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editorial

Un senyor de Barcelona...
... i un senyor de Madrid ocupen aquesta vegada la nostra pàgina editorial, per raons
d’actualitat i d’importància.
En primer lloc ens hem de referir a Antoni
Maria Badia i Margarit, un gran lingüista que
ens va deixar el dia 16 de novembre del 2014, a
l’edat de noranta-quatre anys. Havia nascut el
30 de maig de 1920 a Barcelona, ciutat on també va morir. Amb motiu del seu decés, la premsa ha parlat d’ell, amb raó, com a «eminent filòleg i sociolingüista», com un savi que va posar
«ciència i passió per la llengua», com a «gramàtic
dels temps difícils», com a «referent de la cultura catalana», com «un mestre de lingüística i
d’humanitat», com a «pioner de la sociolingüística catalana», com a «mestre de mestres», com a
«persona compromesa amb la defensa de la llengua», com «un dels nostres grans savis», com
«l’artífex de la modernització de la filologia catalana», com a «pont entre la generació de Pompeu
Fabra i la dels filòlegs contemporanis», etc.
De formació universitària, arribà a ser catedràtic i rector de la Universitat de Barcelona.
La seva primera obra cabdal, entre la diversitat de camps lingüístics que va tractar, fou la
Gramática catalana (Ed. Gredos, Madrid 1962),
redactada en castellà. Una altra obra important
fou la Gramàtica de la llengua catalana (Ed.
Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1994), redactada en català, si bé amb alguns aspectes discutibles (que potser algun dia seria oportú que
calibréssim des de la nostra revista). Com és
lògic, va ser membre de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans, secció que presidí de 1989 a 1995. Durant la seva llarga vida va
rebre moltes distincions, entre les quals destacarem els doctorats honoris causa per vuit universitats, la Medalla d’Or al Mèrit Científic de
l’Ajuntament Barcelona (1999), la Creu de Sant
Jordi (1986) i la Medalla d’Or de la Generalitat
de Catalunya (2012) i el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes (2003).
Badia i Margarit ens deixa, doncs, un llegat valuosíssim en els camps filològic, gramatical, sociolingüístic i també cívic i humà. A
la memòria d’aquest destacadíssim «senyor de

Barcelona» dediquem el nostre respecte i la nostra gratitud.
En segon lloc ens referirem a Juan Carlos
Moreno Cabrera, nascut a Madrid l’any 1956 i
que fa anys que és, des de la Universitat Autònoma madrilenya, una veu solitària i contra
corrent per la seva crítica d’allò que anomena
«nacionalisme lingüístic espanyol». Ha estat
reconegut amb el Premi Internacional Ramon
Llull «per la defensa de la igualtat i dignitat de
totes les llengües, i la seva actitud crítica davant
les ideologies lingüístiques assimilacionistes»,
practicades, entre altres, per l’Estat espanyol.
En declaracions a la premsa a principis de
desembre de l’any passat, manifestava, entre
altres coses, que «el castellà ha arribat a ser la
llengua de comunicació de tots els espanyols per
imposició» (contra el que havien afirmat, falsament, altres instàncies del Regne); com també,
que «no hi ha llengües grans o petites»; i encara:
«Oficialitzar el castellà [en una Catalunya independent] seria una arma que es donaria a l’imperialisme espanyol.» Més recentment (començaments de febrer d’enguany) ha declarat: «Les
denúncies de suposats atacs [des de Catalunya]
al castellà són només inquietuds per a no perdre l’imperial isme lingüístic.» O bé: «El concepte de llengua comuna [referit al castellà a
Espanya] és del tot excloent, ja que es basa en el
fet que és l’únic idioma que es pot entendre.» I
semblantment: «És un esquema típic del nacionalisme espanyol actual: associa la indissolubilitat de la llengua amb la de la nació.»
Per això el professor J.C. Moreno Cabrera
esdevé un madrileny més o menys excepcionalment receptiu envers les tesis catalanes —que
són, val a dir-ho, tesis de sentit comú, basades
en la història i en la realitat—, gest que li hem
d’agrair i, per tant, considerar-lo amic nostre
i un autèntic «senyor de Madrid». Gràcies, Dr.
Moreno, pel vostre valent testimoniatge!
Tant de bo que més «senyors de Barcelona» i
«senyors de Madrid» —i, per extensió, catalans
i castellans— poguéssim dur a terme diàlegs
fructífers en bé de la ciència, la bona entesa i la
dignitat de pobles i llengües. u
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Un poble que no sap que ho sigui,
que té una llengua i una cultura,
però no se n’adona, no és més que
un poble a mitges.
Un poble que es coneix a si mateix,
que té consciència, però passiva, de
la seva unitat espiritual, és incomplet encara.
Quan, tenint aquesta unitat espiritual i sabent que la té, vol viure i
actuar com a poble, solament llavors és un poble.
Enric Prat de la Riba
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«Obrint portes: la llengua catalana a la Universitat de Barcelona», una exposició que sintetitza la història recent de la Universitat en el
camp de la llengua
Abel Carretero Ernesto (Comissari de l’exposició)

E

l 19 de novembre del 2014 es va inaugurar, al vestíbul
de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, l’exposició «Obrint portes: la llengua catalana a la Universitat de Barcelona», promoguda des del Vice-rectorat d’Estudiants i Política Lingüística. En aquest edifici tan singular i
tan bell —l’edifici que acompanya sempre la imatge oficial de
la Universitat— hi va romandre fins al 16 de desembre. Cal
dir, d’entrada, que ha estat la primera exposició que s’organitza des de dins de la Universitat, és a dir, amb la participació tant d’alumnes encara en formació com de professors, la
qual cosa pensem que li confereix una peculiaritat especial1.
El projecte es va començar a gestar al mes de gener, i
durant tot l’any, fins ben entrat el mes d’octubre, no es va
donar per acabat. Al llarg dels deu mesos que va durar el procés de creació les tasques que es dugueren a terme són ben
variades. Tot seguit exposem les principals línies a partir de
les quals es va elaborar la mostra.
Primer de tot, cal que responguem a la pregunta de quin
era l’objectiu principal de la iniciativa. La resposta és simple:
la Universitat de Barcelona (UB), amb més de cinc segles
d’història a l’esquena, ha contribuït, sobretot durant la darrera centúria, a la normalització lingüística del català en
l’àmbit universitari, un dels més prestigiosos pel que fa a la
transmissió del saber i del coneixement. Per tant, mitjançant
aquesta mostra s’ha volgut divulgar tot el que ha fet la UB
en aquest camp2.
Des del punt de vista del contingut, es va optar per dividir l’exposició en diversos àmbits de tipus històric que anessin relatant, cronològicament, el que havia succeït en cada
època3. Amb tot, el primer i el darrer àmbits els vam elaborar pensant-los d’una altra manera. Per a introduir la mostra
vam convenir que el millor podia ser una explicació que posés

1. No volem deixar escapar l’oportunitat d’agrair sincerament la important
i decisiva col·laboració de la Generalitat de Catalunya, materialitzada a
través de la Direcció General de Política Lingüística i de la Secretaria
d’Universitats i Recerca.
2. En aquest sentit, creiem que és important tenir en compte que la UB és
la universitat catalana amb un nombre d’estudiants més elevat: més de
60.000 el curs 2013-2014 (el 30% del total de Catalunya), segons dades de
la mateixa Universitat.
3. Les etapes històriques en què es dividia la mostra són les següents: principi
del s. xx –1939; 1939–1975; 1975–1988; 1988–2003; 2003–actualitat. Ens
agradaria justificar els talls en els anys que marquen un canvi d’etapa, però
l’espai que necessitem ja excediria el petit resum que pretenem fer amb
aquest article.

Imatge d’un dels plafons que conté dades sobre el català

en valor les llengües en general. És així com la mostra i la
defensa d’una llengua prenen més sentit: posant-les totes en
relleu, al mateix nivell.
Per tal de complementar aquesta introducció, vam buscar diversos testimonis que hi donessin més força. Es tractava d’estudiants estrangers de la UB a qui vam preguntar
què significa per a ells la seva llengua. Així, doncs, tothom
pot identificar-se amb la seva llengua. Finalment, en aquesta
part inicial també vam redactar una petita explicació sobre
la política lingüística: què és i quins objectius té, ja que és a
través de la política que es pot exercir d’una manera efectiva
la regulació necessària per a avançar cap a la normalització.
La darrera part consistia en un seguit de dades englobades sota el títol «Els reptes de futur», la qual pretenia mostrar el que s’està fent en l’actualitat en tres àmbits clau del
món universitari: la docència, la recerca i l’acolliment. Des
d’aquesta realitat vam pretendre crear en els visitants un cert
sentiment de curiositat que convidés a la reflexió i que els
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permetés de treure les seves pròpies conclusions sobre
el paper que la UB haurà de tenir en el futur considerant
la situació del present. Finalment, també vam incorporar-hi una part més lúdica i participativa, perquè tothom
qui volgués pogués escriure en un petit adhesiu quina és
la seva paraula preferida en català4.
Hi ha altres aspectes que també van tenir un pes destacable i una rellevància especial. Ens referim, sobretot,
al fet que en la mostra hi van participar persones provinents de tres disciplines diferents: del camp del disseny
i les belles arts —per elaborar-ne la part gràfica i estructural—, del camp de la gestió cultural —per fer-ne la
conceptualització i les tasques de comunicació— i del
camp de la filologia —per aportar els coneixements sobre
la llengua—. Cal dir, doncs, que va ser una tasca duta a
terme per un equip transversal i multidisciplinari, cosa
que ens ha enriquit profundament a tots.
No voldríem acabar l’article sense donar una explicació del perquè del títol «Obrint portes». Des del primer
moment vam intentar transmetre una imatge positiva i
optimista de la Universitat i de la llengua malgrat les dificultats que any rere any anem trobant pel camí. En aquest sentit,
vam voler posar l’èmfasi, segurament, en la millor de les con4. 	 La participació va ser realment molt elevada: més de 700 persones hi van
deixar escrita la seva paraula preferida.

seqüències d’aprendre una llengua: que se t’obren les portes
—les portes del coneixement, de les persones, del territori,
de la història. Perquè obrir les portes del català i obrir-se al
català és obrir-se a una nova realitat, a una nova cultura i a
una nova societat. u

La llengua és l’ànima de la nació
Pere Ortís

L

a llengua que un poble parla, diferent i autòctona, és la
raó fonamental perquè aquest poble sigui lliure i amb
el seu Estat propi. És irracional la divisió d’Europa en
estats artificials, on se sacrifiquen llibertats de pobles i drets
humans, en llengua, en identitat, en usurpacions de béns i
espoliacions que són un abús que cal eliminar amb justícia
perquè hi hagi pau i harmonia.
Catalunya s’apuntala en un fonament sòlid per a forjar la seva independència i crear el seu Estat. És un dret
natural, inherent a la naixença, a l’existència i a la voluntat
del poble català; allò que els nostres pares han somiat de
segles i que sempre han vist eliminat amb crims, guerres i
grolleres tergiversacions. Fixem-nos com autors catalans,
i fins poetes, ens han dit sempre que la llengua és l’ànima
de la nació. Per tant, cal preservar la llengua, reconèixer-li
primer nosaltres la seva decisiva importància i enarborar-la com a senyera i títol del nostre dret a la llibertat i a
la plena sobirania. Ara aquests són els signes del temps
que presideixen en el cel de sobre Europa i que els pobles
que parlen la seva llengua i tenen la seva cultura pròpia
llegeixen amb anhel i amb esperança. u
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Filibusterisme historicista
i complicitat colonialista
Andreu Salom i Mir

J

a m’he referit, en altres avinenteses, a
l’esforç libèrrim que solen fer alguns
suposats historiadors autòctons per
a aplicar, debades, llurs tesis particulars sobre les relacions històriques entre
Espanya i Catalunya, molt especialment
des del moment en què la segona nació
perd les seves llibertats i la seva independència en mans de la primera (amb
el nom encara de Castella), en connivència i amb l’actuació decisiva de la poderosa França. Val a dir que no és quelcom
estrany que tal fet (aquell esforç libèrrim...) s’esdevingui en països conquerits,
ocupats i colonitzats com el nostre, car
són símptomes freqüents inherents al
dret de conquesta i als intents d’assimilació que els vencedors sempre porten a
terme envers els perdedors.
Heus ací, doncs, que el tipus de gent
il·lustrada suara esmentada intenta jugar
al màxim possibilista, en un joc de calculada ambigüitat aparent, la carta d’adhesió al bàndol victoriós. Cal dir, però,
que llurs esforços no es veuen gairebé
mai recompensats, per tal com els propis no han picat l’esquer, com aquells
qui s’agraden de la lletja, ni els fan
gaire cas en l’assentiment que, inútilment, pretenen obtenir. Menystinguts
pel gruix d’historiadors del país, fan

mans i mànigues per intentar semblar
uns erudits rigorosos, però tanmateix
llur capficament esdevé inútil, tant en
l’abast de llurs treballs com en el rigor
expositiu d’aquests.
El senyor Onofre Vaquer és un representant genuí de la línia explicitada.
Recentment, en un mitjà de comunicació local, ha tornat posar en entredit la
interpretació de la Guerra de Successió
en clau catalana (no li he sentit dir mai
res de la versió espanyola, lògicament),
així com també, tal com era d’esperar,
dels mites catalans del 1714. És clar,
els perdedors no poden tenir mites, ni
herois... ni tan sols història pròpia; els
vencedors sí, naturalment. Per alguna
cosa aquests darrers han guanyat la
guerra i han disposat de tots els mitjans
possibles per a reinterpretar la història al seu gust i devoció. I aquesta ha
d’ésser la història coneguda, la que cal
difondre, la que ha de conèixer tothom
i la que s’ha d’ensenyar a les escoles i
instituts. Fet i fet, un dels grans objectius dels guanyadors és fer creure sempre que els altres, els que han perdut,
no tenen història, o que és insignificant,
i no paga la pena l’esforç d’ensenyar-la
i divulgar-la. Com canta Raimon, «ja fa
molts anys que ens amaguen la història,

i ens diuen que no en tenim, la nostra
és la d’ells».
Igualment, l’esmentat senyor s’afanya a disculpar un altre cop —és una
de les seves curolles, sembla— l’estat
centralista i colonitzador espanyol: «la
majoria de casos de corrupció a l’Estat
espanyol s’han donat a comunitats autònomes, no a l’administració estatal», diu.
La realitat, però, és molt diferent. Aquest
estat està podrit de corrupció de dalt a
baix. La gran majoria de casos d’aquest
model de perversió parteixen de Madrid
i es van ramificant per les autonomies.
Aquesta corrupció espanyola generalitzada, juntament amb l’eterna espoliació
fiscal, és una de les causes de l’increment espectacular de l’independentisme
al Principat de Catalunya, a la qual cosa
han ajudat molt les polítiques anticatalanes dels governs del PP. Per això mateix,
senyor Vaquer, és absurd que divulgueu
la mentida repetida mil vegades que
Catalunya no se’n sortirà econòmicament com a estat independent. Ni cal
que repetiu l’advertiment que fa el poder
central sobre la sortida de la Unió Europea, la deslocalització d’empreses, etc.
És la campanya de la por de sempre. No
és menester que us hi esforceu, doncs;
tanmateix no us en sortireu. u

PLAERS
D’AMETLLA
Trias Galetes - Biscuits SA
Ctra. de Sils, 36
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 12 13
www.trias.cat
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Educar l’autoestima
Bernat Joan i Marí

D

urant aquests darrers anys s’ha
desenvolupant una abundant
literatura entorn del que se’n diu
«autoajuda». Si anam a qualsevol llibreria generalista (és a dir, no especialitzada), veurem que els llibres d’autoajuda
constitueixen una part important del que
es pot trobar a les prestatgeries. Evidentment, de llibres per a donar-se suport
a un mateix n’hi ha de molts tipus: els
més habituals fan referència al benestar
psicològic, però també n’hi ha moltíssims de referits a qüestions d’economia
domèstica, a temes relacionats amb la
capacitat emprenedora (entre aquests
temes, destaquen els que fan referència a
tipus diversos d’autoocupació), o d’altres
que guarden relació amb l’organització
dels afers propis, o amb la capacitat de
distribuir-se correctament el temps, o a
mil històries més que formen part de la
vida quotidiana.
Aquesta copiosa literatura ha catapultat un terme que ha esdevingut
estel·lar per a les nostres generacions
(especialment si el comparam amb
l’escassa incidència que tenia entre les
generacions passades): em referesc al
terme «autoestima». Se suposa que una
part de les desviacions de la conducta,
dels patiments psicològics i del malestar personal de la gent guarda relació
amb la manca d’autoestima. Certament,
aquesta consideració ve complementada
per una segona idea, també generalment
acceptada: qui no gaudeix d’una autoestima suficient tampoc no està capacitat per a estimar les altres persones.
Dit d’una altra manera, per a estimar
els altres resulta del tot necessari estimar-se primer un mateix.
No he vist, emperò, gaires referències a la qüestió de l’excés d’autoestima. Els autors del tipus de literatura a què feim referència demostren la
plena convicció que hi ha moltes més
persones, en el si de la nostra societat,
que pateixen manca d’autoestima que
no que en pateixin excés. O bé pensen,
que també podria ser, que les persones
8

que pateixen (perquè l’excés tampoc no
resulta gaudi, com molt bé sabien els
seguidors del vell Epicur) excés d’autoestima no acudiran a aquest tipus de
literatura per intentar resoldre els seus
problemes. Bàsicament, perquè, en
general, els qui en tenen un excés no
ho veuen com un problema.
L’autoestima constituiria, doncs, la
posició saludable des del punt de vista
psicològic. La majoria de les persones,
i, entre elles, el conjunt de les que gaudeixen d’un estàndard suficient de salut
psicològica, es trobarien dins la franja
dels qui gaudeixen d’una autoestima
raonable. La manca d’autoestima porta
al malestar personal i a grans dificultats
a l’hora de relacionar-se amb altres persones. I l’excés d’autoestima comporta
també trastorns de caire psicològic que
no reporten cap bé a les persones que el
pateixen, encara que sovint siguin del
tot incapaces d’avaluar-ho.

Lleialtat lingüística
i autoestima
L’autoestima d’una persona es
podria descompondre en diferents
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aspectes. No es tracta d’una qüestió
etèria, només analitzable com un tot,
sinó que es pot fragmentar i analitzar d’una manera descomposta. Vull
dir que resulta del tot possible (a més
de probable, i totalment freqüent) que
una persona estimi algunes parts del
seu caràcter, o de la seua personalitat,
o de la seua complexitat física, o de
les seues circumstàncies personals, i,
en canvi, en valori més negativament
d’altres. Aquesta consideració forma
part d’una mínima objectivitat a l’hora
d’avaluar-nos a nosaltres mateixos. No
tots som bons en les mateixes coses,
ni gaudim de les mateixes habilitats,
ni compartim les mateixes virtuts.
Per cert, un dels objectius del nostre
sistema educatiu rau, precisament, a
aconseguir que els alumnes que s’estan formant siguin capaços d’arribar a
detectar els seus punts forts, i de fer-los
jugar a favor seu.
El component de l’autoestima que
fa referència a la llengua, en la literatura sociolingüística general, s’anomena «lleialtat lingüística». Entre els
parlants de llengües que compten amb
un ús plenament normalitzat, la lleial-
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tat lingüística constitueix l’actitud
lingüística general. Què implica disposar d’un grau elevat/suficient de
lleialtat lingüística? Implica diversos
aspectes, que anirien des del més elemental de tots (identificar-se com a
parlant de la llengua pròpia) fins als
més complexos (com ara usar la llengua pròpia amb normalitat i naturalitat, valorar-la positivament, transmetre-la generacionalment, etc), i arriba
a incloure’n d’altament compromesos
(com ara, treballar perquè la llengua
pròpia ocupi el lloc preeminent dins
la pròpia societat, cosa que en el cas
de les llengües minoritzades —i,
encara més, de les minoritàries— no
es pot donar per descomptat de cap
de les maneres).
La lleialtat lingüística, doncs, ocu- Núria Aramon lliurant a Josep Guardiola, aleshores entrenador del FC Barcelona, el Premi
paria la franja més ampla, entre els Ramon Aramon Serra a la Lleialtat Lingüística. Vegeu LN80, p. 3 Foto: Adrià Costa Rifà
parlants de llengües que tenen un ús
plenament normalitzat. Però aquesta Negació
ser coneguda per tothom, mentre que les
actitud lingüística (que equivaldria a
La negació constitueix la forma més altres resulten generalment prescindil’autoestima, en general) pot distorsio- contundent de manca d’autoestima. bles. Aquest model desigualitari imposa
nar-se tant per defecte com per excés. En aquest cas, pens que sí que ens hi una llengua, i constitueix un handicap
Però no resulta possible que aquests podem referir, d’una manera ben clara, de gran volada a l’hora d’intentar manfenòmens ocorrin (o, almanco, que com a autoodi. La negació lingüística tenir la diversitat lingüística arreu del
ocorrin d’una manera equilibrada) entre es produeix quan el parlant es nega a si món. Generalment, parteix del principi
els parlants de llengües majoritàries o mateix com a membre d’una determi- que hi ha llengües superiors i altres d’inentre els parlants de llengües minorit- nada comunitat lingüística, com a par- feriors (d’aquí el concepte de supremacisme lingüístic).
zades o minoritàries. La distorsió de la lant d’una llengua concreta.
Dins el fenomen, també hi podem
Una de les xacres de la minoritzalleialtat lingüística, entre els parlants de
llengües minoritzades i minoritàries, es apreciar graus. No valorarem de la ció lingüística consisteix a acceptar el
produirà per defecte, mentre que entre mateixa manera la negació de qui cons supremacisme, és a dir, a projectar la
els parlants de llengües de gran abast es cientment afirma que no parla una llen- pròpia lleialtat lingüística sobre una altra
gua (quan en realitat sí que la parla, llengua perquè és considerada superior a
produirà per excés.
o fins i tot la té com a llengua fami- la que un ha rebut per transmissió geneliar), com ocorre en molts parlants de racional. Seria el cas de qualsevol parMinorització i manca
la llengua caló romaní, o amb parlants lant d’una llengua minoritzada, o d’una
d’autoestima
d’algunes llengües americanes o afri- llengua minoritària, que accepti que una
En l’observació de les actituds lin- canes, i la negació de qui, essent tem- altra llengua sigui dominant, fins i tot
güístiques trobam un aspecte ben clar: poralment a l’estranger, per exemple, dins el territori de la pròpia (és a dir, que
existeix una correlació que sembla bas- «oblida» que és parlant d’una llengua accepti, d’una manera clara i precisa, la
tant clara entre el grau de minoritza- minoritzada i només s’identifica com a desigualtat lingüística, i que la llengua
ció lingüística i la manca d’autoestima parlant de la llengua de l’Estat. En l’un perjudicada sigui la seua).
(anomenada, en una terminologia més i l’altre cas es produeix negació, però
contundent, en determinada literatura en el primer és molt més potent que no Menfotisme
Es tracta d’un terme ben nostrat que,
sociolingüística, «autoodi»). A més pas en el segon.
des del meu punt de vista, té una potènminorització, més manca d’autoestima;
cia i una força significativa, una càra més dominància lingüística, més pos- Submissió al supremacisme
El supremacisme lingüístic s’ex- rega semàntica, prou superior a l’insísibilitats que es produeixin casos d’expressa, per exemple, en la legislació, pid «indiferència» (que també resultaria
cés d’autoestima.
La manca d’autoestima presenta quan es promou un model clarament acceptable). Consisteix a negar la impordiversos graus, i tots aquests graus són desigualitari. Se suposa que, havent-hi tància de la qüestió lingüística, sense
observables en els casos de minorització diferents llengües dins un mateix estat, negar la pròpia llengua i sense negar la
posem per cas, n’hi ha una que ha de igualtat com a finalitat desitjable.
lingüística:
Llengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015
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El practiquen les persones que es desentenen de la qüestió lingüística (i, sovint,
de la pràctica normal de la seua llengua)
perquè troben que no mereix ni l’esforç
ni la constància que requereix fer-ne un
ús normal, d’una manera regular.
Acomodació

Existeix un matís entre l’acomodació i el menfotisme. Les persones que
practiquen l’acomodació lingüística,
senzillament, defugen qualsevol tipus
de conflictes. Per tal de no entrar en
conflicte, canvien de llengua, sense que
això, necessàriament, hagi d’implicar
que considerin la seua llengua com a
inferior, menys apta o menys adequada
per a determinats usos.
La tendència general, entre els
humans, és a evitar el conflicte. Per
aquest motiu, l’acomodació juga sempre a favor de la llengua que ha assolit
un estatus social o legal preponderant
(generalment, a partir de la pràctica planificada i sistemàtica de la violència, en
el present o en etapes històriques passades, contra els parlants de la llengua
minoritzada).
L’acomodació porta a un canvi de
codi automàtic entre els parlants que
coneixen bé les dues llengües (que, inexorablement, són, d’una manera generalitzada, només els parlants de la llengua
minoritzada o minoritària), mentre que
resulta més complicat per als parlants
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de la llengua majoritària (sovint per
manca de coneixement fluid de l’altre
codi, però també per manca de necessitat de replantejar-se els seus hàbits lingüístics).

