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COM ES DIU «WIDGET» EN CATALÀ?
L’alternativa catalana a l’anglès widget és giny, que pot referir-se a dos conceptes diferents: un ‘element d’una interfície gràfica d’usuari a través del qual s’estableix la interacció entre l’usuari i el programa o l’aplicació’ (per tant, un botó, un menú, una icona, un quadre de diàleg, etc. són diferents tipus de giny) o bé un ‘programa sen-zill, amb una interfície gràfica d’usuari especialitzada i consultable des de l’escriptori de l’ordinador o des d’una pàgina web, que proporciona informació diversa o accés ràpid a determinades funcions d’ús freqüent’ (així, per exemple, un giny pot fer funcions de rellotge, de calculadora, de calendari...). 

Al web www.navegaencatala.cat us podeu descarregar un giny que infoma els usuaris del vostre web si naveguen o no en català.
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EDITORIAL

Resistència creativa

El proppassat dia 14 d’octubre va morir a 
Barcelona, a l’edat de setanta-sis anys i des-
prés de patir una malaltia degenerativa, Max 

Cahner i Garcia, home clau en la reconstrucció 
del país. Nascut a Alemanya en 1936 i resident ací 
des de 1939, participà en el moviment estudian-
til antifranquista i en 1964 fou expulsat de l’Es-
tat espanyol. Impulsà la nova època de la revista 
Serra d’Or (1959) i fundà Edicions 62 (1961) i 
Curial Edicions Catalanes (1972). Contribuí deci-
sivament a promoure la Gran enciclopèdia cata-
lana, el Congrés de Cultura Catalana i la cam-
panya del «Català al carrer». Alhora maldà per 
intensifi car els lligams culturals i polítics amb 
el País Valencià, i la consciència de Països Cata-
lans. De 1980 a 1984 fou conseller de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya. Fou president de la Universitat Cata-
lana d’Estiu a Prada i director de la nova etapa 
de la Revista de Catalunya. Professor de la Uni-
versitat de Barcelona, és autor d’obres erudites i 
col·laborador de Joan Coromines en el Diccionari 
etimològic de la llengua catalana. Dirigí la Gran 
geografi a comarcal de Catalunya i edità el diari 
Avui. Cal destacar, de la seva etapa de conseller, 
la creació o recuperació de l’Arxiu Nacional, la 
Filmoteca, els projectes del Teatre Nacional i l’Au-
ditori, la Llei de Normalització Lingüística i les 
subvencions a les edicions de llibres en llengua 
catalana. En fi , va ser un home dels que fan país, 
cosa que li ha estat reconeguda institucionalment 
amb la concessió de la Medalla d’Or de la Gene-
ralitat de Catalunya a títol pòstum.

Arran de la seva defunció s’han publicat 
molts articles i comentaris glossant la seva fi gu-
ra. Ens ha plagut especialment la valoració de 
Jordi Pujol (president de la Generalitat quan 
Max Cahner en fou conseller) dient, resumi-
dament, que el fi nat va practicar la «resistèn-
cia creativa». Actitud, és clar, que han practicat 
molts altres patriotes i que hauríem de compar-
tir tots els qui estimem el nostre país. Com els 
lectors de LLENGUA NACIONAL saben, la realitat 
històrica, cultural, lingüística, econòmica, etc. 
de bona part dels Països Catalans està sofrint 
un assetjament perillós, tendent a fer-li perdre 

els trets diferencials. Doncs bé, és indispensa-
ble la resistència, com s’ha fet en molts altres 
períodes. Però ha de ser, a més, una resistència 
creativa, és a dir, creant o consolidant realitats 
que recuperin, mantinguin i ampliïn aquests 
trets diferencials o, dient-ho més positivament, 
identitaris. En aquest mateix número de la 
nostra revista s’al·ludeix a casos concrets 
d’aquesta resistència creativa i altres són cone-
guts certament dels nostres lectors. Però hem 
de destacar, per la seva magnitud extraordi-
nària i el seu èxit organitzatiu i participatiu 
(1.600.000 ciutadans), la Via Catalana (o cade-
na humana de més de 400 km de punta a punta 
del Principat) celebrada el proppassat Onze de 
Setembre a les 17,14 hores, precisament amb 
la intenció de capgirar simbòlicament la der-
rota militar de l’any 1714. Catalunya, i també 
les altres grans àrees dels Països Catalans, està 
mobilitzada. Convé ara que aquesta mobilit-
zació s’articuli lúcidamen t a través dels canals 
democràtics homologats per tal d’anar obte-
nint, ni que hagi de ser en un període més llarg 
del que el nostre anhel voldria (perquè els obs-
tacles són ingents), unes autèntiques estructu-
res nacionals, que salvin la nostra personalitat 
col·lectiva i alhora ens permetin un ús just dels 
nostres recursos econòmics.

No perdem l’esperança, però siguem resis-
tents creatius, tal com ho va ser Max Cahner 
i tal com ho han estat molts altres patriotes 
exemplars que ens han precedit. ◆
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Seny és decidir
Marcel Fité

Em fa l’efecte que els catalans 
d’avui tenim una idea molt con-
fusa, i fins i tot contradictòria, 

del que és el seny. Tothom sap què és, 
d’acord. Però si algú ens ho pregunta, 
ens falten paraules per a explicar-ne el 
signifi cat i, les que fi nalment trobem, de 
vegades no tradueixen el concepte amb 
un mínim de precisió i garanties. No és 
pas estrany, perquè sobre el seny s’han 
dit moltes coses i, algunes, a parer meu, 
prou equivocades.

Il·lustraré el tema amb una història 
real:

«Era cap a la meitat de la dècada de 
1960, i al meu poble hi vivia un indi-
vidu bastant curiós. Li deien «lo X» 
perquè vivia amb una senyora que es 
deia «X». El seu origen era un misteri, 
com també ho va ser la seva desapari-
ció (encara que aquesta, com es podrà 
comprovar, no ho fos tant: el seu esperit 
va morir devorat per les fl ames i brases 
d’una gran foguera i es va enlairar cel 
amunt convertit en xàldigues i fum una 
nit de Nadal). 

»Alguns deien que procedia de l’an-
tiga fàbrica de ciment, uns altres aventu-
raven que havia fet de vigilant a la carre-
tera d’Alinyà, aquella que els presoners 
republicans havien obert a treballs for-
çats en acabar la guerra, i no faltava qui 
assegurava que es tractava d’un ex-legi-
onari que, sense saber com, havia apare-

gut per allà. Segurament tot era una mica 
cert, encara que res no fos del tot exacte.

»Duia sempre (i quan dic sempre 
vull dir sempre: nit i dia) unes ulleres 
de sol fosques i gruixudes, com les d’al-
guns músics de jazz o les d’aquell mili-
onari grec anomenat Onassis. Tenia, a 
més, unes faccions força recremades 
i de línies bastant equines. El nas era 
prominent i allargat; les galtes, també 
allargades i eixutes (com les dels rucs), 
i les dents, molt irregulars, eren en bona 
part postisses, amb alguna de daurada 
que posava un punt de tètrica brillantor 
al conjunt. 

»“Lo X”, que ja era un home d’una 
seixantena d’anys i no treballava, es pas-
sava els dies a casa. Generalment, però, 
així que es ponia el sol, sortia a fer un 
tomb pel poble i els seus voltants. Aviat 
va córrer la brama que durant aquestes 
sortides havia tingut diverses topades 
amb alguns veïns. 

»Ell mateix va començar a dir que 
tenia una llista de la gent que li era ene-
miga i que pensava liquidar així que en 
tingués l’ocasió. Un dels barbers del 
poble era el primer de la llista. A aquest 
barber li agradava molt de prendre el sol 
a la paret de davant de la barberia, però 
va arribar un punt que, tan aviat com el 
veia, es tancava a la barberia amb pany 
i clau. El qui apariava les ràdios també 
hi ocupava un lloc destacat. Sembla que 
«lo X» li havia portat una ràdio a repa-
rar, però que la hi havia deixada sense 
l’ona curta i a partir d’aquest fet l’acu-
sava d’haver-la-hi robada i de tant en 
tant li muntava un sarau davant de casa 
seua mateix.

»A més de les ulleres de sol amb 
muntura negra, a partir de l’arribada 
de la primavera «lo X» duia sempre 
una camisa blanca, uns pantalons fos-
cos, un escuradents a la boca i un bastó 
força gruixut a la mà. Quan es passe-
java pels carrers del poble hauríeu dit 
que s’hi passejava un cap mafi ós o un 
jerarca del règim (que, fet i fet, venia a 
ser el mateix). 

»A part del seu aspecte, el seu cap-
teniment d’home de poques paraules i 
molt males puces, i el seu passat miste-
riós, el convertien en un personatge cada 
vegada més confl ictiu i temut.

»Va arribar un dia que dominava la 
nit. Sortia de casa i enfi lava per un car-
rer qualsevol. Si hi havia gent parant la 
fresca —cosa força usual en aquells ven-
turosos dies, encara pràcticament sense 
televisió— picava amb el bastó a terra i 
exclamava: «A dormir!» I la gent, com 
que no volia confl ictes evitables, recollia 
les cadires i tamborets i es fi cava a casa. 
Fins i tot n’hi havia que, quan el veien 
venir, ja recollien abans que ell els etzi-
bés el seu «A dormir!» de rigor.

»Va arribar un dia que «lo X» es 
va convertir en una autèntica autoritat 
a l’ombra; i el seu bastó, en un bastó 
de comandament. La situació era prou 
humiliant i carregosa per al veïnat, però 
la gent per tal de no tenir-hi confl ictes 
anava trampejant el tema i, fent com que 
no el veia, mirava cap a l’altre costat. 

»Això va durar un parell o tres 
d’anys, amb una intensitat que va anar 
creixent d’any en any, fi ns al punt que 
cada dia semblava més un guardià arro-
gant d’un camp de concentració, que era 
la feina que alguns li atribuïen en el seu 
passat.

»El dia de Nadal d’un d’aquells anys, 
un grup de joves, ben proveïts de la 

SI US PLAU,
ON ÉS EL SENY?
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típica barreja (anís amb moscatell), 
vetllaven el foc de davant de l’església, 
estirats al seu voltant. La gent ja feia 
hores que havia sortit de la missa del 
gall i al mig de la plaça encara hi cre-
maven dues soques d’oliver que feien 
un foc com un infern i agombolaven un 
brasquer de mil dimonis.

»De sobte se’ls va presentar «lo X» 
amb les seves ulleres negres, el seu 
escuradents a la boca, el seu bastó a la 
mà. «A dormir!», va exclamar, tal com 
solia fer sempre.

»Al fi ll del qui apariava ràdios se li 
van eriçar els cabells. Feia tant de temps 
que la hi tenia votada! Els altres se’l van 
mirar encuriosits. Però ell va repetir: «A 
dormir, he dicho!»

»“A dormir?” —va repetir un d’aque-
lla colla, que passava per ser el més 
assenyat. «Ara ho veuràs.» De sobte, 
com si s’ho haguessin dit, se’n va aixe-
car dos o tres, li van agafar el bastonot 
i l’hi van tirar al foc. Ell es va indignar 
i va començar a cridar improperis, que 
no van fer sinó encendre més els ànims 
dels guardians del foc. 

»“Ara tirem-l’hi a ell!”, va cridar un 
d’aquests. I tan bon punt ho va dir, els 
qui eren més a prop de «lo X» el van 
agafar pels braços i per les cames i van 
començar a balancejar-lo en direcció a 
les brases (a l’una, a les dues i a les...), 
enmig de crits d’ànim i empentes per 
part de la resta. 

»Aleshores «lo X» es va veure per-
dut. Es va posar a suplicar que el perdo-
nessin, que el deixessin anar... I davant 
la sorpresa de tots ho feia amb uns 
ganyols llastimosos, gairebé plorant. Es 
va pensar que aquells joves no brome-
javen i eren capaços de dur a terme el 
que només era una resposta contundent 
i desemmascaradora a la seva actuació 
prepotent i dictatorial, «avasalladora», 
de durant tant de temps. 

»Des d’aquella nit, «lo X», aquell 
vampir de la llibertat aliena, va desapa-
rèixer del poble per sempre més i ja mai 
ningú no n’ha tornat a saber res.»

I ara, la pregunta és: ¿Qui va actuar 
realment amb seny, la gent que per evi-
tar el confl icte es va tancar prudentment 
durant anys, cada nit, a casa seva, o els 
joves que amb la seva actuació agosa-
rada i decidida van deixar resolt el pro-
blema d’una manera defi nitiva?

El seny derrotat

Hi ha un seny històric, creatiu, arris-
cat; forjat a partir de la terra aspra del 
país, del quefer quotidià de la seva gent 
i de les vicissituds històriques de tot el 
poble. Però també hi ha un seny derro-
tat, acomodatici, conservador, acovar-
dit, que és fi ll de les successives desfe-
tes i dominacions esdevingudes des de 
1714 fi ns als nostres dies. Aquest segon, 
fomentat pels discursos del poder, ha 
acabat en bona part amagant i arraco-
nant aquell altre.

El primer intent modern de defi nir 
el seny (derrotat) es va basar en el fet 
de considerar que l’acceptació del «sen-
tit comú» era un fet consubstancial amb 
el tarannà nacional català. La seva for-
mulació s’inicià durant la Renaixença 
(Martí d’Eixalà, Llorenç i Barba, Tor-
ras i Bages, Milà i Fontanals...) i tenia 
importants connexions amb el mateix 
ideari de l’escola escocesa, la d’una una 
altra nació sense estat.

La tesi de què partia, però, en el fons 
era de caire universalista. Es basava en 
l’extraordinària capacitat que suposada-
ment tindria l’ésser humà per a prendre 
decisions raonables i equilibrades, fi ns 
i tot quan no disposa de les dades lògi-
ques o evidents que caldria per a fer-ho 
amb les garanties sufi cients. 

No cal ser gaire sagaç per a adonar-se 
que aquesta tesi tan general entrava en 
contradicció amb el fet transcendental 
de considerar el seny del «sentit comú» 
com un tret específi c del tarannà nacio-
nal, o simplement col·lectiu, català.

Així, amb el pas del temps i de les 
repressions de tot ordre, el signifi cat de 
la paraula seny ha anat adquirint un con-
junt de connotacions molt poc proacti-
ves que evoquen idees com la passivitat, 
l’excessiva prudència, l’evasió dels con-
fl ictes, l’excés de cautela, la gasiveria... 
Seria un seny útil per a la supervivència 
resignada (i potser ho va ser en algun 
moment!), i fi ns i tot per a l’egoisme 
individual, però nefast des del punt de 
vista social i col·lectiu.

És el seny del «no t’hi emboliquis», 
del «muts i a la gàbia», del «no diguis 
blat que no sigui al sac i ben lligat», 
del «no allargar més el braç que la 
màniga», del «ja s’ho faran», del «val 
més un té que dos te daré», etc. És el 

seny que valora més la prudència que 
no pas la fortalesa, que lloa més la tem-
prança que no pas la justícia (perquè no 
se’n fi a ni hi creu), que s’estima més la 
intuïció que no pas la intel·ligència, que 
en té prou que la casa sigui neta i endre-
çada encara que el carrer sigui brut...

Amb aquesta concepció del signifi -
cat de la paraula seny, no hi ha cap dubte 
que, en el cas de «lo X», qui hauria 
actuat assenyadament haurien estat els 
veïns que se sotmetien a les seves ridí-
cules i humiliants pretensions de domini 
(no pas més ridícules i humiliants que la 
majoria de les que com a poble hem patit 
al llarg de la història!). 

Però el seny ha tingut també —i 
encara té— un altre sentit. Un sentit 
amb profundes arrels històriques i que 
caldria reivindicar i posar al dia. I això 
és el que penso fer.

Les arrels 

El seny, a parer meu, és fi ll de la inter-
acció entre una gent i una terra —àrida 
i molt muntanyosa— en un temps i unes 
circumstàncies concretes. Aquella gent 
va haver de construir esglésies i mones-
tirs, fer muralles i castells, construir 
cases, artigar boïgues, rasar feixes, enlai-
rar parets de pedra seca, trescar de valent 
per les faldes de les muntanyes, pels caps 
dels tossals, pels vessants dels turons, per 
les comes i pels fondals, pels planells dels 
caps dels pujols, per les arestes dels espa-
dats i dels penya-segats, per les crestes 
dels cims més enlairats i encinglerats...

Així que van poder, aquella gent 
van baixar a la plana i van fer horts a 
les vores dels rius i de les rieres. Els 
qui s’havien quedat a les muntanyes 
—aprofi tant el que en principi podria 
haver estat un inconvenient: la manca 
de camins i el fort desnivell— van fer 
baixar aliments i fusta aigua avall, mit-
jançant un estol de rais i una munió de 
raiers. Els de la vora del mar van cons-
truir espigons a la costa i van desafi ar 
la força incerta i perillosa del vent amb 
la construcció d’innombrables i velo-
ços velers que no trigaren a guspirejar 
de taques blanques la blavor intensa i 
cristal·lina de la Mediterrània. 

Aquesta interacció home-terra exi-
gia uns esforços constants, que ana-
ven més enllà de les feines quotidia-
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nes. Les riuades —tan habituals al ter-
ritori— devastaven sovint els conreus 
i les collites, destruïen els sistemes de 
regadiu, amb les seves sèquies i com-
portes (estoledors) i s’enduien les eines 
i les barraques que els sortien al pas. Les 
ràtzies dels musulmans xurriaquejaven 
la plana i destrossaven en hores la feina 
de mesos. A la vora del mar, es crea-
ven immensos sorrals que feien enca-
llar i fi ns i tot ensorrar les embarcacions 
que s’hi trobaven amarrades. No és pas 
debades que en català tingui tanta vita-
litat un verb com ensorrar-se, record i 
testimoni verbal dels nombrosos naufra-
gis que es produïen a les nostres costes.

La gran lluita d’aquella gent que ens 
va precedir en aquest territori va ser una 
lluita per la continuïtat. Remodelar l’ar-
quitectura d’uns horts arrossegats per una 
tempesta. Recuperar una posició i unes 
terres perdudes després d’una ràtzia. 
Refl otar un vaixell ensorrat a tocar de 
la costa. Refer-se de tot plegat... Poques 
coses ensenyen tant a afrontar una adver-
sitat col·lectiva (els vaixells generalment 
eren de propietat molt compartida) com 
tenir la necessitat ineludible de recupe-
rar-se’n; com haver de cercar maneres i 
mecanismes per a evitar-ne la repetició.

De totes aquestes operacions manu-
als i mentals en van sorgir unes formes 
de saviesa que a parer meu constituei-
xen l’essència del seny: l’aprenentatge de 
continuar lluitant malgrat els inconve-
nients, és a dir, l’aprenentatge del valor 
de la continuïtat (que després tindrà una 
gran transcendència en el terreny histò-
ric i polític) i la descoberta de la impor-
tància i del valor de l’experiència com a 
instrument d’acumulació i transmissió 
de coneixements i com a eina de per-
feccionament.

Seny és decidir

La natura parla. La natura parla, i l’ex-
periència recull el seu discurs: hi ha bolets 
que maten, herbes que curen, rius que 
obren camins de fusta entre els engorjats 
de les muntanyes més esquerpes, vents que 
empenyen les veles enmig de les onades, i 
unes èpoques millors que unes altres per a 
podar i per a fer la resta de feines del camp. 

Aquesta experiència, acumulada gene-
ració rere generació, es transmeté de pares 
a fi lls per la via de la paraula, però també 

per la de les accions, dels gestos i de 
les actituds. Era, per tant, una experi-
ència que transportava coneixements, 
però que també duia un pescant carre-
gat de valors, de normes, de maneres 
d’entendre la vida i de maneres de fer.

La prudència, però també la forta-
lesa; la discreció, però també el valor 
de la paraula; el patrimoni familiar, 
però també els béns comunals i la 
generositat; la mesura, però també 
l’energia en la defensa del que era vist 
com a just, eren els gens morals que 
donaven coherència a un projecte vital 
individual i social que tenia la super-
vivència, la dignitat i l’ètica com a punts 
de referència.

Aquesta interacció amb una terra, 
aspra però alhora agraïda, amb una gent, 
sorruda però de paraula, va anar pastant 
un tipus particular d’intel·ligència que era 
més fi lla de l’observació de les lleis de la 
natura que no pas de l’especulació teòrica; 
de la percepció ajustada, que no pas de 
l’estudi acadèmic; del judici ponderat, que 
no pas de l’exercici de les lleis; de l’actu-
ació refl exiva, que no pas d’un hipotètic 
conjunt d’instruccions.

Aquesta mena particular d’intel·li gèn-
cia, lligada a una manera de ser individual 
i alhora col·lectiva, és a dir, a un tarannà, 
va ser el ferment que va donar pas a un 
pensament més formal, més teòric, més 
lògic, que, sense perdre allò que li era 
substancial, incorporava a la manera de 
ser col·lectiva un seguit de refl exions i de 
normes per la via de la llengua escrita.

Es van redactar els Usatges. Ramon 
Llull va intentar fer una recopilació enci-
clopèdica de la saviesa coneguda i va trac-
tar temes de pensament, de pedagogia i de 
ciència, per primera vegada en una llen-
gua romànica. Eiximenis va descriure i 
prescriure amb una prosa deliciosa les 
formes de vida de la seva època. Ausiàs 
Marc refl exionà fi ns al fons sobre l’amor i 
va recordar als vells poetes que les dones 
eren també de carn i ossos. Bernat Metge 
va posar una mica d’escepticisme, de dis-
tància, d’ironia a tot plegat...

El tarannà que anomenem seny, per 
tant, va ser fill d’un subtil i complicat 
equilibri entre l’experiència i la refl exió 
que inevitablement comportava cada nova 
experiència. Va ser un seny proactiu que 
va dur el país i la seva gent a un cert estat 
de complaença i de satisfacció.

El seny conservador i acovardit, en 
canvi, fi ll com dèiem d’una relació polí-
tica desgraciada i injusta, es preocupà i es 
preocupa únicament de veure si qualsevol 
experiència li pot aportar algun benefi ci 
o perjudici a curt termini. És el seny del 
«no t’hi emboliquis», del «qui dia passa, 
any empeny». 

El seny històric, com dèiem, té unes 
arrels més llunyanes i dignes. És el que 
intenta fer-se càrrec de les situacions per 
la via del coneixement i de l’anàlisi; és el 
que es proposa valorar els fets d’una manera 
justa i mesurada; és el que abans d’actuar 
estudia quina és la manera més efi caç i pro-
fi tosa de fer-ho; és el que supedita les seves 
metes o objectius al sedàs de la seva ètica; 
és el que es planteja unes metes o objec-
tius i posa els mitjans necessaris i el seu 
esforç personal per a obtenir-los; és el que 
per ètica i per dignitat no està disposat a 
deixar-se prendre cap dels drets que com 
a persona li corresponen, ni el de la lliber-
tat de continuar pertanyent a una comunitat 
històrica, ni el de la responsabilitat de salva-
guardar una llengua i unes tradicions ances-
trals, ni el de mirar cara a cara els qui per 
ignorància o egoisme voldrien aniquilar la 
seva manera de ser, la seva manera de veure 
el món i la seva manera d’expressar-lo, per 
d’aquesta manera poder tenir-lo més domi-
nat, més uniformat, més domesticat.

Des d’aquesta perspectiva, i a la 
vista dels fets que constantment es repe-
teixen (atacs a la llengua, manipulació 
mediàtica, insults, arbitrarietat econò-
mica i social, etc.), l’única manera asse-
nyada que tenim de preservar la continu-
ïtat lingüística, cultural i política d’aquest 
país és exercint el dret a decidir, és a dir, 
el dret a decidir què volem ser, com volem 
ser i com volem viure. ◆
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La nova diglòssia
Jaume Corbera

1. Probablement el terme de la socio-
lingüística més usat, més conegut, en 
català ha estat el de diglòssia, introduït 
a casa nostra a fi nals de la dècada de 
1960. En la primera formulació del con-
cepte, el lingüista nord-americà Char-
les A. Ferguson l’aplicava a situacions 
com les relacions entre àrab popular 
i àrab literari: l’àrab popular és l’eina 
de comunicació oral normal en l’àmbit 
col·loquial a totes les comunitats àrabs 
(un àrab popular que és diferent d’un 
espai a un altre) i l’àrab literari és l’eina 
de comunicació, oral i escrita, normal 
en l’àmbit de relacions formals: la pre-
gària, l’escola, l’ús institucional, la lite-
ratura, la ciència... (un àrab literari molt 
poc diferenciat especialment); és a dir, 
els parlants àrabs usen dues modalitats 
lingüístiques distintes segons la situació 
social de comunicació en què es troben: 
modalitat dita B(aixa) en situacions d’in-
formalitat i modalitat dita A(lta) en situ-
acions de formalitat. Un funcionament 
semblant, per exemple, al dels suïssos 
germànics, que tenen el propi dialecte 
com a modalitat B i l’alemany estàndard 
com a modalitat A. El concepte fergu-
sonià de diglòssia va ser posteriorment 
reformulat per altres (socio)lingüistes, i 
a casa nostra ens arribà amb un contin-
gut un poc diferent: per a nosaltres la 
modalitat B era la llengua catalana i la 
modalitat A era la llengua castellana. Bé, 
dic que ens arribà diferent per aquesta 
consideració de «llengües diferents» que 
tothom accepta per al català i el caste-
llà i que, en canvi, no sol ser acceptada 
per a l’àrab literari i l’àrab popular o 

el suís-alemany i l’alemany estàndard; 
no hi entraré, ara, en aquesta discus-
sió, però hi podríem dedicar moltes de 
pàgines, a raonar si els parlars àrabs 
o el suís-alemany són llengües més o 
menys diferents respecte de l’àrab lite-
rari o l’alemany que el català respecte 
del castellà. En qualsevol cas, l’accep-
tació que la nostra era una situació soci-
olingüística de diglòssia va ser general 
en la dècada dels anys setanta del segle 
passat: els catalanoparlants usàvem 
normalment el català en les nostres rela-
cions orals familiars i amicals, mentre 
que llegíem, escrivíem i ens relacionà-
vem en castellà amb les institu cions (tot 
això amb matisos, ara no importants); 
en altres paraules, social ment el caste-
llà era una llengua més important que el 
català. Dins els anys vuitanta la diglòs-
sia (una característica de la qual és l’es-
tabilitat) es va anar convertint en con-
fl icte: una gran part de la nostra socie tat 
no acceptava més que el català fos sem-
pre modalitat B i el volia convertir en 
modalitat A, i per 
a això havia d’eli-
minar la modalitat 
A vigent... I encara 
hi som, en aquesta 
etapa: sense haver 
descartat ja del tot la 
diglòssia respecte del castellà (en tenim 
exemples contínuament, sobretot fora 
de Catalunya), la lluita principal ara és 
ocupar del tot el seu espai i convertir 
la societat catalana en una societat de 
funcionament intern monolingüe, com 
l’anglesa, la portuguesa, la danesa... Ara 
bé, al mateix temps, apareix una nova 
diglòssia, menys marcada, si voleu, però 
igualment condicionant, com si els cata-
lans no poguéssim existir sense haver 
de recórrer a una altra llengua com a 
globus d’aire indispensable per a la nos-
tra respiració: hom vol donar a l’anglès 
qualcuns dels papers que fi ns ara jugava 
el castellà. Fixau-vos-hi: ens omplen el 
cap de prejudicis sobre la necessitat de 
saber anglès (no serem res si no sabem 

anglès, no podrem anar enlloc si no 
sabem anglès...), ens volen substituir el 
castellà per l’anglès a escola («Catalunya 
aplicarà la immersió «en anglès» d’aquí 
a 5 anys», Ara-Balears, 17 de juliol del 
2013, p. 12), ens entaferren pàgines en 
anglès dins un diari i revistes suposada-
ment en català... Encara no hem acon-
seguit la normalització del català i ja li 
oposam un nou competidor! Jo no dis-
cutiré mai la necessitat de saber parlar 
diverses llengües, i com més millor, i 
accept que saber anglès és útil (i neces-
sari només en qualque àmbit), però 
d’aquí a consentir que se’ns presenti 
l’anglès com a indispensable, menyspre-
ant totes les altres llengües, se li faci un 
lloc dins els nostres mitjans de comu-
nicació en català i el vulguin imposar 
com a llengua d’immersió escolar, hi ha 
una enormitat. Fa massa anys que llui-
tam per l’escola en català per a oblidar 
ara la nostra meta i convertir l’escola, 
una altra vegada, en bilingüe forçada! 
L’escola catalana ha de ser en català, i 

s’hi han d’ensenyar, 
amb els mitjans més 
adequats i efectius, 
dues o tres llen-
gües forànies, a gust 
dels pares (castellà / 
anglès / francès / rus 

/ alemany...), però sense desfi gurar-ne 
l’essència catalana. Imaginau que el 
diari Ara o la revista Presència decidis-
sin incorporar aviat dues o tres pàgines 
en castellà: hi hauria una reacció feroç 
contra aquestes publicacions! Però si les 
pàgines són en anglès, ningú no diu res, 
tothom ho troba bé... O que els responsa-
bles d’ensenyament haguessin anunciat 
que d’aquí a cinc anys es faria immersió 
en castellà a les escoles de Catalunya... 
Un escàndol! (excepte per al PP i C’s, 
que ho celebrarien). Qui s’ha begut l’en-
teniment? ¿Com podem des de les Bale-
ars lluitar contra el PP perquè ens vol 
destruir la immersió en català a base de 
castellà i anglès si al mateix temps el 
partit governant a la Catalunya estricta, 
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suposadament catalanista, anuncia una 
mesura semblant? ¿Resultarà ara que 
els dolents, els retrògrads, som els qui 
volem l’escola íntegrament en català? 
¿Catalunya vol la independència per a 
tenir l’escola diglòssica (és ben clar que 
l’anglès hi seria la llengua A)? ¿No n’es-
tau farts, de bilingüisme mal entès?

