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Heus aquí un llibre que tracta un 
tema polèmic entorn del gènere 
en la llengua catalana, cosa que ja 

es manifesta intencionadament des de la 
mateixa portada, en què M. Carme Ju-
nyent opta per la forma no marcada «edi-
tor» en lloc de la que li pertoca des del 
punt de vista gramatical —vg., en aquest 
sentit, l’exemple 2b de la p. 53—. Visibi-
litzar o marcar. Repensar el gènere en la 
llengua catalana -
nada que el Grup d’Estudi de Llengües 
Amenaçades (GELA), que Junyent diri-
geix, va celebrar el 19-3-2010 a la Univer-
sitat de Barcelona. A l’acte hi assistiren 
nombrosos especialistes en la ma  tèria, 
que desbordà les expectatives dels orga-
nitzadors. El motiu de la jornada era re-
visar com havien afectat la llengua cata-
lana els diversos criteris que s’hi havien 
aplicat per fomentar, en termes de Gabriel 
Bibiloni, «aquell invent tronat anomenat 
“llenguatge no sexista”».

Sembla que la causant immediata de 
tot l’embolic va ser una de les ponents, 

jornada, havia revisat l’opuscle editat per 
la Generalitat Marcar les diferències: la 
representació de dones i homes a la llen-
gua 

diacrònica d’exemples (pp. 27-46), s’en-
carrega de proporcionar tot d’usos de 
desdoblaments que s’adiuen a la perfec-

de la llengua ajuden a canviar [...] el lloc 

(p. 46), capgirament adaptat d’aquella 
que els lingüistes solen predicar.

On radica el malentès de tot plegat? 
Es pot dir que en un error terminològic o, 

-
vint, s’ha substituït el mot sexe pel de 
gènere en molts contextos en què, en re-
alitat, es parlava del segon. En altres ter-

de categoria gramatical. El gènere, en ca-

arbitrari. Així, doncs, no podem identifi-
car el gènere gramatical amb el sexe: els 
objectes tenen gènere masculí o femení, 

-
bitrarietat del gènere ens la demostra l’es-
tudi d’altres llengües, les quals poden 

-
many)  o, fins i tot —com aclareix Junyent 
(p. 10)—, fonamentar aquesta categoria 
gramatical  en altres trets (animat/inani-
mat, o humà/no humà).

-
gua sense gènere i en què el masculí i el 
femení es refereixen al sexe —i que, per 

formes per a saber, per exemple, si es 
parla d’un doctor o d’una doctora—, que 
el català ha calcat sense miraments 
aquest procediment. A això s’hi afegeix 
el problema que l’anglès, en ser una llen-

-
cat que inclogui el marcat o, pel que fa al 

-

-
ments que s’incorporen al català tenen 
dos efectes fonamentals: el d’afegir una 
marca de femení allà on no cal i, encara 

-
binacions abstruses, sobretot pel que fa a 
la concordança de noms i complements 
(vg., en aquest sentit, la perla que Junyent 
ofereix a la p. 11).

que recullen aquestes actes, hi ha la de 

del tema del llenguatge no sexista, se situa 

-
pecte ha de complir tres requisits: ser 
gramatical, no atemptar contra l’econo-
mia lingüística i no provocar interpreta-

de «política d’aparador» (p. 48) per fer 

que, amb la finalitat de no discriminar la 
dona tot visibilitzant-la -
guatge, simulen construir una societat 

-
-

gica de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan 
Martí i Castell (pp. 69-79), que repassa els 
canvis introduïts, respecte del Diccio nari 
general de la llengua catalana de Pompeu 

 i en el DIEC2. En 
aquests darrers, pel que fa al lemari que 
designa càrrecs i oficis, s’hi desenvolupen 

s’hi suprimeixen expressions susceptibles 
d’implicar un tractament sexista o s’hi 
substitueix el mot home per un de no mar-

afegeixen de nous per tal d’obtenir una 

dona en el diccionari. 
De totes maneres, com diu Martí i 

Castell (p. 74), «pretendre que cal espor-
gar de les llengües aquells elements que 

-
mes». Què s’hauria de fer, per exemple, 
amb les expressions que provenen del 

lexicalitzat? ¿S’haurien d’eliminar de l’ús 
lingüístic expressions com Déu meu!, 
Verge santa!, si Déu vol, Déu n’hi do!, 
per l’amor de Déu, tot déu, de cal déu, 
ser alt com un sant Pau, ser fariseu, ren-
tar-se’n les mans (com Pilat), ser un Ju-
des, fer Pasqua abans de Rams o el ma-
teix adéu? Ni l’ús d’expressions de base 

-
clistes. Confondre la gramàtica amb la 

Estirant la corda, es pot dir que 
-

guns a oposar-se al sentit genèric del 
terme home (pp. 77-78). Cal recordar 
que, en llatí, hŏmo
hǔmus («terra») i que, per tant, tenia el 

-

Per al sentit de mascle, es recorria a vĬr, 
que, en català, ha donat els derivats viril, 
virilitat o virilment. Si no s’ha de ser se-
xista lingüísticament parlant, ¿caldria 
proposar, aleshores, de l’homo sapiens, 

mulier sapiens? 
si hom s’oposa al sentit genèric de home, 
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Jbona pila d’anys gràcies a la ingent 
tasca que ha dut a terme durant molt 

de temps en l’estudi de la llengua cata-

emblemàtiques i ambicioses de la dialec-
tologia catalana. Avui dia la seva obra 
encara continua essent de referència en 
tot l’àmbit de la catalanística.

