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45. ESCAURE / ESCAURE’S / CAURE

 EXEMPLES D’ÚS  

Aquestes paraules no li escauen.

Estas palabras no son propias de él.

Aquest any l’aniversari de la meva amiga s’escau en diumenge.

Este año el cumpleaños de mi amiga cae en domingo.

Aquest vestit et cau molt bé.

Este vestido te sienta muy bien.

escaure

Escaure significa ‘anar bé, convenir, allò que algú fa amb la seva ma-
nera de ser’; ‘ésser adequat a algú, o a alguna cosa’, en algun lloc; 
contribuir a la bellesa d’algú. 

Aquest gerro no hi escau, en aquest racó.

Este jarrón no pega en este rincón.

L’entrenador ha fet unes declaracions que no li escauen gens.

El entrenador ha hecho unas declaraciones que no son propias de él.

Aquest jersei t’escau molt.

Este jersey te sienta muy bien.

escaure’s

Escaure’s significa ‘trobar-se ocasionalment en un lloc’; ‘passar 
una cosa en una data’. 

En aquell moment es va escaure que va passar el meu amic.

En aquel momento acaeció que pasó mi amigo.

Enguany la Setmana Santa s’escau molt aviat.

Este año la Semana Santa cae muy pronto.

caure

Caure, a més de moure’s una cosa de dalt a baix pel seu propi pes: 
La poma va caure de l’arbre, també té el significat d’‘anar bé o mala-
ment la roba, unes arracades’, és a dir, en aquest sentit, té el signifi-
cat d’escaure. 

Aquestes ulleres no et cauen gens bé.

Estas gafas no te sientan nada bien.
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 OBSERVACIONS 

•  Encara que caure és sinònim d’escaure, escaure té un significat 
més ple que no pas caure (que exigeix la presència de l’adverbi o 
la frase canvia de sentit). Compara les tres frases:  

Aquestes ulleres no t’escauen (o no t’escauen gens).

Estas gafas no te sientan bien (o nada bien).

Aquestes ulleres no et cauen bé (o no et cauen gens bé).

Estas gafas no te sientan bien (o nada bien).

Aquestes ulleres no et cauen (o no et cauen gens).

Estas gafas no se te caen (o no se te caen nada).

• Si escau  si procede; si s’escau  en su caso, si se tercia.

Llegiu el document i, si escau, signeu-lo.

Leed el documento i, si procede, firmadlo.

Anirem a la Seu d’Urgell i, si s’escau, ens arribarem a Andorra.

Iremos a la Seu d’Urgell y, si se tercia, nos llegaremos hasta An-
dorra.

•  El verb caure apareix en expressions incorrectes: caure gros  

caure malament o caure’s  caure / caure-hi.

I ARA, PRACTIQUEM-HO

Omple els buits amb les paraules següents: queia, si s’escau, 

cau, s’escau, escau, si escau. 

És un color que ... molt als ulls blaus. Sempre que vaig al Pirineu ... 
que plou. Primer es pensava que no li ... bé la brusa i ara no se la 
treu mai. Aquest estiu penso agafar un bitllet quilomètric i, ..., ar-
ribaré fins a Sant Petersburg. Llegiu l’acta de la darrera reunió i, ..., 
signeu-la. En quin dia ... la segona Pasqua? 

 NOTES 

marró

Exemples d’incorreccions
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1103
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231

Solucionari
seu carrer hi ha més de dues-centes botigues. La Laura ha arribat la número dos. Doni’m dues entrades per a la fila dos i tres per a la fila u. Aquest suc té dues-centes trenta-dues calories.

40. DURESA / MADURESA / CEGUESA 

La pobresa és un gran problema. Es comportava sempre amb molta senzillesa. La seva ceguesa no l’impedia de veure els problemes amb claredat. Em preocupa l’aridesa del terreny.

41. EL VEU / HO VEU
Coneixia les normes, però no les obeïa. Em pensava que eren els teus amics, però no els són pas. Tot això ja fa temps que ho havia sentit explicar. Volia saludar la nova directora, però no la vaig veure. La nova monitora és molt simpàtica, però l’anterior també ho era. S’estudien les capitals d’Àsia perquè les d’Europa ja les coneix. Em pensava que eren amics teus, però no ho són pas. En Josep n’és molt, d’intel·ligent!

42. EMBOLICAR / LLIGAR
Hem embolicat el paquet amb plàstic. El lligarem amb una corda. S’han fet un embolic amb les maletes. El problema cada vegada s’embolicava més. El van embolicar/emmerdar en el tràfic de drogues. No 

vagis a casa seva que acabarà embolicant-te. Si vénen els teus amics ja la tindrem armada (o ja tindrem sarau). Abans tothom cargolava els cigarrets.

43. EN / AMB (1) 
En síntesi, el document recollia tots els punts que havien tractat. Va venir amb el seu xicot. Vivia en un barri molt nou. En aquella època, creia en idees molt estranyes. Ho va solucionar amb penes i treballs. Sempre hi arribàvem en poc més de tres quarts. Creia ∅ que ho podria fer.

44. EN / AMB (2) 
Li encanta d’anar amb / en bicicleta a tot arreu. Deu mots acabats en / amb vocal. Els noms dels càrrecs s’escriuen en / amb minúscula. Quan reproduïm literalment un text, el posem amb  / entre cometes. Jonh Lennon va néixer al / en el segle XX.

45. ESCAURE / ESCAURE’S / CAURE

És un color que escau molt als ulls blaus. Sempre que vaig al Pirineu s’escau que plou. Primer es pensava que no li queia bé la brusa i ara no se la treu mai. Aquest estiu penso agafar un bitllet quilomètric i, si s’escau, arribaré fins a Sant Petersburg. Llegiu l’acta de la darrera reunió i, si escau, signeu-la. En quin dia cau la segona Pasqua?



EDITORIAL

Raimon i altres

El 21 de març proppassat es va fer pública la notícia 
que Òmnium Cultural havia atorgat el 46è Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes al cantautor i 

poeta Raimon, nom amb què és conegut Ramon Pele-
gero i Sanchis (Xàtiva, 1940), en reconeixement a la 
seva gran trajectòria cultural, cívica i per la unitat de 
la llengua. L’acte de lliurament és previst per al 10 de 
juny, al Palau de la Música Catalana. Des de LLEN-
GUA NACIONAL ens adherim a aquest reconeixement 
i subratllem tres dimensions de la fi gura de Raimon: 
la defensa de la unitat del domini lingüístic català en 
l’espai (actuant amb naturalitat en la llengua comuna 
a valencians, balears, principatins, etc.) i en el temps 
(posant melodia i interpretant poemes catalans de 
totes les èpoques); la reivindicació de la justícia social 
i dels drets dels éssers humans i dels pobles; i el bon 
gust, tant en el seu aspecte literari com music al. Rai-
mon ha donat prestigi a la nostra cultura i ha estat i 
és un puntal de la idea de Països Catalans.

Sortosament, Raimon no és pas l’únic ciutadà que 
ha contribuït al bé d’aquests nostres països i d’aques-
ta nostra cultura. Són molts més. Per això creiem 
oportú d’esmentar altres personatges benemèrits que 
recentment, per llei de vida, ens han deixat.

Així, el 15 de març es va saber la mort de Ramon 
Guitó i Pons, esdevinguda a Maçaners (Bergue-
dà), on havia nascut en 1949. Ramon Guitó era un 
dinamitzador cultural, polític i editor. Conreador 
i fomentador de la poesia, havia contribuït a edi-
tar obres literàries que altrament haurien restat 
en l’oblit. 

El 18 del mateix mes moria, a Barcelona, Josep 
Maria Albaigès i Olivart (Juneda, 1940), enginyer, 
economista i escriptor. Autor de més d’un centenar 
de llibres, era un home de múltiples afi cions.  Des-
taquem la seva contribució a la ciència dels noms 
propis, amb diversos diccionaris i enciclopèdies, i 
la seva actuació dins la Societat d’Onomàstica. 

El 21 del mateix mes de març va morir, a la 
mateixa ciutat, Josep Maria Andreu i Forns 
(Barcelona, 1920), el lletrista més prolífi c de la 
Nova Cançó, autor de Se’n va anar (tema que, en 
veu de Salomé i Raimon, va guanyar el Festival de 
la Cançó Mediterrània de l’any 1963), El gripau 
blau i 450 textos més, comptant-hi les creacions 

originals seves i les adaptacions. Va fornir, doncs, 
la base literària del fenomen massiu que ha estat la 
Nova Cançó catalana. Fou distingit amb la Creu 
de Sant Jordi.