2. Una de les característiques més 
evidents de les societats que tenen com 
a llengua en plenitud d’usos una llen-
gua que funciona com a llengua A a 
unes altres societats (les quals, per tant, 
tenen una llengua B), és el seu menys-
preu majoritari no solament per aquei-
xes llengües B sinó també per les altres 
llengües en general. L’interès que tenen 
els espanyols (= castellanoparlants) per 
aprendre català, basc, gallec o asturià 
(per a ells l’aragonès ni tan sols existeix) 
és comparable al dels pingüins per fer 
vacances al Carib1, i és naturalment 
semblant al que tenen els francesos (= 
francesos del nord) per aprendre occità, 
bretó, neerlandès, català, cors o qualse-
vol altra parla autòctona dins la Repú-
blica. És lògic: si parlant la llengua 
A poden anar sense problemes pertot 
dins el territori que controlen, ¿per què 
han d’aprendre cap llengua B, que no 
és necessària per a res? Aquesta acti-
tud d’autosufi ciència els duu, a més a 
més, a mantenir una actitud negativa 
respecte a qualsevol altra llengua, i per 
això (amb qualque excepció) als estats 
on hi ha una política més  despectiva 
respecte a les llengües internes sotme-
ses hi ha també un gran percentatge de 
persones adultes incapaces d’expres-
sar-se en una altra llengua considerada 

1.   Vegeu, per exemple, aquest article: http://www.
vilaweb.cat/noticia/4112511/20130506/vuit-
paisos-superen-espanya-nombre-destudiants-
universitaris-catala.html (23-8-2013).

estrangera: Espanya (46,8%)2, Grècia 
(43,4%), França (41,2%) (Comunicat 
de premsa d’Eurostat 137/2009, 24 de 
setembre del 2009). Una dada impor-
tant per a conèixer l’interès d’un estat a 
fer els seus ciutadans poliglots és com 
plantegen l’ensenyament de llengües 
estrangeres dins el sistema educatiu. 
Doncs bé, segons les dades del Primer 
Estudi Europeu sobre les Competèn-
cies Lingüístiques3 i l’Estudi Europeu 
sobre les Competències Lingüístiques: 
la capacitat lingüística a Anglaterra4, 
a tots els estats de la Unió Europea, 
excepte a Anglaterra (però la dada val 
per a tot el Regne Unit; vegeu-ho en 
aquest escrit: Languages in UK scho-
ols: where we are vs where we need 
to be5), s’ensenya almenys una llengua 
estrangera des dels primers anys de 
l’educació primària, i es manté aquest 
ensenyament fi ns al fi nal de l’educació 
secundària (en el nostre cas, el batxi-
llerat). Què passa a Anglaterra, i a tot 
el Regne Unit? Doncs que només s’en-
senya una llengua estrangera (majo-
ritàriament francès) els darrers tres 
anys de l’ensenyança obligatòria, quan 
els alumnes tenen entre onze i catorze 
anys! I pus! En el tercer grau d’ense-
nyament (14-18 anys), la llengua estran-
gera (1 o 2) havia estat obligatòria fi ns 
al 2004, però és voluntària en l’actua-
litat. La conseqüència lògica ha estat 
la disminució d’alumnes que l’aprenen: 
dels 295.970 que, a Anglaterra, en el 
2004 s’examinaren de francès per a 
obtenir el Certifi cat General d’Educa-
ció Secundària, s’ha passat a 141.472 el 
2011; dels 118.014 d’alemany s’ha pas-
sat a 58.382; i només han crescut una 
miqueta insignifi cant els estudiants de 
castellà: de 59.588 a 60.773 (dades de 
l’Estudi Europeu..., taula 2.3, p. 24). 
Vist des d’una altra perspectiva: el 51% 

2.   Sé de cert que el percentatge entre els estric-
tes castellanoparlants és molt més alt, perquè 
és en la comunitat catalanoparlant on hi ha 
hagut sempre més interès per aprendre llengües 
estrangeres, encara que només fos pel gran pes 
econòmic del turisme.

3.   http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/
fi nal-report-escl_en.pdf (23-8-2013).

4.  http://www.nfer.ac.uk/nfer/publications/
ELDZ01/ELDZ01.pdf (23-8-2013).

5.  http://www.theguardian.com/teacher-
network/2013/may/13/languages-uk-schools 
(23-8-2013).

d’alumnes de secundària del Regne 
Unit no estudia cap llengua estran-
gera (Comunicat de premsa d’Euros-
tat 137/2009...). A més a més, inter-
rogats els alumnes6 si els agrada o no 
estudiar la llengua 1, el 53% responen 
que no (Estudi Europeu..., fi gura 7.6, 
p. 83); només són superats, en aquest 
disgust, pel 59% de fl amencs belgues, 
a qui no agrada aprendre francès (i ja 
sabem la poca estimació entre la comu-
nitat fl amenca i la valona de Bèlgica). 
Però encara hi ha una altra dada signifi -
cativa, els pobres resultats pràctics per 
als alumnes anglesos en l’aprenentatge 
del francès:  

Pupil proficiency in French was 
poor in England compared with Spain 
and both Belgian communities. Across 
skills, England had more pupils who 
failed to achieve the first basic user 
level (A1) and fewer who were indepen-
dent users (level B1 and B2). Pupils in 
England performed similarly to those 
in Portugal in French reading, listening 
and writing (Estudi europeu..., p. 55; per 
a veure els resultats portuguesos vegeu 

el Primer estudi europeu..., p. 44).
Què reflecteixen totes aquestes 

dades? És molt clar: el Regne Unit té 
com a llengua comuna la llengua A de 
tot Europa, la llengua que tots els altres 

6.   No queda clar en l’Estudi si són només els 
alumnes d’11 a 14 anys, que tenen 1 llengua 
obligatòria, o si hi entren també els de 14 a 18 
anys, per als quals és optativa; però tal com 
s’explica, i pels resultats, crec que només són 
els primers.
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europeus consideren com a més impor-
tant, i per això mateix el Regne Unit no 
té necessitat d’aprendre cap altra llen-
gua; els seus ciutadans actuen en bona 
part (no al 100%, naturalment) com 
els espanyols a Espanya o els france-
sos a França: ¿per què han d’aprendre 
una llengua B si amb la llengua A, que 
és la seva, poden anar pertot i la gent 
encara els fa reverències? Per a ells és 
inimaginable plantejar-se l’ensenyament 
bilingüe (excepte al País de Gal·les, on 
s’aprèn també gal·lès), i l’ensenyament 
d’una llengua estrangera és quasi tes-
timonial, més per a dissimular el seu 
menyspreu que per a dotar-se d’una 
capacitat poliglota que, a nosaltres, els 
nostres dirigents ens volen fer passar per 
imprescindible (no per raons culturals, 
és clar, sinó purament materials); perquè 
no en necessiten cap altra, de llengua. 
Tenen la diglòssia a favor seu ben assu-
mida, i contemplen gojosos com tots els 
altres europeus també la hi tenen.

3. Mirau aquesta notícia: 
Ben Lenher (Oxford, 1978) va arri-

bar a Barcelona fa sis anys, però no 
parla ni català ni castellà. Al Centre 
de Regulació Genòmica, on treballa, 
l’idio ma comú és l’anglès, i ell s’hi passa 
bona part del dia intentant entendre les 
claus del genoma. Demà rep el premi 
nacional de recerca al talent jove (Pre-
sència, núm. 2.142, del 15 al 21 de març 
del 2013, p. 36). 

No dubt que Mr. Lenher és un savi, 
n’estic ben segur, vaja! ¿I un savi que fa 
sis anys que viu a Barcelona pot conti-
nuar ignorant, no ja el català, sinó fi ns 
i tot el castellà? Si els immigrants afri-
cans i asiàtics sense estudis que hi arri-
ben al cap de pocs mesos de ser-hi ja hi 
mig parlen, en català i castellà! Entenc 
que aquest senyor es passa moltes d’ho-
res dins el Centre de Regulació Genò-
mica, on només es parla anglès, però 
també deu tenir qualque estona de vida 
privada, deu anar a comprar de tant en 
tant, deu anar a un cafè o un restaurant, 
es deu relacionar amb els veïns de casa 
seva... I no ha après català ni castellà! 
Deu anar pertot parlant en anglès i tot-
hom li deu fer reverències, tothom deu 
parlar-li en anglès (més o menys), i ell 
ben content perquè no s’ha d’esforçar a 
aprendre la llengua local... És clar que 
segurament la gent el tracta així per-

què no té aspecte físic de paquistanès 
o indi, ni és negre... La seva aparença 
anglosaxona hi fa molt, a ser conside-
rat qualcú important... És evident que si 
no sap cap de les dues llengües ofi cials 
a Catalunya (una molt més ofi cial que 
l’altra, per cert) no és per manca d’ap-
titud intel·lectual per a aprendre-les, és 
simplement perquè té ben assumit que 

no en té necessitat, que així ja li va bé.
A part, però, del detall de la (pre-

sumpta) disposició personal d’aquest 
investigador, hi ha en aquesta notícia 
un altre fet signifi catiu: aquesta recerca 
científi ca a Barcelona es fa en anglès, 
no en català. Em direu que això no té 
res d’estrany, que és així pràcticament a 
tot el món i que és així per la necessitat 
que tenen tots els científi cs de comu-
nicar-se. Bé, doncs jo us ho replicaré: 
és així perquè els científi cs anglòfons, 
que són la majoria relativa i, sobretot, 
d’estats molt rics i infl uents (amb els 
Estats Units i el Regne Unit a davant 
de tot) ho han imposat, i els altres s’hi 
han plegat. Aquests científi cs ignoren 
(menyspreen?) deliberadament qualse-
vol aportació que no sigui escrita en 
anglès, en una actitud que ja ve d’anys 
enrere: dins la dècada de 1930 científi cs 
alemanys assenyalaren que hi havia una 
relació important de causalitat entre el 
fet de fumar i el càncer de pulmó, però 
com que el seu descobriment va ser 
publicat en alemany (la potència ven-
çuda de la I Guerra Mundial), el món 
científic anglòfon el va ignorar i no 
tengué transcendència, fi ns que dins la 
dècada de 1960 un conjunt de científi cs 
nord-americans i britànics «redescobri-
ren» aquesta relació, cosa que provocà 
les noves polítiques de salut pública 
encaminades a reduir el consum de 
tabac7. Al Brasil es publiquen anual-

7.    Vegeu-ho en aquest ar ticle, p. 3: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

ment uns 50.000 articles científi cs, dels 
quals el 60% són en portuguès, però 
només uns 18.000 són indexats per la 
Web of Science de Thomson, una de les 
bases de dades més importants del món, 
i d’aquests just el 2,7% són en portu-
guès8... La discriminació lingüística és 
evident, i per tal de contrarestar-la fi ns 
on fos possible, almenys parcial ment, 

diverses or ga -
nitzacions ame-
ricanes de pro-
moció de la salut 
i de la investiga-
ció científi ca en 
medicina, amb 
el suport prin-
cipal de l’estat 
brasiler de São 

Paulo, instituïren l’any 1997 una base de 
dades llatinoamericana de publicacions 
científi ques relacionades amb la recerca 
sobre salut (SciELO9) gràcies a la qual 
la investigació en aquest camp feta en 
castellà i portuguès (n’hi ha una part 
minoritària en anglès) és projectada 
internacionalment. Perquè la cultura 
catalana sigui normal en tots els sen-
tits cal que hi hagi també una recerca 
científi ca en català i que sigui donada 
a conèixer internacionalment; renunci-
ar-hi, amb l’excusa que si no es fa en 
anglès no és coneguda a fora, és auto-
condemnar-nos a ser sempre un país 
subsidiari; ¿per a què volem una ofi -
cina de terminologia (el TERMCAT10) 
que actualitzi tota la nostra terminolo-
gia científi ca si després aquesta no s’ha 
d’usar mai? Volem una llengua coixa en 
l’àmbit científi c? Es pot fer i publicar 
recerca en català, fer-ne resums (o versi-
ons senceres, en qualque cas) en anglès 
(és cert que no es pot ignorar, el pes 
de l’anglès) i donar-la a conèixer amb 
un recurs semblant al SciELO, que pot 
ser el RACÓ11 que ja existeix o un de 
nou, si ha de ser millor. En lloc d’anar 
en aquesta direcció, però, ens volen fer 
anar en la contrària ja des de l’ensenya-
ment primari: tots els qui vàrem patir 

PMC1796769/(23-8-2013).

8.   Ídem, p. 6.

9.  http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 
(23-8-2013).

10.   http://www.termcat.cat/ (23-8-2013).

11.   http://www.raco.cat/index.php/raco/pages/
view/QueEs (23-8-2013).
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l’escola franquista som conscients que 
vàrem aprendre tot el vocabulari espe-
cialitzat de les diferents disciplines 
(història, geografi a, ciències naturals, 
matemàtiques, fi losofi a, gramàtica...) en 
castellà, i que és molta encara la gent 
d’aquestes generacions que en haver-se 
de referir a un concepte que va apren-
dre a escola s’hi refereix amb el terme 
castellà que li ensenyaren (o que només 
sap la taula de multiplicar en castellà!). 
Amb l’assoliment de l’escola en català 
havíem aconseguit la normalitat en 
totes aquestes disciplines i els nostres 

fills han après el vocabulari especi-
alitzat en català, com hauríem volgut 
nosaltres; doncs ara volen (PP i CiU) 
tornar enrere i que els estudiants apren-
guin la terminologia novament en caste-
llà o en anglès! Com podrem mai tenir 
investigació científi ca en català si des 
de ben petits els negam als nostres fi lls 
que aprenguin el vocabulari essencial 
català de les disciplines que estudien?12 

12.   Ja comentava aquest fet, amb espant, el conter-
tulià de Migjorn Josep Molés, que conta haver 
sentit una neboda seva que fa Ciències Socials 
en anglès parlar del «Castilian plateau» per a 

El TIL13 a les Balears o el projecte de la 
Generalitat de Catalunya de fer immer-
sió escolar en anglès impedirà el des-
envolupament futur de la ciència en 
català. Que el PP tengui aquest objectiu 
és lògic, però que sigui també l’objectiu 
de CiU em sorprèn. La nova diglòssia 
és l’excusa perfecta per a contribuir a 
la pròpia (auto)anihilació. Ben penós, 
tot plegat. ◆

referir-se a l’altiplà ibèric (la meseta castellana) 
(missatge a Migjorn de 25-7-2013).

13.   http://indirecte.cat/10344 (23-8-2013).

A CATALUNYA EN CATALÀ 

En el número 16 (maig de 1995) de LLENGUA NACIONAL hi va sortir un mani-
fest que, mutatis mutandis, podem aplicar a l’actualitat. Per això creiem que val la 
pena de tornar-lo a publicar.

Davant l’agressió més forta que ha 
sofert la llengua catalana, fora 
del temps de dictadures, cal que 

el poble català faci sentir la seva veu. 
No hi ha dubte que l’actual campa-

nya contra Catalunya, concretada en la 
revisió de certs articles de la Llei de 
Normalització Lingüística de 1983, és 
l’agressió més forta contra l’existència 
mateixa de la nostra personalitat nacio-
nal de què ens ha fet objecte l’aparell 
de l’Estat espanyol en els últims temps; 
una agressió molt més forta que el 
«Manifi esto» d’uns particulars. 

Podem considerar que els interes-
sos d’unes minories, que encarnen els 
poders fàctics de l’Estat, han fet de certs 
mitjans de comunicació els seus resso-
nadors, i dels tribunals els seus nous 
canals d’actuació, encoratjant el capte-
niment d’un advocat feixista especialit-
zat a fer recursos. La persecució jurídica 
s’ha afegit a la persecució política de la 
llengua catalana. 

Davant aquesta situació, afirmem 
que: 

1) Hem tornat a constata r que 
Catalunya no pot decidir sobre l’ús 

i el futur de la seva llengua, perquè 
es troba encara sotmesa a interessos 
foscos i aliens i a la decisió d’uns 
tribunals forasters que són alhora 
jutge i part. 

2) Si a Catalunya no hi ha situacions de 
confl icte lingüístic és tan sols perquè 
els catalans cedim sempre, acostu-
mats a la repressió secular i, pel que 
podem observar, encara vigent. 

3) L’article 3.1 de la Constitució és dis-
criminatori, atès que estableix una 
desigualtat fl agrant entre les llengües 
que es parlen a l’Estat. 

4) El Tribunal Suprem actua també 
amb criteris discriminadors que 
estableixen la diferència entre dues 
classes de llengües: les que s’han 
d’exigir a tothom perquè l’Estat 
espanyol considera que són les úni-
ques bones i les que «repugnen als 
drets humans». 

Per tot això, fem una crida a les 
institucions representatives de cada 
un dels territoris dels Països Catalans 
(governs, parlaments, consells comar-
cals, municipis, etc.), a les entitats i 

associacions del teixit social del nostre 
poble, als ciutadans i ciutadanes dels 
Països Catalans, per tal que: 

l) Expressin el seu rebuig a la manio-
bra contra la llengua catalana i a 
totes les campanyes de què es val 
(COPE, ABC, certs partits polítics, 
etc.), aprovant declaracions, signant 
manifests, col·laborant amb entitats i 
fent actes i mobilitzacions en defensa 
de la llengua, perquè la millor res-
posta és no restar al marge. Només 
podrem aturar l’ofensiva actual con-
tra Catalunya si el poble català fa 
sentir amb força la seva veu. 

2) Siguin coherents i reclamin l’ús de la 
llengua catalana, sempre i en qualse-
vol activitat, als territoris de la nos-
tra nació. 

3) Exigeixin que el procés normalitza-
dor avanci a fi  que la llengua cata-
lana ocupi tots els àmbits d’ús que li 
corresponen com a llengua nacional 
del nostre poble. 

4) Proclamin i facin realitat arreu el 
nostre dret: A CATALUNYA EN 
CATALÀ. ◆
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La correcció lingüística 
en l’ús públic del català
Maria Antònia Font Fernández

El dimarts 11 de juny van començar les proves de Selec-
tivitat a Catalunya. L’incident que va tenir més ressò 
va ser la formulació errònia o, per ser més exactes, 

ambivalent d’un enunciat de l’examen de matemàtiques. 
Tanmateix, hi va haver dues aberracions lingüístiques que 
no van transcendir tant i que segurament són més greus, ja 
que en la llengua hi ha aspectes que són matemàtics. La pri-
mera aberració la vam trobar en el Portal 324, que, per mitjà 
del Facebook, va publicar, textualment: «Miquel Llor, Victór 
Català i exercicis de fonètica, a l’examen de català.» Degué 
ser una errada mecànica, però en un titular, i més d’un exa-
men de català, crida molt l’atenció.

L’altre senyal d’incúria, que vam saber gràcies a una 
alumna, va ser la capçalera «Matemàtiques aplicades a las 
ciències socials», que els responsables van justifi car com un 
lapsus d’impremta. Abans, de tots aquests lapsus se’n deien 
errates; aquesta troballa, però, és molt sospitosa.

Tots aquests senyals de deixadesa lingüística s’han d’in-
terpretar en el marc de la correcció lingüística en l’ús públic 
del català, especialment en els usos periodístics. Si fem una 
cerca en el Google sobre aquesta qüestió, repararem que hi 
ha molta gent que ha pres nota d’exemples diversos que no 
s’adiuen amb un bon model de llengua. Nosaltres volem fer un 
pas més enllà i fer una crida per a capgirar aquest temporal. 
Cal matisar que no ens referim tant a les errates i als creixents 
titulars a peu de pantalla equivocats com a les errades orto-
gràfi ques, lèxiques, morfològiques, sintàctiques, fonètiques, 
semàntiques o discursives.

I és que n’hi ha prou parant l’orella i fent l’ull viu per a 
detectar indicis de la qualitat lingüística millorable dels mit-
jans de comunicació. En recollim uns quants de frescs en el 
moment d’escriure aquest article; per a contrarestar la força 
dels exemples escrits, els hem recollit del canal oral: decep-
cionat (TV3, «Josephine», 11 de juny); la situació en la que 
està (TV3, «Telenotícies Migdia», 12 de juny); forta pendent 

(BTV Notícies, «Un suplici de carrer a la Teixonera»); rele-
vant (TV3, «Els matins», 14 de juny). I això deixant de banda 
la llengua de la publicitat, que ens proposa de comprar exem-
ples com ara «persones que cuiden de persones».

Sembla que hi ha quatre raons que expliquen aquesta 
degradació lingüística: 1) els periodistes tenen cada vegada 
menys formació i sensibilitat lingüística; 2) s’ha substituït 
la rapidesa per la immediatesa, i amb prou feines es revisen 
els textos i discursos; 3) cada dia hi ha menys professionals 
per a cobrir l’actualitat; i 4) les retallades en assessorament i 
correcció lingüística tenen conseqüències en el missatge fi nal 
que difonen els periodistes.

Aquest panorama, que tan sols en part es pot explicar per 
la crisi econòmica, té conseqüències a curt termini i, sobre-
tot, a llarg termini. En primer lloc, sembla que de texans no 
en porti solament l’òpera, sinó també la llengua, i no pas 
per a passar l’estona. En segon lloc, es perd una oportunitat 
molt valuosa d’aprendre la llengua (sobretot formal) per part 
dels joves i dels estrangers. I, en tercer lloc, assaona el ter-
reny perquè la normativa hagi d’acabar admetent paraules i 
construccions gens acurades.

En defi nitiva, creiem que els periodistes haurien de tenir 
un coneixement més profund de la llengua catalana, en par-
ticular, potser, dels usos formals: més enllà de dominar els 
gèneres informatius i d’opinió i de redactar d’una manera 
ordenada i cohesionada, aquests professionals tenen la res-
ponsabilitat de donar una bona imatge de país, una imatge 
que en part es vehicula lingüísticament.

Així mateix, cal recuperar la col·laboració dels fi lòlegs: 
els especialistes de llengua tenen les eines per a proposar 
models de llengua i per a revisar l’ús i la normativa; però, 
sense l’aplicació consensuada i generalitzada dels periodistes, 
el compromís moral de polir a la llengua i de transmetre-la 
d’una manera neta no és sinó fer ratlles dins l’aigua, encara 
que les ratlles siguin quadribarrades. ◆

Avís a tots els socis i subscriptors
Fem saber a tots els socis i subscriptors de l’Associació Llengua Nacional que, cap a mitjan gener del 2014, els farem el 
cobrament de la corresponent quota, que serà la mateixa del 2013: 25€ per als Subscriptors Regulars, 35€ per als Socis 
Numeraris i 50€ per als Socis Protectors. Cal dir que els Socis Protectors són els qui aguanten tota l’Associació, però fa 
temps que no ens n’arriben altes. Tos els qui pugueu, feu per manera que ens augmentin. Moltes gràcies!

Aleshores, preguem als qui hagin canviat el seu número de compte (o bé si algú es vol donar de baixa) que ens avisin com 
més aviat millor a fi  d’evitar que ens sigui retornat el rebut de cobrament. Sapigueu que per cada rebut retornat el banc ens 
cobra 3,60€, un cost massa feixuc per a nosaltres. Aviseu-nos, si pot ser, per c/e: llengua@llenguanacional.cat.

També preguem a tots els qui fan l’ingrés per banc que mirin de no trigar gaire a fer-lo efectiu. Gràcies! 



SOCIOLINGÜÍSTICA

LLENGUA NACIONAL - núm. 85 - IV TRIMESTRE DEL 2013    13

Govern balear: 
política lingüística contra el català
Bernat Joan i Marí

Obertura

Les Illes Balears al llarg de la legislatura que 
va començar amb les elec cions al Parlament i als 
diferents municipis del 2011 viuen una situació 
peculiar: per primera vegada des de l’assoliment 
de l’autonomia l’any 1983 s’hi va produint una 
reculada pel que fa a l’estatus polític de la llengua 
catalana. I aquesta reculada no és impulsada des 
d’instàncies exteriors al govern de les Illes Bale-
ars, sinó des del govern mateix. 

Una altra cosa seria plantejar-nos si es tracta d’una 
iniciativa exclusiva del govern de les Illes Balears, 
fruit de les dèries personals del president i dels seus 
pròxims, o si, contràriament, es tracta d’una estratè-
gia orquestrada des de «més amunt» (en la conside-
ració llur). La nostra intuïció ens diu que el govern de 
les Illes Balears no duu a terme la seua tasca en con-
tra de la llengua catalana d’una manera aïllada, pel 
seu compte i sense una estratègia més general a nivell de tot 
l’Estat espanyol. Com podrem veure més endavant, algunes 
de les disposicions que s’han portat a terme a les Illes Bale-
ars durant aquests últims dos anys ja s’havien experimentat a 
unes altres comunitats dites autònomes amb una llengua prò-
pia diferent de l’espanyol. I podem intuir, encara que a hores 
d’ara es tracti d’una intuïció completament indemostrable, que 
les Balears poden esdevenir un banc de proves per a polítiques 
que, des dels òrgans centrals de l’Estat, hom vulgui emprendre 
contra Catalunya. No debades, moltes disposicions de caire 

lingüístic (o relacio-
nades amb la llen-
gua dins l’àmbit de 
l’educació), imple-
mentades a les illes 
Balears havien estat 
pràcticament copia-
des de les existents 
a Catalunya. Amb 
els governs ante-
riors a Bauzà, fos-
sin del Partit Popu-
lar o d’algun dels 
dos Pactes de Pro-
grés, sempre ens 
feia l’efecte que les 
Balears anaven, 
cro nològicament, 
just un parell d’anys 

darrere Catalunya. Però que les polítiques que, en matèria 
de llengua, es duien endavant a Catalunya, en un temps més 
o menys llarg, s’acabaven també implementant a les Illes 
Balears. L’actual govern, presidit per José Ramón Bauzà, ha 
estroncat aquesta dinàmica de soca-rel. 

Certament, el Partit Popular ja havia llançat algun senyal 
clarament hostil durant el govern que dirigiren entre el primer 
Pacte de Progrés i el segon pacte entre les forces progressistes, 
ecologistes i nacionalistes de les Illes Balears. En aquest inter-
regne entre dos governs progressistes (que varen ser sentits 
per la població com a governs favorables al desenvolupament 
d’una política lingüística a favor del català), el PP ja va eme-
tre alguns senyals d’hostilitat envers la promoció de la llen-
gua catalana. Des de les fi les del PP hi va començar a haver 
una certa contestació davant la situació sociolingüística en el 
sistema educatiu, argumentant, per exemple, que s’havia anat 
massa lluny en l’aplicació del Decret de mínims de presència 
de la llengua catalana en l’ensenyament (decret de 1997, etapa 
en què Joan Flaquer era el conseller d’Educació i Jaume Matas 
el president del govern). Determinats sectors del PP, doncs, 
ja veien com a «problemàtic» el fet que la llengua catalana, 
a redós de la Llei de Normalització Lingüística (1986) i del 
Decret de mínims (1997), hagués fet avenços considerables, 
si més no dins el sistema educatiu de les Illes Balears. 

Aquests senyals d’hostilitat es varen accentuar durant 
l’etapa de l’últim govern progressista, presidit per Francesc 
Antich, en què la política lingüística va estar en mans del 
PSM, i la política educativa en mans del PSIB-PSOE. Sovint, 
a l’hora de fer oposició, el PP va fer servir l’argument que el 
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Partit Socialista es trobava «captiu» de catalanistes i àdhuc 
d’independentistes, i es va començar a generar un discurs 
—altament perillós— entorn de la «llibertat» d’escollir llen-
gua en el sistema educatiu per als fi lls. Tot semblava que el 
PP, ja durant aquesta etapa, anava preparant el terreny per 
a intentar modifi car el sistema educatiu en el sentit del País 
Valencià, és a dir, establint dobles línies, segons que s’esco-
llís una llengua ofi cial o una altra. 

Tot plegat, de mica en mica, s’anava sincronitzant amb 
una política general espanyola, de part del Partit Popular, 
profundament hostil al plurilingüisme i a la pluralitat cul-
tural. Com si la dreta espanyola hagués perdut determinats 
complexos que arrossegava a causa de la dictadura fran-
quista, de mica en mica, s’ha anat situant clarament en con-
tra de la pluralitat i a favor d’una Espanya homogènia, que 
funcioni exclusivament en una llengua i que tengui una única 
referència cultural considerada com a pròpia. Això, evident-
ment, no és nou, sinó que resulta recurrent en la història de 
l’Estat espanyol. Però, des del principi de la Transició, no 
s’havia manifestat amb la cruesa amb què ho ha fet al llarg 
d’aquests darrers anys. 

A les Illes Balears, i durant la campanya electoral, el Par-
tit Popular va manifestar que no duria a terme modifi cacions 
legislatives signifi catives, especialment si no disposaven d’un 
consens ampli. Aquesta consideració, en principi, semblava 
de sentit comú. Però els fets demostren que la pràctica del PP 
ha tengut poc a veure amb el contracte electoral que aquest 
partit va signar amb els seus votants (i, guanyades les elec-
cions, amb el conjunt de la societat). 

El govern de les Illes Balears, en mans del Partit Popular, 
en el temps que fa que legisla, ha fet modifi cacions sensibles 
en l’estatus de la llengua catalana a través del següent desple-
gament legislatiu: modifi cació de la Llei de Normalització 
Lingüística (imprescindible per a la resta de disposicions del 
PP en matèria de política lingüística), redacció i aprovació 
d’una nova Llei de la Funció Pública, i decret de Tractament 
Integrat de Llengües (TIL) per al sistema educatiu. 

Modificacions 
de la Llei de Normalització Lingüística

La Llei de Normalització Lingüística es va aprovar l’abril 
de 1986, tres anys després de l’establiment de l’autonomia 
política, amb el consens de totes les forces polítiques del Par-
lament de les Illes Balears. Va ser un exercici complex, però 
també altament interessant, de posar d’acord un Partit Popu-
lar més o manco regionalista (el d’aleshores), un PSIB-PSOE 
que comptava amb molts membres que durant el franquisme 
havien destacat com a lluitadors a favor de la causa de la llen-
gua catalana, i un PSM que basculava entre el desig d’anar una 
mica més endavant i la prudència que fi nalment els inclinà a 
donar el màxim de força parlamentària a la nova llei. Tothom 
va considerar que era imprescindible comptar amb una Llei 
de Normalització Lingüística consensuada, tenint en compte 
que la llengua constitueix una «matèria sensible» i que resulta 
relativament fàcil fer-hi demagògia política o utilitzar-ne la 
causa per a fi nalitats moltes vegades realment inconfessables. 

