«català light». Va ser posada en circulació els anys vuitanta del segle passat
i ha estat promoguda intensament per
aquells lingüistes o correctors durant
les darreres tres dècades en els mitjans
de comunicació i en tota mena de textos
per ells controlats; amb els arguments
de l’acostament a la llengua del carrer
i potser seduïts pel tarannà de l’anglès,
tan inclinat a tota mena de reduccions
FMNBUFJYplease és una reducció de if
you please 
Però abans de completar el nostre pronunciament sobre la forma sisplau caldria analitzar l’expressió equivalent per favor, que és la que s’usa
OPSNBMNFOUGPSBEFM1SJODJQBU UPUJRVF
UBNCÊTVTBBM1SJODJQBU -BJOGPSNBDJÓ
IJTUÖSJDBRVFFOUFOJNÊTFTDBTTB FMEJDDJPOBSJ$PSPNJOFTOPFOEJVSFT *HVBM
que passa amb el si us plau, cal distingir un per favor plenament funcional

sintàcticament i un per favor estereotipat que actua com a marcador discursiu. En el primer cas tenim una expressió que podem observar en els primers
UFNQTEFMBMMFOHVBJRVFÊTQBSBMpMFMB
a altres de semblants com per amor,
per temor, per justícia, per caritat, etc.
Heus-en ací algun exemple: «Demanat
si per amor ne per favor ne per tamor
en res s’era hahut en contra veritat en lo
EJUUFTUBNPOJ FEJYRVFOPv BDUBEVO
judici del segle xiv j& QFSÉPDPNMJOfant En Jacme era poblat allí, tements
que alguns de la ciutat, per favor sua,
OPFOTUPSCÆTMFT$PSUTv $SÖOJDBEF
1FSFFM$FSJNPOJÓT j"MTRVJQPEFSF
saber han d’apendre, e de ben fer per
GBWPSEFOBUVSBv ".BSDI 6OQVOU
molt interessant és en quin moment apareix el per favor que actua de marcaEPSEJTDVSTJVàY FMEFMBGSBTFj$BMMBV 
QFSGBWPSv 5PUJMBNBODBEJOGPSNBció sobre aquesta qüestió, aventuram les
hipòtesis que tant en espanyol com en
català és un fenomen del segle xix i que
en català és un procés induït per l’espanyol. Existint, almenys al Principat, una
fórmula tan tradicional i arrelada popularment com si us plau, és difícil de no
reconèixer la interferència de l’espanyol
en aquest punt.
A Mallorca, si us plau o si vos plau,
són expressions que podem trobar en tots
els temps, fins i tot en registres populars.
j4PNQBSUJUJKBpVEJSBOEFQFSBTTÎOPpO
vuy pus / a Mallorca, si vos plau», escriu
en un poema Josep de Togores, comte
d’Aiamans, de Madrid estant. En una
rondalla mallorquina llegim: «Jo voldria, si vos plau, diu Na Dolça, una rosa
blanca com la neu.» I en aquesta altra:
«No em diríeu d’on sou, senyoreta, si
vos plau?» Però aquesta expressió no es
va consolidar com a marcador del discurs, a diferència del que va passar en el
Principat, perquè el per favor d’imitació
castellana va ocupar el seu espai.
Un cop advertit el caràcter castellanitzant del per favor i assumida la
necessitat de potenciar la nostra expres-
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sió tradicional, consideram que la llenHVBEÆNCJUHFOFSBM JMBRVFTVTBFO
els grans mitjans de comunicació ho
ÊT IBEPQUBSDMBSBNFOUQFSMBQSPNPció de l’expressió íntegra i flexible sintàcticament: si us plau QFSBMTUSBDUBments de vós i de vosaltres Jsi et plau
QFSBMUSBDUBNFOUEFtu DPNFODBSB
recomana el diccionari d’Enciclopèdia Catalana. Del tractament de vostè
som partidaris d’oblidar-nos-en, com
ja argumentarem en un altre article,
la qual cosa facilitaria la proposta. El
DIEC no admet sisplau, però vincula
la forma si us plau al tractament de tu