Una altra defunció del mes de març, esdevin-
guda el dia 29 a Girona, va ser la del fi lòleg i teò-
leg Modest Prats i Domingo (Castelló d’Empúries, 
1936), professor de la universitat gironina i autor, 
entre altres obres, de El futur de la llengua catala-
na (obra escrita conjuntament amb Albert Rossich 
i August Rafanell) i Història de la llengua catala-
na (escrita juntament amb Josep M. Nadal). Era 
membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans 
i havia rebut la Creu de Sant Jordi.

 El dia 7 d’abril, a la ciutat comtal, se’ns n’anava 
l’escultor Josep Maria Subirachs i Sitjar (Barcelona, 
1927), artista de fama internacional, especialment 
conegut per les seves obres ubicades a Montserrat 
i per la part escultòrica de la façana de la Passió 
de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. 
Entre altres distincions, rebé la Creu de Sant Jordi.

El 14 del mateix mes fi nava, a Barcelona, Albert 
Manent i Segimon (Premià de Dalt, 1930), referent 
intel·lectual del catalanisme i un dels ideòlegs de la 
primera Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya en l’actual democràcia. A més de prolí-
fi c autor (com ara en temes biogràfi cs), s’implicà 
en la construcció de nombroses institucions (com 
ara l’esmentada Societat d’Onomàstica). En el 2011 
va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

El 23 del mateix mes d’abril, diada de Sant 
Jordi, acabava la seva vida terrenal, a Cornellà de 
Llobregat, Mn. Antoni Maria Oriol i Tataret (Cama-
güey, Cuba, 1928), màxima autoritat, a Catalunya, 
sobre la doctrina social de l’Església i defensor, des 
d’aquest punt de vista, del dret a l’autodeterminació 
del nostre poble, com es podia veure en l’editorial del 
número anterior de la nostra revista. 

I el mateix dia moria a Tortosa, on havia nascut 
en 1931, el farmacèutic i escriptor Gerard Vergés 
i Príncep. Ha estat anomenat «patriarca de les lle-
tres ebrenques». Premiat pels seus versos en català, 
va excel·lir també en la traducció poètica de Sha-
kespeare. Posseïa la Creu de Sant Jordi. ◆
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PREMI RAMON ARAMON I SERRA

Premi Ramon Aramon i Serra 
a la Lleialtat Lingüística

Aquest any, el dia 9 de maig, en el teatre del Centre 
Moral i Cultural del Poblenou (Barcelona), l’Associa-
ció Llengua Nacional ha lliurat el Premi Ramon Ara-

mon i Serra a la Lleialtat Lingüística a una persona i a una  
entitat. Quant a la persona, fou distingit Eliseu Climent i 
Corberà; quant a l’entitat, l’Abadia de Montserrat.

Eliseu Climent s’ha fet mereixedor del premi per la seva 
llarga trajectòria de promotor cultural en el País Valencià i 
pel compromís amb la llengua com a editor i difusor (parti-
cipà en la fundació d’Acció Cultural del País Valencià, fou 
l’iniciador del setmanari El Temps, creà el Centre de Cultura 
Contemporània Octubre...).

El jurat del premi decidí d’atorgar-lo també a l’Abadia 
de Montserrat per ser els monjos uns pioners en el bon ús, 
defensa i promoció de la llengua catalana, com també per ser 
aquesta abadia un símbol de la fe del nostre poble i una fl ama 
d’identitat dels catalans.

Hi hagué parlaments per part de Núria Aramon, Salvador 
Cot, Eliseu Climent (el guardonat individual), Toni Teruel 
i de dom Josep Miquel Bausset de l’Abadia de Montserrat. 
Clogué l’acte el senyor Santiago Espot.

Finalment, Núria Inglès, conductora de tot l’acte, oferí 
als assistents unes animades cançons catalanes i es passà a 
prendre una copa de xampany.

 Els guardonats amb alguns dels membres del jurat         LES FOTOS SÓN TOTES DE FRANCESC JUTGLAR

La «lleialtat lingüística» ens demana de ser coherents en l’ús de la llengua catalana, 
sempre i en qualsevol activitat, als territoris de la nostra nació. 

La llengua catalana és la llengua nacional del nostre poble.



PREMI RAMON ARAMON I SERRA

Núria Aramon glossant la fi gura del seu pare, 
Ramon Aramon i Serra

Núria Inglès un una de les interven-
cions de la conducció de l’acte

Salvador Cot fent la presentació d’Eliseu 
Climent, mereixedor del guardó

Joan Buxadé donant la benvinguda als assistents en nom 
de Llengua Nacional i agraint al Centre Moral i Cultural el 
bon acolliment per a celebrar la donació d’aquest Premi 



PREMI RAMON ARAMON I SERRA

Eliseu Climent, agraint el guardó i estenent-se en alguns fets històrics  
sobre la bona relació-ajuda del País Valencià - Principat de Catalunya

Una part de la sala-teatre amb els assistents al lliurament del Premi Ramon Aramon i Serra



PREMI RAMON ARAMON I SERRA

Toni Teruel fent la presentació de l’Abadia 
de Montserrat, mereixedora del guardó

Santiago Espot fent el parlament de cloenda de l’acte

Dom Josep Miquel Bausset parlant en nom de l’Abadia de Montserrat



SOCIOLINGÜÍSTICA

LLENGUA NACIONAL - núm. 87 - II TRIMESTRE DEL 2014    9

El federalisme: un amor impossible
Marcel Fité

En record de Leandre Colomer

El mes de març passat va fer vint-i-
cinc anys de la mort —en plena joven-
tut— de Leandre Colomer. Leandre 
Colomer fou un estudiós, un divulga-
dor i un defensor del model federalista 
català. Però, sobretot, Leandre Colomer 
va ser un home d’acció, un defensor de 
la justícia social i de les llibertats i els 
drets nacionals de Catalunya, en el marc 
d’una confederació de pobles ibèrics.

Leandre Colomer i Calsina havia 
nascut a Barcelona el dia 13 de setembre 
de 1951. Dotat d’una gran sensibilitat, de 
jovenet començà a fer classes —a través 
de la parròquia de la Mina— a grups 
d’immigrants pobres i marginats. L’any 
1969 va ser detingut i jutjat pel Tribu-
nal de Orden Público franquista, que el 
va haver d’absoldre per falta de proves.

La seva activitat va ser ingent. Ja 
d’estudiant va crear revistes, va pro-
moure conferències, taules rodones, 
exposicions, setmanes culturals... Una 
vegada acabà la carrera —d’Història— 
va fundar, juntament amb dos companys 
més, la revista L’Avenç; va treballar a 
l’Escola Superior de Ciències Socials; 
va col·laborar amb diverses editorials i 
diaris (Avui, La Vanguardia), i va ser 
professor de l’ICE de la Universitat de 
Barcelona.

Un dels temes centrals del seu pen-
sament era la relació de «Catalunya 
amb els altres pobles hispànics, la idea 
catalana d’Espanya i el projecte d’Es-
tat peninsular que se’n deriva». Per a 
ell, aquesta relació s’havia de basar en 
la idea del pacte, un pacte basat en la 
llibertat i que havia de comportar la 
sobirania de les parts. El seu somni era 
recuperar —reelaborat— l’antic federa-
lisme que havia regit els destins de la 
Península abans de 1714 i que, segons 
ell, havia estat capaç de crear un cert 
clima de llibertat i de germandat entre 
els pobles ibèrics.

Coherent amb aquest planteja-
ment, Colomer es va interessar també 
pel primer intel·lectual i polític que 
desenvolupà el concepte de federa-
lisme al continent europeu: Francesc 
Pi i Margall, «el català més eminent 
del segle xix», en paraules de Rovira 
i Virgili, i que tingué una gran influ-
ència en intel·lectuals i polítics com 
Gabriel Alomar o Joan Montseny.

Una veu en el desert

Leandre Colomer, malgrat les múl-
tiples sotragades i enganys patits pel 
poble català (1714, 1923, 1939, etc.), 
tenia una fe il·limitada —quasi reli-
giosa— en el federalisme d’arrel pac-
tista. Això no obstant, fins i tot en 
aquells encara esperançadors anys 
vuitanta, ja s’adonava que, «havent-se 
restaurat les institucions i l’autonomia 
política, no s’havia restablert entera-
ment la continuïtat històrica». Conti-
nuïtat històrica que segons ell havia 
de retornar els drets i llibertats als 
pobles d’Ibèria, units en una frater-
nal i igualitària interdependència con-
federal.

Potser va ser pel seu progressiu 
desencís; potser per la seva gran sen-

sibilitat —de la qual podria derivar 
una certa tendència depressiva—; pot-
ser —en paraules del seu pare, Josep 
Colomer— «el fet de no haver assolit la 
continuïtat de la gran majoria dels pro-
jectes el portà a una crisi que l’induí a 
llevar-se la vida un dissortat 12 de març 
de 1989, a trenta-set anys».