L’excés d’autoestima:
el xovinisme
L’excés d’autoestima, en general, pot
portar a síndromes com ara la megalomania. En termes lingüístics (en aquest
cas, igual que en termes polítics), l’excés
d’autoestima desemboca en xovinisme.
El xovinisme lingüístic consisteix a considerar la pròpia llengua com a superior
a les altres (o, si no d’una manera generalitzada, sí almenys superior a la llengua a la qual es troba superposada).
Les manifestacions més habituals del xovinisme lingüístic passen
per l’acomodació i per l’assumpció del
supremacisme lingüístic. Els parlants,
en aquest cas, consideren que la seua
llengua és suficient per a desenvolupar
les seues activitats i consideren com una
nosa (o com una imposició inacceptable)
el fet d’haver d’aprendre l’altra llengua
(generalment, la pròpia del territori, de
la societat d’acolliment).

Educar l’autoestima lingüística
Acabarem aquest article fent algunes consideracions sobre el paper del
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sistema educatiu en l’educació de les
actituds lingüístiques, i, concretament,
en l’educació en la lleialtat lingüística
i en l’autoestima.
Una de les tasques que, legalment,
té encomanat el nostre sistema educatiu és la de treballar perquè els alumnes, en els diferents nivells educatius,
assoleixin un grau elevat d’autoestima.
Sense autoestima, no poden esdevenir
autònoms, ni poden desenvolupar plenament, en bones condicions, la seua
tasca com a aprenents. L’autoestima els
proporcionarà confiança, un element del
tot necessari per a poder progressar en
els estudis i per a poder formar-se com
a persona.
Com a component de l’autoestima
(general), cal entendre-hi l’educació
en la lleialtat lingüística. Educar en la
lleialtat lingüística implica fomentar
l’autoconfiança dels catalanoparlants
en quant parlants d’una llengua minoritzada, amb una comunitat lingüística
que vol recuperar la plena normalitat
per a la llengua pròpia. Educar en l’autoconfiança implica aprendre a superar
els diferents obstacles que conformen el
paisatge social de la minorització lingüística: aprendre a usar normalment,
d’entrada, la llengua catalana; aprendre
a mantenir la llengua catalana davant
persones que no la parlen però l’entenen;
aprendre a utilitzar la llengua tant en
usos formals com informals; i, ja en un
grau més avançat de compromís, aprendre a fer part del compromís lingüístic,
i a integrar-lo en l’escala de valors de
cada alumne, de cada ciutadà.
Per a les persones que viuen entre
nosaltres i que són parlants d’una llengua majoritària, s’ha de treballar, s’ha
d’educar, en el sentit que, sense haver
de minvar per res la lleialtat envers la
seua llengua, rebutgin qualsevol casta
de supremacisme lingüístic, qualsevol
menyspreu envers les llengües no tan
parlades (i, molt especialment, envers
la llengua del país d’acolliment)… I,
finalment, recordem que educar implica
transmetre la idea (i l’actitud) que l’esforç per a convergir en la llengua pròpia, la llengua catalana, com a llengua
pública comuna forma part d’un projecte
àmpliament compartit per la nostra societat, un projecte en el qual, certament, el
sistema educatiu té molt a dir. u
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Una bíblia independentista
Marcel Fité

L’autor involuntari:
Bartolomé de las Casas (o Casaus?)
En els textos impresos a Sevilla l’any 1552-1553,
Bartolomé de las Casas afegeix «o Casaus».al seu cognom Aquesta variant apareix a l’encapçalament de
la Brevísima relación de la destruición de las Indias
en l’Argument i al principi del Pròleg. Apareix també
a la resta de textos impresos en aquella data, tret de
l’«Octavo remedio». Segons els experts en la matèria,
després d’aquestes publicacions, aquesta «anomalia»
ja no es tornarà a repetir en cap de les seves obres
posteriors. Però sí que reapareix —i ja no pas com
una anomalia— en la seva signatura com a bisbe de
Xiapas, en què signa simplement Barthomeu. Casaus.
L’explicació que els experts han donat al tema em
sembla, amb tots els respectes, bastant poc convincent.
André Saint-Lu, que demostra conèixer bé l’obra de
l’autor, per exemple, afirma: «quiso, por tratar-se de
escritos dados a la imprenta, diferenciarse de los otros
Las Casas...» És com si un servidor, per tal de diferenciar-me d’altres Fités, signés Marcel Fité / o Ruipérez,
per exemple. La veritat és que el mètode és poc operatiu i creïble. A més a més, la resta de textos de Las
Casas —també donats a la impremta!— ja deixen de
dur aquest afegit. I per si això no fos prou, quan Las
Casas passa a ser bisbe de Xiapas, no solament reprèn

Bartolomé de las Casas «o Casaus?»

el cognom Casaus, sinó que prescindeix del Las
Casas. L’argument de Saint-Lu, per tant, no se sosté.
Crida molt l’atenció que quan Las Casas se’ns presenta
com a Casaus és justament quan els seus textos o simples
escrits s’escapen de les urpes de la censura, és a dir, d’aquella extraordinària màquina de controlar els actes i els pensaments que era la Inquisició espanyola. Els textos de Sevilla,
en efecte, van ser publicats clandestinament, sense cap mena
de llicència ni permís. I quan Las Casas era a Mèxic sabia que
la Inquisició era a milers de quilòmetres de distància.

La «Brevísima»
Hauria pogut ser un nou evangeli contra tota mena de
guerres i invasions; el punt de partença d’una nova era;
el testimoni privilegiat d’aquell gran camp d’extermini en
què es va convertir tot el continent americà; la denúncia de
l’ambició i de la crueltat amb què alguns països europeus
es van posar a devorar el Nou Món. I fins i tot, a partir de
la biografia del seu autor, un autèntic Quixot de la Realitat.
Biografia que, per cert, restaria incompleta: no hi ha cap
document on es pugui verificar ni la data ni el lloc on va
Llengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015
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néixer, fins al punt que el cinquè centenari del seu naixement
es va celebrar dues vegades, en 1974 i en 1984, a causa de les
discrepàncies entre els investigadors i, és clar, de la manca
de documentació. Aquesta manca de dades en la vida d’un
bisbe que va tenir l’ocasió de parlar amb tots els reis espanyols de l’època —Ferran el Catòlic, Carles I, Felip II— no
deixa de ser sorprenent! I també sospitosa.
Però la Brevísima relación de la destruición de las Indias
(a partir d’ara, «La brevísima»), va quedar reduïda als escassos exemplars que Casaus (o de las Casas?) va aconseguir distribuir de la seva edició sense llicència de 1542, duta a terme
per mitjà de l’impressor Sebastián Trujillo. Tot i això, el llibre
degué fer el seu camí. Així, l’any 1550, en el «Real Consejo»
o «Consejo de los Catorce» de Valladolid, Casaus (o de las
Casas?) es va veure obligat a defensar les seves tesis i punts
de vista amb contundència davant el seu oponent Juan Ginés
de Sepúlveda, l’erudit renaixentista i confessor de Carles I.
També es va mostrar taxatiu i dolgut amb l’historiador reial i
oficial de la Corona, Gonzalo Fernández de Oviedo. I és normal que fos així. Les idees de Sepúlveda i d’Oviedo contrastaven fortament amb les de Casaus (o de las Casas?). Transcriure’n només les parts més grotesques ja bloquejaria la
xarxa. Oviedo, per exemple, defensava: «Los indios estuvie
ron alguna vez bajo la autoridad de la monarquía visigoda en
España. De donde se deduce que los reyes castellanos estaban,
únicamente, recuperando territorios que alguna vez habían
sido españoles.» Sostenia també: «Los huesos del cráneo (dels
indis) son cuatro veces más gruesos que los de los cristianos.
Y, por lo tanto, cuando uno hace la guerra contra ellos y se
aproxima a pelear cuerpo a cuerpo, uno debe tener mucho
cuidado de no golpearlos en la cabeza con la espada, pues yo
he visto que muchas espadas se quiebran al hacerlo. Además
de ser tan gruesos, sus cráneos son muy fuertes.» La millor
solució, per a Oviedo, era que els indis desapareguessin de
la superfície de la terra i insistia que «Dios los ha de acabar
presto», ja que el seu extermini seria «una enorme caridad
de Dios». Sepúlveda tampoc no es quedava enrere a l’hora
de valorar la humanitat dels indis. Alguns dels seus textos
haurien fet les delícies del mateix Himmler. «Aunque algunos de ellos demuestran cierto ingenio para algunas obras de
12
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artificio, no es este argumento de prudencia humana, puesto
que vemos a las bestias, a las aves y a las arañas hacer ciertas
obras que ninguna industria humana puede imitar cumplidamente [...]. Porque el tener casas y algún modo racional de
vivir y algunas especies de comercio, es cosa a que la misma
necesidad natural induce, y sólo sirve para probar que no son
osos ni monos, y que no carecen totalmente de razón [...].
Cómo hemos de dudar que estas gentes tan incultas, tan bárbaras, contaminadas con tantas impiedades y torpezas han
sido justamente conquistadas por tan excelente, piadoso y justísimo rey como lo fue Fernando el Católico y lo es ahora el
César Carlos, y por una nación humanísima y excelente en
todo género de virtudes?»
Al llarg de la història no han estat pas pocs els qui han
intentat desvirtuar i combatre l’obra de Casaus (o de las
Casas?). Des del curiós cas de Vargas Manchuca, que no fa
res més que donar carta d’autenticitat al contingut de l’obra
per la via de justificar els fets (els càstigs, les violacions, etc.),
fins a l’inefable Menéndez Pidal, el qual va voler presentar
Casaus (o de las Casas?) com un malalt mental, amb una
doble personalitat.
Certament, la «Brevísima» hauria pogut ser un document
extraordinari i revelador de les coses que van passar a partir del descobriment d’Amèrica. Us imagineu el relat minuciós del que passava als camps nazis dut a terme per un nazi
penedit? Però l’obra de Casaus (o de las Casas?), en lloc de
ser tinguda en compte, assumida i potenciada, va tenir una
sort més aviat escassa a la Península, fet que no privà que
es constituís en el punt de partença de la famosa Llegenda
Negra. Seguir el seu itinerari editorial és seguir una part de
la història d’Europa i també de la nostra.

De document de denúncia
a Bíblia independentista
José Miguel Martínez Torrejón, professor al Queens
College de City University of New York, filòleg i estudiós
de la literatura ibèrica, ha publicat un estudi preliminar força
documentat de la «Brevísima». Una de les coses que ens sor-
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prenen, en referir-se a l’autor de l’obra, és la rapidesa amb què
parla i liquida el tema de «su supuesto apellido Casaus, que le
añadía un tinte de nobleza rancia que no podía sino ayudar a
la causa de su credibilidad». No sabia que el cognom Casaus
tingués tantes virtuts i valors! També sorprèn, en una obra tan
exhaustivament documentada, la manera despullada i sòbria
com explica que el manuscrit més antic de l’obra inclogui
«algun catalanismo (“esglesia”)», fet que, segons ell, «apunta
al origen de los amanuenses». Podria ser, però caldria explicar-ho millor, em sembla.
Pel que fa a l’itinerari editorial de l’obra, criden molt
l’atenció les escassíssimes edicions que se’n van fer a la
Península abans del segle xx, en comparació amb les que es
van produir a fora. I encara és més sospitós el fet que, tret
de la primera (Sevilla 1552), la resta es van produir en dates
molt assenyalades. N’hi ha una de Barcelona de l’any 1646,
una altra de Cadis de 1820 i una altra de Madrid de 1879. És
a dir: Guerra de Separació, Trienni Liberal i primers anys
de la Restauració. El nombre és ridícul si es compara amb
les edicions que es van fer més enllà del Pirineu: una vintena a Holanda (durant els anys que depenia d’Espanya), set
a Anglaterra, catorze a França, etc.
Evidentment, la «Brevísima» a la Península s’havia convertit en un llibre prohibit (tal com també ho van ser els famosos

gravats de Theodor de Bry [vegeu-ne dos ex. en p. 12]). Prohibit
i perseguit. L’edició de Barcelona s’efectuà en plena Guerra de
Separació, just quan, amb la vinguda del d’Enric de Lorena
(1645-1647), Catalunya vivia un període de relativa esplendor
i d’esperances, tot i estar enmig d’una guerra. L’editor va ser
un tal Antoni Lacavalleria, parent de Pere Lacavalleria, sense
que en tinguem, però, més dades. El llibre tingué molta difusió
i arribà també a Portugal, on va ser utilitzat per a donar arguments a favor de la seva futura independència. Més enllà del
fet sorprenent que gairebé ho desconeguem tot sobre l’editor
català de l’obra —si més no, jo no n’he sabut trobar cap més
dada que les que aporto—, és interessant veure la manera com
va ser acollida aquesta obra editada a Barcelona. Un exemplar,
per exemple, va arribar a les mans del jesuïta de Saragossa,
Francisco Minguijón, el qual es va esgarrifar davant aquella
«relación de cosas muy terribles y fieras cuales no se leen en
las historias de otras naciones» i considera que, encara que
siguin veritat, «no hay que publicarlas por todo el mundo, que
esto toman ocasión los enemigos de España».
Heus aquí com un llibre fet amb la intenció de millorar
la vida dels indis americans es va convertir —per la via de
la prohibició i de la mala consciència— en un instrument
poderosíssim per a molts dels països que volien independitzar-se d’Espanya. u

Llengua Nacional
D ades personals
Nom				Cognoms						DNI
Adreça
Codi postal		Població							Comarca
Telèfon							Adreça electrònica		
Subscripció a la revista trimestral L lengua N acional pel període d’un any, prorr ogable, si no hi ha ordre en contra,
en la modalitat de:

 50

€ = s oc i pr ot ec t or

 35

 25

€ = s o c i n u m e r ari

€ = subscri ptor regul ar

F ormes de pagament




ingrés directe (preferent): 2013 0088 69 0200522492 (Caixa de Catalunya)
banc:

Entitat |__|__|__|__|

Oficina |__|__|__|__|

Adreceu aquesta butlleta a: Associació Llengua Nacional

Control |__|__|
/

Núm. compte |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Bústia postal 24057

/

08080 Barcelona

O bé doneu-nos les dades per telèfon: 9 3 4 5 6 8 8 7 9 , o per a/e: l l engua@ l l enguanaci onal .cat, o bé feu l a sub scr ipció anant
a: ww w.l l e nguanac ional .c a t

Llengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015

13

lèxic

«Incisions» i altres mots tallants
Antoni Llull Martí

E

l verb llatí caedere, ‘tallar’, ha
produït diversos mots en la nostra llengua i en moltes altres de
les europees, normalment cultismes, a
partir de la seva arrel cis, que apareix
en el participi cisus ‘tallat’. Per exemple, incisió ‘tall efectuat en’, tecnicisme molt usat en cirurgia. I un llenguatge incisiu és aquell que penetra en
la ment del qui escolta com a través
d’un tall. També es veu aquesta arrel
en el mot incís, que vol dir ‘aficat a
través d’un tall’, i s’usa referit al tall
fet en un discurs per aficar-hi alguna
explicació o concepte.
En molts altres termes l’arrel cis en
l’accepció de ‘tall’ no hi és tan aparent
com en els que hem vist fins ara, però
si ens hi fixam la hi notarem perfectament. Concisió expressa la idea de

tallar tot el que sobra o no és essencial
en un discurs; precisió, la de tallar en el
punt exacte; la circumcisió, la de tallar
al voltant; la decisió, la de tallar tot el
que no és necessari per veure clar un
assumpte. De la mateixa procedència
són, naturalment, concís, decidir, precisar, precisament, circumcidar, circumcís, etc.
Un mot germà d’aqueixos que ha
resultat polèmic en la nostra llengua és
precís, agafat del llatí praecisus, que
significava ‘tallat, retallat’, i també
‘abreujat’, sobretot en la locució, esser
precís, que en castellà significa ‘esser
necessari’, però que en la nostra llengua, parlant com cal, vol dir que ‘té
precisió’, i precís és ‘exactament determinat, no equívoc’. Segons els puristes, dir és precís per ‘és necessari’ o

‘cal’ és, en bon català, inadmissible, i
l’eminentíssim lingüista Joan Coromines, en el seu Diccionari etimològic i
complementari de la llengua catalana,
tom III, p. 39, retreia als redactors del
Diccionari català-valencià-balear la
seva tolerància amb aquest castellanisme, que, amb tot, havia estat utilitzat
per Mn. Alcover en les Rondaies, en
distintes ocasions. És millor, per tant,
que eviteu aquesta expressió, però si
per descuit la usau, tampoc no fareu
un pecat gaire gros, i crec que mossèn
Alcover us n’absoldria amb una penitència ben petita. u

Publicat en el llibre Prenint el demble a
les paraules, d’Antoni Llull Martí (Edicions
Documenta Balear, Palma 2009, p. 184)

L’estaca, l’etiqueta i els tiquets

D

’un antic mot germànic que lleugerament transformat es troba
en diferents llengües germàniques actuals (stake en anglès, stock
en alemany i en suec, staak en neerlandès) sortiren el mot català i castellà
estaca, i d’un derivat del mot germànic
esmentat el verb anglès stick ‘aferrar,
penjar’ (en principi a una estaca) i el
neerlandès sticken, que entrà en el francès amb la forma estiquier. En l’evolució fonètica del francès, les esses que
seguien una vocal i anaven precedides
d’una consonant deixaren de pronun
ciar-se, però generalment continua
marcant-se, en l’escriptura, la desaparició de la essa mitjançant un accent circumflex damunt la vocal que la precedia. Es pot veure en els mots hôtel (de
hostel ‘hotel’), tôt (de tost ‘tost, aviat’),
etc. Idò bé, de estiquier (pronunciat etiquié) es féu étiquette per a designar un
rètol de cartró que es penjava a les bos14

ses o saquets en els quals es guardaven
els protocols i altres documents o a una
paret o porta per a donar instruccions
al personal de servei, o recordar-li
alguna cosa.
Durant el regnat de l’emperador
Carles V es començà a parlar de étiquette referint-se al protocol escrit en
el qual s’ordenaven les normes de polidesa i comportament dels cortesans. El
nom tingué èxit i aviat fou adoptat per
altres corts i adaptat a diverses llengües, entre elles les altres romàniques
de la Península Ibèrica, amb la forma
etiqueta. I d’una manera semblant,
etichetta en la italiana, etiket en l’alemanya i la sueca, eticheta en la romanesa, etikéta en serbi, etc.
També s’utilitzà el francès étiquette i les variants de forma sortides en altres llengües per a designar
un retolet penjat o aferrat a diversos
objectes per a classificar-los o indi-

Llengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015

car-ne el preu. Amb això, els anglesos inventaren un mot nou, relacionat
amb aqueix, ticket, que es donà a un
bitlletet o nota que amb el temps arribaria a tenir moltíssima utilitat, com
servir per a acreditar el dret a passar
per un determinat lloc, entrar a veure
un espectacle, rebut d’una caixa registradora, etc., etc. Aquest mot ja ha
estat adaptat a la nostra llengua amb
la forma tiquet, però en moltes altres
l’usen talment com és escrit en anglès,
com ocorre en italià i en francès. Dos
usos curiosos del mot ticket són l’anglès per ‘multa’, i l’italià per la part del
preu que han de pagar els usuaris de la
seguretat social per algunes especialitats farmacèutiques. u

Publicat en el llibre Prenint el demble a
les paraules, d’Antoni Llull Martí (Edicions
Documenta Balear, Palma 2009, p. 188)

lèxic

Els mesos de l’any
Eugeni S. Reig
Els noms dels mesos de l’any són: gener, febrer, març,
abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre
i desembre. Estudiem-los per separat.

Gener

E

l calendari romà era, inicialment, lunar. L’any tenia
304 dies i deu mesos, que s’anomenaven Martius,
Aprilis, Maius, Iunius, Quinctilis, Sextilis, September, October, November, December. El primer dia de
l’any era l’u de Martius. Posteriorment s’hi varen afegir,
a continuació de December, dos mesos més, Januarius
i Februarius. Amb aquest canvi l’any va passar a tenir
12 mesos i 354 dies. El 153 aC es va decidir que l’any
començara l’u de Januarius en lloc de l’u de Martius. El
calendari continuava sent lunar i bastant inexacte i calia
intercalar-hi alguns dies —onze o dotze— per a fer que
fóra coherent amb el ritme de la natura. Aquests dies, que
no pertanyien a cap mes, s’afegien a continuació del 23
de Februarius, quan acabaven les Terminalia, festes en
honor del déu Terminus, deïtat tutelar de les fronteres.
Juli Cèsar (100-44 aC), tribú, summe pontífex, censor,
dictador vitalici i imperator, va introduir el calendari
solar de 365 dies per tal de substituir l’any lunar. L’any
44 aC, en què Juli Cèsar va ser assassinat, el mes Quinctilis es va anomenar, en honor seu i a proposta del cònsol
Marc Antoni, Julius, ja que era el mes del seu naixement.
En temps d’Octavi Cèsar August (62 aC - 14 dC), nebot
i fill adoptiu de Juli Cèsar, el mes Sextilis, per un senatusconsultum del 23 aC, va ser anomenat Augustus en
honor de l’emperador.

El nom del primer mes de l’any deriva del llatí vulgar
jenuariu(m) i aquest del llatí clàssic januariu(m), que significa ‘que pertany a Janus’, ja que el mes estava consagrat a
aquest déu romà de dues cares, custodi de les portes i claus
del cel i de la terra. Regia el pas dels dies i de les nits i, per
això, també dels mesos. La forma del llatí vulgar jenuariu(m)
és analògica amb februariu(m).
La variant formal giner, àmpliament usada des d’antic, és conseqüència del fenomen de tancament de la e
en algunes paraules començades per gen-, molt corrent
en valencià. Així, paraules com ara gener, genoll, general, genet, geneta o genovés poden tindre, en determinats
llocs, la pronúncia popular «giner», «ginoll», «gineral»,
«ginet», «gineta» o «ginovés». Aquest tancament de la e
en i no és universal i fluctua molt, ja que en alguns llocs
es produïx i en altres no, en alguns llocs es tanca la e de
determinades paraules però no la d’altres i, fins i tot, hi ha
llocs on coexistixen formes amb e i formes amb i. També
hi ha determinades paraules començades per gen- en les
quals no es produïx mai enlloc el tancament en i, com
ara gendre, generós, generositat, geniva, gent, gentada,
genteta, gentola o gentil. Com que la cosa és molt com-
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Maig
El nom del cinquè mes de l’any deriva del llatí maju(m),
perquè estava dedicat a la deessa Maia, protectora del creixement dels fruits i mare de Mercuri, el missatger dels déus.
A Roma també l’anomenaven Majesta i sovint la identificaven amb la Bona Dea, divinitat de la terra objecte d’un culte
misteriós celebrat només per dones en una cova de Roma.
Es creia que la Bona Dea protegia la fecunditat dels camps,
la gestació i la salut.

Juny
El nom del sext mes de l’any deriva del llatí juniu(m),
perquè, probablement, estava dedicat a Juno, reina dels
déus que, amb Júpiter, el seu espòs, i Minerva, integrava
la tríada capitolina. Era protectora de la dona, de la vida
conjugal i dels parts. Tenia l’epítet de Lucina (derivat
de lux lucis, ‘llum’), perquè ajudava a vindre a la llum
feliçment.

Juliol

plexa, la millor solució és no consagrar com a forma culta
cap de les variants populars començades per gin-, malgrat
que siguen molt antigues i tinguen tradició literària. Així,
doncs, escriurem sempre gener, mai giner.

