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P

roudubtes.cat, obra del
sociolingüista i ensenyant Marcel Fité (Coll
de Nargó, 1949), col·laborador
habitual de Llengua Nacional, es publica amb el subtítol
Resol els 101 dubtes més freqüents del català, que acaba de

fer més explícit allò que ja
se’ns diu amb força claredat en
el títol.
El dubte lingüístic —lèxic,
semàntic, gramatical— és un
fet ben normal entre els parlants de qualsevol llengua diguem-ne normalitzada a l’hora
de voler-la parlar o escriure bé.
Ara bé, quan aquest dubte el té
un parlant català que vol parlar
o escriure com cal la seva llengua, la cosa ja són figues d’un
altre paner. I ho són perquè els
dubtes que avui se solen presentar en el camp de la llengua
catalana provenen, més que res,
del contacte lingüístic en què
es troben el català i el castellà,
però sobretot perquè el català
fou una llengua bandejada del
camp de l’ensenyament públic
—i també pràcticament del privat— durant els quaranta anys
de la negra nit franquista. I
també bandejada, durant aquests
foscos quaranta anys, dels mitjans de comunicació de massa:
premsa, ràdio i televisió, sense
oblidar el cinema, una de les
distraccions socials més multitudinàries, tant a les nostres
ciutats com als nostres pobles.
Pere Ortís,
Nova York,
la magnànima,
Llengua Nacional,
Barcelona 2014.

L

’autor d’aquest llibre de viatges fa una visita a la ciutat
de Nova York i ens la descriu per peces menudes. En especial s’entreté a descriure allò que
considera més important i de coneixement obligat, per als qui en
són fora o per als qui hi arriben
amb temps limitat i en volen gaudir fins a esprémer-la tant com
podran. Ve a ser una rèplica
d’aquella visita que Josep Pla hi
verificà a mitjans dels anys cinquanta, Week-end d’estiu a NewYork, la qual revela una intel·ligència i un poder de captació fora
de sèrie, per estendre-s’hi tant i
per captar en tres dies l’essència
de la ciutat, tan complexa. És obvi
que tenia al costat un mentor, un
guia, que anava amb ell al taxi que
els duia pertot arreu. Pla sempre
és Pla. El llibre de Pere Ortís és
més reposat, més paït, disposa
d’un grapat d’anys per a escenificar la seva visita —al capdavall,
trenta anys—. Ja em direu, quan

No és gens estrany, doncs, que
el català se’n sentís tot seguit,
d’aquesta pressió constant del
castellà —que continua—, i
s’anés embastardint gradualment, fins al punt que avui gent
prou culta, com ara periodistes, escriptors, alguns ensenyants i presentadors de ràdio
i televisió no saben distingir
com cal, per influència bàsicament del castellà —i també, per
què no dir-ho?, per un bon xic
de manca d’interès—, la diferència que hi ha entre «senyalar» i «assenyalar», o entre
«ser» i «estar», o entre «l’esquena» i «les espatlles», o entre
«provar» i «tastar», o entre «recolzar» i «donar o prestar suport»...
Són cinc exemples plantejats en Proudubtes.cat, al costat dels noranta-sis més que
s’hi entren, que Marcel Fité
comença per resoldre amb uns
quants exemples d’ús, transcrits en color marró, primer en
català i, tot seguit, amb la seva
correspondència en castellà.
Uns exemples d’ús que gairebé
ja ensenyen tot el que han d’ensenyar, perquè ajuden l’usuari

a veure on és el problema que
s’aborda i quina és la millor
solució per a resoldre’l, amb
explicacions senzilles, fàcilment assequibles. A més, quan
l’autor ho creu necessari, enriqueix els exemples d’ús amb un
seguit d’observacions aclaridores, pel que fa al català, en què
les formes incorrectes s’escriuen en vermell i ratllades i les
correctes que les esmenen en
color verd. Finalment, clou
cada exemple d’ús amb un
exercici sobre el tema tractat
perquè l’interessat practiqui el
que se li acaba d’explicar, amb
la solució corresponent al final
de l’obra.
Marcel Fité ens diu, en la
Introducció de Proudubtes.cat,
que l’obra ha estat pensada per
a les persones que es dediquen
a l’ensenyament del català. Nosaltres, tanmateix, també la veiem idònia per a un públic que
tingui un mínim interès per la
llengua i la vulgui cultivar. I
això perquè Proudubtes.cat és
una eina didàctica que ultrapassa, i amb escreix, la fi nalitat
per a la qual es va pensar. ◆

ell entra en un lloc per descriure’l,
ja hi ha entrat molts altres vegades, puix que, com ell mateix diu
en una altra banda, quan acomplia un càrrec a Manhattan, disposava de temps per a moure’s per
la ciutat i furetejar en el que més
li interessava. Nova York és una
ciutat girada a la cultura anglosaxona i ell té el mot català més
adient per a cada cosa i l’expressió més genuïnament catalana i
més adaptada a aquella cultura.
Tot aquell turista, o no turista,
que tingui en ment de visitar
Nova York farà molt ben fet d’orientar-se abans amb aquest llibre i
de prendre’l sota l’aixella com a
mentor de la visita. ◆

golf de Fonseca, una osca de
cent quilòmetres de rodona, al
Pacífic, que es clava entre les
repúbliques d’Hondures, Nicaragua i el Salvador. Això ja arribats al segle xxi. En aquell paisatge apassionant, i apassionat,
l’autor descabdella la seva ficció,
entre la sèrie de volcans perillosos que hi ha al volt o que torregen al lluny. Corre la veu que el
senyor Frank Drake, una vegada
retirat del seu càrrec de gerent
d’una prestigiosa empresa de
transport de Manhattan, havent
ja mort la seva companya, se’n
va al tròpic amb la secreta intenció de cercar els amagatalls,
dintre els volcans més actius, de
l’or i l’argent i les pedres precioses que capturava dels vaixells
espanyols. L’home desapareix
misteriosament de l’escena, i el
seu fi ll, un altre Frank Drake,
que també hereta el seu càrrec a
Manhattan, va a cercar-lo a ell,
al golf de Fonseca. Tots dos
plançons estan enorgullits del
seu egregi llinatge. Però qui és,
en definitiva, la primera mare de
la nissaga Drake? ◆

Pere Ortís,
Triangle de volcans,
Llengua Nacional,
Barcelona 2014.
Aquest llibre, ric en llenguatge, comença arreplegant
enraonies de xafarderia cortesana respecte als amors secrets
de la reina Isabel I d’Anglaterra
amb l’almirall i pirata, sir Francis Drake. I, abans de gaire, l’autor situa un dels plançons
d’aquest llinatge del pirata al
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