Amb Leandre Colomer moria un 
excel·lent professor, un gran activista i 
un defensor lúcid i constant de les lli-
bertats d’una Catalunya que somiava 
socialment justa, nacionalment com-
pleta i confederalment agermanada 
amb la resta de pobles peninsulars. 
Un model de relació que, com es pot 
comprovar diàriament, és justament 
el contrari del que s’ha acabat impo-
sant a l’Estat espanyol actual, en què 
la mutilació de l’Estatut català —votat 
pel poble i aprovat pel Parlament i 
per les Corts espanyoles— va ser 
arbitràriament i injustament destrossat 
per un tribunal nomenat a dit que es fa 
dir «Tribunal Constitucional».

Les nacions oprimides són com aquella fruita que 
només penja de l’arbre fi ns que és madura.

A. R. Jackes Turgot 

Leandre Colomer
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El federalisme avui

Aquests dies es torna a parlar de 
federalisme. Sorprèn que, després de 
tants anys de tenir-lo tancat amb pany 
i clau, algunes formacions i intel·lec-
tuals tornin a aixecar la bandera del 
federalisme. Sobretot sorprèn tenint 
en compte que alguna d’aquestes for-
macions, mentre ha estat al poder, no 
ha mogut ni un dit a favor de l’op-
ció federal. Justament, precisament, 
curiosament, ara que Catalunya es plan-
teja fi tes nacio nals molt més ambicioses 
és quan han començat a sorgir federa-
listes com bolets. Tot plegat em recorda 
un fet viscut pels estats americans des-
prés de llur independència, en què la 
paraula federalisme va ser usada com a 
sinònim i estafa per a encobrir el cen-
tralisme, els privilegis i un intent 
d’uniformització.

Federalistes i antifedera-
listes als EUA

Els nous estats sorgits de les 
antigues colònies britàniques 
estaven més interessats a mante-
nir llur independència que no pas 
a mantenir la unió que els havia 
ajudat a guanyar la guerra contra 
la metròpoli. La seva proverbial i 
intel·ligent desconfi ança envers el 
poder els feia recelar de qualsevol 
forma de domini supraestatal, ja 
que podria resultar encara més perillós 
que el britànic pel fet de tenir-lo més a 
prop. Això no obstant, Hamilton i sobre-
tot Washington, tots dos federalistes, 
eren partidaris d’un poder central fort. 
Els federalistes eren terratinents, aristò-
crates i gent de negocis, pro-britànics i 
bàsicament conservadors. Els antifede-
ralistes, representats principalment per 
Thomas Jefferson i Thomas Payne, eren 
majoritàriament pagesos i petits rama-
ders (grangers), republicans, liberals, 
antibritànics i anticentralistes.

Federalistes i demòcrates

La pressió dels federalistes va fer que 
l’any 1787 es promulgués la Constitució 
federal nord-americana; la primera de 
les constitucions modernes i, paradoxal-
ment, la més antiga de totes les actuals. 

Una Constitució bàsicament pensada per 
a defensar del poder els ciutadans de la 
Unió i amb fortes limitacions per part 
dels estats confederats. No solament no 
es podia posar cap impost als ciutadans 
de les antigues colònies, sinó que ni tan 
sols els governs d’aquelles estaven obli-
gats a contribuir al manteniment de la 
Unió. Cada un dels estats, a més, tenia 
(i encara té) la seva pròpia Constitució 
—que pot esmenar en cada elecció— i 
que el preserva dels possibles abusos del 
poder central.

Una altra característica de la jove 
democràcia americana va ser l’estricta 
separació de poders amb què va néixer. 
Quan Washington començà a governar, 
va cercar consell al Senat i al Tribunal 
Suprem, però cap de les dues institu-
cions no va acceptar de col·laborar-hi per 

deixar clara d’aquesta manera la seva 
independència envers el poder executiu.

Washington es va veure obligat a 
buscar consellers amb un fort carisma 
per a tirar endavant la seva tasca. Un 
d’ells, Hamilton, era federalista i, per 
tant, partidari d’un poder central ampli i 
fort. Un altre, Jefferson, era partidari del 
poder dels estats, contrari al poder fede-
ral i un demòcrata convençut. A partir 
d’aleshores l’oposició federalistes-anti-
federalistes passà a ser la de federalis-
tes-demòcrates.

La mort del federalisme

Quan l’any 1801 Jefferson va ser 
investit president dels Estats Units, 
el primer que va fer va ser abolir les 
lleis repressives que el seu predecessor 
federalista (Adams) havia fet aprovar i 

començà a aplicar una política pensada 
per a tot el poble. La seva tasca va impe-
dir que els Estats Units es convertissin 
en una república aristocràtica en mans 
dels terratinents. Es pot ben dir que la 
vida democràtica dels EUA començà 
amb Jefferson i té les arrels en l’obra de 
l’injustament oblidat Payne.

Això no obstant, els federalistes en -
cara van continuar recol·lectant vots de 
la gent de bona fe fi ns a 1805. Però el 
poble, cada vegada més desenganyat de 
la seva política, cada vegada més cons-
cient de la realitat i de la falsedat que 
s’amagava rere la paraula federalisme, 
l’any 1815 els va girar l’esquena del tot: 
els demòcrates, no solament van gua-
nyar, sinó que els federalistes no van 
treure cap escó. En una paraula, van 
desaparèixer.

El federalisme: confiança 
o perfídia?

Leandre Colomer creia fer-
mament en una solució federal 
basada en el pacte. Però perquè 
aquest pugui existir hi ha d’haver 
un mínim de confi ança entre les 
parts que han de pactar. De fet, tal 
com he explicat algunes vegades, 
federar prové de la forma indo-
europea *bhoid, que signifi cava 
‘persuadir’ i va evolucionar cap a 
les formes llatines foedus (‘pacte’, 
‘tractat’), fi do (‘tenir confi ança’) i 

fi des (‘fe’, ‘fi delitat’, ‘perfídia’). 
Tenia raó Leandre Colomer quan 

afirmava que el somni polític per-
sistent, històric, gairebé genètic, 
dels catalans ha estat la confedera-
ció ibèrica. Una confederació a l’es-
til suís, americà, alemany... Durant 
molts anys Catalunya, que és un poble 
obert, dialogant i partidari de pac-
tar i de col·laborar, ha buscat infruc-
tuosament la possibilitat de dialogar 
d’igual a igual amb els altres pobles 
ibèrics. Històricament ho trobem escrit 
en textos de Jaume I, de Desclot, de 
Muntaner, de Cambó, de Pujol i de 
molts altres. Però el seu anhel i la seva 
generositat —de la qual jo mateix he 
parlat tantes vegades: Sagrajas, Alar-
cos, Navas de Tolosa, Algesires, etc., 
etc.— han topat una vegada i una altra 
(comte-duc d’Olivares, Felip V, capi-

Jefferson
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tans generals, dictadures, etc.) amb la 
tendència dominadora i gens democrà-
tica d’aquest conglomerat de xarxes 
aristocratitzants i fi nanceres, opaques, 
poc democràtiques i alhora terrible-
ment extractives, que monopolitzen el 
nom d’Espanya. No és pas en va que 
aquesta Espanya tingui com a emblema 
la imatge del toro, símbol inequívoc 
—segons la mitologia clàssica— de la 
«dominació perversa».

Durant anys els catalans han intentat 
reorganitzar-se, després de les succes-
sives i constants desfetes, al voltant del 
moviment anomenat catalanisme i, més 
endavant, una part important d’aquest, a 
través del nacionalisme. Però tot plegat 
no ha estat res més que la construcció 
d’un instrument de defensa destinat a 
permetre una mínima subsistència rizo-
màtica a la societat catalana.

La construcció d’una Espanya confe-
deral i democràtica (Pi Margall, Manco-
munitat de Prat de la Riba, Macià, Auto-
nomia actual, etc.) ha topat sempre amb 
la incomprensió en forma de baionetes i 
tricornis, i en la manca de voluntat polí-
tica expressada a través de lleis, de sub-
terfugis i de tribunals d’una imparciali-
tat més que dubtosa.

Ara, després de més de trenta anys 
d’arrossegar-se per les corrompudes i 
putrefactes catifes del poder, el senyor 
Rubalcaba i la seva escolania s’han 
tret del barret de copa —que tan bé 
els caracteritza— el conillet del fede-
ralisme. 

Parlar avui de federalisme a Cata-
lunya sona a engany, fa gust amarg 
i olor de socarrim. És ben legítim, 
certament. Però no podran evitar que a 
les orelles de molta gent soni a moneda 
falsa, amb un dring no tan sols d’opor-
tunitat perduda, sinó de cosa passada, 
d’oportunisme circumstancial, de 
voluntat de dividir, de posar bastons a 
les rodes a l’única ocasió que resta al 
poble català de recuperar les llibertats 
que li van ser arrabassades per la força 
i que avui li són negades a les urnes. 