D’alguna manera, quedava en el sentit comú dels qui aprova-
ren la llei, i de les seues respectives formacions polítiques, que 
la llei —que havia estat aprovada amb un consens general— 
solament es podria modifi car amb un consens de les mateixes 
característiques. Certament, una majoria política determinada 
podria canviar-la, però la prudència aconsellava no fer-ho si no 
es tenia també el consens de l’oposició. 

Probablement aquest sentit de prudència pot explicar que, 
al llarg de dues etapes en què socialistes i nacionalistes com-
partiren el govern de les Illes Balears, no es va produir cap 
canvi legislatiu signifi catiu en qüestió de llengua. Certament, 
en les legislatures anteriors, el Partit Popular havia respectat 
el pacte que comportà l’aprovació de la LNL, i, corresponsa-
blement, les forces polítiques progressistes i nacionalistes no 
varen tocar res (en no haver-hi consens amb el Partit Popular 
per a poder-ho fer). Evidentment, tothom donava per fet que 
el partit que aleshores era a l’oposició, quan tornàs al poder, 
pagaria amb la mateixa moneda. Evidentment, anaven errats. 

Des del principi d’aquesta legislatura, el Partit Popular 
es va proposar de canviar tot l’organigrama lingüístic. Per a 
canviar-lo, resultava del tot imprescindible descafeïnar d’una 
manera contundent la Llei de Normalització lingüística. Per 
tant, allò que s’havia aprovat amb el consens de tothom va ser 
destruït sense el consens de ningú, amb els vots —majoritaris 
però únics— del partit del govern. 

La reforma de la LNL va anar destinada, bàsicament, a 
afegir «i castellà» a tots els punts on es promovia la llengua 
catalana en exclusiva en algun àmbit concret. Així mateix, en 
consonància amb aquest plantejament, es va optar, per exem-
ple, per la possibilitat que els ajuntaments de les Illes Balears 
poguessin optar per la toponímia bilingüe. A hores d’ara, un 
ajuntament tan signifi catiu com el de Maó ja ha reofi cialitzat 
la forma Maó-Mahón. 

Nova llei de la funció pública

Des de l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística 
s’havien fet avenços signifi catius en la materialització de l’ofi -
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cialitat de la llengua catalana a les Illes Balears. Per defi nició, 
a qualsevol lloc del món, una llengua ofi cial és una llengua 
d’obligat coneixement, almenys entre els servidors públics. 

Al llarg de la legislatura passada hi va haver algunes ten-
sions, especialment dins l’àmbit de la sanitat pública, perquè 
el govern va treure un decret per garantir l’atenció als pacients 
en llengua catalana, que incloïa l’obligatorietat de conèixer el 
català per part de tot el personal sanitari. Aquest decret va ser 
derogat pel govern de les Illes Balears en mans del PP, just 
abans de treure la nova Llei de la Funció Pública. 

En el preàmbul d’aquesta llei ja s’hi mostren clarament 
les intencions del govern. Segons s’estableix, la nova norma-
tiva «pretén instrumentar les mesures necessàries perquè els 
processos selectius permetin l’accés (a la funció pública) de 
les persones més ben qualifi cades i que superin les proves 
amb més nivell, sense que l’acreditació ofi cial d’un determinat 
nivell de català sigui, d’entrada, un obstacle per a accedir-hi». 
Observem com la llengua catalana hi és vista com un «obs-
tacle», mentre que l’obligatorietat «universal» de l’espanyol 
es dóna per descomptada i mai no constitueix, des de la seua 
perspectiva, cap «obstacle» per a accedir enlloc. 

En consonància amb aquesta fi losofi a desigualitària (i, en 
el fons, supremacista, a favor de la llengua ofi cial de l’Estat), 
la nova Llei de la Funció Pública (2013) substitueix l’obliga-
torietat de conèixer les dues llengües ofi cials —suposada, a 
causa de l’ofi cialitat de català i castellà—, per una nova situ-
ació en què tothom (es torna a donar per suposat, d’acord amb 
la legislació de rang superior) ha de conèixer el castellà, però 
l’acreditació de competències lingüístiques queda redefi nida. 
Així, en els diferents organismes públics, caldrà «acreditar 
el coneixement de la llengua catalana que es determini regla-
mentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i ade-
quació entre el nivell d’exigència i les funcions corresponents» 
(art. 50.1.f). Evidentment, per a l’espanyol, la qüestió de la 
«proporcionalitat» i l’«adequació» ni es planteja. 

Nou panorama educatiu: decret TIL

L’àmbit on el govern de les Illes Balears ha fet un desple-
gament més intens ha estat, justament, l’àmbit on el procés 
de normalització de l’ús de la llengua catalana havia avançat 
més: ens referim a l’àmbit de l’educació. La manca de since-
ritat del govern a l’hora de decantar-se per una acció efectiva 
a favor del bilingüisme ofi cial s’ha demostrat a bastament 
perquè no ha modifi cat res en àmbits on la llengua caste-
llana és clarament dominant i, en canvi, ha anat a modifi car, 
directament, tot allò que podia representar un desequilibri 

favorable al català (cosa que únicament succeïa dins l’àmbit 
de l’educació). 

La primera decisió que va prendre l’executiu presidit per 
José Ramón Bauzà va ser la de suprimir el Decret de mínims, 
vigent des de l’any 1997, impulsat aleshores per un altre 
govern del PP, presidit per Jaume Matas, amb Joan Flaquer 
com a conseller d’Educació. El Decret de mínims no impli-
cava la immersió lingüística, com s’ha dit i repetit milers de 
vegades des de les fi les de la dreta local. L’esmentat decret 
establia que, a cada centre educatiu, com a mínim el cinquanta 
per cent de l’activitat acadèmica s’havia de fer en llengua cata-
lana. L’altre cinquanta per cent es podia distribuir de diverses 
maneres: entre català i castellà, tot en castellà, tot en català, 
o fi ns distribuint-ho entre tres llengües (d’aquesta manera, 
més de dos-cents centres, a les illes Balears, durant l’últim 
govern progressista, ja feien ensenyament usant l’anglès com 
a llengua vehicular). Per a alguns centres, el Decret de mínims 
suposava el cent per cent en català. Però, per a la majoria, es 
dividia entre fórmules diverses. Això sí: en cap cas no hi podia 
haver menys d’un 50% de l’ensenyament en català (per això 
se’n deia Decret de mínims). 

Així mateix, el govern de les Illes Balears aviat va contra-
decretar l’aposta per la llengua catalana com a llengua d’alfa-
betització dels infants (impulsada, així mateix, en anteriors 
governs, amb el suport tant del PP com de les forces polítiques 
d’esquerres i nacionalistes). D’aquí, el govern presidit per J.R. 
Bauzà es va treure de la màniga el que ells anomenaven «lliure 
adopció de llengua», consistent a escollir com a llengua d’al-
fabetització dels infants el català o el castellà. 

En aquesta qüestió, emperò, els va sortir el primer tret per 
la culata. La primera vegada que es va portar a terme la «lliure 
elecció de llengua» —març del 2013—, un 90% dels pares i 
mares varen escollir la llengua catalana, davant un 10% que 
varen escollir l’espanyol. No contents amb el resultat, des de 
la Conselleria d’Educació es va escriure una carta, adreçada 
als pares i mares d’infants en edat d’alfabetització, en què 
se’ls recordava el dret que tenien a escollir el castellà, si així 
ho preferien. Malgrat la carta, els resultats no varen canviar 
signifi cativament. I, encara, el govern de les Illes Balears, en 
roda de premsa, va falsifi car algunes dades1. 

1.   Segons el Govern, en aquesta segona tongada, a Eivissa només haurien 
escollit el català com a primera llengua d’alfabetització dels infants el 
45% dels pares i mares. Esperança Marí, diputada de Pacte per Eivissa al 
Parlament de les illes Balears, va fer una pregunta escrita a la consellera 
d’Educació, demanant xifres ofi cials (el 45% eren manifestacions del 
Govern en roda de premsa). Segons xifres ofi cials, havien escollit el 
català, a Eivissa, un 70%. Posteriorment, Marí va telefonar personalment 
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No satisfets amb la «lliure elecció 
de llengua» de pares i mares, els mem-
bres del govern es decantaren per una 
nova incursió en el camp de la llengua 
en l’educació, i, així, es va recórrer a 
un nou decret-llei2: el decret de Tracta-
ment Integral de Llengües (conegut com 
a TIL, per les seues sigles, o Decret de 
Trilingüisme, perquè estableix que un 
terç de l’Educació es vehiculi en català, 
un terç en castellà i un terç en anglès). 

Es va aprovar el nou decret sense 
posar-hi, emperò, els mitjans necessa-
ris per a la formació en llengua anglesa. 
En el fet de no posar-hi els diners 
necessaris ja quedava clar que la qües-
tió de la implantació de l’anglès com a 
llengua vehicular constituïa un brindis 
al sol. I que les intencions reals anaven 
per un altre cantó. Cada centre, amb el 
TIL, havia de decidir quines matèries 
es farien en anglès, però també quines 
es farien en castellà. I, segons el decret, 
s’havia de tendir «a l’equilibri» entre 
les dues llengües. 

El primer decret, emperò, deixava 
una escletxa perquè tothom s’hi pogués 
acollir. L’article 20 disposava que «en 
casos excepcionals, convenientment 
raonats», cada centre, d’acord amb 
el seu Projecte Educatiu, podia dur a 
terme un Projecte Lingüístic diferent 
del que, d’una manera general, esta-
blia el decret. El resultat va ser ele-
mental: més de tres quartes parts dels 
centres educatius de les Illes Balears 
s’acolliren a l’article 20 per fer els 
seus projectes lingüístics. Aquest fet, 
juntament amb una sentència adversa 
del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears, va obligar el govern a 
treure un nou decret llei que derogava 
aquest article i el substituïa per un de 
molt més extens, en què s’establia que, 
quan no hi hagués professorat sufi ci-
ent per a fer un terç de l’ensenyament 
en anglès, aquesta tercera part es dis-

tots els directors de centres d’educació 
infantil i primària d’Eivissa i la xifra es va 
elevar a un 81%.

2.   En relació a aquest nou decret-llei, fi ns i tot 
el Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears retreu al Govern que «abusi dels 
decrets-llei», en detriment de les lleis, que han 
de ser discutides al Parlament, i no solament 
avalades. 

tribuís «equilibradament entre català 
i castellà». 

Els atacs a l’ensenyament en català a 
les Illes Balears han provocat, a principi 
del curs 2013-2014, una reacció sense 
precedents dins la societat illenca. El 
curs ha començat amb tres setmanes 
de vaga de professors (fet insòlit des 
del restabliment de la democràcia i de 
l’autonomia) i amb unes mobilitzacions 
extraordinàries. A Palma hi ha hagut 
la manifestació més gran de la histò-
ria —al voltant de cent mil persones— 
contra el TIL. A Menorca, vuit mil 
persones; a Eivissa, devers deu mil; i a 
Formentera, cinc-centes. A Mallorca, 
on la manifestació va ser més desta-
cada, va sortir al carrer al voltant d’un 
15% de la població. Finalment, a l’hora 
de redactar aquest paper, el confl icte 
continua, i el curs ha començat amb 
crides generalitzades a la insubmissió 
davant els designis del govern. 

Altres serrells significatius

A part de les disposicions ja esmen-
tades, s’han produït altres accions que 
van clarament en contra del procés de 
normalització de la llengua catalana. 

Dins l’àmbit mateix de l’ensenya-
ment, destaca el fet que s’hagi supri-
mit el Servei d’Ensenyament del Ca -
talà, les funcions del qual han passat, 
igual que les del COFUC, a l’Insti-
tut d’Estudis Baleàrics. El servei, per 
tant, a hores d’ara, es troba completa-
ment inoperant. 

Pel que fa a la política lingüística, en 
general, al començament de la legisla-
tura varen decidir d’eliminar la Direcció 
General de Política Lingüística. Com 
diria aquell entranyable personatge de 
la novel·la Solitud, de Víctor Català, 
«murta la cuca, murt lo verí». 

Contràriament, el govern s’ha dedi-
cat a donar ales, en comptar-los com a 
organisme consultiu, al Círculo Balear, 
màxim exponent del blaverisme, amb 
implantació a l’illa de Mallorca. 

En la mateixa línia, una de les pri-
meres decisions en matèria lingüística 
del govern de les Illes Balears va ser la 
de desvincular-se de l’Institut Ramon 
Llull, l’organisme per a la promoció 
exterior de la llengua i la cultura cata-
lanes. A partir d’aleshores, igual que 

s’ha fet al País Valencià, han estat els 
municipis (i fi ns i tot el Consell Insu-
lar de Formentera) els que s’han adhe-
rit a l’IRL d’una manera particular. I 
ja hi ha una xarxa de municipis de les 
Illes Balears i del País Valencià que 
formen part de l’Institut Ramon Llull 
(en no voler-ne formar part, com seria 
lògic i normal, els respectius governs 
«autonòmics»). 

Ara ens trobam a les portes de la 
presentació al parlament de les Illes 
Balears d’un projecte de llei anome-
nat «Projecte de Llei sobre l’ús dels 
símbols institucionals de les Balears». 
Aquesta llei, bàsicament, va destinada 
a evitar que s’utilitzin símbols que no 
siguin oficials de la comunitat dita 
«autònoma» (com ara la bandera amb 
les quatre barres sense cap tipus d’ad-
dició, profusament usada en els llaços 
penjats als centres educatius —i a les 
solapes de la gent— per a reivindicar 
l’ensenyament en llengua catalana). Es 
tracta, una vegada més, d’intentar evi-
tar que es mantenguin els llaços —més 
que evidents— amb la resta dels Paï-
sos Catalans. Malgrat tot, el dia de la 
Festa de l’Estendard, els membres del 
govern continuaran desfi lant darrere la 
senyera que se suposa que ens va lle-
gar Jaume I, amb quatre barres sobre 
fons groc, sense res més. L’estendard, 
¿també serà demonitzat, per la Llei de 
Símbols? És evident que la capacitat del 
govern de les Illes Balears d’entrar en 
contradiccions fl agrants resulta si no 
infi nita almanco indefi nida. 

En defi nitiva, tot l’esforç del govern 
de les Illes Balears ha anat destinat, per 
una banda, a afeblir l’estatus del català 
a nivell ofi cial; i, per l’altra, a desvincu-
lar les Illes Balears de la resta dels ter-
ritoris on el català és llengua pròpia. Els 
membres del govern de les Illes Bale-
ars s’escuden en el fet que una majoria 
de la gent que va anar a votar (no una 
majoria de ciutadans de les Illes Bale-
ars, perquè la participació electoral va 
ser considerablement baixa, i tot just els 
votà una quarta part del cens electoral) 
varen decidir que governàs el PP. Però 
obvien, sistemàticament, que, en el con-
tracte que varen fer amb els seus votants, 
varen manifestar, per exemple, que no 
modifi carien la legislació vigent. Si no 
haguessin dit que la mantendrien… ◆
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HISTÒRIA

Història de la quadribarrada (i IV)
Josep M. Alentà

El cant de la senyera: un cant 
per a un poble i una bandera

La senyera té també el seu cant, un 
himne de lloança de la bandera de les 
quatre barres, compost a fi nals del segle 
xix en ple apogeu del Modernisme.

El Cant de la Senyera fou escrit per 
Joan Maragall i musicat per Lluís Millet. 
Va ser compost com a himne de l’Orfeó 
Català i estrenat a Montserrat el dia 11 
d’octubre de 1896 durant la cerimònia 
de la benedicció de la senyera de l’Orfeó 
duta a terme pel bisbe Josep Morgades. 
El Cant de la Senyera fou prohibit 
ofi cialment durant l’època franquista i és 
considerat un dels himnes de Catalunya 
juntament amb el Cant dels Segadors.

Lluís Millet i Pagès va néixer al 
Masnou el 18 d’abril de 1867 i morí a 
Barcelona el 7 de desembre de 1941. 
Estudià música al Conservatori del 
Liceu i fou deixeble, entre altres, de 
Josep Rodoreda i Felip Pedrell. La seva 
activitat professional fou dedicada a la 
música, i va destacar en el camp coral i 
en la formació de músics. Amic d’lsaac 
Albéniz, Francesc Alió i d’Amadeu 
Vives, amb qui coincidia en locals com 
el Cafè Pelayo, fundà amb Amadeu 
Vives l’Orfeó Català l’any 1891: serà a 
l’Orfeó que Millet dedicarà pràcticament 
tota la seva vida. Coincideix l’època 
amb una revifada també de la ciutat de 
Barcelona en el marc de l’Exposició 
Universal de 1888. Lluís Millet també 
creà revistes, promocionà festes de 
la música catalana, impulsà el cant 
popular religiós, musicà partitures 

populars —com, per exemple, El cant 
dels ocells— i és un dels més destacats 
components del Modernisme musical 
català, hereu dels Cors de Clavé.

Pel que fa a Joan Maragall, insigne 
poeta de la Renaixença, fou un dels 
màxims representants de la literatura 
catalana del segle xix i impulsor de la 
recuperació de la cultura i de la llengua.

Heus ací la lletra del Cant de la 
Senyera:

Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants

Au, companys, enarborem-la
en senyal de germandat!
Au, germans, al vent desfem-la
en senyal de llibertat.
Que voleï! Contemplem-la
en sa dolça majestat!

Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants

Oh bandera catalana!,
nostre cor t’és ben fi del:
volaràs com au galana

pel damunt del nostre anhel.
Per mirar-te sobirana
alçarem els ulls al cel.

Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants.

I et durem arreu enlaire,
et durem, i tu ens duràs:
voleiant al grat de l’aire,
el camí assenyalaràs.
Dóna veu al teu cantaire,
llum als ulls i força al braç.

Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants.

L’Orfeó Català va ser fundat el dia 
6 de setembre de 1891 per Lluís Millet 
i Amadeu Vives; el primer concert, 
amb obres de Vives, Millet, Alió o 
Enric Granados, fou el 31 de juliol de 
1892. L’Orfeó esdevingué lloc d’estudi 
i de perfeccionament en pràcticament 
totes les disciplines musicals i ajudà 
al renaixement musical de Catalunya, 
emmarcat en els compassos de la 
Renaixença i el Modernisme; féu 
una gran tasca de recuperació de les 

Orfeó Català al Palau de la Música      Foto: internet
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melodies i les cançons populars 
catalanes com ara El noi de la 
mare, La filadora o Els tres 
tambors. Vinculat en aquella 
èpo ca al catalanisme polític de 
tendència conservadora, l’Orfeó 
s’expandí per diversos indrets de 
Catalunya establint les bases per 
al lideratge musical al territori i 
vertebrant la creació de desenes 
d’orfeons arreu del país.

La seu de l’Orfeó Català és 
al Palau de la Música Catalana. 
Després de passar per diversos 
espais i haver d’anar buscant sales 
per a fer-hi els concerts, Millet 
i Joaquim Cabot —president 
de l’Orfeó en aquella època— 
decideixen que és necessària la 
construcció d’una seu estable per 
a l’Orfeó en la qual hi hagués una 
bona sala d’audicions. Així, doncs, 
és encarregada la construcció 
del Palau l’any 1905 —en uns 
terrenys adquirits al barri de Sant 
Pere un any abans— a l’arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner, 
que, juntament amb Josep Puig 
i Cadafalch i Antoni Gaudí, 
fou el màxim representant del 
Modernisme arquitectònic català, 
i autor també d’edificis com la 
Casa Lleó-Morera o l’Hospital de 
Sant Pau; la decoració del Palau 
és obra de ceramistes, vidriers, 
mosaïcistes i escultors com 
Eusebi Arnau o Pau Gargallo. 
Subvencionat íntegrament pels 
socis membres de l’Orfeó i col·locada 
la primera pedra el 23 d’abril de 1905, 
el Palau fou inaugurat pel cardenal 
Salvador Casañas el 9 de febrer de 
1908; les obres representades aquell dia 
mostren força el pensament de Millet 
i el seu cercle més pròxim: El cant 
de la Senyera —símbol d’identitat—, 
Els Xiquets de Valls, de Josep Anselm 
Clavé —artífex de la recuperació del 
cant coral català—, La Mare de Déu, 
d’Antoni Nicolau —peça popular 
recuperada per Nicolau el mateix any 
1908—, i l’Al·leluia de l’oratori El 
Messies de Händel. El Palau és la sala 
de concerts més emblemàtica de tot 
Catalunya i continua la seva tasca de 
formació i expansió de la música i del 
cant coral.

Per què els catalans en diem 
senyera de la nostra bandera?

La vexil·lologia (disciplina que 
estudia les banderes) considera ac -
tualment una senyera qualsevol 
estendard o guió que fa d’ensenya 
d’alguna corporació, tot i que en l’edat 
mitjana tenia el sentit d’emblema 
personal d’un cavaller.

Estrictament, doncs, el mot senyera 
és mal utilitzat si l’apliquem a qualsevol 
bandera nacional, incloent-hi la de 
Catalunya. I és que, de fet, no fa pas tant 
que hi ha l’expressió la senyera per a 
referir-nos a la bandera catalana. 

Malauradament, no existeix cap 
recerca contrastada que ens per-
meti datar aquesta associació. Els 
assagistes, literats i periodistes del 

segle xix util itzaven d’una 
manera aclaparadora termes 
com escut, penó o, simplement, 
quatre barres. No és fins a la 
darreria del segle xix que apareix 
i es consolida el mot bandera, 
acompanyat de diferents epítets. 
Fins aquell moment, la paraula 
senyera roman pràcticament 
restringida a l’àmbit poètic o 
narratiu, amb el sentit original 
medieval.

Nacionalisme musical

Quan es comença a utilitzar 
el mot senyera per a parlar de la 
bandera de Catalunya, al tom-
bant del segle xix, se sol indicar 
expressament que és «la senyera 
de les quatre barres», fet que 
demostra que l’associació encara 
no s’ha establert, o almenys gene-
ralitzat. Sí que es pot assegurar, 
en canvi, que a les acaballes de la 
dècada dels setanta la substitució 
ja és ferma.

Per tant, aventurar-nos a donar 
una data per a l’inici de la utilit-
zació de la senyera com a ban-
dera catalana per antonomàsia és 
difícil. Proposarem aquí una cro-
nologia, basada en un fet anec-
dòtic però real. En 1896 s’estrena 
El cant de la senyera, titulat ori-
ginalment El cant de la bandera 
per Joan Maragall. Aquest és l’ori-

gen d’una confusió no aclarida del tot 
encara ara: ¿Millet li va canviar el nom 
perquè feia referència a la senyera de 
l’entitat, o ho va fer tot i referir-se a la 
bandera catalana? En qualsevol cas, a 
la primeria del segle xx es va fer servir 
preferentment el terme bandera cata-
lana. Durant els anys del franquisme, 
com és conegut, la prohibició de l’himne 
Els segadors portà a la utilització de El 
cant de la senyera com a succedani de 
l’himne nacional.

Aquest fet hauria ajudat a con-
solidar el mot senyera en substitució 
del de bandera en l’àmbit del catala-
nisme polític, motiu pel qual, arri bats 
a la Transició, la senyera ja s’iden-
tifi ca plenament amb la bandera de 
Catalunya. ◆
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El llenguatge té sexe?
David Casellas

Ja fa temps que estic comprovant que un malentès, que 
relaciona gènere gramatical i sexe, està causant estralls 
en la llengua catalana. I com que si no demostres de 

totes passades que estàs a favor del feminisme ets mal vist, 
la major part d’aquells qui volen fer l’entès en pedagogia, a 
més d’esforçar-se a parlar amb paraules altisonants (disseny 
curricular en comptes de programació...), han de fer servir 
un llenguatge no sexista. Com si la llengua tingués sexe!  

D’acord amb les instruccions rebudes per part de l’Insti-
tut Català de la Dona, ja no existeixen alumnes sinó alum-
nats, ja que amb el mot genèric no cal patir pel gènere de 
la paraula. Així, en el món de l’ensenyament, sobretot entre 
la major part de psicopedagogs i personal del Departament 
d’Ensenyament, s’ha posat de moda de dir o escriure frases 
com les següents:

«He parlat amb uns alumnats per fer-los una sessió de tèc-
niques d’estudi.»

«Hem de parlar amb les famílies dels alumnats amb pro-
blemes.»

«[...] cal preveure una sèrie de mesures específi ques que 
facilitin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famí-
lies en la seva incorporació a un context social i cultural 
nou. L’acollida d’aquest alumnat ha d’estar emmarcada 
dins del Pla d’acollida i integració que el centre té esta-
blert amb caràcter general per a tot l’alumnat» (http://
www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou).

«L’alumnat col·laborador, en acabar la col·laboració, reben 
una borsa d’ajut i obtenen un certifi cat de la condició 
d’alumne col·laborador [...]» (http://www.uib.cat/alumnes/
Beques-i-ajudes/alu_col/).

Tenint en compte que alumnat no és més que el «con-
junt d’alumnes» (DIEC, 2007), com podem fer servir aquest 
mot per a referir-nos només a una petita part del conjunt? A 
més, ara de la sala de professors sembla que se n’ha de dir, 
en llenguatge no sexista, sala del professorat, i dels serveis 
destinats als alumnes, servei d’alumnat: 

«El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de caràcter 
central de la UPV la funció del qual...» (http://www.upv.
es/entidades/SA/indexv.html).

I si hem de parlar de professorat, potser també hauríem 
de parlar de mestrat? O bé volem fer desaparèixer mestre/
mestra en tots els contextos genèrics per promoure un llen-
guatge no sexista? 

Hem de tenir cura a evitar de caure en l’absurd i crear 
una llengua totalment artificiosa i deslligada de la realitat. 
De la mateixa manera, fora del camp pedagògic, tampoc 
no hem de forçar la llengua parlant sempre de persones 
en lloc de homes i dones. Ni tampoc caure en la bajanada 
de parlar de persones humanes, com si pogués haver-hi 
persones que no siguin humanes! Només cal mirar la defi-
nició del diccionari:

«Persona f. Individu de l’espècie humana» (DIEC, 2007).   

Per una altra banda, aprofi to l’avinentesa per a advertir 
que, mentre els eminents pedagogs i especialistes en edu-
cació tenen tanta cura a fer servir la paraula alumnat, no 
tenen cap mena d’escrúpol a fer servir un mot tan despectiu 
com nanos, per a referir-se a la mainada, quitxalla, canalla, 
xicalla, nois, vailets, xics, joves, infants, minyons... I és que, 
com és ben sabut, nan -a, només apareix en el diccionari 
amb el signifi cat següent: «Que és d’una petitesa extraordi-
nària dins la seva espècie». 

    
Per tant, cal tenir en compte que la llengua té una evo-

lució i unes característiques pròpies que no podem trans-
formar segons el nostre caprici. En l’estructura del català, 
on el gènere té molta importància, el masculí és el gènere 
no marcat, i en els usos generals, quan parlem de l’home 
referint-nos a l’espècie humana, no hi hem de veure cap 
tipus de discriminació; per això, l’opció recomanada de fer 
servir mots genèrics (professorat, alumnat, mainada...) tan 
sols és vàlida en alguns casos, però no quan parlem d’unes 
persones concretes i determinades. La llengua no és mate-
màtica: no hi podem aplicar sempre la mateixa fórmula ni 
la mateixa solució; cal analitzar bé el context i la situació 
per a emprar el mot més escaient. Certament, sovint podem 
intentar d’adaptar la llengua als canvis socials, però sense 
trair-ne els fonaments, ja que aleshores hi ha el perill que 
se’ns ensorri tot l’edifi ci. ◆
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Errors de lèxic (II)
Josep Ruaix i Vinyet

Aquest article és continuació del publicat en el número 
anterior de Llengua Nacional  (pp. 29-32). Vegeu, 
doncs, si us plau, els advertiments que encapçalaven 

l’article precedent.
1) «A voltes amb el règim» (títol d’una carta dins Avui, 

8-9-2003, en què es criticava la utilització de l’expressió 
«règim pujolista» o «canvi de règim» per part de Pasqual 
Maragall i altra gent del PSC; cf. el nostre Nou diccionari 
auxiliar [NDA], s.v. volta) > Tornem-hi amb el règim (o bé 
Altra vegada el règim).

2) [aprestar-se] «També el Senyor, en l’Evangeli, motiva 
els deixebles: els estimula perquè li prestin atenció, ja que 
s’apresta a tornar cap al Pare ...» (d’un original, abans de ser 
corregit; calc del cast. aprestarse) > També el Senyor ... ja que 
es disposa (o es prepara) a tornar cap al Pare ...

3) «Ja ho escriví Blas Pascal: el cos humà és d’una diversi-
tat increïble» (Pla, OC 44, p. 355; patronímic castellà aplicat 
a un autor francès) > Ja ho escriví Blai (o Blaise) Pascal ...

4) «Perquè quan a l’Estat espanyol o a Espanya es parla 
de reis, reines, prínceps i princeses, sempre s’ha de borde-
jar la frontera del que es pot dir i del que s’ha de callar» 
(Avui, 5-1-2003, supl. dominical, p. 51; calc del cast. bor-
dear) > Perquè ... sempre s’ha de vorejar la frontera ...

5) [brotxeta] «La nit abans de marxar, el regidor i la seva 
muller em van fer fer una gira en cotxe pel París nocturn i 
il·luminat. La ciutat napoleònica feia el seu efecte. I vam aca-
bar sopant en un restaurant a prop del museu de Cluny. La 
cuina era oriental. Ens van servir unes brotxetes de carn sobre 
unes plates de fusta, amb fl amets d’arròs, i verdures trinxa-
des, tot molt especiat i amb salses vermelloses» (d’un opus-
cle de l’any 2001; calc del fr. brochette, corresponent al cast. 
pinchito) > La nit abans de marxar ... Ens van servir unes 
broquetes de carn ...

6) «... la polenta (una preparació de la cuina italiana 
feta amb farina de blat de moro i aigua bullint) ...» (Avui, 
7-6-2003, p. 32; confusió entre el gerundi bullint i l’adj. 
bullent) > ... la polenta (una preparació de la cuina ita-
liana feta amb farina de blat de moro i aigua bullent) ...

7) «I era també una forma de perpetuació del domini 
caciquil sobre la resta de la societat ...» (d’un original, abans 
de ser corregit; calc de l’adj. cast. caciquil) > I era també 
una forma de perpetuació del domini caciquista sobre la 
resta de la societat ...

