LÈXIC

Més errors lingüístics
per influència de la llengua forana
Roser Latorre i Gaia

U

n cop més, ens sembla útil de recordar algunes frases i determinats verbs que, manllevats a la llengua
forana, hem fet servir en català, sobretot en el llenguatge col·loquial.
N’exposem uns quants exemples:
1)
2)
3)
4)

Si ets honrat, no pots canviar de jaqueta.
Davant les protestes, feien oïdes sordes.
Considerem que farà la feina el millor que pugui.
Aquells eixelebrats han intentat prendre foc al paller de
la masia.
5) Tot allò ho feia a esquenes meves.
6) Ara sí que t’he pillat, noi!
7) No l’atossigueu més, pobra criatura!
8) Aquesta actitud ratlla la ridiculesa.
9) S’entretenen a fisgar què fan els nostres fills.
10) T’has ben pringat els dits amb la confitura.
Intentarem, doncs, de substituir aquestes expressions traduïdes directament del castellà per formes catalanes equivalents i correctes.
1)

2)

Si ets honrat, no pots canviar de camisa. En català no
parlem de jaqueta sinó de camisa, una peça de roba que
està més en contacte amb la pròpia pell i, per tant, més
íntima, com poden ser-ho les idees o els sentiments.
Davant les protestes fem, simplement, el sord, com si no
hi sentíssim; de la mateixa manera que podríem fer el
mut, com si no gaudíssim del do de la paraula, suposant
que ens convingués callar pel motiu que fos.

3)

L’expressió el millor que pugui, que denuncia la traducció
directa de la castellana «lo mejor que pueda», podria ser
substituïda per tan bé com pugui, és a dir, farà la feina
tan bé com pugui.
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4)

El foc no es pren, si no és, potser, que agafem unes brases
de la llar per introduir-les en un fogó, per exemple. Quan
s’ha volgut cremar una construcció, una casa, un poble, o
el que sigui, es parla de calar foc. Per tant: Aquells eixelebrats han intentat de calar foc al paller de la masia.
5) No podem fer res a esquenes de ningú, perquè no tenim
sinó una esquena. Per aquesta raó, caldria dir: Tot allò ho
feia a la meva esquena. De fet, a esquenes de tradueix
directament el castellà «a espaldas de».
6) T’he pillat; una altra versió maldestra del castellà «te
he pillado». En català tenim els verbs agafar, atrapar,
enxampar, arreplegar, per a expressar una circumstància
semblant. Doncs: Ara sí que t’he arreplegat, o agafat, o
atrapat, o enxampat, o, simplement, descobert.
7) Atossigar. Un verb catalanitzat ortogràficament però que
correspon al castellà «atosigar» i que podria traduir-se,
segons els nostres diccionaris, per les formes catalanes
atabuixar, incitar, animar, estimular. Calia haver dit, per
tant: No l’atabuixeu, o No la inciteu més, pobra criatura!
8) Ratllem quan fem una o més ratlles a alguna cosa, o bé
quan reduïm a trossets menuts algun aliment per mitjà
d’un ratllador. Parlant de fets o d’actituds, podem dir que
ens acostem a o que ranegem la ridiculesa.
9) Fisgar, un altre mot castellà que hauríem de traduir per
tafanejar, xafardejar, ficar el nas pertot.
10) Amb la confitura, si badem, és fàcil que ens embrutem
o empastifem els dits; no pas que ens els pringuem, que
en català no vol dir res.

Pel bé de la nostra llengua, convé que rectifiquem tota
mena d’errors lingüístics, i cal fer-ho no pas sí o sí, una
expressió que s’ha imposat en els mitjans de comunicació,
sinó tant sí com no, costi el que costi, passi el que passi o,
si preferim unes formes més populars, caigui qui caigui o
peti qui peti. ◆