Certament, perquè es pogués pro-
duir qualsevol mena de pacte hauria de 
predominar en l’ambient un clima de 
confi ança que malauradament no veig 
enlloc. Després de quaranta anys de dic-
tadura i de tota una rècula de fets histò-
rics clarament repressius i objectivables, 
que la bona gent ja semblava disposada a 
oblidar, la retallada de l’Estatut per part 
de l’anomenat Tribunal Constitu cional, 

votat pel poble català i aprovat pel Parla-
ment i per les Corts espanyoles, ha des-
vetllat la consciència de milions de ciu-
tadans d’aquest país i ha obert un nou 
horitzó polític en què la possibilitat de 
federar-se amb Espanya és vista com un 
subterfugi més dels molts que s’inventa 
la cara amable de l’Estat espanyol per 
continuar tenint el poble català dominat 
i humiliat. Com es pot confi ar en algú 
que no et deixa votar, que no t’admet ni 
el dret a decidir?

Federalisme —com hem dit— 
prové de la forma indoeuropea 
*bhoid i és sinònim de confiança i 
de pacte. Però d’aquesta mateixa 
paraula *bhoid en prové el mot per-
fídia, que significa justament el con-
trari: engany, traïció a la confiança; i 
aquest és el mot que —a parer meu— 
millor defineix la sensació que molts 
senten envers Espanya, després de 
segles i segles de maldar per una rela-
ció simplement normal, acceptable, 
entre iguals; sense vencedors ni ven-
çuts, sense dominadors ni dominats; 
sense maltractadors ni maltractats. 
Una relació que els temps han evi-
denciat com una relació sense sortida, 
com un amor impossible. ◆

PLAERS 
D’AMETLLA

Trias Galetes - Biscuits SA
Ctra. de Sils, 36 
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 12 13
www.trias.cat



SOCIOLINGÜÍSTICA

12    LLENGUA NACIONAL - núm. 87 - II TRIMESTRE DEL 2014

Per un ensenyament autocentrat, nous horitzons

Andreu Salom i Mir

És d’una evidència aclaparadora que, 
a Mallorca, en aquesta illa d’arrels 
catalanes, la nostra normalització 

educativa passa, ineluctablement, perquè 
el català sigui l’única llengua vehicular i 
ofi cial de tot l’ensenyament. El fet de per-
tànyer a un país —al nostre país català— 
implica un arrelament integral als valors 
propis i a la nostra visió del món, que ha 
d’arribar a tots els racons dels centres esco-
lars per tal d’inculcar als infants una dinà-
mica que estigui amarada de les arrels 
del poble, i afavorir, en conseqüència, un 
efecte catalanitzador. Generalitzant, és una 
qüestió intrínsecament junyida al desenvo-
lupament normal de qualsevol país.

Si volem afavorir la integració dels 
nins no catalanoparlants, si no volem crear 
desarrelats, hem de posar molta cura a con-
rear amb naturalitat tots els aspectes de la 
nostra cultura (la llengua, les tradicions, 
la geografi a, la història, la literatura...). És molt important, 
doncs, que els marcs de referència siguin catalanocèntrics. 
És l’única manera d’aconseguir una autèntica normalització 
lingüística i de caminar cap a l’equilibri cultural del país. És 
a partir d’un ensenyament basat en continguts curriculars 
autocentrats que els nostres fi lls adquiriran un coneixement 
sufi cient de la nostra pròpia història i cultura, parant molt 
d’esment en l’amplitud i extensió dels Països Catalans. L’ob-
jectiu de futur del nostre país és la consolidació de l’espai 
català, d’un sistema educatiu nacional propi i de qualitat, on 
la llengua catalana i els continguts nacionals siguin les coor-
denades bàsiques de la pràctica educativa.

La minorització actual de la llengua catalana respecte a 
la llengua exògena interferidora, fruit d’una ocupació i d’una 
colonització que dura ja tres segles, fa que els models d’im-
mersió, sobretot a la capital i a les zones costaneres turístiques 
d’una forta immigració (principalment a Calvià), esdevinguin 
una necessitat peremptòria en el llarg camí que ens espera vers 
la recuperació i desenvolupament normalitzat d’una societat 
catalanoparlant prou forta i consolidada. Vet aquí, doncs, que 
la nostra llengua ha de ser general i l’única ofi cial de tot l’en-
senyament. Cal retornar el castellà (o el francès, en cas de la 
Catalunya del Nord) al lloc que li correspon: el de segona llen-
gua optativa entre altres, alhora que cal potenciar correctament 
l’ensenyament de l’anglès, cosa que ens ha de servir per a poder 
relacionar-nos amb el món sense intermediaris.

L’ensenyament és una eina bàsica per a la recupera-
ció nacional, entenent, com hem dit, que el marc referen-

cial, per a tots els nivells i en totes les assignatures, ha de 
ser el nostre: comarca o illa - Catalunya o Països Cata-
lans - Europa - món. Una tasca, la de l’ensenyament, que 
ha d’anar lligada a una acció política i social decidida i 
valenta, per tal que el català torni a ser una llengua vàlida 
i necessària en el camp laboral i de les relacions humanes 
(al carrer, als llocs de feina, als jutjats...). Una cosa (l’acció 
política i social de suport total a la llengua catalana) ha 
d’anar necessàriament lligada amb l’altra (l’acció escolar 
i d’aprenentatge de la llengua amb uns continguts curri-
culars autocentrats, és a dir, del propi país). Sols així els 
nostres fi lls podran créixer en un món de col·laboració, de 
justícia, de respecte i de dignitat. ◆
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Gravitant per l’espai exterior 
pels segles dels segles (Amén)
Andreu Salom i Mir

Els estats plurinacionals, en situa-
cions de debilitat estructural, 
intenten regular els seus meca-

nismes d’actuació, en el temps i en l’es-
pai, en funció de les possibilitats plau-
sibles de què disposen per a refermar la 
seva situació d’hegemonia i de domini. 
A l’Estat espanyol, en temps pretèrits, 
no gaire llunyans per cert, les disfun-
cions de caire autoritari del Poder ana-
ven marcades per l’actuació desfermada 
de la violència imposada per la raó de 
la força, per motiu d’una uniformització 
genocida. La poca convicció del desfer-
mat propòsit ha fet que, temps a venir, el 
projecte entràs en un col·lapse progres-
siu, provocat tant per la mateixa con-
sumpció de l’estat central com per les 
ànsies de llibertat i de desenvolupament 
natural de les nacions o pobles.

Verament, no ha existit mai un 
projecte vàlid i engrescador entorn 
d’això que en diuen Espanya, que sols 
ha admès la genufl exió i la submissió 
com a comportament caracterològic. 
Això ha comportat l’exaltació del cop 
de maça, dels privilegis, dels segres-
tos de les llibertats, de les dictadu-
res, de la persecució de les veus dis-
sidents... S’entén, doncs, que Espanya 
sigui l’únic país d’Europa on els feixis-
tes amb pedigrí titllen els demòcrates 
de nazis. No és d’estranyar que, en el 
seu moment, l’erudit valencià Gregori 
Maians, en el segle xviii, escrigués 
que «los castellanos quieren quitar-
nos aún la memoria de nuestra anti-
gua libertad: gente enemiga de todo 
género humano».

Catalunya farà el seu propi camí, 
això és indubtable. El mateix Vol-
taire ho deixà dit: «Catalunya pot 
prescindir de l’univers sencer i 
els seus veïns no poden prescindir 
d’ella.» És per això que declaracions 
com les del ministre d’Afers Exte-
riors espanyol, un tal Margallo, en 
el sentit que, en cas d’independèn-
cia, Catalunya «gravitarà per l’es-
pai exterior pels segles dels segles» 
(amén), demostren la impotència i la 
manca absoluta d’arguments de qui 
les fa. La dita afirmació es desfà, ella 
sola, com un terròs de sucre. Ens ho 
recorda el Mahatma Gandhi: «Primer 
t’ignoren, després se’n riuen, després 
t’ataquen i, finalment, guanyes.» Per 
aquí va la cosa. ◆
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Consells Populars 
de Cultura Catalana*
Joan Fuster (any 1981)

Acció infinitament 
més dràstica

Sota la bota de Franco, la reacció 
instintiva a favor del català, si hagués 
volgut donar-se, no hauria pogut tenir-ne 
l’oportunitat. El franquisme, des del pri-
mer dia, i fi ns a l’últim moment, s’ha-
via proposat fer desaparèixer el català. 
Les mesures administratives preses con-
tra l’idioma, amb Franco, no van ser de 
mera censura. Hi hagué una censura 
que el català compartia amb el caste-
llà; però hi havia alguna cosa més, una 
política deliberada de genocidi cultu-
ral. Carles Riba solia dir-ho de tant en 
tant; almenys, jo li ho vaig sentir dir 

més d’una vegada: «Ara no depenem de 
l’humor d’un coronel o d’un buròcrata. 
La campanya ofi cial contra el català ha 
estat inspirada per algú que sap com es 
pot fer que mori una llengua. Un fi lò-
leg...» I no citaré els noms sobre els 
quals requeia la sospita de Riba. I això 
que encara no s’havia introduït la tele-
visió en els nostres costums; ni la ràdio 
preveia eixamplar la seva audiència a 
través de la multiplicació dels transis-
tors. Carles Riba pensava en l’escola, en 
els periòdics, en els llibres, en el veto a 
les traduccions, en la Universitat, potser 
en el teatre... Jo crec que Riba tenia raó. 
I un dia, algú ho especifi carà. És una 
qüestió de temps.