8) «Sigui el que sigui, el fet és que Juan de Santo Matía 
està decidit a fer-se cartoix» (AA. VV., Història del pen-
sament cristià, p. 624; calc del cast. cartujo) > Sigui el 
que sigui, el fet és que Juan de Santo Matía està decidit a 
fer-se cartoixà.

9) «Nosaltres, els qui vàrem veure els nostres pares patir 
cautiveri i esclavituds en presons i en camps de treballs for-

çats en diferents contrades de l’Estat espanyol ...» (Regió 7, 
1-10-2002, p. 19; calc del cast. cautiverio) > Nosaltres, els qui 
vàrem veure els nostres pares patir captiveri i esclavituds ...

10) [certer -a] «La carlana, però, demostra una intuïció 
certera del que li cal fer per a poder superar aquesta compro-
mesa situació» (C. Arnau, Compromís i escriptura, p. 106; 
calc de l’adj. cast. certero -ra) > La carlana, però, demostra 
una intuïció precisa (o segura, encertada, adequada) del 
que li cal fer ...

11) [cofraria] «... recuperar i instaurar les antigues ger-
mandats i cofraries» (Cultura, Valls, des. 2002, p. 27; calc 
del cast. cofradía) > ... recuperar i instaurar les antigues 
germandats i confraries.

12) «A Trento no fou possible “escoltar” Luter. El carde-
nal Reginald Pole prou exhortava els pares del concili que 
llegissin sense prevenció les obres luteranes, abans de con-
demnar-lo. Tanmateix, va prevaler l’ala dura en l’assemblea, 
enfront dels més inclinats a dialogar (i, a vegades, a contem-
poranitzar) amb els luterans» (Qüestions de Vida Cristiana, 
núm. 207, set. 2002, p. 85) > A Trento ... (i, a vegades, a 
contemporitzar) amb els luterans.

13) [cru i dur, crua i dura] «La realitat crua i dura és que 
només el 9% dels vins i el 18% dels caves etiqueten els seus 
productes en català» (Avui, 13-4-2002, p. 3; confusió d’ex-
pressions: existeixen nu i cru i cru i pelat; és un gal·licisme 
«pur i dur») > La realitat nua i crua (o bé crua i pelada) és 
que només ...

14) [cutre] «Pisos “cutres” a preus d’alt estànding» (Avui, 
2-12-2002, p. 22, titular; castellanisme innecessari) > Pisos 
rònecs a preus d’alt estànding / «Cau un símbol de la Man-
resa “cutre”» (Regió 7, 29-1-2003, p. 1) > Cau un símbol de 
la Manresa rònega.

15) «Petaven botzines per tots els àmbits, les fi nestres 
dels edifi cis d’enfront eren plenes d’ofi cinistes en observació 
i disparant màquines de retratar a balquena, brunzien sire-
nes de policia en les cantonades i enllà de l’avinguda, al fons 
tumultuós de la ciutat més pròxima» (d’una novel·la, abans 
de ser corregida; calc de la loc. cast. de enfrente) > Petaven 
botzines per tots els àmbits, les fi nestres dels edifi cis del 
davant eren plenes d’ofi cinistes ...

16) «Després de sopar passava l’estona donant voltes per la 
porxada i llegia desmenjada la llista d’herois d’alguna guerra 
que mig esborrats es trobaven en una làpida a la paret de 
l’ajuntament; mentre un vocalista de poca monta amenitzava 
la vetllada als ocupants de les tauletes dels bars de la plaça» 
(d’un llibre publicat en el 2002; calc de la loc. cast. de poca 
monta) > Després de sopar ... mentre un vocalista de pa sucat 
amb oli (o bé d’estar per casa) amenitzava la vetllada ...

17) «Peterson s’esforçarà per tal de guanyar de nou al 
protestantisme una “publicitat” específi cament eclesial que 
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substitueixi amb avantatge la publicitat “de prestat” de la 
qual l’Església gaudia des de l’època de la Reforma en els 
Estats alemanys» (d’un original, abans de ser corregit; calc 
de la loc. cast. de prestado) > Peterson ... que substitueixi 
amb avantatge la publicitat “manllevada” de la qual l’Es-
glésia gaudia ...

18) «Aquestes dades il·lustren clarament la magnitud del 
desastre per a una economia totalment depenent de la vinya» 
(AA. VV., Calders. Un municipi entre el Pla de Bages i el 
Moianès, p. 144; confusió entre el gerundi depenent i l’adj. 
dependent) > Aquestes dades il·lustren clarament la magni-
tud del desastre per a una economia totalment dependent 
de la vinya.

19) [desalmat -ada] «... però estic ben segura que Tey, 
malgrat que l’hagi publicat [aquest llibre], no combrega amb 
les idees dels personatges misògins i desalmats que han gene-
rat la polèmica» (Avui, 1-6-2003, p. 88; calc de l’adj. cast. 
desalmado -da) > ... però estic ben segura ... les idees dels 
personatges misògins i malvats (o cruels o perversos) que 
han generat la polèmica.

20) [desavenència] «Quina raó s’amagava davant aquesta 
excusa tan poc convincent? Potser desavenències amb els 
membres del consistori?» (d’un original, abans de ser corre-
git; calc del cast. desavenencia) > Quina raó ...? Potser des-
avinences entre els membres del consistori?

21) «Per culpa dels teus molts amants quedares presa en un 
parany. Descar de prostituta és el teu, però tu no et vols tor-
nar vermella» (text bíblic, abans de ser corregit; calc del cast. 
descaro) > Per culpa dels teus molts amants quedares presa 
en un parany. Desvergonyiment de prostituta és el teu ...

22) [desgarbat -ada] «En sortí una reproducció sui gene-
ris, entre desgarbada i perfecta ...» (d’una novel·la, abans de 
ser corregida; calc de l’adj. cast. desgarbado -da) > En sortí 
una reproducció sui generis, entre desmanegada i perfecta ...

23) [dissimul] «Cadascú és amo dels seus dissimuls i 
esclau de les seves frustracions ...» (Avui, 16-11-2002, p. 19; 
calc del cast. disimulo) > Cadascú és amo de les seves dissi-
mulacions i esclau de les seves frustracions ...

24) «Amb sorpresa he viscut la sorpresa que les paraules 
de Mayor Oreja han causat – o sembla que han causat– entre 
el personal catalanesc. Em meravella aquesta estranya mili-
tància del nostre país en una desmemòria permanent, com 
si visqués en el limb de la història, com si l’amnèsia fos una 
virtut recomanable i no la tendència suïcida que en realitat 
representa» (Avui, 6-11-2003, p. 29; calc del cast. el limbo) > 
Amb sorpresa ... com si visqués en els llimbs de la història ...

25) [esparrecar] «Saviola, Riquelme i Overmars espar-
requen la llibreta de Van Gaal i remunten el partit contra el 
Bayern a base de futbol» (El 9, 28-11-2002, p. 1) > Saviola, 
Riquelme i Overmars esparraquen la llibreta ...

26) [fer una puntada de peu] «Això en psicologia s’ano-
mena “la puntada de peu al gat”, expressió que explica per 
què aquell atribolat ofi cinista que acaba de ser amonestat pel 
seu superior, en arribar a casa fa una puntada de peu al gat» 
(Avui, 29-6-2002, p. 3; l’original deia, empitjorant-ho, «li fa 
una puntada de peu») > Això en psicologia ... en arribar a 
casa clava una puntada de peu al gat.

27) [frunzir les celles] «El pagès frunzeix les celles» (Cul-
tura, Valls, des. 2002, p. 27; calc del cast. fruncir en un dels 
seus sentits) > El pagès arruga (o arrufa) les celles.

28) «... Moià no s’ha caracteritzat mai per ser una zona 
frutícola» (d’un original, abans de ser corregit; calc de l’adj. 
cast. frutícola) > ... Moià no s’ha caracteritzat mai per ser 
una zona fructícola.

29) «El diari més hortera d’Europa titulava l’altre dia a les 
seves pàgines de política: “El govern utilitza l’accident per a 
proposar més despesa militar”» (Avui, 1-6-2003, p. 73; calc 
de l’adj. cast. hortera) > El diari més carrincló d’Europa ... / 
«Desentona, a més, la línia conservadora de l’emissora, plena 
de vaques sagrades, amb aquesta sobtada aposta per la bana-
litat i l’horterada» (Avui, 2-6-2003, p. 51; calc del subst. cast. 
horterada) > Desentona ... amb aquesta sobtada aposta per 
la banalitat i la carrincloneria / «Anar a les inauguracions 
és una horterada» (Avui, 17-6-2003, p. 67) > Anar a les inau-
guracions és una carrincloneria.

30) [hostigar] «La Comissió Corregimental de Man-
resa, en un comunicat dirigit a diversos vocals, diu que el 
comandant Ramon Mas ha realitzat una gran tasca hostigant 
contínuament amb els seus sometents els francesos des de 
Calders» (AA. VV., Calders..., p. 150; calc del verb cast. 
hostigar) > La Comissió ... ha realitzat una gran tasca fus-
tigant contínuament ...

31) «Alguns pontífexs com Alexandre VI, Innocent XII 
i sobretot Benet XIV van alçar la veu per ...» (d’un original, 
abans de ser corregit; confusió entre l’adj. o subst. innocent i 
el patronímic Innocenci) > Alguns pontífexs com Alexandre 
VI, Innocenci XII i sobretot Benet XIV van alçar la veu per ... 

32) [llepon -ona] «Només sabem que Aznar serà al cos-
tat de Bush per a tot allò que sigui menester. L’actitud lle-
pona i acomplexada del primer ministre espanyol xoca amb 
la d’aquells que, també des d’Europa, pretenen justament el 
contrari, això és, treballar per convertir el Vell Continent en 
un actor realment important de l’escena internacional» (Avui, 
15-1-2003, p. 3; sufi x castellà [-ón -ona] aplicat a una arrel 
verbal catalana) > Només sabem ... L’actitud llagotera i acom-
plexada del primer ministre espanyol ... 

33) «En efecte, del juny de 1658 al gener de 1659, Pascal 
torna a desplegar una gran activitat científi ca, que la tradició 
familiar interpretarà pietosament com una distracció en els 
insomnis causats per un fort mal de queixals ...» (AA. VV., 
Història del pensament cristià, p. 650; calc de la loc. cast. 
dolor de muelas) > En efecte ... en els insomnis causats per 
un fort mal de queixal.

34) [medir] «Les cases dels senyors imitaven les cases 
reials. Medien una hectàrea o més de superfície i estaven 
voltades d’un mur alt i gruixut i s’hi entrava, com en els 
temples, per una gran portalada de pedra» (S. Serrallonga, 
Versions de poesia antiga, p. 53; calc del verb cast. medir) 
> Les cases dels senyors imitaven les cases reials. Feien (o 
Tenien o Mesuraven) una hectàrea o més ...

35) «La necedat satisfeta i orgullosa d’uns i altres crea un 
món que margina pobres, senzills i pecadors» (d’un original, 
abans de ser corregit; calc del cast. necedad) > La neciesa 
(o niciesa) satisfeta i orgullosa ...
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36) [neglegir] «Dalí se’l mirà amb tendresa, un instant. I 
s’escapolí per la porta, torrat, neglegint la peça al terra de la 
botiga com si es tractés d’una insignifi cança enmig del cúmul 
dels seus acudits fora de sèrie en el camp de l’alta gosadia pic-
tòrica» (d’una novel·la, abans de ser corregida; potser calc de 
l’anglès neglect) > Dalí se’l mirà amb tendresa, un instant. I 
s’escapolí per la porta, torrat, negligint la peça ...

37) «El gran amor de la colònia italiana a New York són 
les joies de la imatge de santa Llúcia, a l’església del seu 
nom, a Brooklyn» (d’una novel·la, abans de ser corregida; 
calc de l’anglès New) > El gran amor de la colònia italiana 
a Nova York ...

38) [no donar a l’abast] «La campanya electoral es va 
escalfant i ja no donem a l’abast per a comentar les diver-
ses incidències» (Avui, 19-10-2003, p. 2; confusió de cons-
truccions) > La campanya electoral es va escalfant i ja no 
donem l’abast a comentar les diverses incidències.

39) [nòvio -ia] «El pàrquing de la Reforma de Manresa 
té tres nòvios.– Dues empreses, a més de Fomento, han 
manifestat el seu interès pel futur pàrquing de la Reforma: 
Petrobages i Vinci Park consideren que és un negoci inte-
ressant» (Regió 7, 13-2-2003, p. 1; calc del cast. novio -via) 
> El pàrquing de la Reforma de Manresa té tres preten-
dents.– Dues empreses ...

40) «Giorgio Mascaro acabava d’arribar a Little Italy. Però 
no procedent de Palermo, tothom ho donava per fet, ja que el 
seu anglès era eteri, vellutat com cal, de trinca, és a dir, no el 
gravava cap accent forà» (d’una novel·la, abans de ser corre-
gida; calc. de l’it. o del cast. Palermo) > Giorgio Mascaro ... 
Però no procedent de Palerm, tothom ho donava per fet ...

41) «... durant la perillosa pelegrinació pel desert» (d’un 
original, abans de ser corregit; confusió entre peregrinació i 
pelegrinatge) > ... durant la perillosa peregrinació pel desert 
(o bé durant el perillós pelegrinatge pel desert).

42) [plebei -a] «Les reines plebeies.– Casar-se amb una 
plebeia divorciada ...» (Avui, 3-11-2003, p. 27; calc del cast. 
plebeyo -ya) > Les reines plebees.– Casar-se amb una ple-
bea divorciada ...

43) [posar punt i fi nal] «Tots dos consells arribaren al 
límit del seu aguant. I cadascun pel seu compte decidí execu-
tar una acció resolutòria, és a dir, que posés punt i fi nal a la 
respectiva suspensió de cor respecte al murri que es trufava 
d’ells amb astúcies tan ignominioses» (d’una novel·la, abans 
de ser corregida; vegeu NDA, s.v. posar punt i fi nal) > Tots 
dos consells ... és a dir, que posés punt fi nal a la respectiva 
suspensió de cor ...

44) [pringar] «Estem en contra de la guerra. La fan els rics 
i pringuen els pobres» (Avui, 19-2-2003, supl., p. 5; calc del 
verb cast. familiar pringar) > Estem en contra de la guerra. 
La fan els rics i reben (o se la carreguen) els pobres. 

45) [rasgat -ada] «Allà, enmig d’un bosc d’escultures hi 
havia el bust d’una matrona romana; imponent, amb la cara 
ampla, una notable papada, els llavis prims, el nas apuntat i els 
ulls rasgats» (d’un llibre publicat en el 2002; calc de l’adj. cast. 
rasgado -da) > Allà ... el nas apuntat i els ulls esqueixats.

46) «Un altre tipus de miracle molt difós és la liqüefac-
ció periòdica de la sang d’algun sant o santa guardada en 

un relicari» (Avui, 7-6-2003, p. 32; calc del cast. relicario) 
> Un altre tipus de miracle molt difós és la liqüefacció 
periòdica de la sang d’algun sant o santa guardada en un 
reliquiari (o reliquier).

47) [rexumar] «La gent allí rexumava goig, surava un aire 
de festa al volt» (d’una novel·la, abans de ser corregida; calc 
del verb cast. rezumar; val a dir que, segons el DCVB, existí 
reixumar ‘somicar’ ) > La gent allí traspuava goig, surava 
un aire de festa al volt.

48) [sacristia] «El cristianisme viscut a fons no podrà mai 
quedar reclòs només a les consciències i a les sacristies» 
(Avui, 15-6-2002, p. 19; calc del cast. sacristía) > El cristia-
nisme viscut a fons no podrà mai quedar reclòs només a les 
consciències i a les sagristies.

49) [sentar] «En les eleccions de 1932 les dretes de Con-
còrdia Catalana s’imposaren a Esquerra Catalana per 232 
vots a 203, uns resultats que no sentaren gens bé a la direcció 
de l’Avenç Obrer Català» (d’un original, abans de ser corre-
git; calc d’un sentit del verb cast. sentar) > En les eleccions 
... uns resultats que no caigueren gens bé a la direcció de 
l’Avenç Obrer Català.

50) «L’Idil·li de Sigfrido, de Richard Wagner» (Cultura, 
Valls, set. 2002, p. 15; calc del cast. Sigfrido) > L’idil·li de 
Sigfrid, de Richard Wagner.

51) [sovintejar] «En aquest evangeli veiem Jesús que 
sovinteja la sinagoga i explica les Escriptures ...» (Missa 
Dominical, any 2003, tramesa 2, p. 57; text traduït «mecàni-
cament» del castellà; el verb sovintejar és correcte en altres 
sentits) > En aquest evangeli veiem Jesús que freqüenta la 
sinagoga i explica les Escriptures ...

52) [trepar] «Som a la vall de Cornudella. La pista de 
Siurana trepa pel tall que el barranc de l’Estopinyà clava a 
la serra de la Gritella» (Cultura, Valls, des. 2002, p. 27; calc 
del verb cast. trepar) > Som a la vall de Cornudella. La pista 
de Siurana s’enfi la pel tall ...

53) «Misticisme i amor en la producció wagneriana: el 
mite de Tristan i Isolda» (Cultura, Valls, gen. 2003, p. 20; 
calc del patronímic cast. Tristán) > Misticisme i amor en la 
producció wagneriana: el mite de Tristany i Isolda. 

54) «Darrerament, els lectors de premsa ens n’empas-
sem cada dia una de calç i una d’arena» (Avui, 7-10-2002, 
p. 3; calc de la loc. cast. una de cal y otra de arena) > Dar-
rerament, els lectors de premsa ens n’empassem cada dia 
una de freda i una de calenta.

55) [ventat -ada] «Com a contrapartida, a la zona més alte-
rosa i ventada, allà on l’activitat sempre havia estat reduïda, 
s’hi desenvolupà un poble» (AA. VV., Calders..., p. 91) > Com 
a contrapartida, a la zona més alterosa i esventada, allà ...

56) [vertir] «En aquest sentit, les crítiques que contra la 
Festa es vertien des de les pàgines del Truc perderen intensi-
tat a partir de 1979 ...» (d’un original, abans de ser corregit; 
calc del verb cast. verter» > En aquest sentit, les crítiques 
que contra la Festa s’abocaven des de les pàgines del Truc 
perderen intensitat a partir de 1979 ...

57) [veure-se-les i desitjar-se-les] «El monestir se les 
veia i desitjava per mantenir una quarantena de monges» 
(AA. VV., Calders..., p. 86; calc de la loc. cast. vérselas y 
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deseárselas) > El monestir es veia negre per mantenir una 
quarantena de monges.

58) «Es tractava d’un  comerç que ostentava uns apa-
radors extravertits, amb molta vidreria» (d’una novel·la, 
abans de ser corregida; confusió amb altres derivats de 
vidre: vidrat -ada [o vidriat -ada], vidrenc -a [o vidrienc 
-a), vidret; però vidrier -a, vidriera, vidrieria, vidriós -osa, 
vidriositat) > Es tractava d’un comerç que ostentava uns 
aparadors extravertits, amb molta vidrieria.

59) «Em vaig posar a mirar mapes del Pirineu ... sen-
ders que ofereixen possibilitats de dormir en refugis, caba-
nes o hostals, i de tornar a omplir la motxilla amb viures 

cada tres o quatre dies» (C. Wittlin, dins J. Verdaguer, Del 
Canigó a l’Aneto; calc del cast. víveres) > Em vaig posar ... 
i de tornar a omplir la motxilla amb queviures (o vitua-
lles) cada tres o quatre dies.

60) [xulesc -a] «Desfila igualment per la pantalla 
de les neurones el posat xulesc de M.A.R., portaveu 
del govern Aznar quan es va burlar de la reivindicació 
de seleccions catalanes amb l’argument despectiu que 
només podrien competir en l’especialitat de canicas» 
(Avui, 23-6-2002, p. 2; calc de l’adj. cast. chulesco -ca) 
> Desfila igualment per la pantalla de les neurones el 
posat fanfarronesc de M.A.R. ... ◆

Sobre el mot «Pirineu» 
Roser Latorre

Repassant papers d’anys enrere, 
m’ha vingut a les mans el text 
d’una carta que el doctor Oriol 

de Bolòs va enviar als redactors de la 
Gran enciclopèdia catalana l’any 1970, 
carta en la qual opinava sobre el mot 
Pirineu. Els anys en què jo mateixa tre-
ballava en aquella entitat, aquell text em 
devia cridar l’atenció i el vaig copiar per 
desar-lo en algun dels meus dicciona-
ris. M’ha semblat que podia ser útil de 
transcriure la part més concreta de la 
carta esmentada. 

«Amics, us agraeixo la vostra ama-
ble resposta a la qüestió del nom Piri-
neus. Crec, de tota manera, que val la 
pena que feu un examen més profund 
del problema abans d’adoptar una posi-
ció defi nitiva. 

»No negaré pas que actualment a 
Barcelona hi ha la tendència d’escriure 
Pirineu en singular. Em sembla, però, 
que aquesta tendència no és pas catalana, 
sinó que prové del castellà. Introduïda 
pels llibres de text i les lectures literà-
ries, s’estén cada vegada més, com tan-
tes altres tendències estranyes a la nostra 
llengua, amb la ràdio i amb la televisió. 
Després de prop de trenta anys de lle-
gir o de sentir cada dia que la informa-
ció meteorològica procedeix del “Cen-

tro del Pirineo Oriental en Barcelona”, 
és comprensible que la nostra gent arribi 
a considerar més natural el singular 
Pirineu que el plural tradicional i lògic 
Pirineus. Segurament que un català de 
Perpinyà, al qual parlen contínuament 
dels Pyrénées Orientales, pensaria, al 
contrari, que Pirineu és una extravagàn-
cia. No m’impressiona gaire que la Geo-
grafi a de Catalunya hagi estat emprant 
sovint el singular. Precisament l’ús reite-
rat, en aquesta obra, de la forma singular, 
malsonant en la meva parla olotina, em 
dugué a estudiar el cas, dintre les meves 
limitades possibilitats, i em féu arribar a 
la conclusió que tots els indicis de diver-
sos ordres (ús popular i antic, etimologia, 
comparació amb les altres llengües, etc.) 
coincideixen a assenyalar com a preferi-
ble la forma plural.» 

Conseqüentment, la forma adop-
tada per l’Enciclopèdia Catalana (i així 
mateix per l’Institut d’Estudis Catalans) 
fou la del plural: Pirineus. 

És també la que trobem al diccionari 
Fabra, en la defi nició de pirinenc: relatiu 
o pertanyent als Pirineus. 

Si consultem, però, altres dicciona-
ris, veiem, per exemple, que el DCVB 
vacil·la entre dues formes, i així lle-
gim: «Pirineu o Pireneu (usat sovint 

en plural, Pirineus o Pireneus)». Amb 
aquestes citacions: «qui devalla dels 
alts e grans monts Piraneus. Eixime-
nis, Dotzè, c. 149. Los monts Pirineus 
comensen entre Elna e Coblliura e fi nen 
entre Bayona de Guascunya e Bordeu. 
Sentencies Morals, segle xv (Col. Bof. 
XIII, 287). Com faig del Pirineu que el 
llamp aterra, Canigó IX. Oh Pirineu! En 
tes profundes gorges... m’he sentit com 
pres. Maragall, Enllà 13». 

En una edició reduïda del Diccionari 
enciclopèdic català de l’editorial Salvat 
(any 1938), hi fi gura l’entrada Pirineu, 
que remet, tanmateix, a Pirineus

En el Pal·las hi llegim la forma plu-
ral Pireneus. 

Si consultem, encara, el Dicciona-
rio de uso del español, de María Moli-
ner, hi trobem l’entrada Pirineo amb 
aquesta definició: Adjetivo de deno-
minación geográfi ca en «Montes Piri-
neos». Puede usarse en singular para 
referirse a una parte de ellos: «el Piri-
neo aragonés». 

Aquesta diversitat d’ús segons els 
diccionaris esmentats pot semblar que 
ens permet d’emprar el mot en una o 
altra de les dues formes, singular o plu-
ral, encara que calgui donar preferència 
a la segona. ◆
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Implantació 
de la normativa ortogràfi ca
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

Ara fa cinquanta anys (el juliol de l’any 1963) vam 
commemorar el cinquantenari de les Normes orto-
gràfi ques amb diversos actes que vam celebrar a la 

Catalunya del Nord, concretament a Perpinyà i a Prada, loca-
lització que resolia el difícil problema de l’autorització ofi cial 
i que resultava del tot escaient perquè Pompeu Fabra havia 
passat en aquells indrets els darrers anys de la seva vida1.

La commemoració, enguany, del centenari de les matei-
xes normes, ara ja sense obstacles burocràtics i ofi cials, con-
vida els pocs supervivents dels qui vam assistir als actes 
del cinquantenari, és a dir, els qui aleshores encara érem 
joves, a unes determinades refl exions. Ens miràvem la data 
en què van ser promulgades les Normes ortogràfi ques, l’any 
1913, com si fos un passat més aviat llunyà, celebràvem un 
fet que havia tingut lloc quan encara no havíem nascut, i 
que havíem conegut com una realitat consolidada així que, 
més tard o més d’hora, n’havíem començat a sentir parlar. 
La nostra llengua s’escrivia d’acord amb unes normes que 
feia «molt de temps» que havien estat establertes i accep-
tades per tothom, que no semblava que tinguessin adversa-
ris, i les accions degudes als qui haguessin pogut tenir en el 
seu moment també eren cosa del passat, d’un passat que ja 
no havíem conegut. Els qui escrivíem en català, ho fèiem 
d’acord amb un sistema ortogràfi c exempt de confl ictes i 
problemes, i no ens calia sinó aprendre’l en qualsevol dels 
manuals que hi havia al nostre abast, i que era, en tot cas, 
familiar a tots els qui, sense haver-se encara decidit a dur a 

1.   Va ser una iniciativa de Jordi Mir, amb la col·laboració d’altres professors 
de català de Barcelona, i va tenir lloc els dies 6 i 7 de juliol. Hi van par-
ticipar activament els elements del Grup Rossellonès d’Estudis Catalans 
(GREC), especialment el senyor Pau Roure, que es va signifi car per la seva 
efi càcia i la seva identifi cació amb l’acte. Els parlaments van anar a càrrec 
de Francesc Caux, delegat del batlle de Perpinyà, Carles Grandó, Josep 
Maria de Casacuberta, Enric Guiter, Josep Miracle, Antoni Cayrol (Jordi 
Pere Cerdà) i del representant de l’Institut d’Estudis Occitans, senyor Del-
fau, en l’acte celebrat el dia 6 a Perpinyà, i de Joan Triadú, Joan Fuster 
(llegit per Jordi Mir), Antoni Gacias (en nom de les Illes Balears), Pas-
qual Scanu, Carles Bauby, Jordi Carbonell, Edmund Brazés, Joan Alave-
dra, Renat Llech-Walter, mossèn Miquel Assens, vicari de Prada, i Louis 
Monestier, batlle de Prada, en els actes celebrats el dia 7 a Prada, parla-
ments recollits en l’opuscle Record de Pompeu Fabra, editat per Tramon-
tane i Sant Joan i Barres. Al cap dels anys, recordem la presència, en pri-
mer lloc, de la senyora Dolors Mestre, vídua de Pompeu Fabra, i de la seva 
fi lla Carola, de Ferran Soldevila, Josep M. Batista i Roca, Tomàs Garcés, 
mossèn Josep Sanabre, Esteve Albert, Joan Ballester, Josep Bierge, Julià 
Gual, el geògraf Pau Vila, el pintor Josep Picó i la seva muller Elisabet 
Oliveras, l’editor Rafael Dalmau, els professors de català Bartomeu Bar-
dagí, Josep Ibàñez, Maria Eugènia Dalmau, Teresa Miquel (de Reus), els 
editors Tomàs Tebé i Manuel Borràs, l’historiador Jordi Ventura, i Neus 
Bòria, muller, aleshores tota recent, de Jordi Mir.

terme aquest aprenentatge, eren lectors més o menys habi-
tuals dels llibres i revistes que aleshores es publicaven. Ve 
a tomb, aquí, de recordar el que deia Fabra l’any 1925 en 
una de les Converses fi lològiques, responent a un tal senyor 
Gironella que afi rmava que era impossible d’aprendre l’or-
tografi a catalana «a causa de los mil tumbos que ha dado el 
catalan»: «Cal recordar al Sr. Gironella que des de 1917, en 
què fou publicat el Diccionari ortogràfi c de l’Institut, l’or-
tografi a catalana no ha donat cap «tumbo»; i probablement 
no en donarà cap en molts anys. I vuit anys cal reconèixer 
que són temps sufi cient per aprendre una ortografi a, àdhuc 
posat que fos tan enrevessada com la francesa o l’anglesa. 
El corrector que, en l’estudi de l’ortografi a catalana, hagués 
posat només un xic de bona voluntat, podria avui saber-la 
tan bé com sap l’espanyola. Allò que ell no ha fet en vuit 
anys, hi ha alumnes nostres que ho han fet en vuit mesos. 
Els quals no es troben, naturalment, en la necessitat, per 
excusar llur ignorància, de bescantar la nostra ortografi a i 
parlar dels «tumbos» que hagi donat o pugui donar el català. 
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Hi ha una ortografi a fi xada, i ells l’han apresa posant-hi llur 
esforç, puix que res no s’aprèn sense esforç. Si un, avui, no 
sap l’ortografi a catalana, és senzillament perquè no ha vol-
gut estudiar-la»2.