Febrer
El nom del segon mes de l’any deriva del llatí februariu(m),
derivat de februus, que significa ‘que purifica’. La februa era
una festa de purificació i expiació que els romans celebraven
el mes de febrer. Februa era un epítet de Juno, com a deessa
de la purificació. El mateix qualificatiu ( frebruus) es donava
a Plutó, déu de l’Avern.

Març
El nom del tercer mes de l’any ve del llatí martiu(m),
vocable que deriva de Mars, Martis, déu de la guerra, a qui
era consagrat. Segons Ovidi, Ròmul, el mític fundador de la
ciutat de Roma, fill del déu Mart i germà bessó de Remus, va
ser qui va dedicar aquest mes a son pare. Els romans eren un
poble bel·licós i dedicaren el primer mes de l’any –que després
va passar a ser el tercer– al déu de la guerra.

Abril
El nom del quart mes de l’any deriva del llatí
aprile(m). L’ètim és incert. Segons alguns autors llatins (per
exemple, Varró i Macrobi), aquest mot deriva del verb aperio, aperire (= obrir) i expressa la idea que la natura s’obri,
que les flors esclaten, és a dir, que comença la primavera.
Molts autors moderns suposen que deriva de l’etrusc *Apru
(= Afrodita), deessa de l’amor i de la bellesa.

16
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El nom del sèptim mes de l’any deriva del llatí julius, nom
posat en memòria de Juli Cèsar, tribú, pontifex maximus, censor, dictador vitalici i imperator, autor del calendari julià,
anterior al calendari gregorià que usem actualment.
Són molt corrents les pronúncies populars «juriol», «joliol»
i «joriol», que no s’han d’usar mai en la llengua culta, ni oral
ni escrita.

Agost
El nom de l’octau mes de l’any deriva del llatí vulgar
agustu(m) i aquest del llatí clàssic augustus, nom posat en
memòria de l’emperador romà Octavi Cèsar August.

Setembre
El nom del nové mes de l’any deriva del llatí septembre(m),
perquè era, antigament, el seté. A proposta de l’emperador
Calígula se li va canviar el nom pel de Germanicus, que era
el nom autèntic d’aquest emperador. El canvi es va mantindre durant algun temps, però molt poc.

Octubre
El nom del desé mes de l’any deriva del llatí vulgar
octobre(m), perquè aquest mes era, antigament, el que feia
huit. Es va intentar canviar el nom d’aquest mes pel de l’emperador Dioclecià, però el canvi no va triomfar.

Novembre
El nom de l’onzé mes de l’any deriva del llatí novembre(m),
perquè era, antigament, el que feia nou.

Desembre
El nom del dotzé mes de l’any deriva del llatí decembre(m),
perquè era, antigament, el desé. u

lèxic

«El castellà s’encomana»... i tant!
Roser Latorre i Gaia

É

s el que va respondre la velleta que
feia de conserge al centre que la
Unió Catalanista tenia al carrer de
la Canuda; abans, és clar, de la guerra
del trenta-sis. Sembla que en una ocasió s’hi va presentar la policia per tal
de fer un escorcoll al local; com que
la conserge anava responent en català a
totes les preguntes que li feien, la van
amonestar dient-li: «Usted tendría que
aprender el castellano.» I ella va respondre: «Mirin, el castellà no cal aprendre’l, perquè s’encomana...»
Una vegada més, detallarem uns
quants d’aquests mots i d’aquestes
expressions que proliferen en els mitjans
de comunicació, en les tertúlies radiofòniques o televisives, etc., per aquella
tendència encomanadissa.
Vet aquí, doncs, que hem sentit,
més d’un cop, parlar de «honestitat»,
de «coiuntura», de «gelos» i de «sutileses», en comptes de honestedat,

conjuntura, gelosia i subtileses. En
certa ocasió, referint-se una locutora
a Felip V —i considerant que era un
individu més aviat escanyolit i de poca
estatura—, es va expressar així: «Perquè, quan va tenir el poder a les mans,
aquell “nano”...» Un mot que, independentment de ser una forma popular, en
certa manera castellanitzada, i derivada de la genuïna nan, pot tenir un to
afectuós i, per tant, no gaire adequat
si parlem d’un dictador. Potser la locutora hauria estat més encertada dient,
per exemple, «aquell milhomes».
Sembla que al País Valencià van
posar de cap per avall un retrat d’aquell
rei. Si s’hagués tractat d’una estàtua,
segurament que no l’haurien posada de
cap per avall, perquè això els hauria
donat molta feina; més aviat l’haurien
feta caure, l’haurien tirada a terra, però
no l’haurien pas tombada (traduint el
castellà tumbar), perquè podria sem-

blar que l’havien girada cap a un altre
costat. És clar que podem dir: «Una
ventada ha tombat alguns arbres», significant que els ha inclinat fins a ajeure’ls, però ja veiem que es tracta d’una
altra accepció del verb tombar.
Hem sentit dir, encara, parlant
d’un historiador o d’un cronista molt
documentat, que «hi entenia un niu».
Una altra expressió desfigurada que
vol substituir la popular saber-ne
un niu (de coses). De fet, n’hi hauria hagut prou dient que el cronista hi
entenia molt, o d’allò més, o una cosa
de no dir, etc.
Si som amatents —sense un excés
de zel (no pas de «cel», com hem sentit pronunciar darrerament)—, anirem
corregint el llenguatge de mica en mica,
o a poc a poc, un pas rere l’altre. I recordem que convé sempre parar compte en
els mots i les expressions que emprem,
com dirien en terres lleidatanes. u

Muntar una «carpa»
Jaume Vallcorba i Rocosa (in memòriam)
Em diuen: —Hem muntat una carpa durant aquestes festes.
Resto estupefacte i els comento: —Jo sé que hi ha qui munta
a cavall i, fins i tot, en un camell; però muntar una carpa ho trobo
difícil.
Ara són ells qui em miren admirats, sense saber què dir-me. Els
ho aclareixo: —Qualsevol pescador de canya us dirà que ha pescat
més d’una carpa en un embassament o al riu. Però, que l’hagi muntada, ho trobo difícil.
M’ho expliquen: —Volem dir que hem fet una cabana amb toldos.
Els adverteixo que d’aquells llençols, del material o teixit que
sigui, que els castellans anomenen toldos, en català en diem veles;
així, doncs, un toldo és en català una vela.
D’aquí ve que dels coberts o de les grans cabanes fetes amb
veles en diguem envelats. Si d’aquesta paraula n’eliminem la primera
síl·laba en i les últimes lletres ts, en resta vela. Així, doncs, envelat
és un derivat de vela.
En conclusió, val més que muntem envelats i que no pretenguem
muntar cap carpa, que és cosa difícil. u

Dibuix: Eva Estebas i Vilaplana
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Escoltar i sentir
David Casellas

C

ada vegada és més terrible de sentir com parla bona part del jovent.
Una pila d’incorreccions que fins
fa poc no havia sentit mai de la vida
comencen a ser tan normals que és gairebé impossible d’anar-hi en contra. D’un
temps ençà, no trobo quasi cap alumne
que em digui: «Ahir jo no hi era.» Gairebé tots diuen una cosa tan incomprensible com: «Ahir jo no estava.» I quan
els responc dient: «Doncs si no estaves
d’alguna cosa, l’hauràs d’acabar», són
incapaços d’entendre que ho estan dient
malament i m’ho tornen a repetir incorrectament fil per randa.
Una altra incorrecció que ara s’està
imposant és la confusió dels verbs sentir i escoltar. Jo no m’havia trobat mai
amb tants alumnes que diguin «no s’escolta!» en comptes de «no se sent!». És
una incorrecció que també fan en llengua castellana, confonent oir i escuchar
(potser són els castellans els qui majoritàriament ens han encomanat la confusió d’aquests dos verbs).
El significat del verb escoltar implica
que l’acció és feta voluntàriament, hom
ho ha de voler fer. Si l’auditori no t’escolta és inútil de continuar parlant. En
canvi, el verb sentir és una acció feta

d’una manera involuntària. Vegem com
defineix aquests verbs el Diccionari de
la Llengua Catalana (IEC, 2007):
escoltar. Fer atenció (a allò que hom
diu), aplicar l’orella a oir (quelcom).
Escolta el que et dic. Se sent un
soroll llunyà: escolta!
sentir. 1 Percebre per mitjà dels sentits,
comunament amb exclusió de la
vista. 2 1 Oir. Sentir cantar algú.
Sentir xiular el vent. Sentir gent
que enraona. Sentir el tren que
passa. Anar a sentir un sermó. 2
2 intr. sentir-hi Tenir el sentit de
l’oïda. No hi sento sinó d’una orella. No hi sent: és sord.
oir. Percebre amb el sentit de l’oïda (un
so).
Com veiem, quan parlem del sentit
de l’oïda, en català tenim un verb específic, oir, que en la major part dels dialectes catalans (excepte el valencià) hem
substituït pel verb sentir, que també té
un ús més general. Per tant, en la major
part de dialectes la parella de verbs
contraposada són escoltar i sentir. Però
quan usem aquest verb intransitivament
cal afegir-hi el pronom hi. El verb oir es

manté a tot arreu només en l’expressió
oir missa.
Hem d’evitar de confondre escoltar i escortar, que vol dir ‘acompanyar
algú per protegir-lo’. Així, com podeu
comprendre, és molt diferent dir que
«l’escortaven dos homes armats» o
que «l’escoltaven dos homes armats»,
encara que ambdues frases puguin ser
correctes en el context adequat.
Recordem algunes expressions formades amb sentir i escoltar, que no hem
de perdre: no sentir-se ni piu (no sentir-se res), sentir tocar campanes o sentir
el vent i no saber de quin torrent (tenir
notícies vagues d’alguna cosa), sentir
ploure (desentendre’s, fer el distret), sentir els quarts i les hores no (sentir només
allò que li convé), no escoltar raons (ser
intransigent), escoltar amb orelles de ruc
(no voler atendre), escoltar amb totes les
orelles (escoltar atentament)...
Bé, tant de bo que vosaltres hi sentiu bé i sapigueu escoltar les paraules
assenyades dels qui ens expliquen que
l’única manera de tenir les eines per a
lluitar contra l’empobriment i la subordinació del català és que el català esdevingui l’única llengua oficial del futur
Estat català. u

Premi Ramon Aramon i Serra
a la Lleialtat Lingüística
El VII Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística serà concedit
el divendres dia 8 de maig d’enguany.
El lliurament del guardó tindrà lloc en el Centre Moral i Cultural del
Poblenou —entitat centenària i sempre molt activa— a dos quarts de
vuit del vespre.
Tots hi sou convidats.
Carrer de Pujades, 176 / 08005 Barcelona
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Perquè i per què
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

V

et aquí un parell de casos una mica especials, potser no gaire comentats, sobre la distinció entre la
conjunció perquè i el conjunt per què, constituït per
la preposició per i el mot fort què [pronom relatiu o interrogatiu].
Considerem, en primer lloc, les oracions següents:

Tindríem, doncs;
[7] 		Hom no ho sabia perquè el secretari no havia dit res.
[8] 		Hom no sabia per què el secretari no havia dit res.

[1] 		No se sabia perquè el secretari no havia dit res.

Són força usuals els títols d’articles periodístics constituïts per una frase que pot ser una oració subordinada, causal o
interrogativa indirecta, amb la principal sobreentesa:

[2] 		No se sabia per què el secretari no havia dit res.

[9] 		Perquè sóc nacionalista

[3] 		No ho sabíem perquè el secretari no havia dit res.

[10] Per què sóc nacionalista

[4] 		No sabíem per què el secretari no havia dit res.

El cas més usual és, sens dubte, el segon [10], és a dir, el
d’una oració interrogativa indirecta, que hauria de dependre d’una principal com ara «En el text d’aquest article
explico (per què sóc nacionalista)». Però també podria ser
una subordinada causal [9]. Seria amb una oració principal
sobreentesa com ara «He actuat sempre tal com explico en
el text d’aquest article (perquè sóc nacionalista)».

[5] 		*No ho sabíem per què el secretari no havia dit res.

Els dos primers exemples són oracions construïdes amb
el pronom impersonal es (o variants). Com és ben sabut,
aquest pronom (diem impersonal, no reflexiu) no admet la
combinació amb el pronom neutre ho, que fa sempre la funció de complement directe o acusatiu. No es tracta de la condemna d’alguns preceptistes, com s’esdevé en el cas d’altres
combinacions, sinó d’un rebuig de la llengua ella mateixa.
Com a continuació lògica d’un advertiment com és ara Això
crema diem S’ha d’agafar amb un drap, no *S’ho ha d’agafar amb un drap, que és una construcció impossible, estranya a la llengua. És possible, com fan molts, d’analitzar S’ha
d’agafar amb un drap dient que el pronom neutre, que lògicament seria el seu complement directe, en la construcció
amb el pronom impersonal es ha esdevingut el subjecte i per
això se sobreentén, talment com Això crema, en què Això fa
clarament de subjecte, és reduïble a Crema.
En l’exemple [1] hi ha el pronom neutre sobreentès, si
es vol, com a representant del subjecte. En tot cas, talment
com en S’ha d’agafar amb un drap, no hi ha l’expressió
explícita d’un complement directe o acusatiu i, per tant,
allò que ve a continuació no pot ser sinó una subordinada
causal. És una construcció anàloga a [3], en què, com que
l’oració principal no és impersonal, el complement directe
hi és representat pel pronom neutre ho. Aleshores, tant en
[2] com en [4], el complement directe del verb de l’oració
principal és representat per la subordinada interrogativa
indirecta per què el secretari no havia dit res.
Assenyalem amb un asterisc l’exemple [5] perquè es tractaria d’una construcció agramatical. Sí, però, que seria admissible la construcció emfàtica següent, amb una coma imprescindible, i, fins i tot, preferentment, amb un signe d’admiració:
[6] 		No ho sabíem, per què el secretari no havia dit res!

El pronom impersonal hom, potser considerat per molts
més arcaic del compte, té el mateix valor que el pronom es,
però sintàcticament es comporta com els altres pronoms.

Aquest suposat títol d’article periodístic podria ser també
una oració subordinada final, amb el verb en subjuntiu, i,
naturalment, amb la conjunció final perquè (un sol mot):
[11] Perquè ho sàpiga tothom

Una principal [sobreentesa] d’aquesta subordinada podria
ser, per exemple, «En aquest article explico tot el que hem fet
(perquè ho sàpiga tothom)».
Es diu habitualment que en les oracions interrogatives
directes s’ha d’escriure per què, és a dir, separadament. En la
major part dels casos és efectivament així, però cal tenir en
compte que una interrogativa directa pot contenir una subordinada causal, o final, amb la principal explícita o sobreentesa. Considerem els exemples següents, suposadament
essent les frases d’un diàleg:
[12] Per què no va venir?
[13] No va venir perquè plovia.
[14] Perquè plovia?

El primer exemple [12] és el clàssic d’una oració interrogativa directa, amb la coincidència de la preposició i el
mot interrogatiu. El següent [13] és el cas més usual d’una
subordinada causal, amb l’adequada conjunció perquè. El
tercer exemple [14] és el que volíem posar en relleu. És una
construcció emfàtica, que se sol dir amb un èmfasi molt
marcat, en què trobem la mateixa subordinada causal, que
depèn de la mateixa principal, ara el·líptica o sobreentesa.
L’exemple següent seria gramaticalment correcte, però es
pot dir que semànticament impossible:
[15] Per què plovia?
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lèxic - ortografia
Es tractaria, certament, d’una pregunta que demanaria una
resposta humorística o francament surrealista.
Els exemples següents són anàlegs als anteriors, però amb
una subordinada final [amb el verb en subjuntiu]:
[16] Per què li has donat aquests diners?
[17] Perquè em deixi tranquil.
[18] Perquè et deixi tranquil? u

La ultratomba i l’ultrason
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

A

vegades, els usuaris de la llengua, que coneixen
bé les normes de l’apòstrof de l’article definit,
les quals ens fan escriure l’única però la unitat, perquè la u inicial de única és tònica i la u inicial de unitat és àtona, dubten quan l’article definit
del femení ha de precedir mots formats amb el prefix
ultra ‘més enllà’, com ultratomba, ultracorrecció o
ultradreta, perquè aquests mots composts, a més de
l’accent tònic principal, en tenen un de secundari, que
recau precisament en la u inicial: la ultratomba o l’ultratomba? El Diccionari de la llengua catalana, de
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), resol clarament
aquest dubte en definicions i exemples d’alguns mots
formats amb aquest prefix: partidari de la ultradreta
(s.v. ultradretà), relatiu o pertanyent a l’ultramicroscopi o a la ultramicroscòpia (s.v. ultramicroscòpic),
el misteri de la ultratomba (s.v. ultratomba). Per tant,
l’article definit del femení no s’ha d’apostrofar en
aquest cas que comentem.
En canvi, sí que s’ha d’apostrofar, en el mateix cas,
l’article del masculí, que no coneix les excepcions que
afecten el femení. Ja hem vist (s.v. ultramicroscopi)
l’ultramicroscopi al costat de la ultramicroscòpia.
Anàlogament, doncs, l’ultradretà, l’ultraisme, l’ultralleuger, l’ultramar, l’ultramuntanisme, l’ultrasò,
etc. Un dels reculls de les extraordinàries proses poètiques de J.V. Foix es diu Cròniques de l’ultrason.
Teòricament, també hauria pogut ser Cròniques de la
ultrason, car el substantiu son tant pot ser del masculí
com del femení, amb els significats, respectius, ‘el fet
de dormir’ i ‘les ganes de dormir’. Però no hi ha dubte
que és qüestió del primer cas i, doncs, que ha de ser
ben bé ... de l’ultrason, car l’article apostrofat és el
del masculí. Es tracta, efectivament, d’unes suposades
cròniques de més enllà del son, i no de més enllà de la
son, que seria una idea totalment absurda. u
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Errors freqüents amb «fins»
i «fins a» davant d’infinitiu
Carles Riera

T

al com diuen els diccionaris i les
gramàtiques, la preposició fins
(a) introdueix la designació d’allò
que és el límit o terme on alguna cosa
arriba sense ultrapassar-lo. Exemples:
Anirem fins allà. Ha plogut fins ara. He
llegit fins a la pàgina cinquanta. Fins al
dia 30 inclusivament. No pararé fins a
aconseguir-ho. Un cas concret d’aquest
valor delimitatiu és quan hi ha la correlació des de... fins (a). Exemples: Des
de Mataró fins a Barcelona. Pallenis
maritima: Floreix gairebé tot l’any,
especialment des de la primavera fins
ben entrat l’estiu.
Igualment, en proposicions en
què és expressada l’abstenció, la im
possibilitat, etc., de fer alguna cosa,
la preposició fins (a) indica el moment
en què hom passarà a fer-la, podrà
fer-la, etc. Notem que es tracta de
construccions del tipus ‘no... fins (a)’.
Exemples: No els ho podrem trametre
fins demà. No me n’aniré fins que no ho
hàgim resolt tot. No començarem fins
a partir de la inauguració del curs. No
estudiaré fins a la tornada.
Cal tenir en compte que, a més
de preposició, la partícula fins és
també adverbi, cas en què introdueix
designacions que expressen, fent-les
ressaltar, les qualitats d’algú o d’alguna
cosa. Exemples: Estava tan enrabiat
que fins plorava. L’aplaudiren tots,
fins el seus adversaris. Notem que,
en aquests casos, fins és sinònim de la
locució adverbial fins i tot.

La regla de Fabra
Tot això quant als valors de fins
(a). Pel que fa a l’ús de la forma
preposicional simple ( fins) o de la
composta ( fins a) en els complements
circumstancials de lloc o de temps,
cal seguir la regla de Fabra: «fins. Les
designacions de lloc o de temps solen
revestir darrere de fins la mateixa forma
que revestirien en l’absència d’aquesta

preposició. Exemples: Arribaran demà,
dissabte, l’endemà de festes, la setmana
entrant, a la tarda, per Nadal / No
arribaran fins demà, fins dissabte,
fins l’endemà de festes, fins la setmana
entrant, fins a la tarda, fins per Nadal
[...]. Eren allà, al teatre, al davant
mateix de casa, molt a prop de casa
/ Anaren junts fins allà, fins al teatre,
fins al davant mateix de casa, fins
molt a prop de casa [...]» (Gramàtica
catalana, p. 123).
Així, doncs, com que diem, posem per
cas, Va començar entorn de 1418, sense
la preposició a davant el complement
circumstancial de temps, tampoc no
escrivim fins a sinó simplement fins
davant el mateix complement: No va
començar fins entorn de 1418. En canvi,
com que diem Va començar a l’entorn
de 1418, amb la preposició a, també hem
d’escriure fins a: No va començar fins a
l’entorn de 14181.

Fins a + infinitiu
Notem que, davant d’infinitiu, s’ha
d’usar la forma composta 2 i no pas
la simple; és un error molt estès avui
dia escriure fins en comptes de fins a.
Vegem-ne exemples (donem primer la
forma incorrecta i, a continuació, la
correcta):
Però un so cruel, dur, repetitiu, s’havia anat incrustant al meu cervell
somnolent fins desvetllar-me→ ... al
1. 	 Segurament que és un lapsus calami de Fabra
haver escrit fins a quan en comptes de fins quan
en aquest cas: ¿Fins a quan els nostres diaris posaran tan poc compte en la correcció del
català? (conversa 279, 9-XII-1922). Aplicant
la regla, com que diem ¿Quan els nostres…?,
també cal dir ¿Fins quan els nostres …?
2. 	 Trobem exemples d’ús de ‘fins a + infinitiu’, per
part de Pompeu Fabra, en les Converses filològiques: «... ens porta fins a copiar-ne grafies
evidentment errònies ...» (conv. 43), «Diem: No
tornis fins a veure’l» (conv. 51), i també en les
converses números 317, 467, 518, 697, 712, 852,
858, 862, 892.

meu cervell somnolent fins a desvetllar-me.
Havent-se fet semblant als homes, i
començant de captenir-se com un
home qualsevol, s’abaixà i es féu
obedient fins acceptar la mort, i una
mort de creu → ... i es féu obedient fins a acceptar la mort, i una
mort de creu.
Pujaran per la Rambla fins al carrer
Binèfar i tornaran a baixar per la
Rambla fins agafar el carrer Guipúscoa → ... i tornaran a baixar
per la Rambla fins a agafar el carrer
Guipúscoa (en aquests dos darrers
exemples pot haver ajudat a oblidar-se de la a el fet que l’infinitiu
comença amb a).
A vegades, entre la preposició i
l’infinitiu hi pot haver un adverbi, la qual
cosa no afecta la forma de la preposició.
Exemples:
Començarà a anar desactivant opcions
del sistema fins solament deixar actiu
el més bàsic com és el navegador
→ Començarà a anar desactivant
opcions del sistema fins a solament
deixar actiu el més bàsic com és el
navegador.
Després d’aquesta ramalada, n’ha afluixat l’ímpetu; a poc a poc ha afeblit el
furor d’antuvi, fins solament espurnejar → ... a poc a poc ha afeblit el
furor d’antuvi, fins a solament espurnejar.
De 1996 a 2002, Sant Feliu va passar de
tenir 45 hotels fins només tenir-ne 32
→ ... va passar de tenir 45 hotels fins
a només tenir-ne 32.
És un jugador que en l’equip manxec
recupera la titularitat, però la seva
trajectòria va de més a menys, fins
només aparèixer en catorze partits
→ ... però la seva trajectòria va de
més a menys, fins a només aparèixer
en catorze partits.
Mulleu la carbassa amb aigua fins
quasi cobrir-la i feu-la coure a foc
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mitjà fins que estigui ben tova →
Mulleu la carbassa amb aigua fins
a quasi cobrir-la i feu-la coure a foc
mitjà fins que estigui ben tova.
Si ets pobre, la teva qualitat de vida
minvarà i els teus drets es reduiran
fins quasi desaparèixer → Si ets
pobre, la teva qualitat de vida minvarà i els teus drets es reduiran fins
a quasi desaparèixer.
A poc a poc i discretament va anar
acostant-se a la presa, fins gairebé
tenir-la al costat → A poc a poc i
discretament va anar acostant-se
a la presa, fins a gairebé tenir-la al
costat.
El mètode consistia a llegir en veu alta
i en societat uns pocs llibres fins
gairebé saber-los de memòria → ...
i en societat uns pocs llibres fins a
gairebé saber-los de memòria.
Es pot donar el cas que la preposició
a del conjunt fins a es desplaci a darrere
de l’adverbi que va col·locat entre el fins
i l’infinitiu. Exemple:
El municipi s’estén des del pic de Salòria, al nord-oest, fins al puig Punçó,
a llevant, i pel sud arriba fins gairebé tocar la riba dreta del Segre,
prop de la Seu → ... i pel sud arriba
fins a gairebé tocar / fins gairebé a
tocar la riba dreta del Segre, prop
de la Seu.
Notem que, quan l’infinitiu comença
amb a (com ara arribar, anar) i, a més,
regeix la preposició a, hom escriu molt
sovint fins en comptes de fins a, potser
per tal d’evitar la repetició excessiva
d’una mateixa lletra 3, però la forma
correcta és fins a4. Exemples:
3.