EI risc de la passivitat

Avui, a tot arreu dels Països Cata-
lans —i més en la zona sotmesa a l’Estat 
francès—, la llengua dominant té totes 
les de guanyar: la postergació del català, 
consumada, té unes oportunitats molt 
primes de ser superada. Legalment, les 
traves s’han afl uixat. Però s’han afl uixat 
massa tard. Si l’empenta iniciada l’any 
1931 no hagués estat dramàticament 
interrompuda, probablement nosaltres 
no hauríem de lamentar uns obstacles 
tan aguts. La castellanització dels Paï-
sos Catalans de l’àrea espanyola s’ha 
endurit. I no penso solament en la mul-
titud immigrada; penso, sobretot, en la 

Joan Fuster               RETRAT DE M. BOIX

*NOTA: Aquest 
text de Joan Fus-
ter, que repro-
duïm i adaptem 
al format de re-
vista, apare-
gué amb el títol 
«Consells Popu-
lars de Cultura 
Catalana» en 
la nadala edi-
tada per la Fun-
dació Jaume 
I l’any 1981. 
Naturalment, cal 
imaginar-hi les 
actualitzacions 
pertinents.
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passivitat amb què els catalanoparlants 
hem acceptat la imposició del castellà. 
En tots els nivells. Davant un televisor, 
un catalanoparlant deixa de ser catala-
noparlant per a ser televident en castellà, 
o en francès.

Influència dels mitjans de 
comunicació moderns

En la desestabilització social del 
català, i sobretot en l’àmbit familiar, 
la ràdio, en primer lloc, i la televisió, 
després, han estat factors determinants, 
coadjuvant-hi el cinema. Però, a mesura 
que s’escampava l’ús de la ràdio, s’en-
cetava una situació inèdita: per primera 
vegada, des de feia gairebé mil anys, en 
els domicilis de llengua catalana s’intro-
duïa una veu que parlava en castellà —o 
que cantava en castellà— durant hores i 
hores cada dia. Ningú no podia ser tan 
impermeable perquè aquesta ingerència 
lingüística, ben rebuda, no repercutís en 
els hàbits col·loquials. El primer pas de 
la castellanització havia estat, en els 
segles xvi i xvii, el fet que els catalano-
parlants s’acostumessin al castellà. En 
alguns segles, s’hi acostumaven amb el 
tracte dels forasters  —castellans— que 
venien a aveïnar-se entre nosaltres, amb 
els frecs amb les tropes castellanes que 
anaven i venien per ací, amb els sermons 
dels capellans barrocs, amb el pas dels 
cómicos de la lengua, amb... Aquestes 
intromissions expliquen moltes coses. 
La ràdio les superava. La televisió, de 
seguida, les ha magnifi cades. És una 
dada que no hem d’oblidar.

No podem perdre el temps

El català, a les acaballes del fran-
quisme i avui, ha tingut un mòdic accés 
als mitjans de comunicació de masses: 
sia al cinema, a la ràdio o a la televi-
sió. Tal penetració no és sufi cient. Si 
el català no ha de morir, caldrà instau-
rar-lo plenament en aquesta línia. No 
estem per perdre temps. Cal catalanit-
zar el cinema, cal catalanitzar la ràdio, 
cal catalanitzar la televisió, i urgent-
ment. I els diaris, és clar. Però, com? I 
qui ho podria fer? Hi ha, en uns casos, 
el monopoli de l’Estat, que, a tot estirar, 
farà concessions no massa clares. Pot 
haver-ne fetes algunes al Principat, en 

la ràdio o en la televi-
sió, i pot arribar a ser 
condescendent amb les 
Illes, que no ho sé, i al 
País Valencià —àmbit 
catalanoparlant dens, 
malgrat el seu bilin-
güisme territorial—, 
però, evidentment, 
hi ha una sistemàtica 
marginació del català. 
I hi ha, per altra banda, 
l’empresa pr ivada. 
L’empresa privada, que 
va a fer diners, no adop-
tarà el català fi ns que el 
català no sigui lucratiu 
en la publicitat. Igual 
que el cine. I igual que 
tot. És el sistema.

El to de la llengua

Un idioma no se sosté amb les cimes 
de la lírica: la seva unitat ha de ser, 
sobretot, col·loquial, i a un nivell que 
afecti la mateixa literatura. Qui s’ha pre-
ocupat fi ns ara de trobar el punt dolç que 
faciliti la recuperació unitària?

Ser català

No ens hem pas d’enganyar: és català 
qui parla català, o, a tot estirar, qui, 
sense parlar-lo, creu que ha canviat de 
nacionalitat, de societat, de món. 

Necessitat d’integració

«Són catalans tots aquells que treba-
llen i viuen a Catalunya», deia un eslò-
gan polític, molt difós en els darrers 
anys. I no estava gens mal vist, això. 
Però, responia de debò a una exigència 
nacional clara? L’enyorat Joan Ballester 
i Canals solia impugnar-lo: no li sem-
blava suficient. De fet, no ho és. Per 
més aigua que vulguem abocar al vi, 
la qüestió dels immigrats passa per una 
necessitat d’integració a la societat que 
els rep, i la llengua ocupa un lloc defi -
nitiu en aquest tràmit. Cal alguna cosa 
més que viure i treballar. L’assimilació 
idiomàtica, no solament en l’etapa de 
Franco sinó avui mateix, resulta difícil. 
Hi mancaven, i hi manquen, els mitjans 
adequats per a propiciar-la, negats per 

l’Estat espanyol. I negats a consciència. 
Algun ministre de la dictadura no va 
tenir cap escrúpol a confessar-ho: esti-
mulant la invasió pacífi ca dels treba-
lladors castellanoparlants, la unitat de 
l’Estat es reforçava, perquè, a la llarga, 
produiria la castellanització total dels 
Països Catalans.

De cara al futur, 
mirant l’esdevenidor

Els immigrats no són culpables. 
Expulsats de la seva terra per unes 
estructures arcaiques de la propie-
tat rural, i per un règim que no volia 
saber-ne res o més aviat aprofi tar-se’n, 
ja no regressaran mai al lloc d’origen. 
Són irreversiblement catalans. I ells ho 
saben. I més tard o més d’hora, el català 
esdevindrà la seva llengua. Bé, fóra natu-
ral que ho esdevingués. Hi ha hagut, i 
sens dubte continua havent-hi, friccions 
anecdòtiques, perquè el patriotisme lin-
güístic és tremendament vidriós. Però, 
¿no mereixen, ells, un respecte que vagi 
més enllà de tot això? Lògicament, res-
pectar-los equival a integrar-los en la 
nostra llengua. ¿No tindrien aquest res-
pecte a França, a Alemanya, a Angla-
terra, i no el tindrien els nostres, si fossin 
immigrats a Madrid, a Sòria, a Sevilla, 
a Guadalajara? Les polèmiques literàries 
que s’han desencadenat entorn de l’im-
migrat castellanoparlant als Països Cata-
lans són —han estat i són— amenament 
absurdes. La immigració castellanopar-
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lant ha trobat uns estranys defensors dels 
seus drets lingüístics. I dels seus drets 
culturals. Solen ser uns xenòfobs caste-
llanistes emergits, no del proletariat, sinó 
de la microburgesia —com deia el mala-
gueny Diego Ruiz— dels escalafons, que 
ni tan sols són «castellans», sinó andalu-
sos o aragonesos.

Tot a favor seu 

En realitat, no cal ni que ens recoma-
nin el «respecte» a la llengua i a la pos-
sible cultura dels immigrants castella-
noparlants. Els castellanoparlants dels 
Països Catalans ho tenen tot a favor seu, 
com ho havien previst Franco i Américo 
Castro: l’escola, els diaris, la televisió, 
tot. El problema no és d’ells; el problema 
és nostre, que, per al català, encara tot 
ens va en contra. Tenen, ells, a favor 
seu, la sencera indústria editorial dels 
Països Catalans. Què més volen? Parlar 
d’una qualsevol marginació del castellà, 
als Països Catalans, no solament és una 
ximpleria: és, sobretot, afegir als odio-
sos trucs del genocidi franquista un plus 
d’ignomínia. 