Els qui avui encara són joves han de considerar aque-
lla commemoració de 1963 com un fet tan reculat i llu-
nyà com nosaltres aleshores consideràvem la promulgació 
de les Normes ortogràfi ques l’any 1913. Aleshores, estàvem 
ben convençuts, sense dubtes ni vacil·lacions, que aquelles 
normes de les quals celebràvem el cinquantenari eren ja un 
guany defi nitiu, consolidat, no subjecte a tombs eventuals i 
imprevistos (els «tumbos» de l’inefable senyor Gironella), 
i que, com deia Fabra, qui volia saber l’ortografi a catalana 
no havia de fer altra cosa que estudiar-la. I és amb aquesta 
convicció que l’ensenyàvem fi ns i tot els qui ho fèiem amb 
uns coneixements dels diversos aspectes de la llengua encara 
clarament insufi cients: sabíem que el que ensenyàvem no ens 
ho havia de desmentir ningú. Cinquanta anys després, hem 
de constatar, amb goig, que no ens vam fer cap il·lusió sense 
fonament, que no s’ha produït, com pronosticava Fabra, cap 
tomb inesperat. Es tracta, per tant, d’un goig compartit per 
tots plegats, els qui vam participar en aquella llunyana com-
memoració de 1963 i els qui potser ni en sabien res, que 
veiem com podem celebrar el centenari d’unes normes que 
continuen vigents, i que es poden conèixer simplement estu-
diant-les. Posant-hi l’esforç necessari, és clar. Repetim les 
paraules de Fabra: res no s’aprèn sense esforç.

Durant aquests cinquanta anys la publicació de material 
destinat a la divulgació de la nostra ortografi a ha estat inces-
sant i copiosíssima: gramàtiques, diccionaris, llibres de lec-
tura i manuals escolars, a part, naturalment, la publicació de 
tota mena de textos impresos, llibres, revistes, textos literaris 
i científi cs, la lectura dels quals és, certament, el mitjà més 
efi caç i més idoni per a l’aprenentatge de l’ortografi a. Com 
deia encara Fabra (1956), la coneixença d’aquesta no es pot 
aconseguir sense practicar assíduament la lectura de bons 
textos3. D’altra banda, cal afegir-hi, actualment, la difusió 
cada cop més intensa per via electrònica, incloent-hi totes les 
grans obres de referència, i molt especialment l’aparició dels 
anomenats correctors automàtics incorporats als moderns 
ordinadors, que d’una manera sorprenent eviten, si no totes, 
una munió considerable de faltes d’orografi a.

No sempre, cal convenir-hi, aquests textos divulgats 
durant aquest llarg període han estat netament exemplars 

2.   Pompeu Fabra, «Converses fi lològiques», dins Obres completes, vol. 5, 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 201O, p. 693.

3.   Pompeu Fabra, Gramàtica catalana , Editorial Teide, Barcelona 1956, p. 8.

pel que fa al que ara en diem 
el model de llengua, i la descu-
rança de molts dels seus autors 
ha esta motiu constant de crí-
tiques i comentaris adversos. 
Però és especialment en el 
camp del lèxic i de la sintaxi, 
i, no es pot silenciar, de la fra-

seologia i de la paremiologia, del sistema de referències, 
que molts d’aquests textos han de ser objecte d’una crítica 
severa. No hi han escassejat, certament, les incorreccions 
ortogràfi ques, que no han posat mai en entredit la subjecció 
al sistema establert. Per nombroses que hagin estat les que 
hagin pogut aparèixer en un mateix text, sempre s’han de 
considerar com la suma d’uns casos aïllats, mai com una 
desviació decidida del sistema. És totalment inconcebible 
la publicació, en aquest període de mig segle, d’un text amb 
l’ús de la y com a conjunció copulativa, de la b en les desi-
nències verbals, del signe ñ per a la representació del so 
palatal de la n, amb l’oblit sistemàtic de la ç , de dígrafs 
com ss o ig, de l’accent greu o de l’apòstrof, i, encara, de la 
l geminada, de què no han prescindit mai, ben aplicada o 
mal aplicada, fi ns i tot aquells més aviat partidaris de supri-
mir-la. Només trobaríem, potser al País Valencià, algun cas 
esporàdic que contradigués aquesta realitat, però es tractaria 
d’un fet totalment anecdòtic i sense signifi cació. Es pot afi r-
mar categòricament que les normes ortogràfi ques promulga-
des ara fa cent anys continuen plenament vigents.

Tot això, naturalment, no vol pas dir que des de 1917, en 
què va tenir lloc la publicació de la primera edició del Dic-
cionari ortogràfi c, editat per l’Institut d’Estudis Catalans 
sota la direcció de Pompeu Fabra, no hi hagi hagut alguna 
modifi cació ortogràfi ca, però aquesta modifi cació ha afec-
tat en totes les ocasions un nombre reduïdíssim de mots. 
La primera d’aquestes modifi cacions es produeix l’any 1923, 
en la segona edició d’aquest diccionari, que havia conegut 
una difusió realment notable. Escau plenament de reproduir 
unes paraules de Fabra del pròleg d’aquesta segona edició: 
«En un vocabulari que conté prop de quaranta mil mots, són 
solament una vintena els que apareixen modifi cats en llur 
ortografi a, i encara en alguns d’ells el canvi de grafi a no és 
sinó l’esmena d’un lapsus evident...»4 En les altres edicions 
del Diccionari ortogràfi c el nombre de modifi cacions va ser 
encara més reduït, totalment insignifi cant. Així mateix, les 
modifi cacions que es poden observar en el Diccionari gene-
ral de la llengua catalana, aparegut l’any 1932, són irrelle-
vants: hi trobem, encara, formes com recó, o com destroçar 
(destroça, destroçador), que no van ser esmenades fi ns a la 
segona edició, apareguda l’any 1954. Curiosament, la forma 
primitiva tros és la que ja apareix en la primera edició del 
Diccionari ortogràfi c, cosa que va contribuir a l’eliminació 
gradual de la forma troç, que era la més habitual.

4.   Pompeu Fabra, Pròleg de la segona edició del «Diccionari ortogràfi c», 
dins Obres completes, vol. 4, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2008, 
p. 252.
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La segona edició del Diccionari general de la llengua 
catalana va aparèixer, com ja s’ha dit, el 1954, és a dir, 
vint-i-dos anys després de la primera, quan Pompeu Fabra 
ja en feia sis que era mort (a l’exili). En aquesta segona edi-
ció hi ha, naturalment, un cert nombre de novetats, entre 
elles algunes de caràcter merament ortogràfi c. Fabra, fi del 
al seu lema famós («Cal no abandonar mai ni la tasca ni 
l’esperança»), durant tots aquells anys, sobretot a l’exili, 
no va deixar de revisar la seva obra i, molt especialment, 
el contingut del seu últim diccionari. Avui, gràcies a la 
publicació de la seva correspondència amb Joan Coromi-
nes i Ramon Aramon i a l’apèndix del volum V de les seves 
Obres completes, que conté la reproducció facsimilar de la 
primera edició del Diccionari general , coneixem molt bé 
quines van ser les propostes formulades per Fabra de l’exili 
estant, que integren l’intercanvi d’opinions amb Joan Coro-
mines, i quines van ser acceptades per la Secció Filològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans. És commovedor, avui, de 
llegir que un mes i pocs dies abans de la seva mort (que va 
tenir lloc el dia de Nadal de l’any 1948), Fabra encara escriu 
una extensíssima carta a Joan Coromines, les opinions del 
qual tenia tant en compte, en què explica i raona una sèrie 
d’esmenes a fer al Diccionari general, que diu, literalment, 
«cal, naturalment, sotmetre a l’aprovació de l’Institut»5. 
També, en la mateixa lletra, Fabra diu que té notícia que 
les esmenes que havia proposat feia temps a la Secció Filo-
lògica havien estat totes acceptades.

En un «Advertiment» que, amb el magistral pròleg 
de Carles Riba, encapçala la segona edició del Diccio-

5.   Pompeu Fabra, Obres completes, vol. 5, Institut d’Estudis 
Catalans, Barcelona 2007, p. 1999.

nari general, Ramon Aramon, que és qui en va tenir cura 
directament, indica quins són els principals canvis que s’hi 
van introduir, uns quants d’ells merament ortogràfi cs. Els 
més important dels que indica són sofi sma (abans sofi sme), 
hodiern (odiern), ostiari (hostiari), al·lot (atlot), arronsar, 
(arronçar), enciam (ensiam), deler (daler), desnerit (des-
narit), envà (embà), galàpet (galàpat), haveria (averia), 
perpal (parpal), múrgola (múrgula), racó (recó), semal 
(samal) i tàpera (tàpera). Entre aquests canvis, potser és 
pertinent assenyalar el de la forma racó en lloc de recó que 
hi havia en la primera edició i que va persistir durant molts 
anys en l’ús més o menys habitual: recordem molt bé que 
es tracta d’un mot del qual calia indicar sovint que havia 
estat modifi cat en la seva grafi a. I potser podríem indicar el 
mateix de escurçó, abans escorçó, canvi que, curiosament, 
Ramon Aramon no inclou en la seva llista. I escau de posar 
també en relleu la modifi cació de la forma d’imperatiu del 
verb venir, que va passar de vina a vine. Quantitativament, 
però, es tracta d’un nombre de canvis certament reduït, que 
no permeten pas d’afi rmar, ni de bon tros, que l’ortografi a 
catalana hagués fet un nou tomb.

Cal fer notar, tanmateix, que entre els canvis propo-
sats per Pompeu Fabra n’hi va haver especialment un, el 
de darrere en lloc de darrera, que, en un principi, no va 
ser acceptat per la Secció Filològica, malgrat l’interès 
que hi tenia Fabra i les raons indiscutibles que va adduir, 
segons explica ell mateix en una carta adreçada a Joan 
Coromines. Ramon Aramon, en una carta a Fabra, tot i 
admetre la validesa d’aquelles raons, justifi ca el rebuig 
d’aquella esmena: «Hi ha, només, una certa resistència a les 
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innovacions que avui en dia (sense premsa, sense escola, 
etc.) podrien ser pertorbadores. [...] Però, seria prudent, 
precisament en el període de màxima persecució lingüís-
tica, de trencar en absolut una tradició de cent anys de 
darrera?»6 Després de la mort de Fabra, però, les formes 
arrere, darrere, enrere i rere (però, probablement per oblit, 
no endarrere), ja van ser acceptades per la Secció Filolò-
gica, com a formes secundàries de les acabades en a, i és 
així que apareixen en la segona edició del diccionari, en 
una breu llista suplementària de mots al fi nal de l’obra, i ja 
en el cos principal en la quarta edició i successives, sempre 
com a formes secundàries, és a dir, amb remissió, com a 
definició, a la forma concurrent. De fet, el cas de darrera/
darrere és simptomàtic. Durant prop de cinquanta anys es 
va prioritzar la forma considerada unànimement incorrecta 
per la temença, no pas injustifi cada del tot, que un canvi, 
com deia Ramon Aramon, tingués efectes pertorbadors. 
Al capdavall, però, la Secció Filològica, superant aquella 
temença, es va decidir a dur a terme, en la seva totalitat, 
l’esmena proposada amb tant d’interès per Fabra cinquanta 
anys abans, amb l’eliminació de totes les formes acabades 
en a, incloent-hi certament endarrera, i l’admissió exclu-
siva de rerecor, rereduna, rerefons, rereguarda, rerepaís, 
reressaga i rerevera, esmena recollida tot seguit per tots 
els manuals i llibres de referència i assumida sense reser-
ves per tots els usuaris. De moment, un cert desconcert sí 
que el va causar, en alguns d’aquests usuaris, en donem 
pla testimoni, com deia el vell Memucan. Però va passar 
aviat, i avui l’ús de la forma darrere (i, és clar, de rere, 
etc.) ja no és sinó un record del passat. O una falta d’or-
tografi a com qualsevol altra. La lliçó que se’n després té 
la seva importància. Però, amb tot, la possible pertorbació 
causada per innovacions ortogràfi ques continua essent un 
factor que cal valorar i, doncs, no és gens estrany que la 
Secció Filològica, com qualsevol acadèmia de la llengua, 
actuï sempre, quan es tracta d’aquesta mena d’innovacions, 
amb la màxima prudència.

En l’apèndix ja esmentat del volum 5 de les Obres com-
pletes de Pompeu Fabra es recull i s’analitza per peces 
menudes tota la informació que, amb una recerca indefa-
llent i tenaç, s’ha pogut obtenir sobre el procés i les vicis-
situds de les innovacions que va oferir la segona edició del 
Diccionari general de Pompeu Fabra.

La tercera edició d’aquest diccionari no és sinó una 
reimpressió de la segona. Les noves esmenes, per tant, no 
apareixen fi ns a la quarta edició, publicada el 1963, que 
és una nova edició de debò, amb tot el text compost de 
bell nou. Ja no hi ha, per tant, cap intervenció, ni directa 
ni indirecta, de Pompeu Fabra. Els principals responsa-
bles d’aquesta nova edició foren Ramon Aramon i Serra, 
secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans i membre 
de la Secció Filològica, i Josep Miracle i Montserrat, que 
havia estat col·laborador directe de Pompeu en la redac-
ció de la primera edició (i autor de la seva biografi a més 

6.   Pompeu Fabra, Obres completes, vol. 5, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona 2007, p. 37.

important). És Josep Miracle qui signa l’advertiment que 
encapçala aquesta nova edició, en el qual ens explica que, a 
més de la regulació ortogràfi ca del mot orde, grafi at d’una 
manera no prou coherent en les edicions anteriors, indica 
la llista següent de mots afectats per un canvi de grafi a: 
berguedà (abans bergadà), biberó (biberon), brioix (bri-
oche), calapetenc (calapatenc), capcingla (capcingle), 
còctel (cocktail), coctelera (cocktailera), colend (colend), 
cosac (cossac), electró (elèctron), enfi stular-se (enfi sto-
lar-se), escalemera (escalamera), esnob (snob), estupefa-
ent (estupefacient) i faralló (farelló). Com es veu, es tracta 
d’una llista insignifi cant de modifi cacions ortogràfi ques que 
no afecten ni de bon tros la continuïtat del sistema, algu-
nes d’elles, com brioix, còctel o esnob, que no són sinó la 
plena adaptació d’estrangerismes a les característiques de 
la morfologia catalana. Hi caldria afegir el cas anecdòtic 
bocafí/bocatí. Es tracta d’una addició acordada per la Sec-
ció Filològica que apareix en l’esmentat suplement de la 
segona edició (1954) amb la forma errònia bocatí, deguda 
a una lectura equivocada de l’original mecanografi at. En 
la quarta edició ja apareix amb la forma correcta bocafí. 
Però mentrestant la forma errònia ja havia fet el seu camí. 
Apareix, si més no, en la primera edició de La pell de brau, 
de Salvador Espriu7, que va admetre que l’havia treta del 

7.   Salvador Espriu, La pell de brau , «Els llibres de la lletra d’or», 
Barcelona 1960, p. 34. (El mot apareix en el poema XVII, en el fragment 
següent: . .. regal l sa i abundós que reben / ben bé de franc / els bocatins 
més pobres / de la ciutat.)
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diccionari, i que va ser esmenada en les edicions superiors, 
i en la segona i última edició de l’impagable Diccionari de 
la rima, de Francesc Ferrer Pastor8, d’on no és gens proba-
ble que sigui mai eliminada.

Les successives edicions del Diccionari general de 
Pompeu Fabra són simples reimpressions de la quarta edi-
ció i, per tant, no ofereixen modifi cacions en el seu articu-
lat. Però no va deixar de recollir totes les modifi cacions que 
acordava la Secció Filològica, que solien aparèixer prèvia-
ment a la revista Serra d’Or i al butlletí destinat al socis de 
l’entitat Òmnium Cultural (que durant tants anys va acollir 
l’Institut d’Estudis Catalans a la seva seu). En l’apèndix 
de la divuitena edició (juny de 1983) la llista de modi-
fi cacions supera de molt poc el miler. El nombre exacte, 
segons el nostre recompte, és de 1.003. I, d’aquestes, les 
que es poden considerar de caràcter ortogràfic no arriben 
al centenar. Són, en la major part dels casos, mots de caràc-
ter científi c o terminològic, molt poc corrents o totalment 
inusuals en el llenguatge comú. Les més usuals, relativa-
ment usuals, són anorèctic (abans anorètic), atxim (atxis), 
bacteri (bactèria), virolet (birulet), capot (capó), clímax 
(climax), molibdè (molibdèn), neó (neon), ozó (ozon). Cal-
dria afegir-hi, com un cas especial, el de les noves formes 
annex (abans anex), feldspat (feldespat), fl egma (fl ema) i 
tennis (tenis), amb els corresponents derivats de totes elles, 
que sembla que són el resultat d’una iniciativa més aviat 
personal de Ramon Aramon, el qual, contràriament a la 
tendència a la simplifi cació en la incorporació de formes 
estrangeres, es va deixar guiar per prejudicis etimològics 
que no tothom compartia.

L’aparició, cap al fi nal de la dècada dels anys seixanta, 
d’obres enciclopèdiques de caràcter universal, com la 
Gran enciclopèdia catalana i el Diccionari enciclopèdic 
Salvat-4 (objecte, aquesta darrera obra, d’un llançament 
espectacular amb un cartell dissenyat per Joan Miró), va 
contribuir, sens dubte, a consolidar i difondre el sistema 
ofi cial de l’ortografi a catalana, al qual se subjectaven rigo-
rosament. I, d’altra banda, aquestes obres comportaven la 
incorporació d’un nombre elevadíssim de neologismes, 
mots estrangers o de nova creació, als quals calia donar una 
forma catalana acceptable des de tots els punts de vista. 
Caldria afegir-hi, naturalment, les nombrosíssimes obres 
de consulta i de referència que van anar apareixent, els 
manuals escolars i la producció editorial, literària, tècnica 
i científi ca cada cop creixent, més, sens dubte, la premsa 
en llengua catalana i l’ensenyament, ara, de nou, objecte 
d’atacs violentíssims motivats per un odi visceral i atà-
vic. En tot aquest moviment literari, intel·lectual i científi c 
d’una intensitat i d’un pes específi c sense precedents en el 
nostre país, la normativa ortogràfica, àmpliament divul-
gada i plenament assumida per tots els agents culturals, ha 
estat observada amb tota naturalitat, ben espontàniament, 
i amb comptats casos excepcionals. Com no podia ser 
altrament, no han deixar de sorgir, ara i adés, veus que 

8.   Francesc Ferrer Pastor, Diccionari de la rima, segona edició, Impremta 
Fermar, València 1980, s.v. bocafí.

han advocat per una simplifi cació dràstica de l’ortografi a 
catalana, considerada, si no enrevessada, d’aprenentatge no 
sempre fàcil tenint en compte les circumstàncies actuals. 
I és sens dubte obeint a aquesta pressió que es van inten-
tar simplifi car les normes, considerades per molts massa 
complicades, que regeixen l’ús del guionet en l’escriptura 
d’un gran nombre de mots composts, amb el resultat nega-
tiu que tothom coneix. I aquest és segurament el cas més 
sobresortint de discrepància ortogràfi ca actual entre tots 
els usuaris del català escrit. És un fet inqüestionable que 
certes reformes que es fan en nom de la tan desitjada sim-
plifi cació ortogràfi ca corren inevitablement el risc d’un 
resultat contraproduent.

En l’actualitat, el Diccionari general de la llengua cata-
lana de Pompeu Fabra havent-se deixat de reeditar, la con-
dició d’acadèmic o normatiu la revesteix el Diccionari de 
la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, publi-
cat a cura de la seva Secció Filològica, el 1995 la primera 
edició i la segona el 2007. Aquest diccionari, tant en la pri-
mera edició com en la segona, és tributari de l’anterior, el 
DGLC, però s’hi ha afegit, modifi cat o suprimit tot allò que 
ha aconsellat i determinat un estudi detingut de cada mot 
a càrrec dels membres de la Comissió de Lexicografi a, els 
quals han comptat amb la col·laboració i l’assessorament 
d’un bon nombre de tècnics i d’especialistes de les diverses 
branques del coneixement, membres del mateix Institut o 
externs. Pel que fa a l’ortografi a dels mots ja inventariats 
anteriorment, els canvis són, sobretot, molt poc signifi catius, 
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i afecten principalment mots terminològics de caràcter tèc-
nic o científi c, molt poc usats en el llenguatge comú. Però 
la característica més notable que en la forma dels mots és 
fàcilment observable en les noves addicions, és la prolife-
ració de grafi es exòtiques, estranyes al nostre sistema orto-
gràfi c, a causa de la incorporació de mots estrangers d’ús 
universal, avui absolutament indispensables, que presenten 
grosses difi cultats per a fer-los adoptar una forma catalana, 
o que hom ha considerat que no era adequat, si més no de 
moment, de dur-ho a terme.

Així podem observar que els mots que presenten les 
consonants k i w s’han multiplicat més que considerable-
ment. En el DGLC les formes començades en k, que eren les 
que apareixien en els tractats d’ortografi a, eren exactament 
les següents: kàiser (amb una defi nició certament inexacta, 
que s’ha mantingut i que caldria esmenar), kantià, kan-
tisme, kirsch, knut, kòdak i kyrieleison, a més d’algun 
cas esporàdic de posició interna d’aquest signe consonàn-
tic, com folklore i derivats. En la segona edició del DIEC 
n’hem comptat seixanta-tres, entre les quals destaquen no 
menys que onze formes de mesures del sistema mètric 
decimal, kilogram, kilòmetre , etc., curiosament admeses 
al costat de les formes tradicionals amb q. Així mateix, 
sobresurten les formes de substantius i adjectius derivats 
de noms propis de personatges cèlebres estrangers, en l’ad-
missió dels quals el DIEC, seguint una tendència que ja ve 
del DGLC, és molt més generós que en la de derivats de 
personatges cèlebres catalans: a més del kantià tradicional 
tenim ara kafkià, keplerià, keynesià i keynesianisme, i els 
gentilicis, igualment estrangers: kenyà (inclusió que, no es 
pot negar, resol molts dubtes habituals), khàzar, kirguís, 
kurd, kuwaitià, etc.

Pel que fa a la w inicial, de nou entrades que trobem en 
el DIEC (wagnerià, wagnerisme, wagnerita, wàter, weberà-
cies, whisky [forma amb una fesomia estrangera pels quatre 
costats], wulfenita, wurtemberguès i wurtzita) hem passat a 
vint en la segona edició del DIEC, entre les quals destaquen 
els termes de mineralogia. Cal observar, però, que entre 
aquestes vint entrades no hi ha algunes de les anteriors, entre 
elles wàter, paraula a la qual ja s’ha donat carta de naturalesa 
i que amb la forma regularitzada vàter té una entrada al lloc 
que li correspon segons l’ordenació alfabètica.

D’altres grups de consonants aliens al nostre sistema 
són els que trobem en mots com els següents, que ja tenen 
una entrada en el DIEC, alguns amb els seus derivats: jazz, 
pizza, saxhorn, scherzo, sfumato, shakespearià, smithso-
nita, spin, statu quo, stricto sensu, striptease, swing, tsu-
nami (un nom esdevingut de cop tristament cèlebre),  tse  tse, 
etc. Notem que la forma tsar i els seus derivats ja tenien la 
seva entrada en el DGLC. Un cas molt especial és de foie 
gras, que té una entrada amb aquesta forma des de 1954 i 
que encara mai ningú no s’ha decidit a regularitzar.

Un cas molt especial és el de l’anomenada s líquida, és 
a dir, s seguida d’una altra consonant. Els mots introduïts 
en la nostra llengua que presenten aquesta particularitat 
gràfi ca són nombrosíssims. La major part ens provenen del 
llatí i, especialment, de l’anglès. Però llevat d’alguns casos, 

que ja hem esmentat, la regularització gràfi ca d’aquests 
mots no ha presentat cap problema, car n’hi ha hagut prou 
de fer precedir la s inicial per una e, amb què s’obté una 
forma que correspon més o menys a la pronúncia habi-
tual. Entre aquests mots, ja amb una entrada normal en la 
nomenclatura del diccionari, en tenim alguns de tan usuals 
en el parlar actual com escàner, escúter, eslàlom, eslip, 
eslògan, esnob, espacial, espagueti, espahí, espèculum, 
esplín (un dels pocs mots aguts acabats en -in), esport, 
esprai, esquaix, esquí, estàndard, estoc, estrat, estratus, 
estrès, etc. Tanmateix, volem dir malgrat la seva inclusió 
en el diccionari amb la forma regularitzada, no és del tot 
estrany, encara, que apareguin algunes formes originàries 
d’aquests mots, com scanner, slalom, slip, slogan, stock o 
stress, degudes usualment a persones que ofereixen una 
gran resistència a resoldre els dubtes de llenguatge, orto-
gràfi cs o d’una altra mena.

Sempre hem dit, efectivament, que el principal defecte 
dels nostres diccionaris és que no són prou consultats. Però 
el fet és que els diccionaris de la llengua, ofi cials o publicats 
per institucions particulars, es troben entre els llibres més 
venuts, i no tots els exemplars, ni de bon tros, tenen com a 
fi nalitat exclusiva fer bonic en els prestatges dels despatxos 
i sales de rebre. Recordem les paraules de Fabra de l’any 
25: «Si un, avui, no sap l’ortografi a catalana és senzillament 
perquè no ha volgut estudiar-la.»

Però també és cert que tota obra de les característi-
ques d’un diccionari normatiu necessita una revisió con-
tínua, en diversos dels seus aspectes, entre ells el de l’or-
tografia. Justament ha aparegut recentment un article de 
Josep Ruaix a la revista Llengua nacional (núm. 83, 
pp. 17-19), que es diu «Punts conflictius d’ortografia». En 
general, Ruaix advoca per la simplificació d’unes formes 
gràfiques, com la supressió de la e epentètica de certs 
mots com reescalf, teleespectador, teleesquí, o de la diè-
resi de mots com traïdor o veïnat, o l’eliminació de la k, 
substituïda per c, del mot folklore i dels seus derivats. 
És un article que caldrà llegir detingudament, tot i que 
el conjunt de les seves propostes no pot aconseguir una 
acceptació unànime. Personalment, no seríem pas gens 
partidaris d’admetre la darrera de les que acabem d’indi-
car, però és clar que l’assumiríem sense resistència si s’ac-
ceptava oficialment. I escau aquí del tot de reproduir unes 
altres paraules de Fabra, que poden convenir alhora com 
a cloenda del nostre text: «Jo sé bé prou com sap greu de 
renunciar a una solució ortogràfica que llarg temps hem 
patrocinat; però he de dir que, des que el sistema de l’Ins-
titut ha estat generalment acceptat, el greu que em podia 
saber de renunciar al triomf de totes aquelles meves solu-
cions que no aconseguiren d’ésser incorporades a aquell 
sistema, ha desaparegut davant el fet de la seva adopció 
per la generalitat dels qui escriuen en català»9. ◆

9.   Pompeu Fabra, «De la depuració de la llengua literària», dins La llen-
gua catalana i la seva normalització, Edicions 62 i «la Caixa», Barcelona 
1980, p. 170.
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LÈXIC

El llenguatge col·loquial 
dels informatius de RAC1
Jaume Salvanyà <jsalvanya@gmail.com>

Són les dues del migdia: faig una pausa per dinar i per 
informar-me una mica del que passa al país i al món. Em 
connecto a RAC1, on fan el 14/15, un informatiu conduït 

per Laura Rosel que en quinze minuts em posa al dia amb les 
notícies ben mastegades i amb les declaracions justes per a 
completar el que cal saber. I a més a més, cuinat amb un llen-
guatge desimbolt per fer-ho fàcil de digerir.

Un dels trets que caracteritzen RAC1 és el tarannà distès 
de la seva programació. Això, en el terreny lingüístic, es tra-
dueix en un model viu, àgil i col·loquial. I, tot i que un infor-
matiu és segurament l’espai de màxima formalitat d’un mitjà 
de comunicació, si entenem aquesta formalitat com a rigor 
(ha de ser directe, precís, objectiu, prudent quan cal, etc.), em 
sembla que això no exclou que pugui fer servir un llenguatge 
més informal que conformi un discurs planer.

La llengua utilitzada en ràdio i televisió s’ha anat col-
loquialitzant progressivament amb el pas dels anys. Una ten-
dència que va començar amb els magazins i programes d’en-
treteniment, que va continuar amb els esports i que ara ha 
arribat també als informatius. Transcric a continuació unes 
quantes mostres, marcades en negreta, d’aquesta aposta per 
la llengua col·loquial que fan en l’informatiu del migdia de 
RAC1. Malgrat que és un seguiment discontinu corresponent 
a la primera meitat de l’any 2013, crec que és prou il·lustratiu. 
És especialment destacable l’ús de les frases fetes integrades 
en l’encapçalament de moltes notícies.

9/1:  Josep Antoni Duran i Lleida fa muts i a la gàbia i 
deixa en mans de la portaveu del partit, Marta Llo-
rens, el difícil paper de donar explicacions pel cas 
Pallerols.

15/1:  Tants caps, tants barrets. Els partits que estan a 
favor del dret a decidir han presentat fi ns a quatre 
propostes diferents per plantejar la declaració de 
sobirania...

15/1:  Mentre que els ecosocialistes i la CUP estan oberts 
a entendre’s amb els partits que donen suport al 
Govern, els socialistes continuen fent el ronso per 
avalar el dret a decidir.

7/2: Rajoy va a Brussel·les amb la cua entre les cames.

7/2:  Un informe policial vincula Oriol Pujol amb negocis 
en què s’hauria embutxacat diners d’estranquis.

5/3:  CiU i Esquerra fan com si sentissin ploure i tiren 
milles amb l’aposta del procés sobiranista.

5/3:  Hi ha un centre de Terrassa [...] que el curs que ve 
plegarà veles.

3/4:  Des de l’oposició acusen Artur Mas de no haver-se 
arremangat després d’aquests cent dies, i la prova 
és que encara no hi ha pressupostos.

3/4:  El president espanyol ha comparegut després de dies 
i dies sense dir ni piu.

9/4:  El dret a decidir és una pedra a la sabata no sols 
del PSOE; també, i sobretot, del PP.

9/4:  Clatellot judicial al Partit Popular per l’ERO a Tele-
madrid.

14/5:  Madrid i Extremadura es passen pel clatell la calma 
que Mariano Rajoy els demanava ahir mateix.

4/6:  Diversos representants de l’anomenat sector més 
catalanista del PSC [...] mouen fi txa per picar el 
crostó a l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat.

17/6:  Avui la direcció convergent fa mutis i no vol replicar 
les declaracions contundents dels socis, que ahir van 
denunciar que Josep Antoni Duran i Lleida se sent 
amenaçat per discrepar del procés sobiranista.