4.
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Per exemple, una cerca en Google (26-VI-2014)
del segment «fins gairebé arribar a» dóna 3.500
ocurrències, mentre la mateixa cerca amb el
segment «fins a gairebé arribar a» solament en
dóna 62. Semblantment, «fins quasi arribar a»
(2.850) / «fins a quasi arribar a» (55).
Vegem aquest exemple literari amb la
construcció correctament escrita: «A les
quatre de la tarda, la visió s’ha fet encara més
fascinadora. Els secs es trinxaven i es dividien i
amb ells la vegetació exuberant, fins a arribar a
veure en alguns punts només que dues palmeres
solitàries damunt de l’aigua», Josep M. de
Sagarra, «El borrissol de les illes», dins La ruta
blava. Viatge a les mars del Sud, extret de Joan
de Déu Domènech, Proses de viatge, Bruño,
Barcelona 1992, p. 55.

S’hi basteixen castells fins a la Plana
d’Urgell, com són els castells de
Mur, de Verdú, de Tàrrega, de
Cervera, de Granyena, de Maldà,
etc., fins arribar a enllaçar amb els
de la Conca de Barberà → ... de
Maldà, etc., fins a arribar a enllaçar
amb els de la Conca de Barberà.
La fam hi serà present fins gairebé arribar a Mèxic → La fam hi serà present fins a gairebé arribar a Mèxic.
En totes les poblacions estudiades,
el gra de pol·len d’Euphorbia presenta tres exoobertures allargades
(colps) que el recorren longitudinalment fins gairebé arribar als pols
→ ... que el recorren longitudinalment fins a gairebé arribar als pols.
Ordenats segons la rígida reglamentació de l’època, feien la volta a
la ciutat fins arribar a la plaça del
Born → … feien la volta a la ciutat
fins a arribar a la plaça del Born.
No van aturar-se fins arribar a Arbeca
→ No van aturar-se fins a arribar a
Arbeca.
No van aturar-se fins arribar a atènyer
els objectius → No van aturar-se fins
a arribar a atènyer els objectius.
Ens posàvem el davantal en llevar-nos
i no ens el trèiem fins anar a dormir → Ens posàvem el davantal en
llevar-nos i no ens el trèiem fins a
anar a dormir.
Tampoc no seria d’estranyar que per la
banda sud obrissin com una mena
de pas de ronda que resseguís tota
la carena del turó pel costat del
penya-segat fins anar a parar al cingle de roca viva que hi ha a la part
més meridional → ... turó pel costat
del penya-segat fins a anar a parar
al cingle de roca viva que hi ha a la
part més meridional.

Quan fins és adverbi
Finalment, heus ací alguns casos
de ‘fins + infinitiu’, en què fins no és
preposició sinó adverbi (fins = fins i tot).
Val a dir que, en aquests casos, no és tan
freqüent d’equivocar-se:

... però procurem alternar els records
amb amnèsies que ens permeten
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distreure’ns i fins a alegrar-nos, ara
amb els èxits dels qui van estrenyent les zones de barbàrie, ara
amb coses indiferents → ... però
procurem alternar els records amb
amnèsies que ens permeten distreure’ns i fins alegrar-nos, ara amb
els èxits dels qui van estrenyent les
zones de barbàrie, ara amb coses
indiferents.
Ell volia protestar i fins a assegurar-se que despatxarien del negoci
familiar aquell mentider → Ell volia
protestar i fins assegurar-se que despatxarien del negoci familiar aquell
mentider.
¿No us passa, això de veure una pel·
lícula amb un principi estrany,
però que a poc a poc us va enganxant i fins a arribar a entusiasmar-vos? →¿No us passa, això de
veure una pel·lícula amb un principi
estrany, però que a poc a poc us va
enganxant i fins arribar a entusiasmar-vos? u
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Relatius i interrogatius defectuosos
Josep Ruaix i Vinyet

E

ls pronoms relatius i els pronoms interrogatius són
peces fonamentals de la gramàtica catalana. Per un
seguit de raons, sovint els veiem usats malament o,
almenys, d’una manera dubtosa. En aquest article oferim
una nombrosa sèrie d’exemples recollits d’uns anys ençà en
què apareixen casos relativament poc coneguts de pronoms
defectuosos o, si més no, millorables. Tots els exemples són
reals (i per això en donem, succintament, la font). Ara bé, per
no complicar les coses, a vegades arreglem algun altre defecte
(a part dels que ara estudiem) que alguns exemples presenten,
de manera que no sempre els transcrivim al peu de la lletra.
Tal com solem fer en els nostres treballs, donem els exemples
defectuosos entre cometes i després els tornem a donar, esmenats, en cursiva. Hi incloem explicacions. Distribuïm aquest
estudi en dues parts: I. Relatius defectuosos; II. Interrogatius
defectuosos. Al final hi ha la «Clau bibliogràfica».

dèmia de militars de molt alta graduació (segurament
absenta) a qui (o als quals) no agrada l’Estatut.
4)

«Pel que fa al contingut, el nou butlletí també ha volgut
renovar àmpliament l’oferta. Si hi accediu, hi trobareu informacions elaborades amb rigor periodístic, que
cobreixen la diversitat d’activitats que organitza, promou o en les que participa l’Institut, les seves seccions
i societats filials o els organismes i entitats vinculats»
(d’una circular del IEC, 10-5-2006; cf. CC/2, p. 131)
> Pel que fa al contingut ... promou o en què (o bé en
les quals) participa l’Institut ...

5)

«Partint de la situació actual, intentaré exposar-los
quins són els escenaris possibles i els quals jo considero desitjables en tres grans àmbits: el dels malalts, el
dels proveïdors de salut i el de les administracions...»
(Quaderns de Pastoral, jul.-set. 2006, p. 60; cas invers
als dos anteriors: ús de el qual o variants per el que
o variants) > Partint de la situació actual, intentaré
exposar-los quins són els escenaris possibles i els que
jo considero desitjables ...

6)

«Laughland afirma que “el personalisme és una filosofia nuvolosa, malgrat el qual (o potser a causa d’això)
la seva vaguetat ha exercit gran influència en l’Europa
continental de la postguerra”» (Avui, 13-4-2002, p. 11;
notem que l’antecedent del pronom relatiu és una oració
i, per tant, té caràcter neutre, de manera que no li escau
la forma el qual, que és masculina; cf. Obs/1, p. 28, 1)
> Laughland afirma que “el personalisme és una filosofia nuvolosa, malgrat la qual cosa (o potser a causa
d’això) la seva vaguetat ...”

7)

«Marfa Petrovna no havia tingut mai el propòsit de deixar-li una part seriosa de la seva fortuna, car pensava en
els seus fills, i si li ha deixat alguna cosa és segurament
el més necessari, el qual, en un home com ell, no durarà
pas més d’un any» (F. Dostoievski, Crim i càstig, vol. II,
p. 29; també aquí l’antecedent és neutre [el més necessari] i, per tant, el relatiu també ho ha de ser) > Marfa
Petrovna ... és segurament el més necessari, la qual
cosa, en un home com ell, no durarà pas més d’un any.

8)

«L’intel·lecte és per a Albert el Gran molt més que una
potència: és allò per la qual cosa l’home és home, allò
per la qual cosa l’ànima és ànima» (d’un original, abans
de ser corregit; a antecedents com allò, el relatiu [precedit de preposició] que hi correspon és què; cf. Obs/1,
p. 28, 1) > L’intel·lecte és per a Albert el Gran molt més

I. Relatius defectuosos
Comencem amb els pronoms relatius defectuosos, incloent-hi també estructures que suplanten un relatiu, i distribuïm els exemples en set apartats, segons el tipus de defecte:
a) una forma de relatiu per una altra; b) incompatibilitat d’estructures; c) manca de concordança; d) manca de simetria; e)
pleonasmes o col·lisions; f) col·locació inadequada; g) relatiu
sobrer o anacolut. Exemples classificats:
a) Una forma de relatiu per una altra

1)

2)

3)

«És normalment l’element situat més a la dreta qui
imposa la categoria, les propietats semàntiques més
generals i les condicions de combinabilitat sintàctica
del derivat» (d’una gramàtica, abans de ser corregida;
recordem que el relatiu qui s’ha de referir a persones o
coses personificades; si es refereix a coses, cal fer servir
el relatiu que; cf. CC/2, p. 132) > És normalment l’element situat més a la dreta el que imposa la categoria ...
«Gassol va passar quaranta-un anys d’exili actiu. A
mi, que no em coneixia fins aleshores, va passejar-me,
va ensenyar-me amb detall la catedral de Chartres i va
portar-me a un bon restaurant ...» (J. Triadú, Memòries
d’un segle d’or, p. 58; ús col·loquial que aquí resulta
inadequat; cf. CC/2, p. 129) > Gassol ... A mi, a qui no
coneixia fins aleshores ...
«Patim una pandèmia de militars de molt alta graduació
(segurament absenta) als que no els agrada l’Estatut»
(Avui, 12-1-2006, p. 3; combinació incorrecta [cf. CC/2,
p. 131] i, a més, amb un pleonasme) > Patim una pan-

Llengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015

23

sintaxi
que una potència: és allò per què l’home és home, allò
per què l’ànima és ànima. A propòsit d’aquest exemple,
vegem, en el DIEC2, la definició de essència: «Allò per
què una cosa és el que és ...»
9)

«Seguint un argument molt tradicional que presenta Déu
com a “id quo maius cogitari nequit”, allò més gran del
qual res no es pot pensar, s’ha argumentat que un tal Déu
ens situa en un procés inacabat i obert, i el projecta fins a
un plus sempre possible de més justícia i dignificació de
la condició humana» (G. Amengual, La religió en temps
de nihilisme, pp. 116-117; cas semblant a l’anterior) >
Seguint un argument molt tradicional que presenta Déu
com a “id quo maius cogitari nequit”, allò més gran de
què res no es pot pensar, s’ha argumentat ... / «El concepte de Déu en què es basa és diametralment oposat a
l’anterior: Déu és id quo minus cogitari nequit, Déu és
allò més petit del qual res no es pot pensar» (ibídem, p.
117) > El concepte de Déu en què es basa és diametralment oposat a l’anterior: Déu és id quo minus cogitari
nequit, Déu és allò més petit de què res no es pot pensar.

10) «El primer dia de les rebaixes vaig passar per davant
de Gucci. Diagonal i Enric Granados. El meu sastre
és Armani, però Gucci és molt respectable. Sento una
franca simpatia per aquesta casa. És per això que em va
deprimir veure l’espectacle de crec que va ser dissabte.
Gent fent cua al carrer, i un guàrdia de seguretat en deixava entrar un quan un altre en sortia “per no tenir tan
plena la botiga”. Cua al carrer i vigilant de seguretat com
si fos un pàrquing no és Gucci, no és món Gucci ni és
res pel que valgui la pena pagar ni un sol euro» (Avui,
12-1-2006, p. 57; a l’antecedent res, de caràcter neutre,
també hi correspon el relatiu neutre [precedit de preposició] què) > El primer dia ... no és món Gucci ni res per
què valgui la pena pagar ni un sol euro.
11) «Tota imatge —diu Eckhart— té dues propietats. Una
és la de rebre el seu ésser directament, sense mediació voluntària, d’allò del qual procedeix, car en sorgeix
naturalment i brolla de la natura com una branca de l’arbre...» (M. Eckhart, Obres escollides, citat per F. Torralba, Per què creure?, p. 202; tornem a trobar l’antecedent allò, que demana el relatiu neutre [precedit de
preposició] què) > Tota imatge ... sense mediació voluntària, d’allò de què procedeix ...

1-9-2006, p. 538; cas semblant als dos anteriors) > En
què consisteix ... la dignitat és pròpia d’allò a què
no pot ser atribuït cap preu.
14) «Com podia renunciar a allò que, en el fons, era tan
endins del seu esperit? Com podia deixar de fer allò per
al que s’havia sentit cridat de bon principi, arran de la
lectura del quadern?» (d’una novel·la, abans de ser corregida; cas semblant als tres anteriors) > Com podia ...
Com podia deixar de fer allò per a què s’havia sentit
cridat de bon principi, arran de la lectura del quadern?
15) «Si la cultura és allò pel que l’home es fa més home, o
sigui el clima espiritual en què viu i actua, és evident
que la seva salut espiritual dependrà en gran manera de
la qualitat de l’aire cultural que respiri» (Documents
d’Església, 15-3-2006, p. 163; cas semblant als quatre
anteriors) > Si la cultura és allò per què l’home es fa
més home ...
16) «El rei preguntà al següent a qui podria admetre com a
conseller. “Aquells —digué— qui tenen experiència en
molts assumptes, qui mantenen una fidelitat inviolable al
rei i manifesten el seu mateix tarannà”» (Carta d’Arísteas, pp. 135-136; quan la combinació aquell qui [i variants] és trencada per algun altre element, la partícula qui
passa a ser que; cf. Obs/2, p. 38, «En qualsevol cas...»;
a més, o bé suprimim el segon qui o bé afegim un que
abans de l’última oració) > El rei preguntà al següent a
qui podria admetre com a conseller. “Aquells —digué—
que tenen experiència en molts assumptes, mantenen
una fidelitat inviolable al rei i manifesten el seu mateix
tarannà o bé Aquells —digué— que tenen experiència
en molts assumptes, que mantenen una fidelitat inviolable al rei i que manifesten el seu mateix tarannà.
17) «L’autor fa constar que els personatges de l’obra són ens
de ficció als qui solament la fatalitat de les coincidències pot fer passar per persones reals, vives o mortes»
(J. Moncada, Camí de sirga, p. 5; recordem que en les
oracions de relatiu adjectives el pronom qui no va precedit d’article; cf. CC/2, p. 133) > L’autor fa constar que
els personatges de l’obra són ens de ficció a qui (o als
quals) solament la fatalitat de les coincidències pot fer
passar per persones reals, vives o mortes.

12) «En sentit ampli, el mot cultura designa tot allò pel qual
l’home afina i desenvolupa les múltiples capacitats del
seu esperit i del seu cos» (F. Torralba, Per què creure?,
p. 232; cas semblant a l’anterior) > En sentit ampli, el mot
cultura designa tot allò per què l’home afina i desenvolupa les múltiples capacitats del seu esperit i del seu cos.

18) «Aleshores, diu la llegenda, el déu Brama se li va
aparèixer [a Buda] i li suplicà que tingués compassió
d’aquells que només tenien una mica de pols als ulls,
aquells als qui només faltava una mica d’impuls per a
il·luminar-se» (A. Parareda, Buda, p. 74; cas semblant
a l’anterior) > Aleshores ... aquells a qui (o als quals)
només faltava una mica d’impuls per a il·luminar-se.

13) «En què consisteix la dignitat humana? Segons nombrosos filòsofs, la dignitat és pròpia d’allò al qual
no pot ser atribuït cap preu» (Documents d’Església,

19) «No som fets per a la solitud, fins l’ermità més sant es
tornaria un brètol si no sabés que no viu sol, que el volten tots aquells pels qui prega» (Avui, 27-5-2006, p. 22;
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cas semblant als dos anteriors) > No som fets ... tots
aquells per qui (o pels quals) prega.
20) «En una de les moltes conclusions que hem arribat,
veiem que tant en les lesions per sobrecàrrega com en
les traumàtiques el millor tractament és, sens dubte, la
prevenció ...» (AA. VV., Treballs de recerca d’alumnes
de batxillerat del Bages. Curs 2000-2001, p. 79; com
que el verb arribar regeix la prep. a, cal canviar el relatiu que per la forma a què o a les quals) > En una de les
moltes conclusions a què (o a les quals) hem arribat ...
21) «Diuen que hi havia un pobre home que la sort havia
tractat amb poca consideració —perquè cap feina no li
anava bé i no podia menjar per la gana que tenia—, que
una vegada va trobar, abandonat en una cova de la muntanya, un ídol de terra cuita, tan vell i atrotinat, que no
se sabia qui —divinitat, sant, dimoni o esperit— representava» (A. Jané, A la vora del temps, p. 41; encara que
gramaticalment el relatiu que és correcte, estilísticament
hi quedaria més bé, al nostre entendre, el qui precedit
de la preposició a) > Diuen que hi havia un pobre home
a qui la sort havia tractat amb poca consideració ...
22) «Seleccions catalanes. La final de Fresno. La vergonyosa i caòtica assemblea de la FIRS [Federació Internacional de Patinatge] ratifica que no vol la federació
catalana, que recorrerà al TAS [Tribunal d’Arbitratge
Esportiu]» (El 9 Esportiu de Catalunya, 27-2-2004, p.
1, titulars; en aquest context, el relatiu que genera certa
ambigüitat, que es desfaria usant-hi la qual) > Selec
cions catalanes ... que no vol que la federació catalana,
la qual recorrerà al TAS ...
23) «La Lisa és germana de Mary Stuart, qui, per si no ho
sabeu, està casada amb James Stuart, el qual, per si
no ho sabeu, és un dels homes més rics del món» (J.
Navarro, La Germandat del Sant Sudari, p. 143; el relatiu adjectiu qui ha d’anar precedit de preposició; si no,
cal canviar-lo per el qual o variants; cf. CC/2, p. 133) >
La Lisa és germana de Mary Stuart, la qual, per si no
ho sabeu ... / «Les dures paraules de Saint-Rémy feien el
seu efecte en l’ànim de Balduí, qui, desesperat, es retorçava les mans que amagava sota les amples mànigues de
la túnica porpra» (ibídem, p. 294) > Les dures paraules
de Saint-Rémy feien el seu efecte en l’ànim de Balduí,
el qual, desesperat, es retorçava les mans ... / «El gran
mestre es queda dret i no convida a seure el comte de
Champagne, qui, molest, el mira enfurismat. La dignitat
del gran mestre l’intimida i el fa sentir incòmode» (ibídem, p. 363) > El gran mestre ... comte de Champagne,
el qual, molest, el mira enfurismat ...
24) «Us escric amb retard, que demano que em perdoneu»
(d’un original, abans de ser corregit; en aquest exemple el relatiu que té com a antecedent el mot retard,
però sembla que el relatiu hauria de tenir com a antece-

dent tota l’oració; per tant, s’hauria de canviar per una
forma neutra) > Us escric amb retard, per la qual cosa
demano que em perdoneu.
25) «Les descobertes de la ciència i el perfeccionament de
les tècniques, però, han modificat considerablement
el camp de les cures mèdiques. S’han salvat vides, o
almenys prolongat, que en altre temps no hauria estat
possible» (Documents d’Església, 1-9-2006, p. 538; com
que l’antecedent són les oracions anteriors, el relatiu
hauria de ser un altre) > Les descobertes ... S’han salvat vides, o almenys prolongat, cosa que en altre temps
no hauria estat possible.
26) «Et caldrà reconèixer que és un bon començament. És el
punt a partir d’on podràs arribar a una comprensió més
profunda de la meva fugida» (T. Moix, Onades sobre
una roca deserta, p. 13; probablement és un calc del
francès à partir d’où) > Et caldrà ... És el punt a partir
del qual podràs arribar a una comprensió més profunda de la meva fugida.
b) Incompatibilitat d’estructures

1)

«El panorama del desenvolupament de la terminologia
botànica ha avançat d’acord amb la necessitat d’emprar
un lèxic apropiat per a descriure la morfologia de les
plantes, així que ha anat progressant el coneixement de
les quals» (d’un original, abans de ser corregit; notem
que els relatius solen introduir una oració subordinada
adjectiva, però en aquest cas la subordinada, adverbial,
ja és introduïda per la locució conjuntiva així que) > El
panorama ... així que ha anat progressant el coneixement d’aquestes.

2)

«Qui és Jaume Rocosa i Mitjavila i per què ha escrit
un llibre com aquest? Una mica ens ho diu la breu, brevíssima nota de les solapes. L’autor, com Foix, és un
enamorat d’allò vell i d’allò nou i li plau d’expressar els
temes i les paraules més actuals, emmarcats amb les
formes medievals, com han estat les estructures dels
trobadors occitans i catalans, car de la problemàtica
dels quals l’autor en sap un niu» (pròleg de J. Colet
al llibre Vilatge d’ombres, de J. Rocosa, p. 12; noteu
la barreja d’oració coordinada causal i oració subordinada de relatiu) > Qui és Jaume Rocosa i Mitjavila ...
com han estat les estructures dels trobadors occitans i
catalans, car de la problemàtica d’aquests trobadors
l’autor en sap un niu.

3)

«Jaume Vila i Ricart ha evolucionat, ha experimentat i
ha viscut un Seminari d’Investigació Poètica on ha après
les noves estructures de sonets que presenta i que posen
un segell de varietat i novetat en el seu recull. Quaranta
sonets, sí, però setze dels quals recullen les propostes
del Seminari esmentat i donen vida a estructures gairebé inèdites» (pròleg de J. Colet al llibre 40 sonets de
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llum i de fosca, de J. Vila, p. 11; noteu la barreja d’oració coordinada adversativa i oració subordinada de relatiu) > Jaume Vila i Ricart ... Quaranta sonets, sí, però
d’aquests n’hi ha setze que (o però amb setze [d’ells]
que) recullen les propostes del Seminari esmentat i
donen vida a estructures gairebé inèdites.
4)

«Durant el segle xviii, la societat espanyola va continuar essent, des del punt de vista institucional i jurídic,
una societat estamental, amb els seus tres ordes tradicionals: dos de privilegiats (la noblesa i el clergat) i el
poble; però aquesta realitat va començar a evolucionar
vers una societat de classes que no va quallar fins ben
entrat el segle xix, tot i que els gèrmens de la qual foren
sembrats en la centúria anterior» (J. Gil i Ribas, Un
univers construït per la Raó, p. 170; noteu la barreja
d’oració subordinada concessiva i oració subordinada
de relatiu) > Durant el segle xviii ... que no va quallar
fins ben entrat el segle xix, tot i que els seus gèrmens
foren sembrats en la centúria anterior.

5)

«Vosaltres, per la vostra part, heu de respectar els diaques com respecteu Jesucrist. I també el bisbe, que és
figura del Pare, i els preveres, que representen el senat
de Déu i el col·legi dels Apòstols. Si prescindíssim dels
quals, ja no es pot parlar d’Església» (Litúrgia de les
hores, IV, p. 267; noteu la barreja d’oració subordinada
condicional i oració subordinada de relatiu) > Vosaltres
... Si prescindíssim d’ells, ja no es pot parlar d’Església.

6)

«El “Retaule de sant Pere” de Púbol [...]. A més del
nom del comitent, els senyals del qual i els de la seva
esposa apareixen en diferents llocs del conjunt, aquestes capitulacions ens informen de l’advocació de l’obra,
el lloc de destinació, etc.» (d’un llibre de la Generalitat
de Catalunya, any 2002; notem que no va bé unir amb
la conjunció copulativa i un relatiu [terme subordinat]
amb un terme de rang superior [no subordinat]1) > El
“Retaule de sant Pere” ... A més del nom del comitent, els senyals del qual, juntament amb els de la seva
esposa, apareixen en diferents llocs del conjunt, aquestes capitulacions ens informen de l’advocació de l’obra,
el lloc de destinació, etc.