El Petit atles lingüístic del domini 
català
que no ens poden deixar indiferents, ni 
als filòlegs ni a les persones que tenen 

interès per la llengua i per conèixer-la 

cop d’ull ràpid ja podem percebre la gran 

ha al darrere.
Tal com especifica el Veny mateix en 

referències al lèxic del camp i els cul-

200 que conformen el volum quatre de 
l’Atles lingüístic del domini català (1 de 
comparatiu, 26 mapes fonètics i 94 ma-
pes lèxics). El volum l’inicien dos mapes 
introductoris: el primer amb els 190 
punts d’enquesta i el segon amb les co-
marques que formen tot el territori de 
parla catalana.

Amb aquesta varietat de mapes el 
lector pot descobrir àmpliament l’enorme 
riquesa de la nostra llengua plasmada en 

quines zones es diu ordi, civada o avena, 
-

tra o a l’hora de pronunciar la paraula 
jou. I tot això, acompanyat d’uns mapes 
d’una qualitat molt bona, ben fets i ben 
cartografiats.

Cada mot estudiat apareix numerat des 
del 461 fins al 581, primer i últim res-

clara i adequada. Sota la paraula o el sin-
tagma que s’analitza hi ha la referència 
corresponent al mateix mot o sintagma de 
l’ALDC. Tot seguit hi ha referències eti-
mològiques i les explicacions que comple-

En alguns casos les explicacions necessà-

mapa són força llargues i aleshores 
apareixen a pàgina sencera, amb el mapa 
corresponent a la pàgina següent (sempre 
a la dreta perquè no calgui girar full).

Un cop ja s’han presentat tots els ma-
pes, hi ha la llista amb la bibliografia 
consultada, pràcticament exhaustiva. 

la llengua i la dialectologia, molt útils per 

entesos d’aquesta disciplina. Un índex 
alfabètic de mots clou el volum.

Tota l’obra desprèn qualitat de prin-
cipi a fi, tant en les explicacions lingüís-
tiques que hi apareixen com en els mapes 

-
ble la utilitat, com dèiem, dels índexs que 
trobem al final del llibre, que permeten, 
en tot moment, localitzar qualsevol pa-
raula relacionada amb aquest camp se-
màntic i que ha aparegut prèviament en 
algun dels mapes.

porta a terme amb els atles encara es 
troba en una fase intermèdia. Cal tenir en 
compte les dificultats inherents que plan-
teja, tant logístiques com editorials, així 
com la relativa lentitud que suposa haver 
de revisar tants aspectes i tan diversos. 
Tot i això, no tenim cap dubte que el seu 
esforç acabarà superant tots els esculls. u
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Petit atles 
lingüístic

¿s’haurien de qüestionar, com a mínim, 
atès que provenen de hŎmo i fan referèn-
cia indistintament a homes i dones, les 
formes hom, tothom (vg., pel que fa a 

de Els Marges), prohom, homenatge, 
humà, humanista, humanisme, humani-
tari, humanitat i homicidi? Per motius 
similars, ¿caldria qüestionar els derivats 
de pare com padrina, casa pairal, pà-
tria, expatriar, patrimoni (el patrimoni 
de les dones seria el matrimoni?), patro-
cini, parricidi o empadronar-se?

Per a arrodonir aquest tema, als tex-
-

gir-hi les aportacions de Gabriel Bibiloni 
(els articles aplegats sota el títol «Llen-
guatge, gènere i sexe», L’Espira, 21-3-

(coordinadores del monogràfic «Sobre el 
gènere i el sexe en les llengües», Caplle-
tra, núm. 54, 2013). El llibre de Junyent, 

d’aquesta lingüista (pp. 9-23), a part de 
les ponències, recull un resum de les in-
tervencions que es feren al final de la 
jornada (pp. 139-169) —entre les quals 

la de qui va cloure l’acte, el desaparegut 
Joan Solà— i, en forma d’apèndix, dos 
textos afegits del camp de la lingüística i 
l’«Acord sobre l’ús no sexista de la llen-
gua», fruit del grup de treball, aquest 
darrer, que es va constituir arran de la 
jornada. Des del punt de vista normatiu, 
malgrat el castellanisme desperdici (p. 

abo-
car
bastant acurada.

El problema dels desdoblaments en 
català preocupa especialment quan, com 
afirma Junyent off the record, es troba 

aquest sentit, cal conscienciar els do-
cents que formaran les noves generaci-
ons del país. Diu Jordi Puntí (p. 137), 
adduint exemples similars, que aquesta 

mena d’expressions es presten, fàcilment 
i literàriament, a una «voluntat parò-
dica». Això fa pensar en aquells versos 
de Salvador Oliva, que, en els anys vui-
tanta del segle passat, valent-se d’un joc 
de paraules mitjançant el gènere en ca-
talà, feien: «un tren no pot ser el mascle 

fil, / ni vila no designa dona vil, / ni mai 
no fan l’amor el be i la bena». Recordant, 

del català que la Generalitat va impulsar 
sortint de la dictadura, sembla lícit que, 

-
car-ne els usos aberrants, es recomani la 
lectura del llibre que Junyent acaba 
d’editar, exponent de la feina ben feta, el 
qual no va destinat exclusivament als 

u
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