21/6:  El Govern espanyol vol passar la moto-serra a les 
autonomies per posar fi  a les duplicitats. Proposa que 
la Generalitat es carregui organismes com el Síndic 
de Greuges o el Servei Meteorològic de Catalunya.

2/7:  Alícia Sánchez-Camacho pica la cresta al PP d’Al-
tafulla per haver comparat la constitució de l’Assem-
blea Nacional Catalana amb un míting nazi.

2/7:  Els comerciants de Sabadell treuen foc pels quei-
xals amb el polèmic vídeo «Compra en Sabadell», 
que corre com la pólvora per internet.

3/7:  [...] Un altre cop el govern de Rajoy ho ha aprovat per 
la porta del darrere.

8/7:  Adolf Todó s’espolsa les puces i diu que tota la culpa 
del forat de Catalunya Caixa la té la direcció anterior.

11/7:  Els infermers i els metges de la sanitat pública, tot 
i les retallades de pressupost i de sou, estan aconse-
guint mantenir el llistó tan alt com estava. La prova 
del cotó és l’opinió dels pacients, que de mitjana 
posen un 8,5 a l’atenció mèdica.

Tots aquests exemples donen una idea del model lingüístic 
pel qual aposta l’emissora. És cert que en cada cas trobaríem 
alternatives no tan informals per a dir el mateix: mantenir 
silenci en comptes de fer muts i a la gàbia; contrariat en 
comptes de amb la cua entre les cames; tancar en comptes de 
plegar veles; ser una nosa en comptes de ser una pedra a la 
sabata; etc. El missatge ens arribaria igual, però segurament 
es perdria la força comunicativa que té el gir col·loquial que 
han fet servir. Em sembla un encert, doncs, que presentin la 
informació amb pinzellades d’expressions que són habituals 
en les converses informals. Crec que això crea un vincle de 
proximitat entre la ràdio i l’oient que fa que aquest últim s’hi 
senti més identifi cat. ◆
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LÈXIC

Una construcció incorrecta 
amb el verb «caldre»
Carles Riera

D’acord amb el diccionari, el 
verb caldre (o caler) és un verb 
intransitiu que signifi ca ‘ser (o 

ésser) necessari’. Molt sovint es com-
bina amb altres verbs formant perí-
frasi (p.e.: Cal anar-hi de pressa, No 
cal córrer tant, No caldria dir-ho, No 
us cal cercar com haver major grat, 
Llull, Blanq.; Per seguir ta volada cal 
fer-se amunt, Salvà, Poes., etc.). Així, 
el verb caldre pot formar també perí-
frasi amb el verb ser sempre que a con-
tinuació vingui un adjectiu, no pas un 
participi. 

En efecte, per infl uència de la cons-
trucció ‘cal ser + adjectiu’ (p.e.: cal ser 
conscient, cal ser valents, cal ser bilin-
gües, cal ser sobirans, etc.), avui tro-
bem àmpliament usada la construcció 
‘cal ser + participi’, la qual creiem que 
és incorrecta i que ha de ser substituïda 
per altres estructures, com veurem en 
els exemples. 

L’explicació gramatical és aquesta: 
mentre que en ‘cal ser + adjectiu’ 
tenim la forma auxiliar cal seguida 
del verb principal ser i d’un adjectiu 
que fa de predicat nominal —i on el 
conjunt ‘ser + adjectiu’ fa de subjecte 
gramatical del verb cal—, en ‘cal ser 
+ participi’ tenim igualment l’auxiliar 
cal però seguit de la forma verbal con-
junta ‘ser + participi’, la qual, com a 
tal, certament no pot fer de subjecte 
del verb intransitiu caldre. És a dir, 
cal demana un subjecte, mentre que ser 
demana un predicat nominal.

Vegem-ho en els exemples següents 
(primer donem la frase incorrecta i des-
prés la corregida): 

Les postres, artesanals, com la 
fondue de xocolata, són la culmina-
ció perfecta del gran àpat, que cal ser 
regat amb un bon vi o cava de la nos-
tra depurada... > ... del gran àpat, que 
cal regar (o bé que cal que sigui regat o 
bé que ha de ser regat) amb un bon vi...

Evidentment que cal ser ajudats 
també per l’escola, però el que no es 
pot pretendre és que tota la respon-
sabilitat caigui sobre el professorat > 
Evidentment que també l’escola hi ha 
d’ajudar, però... (Notem el canvi d’or-
dre dels elements.)

Així mateix, una altra habilitat que 
cal ser entrenada per a ser més crea-
tius és la generació de relacions o simi-
lituds entre objectes, situacions o per-
sones que... > Així mateix, una altra 
habilitat que ha de ser entrenada per 
a ser més creatius ... 

El que cal ser reposat amb urgèn-
cia és l’aigua: en un exercici que no 
duri més de dues o tres hores, els 
minerals i electròlits que també es per-
den amb la suor... > El que cal repo-
sar amb urgència és l’aigua...

L’obra Suburbis és música que 
cal ser sentida en primera persona 
> L’obra Suburbis és música que cal 
sentir (o bé que cal que hom senti) en 
primera persona.

La filosofia és considerada pels 
pensadors hindús com una necessitat 
pràctica que cal ser cultivada per tal 
de comprendre millor com s’ha de con-
duir la vida > ... que cal cultivar per tal 
de comprendre millor...

L’interessat ha d’acreditar coneixe-
ment i el centre determina el conjunt 
d’assignatures associades a cada matè-
ria de les quals cal ser avaluat > ... de 
les quals hom ha de ser avaluat.

Tot i ser algorismes polinòmics, 
aquests s’han d’especialitzar per a 
problemes reals, sovint de gran escala 
(gran dimensió), i amb una estructura 
particular que cal ser explotada > ... 
que ha de ser explotada (o bé que cal 
explotar).

Però si Barça i Madrid van prota-
gonitzar en el terreny de joc un espec-
tacle esportiu de primera qualitat, 
l’afi ció blaugrana va protagonitzar a 
les grades un acte de civisme que cal 

ser ressaltat > ... que ha de ser res-
saltat.

Al llarg dels anteriorment al·ludits 
anys, s’esdevindrien fets tanmateix 
rellevants, la puntualització dels 
quals cal ésser conferida: l’any 1866, 
es produí la defunció de la seva mare 
(Anna Liszt) ...; l’any 1870, la seva 
fi lla Còsima ... i l’any 1871 ... > ... la 
puntualització dels quals ha de ser 
conferida ...

Vegem ara l’exemple següent:
Per a poder ser (o ésser) imparcial 

cal ser (o ésser) apassionat. 
És correcte, naturalment, perquè es 

tracta de la construcció ‘cal ser + adjec-
tiu’. De passada, notem que en la pri-
mera part de l’exemple apareix la cons-
trucció ‘poder ser + adjectiu’, la qual 
conté el conjunt verbal poder ser que sí 
que admet un participi, perquè el verb 
poder, defi nit pel DIEC2 com a «verb 
auxiliar», no és pas, a diferència de cal-
dre, un verb intransi tiu. 

Heus ací un parell d’exemples de 
‘poder ser + participi’:

Perquè es tracta de l’inefable, el 
que no pot ser dit ni anomenat.

El mes següent, el Guernica ja va 
poder ser contemplat pels visitants a 
l’Exposició Internacional de París. 

En resum, doncs, tractant-se del 
verb caldre, la construcció ‘cal ser + 
participi’ és incorrecta i ha de ser reem-
plaçada per una o altra de les solucions 
que hem vist en els exemples. ◆

SINTAXI
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ONOMÀSTICA

A propòsit dels antropònims 
«Salom» i «Molas» 
Andreu Salom i Mir

En una ocasió algú em va fer veure 
la coincidència gràfica, en un 
ordre invertit, dels cognoms Salom 

i Molas. Ell pensava, també, que els por-
tadors del llinatge Molas havien estat, 
en altre temps, de nom Salom, i que en 
un moment determinat, com a conse-
qüència de les persecucions contra els 
jueus (val a dir que donava com a segur 
que els Salom són d’origen semita), 
a la Baixa Edat Mitjana, invertiren la 
disposició de la grafi a de l’antropònim 
esmentat i esdevingueren Molas. Li vaig 
adreçar, per escrit, la meva opinió i vaig 
intentar fer-li veure que era molt impro-
bable que els portadors dels dos cog-
noms fossin d’origen jueu, especialment 
en el cas dels Molas, i que els dos noms 
de família no tenien cap tipus de relació 
de caire onomàstic. L’explicació que li 
vaig oferir fou la que segueix.

Per bé que Salom, etimològicament, 
prové del mot hebreu salom o shalom, 
que signifi ca ‘pau’, aquest té una relació 
evident amb Salomó, que vol dir ‘pací-
fic’, el qual no és únicament el nom 
d’un rei jueu, sinó també el de diversos 
sants cristians, cosa que considero molt 
signifi cativa. El fet revelador és que, a 
Mallorca, on l’element identitari d’ori-
gen hebreu és encara present, no dispo-
sem de cap dada que ens indiqui que el 
cognom Salom estigui relacionat amb 
jueus conversos, ni molt menys, encara, 

que tingui cap relació amb els «xue-
tes», és a dir, amb els descendents de 
jueus practicants, per bé que parcial-
ment, de la seva fe. Els portadors dels 
llinatges xuetes han estat estigmatitzats 
a la nostra illa, almenys des de fi nals 
del segle xvii, amb els darrers autos 
de fe esdevinguts a Ciutat, i la publi-
cació de La fe triunfante, de Francesc 
Garau, jesuï ta i qualifi cador del Sant 
Ofici (molt abans d’això, l’assalt al 
call de la Ciutat de Mallorca, de 1391, 
havia provocat una conversió en massa 
dels jueus de l’època). Tothom sap, a 
Mallorca, quins són la majoria d’aquells 
llinatges (cal notar, malgrat tot, el fet 
signifi catiu que no hi són tots els que 
ho són). Si no m’erro, els senyalats per 
pràctiques judaïtzants són els següents: 
Aguiló, Miró, Picó, Bonnín, Valls, 
Tarongí, Fortesa, Fuster, Cortès, Pinya, 
Segura, Martí, Valentí, Pomar i Valleri-
ola, que foren els noms de família més 
comunament adoptats per aquesta mino-
ria a l’illa balear (lògicament, això no 
vol dir, tanmateix, que absolutament tots 
els qui porten aquests llinatges siguin 
d’origen xueta). Breument: o bé els pri-
mers portadors del cognom Salom, a les 
terres continentals catalanes, renuncia-
ren ben aviat als seus possibles orígens 
jueus i es feren conversos, o bé ja eren 
cristians vells sense cap ancestre fami-
liar semita, i que la necessitat de por-

tar un sobrenom que els designés, en un 
temps força reculat en la nostra història 
(ja està documentat en el segle xi), els 
féu adoptar com a tal un nom de pres-
tigi (present en l’Antic Testament) que 
no tenia cap connotació identitària de 
caire pejoratiu o de menyscapte (la into-
lerància i el racisme més abjecte no hi 
feren acte de presència fi ns a la Baixa 
Edat Mitjana, i molt especialment arran 
de la implantació, al nostre país, de la 
sinistra Santa Inquisició).

És de raó considerar, per tant, que 
la possibilitat que algun portador del 
cognom Molas, o Moles, sigui d’ori-
gen jueu, són molt escasses, per no 
dir nul·les, tant més com que és vera-
ment molt improbable, i gosaria dir 
que inversemblant, que algú que es 
digués Salom tingués la necessitat, o 
simplement la idea, d’invertir la gra-
fi a del seu llinatge per transformar-lo 
en Molas. Altrament, com bé assenyala 
Francesc de B. Moll en el seu treball 
Els llinatges catalans, i encara en el 
Diccionari català-valencià-balear, la 
grafi a correcta del cognom és Mola, 
o bé Moles, que deriva del substantiu 
mola, que vol dir ‘roda de molí’. Així, 
doncs, ambdós noms de família, Salom 
i Molas, o Moles, a part que no tenen, 
etimològicament, res a veure, no han 
servat mai, pel que sabem, una relació 
onomàstica de cap mena. ◆
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INTERNÀUTICA

Ciberindependentisme
Daniel Ruiz-Trillo

Internet és plena de webs, blogs, 
campanyes, grups, xarxes soci-
als (FB, Twitter...) a favor de la 

independència. A part del s webs 
dels partits polítics, existeixen 
moltes organitzacions (assemblees, 
partits o joventuts, entitats i òrgans) 
que aprofi ten internet per a donar 
a conèixer les seves propostes. 
Donem-hi un cop d’ull.

http://arran.cat és el web de l’or-
ganització independentista 
d’esquerres Arran, amb moltes 
no tícies, fotografies, enllaços, 
calendari, contacte i material 
de l’organització. També permet 
enllaçar amb les assemblees de 
l’entitat. 

http://cup.cat/ és el web de la Can-
didatura d’Unitat Popular (CUP), 
partit polític amb representació 
al Parlament de Catalunya i en 
diversos pobles i comarques 
catalans. Hi podeu trobar notí-
cies, agenda d’actes, articles 
d’opinió, vídeos, documents, 
contacte i enllaços amb totes les 
assemblees locals del partit. 

http://www.jerc.cat/ és el web de 
les Joventuts d’ERC, el segon 
partit del Parlament. Hi podeu 
trobar moltes seccions: actua-
litat, agenda, campanyes, opi-
nions, multimèdia, on som, 
documents, revista, enllaços, 
contacta’ns i afi lia’t.

http://www.municipisindepen-
dencia.cat/ és el web de l’AMI 
(Associació de Municipis per la 
Independència), que aplega 667 
municipis, prop de 30 consells 
comarcals i dues diputacions. 
Hi podem trobar notícies i cam-
panyes, a part d’enllaços amb 
els municipis, alguns dels quals 
són: Amer, Amposta, Anglès, 

Arbúcies, Arenys de Mar, Bala-
guer, Balenyà, Begur, Bellcaire 
d’Empordà, Berga, Cadaqués, 
Cabrils, Cardona, Cervera, Del-
tebre, Hostalric, Igualada, Man-
lleu, Manresa, Navata, Navès, 
Viladamat, Vilademuls, Vila-
maniscle, Vilanant, Vilanova i 
la Geltrú o Xerta.

http://assemblea.cat/ és el web 
de l’ANC (Assemblea Nacio-
nal Catalana), un dels principals 
motors de les darreres mobi-
litzacions independentistes, entre 
les quals destaca, sens dubte, 
la manifestació de l’Onze de 
Setembre del 2012, la del milió i 
mig sota el lema «Catalunya, nou 
Estat d’Europa». El web inclou 
estructures, calendari, docu-
ments, notícies, inscripcions, 
campanyes i donatius. Alhora, 
van passant imatges que anun-
cien els pròxims actes de l’ANC 
arreu del país.

http://www.solidaritatcatalana.cat/ 
és el web de SI (Solidaritat Ca -
ta lana per la Independència), 
un partit polític que, durant uns 
anys, ha tingut presència al Par-
lament de Catalunya, perduda 
fa poc, i que ha donat suport a 
diverses campanyes cíviques: 
escola en català, #novullpagar 
(per la supressió dels peatges)… 
Hi podeu trobar les sec cions 
següents: agenda, actualitat, 
independència, propostes sec-
torials, parlament, webs territo-
rials i campanyes.  

http://www.endavant.org/ és el 
web de Endavant, un col·lectiu 
de l’esquerra independentista. 
Hi podem trobar notícies, una 
agenda, documents, articles 
d’opinió, fotografi es i vídeos i 
altre material de les campanyes 
i del col·lectiu. ◆
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Ramon Sistac: d’allí on es pon el sol

Agnès Toda i Bonet

El ministre Wert aconseguirà «espa-
nyolitzar» el conjunt d’estudiants 
catalans?

Jo crec que no se’n sortirà. És un 
tema que ara està molt obert, perquè la 
situació política és confusa, però crec 
que, senzillament, tot plegat és inviable, 
fi ns i tot tècnicament. 

Ens estan castigant per la voluntat 
sobiranista del poble català? 

Sí, sembla una evidència. Però si no 
hi hagués sobiranisme ens castigarien 
igual (o més).

Penses que el procés pot comportar 
una forta repressió lingüística per a 
la llengua?

Ja l’està comportant. Vivim en 
una situació d’involució que es nota 
especialment en tots els territoris de la 
llengua excepte Catalunya i els altres no 
dominats pel PP, és a dir, la Catalunya 
del Nord, Andorra i l’Alguer. La resta 
del cercle que envolta Catalunya (Aragó, 

el País Valencià i les Illes) està governat 
pel PP, en coalició o no, i això es nota. 

Endinsem-nos en el català nord-
occidental. Es van perdent les pecu-
liaritats dels subdialectes que el 
conformen? 

Jo, més que s’estan perdent, diria 
que s’estan transformant. Molt sovint 
tendim a dir que el dialecte es perd 
per infl uència de l’escola i dels mitjans 
de comunicació, i jo no crec que siga 
tan cert. El dialecte es perd en deter-
minats àmbits i sobretot perd determi-
nats elements; però això no crec que 
siga tant per infl uència dels mitjans o 
del model vehiculat per l’escola —que 
també en tenen, d’infl uència, és clar—, 
sinó més aviat per l’estandardització 
que tenim de maneres de viure. Hem 
passat d’una cultura molt marcada geo-
gràfi cament a una altra que no ho és 
gens. Segurament, jo a Lleida, un col-
lega meu a Barcelona i un altre a Nova 
York, vivim exactament igual, vestim 

Ens desplacem fins a 
la Facultat de Lletres 
de la Universitat de 
Lleida per parlar, en 
aquesta ocasió, amb 
Ramon Sistac, mem-
bre de la Secció Fi-
lològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans i 
professor de dialec-
tologia; també és es-
tudiós dels diferents 
subdialectes del català 
nord-occidental. 

Ramon Sistac, origi-
nari de Camporrells 
(la Llitera), ha de-
senvolupat tasques 
d’informador per a 
diverses institucions 
aragoneses públiques 
i privades, i és també 
director de l’àrea de 
Llengua i Lingüística 
del Centre d’Estudis 
Ribagorçans i pertany 
a la Iniciativa Cultu-
ral de la Franja. Per 
això aprofitem l’oca-
sió per a formular-li 
preguntes sobre el ca-
talà, en general, però 
especialment sobre 
aquest tema.

Ramon Sistac al seu despatx de la Universitat de Lleida           FOTO: AGNÈS TODA
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exactament igual, tenim els mateixos 
hàbits de consum. És la globalització 
aplicada a la llengua. Lingüísticament 
això ha de pagar un peatge. 

De totes maneres hi ha mecanismes 
de compensació. Jo crec que actualment 
hi ha una certa consciència «dialectal» 
que abans no hi era. La manera de pensar 
de la gent respecte d’això ha canviat. El 
complex que tenia la gent abans, de ser 
«de poble» i fer el ridícul, ha anat desa-
pareixent i les noves generacions que 
pugen tenen una consciència molt més 
clara del seu paper dins de Catalunya, 
un paper molt més des acomplexat. 
Potser l’actitud que no canvia és la de 
Barcelona, en aquest sentit. No acaba de 
canviar el centre respecte a la perifèria, 
però la perifèria sí que canvia respecte 
al centre. I és que paradoxalment la peri-
fèria, per primera vegada en la història, 
deixa de sentir-se perifèrica.

Es pot parlar de dialectes en situació 
minoritària o minoritzada?

No, perquè a més en el nostre cas 
disposem d’una força innegable: és el 
dialecte més parlat de tots. No en xifres 
absolutes sinó relatives. 

Actualment les comarques més cata-
lanoparlants són les de l’Ebre i les de 
Ponent. De les capitals administratives 
de tots els Països Catalans, la ciutat que 
dóna índexs més alts de catalanopar-
lants és Lleida precisament. Jo sempre 
faig la broma de dir que, a Barcelona, 
hi ha més catalans que a la resta, és evi-
dent, però a Barcelona la meitat més un 
parlen castellà i de la meitat menys un 
que parlen català la meitat més un són 
de Lleida o hi tenen alguna tieta. Vull 
dir que això d’alguna manera la gent ja 
ho comença a percebre i això estimula 
unes certes actituds, no d’orgull, però sí 
d’eliminar les actituds negatives que hi 
havia hagut fi ns ara. 

Quin paper hi té la família?

Jo crec que dins de la societat, ara 
estic pensant en els adolescents sobre-
tot (que és allà on es cou d’alguna 
manera el futur lingüístic), la família 
té un paper cada vegada menys impor-
tant, agrade o no agrade. Això també 
és una cosa que s’ha transformat. Hi ha 
un primer moment, en la creixença de 
l’individu, en què l’escola té un pes for-

tíssim, més que no pas la família, és el 
moment de l’aprenentatge de la lectoes-
criptura. En aquell moment estan molt 
infl uenciats pel model escolar. En uns 
ambients en els quals la família abans 
transmetia els valors i les tradicions, ara 
la família ha delegat tot això en l’escola. 
Llavors hi ha un moment que l’escola 
tira molt i la família molt poc. I després 
ja no és ni l’escola ni la família, sinó el 
grup d’amics el que tira més, i és allà 
on es vehicula el model de llengua que 
es consolidarà. 

La televisió n’és un enemic? 

Jo crec que s’ha de revisar una mica 
la importància que donem a la televi-
sió, perquè hi ha altres camins per a 
aconseguir que la llengua es prestigie. 
Sí que, és clar, té un pes en la confi gu-
ració del model, perquè quan surts de 
l’escola el català modèlic te’l donen els 
mitjans. Jo relativitzo la seua importàn-
cia, no és tanta com imaginem, crec; 
però és evident que en té. 

El model que s’hi utilitza ha anat 
canviant, però massa lentament. Ara 
hi ha altres veus de presentadors que 
no són exclusivament del dialecte cen-
tral, és cert, però no sentiràs mai un 
doblatge que no siga fet en català cen-
tral. I aquesta és una batalla important. 
Sí que és cert que ara fi ns i tot hi ha 
alguna sèrie de producció pròpia o quasi 
pròpia en la qual ja se senten veus que 
no són del català central. Val a dir que 
han passat moltíssims anys a Televisió 
de Catalunya abans no s’han atrevit a fer 
una sèrie la localització de la qual impli-
cava fer un canvi de dialecte. Però con-
tinuem amb el tema del doblatge. Tu 
veus una pel·lícula doblada al català i 
no hi ha cap accent «de fora», tot i que 
moltes vegades en la versió original sí 
que n’hi ha. La situació és general en 
tot el que fa referència als actors, a la 
interpretació... A l’Institut del Teatre 
les classes de dicció són en català cen-
tral i els alumnes d’altres àrees encara 
ara han de passar pel sedàs i són pena-
litzats per la pronúncia. 

Hem avançat molt, però no hem 
avançat prou. Tenim un material a 
les mans que estratègicament és molt 
important. El català nord-occidental 
no deixa de ser un punt de trobada 
simbòlic del país. És el català que és 

igual que el del sud però que és del nord, 
diguem-ne; que ha de ser acceptat pel 
nord com a component del país i que no 
causa reaccions al·lèrgiques al sud, per-
què hi és relativament ben vist. Hi ha 
molts usos en què el català nord-occi-
dental pot reforçar la unitat de la llen-
gua. Si anem cap a un model únic valen-
cià i un altre del català del Principat, 
entès com a central, el que estem fent és 
crear una divisió simbòlica de la llengua 
que no correspon a la realitat. 

I, les noves tecnologies, com hi inter-
venen o, a l’inrevés, el català nord-
occidental com intervé en les noves 
tecnologies?

En general, massa poc. Podria inter-
venir-hi fàcilment, perquè és senzill, 
però no és així. Hi ha moltes eines infor-
màtiques que donen moltes opcions al 
respecte, per exemple el programa 
SALT de la Generalitat valenciana. Te’l 
pots confi gurar amb determinades for-
mes o amb unes altres, les formes més 
regionals o les formes més generals. 
Tens aquestes opcions. Si la gramàtica 
et dóna aquestes opcions, per què no les 
pots obtenir amb els serveis? Tot hauria 
de ser molt més fàcil si hi ha la inten-
ció, i els costos no crec que siguen cap 
problema. 

Parlem de l’aragonès oriental; a part 
de ser-ne un estudiós, la teva família 
prové d’un poble on es parla: Cam-
porrells (la Llitera). El nom fa la 
cosa? Què implica aquest canvi de 
nomenclatura?
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El nom és clar que no hauria de fer 
la cosa, perquè, de fet, jo parlo aqueix 
«aragonès oriental» i suposo que, fi ns 
ara, m’has entès. Però és evident que 
la humiliació més gran que es pot fer 
a algú és canviar-li el nom. Si a mi em 
diguésseu «Raimundo» en comptes de 
Ramon m’enfadaria com una mona. 
Quan a una llengua li canvies el nom, 
estàs atacant directament les persones 
que la parlen. Des d’aquest punt de vista, 
és una maniobra ben feta per ells, si el 
que volen aconseguir és desballestar-la. 
El que passa és que tinc la sensació que 
han donat una volta de més i s’han pas-
sat de rosca. Jo crec que, en un procés 
més o menys lent i fi ns i tot entre gent 

molt poc marcada per 
aquestes qüestions i molt 
poc compromesa, s’ha-
via començat a assumir 
que la llengua pròpia era 
el català. I quan, de cop i 
volta, es troben amb tot 
aquest sagramental i amb 
els seus drets rebaixats, 
en general no els fa gens 
de gràcia. 

Caldria aplicar-hi una 
discriminació positiva?

Sí, això és evident. No 
pots fer un procés d’ex-
tensió social de la llen-

gua que garantisca el seu futur si no hi 
ha una discriminació positiva. La llei de 
llengües d’Aragó del 2009 no hi apli-
cava cap discriminació positiva, però, 
com a mínim, per primera vegada en 
la història moderna, deixava de fer-hi 
una discriminació negativa explícita. 
El fet que aquesta llei s’haja modifi cat a 
la baixa, des d’aquest punt de vista, pot 
tenir un efecte molt dolent, que jo també 
relativitzaria, perquè, com a mínim no 
tota la Franja però sí tot el seu nord, de 
Mequinensa cap amunt, està molt vincu-
lat a Lleida. Molts serveis es continuen 
rebent de Lleida i són en català. La des-
connexió total tampoc no existeix amb 
la llengua general; però, és clar, el fet 
que la teua llengua no aparega mai en 
cap document ofi cial ni amb el seu nom, 
evidentment només pot ser molt nega-
tiu. La llei de llengües del 2009 va supe-
rar la llei aragonesa del patrimoni, que 
era l’únic document ofi cial on s’esmen-
tava el català d’Aragó, juntament amb la 
llengua aragonesa. Com que la llei soci-
alista va deixar inactiva aquesta llei del 
patrimoni, en desaparèixer ara el nom de 
«català» de la nova llei no hi haurà cap 
document ofi cial, cap mena de legisla-
ció aragonesa, que deixe constància de 
l’existència del català com a tal a l’Aragó. 

L’aspecte sociològic és fonamental per 
a la seva pervivència?

Sí. De fet, és la gran paradoxa. El 
territori on la llengua és més menystin-
guda és on es parla més. I em puc 
remetre a les dades. Tot i que jo sempre 
mantinc reserves respecte a les dades 
quantitatives, l’observació directa i l’ex-
periència vital et mostra que el català 
continua essent-hi la llengua universal 
de l’oralitat. No a tota la Franja, hi ha 
alguns punts febles, per exemple, la vall 
de l’Isàvena, aquells parlars que d’al-
guna manera són parlars de transició o 
els que estan més allunyats de tots del 
conjunt del territori, cap a les riberes del 
Bergantes i del Mesquí, al sud, a Terol. 
Hi ha algunes zones on es comencen 
a detectar situacions molt preocupants 
de substitució lingüística. Però al gruix, 
és a dir, a la zona més poblada de la 
Franja, el català es continua transmetent 
de generació en generació i continua 
essent universalment usat en la comu-
nicació quotidiana informal. Ara, això 
és una situació que pot revertir d’una 
manera molt ràpida.

Quin futur en preveus?

No ho sé. De fet, intentant ser objec-
tius podríem dir que tampoc no perdem 
tanta cosa, perquè abans, fi ns fa quatre 
dies, no hi havia res, cap mena de pro-
tecció legal. Es va fer la llei de llengües, 
però no s’ha aplicat, no s’ha desplegat, 
i ara, a més, es rectifi ca a la baixa. I 
és que quan estàs contra la paret ja no 
pots anar més enrere. És a dir, conti-
nuem exactament igual com estàvem fa 
cinc anys. 

Avui en dia, una llengua, si no està 
blindada des del punt de vista legal, té 
totes les de perdre. El que passa és que 
el procés no és tan immediat com sem-
bla. No mor una llengua d’un dia per 
l’altre. Però es pot disparar en qual-
sevol moment un procés de substitu-
ció lingüística. Hem vist com aquestes 
coses poden ser brutals. A la Catalunya 
del Nord va ser un procés rapidíssim; 
va ser una generació que va deixar de 
parlar als seus fi lls en català. A l’Al-
guer va passar exactament el mateix: 
en els anys seixanta tota una genera-
ció va començar a parlar en italià als 
fi lls. Això podria produir-se, doncs, en 
una generació. Ara, si passarà o no, 
no sé si depèn tant de la llei; però que 
la llei és absolutament necessària per 

Ramon Sistac a la Universitat de Lleida                FOTO: AGNÈS TODA
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a mantenir la llengua, penso que és 
indubtable. 

Tornant a fer referència al procés 
sobiranista, els parlants de la Franja 
com creus que el veuen? 