7)

1.
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«En tot cas J.M. Aznar va deixar ben clar que Piqué
encarna el canvi i que aquest és l’únic canvi possible i
fora del qual no hi ha salvació» (Avui, 22-10-2002, p.
2; cas semblant a l’anterior; per a solucionar el defecte,
podem optar entre substituir el relatiu per un pronom
personal o bé suprimir la conjunció i deixant l’oració
de relatiu com un incís) > En tot cas J.M. Aznar va deixar ben clar que Piqué encarna el canvi i que aquest
és l’únic canvi possible i fora d’ell no hi ha salvació
Es podria discutir també l’ús de comitent. Segons el DIEC2, aquí és un ús
impropi; segons el DCVB, es pot admetre. Certament, és més còmode dir
el comitent que no pas el qui fa l’encàrrec.
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(o bé l’únic canvi possible, fora del qual no hi ha salvació).
8)

«Dels sis punts treballats el més aprofundit i més important per al meu treball va ser la psicoanàlisi i la moralitat. Des del meu punt de vista era la part més interessant i gràcies a la qual podria extreure més conclusions»
(Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages,
curs 2002-2003, p. 170; cas semblant als dos anteriors)
> Dels sis punts treballats ... Des del meu punt de vista
era la part més interessant, gràcies a la qual podia
extreure més conclusions (o bé més interessant i la que
em va permetre d’extreure més conclusions).

9)

«Això demostra la gran quantitat de nens i nenes de
famílies humils a qui no solament robaren la infantesa
sinó que, a causa de les pèssimes condicions laborals i
de vida que patien, moltes vegades ni tan sols arribaren
a l’edat adulta» (exemple fornit per Mercè Espuny; cas
d’anacolut o de zeugma2; amb el relatiu a qui comença
una oració subordinada que hauria de tenir dues parts
coordinades [no solament ... sinó que ...], però resulta
que la segona part ja no lliga amb el relatiu; una solució
seria canviar el relatiu oblic pel relatiu recte [que], amb
el consegüent canvi de la primera part de la subordinada) > Això demostra la gran quantitat de nens i nenes
de famílies humils que no solament veieren robada la
seva infantesa sinó que, a causa de les pèssimes condicions laborals i de vida que patien, moltes vegades ni
tan sols arribaren a l’edat adulta.

10) «Tenint en compte això, podríem dir que les paradoxes [matemàtiques] contribueixen a la producció
d’unes “matemàtiques purificades”. A més, també es
pot comprovar que la majoria de les quals es deuen a
tres casos principals: raonaments erronis per falta d’experiència en parts del món real; operacions realitzades
fora de les normes de les matemàtiques; enfocament
incorrecte per a interpretar el món real» (AA. VV.,
Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages.
Curs 2001-2002, p. 218; oració subordinada de relatiu
sense antecedent dins l’oració principal; la solució és,
simplement, suprimir el pronom relatiu o bé canviar-lo
per un pronom personal) > Tenint en compte això ... A
més, també es pot comprovar que la majoria (d’elles)
es deuen a tres casos principals ...
11) «Ja no pot anar sola pel carrer. Ara mateix va a la processó de bracet amb una de les monges de la vetlla, a
la residència que regenten les quals s’està» (AA. VV.,
dins Deu + 1, p. 122; cas de relatiu que sona estrany,
segurament perquè les subordinades de relatiu amb el
pronom posposat no admeten dins seu un altre relatiu
adjectiu [però sí un relatiu substantiu, com en aquest
exemple: ... assedegats, requerim la font d’aigua viva,
2.

Sobre els zeugmes, vegeu Obs/2, pp. 109-110.
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els qui beuen de la qual ja mai no tindran set...]; una
solució és canviar l’oració de relatiu que regenten per un
participi) > Ja no pot anar sola pel carrer. Ara mateix
va a la processó de bracet amb una de les monges de la
vetlla, a la residència regentada per les quals s’està.
12) «Senyor, el regne del qual és enmig de nosaltres, escolteu les nostre pregàries ...» (Preguem el Senyor. Pregàries dels fidels, Ed. Regina, Barcelona 1992, p. 55;
encara que l’oració de relatiu és correcta, els parlants
associem el relatiu compost (el qual i variants) a la tercera persona; per això, estilísticament, val més, si és
possible, canviar l’oració de relatiu per una altra estructura) > Senyor, que teniu el vostre regne enmig de nosaltres, escolteu les nostres pregàries ...
13) «Qualsevol cosa que succeeixi, Senyor, tu que ho tens
tot a la teva mà, i els camins del qual són justícia i veritat; qualsevol cosa que tu hagis decidit per a mi...; tu que
ets sempre jutge just i Pare misericordiós, jo t’estimaré,
Senyor ...» (Documents d’Església, 15-8-2011, p. 488,
text traduït de l’italià; cas semblant a l’anterior) > Qualsevol cosa que succeeixi, Senyor, tu que ho tens tot a la
teva mà i els teus camins són justícia i veritat ...
14) «És d’aquest darrer tipus d’antropònims del qual ens
ocuparem en aquest treball» (Butlletí Interior de la
Societat d’Onomàstica, març-juny 2008, p. 404; aquí
hi ha una barreja d’oració de relatiu i d’oració equacional [cf. CC/2, pp. 130-131, o bé Obs/2, pp. 114-117]; una
solució és convertir-ho en oració equacional típica) > És
d’aquest darrer tipus d’antropònims que ens ocuparem
en aquest treball.
15) «L’Ajuntament de Mataró, d’on era fill, va nomenar una
Comissió d’Homenatge al nostre personatge ...» (J. Solà,
Plantem cara, p. 246; cas d’ambigüitat, perquè sembla que l’antecedent del relatiu sigui l’Ajuntament de
Mataró, mentre que és solament el topònim Mataró) >
L’Ajuntament de Mataró, ciutat d’on era fill, va nomenar una Comissió d’Homenatge al nostre personatge ...
16) «D’altra banda, recordem que Locke va escriure quatre
cartes sobre la tolerància, en la primera de les quals (la
primera versió de la qual, llatina, fou escrita entre 1685
i 1686, quan vivia a Amsterdam, clandestinament,
amagat a casa del senyor De Veen, perquè el representant del monarca anglès Jaume II n’havia demanat l’extradició) defineix la seva tesi sobre la qüestió,
basada en una radical separació entre les competències de l’Església i les competències del poder civil,
i en una molt oberta concepció de l’autonomia de les
consciències individuals» (J. Gil i Ribas, Un univers
construït per la Raó, p. 194; noteu l’encavalcament
de dues oracions de relatiu incompatibles) > D’altra
banda, recordem que Locke va escriure quatre cartes
sobre la tolerància. En la primera (la versió original

de la qual, llatina, fou escrita ...) defineix la seva tesi
sobre la qüestió ...
17) «És aquí que es manifesta la veritat de la paraula profètica, en oposició al fàcil consol dels falsos profetes,
els quals —que no compleixen les degudes exigències
morals de la Llei— anuncien la pau quan en canvi toca
l’espasa del judici...» (Documents d’Església, des. 2014,
p. 663; novament, encavalcament de dues oracions de
relatiu incompatibles) > És aquí que es manifesta la
veritat de la paraula profètica, en oposició al fàcil consol dels falsos profetes, els quals —no complint les
degudes exigències morals de la Llei— anuncien la pau
quan en canvi toca l’espasa del judici ...
18) «Però Valls és sobretot la ciutat on va néixer el pare i la
va honorar amb la seva vida. [...] A Barcelona, a l’interior
de l’illa de l’Eixample on va viure ell i encara hi visc jo,
hi ha uns jardins també dedicats a ell» (AA. VV., Sense
renúncies, p. 159; barreja d’estructures incompatibles)
> Però Valls és sobretot la ciutat on va néixer el pare
i que va honorar amb la seva vida. [...] A Barcelona,
a l’interior de l’illa de l’Eixample on va viure ell i on
encara visc jo, hi ha uns jardins també dedicats a ell.
19) «No hi ha dubte que, els trons i els llamps, els devia
veure des de Colle Aperto i, com podràs adonar-te’n,
la descripció evoca perfectament la “Tempesta sobre
Toledo”, del Greco» (T. Moix, Onades sobre una roca
deserta, p. 169; el pronom adverbial com exigeix un
verb transitiu) > No hi ha dubte que, els trons i els
llamps, els devia veure des de Colle Aperto i, com
podràs notar, la descripció evoca perfectament la
“Tempesta de Toledo”, del Greco.
c) Manca de concordança

1)

«Tanmateix, allò que és més important de notar en
relació amb els aspectes estructurals del mot és que la
negació per mitjà d’afixos, alhora que modifica el significat del morfema o paraula al qual s’adjunta, també
condiciona l’estructura de la paraula resultant» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; notem que el relatiu
té dos antecedents: un de masculí [morfema] i un de
femení [paraula]; es podria fer concordar amb el més
pròxim, però la solució millor és emprar el relatiu neutre) > Tanmateix ... alhora que modifica el significat del
morfema o paraula a què s’adjunta ...

2)

«Tothom sap que els socialistes espanyols rebutgen de
pla un pacte del PSC amb Esquerra Republicana. Però
qui pacten són els socialistes catalans i necessiten fer-ho
per a no quedar fora del govern i haver de pagar un
altíssim preu polític» (Avui, 5-11-2006, p. 3; el pronom
relatiu qui, morfològicament invariable —a semblança
del que passa amb els corresponents pronoms francès
[qui] i italià [chi] i a diferència del castellà quien quieLlengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015
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3)

tema, el qual m’atreia força però del qual no sabia
pràcticament res.

nes—, pot funcionar com a subjecte del verb ser en plural, però no dels altres verbs, llevat que es tracti d’una
oració equacional3; per això en aquest exemple hi ha
una manca de concordança, que es pot arreglar posant
el verb en singular o bé canviant el pronom simple qui
pel compost el qui i variants) > Tothom sap ... Però qui
pacta (o els qui pacten) són els socialistes catalans ...

4)

«Diuen que el dimoni / toca el violí. / Quina gran notícia
/ acaben de dir! / Qui més s’han sorprès / són un serafí, /
un àngel arcàngel / i un dolç querubí» (A. Jané, El quadern dels epigrames; cas semblant a l’anterior, però en
aquest no podem emprar, per raons mètriques, la solució del pronom compost) > Diuen que el dimoni / toca
el violí. / Quina gran notícia / acaben de dir! / Qui més
s’ha sorprès / són un serafí, / un àngel arcàngel / i un
dolç querubí.

e) Pleonasmes o col·lisions

1)

«L’enyorat Climent Peix —de qui enguany commemorem el centenari del seu naixement—, poeta del blau i de
les roses, cada dia més viu i més present en la seva obra,
és, ara, el poeta dels àngels i els estels, sense oblidar els
pastors que saben copsar “grisos arcàngels”» (J. Huch,
dins C. Forner i C. Peix, La nit es trenca, p. 13; noteu
el pleonasme: el possessiu seu repeteix la idea expressada pel pronom relatiu de qui; la solució és suprimir el
possessiu) > L’enyorat Climent Peix —de qui enguany
commemorem el centenari del naixement—, poeta del
blau i de les roses ...

2)

«Les Instruccions són també una gran font sociolin
güística pel seu caràcter descriptiu i per les informacions
que dóna tant de la llengua catalana com de la castellana
i la llatina, de les quals precisa, com hem vist, quins són
els seus àmbits d’ús» (AA. VV., La llengua catalana al
segle XVIII, p. 237; cas semblant a l’anterior) > Les Instruccions ... informacions que dóna tant de la llengua
catalana com de la castellana i la llatina, de les quals
precisa, com hem vist, quins són els àmbits d’ús.

3)

«Es poden incloure també en aquesta categoria compostos que, tot i ser menys persistents, el seu continu alliberament al medi faci que sempre hi siguin presents en
quantitats perilloses» (exemple fornit per Mercè Espuny;
noteu que el pronom relatiu que hauria de fer de subjecte
de l’oració que ve després; però, acabat l’incís, s’hi posa
un nou subjecte [el seu continu alliberament al medi]; la
solució és posar aquest diguem-ne segon subjecte com a
complement causal i canviar-hi el verb; el defecte present en aquest exemple és alhora pleonasme, col·lisió4 i
anacolut5) > Es poden incloure també en aquesta categoria compostos que, tot i ser menys persistents, pel seu
continu alliberament al medi hi siguin sempre presents
en quantitats perilloses.

4)

«¿Algú sap res de cap partit europeu que s’anomeni
nacionalista i que alhora els dirigents del qual no vulguin independitzar-se del país que els oprimeix i espolia

d) Manca de simetria

1)

2)

3)

3.
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«Ell és el model a imitar, aquell que no podem arraconar
ni del qual podem prescindir» (d’un original, abans de
ser corregit; notem que no s’hi pot posar el ni perquè el
no ha d’anar després del relatiu, no abans, per simetria
amb l’anterior oració també de relatiu, amb la qual la
segona oració de relatiu va coordinada) > Ell és el model
a imitar, aquell que no podem arraconar i del qual no
podem prescindir.
«De l’etapa de Barcelona, Fonts recorda força Jordi
Pujol, de qui ja endevinaven que seria un líder molt
important i el qual va conèixer a través de Bastardes»
(A. Manent, En un replà del meu temps, p. 178; noteu
la manca de simetria) > De l’etapa de Barcelona, Fonts
recorda força Jordi Pujol, de qui ja endevinaven que
seria un líder molt important i a qui va conèixer a través de Bastardes / «No els sentiria mai més. La mancança li donava la mesura d’un desastre el començament
del qual i la seva magnitud havien agafat la vila de sorpresa» (ibídem, p. 292; observeu novament la manca
de simetria) > No els sentiria mai més. La mancança li
donava la mesura d’un desastre el començament i la
magnitud del qual havien agafat la vila de sorpresa.
«Aquest treball m’ha permès entendre moltes coses
sobre el tema, el qual m’atreia força però no en sabia
pràcticament res» (AA. VV., Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2001-2002, p. 227;
observeu una vegada més la manca de simetria) > Aquest
treball m’ha permès entendre moltes coses sobre el

Sobre les oracions equacionals, vegeu Obs/2, pp. 114-117, o bé, més
breument, CC/2, pp. 130-131. Heus ací un exemple correcte: Es tracta, és
ben evident, d’una actitud més usual que molts no dirien: certs fenòmens
mereixen una consideració molt diferent per part d’alguns si són ells qui
els posen damunt la taula o si ho han fet uns altres (Albert Jané, Què deuen
voler?, Barcelona 2014, p. 5).
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«Esquellola: planta de la família de les gramínies que
rep el nom científic de Phalaris canariensis, les llavors
de la qual s’empren com a aliment dels ocells engabiats»
(E. S. Reig, Valencià en perill d’extinció, p. 333; noteu
que calia coordinar les dues oracions de relatiu) > Esquellola: planta de la família de les gramínies que rep el
nom científic de Phalaris canariensis i les llavors de la
qual s’empren com a aliment dels ocells engabiats.

4 .
5.

Sobre la col·lisió o confusió de construccions, vegeu Obs/2, pp. 117-122.
Sobre els anacoluts, vegeu Obs/2, p. 108.

sintaxi
des de sempre i per definició?» (Avui, 19-12-2003, p. 4;
noteu la col·lisió de dos relatius) > ¿Algú sap res de cap
partit europeu que s’anomeni nacionalista i que alhora
tingui dirigents que no vulguin independitzar-se ...?
5)

sibilitats, essent una de les quals l’organització d’una
Escola d’Estiu nordcatalana que celebrarà enguany la
seva sisena edició i la reunió periòdica d’una comissió transfronterera de responsables d’ambdues administracions per a muntar projectes comuns» (AA. VV.,
Miscel·lània a Joaquim Arenas i Sampera, p. 108; el
relatiu és una partícula que fa de conjunció entre una
oració principal i una oració subordinada; per tant, ha
d’estar situat abans del verb de la subordinada, essent
el verb el nucli de l’oració; el defecte d’aquest exemple es pot arreglar de tres maneres, com veurem) >
Amb el pas del temps ... s’obriren noves possibilitats,
essent-ne una (o una de les quals essent o essent una
d’elles) l’organització d’una Escola d’Estiu ...

«El que sí que fa, doncs, el text de La malaltia sagrada
és discutir la medicina màgica popular i no la medicina
dels santuaris, a la qual respecta i en renova la seva
comprensió» (d’un original sobre medicina grega antiga,
abans de ser corregit; convertint la part subratllada en
oració de relatiu obtenim simetria i evitem altres defectes) > El que sí que fa ... a la qual respecta i la comprensió de la qual renova.

f) Col·locació inadequada

1) «Totes aquestes respostes estan emmarcades en grans
projectes teològics i els representen, el valor de les
quals és indubtable» (G. Amengual, La religió en
temps de nihilisme, p. 172; noteu que l’oració de relatiu està col·locada en un lloc inadequat; la solució és
avançar-la, de manera que estigui després de l’antecedent) > Totes aquestes respostes, el valor de les quals
és indubtable, estan emmarcades en grans projectes
teològics i els representen.
2)

3)

4)

«Entre els mèrits que ornen l’obra creativa de la poetessa de Llucmajor [M. Antònia Salvà], de la qual celebram enguany el 125è aniversari del seu naixement,
n’hi ha un que excel·leix amb resplendor pròpia: la
riquesa i propietat del seu lèxic, profundament arrelat
en l’espai rural, la marina de Llucmajor, on va passar
gran part de la seva vida» (J. Veny, Escriptura i oralitat
a Mallorca, p. 13; si ordenem bé l’oració de relatiu evitarem alhora el pleonasme que representa l’ús del possessiu seu) > Entre els mèrits que ornen l’obra creativa
de la poetessa de Llucmajor, del naixement de la qual
celebram enguany el 125è aniversari, n’hi ha un que
excel·leix amb resplendor pròpia ...
«Després s’institucionalitzà la cavalleria, a la qual, per
a accedir-hi, era condició indispensable tenir un cavall
amb tota la seva armadura, a més del nomenament reial
...» (d’un original, abans de ser corregit; ordenant bé
l’oració de relatiu evitem haver de recórrer a un incís i a
una duplicació pronominal [a la qual + hi]) > Després
s’institucionalitzà la cavalleria, per a accedir a la qual
era condició indispensable ...
«Amb el pas del temps la situació del català a Catalunya
Nord anà millorant i, d’acord amb en Joaquim, vam
considerar que era temps de sortir de la semiclandestinitat i que calia encabir aquestes relacions en un marc
institucional. Fou una mica llarg, però s’aconseguí
finalment fer firmar un conveni de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i el Rectorat
de Montpeller i, a partir d’aquí, s’obriren noves pos-

g) Relatiu sobrer o anacolut

1)

«L’experiència, com ja he dit abans, ha valgut realment
la pena i que per a mi ha significat un enriquiment cultural i també humà» (AA. VV., Treballs de recerca
d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2001-2002, p.
112; ja es veu que el relatiu subratllat hi sobra; també fa
que s’hi produeixi un anacolut) > L’experiència, com ja
he dit abans, ha valgut realment la pena i per a mi ha
significat un enriquiment cultural i també humà.

2)

«Oracions compostes per subordinació. Són dues o més
oracions en què un dels elements sintàctics d’una de les
quals (el subjecte, el complement, etc.) ha estat substituït
secundàriament per tota una oració, dita, aquesta, oració subordinada i, l’altra, oració principal» (d’un original, abans de ser corregit; també aquí és fàcil de veure
que el relatiu subratllat hi sobra o bé hauria de ser canviat per un pronom personal) > Oracions compostes per
subordinació. Són dues o més oracions en què un dels
elements sintàctics d’una (d’elles) (el subjecte, el complement, etc.) ha estat substituït ...

II. Interrogatius defectuosos
En la segona part d’aquest treball veurem construccions
defectuoses amb pronoms interrogatius. Ho repartim en tres
apartats: a) interrogatius calcats de l’anglès; b) manca de concordança; c) altres interrogatius defectuosos. Per a major claredat, farem una explicació després de cada subtítol.
a) Interrogatius calcats de l’anglès

Recentment s’ha posat de moda una estructura de pronoms interrogatius repetits (encara que, a vegades, el segon
pronom no és pròpiament interrogatiu), procedent de l’anglès
who is who o who’s who i casos anàlegs, que no respon a la
sintaxi de les llengües romàniques. Naturalment, en bona
sintaxi —i tolerant un ús esporàdic d’aquesta estructura per
motius efectistes, com també es fa en altres llengües romàniques— s’ha de substituir un d’aquests pronoms interrogatius (normalment el segon) per un pronom indefinit o bé
Llengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015
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buscar alguna altra solució. A part de la influència anglesa,
aquesta nova estructura es deu haver originat a partir de
casos com el següent: Aquests dies Solbes i els partits del
Principat no estan parlant, en definitiva, de diners. Estan
parlant de qui és qui decideix (Avui, 20-12-2005, p. 23, cas
en què es justifiquen aquests dos pronoms perquè el primer
és interrogatiu i el segon és relatiu, cadascun tenint el seu
verb). Exemples a esmenar:
1)

«Això també els passa a les parelles ben avingudes: amb
els anys, cada un adopta com a propis els gestos de l’altre, i costa distingir qui és qui» (Avui, 14-11-2003, p. 79)
> Això també els passa a les parelles ben avingudes:
amb els anys, cada un adopta com a propis els gestos
de l’altre, i costa distingir qui és cadascú.

2)

[en un peu de fotografia d’un article sobre uns bessons]
«L’Agustí i el Josep Antoni mirant un àlbum familiar.
A les fotos és on els costa més saber qui és qui» (Regió
7, 25-2-2005, p. 3) > L’Agustí i el Josep Antoni mirant
un àlbum familiar. A les fotos és on els costa més saber
qui és cada un (o cadascun).

3)

«Josimo era un sacerdot jove ple de força i de ganes de
viure, fill d’immigrants del nord, de l’estat de Maranhão,
que es van instal·lar com a colons en les terres de l’Amazònia. Per tant, coneixia perfectament qui era qui en
aquesta regió» (F. Escribano, Descalç sobre la terra vermella, p. 187) > Josimo ... Per tant, coneixia perfectament qui era cadascú en aquesta regió.

4)

«Qui fa fora qui?» (Avui, 7-3-2006, p. 7, títol d’un article)
> Qui fa fora i a qui fa fora?

5)

«qui il·lustrava a qui?» (J. Triadú, Memòries d’un segle
d’or, p. 251) > qui il·lustrava l’altre?

6)

7)

«Qui va deixar qui? [...] Però la professora Delavall ...
afirma que va ser la poetessa qui va deixar el baró ...» (A.
Jané, Què deuen voler?, p. 33) > Qui va deixar l’altre?
[...] ... / «Li va dir que l’estimava i que s’hi volia casar.
Qui ho va dir a qui? Ell a ella o ella a ell?» (ibídem, p.
99) > Qui ho va dir a l’altre? Ell a ella o ella a ell?6
«Deute extern, qui deu a qui?» (Presència, 17-3-2006,
p. 10) > Deute extern, qui deu i a qui?

8)

«Qui proposa què» (Avui, 27-10-2006, p. 5; noteu que
la solució requereix una inversió de l’ordre de la frase
subratllada) > Què proposa cadascú.