j4JVTQMBV 1FSF EFJYBNFMUFVMMJCSFv JHOPSBOUMBGPSNBsi et plau, cosa
que deu haver afavorit la implantació
de sisplau.
I per què defensam les formes senceres si us plau i si et plau per a la
MMFOHVBHFOFSBM TDFSU DPNEÍJFN 
que en el parlar corrent del Principat s’ha produït la gramaticalització.
Però una llengua és molt més que un
DPMpMPRVJBM6OBMMFOHVBUBNCÊÊTVOB
tradició culta. Una llengua és un consens entre varietats i territoris. Fora
del Principat, en virtut de la tradició
culta, si us plau és una fórmula vehi-

culable i que podria anar desplaçant
el per favor, per extensió a partir dels
registres més formals i dels parlants
més educats. Se’n beneficiaria la unitat i la cohesió de la llengua. Sisplau,
sobretot com a forma escrita, és vist
per aquests parlants més educats com
a plebeisme local, com a regionalisme
poc cooperatiu en el procés de construcció d’una llengua comuna. I això
també ha de comptar. u
Article publicat en el suplement cultural
L’Espira, del Diari de Balears, en dues
parts, els dies 4 i 11 de setembre del 2010.

Nosce te ipsum
Albert Jané

V

et aquí una de les màximes més
famoses de l’antiguitat clàssica,
atribuïda a diversos filòsofs
grecs i que coneixem en la seva versió
llatina: Nosce te ipsum. La traducció a
la nostra llengua d’aquesta màxima, tal
com podem llegir en tots els repertoris
de sentències i frases fetes llatina, ha
d’ésser Coneix-te a tu mateix.
Algunes vegades, però, no deixa
d’haver-hi qui sent la temptació de prescindir de la preposició, recordant, potser, que en català el complement directe
o acusatiu s’ha d’introduir normalment
sense preposició, amb què tindríem
Coneix-te tu mateix, construcció que
tot i ésser correcta té un altre significat. Efectivament, sense la preposició,
el grup o sintagma tu mateix no fa la
funció de complement directe sinó de
subjecte, i el que ens diu el filòsof no
ÊTRVFTJHVFNOPTBMUSFTNBUFJYPT DBEB

VOQFMTFVDPNQUF FMTRVJFOTIFNEF
conèixer, sinó que som precisament nosBMUSFTNBUFJYPT DBEBVOEFOPTBMUSFT J
no els altres allò que hem de conèixer. Si
es vol dir d’una altra manera, focalitza
el complement i no el verb. I encara ho
podríem explicar dient que el subjecte
és el tema i el complement és el rema.
Així, llegim en la introducció d’una
traducció del Pantxatantra1 la frase de
Goethe, traduïda al català, Qui es conegui ell mateix i conegui els altres, reconeixerà que orient i occident no són
separables. D’una banda el sentit, i de
l’altra la coordinació entre les dues proposicions, en la segona de les quals el
sintagma els altres fa clarament la funció de complement directe, indiquen que
ell mateix té aquesta mateixa funció i,
per tant, hauria d’anar precedit per la
preposició a: Qui es conegui a ell mateix
i conegui els altres...

1.

El Pantxatantra. Les faules de Visnu Sharma, traducció de Josep M. Duch
J"SUVS.BSUÎ DPMpMFDDJÓj4BNBEIJ.BSHBv Q

2.

William P. Givern, L’hora més fosca, traducció de Joan Sellent, p. 28.
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En altres casos pot ésser, naturalment,
al contrari. Es pot demanar, o indicar,
que ha d’ésser precisament algú determinat, i no una altra persona, qui faci,
o hagi fet, una determinada cosa, com
FOMFYFNQMFTFHÛFOU USFUEVOBOPWFMpMB
EFMBEFTBQBSFHVEBDPMpMFDDJÓj-BDVBEF
palla»2: Potser l’Amato se’l va fer a ell
mateix, el favor. Es tracta de la resposta
donada a un que insinua que, fos qui fos
que va cometre un determinat assassinat, va fer, sense voler, un favor a l’anomenat Amato. I l’autor de la resposta vol
insinuar que devia ser el mateix Amato
qui es va fer el favor a ell mateix, és
a dir, qui va cometre l’assassinat. Per
tant, en aquest cas hauria convingut
FNGBTJU[BSPGPDBMJU[BSFMTVCKFDUF JOP
el complement, en aquesta frase indiSFDUF QSFTDJOEJOUEFMBQSFQPTJDJÓPotser l’Amato se’l va fer ell mateix JOP
VOBBMUSBQFSTPOB el favor. u