La gent en general té por; pot enten-
dre més o menys el procés sobiranista en 
funció de la seua història personal i de 
la seua relació amb Catalunya, però hi 
ha una gran reticència, no tant pel tema 
estricte de la llengua, com, en bona part, 
per la gestió de la quotidianitat. És a dir 
si tu vas a buscar determinats produc-
tes a Lleida, siguem sincers, per molt 
procés d’independència que hi haja, cal 
suposar que la vida no canviarà gaire; 
però hi ha temes com el de l’assistèn-
cia sanitària, tots els temes relacio-
nats amb l’educació... que generen una 
certa por. En relació amb una possible 
pèrdua del suport català de bombers, 
d’emergències... o dels canvis en les 
xarxes comercials... podria represen-
tar un factor trencador per a la llengua. 
De fet, un aspecte molt negatiu ja ho 
va ser l’Estat de les autonomies, que va 
crear fronteres allà on no n’hi havia. El 
tema dels bisbats és claríssim. Per què 
tota la banda de la Ribagorça, la Llitera i 
el Baix Cinca ha passat al bisbat de Bar-
bastre? Per fer-ho lligar amb les autono-
mies. Això va fer que a Catalunya molta 
gent es posés les mans al cap. Però ha 
estat una cosa consentida per Catalunya. 
Tots sabem que el preu del tracte era que 
hi hauria conferència episcopal cata-
lana. Després, doncs cornuts i a pagar 
el beure. Ja fa molts anys que s’intenta 
fer-ho lligar tot amb les administra cions. 
Realment cada vegada s’imposen més 
criteris de fronteres damunt; si a sobre 
estem parlant d’estats diferents, això 
segurament tindrà una infl uència nega-
tiva. Ara, que a la llarga hi haja una certa 
capacitat d’arrossegament, no deixa de 
ser una possibilitat.

La gent, en general té una percepció 
aragonesa de les coses, però també cal 
matisar-la. A vegades es ventila d’una 
manera molt ràpida: són aragonesos de 
llengua catalana o són catalans d’ad-
ministració aragonesa. Quan entrevis-
tes la gent en profunditat et sol donar 
opinions molt contradictòries. I és que 
també hi ha una certa percepció no 
explícita de pertinença a una comunitat 

més que lingüística, sobretot al nord de 
la Franja, on hi ha un cert sentiment de 
«lleidatanitat», de pertànyer a l’entorn 
de Lleida; però això es pot expressar de 
moltes maneres i molt contradictòries. 
Ho ha estudiat molt bé el Pep Espluga i 
és molt curiós, quan fa entrevistes qua-
litatives, de veure com la gent comença 
dient una cosa i n’acaba dient una altra 
de diferent. Sempre troben un «però» i 
aquest «però» pot ser llarguíssim i argu-
mentadíssim. 

Per acabar, en relació amb l’occità 
i l’aragonès, el català és un factor 
positiu?

Sí, especialment, per a l’occità. L’oc-
cità no deixa de ser la nineta dels nostres 
ulls. Una llengua germana no solament 
per proximitat estructural sinó per afi -
nitat històrica i geogràfi ca que, a més, 
a Catalunya ha adquirit el caràcter de 
llengua ofi cial. 

Ara, això es pot gestionar bé, però 
també es podria gestionar molt mala-
ment per part de Catalunya. Si es ges-
tiona bé, podem ser un estímul molt gran 
per a totes les minories lingüístiques i 
nacionals, com a mínim d’Europa. Això 
implica reeixir realment, demostrar 
que amb un procés polític una llengua 
ferida es pot consolidar i es pot salvar. 
No parlo necessàriament de la indepen-
dència; hi podria haver altres vies que 
no fossen la independència. Parlo, en 
última instància, del poder polític sobre 
la llengua, de poder gestionar la llengua 
des de casa, siga amb la independència o 
siga amb el que siga; de poder gestionar 
la llengua com a garantia de la seua sal-
vació. Tenir el control implica una cosa 
tan senzilla com poder tenir tots els pro-
ductes etiquetats en la llengua pròpia. 
Des d’aquest punt de vista, sí que podria 
ser llum i guia. 

Però també es podria fracassar en la 
gestió, fi ns i tot en un estat independent. 
Irlanda seria el contraexemple de com 
unes estructures de poder no han pogut 
garantir la supervivència d’una llengua. 

Andorra, per posar un cas nostre, 
demana parlar-ne en profunditat, per-
què no és un cas tan negatiu com apa-
rentment ara sembla. Hi ha uns canvis 
poblacionals importants que s’han de 
seguir dia a dia. I sobretot hi ha una 
important pressió legal i social a favor 

de la llengua. És a dir, la legislació està 
d’un cantó i l’ús d’un altre, perquè l’ar-
ribada massiva de portuguesos ha can-
viat el panorama. Però el que sí que 
és cert és que l’ascensió social funci-
ona només en una direcció. Si tu vols 
ascendir socialment has d’aprendre 
català necessàriament, altrament no ets 
ben acceptat per la societat andorrana. 
I això és el que a la llarga funcio na. I 
el que bàsicament ens ha permès de 
salvar-nos a tots. Allà on l’ascensió 
so cial no ha funcionat és on la llengua 
va malament. A Alacant, per exemple, 
això no ha funcionat i, en conseqüència, 
la llengua va malament. Però, en canvi, 
a Barcelona, malgrat totes les difi cul-
tats, és evident que si tu vols formar 
part dels nuclis decisoris de la societat 
difícilment ho faràs parlant en castellà; 
sí que, en teoria, pots, però tu no et pots 
imaginar un alcalde de Barcelona que 
fos castellanoparlant i només castella-
noparlant. En canvi, sí que t’imagines 
l’alcalde d’Alacant castellanoparlant. 
Doncs a Andorra tu no pots ser el direc-
tor d’una empresa o d’uns magatzems 
parlant en castellà o en portuguès. 

Tornant a la gestió, se sol dir que el 
català ha exercit infl uència sobre l’ama-
zic o el quítxua, perquè n’hi ha hagut 
parlants que han vingut aquí i han des-
cobert possibilitats que no havien ima-
ginat. Per tant, hi hem exercit un efecte 
positiu. En el cas de l’occità, però, un 
excés d’intervencionisme podria ser 
contraproduent, això també és cert; 
sobretot perquè els catalans tendim a 
identifi car massa llengua amb nació. De 
fet, som una nació, en part, lingüística, 
això és innegable. Nosaltres no existi-
ríem si no fos bàsicament pel català i, 
fi ns i tot en aquells llocs on s’ha per-
dut, continua tenint un efecte simbòlic 
i aglutinador important. A la Catalunya 
del Nord el català està molt perdut, però 
de totes maneres continua tenint aquest 
valor simbòlic, identifi catiu; i a l’Alguer 
passa el mateix. Però no a tot arreu això 
funciona així. Hi ha altres pobles que 
tenen altres mecanismes simbòlics d’ad-
hesió. Els escocesos, sense anar més 
lluny. Llavors, exportar excessivament 
el nostre model podria ser, fi ns a cert 
punt, també perillós. Però, en canvi, 
l’efecte de miratge que pot provocar el 
català és possible que siga positiu. ◆
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Francesc Pascual, 
activitat literària constant i sense moure fressa
Pere Ortís

Vas ser uns quants anys al semi-
nari de Solsona. La infl uència de 
l’estil Ballarín en els teus escrits 
és palesa. També vas compartir 
aquell temps amb fi gures com el 
poeta Climent Forner, el doctor 
Pont i Gol, fi ll de Bellpuig i des-
prés arquebisbe de Tarragona, i 
amb el qui després seria bisbe, 
Antoni Deig, puntals de la causa 
catalana de primer reng. El 
Climent serva un gran record del 
doctor Pont i arriba a fer-lo mes-
tre de la seva poesia. ¿Pots dir, 
tu, que aquests talents també van 
deixar la seva empremta en el teu 
tarannà literari?

Vaig entrar a dinou anys al seminari 
i anava una mica a les palpentes. Els 
homes insignes d’aquella casa no em 
van infl uir directament en no coinci-
dir amb ells entre-parets..., llevat del 
Ballarín, amb qui hi vaig conviure 
quatre intensos anys i, certament, 
em va empènyer força. Ara és un 
home mediàtic, tot i que jo prefe-
reixo el d’abans, que només era un 

mestre saberut que em va voler aju-
dar. Encara ens veiem. Solsona va 
donar homes de forta personalitat i 
són encara pilars de la seua estruc-
tura espiritual. Tant a l’arquebisbe 
Pont i al bisbe Deig, com al Climent 
Forner —un poeta immens!—, 
tot i conèixer-los personalment no 
vaig tenir la sort de tractar-los com 
m’hauria agradat. Potser només el 
bisbe Deig.

Ja fora de l’estament eclesiàstic, 
quins altres autors han infl uït en 
la teva formació literària, entre els 
catalans i els no catalans?

El meu pare literari és en Pla, a traç 
general, que encara em fa compa-
nyia. Ara bé, essent jo una mica 
autodidacte i tastaolletes, m’he 
hagut d’emmirallar en molts altres 
autors, i llegir molt. Vaig començar 
amb Georges Bernanos, també amb 
Graham Green, Thomas Merton... 
Actualment llegeixo amb fruïció els 
Zafón, Sánchez Piñol.., i els de casa: 
la Maria Barbal, el Francesc Pané, el 
Jesús Moncada...

Un dels casos de catalans anònims 
que treballen per la cultura cata-
lana sense moure soroll, i que cre-

men com una fl ameta oblidada, és el de 
Francesc Pascual i Greoles, si bé, ara fa 
poc, una associació cultural de l’Urgell 
l’ha situat entre els set millors escriptors 
en català d’aquesta comarca, i el seu nom, 
a nivell dels de Valeri Serra i Boldú i de 
Josep Vallverdú, en reconeixement a la 
seva tasca. Aprofi tem l’avinentesa per a 
esbandir-lo d’ombres.

L’amic i compatrici Francesc Pascual és 
natural de Castellnou de Seana. Dic compa-
trici perquè també viu a Bellpuig, on passa 
llargues tongades de repòs i de feina i d’on 
se sent ciutadà. Bellpuig és nucli d’aquesta 
rodalia i ell la coneix com el palmell de 
la mà. El trobareu pel carrer, amb el seu 
gaiato, ara un peu ara l’altre, disposat a l’en-
contre amb l’amic o al salut de circums-
tàncies; gaiato que creuria que té més al 
cap que a la necessitat de la seva consti-
tució física, puix que es veu prou cepat i 
vital; el subcons cient fa anar aquest bastó 
per tocar triplement de peus a terra, puix 
que és element d’anar al gra, de dir les coses 
pel seu nom i de no dissimular porcades o 
hipocresies dels ben instal·lats i benestants. 
Fins diria que en la seva edat madura ha 
desenvolupat una iconoclàstia —una aversió 
als estatuts, als tabús —. Va ser deixeble de 
mossèn Ballarín, al Seminari de Solsona, i 
no rarament té una aferrada amb el mestre 
sobre qües tions d’Església o de dogma. Lle-
giu la seva novel·la La raó trobada. És tot un 
arc de Sant Martí de la seva mentalitat rebel.

Vaig a trobar-lo al seu apartament que 
dóna al parc Ramon de Cardona, de Bell-
puig. Res de luxes o de fantasies que no 
treuen cap a res; amples fi nestres perquè hi 
entri la llum sincera del sol. Parla pausat, 
és sorneguer, taujanot; no te n’adones i ja 
t’ha aixecat la camisa. Fustiga allò que no 
troba correcte al volt. Però parla reposat, 
afofolat en el tou d’alfals de la plana verda 
i Des de la plana verda.

Francesc Pascual (a l’esquerra) durant l’entrevista que li fa Pere Ortís (a la dreta).
FOTO: ELIONOR PASCUAL
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Jo et vaig descobrir, parlo de mit-
jans dels anys setanta, a El Pregoner 
d’Urgell, revista comarcal, publicada 
a Bellpuig, fa més de cent anys, on tre-
ies quinzenalment la teva secció «El 
cafè del capità», que escrivies assegut 
entre amics de Castellnou en un cafè, 
i donaves cap a tot, a xafarderies, a 
comentaris mordaços sobre escaiences 
locals, o públiques, a presentar tipus 
fora de sèrie o exemplars interessants, 
a acudits, a sàtires. ¿Eren les teves pri-
meres tentines, en el camp literari, o ja 
portaves més hores de vol?

Sempre havia escrit..., per a mi mateix. 
El Pregoner em va donar l’oportuni-
tat de mostrar-me a la gent. Mai no 
li pagaré la confi ança, a en Francesc 
Saladrigues Oller, que m’obrí la 
porta. Amb «El cafè del capità», amb 
«De Castellnou a Bellpuig».... Vaig 
escriure-hi molts anys! Després troba-
ria els amics Virgili i Pagès i comen-
çaria a publicar. Un record entranyable 
també per a l’Isidor Cònsul. 

Tant si ho vol com si no ho vol l’inte-
ressat, el seu pas pel seminari fa una 
arrel de les seves —i tu no te n’esca-
pes—. D’acord amb el bagatge que te 
n’endugueres, ¿trobes que l’Església, 
arran del Concili Vaticà II, va amollar 
prou arrossegaments de caire medie-
val, no aptes per als nous signes del 
temps, o no es va decidir a ser prou 
fi del al canvi de rumb que Joan XXIII 
va marcar a base de capgirar magis-
tralment el lema tomista frangar, non 
fl ectar, a fl ectar non frangar?

Mira.... de Joan XXIII no en tindrem 
cap altre. Clar, net, visionari..., massa 
vell, el pobre! La comoditat i la man-
dra de l’Església després d’ell, passa 
factura. L’Església viu de rica. On para 
el Vaticà II? Tinc la sensació que anem 
culs-enrere, i que només hi ha interès 
per salvar els mobles. El clergat nou no 
arriba a la gent, per molt savi i carca que 
sigui; sembla que ja en té prou amb qua-
tre acòlits turiferaris. Penso que l’evan-
geli diu les eternes i dures veritats de 
Déu, amorosides i possibles amb l’única 
via que ens mostra Jesucrist: estimar. 
Déu ens va fer essencialment lliures, 
aquest és el pecat original, i per ell fem 
els disbarats. O l’Església torna als prin-

cipis, o malbaratarà l’assistència divina, 
i llavors... a les conseqüències! N’hau-
ríem de parlar més llargament.

Una altra fi bra d’aquella arrel, la fa 
la relació amb amics d’aquella època, 
al seminari. Pots dir que la mitjana 
de mossens que fan la teva esfera ha 
reeixit a fer l’aggiornamento suggerit 
i impulsat pel mateix Joan XXIII?

Els talents —els millors!— del meu 
temps vam saltar del seminari. És un 
fet innegable. Et quedaries de pedra 
si entressis en el meu cercle quan ens 
reunim els vells amics, que ho fem de 
tant en tant: casats, capellans en texans, 
pidolaires d’estima encara avui, i orfes! 
L’esgarrapada de l’evangeli que vam 
patir i descobrir ens va destarotar la 
vida per sempre; lluny o prop de l’Es-
glésia. Per voler caminar amb aire fresc 
com volia el papa Joan XXIII, hem patit 
la soledat. Dins, no hi podíem reeixir de 
cap manera, i fora d’ella, no seríem més 
el que prometíem ser. Quin daltabaix i 
pèrdua de valors! Sense gaire ressenti-
ment, Déu ho sap!

Quina diries que fóra ara, a vista 
d’ocell, la necessitat més imperi-
osa de l’Església ofi cial per a trobar 
el seu lloc al costat de la marxa del 
món? ¿Al costat de la vida dels homes 
i dones del planeta Terra, on és tan 
cert que vivim?

La necessitat més imperiosa és tornar a 
l’Evangeli com Déu mana. Però és una 
missió impossible. Per a fer neteja s’hau-
rien de tenir les coses clares, i l’església 
ofi cial ja ho té bé. I sense fer neteja a 
fons —tornar a l’Amor de l’Evangeli— 
no hi ha res a fer. Normes, reglaments, 
ordres... quina pèrdua de temps! Que 
cada hom s’ho mengi com pugui. On és 
el Concili Vaticà II que havia d’obrir les 
fi nestres? Hem tornat al resclosit.

Tornem al teu jo, en la teva cir-
cumstància l i teràr ia .  Escr ius 
preferentment novel·la. Digues-nos si 
és el teu gènere preferit i per quines 
raons ho és. A part dels teus escrits de 
l’esmentat tema «El cafè del capità», 
jo no et conec altres assaigs.

Jo sóc molt lliure i no vaig de requisits 
i estatuts. La novel·la és un gènere que 
no et constreny, és una autopista oberta: 

avia-t’hi i fora. Pots expansionar-t’hi, 
parlar, fi ngir, dir la veritat d’una manera 
crua i directa. La novel·la és el gènere 
literari més humà; la poesia és cosa 
d’àngels i per això hi ha tan pocs homes 
poetes. Només en tenim tres: Verdaguer, 
Joan Alcover i el Climent Forner. Sí que 
tinc altres assaigs, llegeix-los.

T’he llegit alguns títols de novel·la, Les 
bigues mestres, Des de la plana verda, 
La raó trobada, Camp de concentra-
ció, Bolero, poca cosa, puix que sé que 
la teva obra se’n va cap a la vintena de 
títols. En el que jo he llegit, veig que el 
teu escenari és sempre la plana d’Ur-
gell. N’ets un enamorat?

No me n’adono; no ho faig intenciona-
dament. Totes les meues històries són 
Pla d’Urgell en essència: personatges, 
paisatge i vivències. Amb històries 
conegudes, o que s’assemblen enorme-
ment a la realitat del meu entorn. Tenen 
el to de novel·la? Doncs bona sort!

Però a fe que la tragines i saps espiar-li 
el perfum i les essències que amaga. 
Les teves novel·les són penetrants, anà-
lisi de personatges, de fets, d’escaien-
ces que són exponent del tarannà del 
lloc, de la gent, del pagès de la plana. 
¿És aplicable a la teva obra, tot això 
que dic, i et sembla que per allí per allí 
li va de defi nir la teva talla literària?

Sóc un pla-d’urgellenc convençut..., on 
es dóna la mateixa riquesa humana —
especialment— que a la Patagònia. O 
no? L’entorn és diferent, però les per-
sones amb els seus amors i desamors, 
els odis i generositats... La persona 
humana, planta-la on vulguis. Et diré 
que he hagut d’espavilar-me mirant, 
escoltant, refl exionant..., amb el que he 
tingut a mà, i massa sol! La realitat sem-
pre supera la fi cció, sempre! I estic con-
vençut que no podré escriure les histò-
ries increïbles que conec, per manca de 
temps, millors de les que he escrit. L’en-
torn és d’una riquesa enorme! 

Quan confegia el meu llibre La parla 
de l’Urgell, vaig extreure de la teva lec-
tura un munt de paraules i frases fetes 
que vaig incorporar al llibre, el qual ja 
ha sortit en segona edició. Creus que 
entre tu i jo hem consignat allò més 
peculiar de la parla urgellenca i n’hem 
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assegurat la pervivència? 

Tu ets un monstre! Mai no t’arribaré al 
genoll. Saps i escrius de meravella. Res-
pectes, poleixes, insisteixes... I el nostre 
lèxic el tens segat, batut, porgat... Tant 
de bo tu i jo, i els qui ho facin com nos-
altres, aportin una mica de reforç per 
consolidar la parla de casa, que no tot 
és de la vora de l’aigua, caram!

Et sembla si els nostres amables veïns 
han encaixat com cal el sentit de la 
democràcia negant-nos el dret a deci-
dir nosaltres mateixos el nostre esde-
venidor? 

 I ca! No ho entenen ni ho voldran enten-
dre mai. Al fons del fons, allò que els 
diu Antonio Machado: menyspreen el 
que ignoren. És una qüestió d’ignoràn-
cia, fruit del secular orgull que segrega 
l’imperialisme a ultrança. Però, enda-
vant, eh? Jo ja m’he fet massa vell. Vull 
una Catalunya independent i perdona-
ria moltes bufetades rebudes per una 
mica de respecte, però és impossible. 
Van guanyar i nosaltres vam perdre: no 
sé com ho arranjarem si ells s’entesten 
a considerar-nos ningú. Tal com anem, 
ens volen fer viure en una ofensa con-
tinuada intolerable, primitiva, avara...; 
les nacions ho han de saber i entendre. 
Si els de fora no ens volen donar la mà, 
no ens en sortirem així com així. Estic 
una mica decebut, tot i saber el que 
vull. Ells saben que sense nosaltres són 
pobres, i ens necessiten esclaus. Els cos-
tarà de cedir, si bé ho han de fer! 

¿No et fa patir, a tu que la coneixes 
tan bé i la domines tant, la postració 
a què ha davallat l’ús col·loquial de 
la llengua? L’ús col·loquial i l’ús ofi -
cial han davallat, l’ús pobríssim de 
molts intel·lectuals, tertulians i locu-
tors als nostres mitjans... Et sembla 
si la podrem refer mai? N’hem perdut 
valors i aspectes de va de bo desola-
dors —qui sap si ja irrecuperables—. 
La pèrdua dels pronoms adverbials és 
ja un càncer inguarible.

Mira, jo sóc optimista. Vaig comen-
çar en castellà, com tots els meus com-
panys. Solsona em va fer rebel, i després 
sempre he escrit en la llengua pròpia. 
No em conformo, i sé que actualment 
som més colla que mai que la defensem 
i la usem, tot i que no n’hi ha prou. Amb 

ella, la nostra manera concreta —la nos-
tra arrel— no es perdrà.

¿Diries que tots els catalans tenen el 
mateix dret a accedir al nostres mit-
jans de comunicació, sense que impor-
tin la seva ideologia, la feina que fan, 
l’ofi ci que professen, a ser admesos i 
notats dintre la cultura catalana per 
participar d’obligacions i beneficis, 
que els prestin atenció els crítics, com 
fan amb uns quants de catalans i de no 
catalans, pocs, i hauria de ser fet amb 
tot altre quisque català i no català?

Penso que qui val, val! És imprescin-
dible una educació exigent. Algun dia 
la gent —homes i dones sense discri-
minacions— estarà situada on li cor-
respon. S’han acabat els amiguismes i 
les recomanacions, que això no és pràc-
tic ni fa progressar ningú! Sí que hi ha 
discriminació, n’hi ha massa, se’ls veu 
prou l’orella.

Per acabar: quan vivies a Barcelona 
vas cantar amb els primers Setze Jut-
ges, i després a Lleida amb Can 64, 
oi? The last, but not the least , que 
diuen els ianquis.

Sóc un tastaolletes impenitent, ja t’ho 
he dit. Sí, és cert. Fins i tot una vegada 
vam pujar a cantar a Seana, per la festa 
major de setembre, el Joan Manel Ser-
rat, la Guillermina Mota, el Xavier 
Elies i jo. Una festassa! Molts amics 
de Bellpuig se’n recorden, ja que van 
venir a escoltar-nos. I un parell d’anys 

després vaig repetir amb la Maria del 
Mar Bonet. Jo era de casa, com qui diu, 
i els sortia baratet. Els meus amics Jut-
ges... doncs també! Era el començament 
de la Nova Cançó i tot s’hi valia. Jo no 
era dels millors cantant, és cert, si bé 
em defensava. Tenia molta veu, això sí! 
Vaig cantar amb els Setze Jutges en una 
vintena de concerts per tot Catalunya. 
Amb Can 64, de retorn a casa, vaig res-
seguir tots els pobles de la província, 
com qui diu, i part de l’estranger! Vam 
acabar fent un llibre més o menys bio-
gràfi c dels cinc components, i vam gra-
var un CD testimonial que ja et deixaré 
escoltar quan vulguis. Un dia et parlaré 
d’aquesta faceta, que va ser molt inte-
ressant. Per exemple: sempre vaig can-
tar —jo, i tota la gent que ho fèiem lla-
vors— amb la Guàrdia Civil a la vora, 
prèvia presentació per quadruplicat de 
les lletres de les cançons que canta-
ríem, al departament de Información 
i Turismo d’aquella època. Els pobres 
guàrdies civils que no hi plegaven gran 
cosa... Quin paperet!

Cal apamar-lo bé, el Pascual. Té molt a 
dir, sobre la vida i sobre els despropò-
sits públics i privats. Encara té molt de 
vent a la fl auta. Cal escoltar-lo i valo-
rar-lo. I seguir-lo, que amb el sorne-
guer gaiato no es pot distanciar gaire 
i s’espera i dissimula perquè l’atra-
pis i poder enraonar, opinar, discutir 
i engegar al botavant qui sigui i què 
sigui. I tan amics com sempre. ◆

Francesc Pascual al seu despatx     FOTO: ELIONOR PASCUAL
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LITERATURA JUVENIL

«La gent escriu per vocació»; «ningú 
no es fa ric escrivint»; «no pots preten-
dre guanyar-t’hi la vida»... Aquestes 
són expressions que tot escriptor en la 
nostra llengua ha sentit alguna vegada.

Obro un parèntesi. Fa unes quantes 
setmanes vaig anar convidada a un fes-
tival del llibre prop de Lió. M’hi convi-
daven per a signar llibres, i em cobrien 
les despeses d’avió, hotel i les dietes. 
Quan ho explicava, els meus col·legues 
reaccionaven admirativament: «És que 
França...» Però la sorpresa me la vaig 
endur jo quan, de tornada, un escriptor 
de Bordeus em va dir el que havia cobrat 
per signar llibres. La meva ganyota va 
ser eloqüent: «Ah, però, a sobre t’han 
pagat?», venia a dir-li. El meu col·lega 
francès no entenia que m’hagués con-
format amb el que per a ell hauria estat 
clarament insufi cient. Aquesta anècdota 
il·lustra el decalatge entre la percepció 
de la professió literària a França i a 
Catalunya. Tanco el parèntesi.

Amb aquesta anècdota vull alertar 
del perill de certs «mantres» que s’instal-
len en l’inconscient col·lectiu i provo-
quen conseqüències perverses. Es veu 
d’una hora lluny que sentències com les 
de l’inici fan una crida a la desprofes-
sionalització i provoquen una regressió 
a tots els nivells: econòmic, educatiu, 
social i cultural. I dic desprofessionalit-
zació perquè en els darrers anys, seguint 
una lògica de creixement econòmic i 
normalització cultural, un nombre sig-
nificatiu d’autors s’havia professio-
nalitzat i havia consolidat un fenomen 
importantíssim a casa nostra: la forma-
ció de població lectora en català.

Però amb la crisi, ajudada per lemes 
mal entesos a l’entorn de la free culture, 

s’han fomentat pràctiques que compro-
meten el pols d’una indústria estratègica. 
Parlo especialment de la literatura adre-
çada a criatures i joves lectors i als seus 
artífexs, els autors de literatura infantil i 
juvenil (LIJ), perquè sotto voce la nostra 
no és considerada una professió. D’això 
en vaig parlar en una sèrie d’articles 
(meritxellmarti.net/blog), amb l’epígraf 
de «Perplexitats», on esmento el motiu 
pel qual la LIJ catalana no compta amb 
totes les complicitats esperades: per la 
imatge d’un ofi ci encara avui tintat de 
romanticisme.  

La LIJ no és un fenomen para-
normal, dissociat dels processos de 
treball i producció que regeixen tota 
activitat humana. Aquesta confusió 
es condimenta amb un altre error, el 
principal: confondre vocació amb ama-
teurisme. Aclarim-ho: la vocació és 
condició necessària, però no sufi  cient 
(difícilment trobarem escriptors no 
vocacionals: el ritu de pas fi ns a arribar 
a posicionar-se és tan dur que només 
la vocació el resisteix). La vocació, dic, 
és insufi cient perquè el compromís i 
la qualitat estan vinculats a l’ofi ci, al 
«com més va més». I la literatura, com 
qualsevol feina, requereix dedicació. Es 
pot ser escriptor amateur, com es pot 
ser cuiner, músic o massatgista ama-
teur. El que no té cap lògica és preten-
dre que tot un sector productiu, en bloc, 
esdevingui amateur. A part d’absurd, és 
perillós perquè dinamita la salut cultu-
ral d’una llengua i un territori. 

Defuig tota lògica que en l’era de 
l’especialització i de l’excel·lència algú 
es plantegi la desprofessionalització 
d’una indústria productiva. Vull pen-
sar que tot plegat és un malentès: «la 

vocació és amateur». Si no, fi xem-nos 
en la darrera paradoxa que planteja: 
volem una LIJ de qualitat, però feta a 
estones lliures. No ens duria això al fet 
que només els rics es podrien permetre 
escriure? Com veiem, a més de para-
doxal i equivocat, l’argument de l’ama-
teurisme és profundament reaccionari.

La meva proposta és que no perdem 
ni un minut més en aquesta direcció. 
Que observem què fan altres territoris 
(per exemple, el francès) per enfortir el 
seu teixit sociocultural i en prenguem 
nota. Proposo que anem en sentit con-
trari a la demagògia. La crisi ens ha 
mostrat el problema, i no és econòmic, 
sinó ideològic. Si sortim del paradigma 
de l’escassetat, serem pròspers. Tenim 
lectors, tenim autors, tenim indústria. 
Foragitem, doncs, el pensament ama-
teurista. Estimulem la internacionalit-
zació —i el  retorn a Catalunya— de 
molts dels nostres autors que ja han ini-
ciat, amb fortuna, aquesta aventura de 
mercat. Fem visibles els models d’èxit 
i ells ens mostraran el camí a seguir.

Acabo amb una expressió d’opti-
misme. Autors i autores de la LIJ estem 
legitimant la nostra feina, sabedors que 
el que fem ens enriqueix a tots. I sóc 
optimista, sobretot, perquè en la litera-
tura infantil no hi ha crisi de consumi-
dors: les criatures esperen amb delit els 
llibres, en la seva pluralitat, amb autors 
que recullen la tradició i altres que la 
creen. Entre els infants i els autors cir-
cula el moviment natural de transmissió 
de textos, de producció d’imaginaris, de 
gaudi per la lectura i de progrés indivi-
dual i col·lectiu. Facilitem-los el camí 
amb l’exigència d’un treball professio-
nal i de màxima qualitat. ◆

Vocació vs professió: 
la paradoxa de l’amateurisme
Meritxell Martí

Darrere els clams de la creació literària per vocació s’amaga la trampa 
de la desprofessionalització d’un important sector productiu. 
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L’escriptor elxà Joan-Carles 
Martí i Casanova, home 
de gran bagatge cultural, 

en la seua primera novel·la Els 
països del tallamar, publicada 
per Documenta Balear, ens mos-
tra les seues inquietuds lingüís-
tiques i viatgeres i, sobretot, la 
seua voluntat de fixació del 

temps i la memòria. De fet, si 
haguérem de defi nir Els països 
del tallamar, diríem que és, so-
bretot, una novel·la de la memò-
ria, bastida sobre tres eixos fo-
namentals: l’emigració, el desig 
de retorn i d’arrelament dels 
emigrants i l’escriptura com a 
exercici de catarsi personal.