9)

«És clar, és tanta la connexió entre bascos i àrabs que
arriba un moment que costa molt identificar qui fa què»
(Avui, 26-10-2006, p. 3; cas semblant a l’anterior) > És

6. 	Advertim que aquests dos exemples figuren en un context humorístic, de
manera que potser l’autor hi imita, jocosament, una determinada moda.
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clar, és tanta la connexió entre bascos i àrabs que
arriba un moment que costa molt identificar què fa
cadascú.
10) «El dia que tot passava a Roma.— [...] Al carrer, pelegrins i turistes es barrejaven sense que, a primer cop
d’ull, es pogués diferenciar qui havia vingut a fer
què. Però en donaven pistes. Els pelegrins anaven en
grups nombrosos, amb banderes i amb acompanyants
religiosos. Els turistes anaven amb la guia a la mà o
seguint un senyor amb el paraigua alçat ...» (Regió
7, 9-4-2005, p. 28; cas semblant als dos anteriors) >
El dia que tot passava a Roma. — Al carrer, pelegrins i turistes es barrejaven sense que, a primer cop
d’ull, es pogués diferenciar què havia vingut a fer
cadascú. Però en donaven pistes ...
11) «Què és què en la TDT.— El projecte de llei de mesures
urgents per a impulsar la televisió digital terrestre (TDT)
ha provocat una divisió entre els diversos grups comunicatius d’àmbit estatal i una tempesta política» (Avui,
21-2-2005, p. 66) > Què és cada cosa en la TDT.— El
projecte de llei ...
12) «La setmana passada vaig anar a dinar al restaurant
romà L’Acqua Viva a Via Monterone. Està portat i atès
per un orde de monges. El vaig conèixer fa anys, de la
mà d’un diplomàtic europeu acreditat prop del Vaticà.
Em va dir que era un bon lloc per a veure qui de la
Cúria es reuneix amb qui» (Avui, 5-4-2005, p. 4; oferim dues solucions d’aquest anglicisme) > La setmana
passada ... Em va dir que era un bon lloc per a veure
amb qui es reuneixen els personatges de la Cúria (o
qui de la Cúria es reuneix i amb qui).
13) «Quin Estatut per a què» (Avui, 21-9-2005, p. 18, títol
d’un article; en aquest cas la solució és reorganitzar la
frase fent que esdevingui una oració coordinada copulativa) > Quin Estatut i per a què.
14) «La feina del sistema educatiu és destriar qui serveix
per a quina feina» (Avui, 7-9-2006, p. 24) > La feina del
sistema educatiu és destriar qui serveix per a una feina
determinada.
15) «D’una banda, hi havia l’Estat, com a entitat racial,
sota el control dels europeus; de l’altra, el poder consuetudinari de les estructures natives, com la identitat
ètnica/tribal. La unitat del primer i la fragmentació de
l’últim van ser mecanismes essencials de control durant
les administracions colonials, que solien dedicar escassos recursos en personal i equips per a maximitzar els
guanys nets de les seves aventures. Qui era membre
de quina unitat, era una decisió administrativa, en un
esforç per simplificar que es va traduir en l’assignació
legal d’identitats, de vegades basada en criteris d’aparença física segons les classificacions succintes dels
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antropòlegs físics» (M. Castells, L’era de la informació, vol. III, pp. 131-132) > D’una banda ... maximitzar els guanys nets de les seves aventures. Qui era
membre d’una determinada unitat, era una decisió
administrativa ...

c) Altres interrogatius defectuosos

Finalment, presentem uns quants exemples de construccions amb pronoms interrogatius que, per alguna raó, resulten defectuoses:
1)

«... però sens dubte qui se la jugava de debò eren aquelles
persones que no trobaven literalment què menjar als seus
països, sigui Andalusia o Extremadura, o altres indrets
d’explotació inhumana i ancestral» (Avui, 1-6-2005, p. 3;
construcció interrogativa castellanitzant) > ... però sens
dubte qui se la jugava de debò eren aquelles persones que
no trobaven literalment res per menjar als seus països ...

2)

«A més, la meva feina és salvar les ànimes, independentment de qui siguin els cossos» (M. Fité, El carrer
dels Petons, p. 227; cas de col·lisió entre un element de
l’oració principal i un element de l’oració interrogativa
indirecta: «independentment de de qui»; la solució és
canviar l’estructura independentment de per una altra)
> A més, la meva feina és salvar les ànimes, deixant de
banda de qui siguin els cossos.

3)

«En pocs casos un procés cronològic assoleix una concreció física tan tangible i evident com en l’arquitectura
i el patrimoni. És el seu significat més bàsic i elemental,
perquè és justament el que permet conèixer intrínsecament la singularitat i l’essència de cada casa, el perquè
és precisament així i no d’una altra manera, allò que
la diferencia de les cases que hi ha just al davant i al
costat» (Rev. de Catalunya, juny 2006, p. 35; confusió entre la conjunció causal perquè substantivada i la
combinació interrogativa per què) > En pocs casos ...
el que permet conèixer intrínsecament la singularitat
i l’essència de cada casa, per què és precisament així
i no d’una altra manera ... u

16) «Ara que ja sabem que un negre pot arribar a ser
president d’Amèrica, veurem quin altre negre arriba
a presidir quina altra potència mundial» (Avui, 6-112008, p. 59) > Ara que ja sabem que un negre pot
arribar a ser president d’Amèrica, veurem si hi ha un
altre negre que arribi a presidir una altra potència
mundial.
17) «A quin canal miro quina sèrie?» (Avui, 13-3-2011, p.
57; es tracta d’un titular, precedit d’aquest text: «El
tàndem Cuatro-Tele 5 i els canals d’Antena 3 concentren la majoria d’oferta de les sèries nord-americanes»)
> Quina sèrie miro i a quin canal?
18) «Grècia, qui deu què a qui» (La Vanguardia, 7-8-2011,
supl. «Diners», p. 6, titular) > Grècia, qui deu, què deu
i a qui deu.
b) Manca de concordança

Paral·lelament al que hem vist abans a propòsit del pronom
qui relatiu, el pronom qui interrogatiu, morfològicament
invariable —a semblança del que passa amb els corresponents pronoms francès (qui) i italià (chi)—, pot funcionar
com a subjecte del verb ser en plural, però no dels altres
verbs. En canvi, el corresponent pronom castellà és variable (quién quiénes) i funciona o bé amb el verb en singular
(quién) o bé amb el verb en plural (quiénes). Cal, doncs, no
deixar-se influir per l’ús castellà. En l’exemple següent es
veu aquest castellanisme i les maneres d’arreglar-lo:
— «El rei preguntà al següent qui havien de ser nomenats
governadors» (Carta a Arísteas, p. 138) > El rei preguntà
al següent qui havia de ser nomenat governador (o bé
qui eren els qui havien de ser nomenats governadors).
Com a complement d’aquest sol exemple, posem a continuació unes expressions castellanes i les formes de traduir-les
al català:
— «Puedes analizar el contexto, los personajes, las preguntas y las respuestas: quiénes las dicen i cómo las dicen»
= Pots analitzar el context, els personatges, les preguntes i les respostes: qui les diu i com les diu (no «qui les
diuen i com les diuen»).
— «¿Qué celebramos? ¿Quiénes celebramos? ¿Cómo
celebramos?» = Què celebrem? Qui celebra? (o Qui
som els qui celebrem?) (no «Qui celebrem?») Com
celebrem?

Clau bibliogràfica
CC/2: Josep Ruaix i Vinyet, Català complet / 2,
Barcelona 22007.
DCVB: Alcover-Moll, Diccionari català-valenciàbalear, Palma de Mallorca 1968-1969.
DIEC2: Institut d’Estudis Catalans, Diccionari de la
llengua catalana, Barcelona ²2007.
Obs/1: Josep Ruaix i Vinyet, Observacions crítiques i
pràctiques sobre el català d’avui / 1, Moià 1994.
Obs/2: Josep Ruaix i Vinyet, Observacions crítiques i
pràctiques sobre el català d’avui / 2, Moià 1995.
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T’interessa la
Cultura? la Llengua?

connecta’t a

Tot el que t’interessa, ho trobaràs a iQUIOSC.cat
iQUIOSC.cat és el quiosc digital amb la més àmplia oferta de mitjans
de comunicació en català. Diaris, revistes, premsa comarcal de pagament
i gratuïta al teu abast a www.iquiosc.cat
Descarrega’t l’aplicació disponible per IOS i Android i emporta’t amb tu
més de 200 publicacions per llegir-les quan vulguis i on tu vulguis.
Els mitjans del país t’ho posen fàcil, fes-te d’iQUIOSC.cat

*Aplicació gratuïta disponible per iOS 6
o superior (iPad, iPhone) i Android 4.1 o superior.
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Pompeu Fabra al Montseny
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

S

abem que Pompeu Fabra era un gran excursionista, però
ens ha arribat una informació més aviat escassa sobre les
excursions que va arribar a fer. Ell mateix, de fet, que
sapiguem, no va escriure mai ni una ratlla sobre aquesta activitat, així com no en coneixem cap sobre cap altre aspecte de
la seva vida íntima i particular.
És ben coneguda la seva famosa travessia pirinenca, de
Ripoll o Ribes de Freser a Toès, passant per Núria, Noucreus
i Carançà, i als estanys de Noedes, sota el guiatge del seu amic
Jaume Massó i Torrents, i acompanyats per Joaquim CasasCarbó i els músics Enric Granados i Enric Morera, excursió
que va repetir al cap de poc, aquest camí fent ell mateix de
guia. També és perfectament coneguda la seva assistència als
campaments batejats amb el seu nom, organitzats pels germans
Arnalot, que eren d’Alòs d’Isil, i en un dels quals va ascendir
al pui d’Alinya (2.868 m), el seu rècord d’alçada. Jordi Mir, en
un article publicat a Llengua Nacional1, ens informa amb
més detall sobre aquesta activitat pirinenca de Pompeu Fabra.
També tenim notícia de les seves excursions a diversos indrets
de la Costa Brava per la informació fornida per Francesc Arnó
i Santos, de la colla dita «Els Pompeus» (un grup de deixebles
addictes), publicat així mateix a la nostra revista2.
Alguns dels seus deixebles, com Joan Coromines i Eduard Artells, donen també alguna informació, més aviat poc
precisa. Així, Coromines, en la seva semblança del seu mestre3, a part les referències als campaments Fabra, ens parla
solament d’una excursió a la serra de Busa, que ara, amb la
recent publicació del seu llibre d’itineraris4, deduïm fàcilment
que es tracta de l’itinerari núm. 248, que es va dur a terme els
dies 9 i 10 de juny de 1935, és a dir, quan Fabra tenia seixantaset anys, tal com especifica Coromines, el qual ens indica el
recorregut següent: de Llinars de l’Aigua d’Ora a Velielles,
font i grau del Pujal, Busa, can Vila, el Capolatell, tornada a
can Vila, cingle de l’Areny, pont de Vallonga, Sant Llorenç
dels Piteus, coll de les Roques, santuari de Lord i tornada a
Sant Llorenç. En canvi, no sabem trobar, en aquest llibre d’itineraris de Coromines, cap referència a una excursió al famós
santuari dels Àngels, prop de Girona, des del qual ens diu que
contemplava el golf de Roses i l’estuari del Ter. Pel que fa a
Eduard Artells, ens explica en el capítol «Amics i mestres»,
del seu llibre Llenguatge i gramàtica5 , que de les visites que
Fabra feia periòdicament als components de l’Escola d’Ense-

1.  Llengua Nacional, núm. 76 (III trimestre del 2011), p. 29
2.  Llengua Nacional, núm, 27 (estiu de 1999), p. 9.
3.  Joan Coromines, Lleures i converses d’un filòleg, Club Editor, Barcelona
1971, p. 411.
4.  Joan Coromines, Itineraris, Fundació Pere Coromines, Barcelona 2014, p.
527.
5.  Eduard Artells, Llenguatge i gramàtica, Editorial Barcino, Barcelona 1971,
vol. II, p. 152.

Campament Fabra a Marimanya l’any 1927. Fabra és el del mig
dels tres personatges que hi ha davant la tenda.			
			
Foto cedida per Hermínia Arnalot

nyament Tècnic, instal·lada a l’edifci de l’Escola del Treball,
«tot sovint en sortia planejada una excursió: un dia a Sant
Cebrià, un altre al Corredor, un altre al Tagamanent...». Però
d’aquestes excursions no en sabem res més. Una vegada, conversant amb Bartomeu Bardagí, que hi havia pres part, li vam
demanar si en podia donar algun detall, els llocs on havien
anat, els indrets visitats, però l’il·lustre corrector, al cap de més
de seixanta anys, ja no recordava absolutament res.
Alguns dels exemples que il·lustren les definicions del
Diccionari General de la Llengua Catalana permeten d’obtenir alguna informació sobre les excursions que va fer el
seu autor. És ben sabut que va viure durant molts anys a
Badalona, i, tal com ja s’ha fet observar algun cop, són freqüents, en el seu diccionari, les ocurrències dels noms de les
principals poblacions del Maresme, especialment Badalona
mateix i Mataró, i també Santa Coloma, Sant Adrià, Pomar
(poblat agregat al municipi de Badalona), Montgat, el Masnou, Premià, Vilassar, Arenys («Coca d’Arenys», s.v. coca),
Sant Pol, Calella, Pineda, Malgrat («Pineda és entre Calella i Malgrat», s.v. entre)... Alguns d’aquests exemples són
gairebé com anotacions de dietari, aquest dietari que Fabra
no va escriure mai, com és ara el següent: «La tempestat
aiguabaté tot el pla de Grau, però no donà una sola gota de
pluja a Palafolls ni a Blanes» (s.v. aiguabatre). Cal aclarir
que el pla de Grau és el delta de la Tordera. Com que sovint
tornava de Barcelona a Badalona amb tren, Fabra havia de
tenir en compte que no tots els trens hi paraven, tal com
reflecteixen clarament aquests exemples: «Aquest tren no
para a Badalona: va directe a Mataró» (s.v. parar). «Un tren
directe entre Barcelona i Mataró» (s.v. tren). Fabra també
feia el trajecte entre Barcelona i Badalona amb tramvia:
«Ha pujat al tramvia amb nosaltres, però ha saltat a Sant
Llengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015
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I arribem finalment al Montseny,
que és on volíem ar ribar. Seria
realment estrany que un excursionista
com Fabra no hagués anat mai a un
indret tan atractiu i de tanta significació del nostre excursionisme com
és el Montseny, però el fet és que no
sabem que n’hagi quedat cap constància escrita. Però els diversos exemples que hem trobat en el seu diccionari no deixen cap dubte que Fabra
havia de conèixer el Montseny. En primer lloc, el nom d’aquesta muntanya
apareix precisament com a exemple
de l’entrada excursió: «Fer una excursió al Montseny.» I també de l’entrada
massís: «El massís del Montseny.» I
la rastellera d’exemples següents, que
formen gairebé un itinerari, poden
confirmar aquesta suposició no gens
arriscada: «El camí pujava en direcErmita romànica de sant Marçal. És als límits de les comarques del Vallès Oriental i La ció a Collformic» (s.v. direcció); «Una
Foto: Conèixer Catalunya
Selva (municipi d’Arbúcies), a 1.093 m. d’alçada 		
drecera que va a Sant Marçal» (s.v.
anar); «A hores d’ara els excursionisAdrià» (s.v. saltar). I no podem deixar de reproduir aquest tes ja deuen haver arribat a Sant Marçal» (s.v. arribar);
exemple, testimoni evident d’una excursió de Fabra per la «Vam deixar enrera el turó de l’Home» (s.v. enrera); «Les
serralada Litoral: «Un camí que va de can Boquet a Sant cascades de Gualba» (s.v. cascada); «Ens ha agafat la temMateu» (s.v. camí).
pesta prop de Sant Celoni» (s.v. agafar). Hi podríem afeHi ha encara altres exemples que indiquen amb força evi- gir, encara, un dels exemples de l’adjectiu pregon: «Coll
dència l’anada de Fabra a diversos indrets de Catalunya: «Si pregon». Certament, l’escriptura d’aquest adjectiu amb la
mai voleu anar a Ull de Ter jo us puc fer de guia» (s.v. guia). inicial minúscula indica que aquest sintagma no és cap
Un altre exemple sembla corroborar l’anada de Fabra a l’alta topònim, perquè es tracta d’exemplificar un significat, però
vall del riu Ter: «És el correu de Setcases» (s.v. correu). Els crida l’atenció que no el precedeix cap article, com s’esexemples següents es poden relacionar fàcilment amb la devé amb els altres exemples de la mateixa entrada, cosa
seva reiterada assistència als campaments Fabra-Arnalot: que mig eleva l’exemple a la condició de nom de lloc. I,
«La Conca de Tremp.» (s.v. conca); «A Isona, passant per per això, ens permetem d’imaginar que quan Fabra va triar
aquesta carretera, no hi tocarem pas» (s.v. tocar); «Un tor- aquest exemple tenia present l’indret conegut per coll Prerent que davalla de Puigcercós» (s.v. davallar); «El poblet gon, un indret de gran bellesa natural, que es troba sota el
que dieu és cap a Esterri» (s.v. cap). L’exemple següent, en Matagalls (al qual es pot pujar des de Collformic), camí
canvi, ens planteja un interrogant que no sabem resoldre: de Sant Marçal. u
«D’allí estant es domina amb la mirada tot el
Camp de Tarragona» (s.v. dominar). Que aquest
exemple és el fruit d’una vivència personal del
nostre gramàtic ens sembla inqüestionable. Però
no podem saber a quin indret es referia. Una
suposició versemblant seria el cim de l’esveltíssim campanar de Valls, que diuen que és el més
alt de Catalunya. Mig ho podrien confirmar les
referències sobre Valls que trobem en el DGLC:
«Els meus pares són de Valls» (s.v. pare) i «Coca
de Valls» (s.v. coca), i el fet que Pompeu Fabra el
dia 21 d’abril de 1929, en plena etapa de redacció
del DGLC, era a Valls, on va pronunciar la conferència «El bon ús de la llengua»6.
6.  Pompeu Fabra, Obres completes,
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2013, p. 809.
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Joaquim Torres Pla
Sociolingüista andorrà
David Pagès i Cassú

Joaquim Torres Pla segueix de prop l’evolució demolingüística dels territoris de
llengua catalana					
Foto: Bernat Torres

la Xarxa CRUSCAT i del Comitè de Redacció
de la revista Treballs de Sociolingüística
Catalana. Porta a terme, d’una manera assí
dua, conferències, presentacions de llibres
i intervencions en mitjans de comunicació.
És autor, conjuntament amb J. Farràs i F.
Xavier Vila, del llibre El coneixement del
català. 1996. Mapa sociolingüístic
de Catalunya. Anàlisi sociolingüística
de l’Enquesta Oficial de població de
1996. També n’ha coordinat d’altres i ha
publicat un bon nombre d’articles en diver
sos mitjans.
En aquests moments allò que li ocupa més
temps és l’anàlisi de l’evolució demolingüísti
ca dels territoris de llengua catalana, sobre
tot de Catalunya i Andorra, a partir de les
enquestes que van apareixent; l’estudi dels
aspectes sociolingüístics del procés polític
que viu ara mateix Catalunya i el treball a
favor del manteniment i la potenciació del
català.
Aquesta entrevista ens acosta al Principat
d’Andorra, el qual, tot i que de vegades no és
prou ben conegut, tantes afinitats té amb el
de Catalunya: de llengua, de dret... I d’orga
nització eclesiàstica: cal recordar que l’Es
tat sencer forma part de la diòcesi d’Urgell,
el bisbe de la qual és un dels coprínceps;
l’altre, és el president de la República Fran
cesa. Cal dir, també, que un gran nombre
dels seus habitants són catalans.

J

oaquim Torres Pla és fill de pare andorrà que es tras
lladà a Barcelona de jovenet. És per això que, tot i que
va néixer a la capital catalana l’any 1946, va adoptar la
nacionalitat andorrana, que ha mantingut tota la vida.
L’any 1974 va ser un dels fundadors del Grup Català de Socio
lingüística, que actualment es denomina Societat Catalana
de Sociolingüística, filial de l’Institut d’Estudis Catalans,
de la qual va ser president entre els anys 2007 i 2013. Tam
bé fou el coordinador de l’àmbit de Llengua del Congrés
de Cultura Catalana. És membre del Consell Consultiu de
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per a una correcta gestió de les instàncies administratives
i polítiques.
Li hem sentit a dir, diverses vegades, que «el català és,
de llarg, entre les llengües que no són la principal de cap
Estat de certa dimensió demogràfica, la que té més vitalitat i parlants. Es tracta, per tant, d’un cas excepcional».
Al seu entendre, quines coses ho han fet possible?
El motiu principal de l’excepcionalitat del cas català el
podríem resumir en la idea que la societat de Catalunya ha
aconseguit construir, bàsicament durant el segle xx, una
sèrie d’institucions i mecanismes socials que han contrarestat en bona part la pulsió uniformitzadora que ha exercit
d’una manera sistemàtica el poder central. Aquesta capacitat de contrarestar els mecanismes lingüísticament unificadors de l’Estat és absolutament excepcional en les zones
desenvolupades del món.

Vostè va néixer a Barcelona, però des de ben petit ha tingut una relació molt estreta amb Andorra.
Sí, el meu pare era andorrà nascut a Andorra, i jo he mantingut el passaport andorrà tota la vida.
Com es defineix?
Em sento andorrà, em sento català, em sento membre de
l’espècie humana.
I com definiria Andorra?
Com un poble amb profundes arrels, que vénen de molt lluny
en la història. Aquest poble disposa d’un Estat sobirà, i això
condiciona la seva identitat i la reforça. És també un país que
comparteix llengua i cultura amb altres territoris.
Els sociolingüistes són més necessaris com més dificultats
té una llengua?
De fet, apareixen sobretot quan una llengua té problemes
però al mateix temps la comunitat lingüística corresponent gaudeix d’una forta vitalitat. És el cas del Quebec i
Catalunya, per exemple. Però també hi ha sociolingüistes en
països que no es troben en aquesta situació, perquè l’estudi
de la diversitat lingüística i dels conflictes entre llengües és
útil en aquest món globalitzat en què ens trobem.

Andorra és, en aquests moments, l’únic dels territoris de
llengua catalana que constitueix un Estat sobirà i que té
el català com a llengua oficial exclusiva. Quins avantatges
comporta aquest fet?
Si ens referim a la situació a Andorra, l’estatus de la llengua
i del país són molt positius per al català, sobretot perquè fan
que el seu valor social es reforci, com ho mostra el fet que
Andorra és el territori de llengua catalana on aquesta més
avança en la transmissió intergeneracional. Si ens referim a
l’àmbit lingüístic en general, l’oficialitat exclusiva a Andorra
i l’existència d’un Estat andorrà també ajuden la llengua, com
ara per la presència internacional del català que comporten.
L’oficialitat del català no deu excloure, però, que encara
calgui continuar treballant per l’ús de la llengua...
No, certament. A Andorra hi ha hagut una immigració proporcionalment molt forta i continuada durant més de seixanta anys, que des de fa dècades és molt majoritàriament
de llengua no catalana. Per tant, tot i la important capacitat
d’atracció que té el català en el país, en l’actualitat aquesta
no és la llengua emprada d’una manera clarament majoritària en els usos interpersonals. Cal, doncs, treballar per
reforçar el seu coneixement i el seu ús, tal com ja fa l’Administració andorrana.

Ha investigat sobretot en el camp de la demolingüística,
una disciplina relativament recent i encara poc coneguda.

En relació amb unes dades d’una enquesta del 2009,
vostè escrivia el següent: «L’ús més elevat del castellà
que del català en els usos familiars i informals a Andorra
contrasta amb el fet que en certs altres usos es fa servir
més el català, de manera que, si analitzem l’ús global de
cada llengua, trobem que les dues s’empren en percentatges similars, propers al 42%.» Aquella enquesta també
donava dades sobre altres llengües: l’anglès, el francès,
el portuguès... ¿Es preveuen canvis, pel que fa a percentatges, en la pròxima enquesta?

La demolingüística busca principalment determinar, en les
societats o territoris amb més d’una llengua, la magnitud i
l’evolució dels diferents grups lingüístics. En un món cada
vegada més multilingüe, aquest coneixement és molt útil

Andorra ha passat durant els últims anys per una crisi econòmica greu, en certa manera més greu que la dels territoris
propers, ja que ha perdut una part apreciable de la població
que tenia l’any 2007. Això comporta necessàriament canvis

Quina és la relació d’aquesta entitat amb l’Institut d’Estudis Catalans?
Des de l’any 2008, la Societat Catalana de Sociolingüística
és una de les 28 societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció Filològica.
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de tot tipus, i també en pot comportar de lingüístics. En la mesura que els
qui se n’han anat hagin estat majoritàriament de llengua inicial no catalana,
es podria produir potser una lleugera
millora dels percentatges d’ús de la
llengua. Però la prospectiva és un art
arriscat; en sabrem més quan en tinguem noves dades.
Un dels camps en què vostè s’ha centrat és en l’estudi de la transmissió
lingüística intergeneracional.
La mesura en la qual una llengua es
transmet o no de progenitors a fills condiciona clarament el futur de l’idioma;
per tant, constitueix un dels principals
indicadors de la seva vitalitat. Entre
els set territoris de llengua catalana,
aquells en els quals el català avança
més en la transmissió intergeneracional
són Andorra i Catalunya; per tant, són
els que tenen una vitalitat del català
més alta.