L’acció governamental

I per què no deixem de costat la his-
tòria i no pensem en el dia de demà? 
Un idioma no pot subsistir a força de 
grans poetes, de distingits novel·listes, 
d’escriptors subalterns entre els quals 
m’incloc. No basta una literatura; ni 
que sigui insigne, i la nostra ho és. Una 
literatura no pot salvar-se si no se salva 
la llengua en què s’escriu.

Personalment, a mi, la literatura 
m’interessa molt, però més que la lite-
ratura m’interessa la llengua. Cor-
rem el perill que llegir Foix, Espriu o 
Brossa sigui com llegir Virgili, Horaci 
o Marcial, respectivament. Una llen-
gua difunta? ¿No serà demà passat lle-
gir català una eventualitat erudita, com 
avui ho és llegir llatí? La recuperació del 
català demana moltes activitats governa-
mentals, però no hi ha governs —quins 
governs?— que les acceptin. Només hi 
ha un govern, i poderós, que hi està en 
contra: el de Madrid, i el de les seves 
sucursals. La il·lusió de Madrid no és 
de resoldre el problema econòmic, ni la 
convivència liberal, ni remeiar la deso-

cupació laboral a Andalusia o a Extre-
madura. Tots tracten que la perifèria 
parli en castellà. Tots! No és solament 
l’herència del franquisme. O sí.

Cal esperar

Si hi ha una esperança de salva-
ció per al català ha de ser assumida 
enèrgicament pels catalanoparlants i pels 
castellanoparlants que se’ns uneixin en 
una mateixa concepció nacional. Sobre-
tot, la decisió dels catalanoparlants. Que 
no sempre és efectiva. La campanya del 
català al carrer, poso per cas, quina 
repercussió ha tingut? I no és d’ara. 
Conten que, en una visita d’Alfons XII 
a Barcelona, don Toni Maura, mallor-
quí castellanitzat, li feia una observació 
oportuna: «Majestad, hay muchas ban-
deras catalanas pero pocos letreros en 
catalán.» Això s’ha repetit, i es repeteix 
cada dia. Jo m’estimaria més una dismi-
nució de quadribarrades a canvi de més 
«lletreros» en català: en les botigues, en 
els senyals de trànsit, en la toponímia, 
en els menús dels restaurants. La ban-
derola té la seva importància, però més 
en té la llengua. I no cal dir que, al País 
Valencià —no parlo de les Illes—, com 
més banderes necessàriament quadribar-
rades aguantem amb una franja blava, 
més castellà es parla.

Fidelitat plena

Per a salvar el català, d’un cap a l’al-
tre de l’àrea lingüística, no hi ha més 
remei que reclamar dels catalanopar-
lants una fi delitat plena a la llengua, i 
en tots els aspectes: a l’hora d’escriure 
llibres i a l’hora de fer publicitat per 
als productes industrials. La desgrà-
cia és que això falla. Hi ha el «mercat 
nacional», que funciona en castellà, 
tant per a les edicions dels historiadors 
esquerranots com per als capitalistes 
locals: tots coincideixen en el caste-
llà, perquè és més lucratiu. No és una 
qüestió de «classes»: ho és de negoci. 
Totes les dretes i totes les esquerres 
«catalanes» odien ser precisament 
«catalanes», i parlar català. Si, als Paï-
sos Catalans, l’idioma fos fàcilment 
extirpable —com un queixal deterio-
rat—, la «classe política» hauria optat 
per extirpar-lo. La llengua és incò-

moda, per als uns i per als altres. Des 
de Madrid, sobretot. 

Sense alternatives

Als Països Catalans l’idioma comú 
es troba geogràfi cament perplex i inde-
fi nit. No hi ha cap alternativa contra 
aquesta sinistra maquinació de I’unita-
risme espanyolista, si no és una represa 
àmplia de l’autoconsciència més ele-
mental. I de Salses a Maó, i de Fraga a 
Elx, i d’on sigui on sigui, la reclamació 
del català com a idioma normal ha de 
ser terminant. Els dissidents localistes, 
de les Illes i del País Valencià, s’hi apun-
taran o preferiran agenollar-se davant el 
castellà? Siguin discrepàncies regionals 
o fonètiques, hem d’afermar-nos, si no 
com a catalans, almenys com a catala-
noparlants. Els qui no entrin en aquesta 
operació clarifi cadora, ja sabrem qui o 
què són: castellanistes, espanyolistes o 
tant se val. I si multitudinàriament no 
hi ha una resposta catalana, o catalàu-
nica, ja podem deixar-ho córrer. Perquè 
no és des de Madrid i amb la seva Cons-
titució que ens han de salvar la llengua.

El català ens ha d’unir

Si els catalanoparlants volem conti-
nuar parlant en català, si volem que els 
immigrats que es catalanitzen parlin 
català, si volem, indígenes i immigrats, 
ser els qui no podrem ser sinó tots uns, 
i a partir d’una defi nició gramsciana de 
les classes populars, el català ens ha de 
reunir amb les reclamacions òbvies: tots 
els mass-media i alguna cosa més. I, si 
no emprenyem, no ens en faran cas. Hem 
d’exigir el català com a llengua pròpia dels 
catalans, amb tots els efectius culturals, 
administratius, polítics. I no solament al 
Principat. Ha de ser a tota l’àrea lingüís-
tica. En tot cas, si els catalans, els catala-
noparlants, dimitim de parlar en català, 
el saldo serà tenebrós. Ens convertirem... 
en què? No en «espanyols», perquè ja ho 
érem per defi nició jurídica, molt abans. 
En què ens convertirem?

Un punt de partença

Com es pot ser català sense ser valen-
cià i sense ser mallorquí, i viceversa? És 
un punt de partença. ◆
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L’autoestima
Anna Sangles Vinyes 

L’autoestima és la suma d’un con-
junt de judicis sobre el propi 
valor i les nostres competències 

en diferents dominis. Tots tenim una 
imatge mental de qui som, de quins 
són els nostres aspectes rellevants, 
en què som bons i en què no ho som 
tant, o sigui: avaluem els punts forts i 
els punts febles de la nostra persona. 
L’autoestima és causa i conseqüència 
d’unes bones relacions afectives por-
tadores de resiliència, que és la capa-
citat per a resistir i superar agressions 
continuades. 

La percepció de l’autoestima s’ini-
cia ja en la infància, en què els pares i 
els docents fan un paper fonamental; 
no cal dir que aquí es construeix la 
base per a l’autoestima de quan serem 
adults. Més endavant, en l’adolescèn-
cia, allò que prendrà rellevància serà 
el grup d’iguals. La socialització en 
la nostra cultura, on la individualitat 
és altament valorada, té una relació 
molt estreta amb el desenvolupament 
de l’autoestima, ja que ens n’ofereix 
uns models i uns valors determinats, 
i premia els subjectes que s’hi ajus-
ten millor, alguns dels quals podrien 
ser: l’atractiu físic, l’èxit professional, 
la popularitat o la classe social en la 
qual la col·lectivitat ens etiqueta o clas-
sifi ca. El gènere també és important 
a l’hora de construir la nostra auto-
estima, ja que en la nostra societat el 
fet de ser dona emmena una valoració 
important: o ets acceptada o ets rebut-
jada. En canvi, en el cas dels homes 
es valora molt més l’èxit o el fracàs 
professionals. 

En algun moment de la vida tots 
tenim problemes quant a la nostra auto-
estima, especialment durant l’adoles-
cència, quan anem descobrint qui som 
en relació als altres. Ara bé, la imatge 
que construïm de nosaltres mateixos 
és dinàmica i canviant, i, per tant, la 
podem modular i millorar.

Les persones que tenen una auto-
estima alta tenen més bones relacions 

socials i no els costa tant de demanar 
ajuda i suport als amics i a la família. 
Acostumen a rendir més en els estu-
dis, creuen que són capaces de resol-
dre problemes i d’assolir objectius, i 
també s’arrisquen més, perquè acos-
tumen a tenir més resiliència, o sigui: 
són capaces d’aixecar-se més fortes 
després dels fracassos, que per a elles 
són simples aprenentatges. Paul Ehr-
lich va descobrir el fàrmac contra la 
sífi lis, i l’anomenà «Fàrmac 606», ja 
que fi ns a l’intent 605 havia fracassat. 
La seva perseverança i l’aprenentatge 
dels seus errors en l’àmbit de la medi-
cina el van fer mereixedor del Premi 
Nobel de Medicina l’any 1908. També 
hi hagué el descobriment de la bom-
beta, que va demanar de fer milers 
d’experiments amb més de mil mate-
rials diferents per part de Thomas Edi-
son, que a l’edat de tretze anys havia ja 
perdut gairebé totalment l’oïda.