Els països del tallamar, que 
s’estructura en tres parts (cos del 
relat), més una seqüela, un glos-
sari i uns agraïments fi nals, pre-
senta dos nivells de lectura. Hi 
trobem una novel·la dins una altra 
novel·la, a la manera que ho han 
fet alguns escriptors anglosaxons 
com ara Paul Auster. Per una 
banda, distingim una novel·la cen-
trada en l’autobiografi a-fi cció (el 
mateix autor ho adverteix en els 
paratextos: «Aquest llibre es fona-
menta, en la major part, en fets de 
la meua vida. M’he pres, però, 
totes les llicències literàries que 
m’ha plagut...»), caracteritzada pel 
realisme i la versemblança dels 
fets i construïda sobre una succes-
sió de records personals a la ma-
nera d’un vell àlbum de fotogra-
fi es; i en la qual cal destacar el 
lèxic fortament arrelat a la terra, 
sobretot, al camp d’Elx (bijó, en-

carnella, pataca, etc.), amb què 
Joan-Carles Martí va teixint la 
història de la seua criança. Per 
una altra banda, trobem el que 
podríem dir la novel·la de la reen-
carnació, enllaçada amb el primer 
nivell de lectura per un element 
màgic: un òpal negre que permet 
al protagonista viatjar en el temps 
i en l’espai i situar-se en diversos 
moments de l’exili familiar.

Un dels trets més signifi catius 
del text és la simbologia com a 
estratègia que intensifi ca un dels 
eixos centrals de la narració: el 
tema de l’emigració. Així cal des-
tacar el fet que els noms dels per-
sonatges fan referència a diverses 
espècies d’aus. El més remarcable 
d’ells és, segurament, «Baldri-
got» (l’autor es permet la llicència 
de «masculinitzar» el mot bal-
driga), el nom del pare del perso-
natge principal, que és qui inicia 
el procés d’emigració que mar-
carà la vida  familiar de Gabre, el 
protagonista, que podríem consi-
derar un alter ego de l’autor.

La mort també basteix d’una 
manera important el rerefons del 
relat en un segon nivell de lec-
tura, i en aquest sentit, des del 
punt de vista de la simbologia, 

destaquem el personatge de na 
Coloma Alba, a qui el mateix au-
tor identifi ca en les dedicatòries 
amb la seua germana morta. De 
fet, no debades en Gabre co-
mença a escriure el llibre el dia 
de difunts: «Feia 11 dies, l’1 de 
novembre de 2011 havia comen-
çat a escriure el llibre que havia 
iniciat tantes vegades des que era 
un home en la vintena» (p. 308).

Com veiem, doncs, Joan-Car-
les Martí i Casanova, malgrat que 
parteix de l’autobiografi a, basteix 
la seua obra de tal manera que, des 
del punt de vista de la interpreta-
ció, permet que la imaginació del 
lector jugue amb les peces del relat 
que ens presenta com un trenca-
closques. Tanmateix, des del punt 
de vista de la construcció, la no-
vel·la no deixa absolutament res a 
l’atzar, i en Els països del tallamar 
ha teixit un llibre en el qual no hi 
ha ni un fi l solt; és una història sò-
lida en què, malgrat el punt màgic 
que la travessa de tant en tant, tot 
té sentit i tot està lligat d’una ma-
nera impecable, des dels paratextos 
que precedeixen el cos de la no vel·la 
fi ns als agraïments que la tan quen 
i acaben de justifi car-la. ◆

LLIRIS PICÓ

Joan-Carles Martí i Casanova,
Els països del tallamar,
Documenta Balear,
Palma 2013.

llJ C l M í i C

Els països 
del tallamar

Editorial Barcanova acaba 
de publicar DIGITAL.
CAT. El lèxic català de 

l’era digital, dins  la seva col-
lecció El català portàtil. L’obra 
inclou la defi nició de 2.500 ter-
mes del món digital, índexs 

castellà-català i anglès-català i 
un breu vocabulari visual.

Com explica Vicent Partal 
en el pròleg: «El català, com to-
tes les llengües del món, s’ha 
hagut d’adaptar si us plau per 
força a aquesta tremenda revolu-
ció de les nostres vides quotidi-
anes que ha estat l’era digital i 
aquest volum que teniu entre 
mans és un estudi acurat i docu-
mentadíssim del fenomen que 
abasta tantes parcel·les de la nos-
tra vida que sembla impossible.»

I afegeix: «La nostra vida, la 
de tots, ha fet un tomb especta-
cular des de la dècada del 1980. 
Hi ha tecnologies que han tingut 
una vida tan ràpida que espanta. 
Dels discos de vinil vam passar 
als CD i quan encara no ens hi 
havíem acostumat, ja ens van 
arribar els Mp3, per exemple. I 
què hem de dir dels i-elquesiga: 
iPod, iPad, iPhone, i... Accions, 
gestos, actituds de la nostra vida 
quotidiana han canviat per sem-
pre amb aquesta revolució que 
ens fa ‘ripejar’ coses on abans 
només copiàvem.

»Totes les llengües que conec 
s’hi han anat adaptant com han 
pogut, incloent-hi l’anglès [...]. 

Els catalanoparlants, sortosa-
ment sempre tan atents a la llen-
gua, hem discutit molt sobre tot 
plegat i més o menys hem acon-
seguit posar-nos d’acord [...]. I 
del debat han eixit grans línies 
de consens que aquest volum ex-
plica i arreplega in extenso. 

»Amb un sol problema, però. 
Que aquesta és una revolució in-
acabable i impossible d’agafar. 
El món de l’ordinador més o 
menys el tenim controlat ja. Però 
el dels mòbils està esclatant en-
cara i la llengua es veu obligada 
a reaccionar a conceptes que fa 
mesos que eren inexistents. I què 
hem de dir de la internet weara-
ble? Aquest pròxim pas que les 
ulleres de Google o les polseres 
d’Apple ens anuncien per a un 
futur rabiosament immediat. Es 
tracta no ja d’una internet basada 
en un objecte que ens hi con-
necta, siga un ordinador o un 
mòbil, sinó d’una internet con-
nectada permanentment a través 
d’objectes que ni tan sols con-
ceptualitzvem com a ordinadors, 
que ni tan sols reconeixem com 
a tals. Peces de roba o accesso-
ris, estris diminuts. Quines inte-
raccions socials en naixeran i 

quines necessitats lingüístiques? 
Doncs simplement no ho sabem 
ni segurament ho sabrem fi ns 
que no estiguem enmig de la vo-
ràgine que ens espera i que 
s’acosta veloç.

»No cal que desesperem, 
però. Amb els segles hem après 
de sobres que els éssers humans 
som animals extraordinàriament 
disposats per a l’adaptació. I, si 
se’m permet la broma, hem après 
que els catalanoparlants som una 
subespècie especialment atenta a 
l’adaptació lingüística. Així que 
ja anirem fent. Ja trobarem els 
paranys, i les necessitats ja ens 
sorprendran. I ja ens hi adapta-
rem i inventarem: adaptarem, 
discutirem i farem el que calga.

»Però mentrestant, i vist que 
que el camí fet des del 1995 és ja 
molt llarg, un bon repàs com el 
que ens proposa aquest volum, no 
sé si dir-ne un bon reset, ens serà 
de molta utilitat. Per a enten-
dre’ns a nosaltres mateixos en el 
món d’avui. No sols com parlem, 
sinó gairebé i tot com som...» ◆

Text extret del pròleg de
 VICENT PARTAL

Joan Carles Villalonga 
i Xavier Breil,
Digital.cat,
Editorial Barcanova,
Barcelona 2013.

Digital.cat



BIBLIOGRAFIA

44    LLENGUA NACIONAL - núm. 85 - IV TRIMESTRE DEL 2013

No voldria mentir —cito 
de memòria—, però em 
sembla que va ser l’his-

toriador Georges Orwell qui va 
escriure, en l’obra 1984, amb 
referència a la història dels po-

bles: «Qui controla el passat con-
trola el futur, i qui controla el 
present, controla el passat.»

Des de la Guerra de Succes-
sió, qui ha controlat el present de 
Catalunya per dret de conquesta 
—i, per tant, el passat i el fu-
tur— és l’Estat espanyol, que 
s’ha encarregat prou bé de fer-
nos conèixer «que hi havia reis 
gots, l’existència dels Reis Catò-
lics, on naixia el llunyà Miño o 
el Guadiana, però ignoràvem les 
veus de la Noguera i el Segre», 
escriu Sebastià Sardiné i Torren-
tallé (Oliana, 1948) en la Intro-
ducció del llibre Jo, Vilana-Per-
les, que acaba de publicar. I 
continua dient, respecte a l’Estat 
espanyol, que incidia «a impo-
sar-nos les gestes i les nissagues 
dels reis d’Espanya, que no eren 
tals, sinó de Castella i Lleó», a fi  
de relegar «a l’oblit la nostra prò-
pia història, farcida de personat-
ges il·lustres». Un llibre que in-
tenta fer una mica més de llum, 
i ho aconsegueix amb escreix, 
sobre els fets d’abans, durant i 
després de la Guerra de Succes-
sió, a partir de l’exhaustiu estudi 
de cinc anys que ha centrat en la 
fi gura de Ramon Frederic Vi-

lana-Perles i Camarasa, nat a 
Oliana l’any 1663 i traspassat a 
Viena —exiliat— l’any 1741. 

Ramon Frederic Vilana-Per-
les i Camarasa, doctorat en dret 
civil i canònic, capità de la Co-
ronela, ciutadà honrat de Barce-
lona, protonotari de la Corona 
d’Aragó, secretari personal del 
rei Carles III d’Hasburg —home 
de la seva confi ança, doncs—, 
marquès de Rialb, comte del Sa-
cre Imperi Romano-germànic i 
secretari d’Estat i de Despatx 
Universal per als Afers del Nord 
(Flandes) i d’Espanya i d’Itàlia a 
la cort de Viena, personalment 
es va convertir en el català «que 
va moure els fi ls polítics i diplo-
màtics de la Guerra de Succes-
sió», per bé que no va poder im-
pedir, tot i les seves negociacions 
amb les autoritats catalanes i la 
fl ota anglesa ancorada a Maó, la 
desfeta de 1714. Un personatge, 
a dir veritat, històricament poc 
estudiat, però que no havia pas-
sat desapercebut, per exemple, a 
investigadors de la talla d’Ernest 
Lluch —mort per ETA a Bar-
celona l’any 2000— o d’Albert 
Garcia Espuche, i que ara, amb 
el treball que ens n’ofereix Se-

bastià Sardiné, pren una volada 
històrica inusitada.

En aquells dies de confl icte, 
Ramon Frederic Vilana-Perles 
va ser, com bé ressalta l’historia-
dor Francesc Xavier Hernàndez 
en el pròleg de Jo, Vilana-Per-
les, un «autèntic nervi i poder 
fàctic de la cort», sota l’impuls 
d’un pensament que defensava i 
aplicava convençut la forma d’en-
 tendre les Constitu cions i l’Ad-
ministració amb què Cata lunya 
s’havia dotat des de segles. I si 
el fi nal del confl icte ens fou des-
favorable, responsabilitzem-ne 
alguns factors de caire interna-
cional i imprevisible tant com 
al guns errors estratègics de cai-
 re propi. Un llibre, en defi nitiva, 
que no pot mancar a la biblio-
teca de cap dels estudiosos del 
nostre passat, sobretot per dues 
raons: per les sucoses novetats 
que aporta sobre la Guerra de 
Successió i pels nous camins 
d’investigació que obre en el 
camp de la història moderna de 
Catalunya. ◆

JOSEP ESPUNYES

Sebastià Sardiné i Torrentallé,
Jo, Vilana-Perles,
Pagès editors,
Lleida 2013.

Jo, 
Vilana-Perles

La vida de la Rita —des de 
quan arriba al món, cap a 
la primeria del segle xx, 

fins que s’acosta a la noran-
tena— és el fi l conductor de la 
novel·la Una dona del terròs, que 

acaba de publicar Roser Guix 
(Canalda, Odèn 1963), resident 
a Nuncarga (Peramola). L’autora 
la divideix en tretze capítols, ca-
dascun a partir d’un moment 
important de la vida de la prota-
gonista, mentre que l’acció té 
lloc a la vall de Lavansa, un pa-
ratge d’una bellesa paisatgística 
que tot sovint transporta al text, 
però aleshores també d’una du-
resa ambiental per a viure-hi 
—cases sense aigua, llum amb 
teia, camins de bast— que no-
més van saber del tot tots aquells 
que la van patir. 

Roser Guix, que coneix prou 
bé la vida de la pagesia perquè 
s’hi ha fet i hi viu, ha begut de la 
memòria de la gent que l’ha pre-
cedida, sobretot de la memòria 
de la seva àvia paterna, i ha bas-
tit una narració, en part real i en 
part novel·lada, que convida a 
continuar la lectura des del pri-
mer tast que se’n fa.

Rita, la protagonista, òrfena 
de pare i mare quan tot just és 
canalla, ben aviat s’ha d’encarar 
al món dels adults en què viu, 
cosa que fa que comenci de ser 
dona quan, per l’edat, encara 
hauria hagut de jugar amb nines. 

Així, a setze anys, la casen més 
que no es casa, talment com tan-
tes i tantes noies de la ruralia 
pirinenca en aquell temps. Un 
matrimoni que una de les prime-
res coses que li ensenya és a fer 
algun caleró d’amagat de l’home 
i a estalviar-lo fos com fos, per-
què en la societat muntanyenca 
d’aquells dies qui tenia la bossa 
i l’administrava era l’home, el 
mascle. Des d’aleshores, «arra-
conar diners», escriu l’autora, 
fou un pensament que la Rita ja 
no es trauria mai més del cap. 
Tanmateix, amb la convivència 
arribarà a estimar el seu home 
gairebé amb tendresa, perquè 
s’adonarà que els necessita, a ella 
i als fi lls, com res més en el món.

Roser Guix, amb Una dona 
del terròs, allò que pretén, i se’n 
surt, és cantar l’aportació que ha 
fet la dona a la vida de la nostra 
muntanya; una aportació, si més 
no fi ns avui, que no ha estat ni 
prou estudiada ni prou valorada. 
A pagès, qui més poc hi ha dor-
mit, sobretot si les coses no hi 
acabaven d’anar bé, era la mes-
tressa. Una mestressa que, a 
part d’exigir-se-li la continuïtat 
de la nissaga familiar, i de deni-

grar-la en més d’un cas si no era 
fèrtil, havia d’estar per la roba i 
el calçat de l’home i els fi lls, i 
havia d’estar pel plat diari a 
taula, i havia d’estar per l’avi-
ram i el conreu dels horts... I 
això, sempre subordinada a la 
voluntat del marit, tant si ell es-
tava de bon humor com si no hi 
estava. Una subordinació incon-
dicinal, com dictava l’estatus 
social de l’è poca, per bé que 
amb una fi nalitat ben concreta 
al pensament de cadascuna d’a-
quelles sacrifi cades dones: tirar 
endavant la família i brindar-li 
un futur més fàcil.  

En definitiva, Roser Guix 
ens transporta, des de les pàgi-
nes de Una dona del terròs, al 
coneixement d’una vida feme-
nina que la immensa majoria de 
gent d’avui dia ni tan sols sap 
que va existir. Finalment, un 
però a la tasca de l’editor: Una 
dona del terròs s’hauria pogut 
corregir més bé que no s’ha fet, 
sense «xorros», «maniveles» ni 
galledes deixades «al terra», per 
exemple. ◆

JOSEP ESPUNYES

Roser Guix,
Una dona del terròs,
Pagès editors,
Lleida 2013.

Una dona 
del terròs



BIBLIOGRAFIA

LLENGUA NACIONAL - núm. 85 - IV TRIMESTRE DEL 2013    45

David Vila, dinamitza dor 
dels Tallers per la Llen-
gua, partint de la base 

que l’anhel de la independència 
catalana ha passat a ser ja una 
necessitat col·lectiva d’una majo-
ria social, creu que s’han de fer 
propostes per a arribar a la gent 
que encara té dubtes sobre aque-
lla necessitat. Per això ens pro-
posa un text breu, editat per La-
puigvertina de Sabadell (2013) i 
dibuixat per Toni Il·lustració, 
amb 11 breus capítols que consi-
dera bàsics per a convèncer 
aquells indecisos.

Primer de tot presenta unes 
taules d’enquestes en què queda 
clar que del 2005 al 2013 els par-
tidaris d’un Estat català indepen-
dent han passat del 13,6% (feia 
anys que es mantenia així) al 
47%; mentre que els partidaris de 
l’estat federal haurien caigut del 

31,3% al 21,2%, i els de la Comu-
nitat autònoma, del 40,8% al 
22,8%. Només un 4,6% serien 
partidaris que Catalunya fos 
simplement una regió. Per altra 
banda, els qui el dia del referèn-
dum votarien «Sí» haurien aug-
mentat en dos anys del 42,9% al 
55,6%, amb només un 23,4% de 
partidaris del «No». Caldria, per 
tant, convèncer si més no una 
part del 20% que no ho té clar i 
desactivar una part dels qui diuen 
que votaran «No». Aquest és 
l’objectiu que pretén el llibre de 
David Vila: arribar a la gent que 
encara no ho té prou clar.

En el primer apartat, l’autor 
ens diu que el Regne d’Espanya i 
la República Catalana serien 
bons veïns, ja que no patiríem les 

subordinacions jeràrquiques que 
ara ens fa estar barallats; en els 
altres apartats mostra la viabilitat 
econòmica catalana, la millora 
que hi hauria en les infraestruc-
tures, el reconeixement interna-
cional, l’important paper que 
tindríem dins la Unió Europea, o 
l’enfortiment de l’ús i la presèn-
cia de la llengua catalana. També 
planteja la possibilitat que el sen-
timent espanyol sigui viable dins 
la Catalunya independent, que 
aquesta permetrà teixir ponts 
d’entesa amb la resta de Països 
Catalans i que fi nalment l’aven-
tura del nou Estat serà una gran 
oportunitat per a construir un 
país més just, obert i solidari. Tal 
com el vulguem els catalans. ◆

JORDI SOLÉ I CAMARDONS

I si parlem amb 
el veí del segon?

Jaume Medina i Casanovas 
(Vic, 1949), poeta, estudiós 
de la literatura, traductor i 

catedràtic de fi lologia llatina a la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona, ha publicat enguany, en 
cosa de cinc mesos, tres llibres 
que constitueixen altres tantes 
aportacions a la cultura catalana. 
Tots han estat editats per Llibres 
de l’Índex (Barcelona). 

Així, pel març va sortir So-
bre Ramon Llull, un volum de 
322 pàgines en què es recullen 
diversos treballs a propòsit de 
Ramon Llull, ja publicats abans 
o bé inèdits, escrits entre els 
anys 1999 i 2012. S’hi troben 
estudis sobre l’obra llatina i ca-
talana del savi mallorquí, com 
també ressenyes d’obres d’altri 
i traduccions de textos lul·lians. 
Tot el que sigui estudiar i fer 
conèixer el primer gran escrip-
tor català (encara que també 
escriví en llatí i en àrab) és 
digne d’encomi i de suport. De 
fet, el professor Medina ha edi-
tat algunes de les obres més 
importants del Doctor Il·luminat 
en la col·lecció Corpus Christia-
norum (Continuatio Mediaeva-
lis), publicada per l’editorial 
belga Brepols. Medina, doncs, 
és un bon coneixedor del nostre 
gran escriptor medieval i val la 
pena de tenir en compte les se-
ves erudites aportacions sobre 
la fi gura del místic balear. Com 
que, per fortuna, Llull és apre-
ciat internacionalment, l’obra 
que comentem conté, a més de 
textos en català (la majoria), 

textos en llatí, italià, alemany i 
castellà.

També pel març va aparèixer 
l’obra titulada Estudis de litera-
tura catalana moderna i altres 
assaigs, un llibre de 380 pàgines 
en què s’apleguen articles, confe-
rències, presentacions i pròlegs 
fi ns ara dispersos en diferents 
publicacions o, en alguns casos, 
inèdits, escrits entre els anys 
1986 i 2012. Completant un re-
cull anterior (Lletres d’enguany i 
d’antany, 2003), conté treballs 
sobre autors catalans dels segles 
xix i xx (Jaume Balmes, Torras 
i Bages, Verdaguer, Guimerà, 
Costa i Llobera, Carles Riba, 
Josep Carner, etc.), com també 
sobre el Noucentisme i altres te-
mes literaris. Tots els estudis 
(vint-i-sis, en total) són en català, 
excepte un que és en castellà. Si-
gui com sigui, mostren l’interès 
de Jaume Medina a examinar la 
tradició de què formem part, 
«per tal de progressar —com diu 
ell— en el camí del seu coneixe-
ment». Destacaríem, en aquest 
coneixement, el que Medina té 
sobre Riba, de qui publicà una 
biografi a en dos volums (Carles 
Riba (1893-1959), 1989).

Més recentment, pel juliol, 
ha sortit a la llum pública la ter-
cera aportació mediniana, amb el 
títol La lenta agonia del català, 
o l’ús de la llengua en els mitjans 
de comunicació, un assaig de 146 
pàgines en què l’autor va denun-
ciant tot d’aspectes en què el nos-
tre idioma es mostra acastellanat 

o defectuós. L’esperit de Jaume 
Medina coincideix amb el de 
Llengua Nacional, que també 
volem una llengua genuïna i llui-
tem contra la degradació idiomà-
tica. Ell ha anat anotant meticu-
losament exemples dels mitjans 
audiovisuals i de la premsa es-
crita (de l’any 1995 ençà) en què 
falla alguna cosa. Aquests exem-
ples, els agrupa i els comenta. En 
general, creiem que té raó, si bé 
el llibre hauria d’haver estat sot-
mès a una ulterior revisió (diem 
«ulterior» perquè el primer origi-
nal ja va ser poc o molt revisat, 
precisament pel qui signa aquesta 
nota) per tal d’afi nar-hi una sèrie 
de coses, com ara distingir entre 
allò que són realment barbaris-
mes inadmissibles, allò que són 
acostaments poc aconsellables a 
una altra llengua i allò que són 
localismes que no es poden pre-
sentar com a propis d’un model 
normatiu sinó simplement com a 
curiositats. Tanmateix, el conjunt 
de l’assaig no deixa de ser, com 
diu la contraportada, «un toc 
d’alerta als polítics, als acadè-
mics, als responsables del món 
de la comunicació i a la comuni-
tat catalanoparlant en general, 
perquè reaccionin –si ho creuen 
oportú– davant del deteriorament 
contrastat del signe més caracte-
rístic de la identitat nacional».  
Confi em que, gràcies a aquesta 
desitjable reacció, es capgiri el 
pessimisme del títol del llibre i es 
pugui parlar d’una «lenta recupe-
ració del català». ◆

JOSEP RUAIX I VINYET

Tres 
aportacions de 
Jaume Medina
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La Universitat de València, 
sota la direcció de Francesc 
Esteve, acaba de publicar 

la Gramàtica zero. El millor ús 
amb la mínima gramàtica, una 
guia pràctica que intenta resoldre 
els problemes i dubtes més fre-
qüents i més rellevants en sintaxi. 
És una obra que, per una banda, 
vol donar suport a tots els profes-
sors, els estudiants i membres del 
personal d’administració que vo-
len expressar-se en català però 
que vacil·len en la correcció i 
l’adequació de formes; i, de l’al-
tra, desitja contrarestar tota la 

línia dialectalitzant que impulsa 
el Govern valencià des de l’admi-
nistració amb l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua i els conver-
sos al dialectalisme. Ha anat bé, 
doncs, que la Universitat de Va-
lència assumís la responsabilitat 
de fer-la i que s’hi hagin afegit 
totes les universitats públiques 
valencianes, difonent el llibre en-
tre el seu personal. 

A la Universitat de València 
l’acolliment fou tan bo que els 
quasi dos mil exemplars que se’n 
feren s’exhauriren en dos dies i 
n’hagueren de fer tot seguit una 
reimpressió. 

Tanmateix, l’assumpció per 
totes les universitats valencianes 
implica algunes limitacions 
quant al model de llengua i un 
cert eclecticisme en les solucions 

proposades. Amb tot, s’ha reeixit 
a imposar el model més ‘conver-
gent’ —en el sentit de Sanchis 
Guarner— i unitarista que s’ha 
pogut, amb ‘català’ com a deno-
minació normal de la llengua i 
amb una referència a la norma-
tiva comuna de les universitats 
valencianes i del IEC, com a font 
última. 

Té gràcia, això del IEC, quan 
sabem que Francesc Esteve, 
juntament amb altres gramàtics, 
hi han estat ben crítics per tota 
una sèrie de coses; però, des del 
punt de vista legal, l’AVL és una 
institució de la Generalitat Valen-
ciana i, com més va, més poder 
té, no sols nominal sinó efectiu, 
una influència que cal con -
trarestar amb referències més 
serioses i unitàries. ◆

Barcino publica en dos volums l’obra poètica completa i bi-
lingüe (català-castellà) de Pere Torroella, mestre d’amor del 
segle xv i deixeble d’Àusiàs Marc. Ha estat el fi lòleg gironí 

Francisco Rodríguez qui ha preparat aquesta edició.
Torroella, de nissaga empordanesa, fou considerat un poeta i 

un prosista refi nat, un mestre d’amor. 
El primer volum de l’obra recull les poesies en català, i el se-

gon, les escrites en castellà i uns textos en prosa, que en total 
formen unes vuit-centes pàgines de temàtica amorosa i cortesana 
a mitjan segle xv, que ens fan conèixer la poesia de la Castella 
d’aleshores, de la Corona d’Aragó, dels trobadors provençals i dels 
poetes italians. ◆

Francesc Esteve,
Gramàtica zero,
Universitat de València,
València 2011.

Pere Torroella (edició crítica 
de Francisco Rodríguez),
Obra completa (dos vols.),
Editorial Barcino,
Barcelona 2011.

Gramàtica zero

Obra completa

Joaquim Martí Mestre, pro-
fessor de la Universitat de 
València i membre de l’Ins-

titut Interuniversitari de Filolo-
gia Valenciana, ens presenta el 
Diccionari de Josep Bernat i 
Baldoví (1809-1864) en el seu 
context històric, el primer diccio-
nari d’un autor valencià del segle 
xix, el qual vol contribuir a mi-
llorar el coneixement del nostre 
vocabulari històric, possibili-
tant-ne una valoració crítica que 
permeti d’obrir la porta al seu 
aprofi tament actual.

Bernat i Baldoví és probable-
ment el nostre escriptor costu-
mista més popular del segle xix. 
Ell va saber captar amb gran 
precisió el valencià col·loquial i 
popular, el «llenguatge de la 
pla ça pública», com diria Bakh-
tin, convertint la seua obra en 
una font ben valuosa per a conèi-
xer la llengua parlada del nostre 
passat immediat i comprovar la 

vigència que encara manté en els 
nostres dies. 

Germà Colón ja va assenyalar 
que Bernat i Baldoví «es trobava 
en un món rural, encara no massa 
infl uït per la civilització tècnica», 
per la qual cosa «el seu llenguatge 
té una immediatesa extraordinà-
ria» i «és una mina en l’ús d’un 
lèxic valencià ben autèntic, no 
gens infl uït per modes forasteres».

Es tracta d’un model lin-
güís tic i lèxic que té els seus 
antecedents immediats en els 
col·loquis valencians del segle 
xviii i primera meitat del xix, 
el qual va fer seu el nostre autor, 
adaptant-lo a les característi-
ques de la seva obra, més com-
plexa i variada que la dels col-
loquiers, i que, a través d’ell, va 
poder passar al teatre valencià 
de vocació popular que va fl orir 
especialment en la segona mei-
tat del segle xix i les primeres 
dècades del xx. En aquest sen-

tit, Josep Bernat és una fi gura 
clau en la transmissió i evolució 
literària de la varietat lingüís-
tica popular i del registre 
col·loquial valencià moderns.

Però en l’obra de Bernat, 
com en la dels col·loquiers an-
teriors i en la dels sainetistes 
posteriors, no hi són absents 
els castellanismes; la majoria 
són els habituals en el valencià 
de l’època, del qual no deixen 
de ser un element caracteritza-
dor que una història del lèxic 
no pot defugir. Ara bé, no hi 
falten els casos de la presència 
de mots ben genuïns on en el 
valencià popular actual con-
corre sovint un castellanisme, 
que de vegades ja s’ha imposat. 
Tanmateix, alguns dels caste-
llanismes fets servir pel nostre 
autor són segurament artifi cio-
sos, purament literaris, fruit de 
la voluntat d’imitar models li-
teraris d’origen. ◆

Joaquim Martí Mestre 
(curador),
Diccionari de Josep Bernat i 
Baldoví (1809-1864) en el seu 
context històric,
Denes Editorial, 
Paiporta 2011.

Diccionari...



A L’ESCOLA CATALANA NO SE LI ACABEN LES IDEES.
PERÒ SÍ ELS RECURSOS.

Carles
Professor de l'Escola Joaquima 
de Vedruna (Terrassa)

Des de fa 35 anys els Premis Baldiri Reixac utilitzen el micromecenatge per dotar de recursos econòmics els millors 
projectes pedagògics orientats a la millora qualitativa de la nostra escola. Fins ara han estat més de 3.000 centres, 
alumnes i mestres els qui s’han beneficiat dels Premis. A la Fundació Lluís Carulla estem convençuts que cada projecte 
impulsat pels Baldiri és fonamental per al futur de Catalunya. I no volem deixar que la situació econòmica es faci notar 
en aquest àmbit. L’escola catalana viu un moment decisiu en el conjunt de l’àrea lingüística per la limitació dels recursos 
que s’hi destinen i pels intents de reduir la presència del català a l’escola. És per això que avui, més que mai, necessitem 
el suport de tothom. Cada aportació compta. Per petita que sigui. Perquè, com deia un vell savi, «no hi ha error més gran 
que el de qui no va fer res perquè només podia fer una mica». Col·labora.

I, com a «Ànima dels Baldiri», rebràs el llibre-Nadala 2013 de la Fundació Lluís Carulla. Una magnífica publicació 
enguany dedicada al món casteller.

COL·LABORA:
93 200 53 47
impulsemelsbaldiri.cat
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