Joaquim Torres Pla i David Pagès i Cassú, el dia de la presentació (en la Biblioteca
Nacional d’Andorra) del llibre 500 raons per parlar català			

La societat andorrana és multilingüe. Com és la relació
del català amb les altres llengües que s’hi parlen?
A Andorra hi ha quatre grups lingüístics de certa entitat,
que són els de llengua catalana, castellana, portuguesa i
francesa. Des del punt de vista institucional i identitari, la
llengua d’Andorra és el català, però en l’àmbit dels usos
interpersonals i del valor social, la qüestió és més complexa. Així, resulta que una minoria dels castellanoparlants d’origen adopta el català amb els fills, mentre que
una part apreciable dels lusoparlants adopta el castellà, i
el grup francòfon bàsicament es manté sense quasi transvasaments.
L’ensenyament en català a l’escola és relativament recent.
Aquest fet deu haver estat molt important per a la consolidació de la llengua.
No tenim estudis que ens permetin de ser concloents en
aquest aspecte, ja que abans de l’inici de l’escola andorrana,
en la qual el català és llengua vehicular, no hi havia hagut
gaires enquestes sociolingüístiques. A més, l’impacte que
pugui haver tingut aquesta escola pot haver quedat emmascarat pels efectes de la gran immigració continuada que
s’ha produït a Andorra fins fa pocs anys. També cal tenir en
compte que l’escola andorrana, encara que hagi anat creixent progressivament, continua sense incloure la majoria
de l’alumnat del país.
Una persona que ve de fora, té la necessitat d’aprendre
el català?
Depèn dels àmbits laborals o socials en què es mogui. No
en tenen necessitat els assalariats no qualificats o poc qualificats, ja que entre aquests la majoria no parlen prioritària-

ment català i tenen poc contacte amb l’Administració, però
és força necessari per als professionals liberals, i és totalment
necessari per als funcionaris.
Quina creu que ha de ser, al seu entendre, la relació entre
Andorra i la resta de territoris dels Països Catalans?
La relació ha de ser de respecte, de bon veïnatge i de
col·laboració, especialment en les qüestions lingüístiques i
culturals. De fet, és el que ja es produeix en les relacions
entre Andorra i Catalunya, com ara en la col·laboració relativa a la difusió de la llengua i cultura catalanes en el món.
En cada un dels territoris de parla catalana hi ha persones i entitats referencials que treballen a favor de la
llengua i la cultura pròpies. Quines persones i entitats
destacaria, d’una manera especial, d’Andorra?
Des que Andorra va esdevenir un Estat sobirà amb presència
a l’ONU, l’Administració andorrana ha anat assumint d’una
manera cada vegada més clara un paper de defensa i de
promoció de la llengua, i, per tant, n’és el principal promotor. D’altra banda, entre les entitats privades que potencien
el català i la seva cultura, cal esmentar el Centre de Cultura Catalana d’Andorra i, encara que d’una manera menys
intensa perquè els seus objectius són molt més amplis, també
la Societat Andorrana de Ciències.
El 28 de juliol de 1993, Andorra va ser admesa a l’ONU
(184 Estat membre), i esdevingué el tercer país més petit
que en forma part (després de San Marino i Liechtenstein).
En 1994 es va adherir al Consell d’Europa. Andorra és una
prova que l’extensió no importa de cara a poder ser present a tot arreu, com a Estat, i a ser viable econòmicament.
Efectivament, l’extensió no limita la possibilitat que un territori esdevingui un Estat, ni tampoc impedeix la seva viabiLlengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015
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litat econòmica. De fet, Andorra entra dins la categoria dels
microestats, és a dir, dels estats molt petits, i també aquests
són viables, tal com demostren els exemples esmentats.

meten de gaudir àmpliament dels esports d’aquesta estació.
Les nombroses construccions romàniques són un altre dels
nombrosos atractius del país.

Com el porta, Andorra, el tema de la crisi econòmica?

Vostè viu entre Barcelona i Andorra. Com veuen els
andorrans als catalans? I els catalans als andorrans?

L’any 2007 el país feia pràcticament seixanta anys que creixia d’una manera notable, tant econòmicament com demogràficament, i aquests últims anys hi ha hagut decreixement
en tots dos aspectes. Es tracta d’un canvi molt important,
que duu a una situació nova, en la qual cal retrobar un nou
equilibri. El Govern ara reballa en aquest sentit, sobretot
accentuant la interrelació amb els estats veïns i amb la Unió
Europea. Un procés, d’altra banda, inevitable, en un món
creixentment globalitzat.
Com es viu el moment històric existent a Catalunya?
A nivell oficial, amb distanciament i no posicionament, tal
com és lògic en un moment crític en el qual Andorra podria
prendre mal segons com actués. A nivell de l’opinió pública,
la proximitat física, lingüística i cultural amb Catalunya fa
que hi hagi sectors que vegin tal evolució amb simpatia.
Si Catalunya assoleix la consecució d’un Estat propi, com
creu que s’ha de resoldre el tema lingüístic?
Considero que el català hauria de ser la llengua principal del
nou Estat, la llengua de les institucions públiques. Per exemple, hauria de ser la de la justícia, independentment dels drets
a l’ús del castellà i altres llengües que es puguin arbitrar.
Completi la següent frase, per favor: «Catalunya, gràcies
a Andorra, ...”
... ha trobat un aliat en la tasca de difondre la llengua i la cultura catalanes en el món a través de l’Institut Ramon Llull;
ha pogut veure que el català se sentia a l’ONU per primera
vegada per part de la representació d’un Estat; ha constatat
que gran part dels tractats internacionals tenen una versió
en català...
Quan vénen coneguts seus d’altres territoris dels Països
Catalans, què els recomana que facin, que visitin...?
Una gran riquesa d’Andorra és el seu entorn natural muntanyenc. Hi ha la possibilitat de fer una gran varietat d’excursions molt boniques. Un dels espais més interessants és la
vall del Riu Madriu, declarada Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO. A l’hivern, les diverses pistes d’esquí per-

Jo diria que en general hi ha una simpatia mútua, encara que
en graus molt diversos segons les persones. Una part apreciable dels actuals andorrans són nascuts a Catalunya o descendents de catalans, i això condiciona les actituds. D’altra
banda, Barcelona és la gran ciutat a la qual acudeixen més
els andorrans, i això també condiciona. Pel que fa a la visió
que tenen els catalans dels andorrans, és encara més complexa i va variant amb el temps. Solament diré que en època
de la dictadura, molts catalans haurien volgut ser andorrans,
però ara és diferent.
Andorra fou terra d’acolliment per als exiliats catalans: Teresa Rovira, filla d’Antoni Rovira i Virgili, es
casà, l’any 1946, amb Felip Calvet a Andorra, l’únic lloc
on aleshores es podia celebrar la cerimònia en català;
Pompeu Fabra hi anà, un any abans de morir, a fer el testament, ja que l’hi pogué fer en la nostra llengua; Esteve
Albert s’hi instal·là l’any 1956 i des d’Andorra prosseguí
la seva condició d’activista... Ens imaginem que, en aquest
sentit, ens podria explicar moltes coses...
Bàsicament com un refugi o una terra de llibertat. La visió,
tanmateix, ha estat diferent segons les èpoques. Els primers
anys després de la guerra civil, durant la guerra mundial, la
supervivència o la lluita eren les preocupacions principals
dels exiliats, tal com s’explica en la novel·la Entre el torb i
la Gestapo. Durant els anys posteriors, al llarg del període
franquista, en canvi, el que potser emocionava més els que
visitaven el país era la presència pública del català. D’altra
banda, els qui es van quedar a Andorra s’hi anaren integrant.
Digui’ns un somni —individual o col·lectiu— que li agradaria que esdevingués realitat.
Que el progrés científic continuï avançant d’una manera cada
vegada més ràpida, a fi que abans de gaires dècades la humanitat hagi vençut les malalties i l’envelliment. Que els éssers
humans vagin assumint el pensament positiu i l’empatia universal. Que la democràcia, entesa tant des del punt de vista dels
drets individuals com dels col·lectius i aplicada d’una manera
cada vegada més conseqüent, s’estengui per tot el món. u

Darrers llibres publicats per Llengua Nacional
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Francesc Vallverdú i Canes

-

necrològica

(1935-2014)

Joaquim Torres-Pla

F

rancesc Vallverdú i Canes fou un
poeta, sociolingüista, traductor i
assessor lingüístic català, que va
néixer a Barcelona l’1 de desembre
de 1935. Tot i que li interessaven més
les lletres, finalment es decantà per la
carrera de dret. A la Universitat va fer
amistat amb personatges com Jordi
Solé Tura i Salvador Giner, entre altres,
i entrà en contacte amb cercles estudiantils literaris antifranquistes. L’any
1959 es va afiliar al PSUC. Tot i exercir inicialment d’advocat, l’any 1960 va
entrar a treballar a l’Editorial Alcides
com a redactor editorial i en 1966 es va
incorporar a Edicions 62 com a tècnic
editorial i assessor lingüístic.
Va ser un poeta destacat, que, quan
era estudiant, començà a publicar versos de protesta i denúncia social en la
Quarta antologia poètica universitària (1952-1956), iniciada per Albert
Manent i altres activistes. L’any 1960
va guanyar el Premi Joan Salvat-Papasseit pel seu primer llibre de poesia,
Com llances (1961). L’èxit d’aquest primer recull l’esperonà a continuar escrivint, i prossegueix amb Qui ulls ha
(1962) i Cada paraula un vidre, que és
guardonat amb el Premi Carles Riba en
1965, però que per motius de censura
no apareixerà fins a 1968. Amb aquests
reculls, de marcat caràcter combatiu,
social i polític, és considerat un dels
impulsors i una de les veus catalanes Francesc Vallverdú, el dia 17 de novembre del 2006 en el sopar del XVIII Premi Batista i
més representatives del realisme social Roca (atorgat per IPECC, en l’Hotel Bergara, de Barcelona). Les dues fotos que segueixen
Fotos: R. Puig Coromines
en poesia. Més endavant, en Somni, són del mateix sopar.					
insomni (1971), Retorn a Bíbilis (1974,
Premi Ausiàs Marc 1973) i en la part Alguns poemes seus han estat traduïts al com el bilingüisme i l’evolució de la
nova de Poesia, 1956-1976 (1976), francès, a l’anglès, a l’italià, al neerlan- llengua literària. Aquest treball, traduït
modulà l’esperit combatiu dels anteriors dès, al portuguès i al txec, i el seu nom al castellà en 1971, el va introduir en el
i adoptà un caràcter més introspectiu, apareix en nombroses revistes i antolo- món de la sociolingüística, que tot just
amb temes més lírics i metafísics. Con- gies poètiques.
començava a difondre’s als Països Catatinuà aquesta trajectòria en Regiment de
També va desenvolupar una activi- lans. A partir d’aquí va publicar, amb
la cosa pública (1983), Leviatan i altres tat notable en el camp de la sociolin- força èxit, els assaigs Dues llengües,
poemes (1984), Festival amb espills de güística. Fruit d’una beca internacional dues funcions? (1970) i El fet lingüístic
Ramon Roig (1989), Encalçar el vent sorgeix el seu primer assaig, L’escrip- com a fet social (1973), Premi Octubre
(1995) i Quadern de bitàcola, inèdit tor català i el problema de la llengua - Joan Fuster d’assaig de 1972, reeditats
fins a la publicació de la seva obra poè- (1968), que va tenir una bona acollença diverses vegades. A la fi de la dictadura
tica completa Temps sense treva (2009). pel seu tractament renovador de temes franquista va aparèixer La normalitzaLlengua Nacional - núm. 90 - I trimestre del 2015
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Francesc Vallverdú amb la seva muller Carme Vilaginés.
En la foto de sota hi veiem, entre altres, Guiseppe Tavani (segon de l’esquerra).

ció lingüística a Catalunya (1979), ja
amb propostes de política lingüística.
A continuació va ser autor de Aproximació crítica a la sociolingüística catalana (1980), El conflicto lingüístico en
Cataluña: historia y presente (1981),
L’ús del català: un futur controvertit
(1990), Velles i noves qüestions sociolingüístiques (1998) i altres estudis. La
seva activitat com a sociolingüista no
es va limitar a la publicació de treballs,
sinó que es va estendre a la feina de promoció i d’organització de la disciplina.
Així, va ser un dels divuit fundadors,
l’any 1973, del Grup Català de Sociolingüística (avui Societat Catalana de
Sociolingüística), del qual fou president
de 1991 a 1999, i també va ser director
de l’anuari de la societat, Treballs de
Sociolingüística Catalana, de 1977 al
2002. Vallverdú fou un sociolingüista
destacable; va ser un dels introductors
de la sociolingüística a l’àrea de llengua
catalana, contribuí activament al desenvolupament de la disciplina, així com
a la seva institucionalització, i es va
mantenir actiu en aquest camp en tot
moment.
També va destacar en el camp de
l’assessorament lingüístic, ja que, com
a cap dels serveis lingüístics de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
de 1985 al 2006, va ser un dels qui van
ajudar a construir un català adequat
als mitjans de comunicació. A més, a
40

part de la seva activitat ja esmentada
a Edicions 62, fou assessor del Gran
Larousse Català de 1987 a 1993.
Així mateix, va tenir una activitat notable en el camp de la traducció. Per la seva traducció al català del
Decameró de Boccaccio, publicada en
1984, va rebre un prestigiós guardó de
l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio
de Florència de 1988. També va traduir
obres de Pietro Aretino, Italo Calvino,
Alberto Moravia, Cesare Pavese i Leonardo Sciascia.
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Una altra de les seves activitats va
ser la col·laboració en diverses publicacions culturals i polítiques, com Serra
d’Or, i la revista clandestina Nous
Horitzons, originàriament editada
a Mèxic pel PSUC, de la qual va ser
secretari de redacció a l’interior. Fou
articulista de El País.
Va ser director de l’Enciclopèdia de
la llengua catalana (1999-2002), i, des
del 2004, president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Va ser membre de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans, i des del 2007 va
tenir el càrrec de delegat del president
per a les societats filials. També va ser
membre de l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana des de gairebé els
seus inicis, soci d’honor des del 2010, i
del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya
(1991-1999).
L’any 1986 va rebre la Creu de Sant
Jordi en reconeixement a la seva trajectòria, i en 1990 el Premi Nacional
de Periodisme de la Generalitat de
Catalunya, per l’article en català més
important de l’any, denominat «L’alarmisme, un recurs contraproduent».
En Francesc Vallverdú fou un personatge amb una àmplia i reconeguda
trajectòria en diversos camps de la vida
col·lectiva, de tarannà bonhomiós, positiu i constructiu, que ha deixat una petja
important en la societat catalana. u

bibliografia
Aportacions

bueix també a la seva divulgació. Com indica l’autor, «els
criteris de la selecció han estat
bàsicament dos: el dels temes
que més m’interessen i que,
doncs, més m’ocupen, i el
d’una cronologia que permeti
una perspectiva de contrast
quant als arguments i el mètode entre els més antics i els
més actuals». Així, atès l’interès multidisciplinari de l’autor,
el lector trobarà, entre altres,
treballs de l’àmbit de la gramàtica històrica, la història de la
llengua i la sociolingüística.
Dins l’àmbit sociolingüístic
trobem els treballs seJoan Martí i Castell,
Aportacions a l’estudi de la fi- güents: «De “Les excel·lències
lologia i la lingüística catalanes, de la llengua catalana”» (pp.
Diputació de Tarragona - Publi- 11-38), comentari detallat de
cacions de l’Abadia de
l’obra homònima d’Antoni CoMontserrat,
mas publicada en 1967 sobre
Barcelona 2014.
l’opressió i valoració del català
en el segle xviii; «Envers la
’acreditat filòleg i lin- planificació de l’estatus» (pp.
güista Joan Martí i Cas- 211-243), en què comenta els
tell presenta en l’obra aspectes sociolingüístics i poAportacions a l’estudi de la lítics debatuts en el Primer
filologia i la lingüística cata- Congrés Internacional de la
lanes, patrocinada per la Di- Llengua Catalana (pp. 139putació de Tarragona i prolo- 169); «Connotacions i derivagada pel president, un recull cions sociolingüístiques dels
d’articles esparsos que ell conceptes “llengua” i “diamateix descriu en la introduc- lecte”» (pp. 36-51), estudi cició (pp. 7-9). És una obra ben entífic d’aquests dos concepencertada, ja que l’aplec d’a tes i de com es manipulen per
questa selecció de treballs re- motius ideològics. I encara hi
lacionats temàticament i pu podríem incloure el treball
blicats entre 1985 i 2009 «Dialectologia social. Estudi
esdevé una eina molt útil per de les localitats de Marçà, la
als estudiosos, que passen a Torre de Fontaubella, Margadisposar d’una obra de con- lef de Montsant i Alió» (1986),
sulta fàcil i còmoda, i contri- on l’autor va voler estudiar

L

Ambaixador
de Catalunya
a Alemanya
Til Stegmann,
Ambaixador
de Catalunya a Alemanya,
Pagès Editors,
Lleida 2014.

«els canvis sistemàtics en els
parlars de les generacions
més joves» en relació amb
certs aspectes fonètics i lèxics dels parlars d’aquestes
localitats ben conegudes de
l’autor. I també «Normativització (I): l’Institut d’Estudis
Catalans, unitat i variació,
una qüestió ideològica i política» (pp. 244-268), on retorna a l’estudi dels conceptes de llengua i dialecte i a les
reflexions sobre la valoració
social de la llengua en relació
amb tots els territoris i variacions abans d’endinsar-se en
la codificació que en féu l’Institut d’Estudis Catalans, seguint el mestratge de Fabra.
Pel que fa als treballs seleccionats de l’àmbit de la història de la llengua, trobem dos
eixos fonamentals: l’estudi
lingüístic dels Usatges de
Barcelona i l’estudi de la importància lingüística de la figura de Ramon Llull, temes
als quals l’autor ha dedicat
monografies (Estudi lingüístic
dels Usatges de Barcelona
(2002) i El català medieval.
La llengua de Ramon Llull
[1981]). Així, en la «Significació lingüística dels Usatges de
Barcelona» (pp. 110-136) comenta la importància d’aquest
text en la història de la llengua
catalana i en fa una anàlisi lingüística. En «Ramon Llull,
creador de la llengua literària»
(pp. 93-109) reflexiona sobre
els motius que dugueren
Ramon Llull a utilitzar el ca-

T

il Stegmann va néixer
a Barcelona l’any
1941, se’n va a Alemanya quan té deu anys i no
descobreix el món català fins
l’any 1970. En 1980 la seva
aparició en el programa televisiu Vostè Pregunta va produir un gran efecte. En aquest
llibre explica com va descobrir la identitat catalana que
el temps de la dictadura li
havia vedat. L’estima per la
seva ciutat natal, Barcelona,
el porta a acostar-se amb en-

talà en la seva obra i la importància que tingué aquest fet
per a la història de la llengua.
I en «Una aproximació a la
llengua de Ramon Llull: l’ús
de les oracions condicionals
amb si» (pp. 186-210) exemplifica aquesta transcendència
amb l’estudi del procés de desenvolupament de l’oració composta, que és una de les característiques més clares de grau
de maduresa d’una llengua.
Ens resten per esmentar
encara tres treballs d’aquesta
selecció. «Teià versus Taià i la
disciplina lingüística» (pp. 7178), estudi sobre un topònim
concret, que cau de ple en
l’àmbit de la gramàtica històrica, fet amb rigor científic i
metodològic partint de la documentació escrita. «Producció escrita i producció oral»
(pp. 79-92), sobre la importància de la documentació escrita per a l’estudi de l’evolució de la llengua i del model
de llengua. «Aproximació a
Pompeu Fabra» (pp. 152-185),
treball que estudia la importància de l’obra i la figura de
Fabra per a la història lingüís
tica del català, on parla del
procés d’establiment del model lingüístic.
Espero que aquestes pinzellades sobre l’obra engrescaran el lector a fer-ne una
lectura i a jutjar per ell mateix
les valuoses aportacions recollides en aquesta selecció de
treballs. u
Mar Batlle

tusiasme a la realitat cultural
i històrica dels Països Catalans, incloent-hi la llengua.
Des del moment que fa
aquest reciclatge, comença a
idear innombrables activitats de la projecció catalana
a Alemanya per a reciclar
també els seus compatriotes
alemanys i europeus, fomentant així la solidaritat amb
una Catalunya lliure: un ambaixador que ja concep Ca
talunya com a nou Estat europeu. u
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Notable aportació
a un tema gramatical

Joan S. Beltran i Cavaller,
Les preposicions per i per a.
Recapitulem i afegim-hi alguna
cosa més,
Pagès Editors,
Lleida 2014.

E

l professor Joan Salvador Beltran i
Cavaller (Tortosa, 1933) acaba de
fer una notable aportació a un tema
gramatical controvertit: la distribució de
les preposicions per i per a. Es tracta
d’un volum de tres-centes pàgines, eixit
a la llum pública l’octubre del 2014 i que
ara comentarem.
El llibre s’enceta amb un proemi i
s’estructura en set capítols.
El primer capítol es titula «Per i per
a en l’obra de Fabra» i, seguint l’ordre
cronològic, ens fa veure l’evolució del
criteri fabrià sobre el tema. L’autor destaca que s’hauria de tenir molt en compte,
de Fabra, la Gramàtica catalana publicada a París l’any 1946 encara en vida
del Mestre.
El segon capítol es titula «Per i per a
en els textos gramaticals i en els treballs
posteriors a Fabra» i estudia les interpretacions de més de cinquanta autors. Joan
S. Beltran i Cavaller mira de ser ben objectiu i alhora crític. Per això fa veure els
errors i prejudicis que portaren a la coneguda «proposta Coromines-Solà» (consistent a usar exclusivament per davant infinitius, adverbis i conjuncions) i que fan
que manqui de base, de manera que assenyadament no es pot acceptar.
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El tercer capítol es titula
«Les recomanacions dels
centres de Normalització
Lingüística i de les universitats. Ús habitual en l’Administració i en els mitjans de comunicació»
i dóna una ullada a l’estat confús en què
es troba la llengua actualment (pel que fa
a la distribució de les preposicions per /
per a) «com a conseqüència de la rebel·lia
iniciada per Coromines respecte a la
norma encara oficial» del IEC.
El quart capítol es titula «Terminologia, semàntica i ús col·loquial» i descriu
l’ús oral de les preposicions i conjun
cions relacionades amb la idea de causa
en els dialectes que han conservat per a.
Aquests primers quatre capítols
constitueixen, de fet, una primera part de
l’obra, la que respon al «recapitulem» del
subtítol. En canvi, els tres capítols següents en formen una segona part i responen a l’expressió «afegim-hi alguna
cosa més» del subtítol.
El cinquè capítol es titula «Evolució
de per a des del seu naixement» i estudia l’ús de les esmentades preposicions
i conjuncions, des del segle xiii fins al
segle xix, amb textos de trenta-dos autors, de procedències variades. És un
capítol ambiciós i llarg (ocupa cent pàgines, un terç del volum), que deu haver
pres moltes hores a Beltran i Cavaller.
Val a dir que el lector el trobarà una
mica feixuc, però cal reconèixer que és
necessari per a extreure’n conclusions
fonamentades filològicament.
El sisè capítol es titula «Referència de
les llengües peninsulars més pròximes»
i mostra similituds (referents al tema objecte d’estudi) amb el castellà medieval i
clàssic i amb l’aragonès antic i actual.
El setè capítol es titula «Conclu
sions»; conclusions, precisem, que l’autor extreu dels dos capítols anteriors
(amb els quals, com dèiem, configura la
segona part del treball).
El llibre es clou amb la bibliografia
emprada i amb l’índex (col·locat, encertadament, com veiem, al final del volum,
i no pas al començament).
De l’escarida relació que acabem de
fer ja es desprèn clarament que es tracta
d’una obra important, que hem d’agrair
al lingüista tortosí i que hauria d’incidir,
d’ara endavant, en la teoria i la praxi de
la distribució de les preposicions per / per
a. És cert que, com tota obra humana,
conté alguns defectes, però això no invalida la bondat i utilitat del conjunt.
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Per acabar, anotarem les conclusions
que el qui signa aquesta ressenya ha tret
de la lectura del voluminós i meritori
estudi de Beltran (conclusions, però,
que no sempre coincideixen amb les de
l’autor):
1) La preposició composta per a sorgeix, en paral·lelisme amb el pora o
para castellà i aragonès, en el segle xiii,
probablement a partir de la construcció
‘per + sintagma nominal + a + infinitiu’
(p.e.: Promet los dinés per aytals coses
a fer > Promet los dinés per a fer aytals
coses), per la necessitat de distingir el
valor causal del valor final o de destinació. Aquesta preposició composta
apareix, ja des del primer moment, en
tot el domini lingüístic, si bé amb una
presència minsa, que després augmenta.
Posteriorment, deixa de pronunciar-s’hi
la a en els parlars orientals, però continua conservant-se, amb vacil·lacions, en
la llengua escrita. En els parlars sudoccidentals (pràcticament, de Tortosa
en avall), la preposició composta (en
paral·lelisme amb el que fa el castellà
amb el seu para) tendeix a ocupar l’espai reservat a per (en castellà, por) expressant motivació. Aquest avanç de la
preposició composta és explicat per
Beltran per raons ideològiques (minva,
en la societat, de l’atenció a la idea de
motivació en favor de la idea de profit),
però sembla més probable que es degui
a raons gramaticals (necessitat o conveniència de distingir entre la idea de
causa eficient i les idees de destinació i
de motivació).
2) Pompeu Fabra va estar molt encertat en repartir els usos de per i per a,
assignant la primera forma als valors de
causa i afins, i la segona, als de destinació i afins. Quant als valors de motivació
i afins, admetia l’ús de per a (d’acord
amb la pronúncia dels parlars sud-occidentals) però preferia per (d’acord amb
la pronúncia dels altres parlars, demogràficament majoritaris); això, segons
la gramàtica oficial, la publicada pel
IEC abans de la guerra civil espanyola;
segons les posteriors, la preferència de
la forma per es limitava als casos en què
hom vol posar èmfasi en la idea de motivació; per tant, Fabra evolucionà en el
sentit d’eixamplar el camp d’ús normatiu de per a i d’estrènyer el camp d’ús
normatiu de per. (Per a una presentació
gràfica i completa dels valors esmentats,
remetem al nostre manual Català complet / 2, lliçó 34.)