Una baixa autoestima por ser pro-
vocada per l’excessiva diferència entre 
el que una persona accepta que és i 
l’ideal imposat per la societat, per la 
família o per l’entorn més immediat, 
que sovint construeix una frase que 
s’inicia així: Hauries de… o No hau-
ries de... Els ideals imposats inclouen 
aptituds psicològiques, fracassos en 
tots els nivells, en l’aparença física, 

en la quantitat o qualitat de les nostres 
amistats, etc.

Les expectatives poc realistes 
també poden afectar, i molt, la nos-
tra autoestima. Tots tenim una imatge 
del que volem arribar a ser. La imatge 
del voler ser una persona ideal és dife-
rent per a cadascú, i, per tant, és del 
tot subjectiva. Algunes persones admi-
ren les qualitats personals, i unes altres 
potencien els èxits laborals, esportius, 
acadèmics, etc. Les persones que es 
veuen a si mateixes amb les qualitats 
que admiren acostumen a tenir una 
autoestima alta; però, si no és aquest 
el cas, es donarà una autoestima baixa. 
Tanmateix, no sempre és d’aquesta 
manera, ja que a vegades es tenen 
aquestes qualitats però no se saben 
reconèixer o potenciar adequadament. 

La baixa autoestima pot enfosquir 
la percepció d’un mateix i arribar a 
distorsionar-la; pot generar un senti-
ment d’indefensió, una manca d’au-
tocontrol, desesperança i culpabilitat 
o frustració. Una persona amb una 
baixa autoestima té menys possibili-
tats d’èxit en les tasques que emprèn, 
ja que no coneix els seus punts forts i 
no sap aprofi tar-los; tendeix a desani-
mar-se amb facilitat i no assumeix ris-
cos. Les expectatives negatives acaben 
condicionant el resultat.

ASSERTIVITAT
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Passos per a millorar l’autoes-
tima

Primer de tot és essencial conèi-
xer-se a si mateix; tenir un coneixe-
ment més precís de quins són els nos-
tres punts a potenciar i quins podríem 
millorar tenint uns objectius defi nits 
i no pas metes inassolibles. Accep-
tar que cometrem errors, perquè tot-
hom en comet i formen part del procés 
d’aprenentatge.

Augmentar els recursos personals 
per a saber afrontar les crítiques d’una 
manera constructiva; acollir els fra-
cassos com a font d’aprenentatge, i les 
males experiències, com a reforçado-
res, perquè hem estat capaços de vèn-
cer-les i superar-les.

No ser impacients. Prendre’ns el 
temps necessari per a aprendre a equi-
vocar-nos, obtenint conclusions positi-
ves, sense creure en el fracàs, si no és 
pas en una manera de no tornar a repe-
tir aquell error, perquè ara ja sabem 
una manera de com no s’ha de fer una 
cosa o actuar en una situació. 

Com que els pensaments creen les 
emocions cal aprendre a detectar i a 
modifi car els pensaments automàtics 
i autocrítics. Hem de saber substituir 

els pensaments irracio-
nals pels racionals: No 
em sé defensar per No 
em sé defensar davant 
els meus superiors; però 
pel que fa a les meves 
amistats o familiars, sí.

Eliminar els pensa-
ments de «o tot o res»; 
generalitzacions excessi-
ves; fi xar-nos únicament 
en les coses negatives 
sense prestar suficient 
atenció a les positives; 
l’etiquetatge rutinari 
sense accepcions, ja que 
aquestes ens limiten i són 
una manera molt inexacta 
de definir les coses, els 
fets i les persones. Elimi-

nar els hauries de... o no hauries de…, 
perquè la majoria de vegades acostumen 
a ser més nocius que no pas benefi ciosos 
i ens fan sentir incompetents. Hem de 
centrar la nostra atenció en els aspectes 
positius, i de segur que en trobarem.

Les paraules que ens diem també 
infl ueixen en les nostres emocions; 
per tant, cal utilitzar un llenguatge no 
pejoratiu i que sigui precís i especí-
fi c d’aquella situació concreta, sense 
entrar en generalitzacions que no 
podem controlar, i, doncs, eliminar les 
paraules dicotòmiques de «o tot o res», 
«sempre o mai».

Gaudir del temps 
lliure, fer activitats 
agradables i que apor-
tin plaer, alegria o 
satisfacció, i no sols 
les que impliquin pro-
ductivitat o rendiment. 
Fer alguna activitat 
que agradi i faci sen-
tir bé, o cercar-ne de 
noves perquè potser 
encara no s’ha trobat el 
que fa sentir bé (potser 
és un esport, un hobby, 
un voluntariat social, 

etc.). Explorar les habilitats, els interes-
sos i els desitjos, i no tenir por d’apren-
dre coses noves. 

Afrontar els reptes, que sempre són 
una font d’autoestima; és millor afron-
tar-los que evitar-los, perquè aquesta 
actitud ens faria sentir encara més 
insegurs, més covards i poc orgullo-
sos per no haver-los afrontats.

Saber ser crítics amb responsabili-
tat: hem de ser conscients que no som 
els millors en tot; però, pel mateix 
motiu, tampoc no som els pitjors en 
tot; per tant, es tractarà de potenciar 
els nostres punts forts i dissimular o 
disminuir els punts febles.

No tenir por del rebuig, i recordar 
que, si nosaltres mateixos no ens valo-
rem, difícilment ens podran valorar els 
altres. L’autoestima comença per nos-
altres mateixos.

Aprendre a celebrar els petits pro-
gressos, perquè a la llarga poden ser 
motiu de grans victòries. 

Comunicar-nos asser tivament: 
manifestar els nostres desitjos i 
necessitats d’una manera clara i res-
pectuosa.

Recordar que els altres no ens lle-
geixen el pensament, i és per aquest 
motiu que es va inventar el llenguatge.

L’autoestima intervé en gairebé tot 
el que fem, i mai no és tard per a cons-
truir una autoestima sana i positiva. ◆

ASSERTIVITAT
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LÈXIC

Errors de lèxic (i IV)
Josep Ruaix i Vinyet

Aquest article és continuació i acabament dels publi-
cats en els números 84 (pp. 29-32), 85 (pp. 21-24) i 86 
(pp. 23-26) de Llengua Nacional. Aniria bé, doncs, 

de repassar els advertiments de l’inici del primer article. Si 
en els diferents articles es repeteixen alguns termes, no hi 
fa res: vol dir que es tracta d’errors més o menys freqüents, 
sobre els quals, doncs, val la pena d’insistir.

1) «A voltes amb la innovació» (Dossier Econòmic de 
Catalunya, 11-2-2006, p. 13, títol d’un article sobre economia; 
cf. el nostre Nou diccionari auxiliar [NDA], s.v. volta) > Tor-
nem-hi amb la innovació (o bé Altra vegada la innovació).

2) «No és estrany que sant Pau, quan va proclamar des de 
l’aeròpag els principis de la fe cristiana i el sentit de la resur-
recció, fos menyspreat i apartat» (F. Torralba, Per què creure?, 
pp. 217-218; en dos altres passatges es parla del Pseudo-Dionís 
Aeropagita per Areopagita; confusió de radicals grecs: aer- 
‘aire’ / Are(s)- ‘Mart’ [areòpag ‘camp de Mart’]) > No és 
estrany que sant Pau, quan va proclamar des de l’areòpag 
els principis de la fe cristiana ...

3) «Em va donar la maneta i m’acompanyà, tibant-me cap 
a la raconada ombrívola de l’era on hi havia la família de 
masovers al complet» (d’una novel·la, abans de ser corregida; 
calc de la locució cast. al completo, que equival a l’adjectiu 
cat. sencer -a) > Em va donar la maneta i m’acompanyà, 
tibant-me cap a la raconada ombrívola de l’era on hi havia 
la família dels masovers sencera. 

4) [anar] «—Vés-te’n amb ells, Arnau —el va commi-
nar—. A fora t’esperen Mar i el teu germà. Jo encara tinc 
coses per fer aquí. Després t’aniré a veure» (I. Falcones, L’es-
glésia del mar, p. 621; calc del verb cast. ir en un determinat 
ús; cf. NDA, s.v. [anar) > —Vés-te’n amb ells, Arnau —el va 
comminar—. A fora t’esperen Mar i el teu germà. Jo encara 
tinc coses per fer aquí. Després et vindré a veure.