bibliografia
3) Com ja s’ha dit, caldria abandonar
per sempre l’ensenyament i la pràctica de
la «proposta Coromines-Solà», perquè
no té cap base filològica, atempta contra
la semàntica de les dues preposicions
implicades i representa un menys
teniment dels parlars que fan servir, legítimament, la preposició per a, àdhuc
en la llengua oral, en aquells casos. A
més, va en la línia contrària a la que representa l’evolució de Fabra.
4) El significat d’opinió s’ha d’expressar, segons la documentació apor-

tada pel lingüista tortosí, mitjançant la
preposició composta i no pas la simple
(p.e.: Per a l’Església el matrimoni és
un sagrament; per a l’Estat, un acte
civil).
5) Tan correcta és l’expressió per
sempre com l’expressió per a sempre.
6) En la producció oral i escrita dels
parlars sud-occidentals es pot admetre
el canvi de la conjunció final perquè en
la forma per a que. En general, però, val
més mantenir la forma perquè, espe
cialment tenint en compte el fenomen de

Material d’interès lingüístic i etnogràfic

E

Jaume Medina,
El parlar d’una família vigatana,
Ed. Llibres de l’Índex, 2 vols.,
Barcelona 2014.

l catedràtic, escriptor, traductor i investigador Jaume Medina i Casanovas
(Vic, 1949) ha afegit a la seva ja nombrosa producció un altre títol: El parlar
d’una família vigatana, obra que s’estructura en dos volums.
El primer volum conté la «Introducció»
i el breu capítol titulat «Una família vigatana», seguit de tres capítols més llargs:
«Els avantpassats i el domicili familiar»
(detallada evocació de la nissaga de l’autor,
comprenent-hi també els oficis exercits),
«El parlar de la meva família» (extensa
miscel·lània sobre les diferents característiques de la parla de la seva parentela i de la
capital de la Plana en general, en què destacaríem, per la seva originalitat, l’apartat
dedicat a «Les respostes de rebot», tipus
—Ah! —L’ase de casa també ho fa) i «Els
refranys» (distribuïts segons la temàtica).
En total ocupa 274 pàgines.
El segon volum conté els exhaustius capítols titulats «Les locucions i les frases fetes» (amb entrades i exemples, com també,
sovint, explicacions, algunes d’elles formulades dins l’exemple mateix) i «Repertori
lexicogràfic» (amb entrades i, quan l’autor
ho creu oportú, explicacions). En total ocupa
498 pàgines.
Com es veu, doncs, en conjunt són 772
pàgines, que constitueixen una aplega de
molt material d’interès lingüístic i etnogràfic, centrat en la família de l’autor —en la
qual especialment destaca el seu pare
Ramon— i, lògicament, ampliat a la ciutat
de Vic i encara, indirectament, a altres indrets de la comarca d’Osona. Admirem la
feliç memòria d’en Jaume Medina, la seva
capacitat d’observació, el prolongat esforç de
treball, la meticulosa anàlisi de molts detalls
—aportant les referències bibliogràfiques
oportunes— i la lloable voluntat de contri-

la caiguda de la preposició a davant la
conjunció que.
I res més, sinó felicitar el professor
Joan S. Beltran i Cavaller per la seva
notable aportació a un tema gramatical
complicat i discutit, bo i desitjant que
aquesta seva aportació doni els fruits
que mereix. u
Josep Ruaix i Vinyet

buir a obtenir un nivell de llengua més genuí
en els mitjans de comunicació. Certament,
el lector de l’obra hi aprèn moltes coses que
l’ajudaran a millorar el seu coneixement del
nostre llenguatge, sobretot en el seu vessant
popular.
Ara bé, com que hem de fer una recensió crítica, també hem d’indicar a aquest
lector que tingui present que l’obra s’ha
publicat sense passar per una revisió acurada. Així, per exemple, creiem que caldria
haver distingit més entre el que és llengua
estàndard o literària, el que són particularitats territorials o populars genuïnes (ni
que a vegades davallin al nivell vulgar) i el
que són castellanismes; també caldria haver
distribuït millor alguns ítems, que ara van
en algun apartat inadequat (així, en el capítol dels refranys, hi ha expressions que no
ho són), i caldria haver evitat certes repeticions. Ja no parlem de corregir-hi les errates o badades, que, malauradament, se’ns
escapen a tots. Així, baixant només a un
parell de detalls puntuals, notaríem (pel
que fa al primer volum, p. 97) que l’article
de tot lo dia no és neutre sinó masculí i (pel
que fa al segon volum, p. 361) suggeriríem
a l’autor que busqués la procedència del
terme col·loquial amaneios, no en l’hipotètic cast. amaneos o maneos, sinó en el cast.
meneos.
En fi, podríem dir que el professor Medina ens ha ofert un diamant en brut: dia
mant, pel seu ingent volum de dades amb
valor lingüístic i etnogràfic; en brut, perquè
s’ha presentat, fins a cert punt, sense polir.
Tant de bo que el mateix autor vigatà pugui
procedir un dia o altre, d’una manera definitiva, a tal labor de poliment. Llavors la
nostra felicitació i el nostre agraïment podran ser sense reserves. u
Josep Ruaix i Vinyet
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Llorenç Soldevila,
Comarques lleidatanes,
l’Alt Pirineu i l’Aran,
Pòrtic,
Barcelona 2014.

S

’acaba de publicar, dins
la col·lecció «Geografia
literària», editada per
Pòrtic, el volum Comarques
lleidatanes, l’Alt Pirineu i
l’Aran, que és el número dos
de la col·lecció. Fins avui,
doncs, d’aquesta col·lecció,
que ha de constar d’onze números, n’han sortit cinc: Comarques barcelonines (1),
Comarques lleidatanes, l’Alt
Pirineu i l’Aran (2) i Comarques tarragonines i Terres de
l’Ebre (3), Barcelona nova (8)
i Barcelona vella (9). El pare
d’aquesta ambiciosa obra és
Llorenç Soldevila i Balart
(Monistrol de Montserrat,
1950), doctor en filologia ca-

Disputa de l’ase

talana i professor titular de la
Universitat de Vic.
En emprendre aquest ingent treball, la intenció de
Llorenç Soldevila no era altra
que posar a l’abast del públic
lector un mosaic literari i fotogràfic del nostre país, a fi de
poder-lo copsar més bé, més
profundament, tant pel que fa
a la creació literària com pel
que fa als paisatges de la nostra geografia, sense oblidar les
arquitectures urbana i reli
giosa. I a fe que se’n surt prou
bé, d’aquesta simbiosi que ha
anat trenant a còpia d’hores de
feina i de viatges «in situ».
Perquè si les narracions, els
poemes i les cançons del ventall d’autors que Soldevila recull en aquest projecte ens
ajuden a entendre més bé el
país mitjançant la literatura,
també la visió fotogràfica del
territori ens ajuda a entendre
més bé la creació literària
d’alguns dels autors que hi
apareixen. La divulgació que
Llorenç Soldevila fa de la
terra catalana, doncs, en els
camps literari i paisatgístic, és
d’una magnitud extraordinària i, no caldria ni dir-ho,
d’una utilitat fora de tot dubte
per a tots aquells qui estimem
aquesta «pobra, bruta, trista,
dissortada pàtria».
Pel que fa a l’Alt Urgell
—la comarca catalana que
més bé conec—, els escriptors
nadius que Soldevila inclou en
Comarques lleidatanes, l’Alt

Pirineu i l’Aran són: Pep Albanell, Isidre Domenjó, Josep
Espunyes, Marcel Fité, Joan
Graell, Joan Obiols i Albert
Villaró. A més, també hi ha
textos d’escriptors que han escrit sobre l’Alt Urgell perquè
hi han fet estades o perquè hi
han viatjat, com ara Esteve
Albert (Dosrius, 1914 - An
dorra la Vella, 1995), Josep
Pla (Palafrugell, 1897 - Llofriu, 1981), Mercè Rodoreda
(Barcelona, 1908 - Girona,
1983), Mercè Sala i Vidal (Ripoll, 1917 - Mataró, 2006),
Joan Santamaria (Lleida,
1884 - Barcelona, 1955) i Vidal Vidal (Arbeca, 1958).
Les poblacions alt urgellenques que Llorenç Soldevila
detalla en Comarques lleidatanes, l’Alt Pirineu i l’Aran
són, de sud a nord: Oliana,
Peramola, Nargó, Montan de
Tost, Organyà, la Seu d’Urgell,
Cava i Bescaran, totes amb
una relació molt directa respecte als autors que hi presenta, ja sigui perquè en són
fills —Domenjó, de la Seu;
Espunyes, de Peramola; Fité,
de Nargó; Villaró, de la Seu—,
ja sigui perquè n’han cantat el
paisatge, la història o diverses
excel·lències mitjançant les seves narracions o poemes.
Respecte a la part fotogràfica del llibre, Llorenç Sol
devila sap il·lustrar-lo amb
fotografies d’indrets o espais
molt emblemàtics del territori.
Pel que fa a l’arquitectura re-

ligiosa, per exemple, hi trobem tres mostres extraordinàries de la rica herència del
romànic: l’església de Sant
Climent de Nargó, la catedral
de la Seu —portals d’entrada
i nord, absis, claustre— i l’església de Sant Martí de Bescaran. Pel que fa als espais
urbans, no hi falten l’encisadora plaça del Lledoner d’O
liana, l’impecable portal de
punta d’ametlla del carrer Major d’Organyà, el porxat carrer
Major de la Seu ni, de la mateixa Seu, l’equilibrat i arbrat
Passeig. A més, l’autor tampoc no s’oblida de relacio
nar-hi llocs creats amb finalitats culturals referents a la
terra o bé a la història, com
ara el Museu del Raier de
Nargó, l’edifici de les Homilies d’Organyà i el claustre del
Parc de la Valira de la Seu, ni
llocs on s’han anat fent i desfent els vaivens socials d’una
bona part de la vida d’aquesta
ribera de Segre, com ara l’Hotel Betriu de Nargó, el cafè del
Nando d’Organyà i la Discoteca Guiu de la Seu.
Personalment, desitjo a la
col·lecció «Geografia literària» la mateixa sort que li desitja el professor universitari,
escriptor i crític literari Joa
quim Molas al final del pròleg
de Comarques barcelonines,
el primer número de la col·
lecció: que tingui tot el ressò
que es mereix. u

Albert Mestres i Marta Marfany (versió del francès),
Disputa de l’ase,
Editorial Barcino,
Barcelona 2013.

La Disputa, escrita devers
els anys 1417-1418, constitueix
una divertida sàtira de la pretesa superioritat humana respecte dels animals. S’hi narra
l’encontre i el diàleg entre fra
Anselm, alter ego de l’autor, i
l’ase del títol. L’obra, que posa
en relleu el profund escepticisme doctrinal del seu autor,
utilitza diferents gèneres del
món literari medieval: l’apòleg, la disputa, la profecia i el
relat satírico-còmic, sense
oblidar els elements al·legòrics
i cavallerescos. Inclou també

components autobiogràfics (o
que volen semblar-ho) de Turmeda, frare apòstata que
acabà abraçant l’islam.
L’obra no va poder esquivar la censura coetània. Fou
condemnada per la Inquisició
i tan sols en restà la traducció
al francès. La versió d’Albert
Mestres i Marta Marfany és
una traducció de l’original
francès. u

L

’Editorial Barcino (segell editorial de la Fundació Lluís Carulla) publica la Disputa de l’ase, de
l’escriptor medieval mallorquí
Anselm Turmeda, el nou volum de la col·lecció «Tast de
Clàssics», en versió d’Albert
Mestres i Marta Marfany.
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Personatges
convertits
en paraules

David Paloma,
Personatges convertits
en paraules,
Col·lecció «Tornaveu»,
Editorial Barcnova,
Barcelona 2015.

E

ditorial Barcanova presenta un nou títol en la
seva col·lecció «Torna-

L’imperi de la
llengua comuna

Juan Carlos Moreno Cabrera,
L’imperi de la llengua comuna. Guia de l’imperialisme
lingüístic espanyol,
Voliana Edicions,
Argentona 2014.

J

uan Carlos Moreno Cabrera (Madrid, 1956), catedràtic de lingüística i assa-

veu», el lema de la qual és
«Manuals imprescindibles
del català actual». Aquest
nou títol, Personatges convertits en paraules, de David
Paloma, ens presenta 175
epònims. (Recordem que els
epònims són noms propis de
personatges que acaben convertint-se en noms comuns.)
Aquesta seria l’explicació més o menys asèptica i
descriptiva de l’obra, però
aquesta pretén anar molt
més enllà. I és així perquè
satisfarà amb escreix lectors
que estiguin interessats
d’una manera o d’una altra
en alguna d’aquestes tres
disciplines: la història (subapartat «El personatge»), la
llengua catalana (subapartat
«La paraula») o simplement
la cultura general o popular
(subapartat «La curiositat»).
Endinsem-nos-hi una
mica. Les persones interessades en la història, en comentar cada personatge i contextualitzar la seva vida, hi
trobaran ben reflectida i comentada l’època en què va

viure i els fets que li van donar notorietat per a esdevenir
un personatge destacat.
Les persones que s’interessin per la llengua en un
sentit ampli, hi trobaran un
munt de curiositats lingüístiques —l’obra, val a dir-ho,
sempre manté un caràcter
divulgatiu, adreçat a tots els
públics—, sobretot quan comenta les vicissituds filològiques que han donat lloc a la
formació o creació de cada
paraula. En algun cas n’hi ha
per a sucar-hi pa.
I, finalment, en «La curio
sitat», que és el subapartat
més obert de tots tres, l’autor
comenta els aspectes més curiosos, amens o interessants
relacionats amb el personatge
històric o la paraula, i ho fa
des de la literatura o la ciència, quan convé, però també
des de la facècia o l’anècdota,
quan s’ho valen.
D’aquesta manera el lector esbrinarà quins personatges s’amaguen darrere paraules com canyardo, magdalena
o sequoia. També sabrà per

què un casanova és un seductor o que Ràdio Macuto va
existir realment.
Aquesta és una obra que
pot llegir-se seguida o bé
anar-la assaborint per etapes;
també serveix com a obra de
consulta. Però estic convençut que les persones que la
llegeixin quedaran seduïdes
per algun motiu o altre.
L’obra està redactada amb
un estil volgudament proper
al lector, allunyat de qualsevol enfaristolament erudit. I
David Paloma ens subministra, per acumulació, una
mina d’informació i de cultura popular, que passa convenientment pel sedàs i ens
serveix d’una manera amena,
didàctica i divertida. Aquesta
és potser la millor de les seves virtuts.
Estic convençut que la
lectura del llibre et farà una
mica més savi (o, per dir-ho
millor, una mica menys ignorant). u

gista, és del parer que la
ideologia monolingüista duu a
actituds que contribueixen al
mal funcionament social i a la
manca de concòrdia. Ens ho
explica en L’imperi de la llengua comuna. Guia de l’imperialisme lingüístic espanyol.
En la introducció d’a
questa interessant novetat
editorial, Sílvia Senz, filòloga, diu que la reflexió sobre
la natura del llenguatge sorgeix de les societats conqueridores, les quals van produir
idees i mites que justificaven
l’encimbellament de les llengües imperials: «Una acció
política deliberada ha fet, a
més, que la llengua de conquesta arrelés i sovint fos acceptada com a pròpia per la
població colonitzada.»
En el cas del castellà, Moreno Cabrera atribueix les arrels de l’espanyolisme lingüístic al magisteri de Ramon

Menéndez Pidal, filòleg, i de
Miguel de Unamuno, filòsof.
Tant el gallec com el basc parlen de les virtuts del castellà
en l’àmbit internacional.
L’imperi de la llengua comuna s’estructura per capítols, segons els diferents dominis del castellà (filològic,
històric, educatiu, econòmic...). L’autor del llibre va
desmuntant la dèria de presentar el castellà com una de
les llengües superiors del planeta. I denuncia que aquests
aires de grandesa siguin una
justificació cultural de recolonització econòmica sobre les
altres llengües peninsulars i
americanes: «Un dels mecanismes ideològics més recurrents de la nostra societat és
el de presentar determinats
interessos particulars com a
interessos generals.»
En aquest sentit, Moreno
Cabrera considera que la po-

lítica monolingüista de l’Estat
espanyol ha estat «declaradament etnocida». La imposició
del castellà a hores d’ara a la
Franja de Ponent, per exemple, deixa en un 10% l’ús del
català, com a llengua habitual entre els alumnes del
CEIP San José de Calasanz
de Fraga, col·legi que es defineix com a trilingüe (castellà,
anglès, català). Segons la web
de l’escola, en el mateix gràfic lingüístic també consta
que un 16% dels alumnes fan
servir tant el català com el
castellà. La resta recau en un
64%, els quals s’expressen
correntment en castellà i el
tant per cent restant és atribuït a altres llengües (búlgar,
àrab, romanès...). Mala peça
al teler! u

Francesc Solà

Quim Gibert
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Els pobles
oblidats

Xavier Cortadellas i Judit Pujadó (coordinadors); Llenas
Llensa (il·lustracions),
Els pobles oblidats,
Edicions Sidillà,
la Bisbal d’Empordà 2014.

C

ap als anys seixanta del
segle passat, un grandíssim nombre de pobles i viles del nostre país van
quedar deshabitats. Les possibilitats i avantatges que aleshores oferia el món urbà,
juntament amb les dificultats

Literatura
infantil

Ramon Besora,
Il·lustracions: Anna Clariana,
El meu llibre
dels mesos de l’any,
Baula,
Barcelona 2014.

46

de tota mena (manca de bones
comunicacions, d’escoles i altres serveis, de corrent elèctric, en alguns casos, etc.) que
els petits nuclis rurals encara
patien van provocar un èxode
disseminat en el temps que, si
s’hagués produït tot de cop,
hauria adquirit unes dimen
sions autènticament bíbliques.
Edicions Sidillà l’any
2012 va publicar Els pobles
perduts, una obra col·lectiva
que obtingué una gran acollença per part del públic lector i de la qual ja es va parlar
en aquest espai. Aquella obra
recollia la història, els records, les feines, les llegendes, les anècdotes i les vivències dels darrers habitants de
trenta llogarets de la Cata
lunya històrica.
L’existència de tants i tants
pobles d’unes característiques
semblants a les que es recreaven en Els pobles perduts i,
sobretot, la descoberta i el
contacte amb gent que recordava amb afecte i enyor aquelles poblacions, van ser els
desencadenants de la publicació de Els pobles oblidats.

V

Els autors, una vintena,
són escriptors procedents de
les diferents contrades que
apareixen en els textos o
que hi estan molt vinculats.
Aquest fet facilita que hi hagi
un lligam d’implicació emocional i de coneixença molt
estret entre la descripció dels
diferents espais i les persones
que ens els reporten. Un llibre
així, fet amb la cura, l’afecte
i la proximitat que es desprèn
de cada escrit, difícilment
hauria pogut ser redactat per
un sol autor. Aquest caràcter
col·lectiu de l’obra és un dels
seus principals encerts.
La tria dels pobles és molt
adient i ben representativa.
Pobles que ens retornen a la
puresa de la vida viscuda entre conreus, rius i boscos.
Pobles que ens parlen de ruïnes, de solitud, de silenci, de
suors, de pols i de sang, però
també de nombroses curiositats, de sucoses històries, de
divertides anècdotes i de pobles que tornen a viure. I ho
fan en una llengua viva i polida, irreductiblement convençuda que, si no pot sobre-

et aquí tres amics inseparables:
en Pol, la Mar..., i el Tap, un
simpàtic esquirol amb una flaca
innata: sempre que comença un any
nou, demana a en Pol i a la Mar que li
expliquin el conte El meu llibre dels
mesos de l’any.
Ramon Besora, estudiós de la literatura infantil i juvenil —i amb força obra
publicada en aquest camp, val a
dir-ho—, en El meu llibre dels mesos
de l’any obre la porta del coneixement
del cicle del temps a nens i nenes de set
i vuit anys amb uns textos amens i àgils.
A més, compta amb la complicitat de
les il·lustracions d’Anna Clariana, expressives i bellament acolorides.
Pàgina rere pàgina, en Pol i la Mar
van descrivint al Tap com canvia la
vida de la natura i les persones segons
l’època de l’any en què es troben, des
dels productes de mercat de temporada que consumim fins a la roba de
vestir que cada estació ens demana. A
més, al llibre no hi falta el toc de la
saviesa popular en forma de dites i en-
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viure en el ressò dels rostolls
i dels roquissars on es va
criar, ho farà en la memòria i
en el cor dels qui la feien servir i ara ens en deixen un petit testimoni en les pàgines
d’aquest llibre.
L’obra ha estat pulcrament
editada, qualitat que ja esdevé
un segell distintiu d’Edicions
Sidillà. Les il·lustracions de
Llenas Llensa, ajustades, evocadores i plenes de detalls,
formen un tot harmònic amb
els textos i amb el conjunt de
la publicació.
Per tot plegat, és una obra
fàcil i agradable de llegir, i
molt recomanable, tant per a
les persones a qui els agrada
viatjar i conèixer indrets amagats de la nostra terra, com
per a aquelles altres que ja en
tenen prou gaudint de la lectura i del plaer de viatjar
sense moure’s de casa. El llibre és també especialment
indicat per a cursos en què
l’aprenentatge de la llengua i
el coneixement de Catalunya
tenen un pes important. u
Marcel Fité

devinalles amb referència a cadascun
dels mesos de l’any. Ni tampoc una petita selecció de poemes, molt ben pensada per als lectors als quals s’adreça.
Ni la referència a algunes de les nostres
festes tradicionals i costumistes, com
ara la Diada de Sant Jordi, la Revetlla
de Sant Joan o la Diada de l’Onze de
Setembre, al costat de la festa major,
fer cagar el tió o l’Home dels Nassos,
el nostre personatge mitològic que té
tants nassos com dies té l’any.
Ramon Besora i Anna Clariana ens
ofereixen, amb El meu llibre dels mesos
de l’any, una obra que convida els nens
i nenes a llegir, a mirar i a aprendre. I
també a somiar una mica. u
Josep E spunyes

D’ACORD, PARLEM
D’AGRICULTURA
BIOLÒGICA I SOSTENIBLE.
PERÒ COMENCEM
PEL PRINCIPI.

Segur que un pagès de fa dos segles podria donar-te lliçons sobre coses que ara ens semblen molt
modernes: la cultura de l’esforç, el reciclatge, el valor de l’aigua o la sostenibilitat. Vine a comprovar-ho
al Museu de la Vida Rural i descobreix un dels discursos museogràfics més moderns i més ben travats
del nostre país. Un museu que, mitjançant les instal·lacions més innovadores, s’encarrega de
refrescar-nos alguns valors que vénen d’antic, però que cal tenir presents per encarar bé el futur.

www.museuvidarural.cat / info@museuvidarural.cat / T. 977 870 576

PER SABER ON ANEM,
CAL SABER D’ON VENIM.