5) [anar amb] «El Julià parlava com si allò no anés amb 
ell, com si fos part d’un passat que ja havia deixat enrere, però 
aquestes coses no s’obliden mai» (C. Ruiz Zafón, L’ombra del 
vent, p. 167; calc del cast. ir con en un determinat ús) > El 
Julià parlava com si tant li fes (o com si tant se li’n donés, o 
com si allò no l’afectés), com si fos part d’un passat ...

6) «És prou conegut que només en els centres on hi ha 
una voluntat manifesta d’aplicar el projecte lingüístic sense 
baixar mai la guàrdia es manté el nivell d’ús que l’alumnat 
ha adquirit a primària» (Escola Catalana, gener 2006, p. 3; 
calc del verb cast. bajar en un determinat ús; cf. NDA, s.v. 
baixar) > És prou conegut ... sense abaixar mai la guàrdia ...

7) [bordar] «Ni Alfred Hitchcock hauria escrit un fi nal per 
a la campanya com el que ahir va bordar Pasqual Maragall» 

(Avui, 17-6-2006, p. 5; calc del verb cast. bordar; cf. NDA, 
s.v. bordar) > Ni Alfred Hitchcock hauria escrit un fi nal per 
a la campanya com el que ahir va brodar Pasqual Maragall.

8) [botar a la corda] «El cronista, com el mig país que va 
anar a votar i que no es passa el dia botant a la corda, està 
interessat en les converses que determinaran la composició del 
futur govern d’aquest país» (Avui, 14-11-2006, p. 64; confusió, 
potser induïda per l’ús, en el context, del v. votar) > El cro-
nista, com el mig país que va anar a votar i que no es passa 
el dia saltant a corda, està interessat en les converses que 
determinaran la composició del futur govern d’aquest país.

9) [caient adj.] «Tots ells tenien la mirada fi xada en els 
meus passos vacil·lants i una mena de mig somriure dissi-
mulat al rostre. La Cinta, amb els cabells lliures i caients 
damunt l’espatlla, tan sols fi xats de templa a templa per una 
delicada diadema de color blau cel, portava un vestidet una 
mica estampat, de cretona, amb un rivet de batista al vol-
tant del coll obert» (d’una novel·la, abans de ser corregida; 
la forma caient és un gerundi o un substantiu; solament és 
adjectiu en heràldica) > Tots ells ... La Cinta, amb els cabells 
lliures i caient damunt l’espatlla ...

10) «Les turbulències polítiques, la caïnista confrontació, 
els errors d’uns i altres, que avui ningú vol reconèixer, ens 
van portar a una guerra civil, i a una dictadura» (J.A. Duran i 
Lleida, Unió al servei de les persones, 3-4-2006, p. 4) > Les 
turbulències polítiques, la caïnita confrontació ...

11) [cambrot] «Tots els soldats fem vida a coberta i 
solament baixem als cambrots per descansar» (d’una novel·la, 
abans de ser corregida) > Tots els soldats fem vida a coberta 
i solament baixem a les cabines (o als camarots) per des-
cansar.

12) «Vam passar per davant del santuari, que era tancat, 
però per la fi nestra reixada del costat es podia entreveure la 
Verge bruna en la solitud i penombra del seu camerí» (d’una 
novel·la, abans de ser corregida; variant ultracorrecta; cf. 
NDA, s.v. camerí) > Vam passar per davant del santuari, 
que era tancat, però per la fi nestra reixada del costat es 
podia entreveure la Verge bruna en la solitud i penombra 
del seu cambril. 

13) «A la part baixa del castell s’hi poden trobar un grup 
de fi nestres de tipus canopial o renaixentista, dues de les 
quals tenen grans i artístiques reixes que les protegeixen exte-
riorment» (d’un original, abans de ser corregit) > A la part 
baixa del castell s’hi poden trobar un grup de fi nestres de 
tipus conopial o renaixentista ...

14) «Va fer la feina que podia, i hi devia posar aquella 
caparroneria que li és pròpia» (AA. VV., Sense renúncies, 
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p. 111; confusió entre caparrudesa i tossuderia) > Va fer la 
feina que podia, i hi devia posar aquella caparrudesa (o 
tossuderia) que li és pròpia. 

15) «Per tant, a continuació analitzaré l’aparició de les 
connexions en xarxa, atès que són la cinquena essència de la 
nova economia» (M. Castells, L’era de la informació, vol. I, 
p. 207; ultracorrecció; cf. Gran enciclopèdia catalana, s.v. 
quint -a) > Per tant, a continuació analitzaré l’aparició de 
les connexions en xarxa, atès que són la quinta essència 
de la nova economia.

16) «Gràcies als seus testimonis orals, que sovint hem 
transcrit amb les seves expressions genuïnes i amb els seus 
girs locals, hem pogut conferir aquests articles» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; confusió entre conferir i confegir) 
> Gràcies als seus testimonis orals ... hem pogut confegir 
aquests articles.

17) «... la degradació del medi ambient, la creixent con-
taminació, el canvi climàtic, la deforestació i l’extinció 
d’espècies» (d’un original, abans de ser corregit; calc del 
cast. deforestación) > ... la degradació del medi ambient, la 
creixent contaminació, el canvi climàtic, la desforestació 
i l’extinció d’espècies.

18) [denostar] «... el molt denostat i anatematitzat Nicolau 
Maquiavel ...» (d’un original, abans de ser corregit; calc del 
verb cast. denostar; cf. NDA, s.v. denostar) > ... el molt bes-
cantat i anatematitzat Nicolau Maquiavel ...

19) [descalabrat -ada] «Francament, si la mesura es fa bé, 
no em sembla tan descalabrada» (Avui, 23-10-2006, p. 64; 
calc de l’adjectiu cast. descalabrado -da) > Francament, si 
la mesura es fa bé, no em sembla tan escalabrada (o esga-
labrada).

20) [detentar] «A poc a poc els usos defensius i de vigi-
lància que havia detentat i per als quals havia nascut el 
castell es devien anar diluint» (d’un original, abans de ser 
corregit; calc del verb cast. detentar; cf. NDA, s.v. deten-
tar) > A poc a poc els usos defensius i de vigilància que 
havia mantingut i per als quals havia nascut el castell es 
devien anar diluint.

21) [didorta] Vegeu rojolet.

22) [difós -osa] «A la fi , s’alçà l’Andreu ... i m’acompanyà 
cap al fi nestró de la cuina, per on encara entraven les darreres 
clarors difoses d’aquell dia morent» (d’una novel·la, abans de 
ser corregida; confusió entre difós -osa i difús -usa; cf. NDA, 
s.v. difós/difús) > A la fi , s’alçà l’Andreu ... i m’acompanyà cap 
al fi nestró de la cuina, per on encara entraven les darreres 
clarors difuses d’aquell dia morent.

23) [donar pals] «Fent de crític vaig donar pals a amics 
meus» (Regió 7, 7-5-2006, p. 1; calc de la locució verbal 
cast. dar palos) > Fent de crític vaig clavar garrotades a 
amics meus.

24) [embabiecar] «Jo em mirava el pare embabiecat i gai-
rebé no el reconeixia, amb aquella inusual manera de fer» 
(d’una novel·la, abans de ser corregida; probable castella-

nisme, enregistrat pel DCVB; però els diccionaris castellans 
no solen portar embabiecar) > Jo em mirava el pare emba-
docat (o embadalit, o encantat) i gairebé no el reconeixia, 
amb aquella inusual manera de fer.

25) [embaltidor -a] «... el lleuger rumrumeig, monòton, de 
la màquina de vapor em va fer agafar el son, un son plàcid, 
embaltidor, com ja feia mesos que no havia tingut» (d’una 
novel·la, abans de ser corregida; dialectalisme per abaltidor 
-a) > ... el lleuger rumrumeig, monòton, de la màquina de 
vapor em va fer agafar el son, un son plàcid, abaltidor, com 
ja feia mesos que no havia tingut.

26) [emprendar-se] «Tan formosa era la noia que el mateix 
dimoni se’n va emprendar i, encara ara, hi ha qui diu que, en 
les nits més fosques, s’hi apropa i guipa, badoc, aquell bas-
siol a l’espera d’un refl ex, per més pàl·lid que fos, del bell ros-
tre de la noia impregnat a les aigües» (d’una novel·la, abans 
de ser corregida; calc del verb cast. prendarse amb el prefi x 
en/em) > Tan formosa era la noia que el mateix dimoni se’n 
va enamorar (o se’n va corprendre, o se’n va agradar) i, 
encara ara, hi ha qui diu que ...

27) [estellant subst.] «Un cotxe de bombers amb els este-
llants encesos i el ninò-ninò de la sirena passà llampant per 
baix el carrer» (d’una novel·la, abans de ser corregida) > Un 
cotxe de bombers amb els llums d’alarma encesos ...

28) [estorbar] «Aquí, tranquil, sense que ningú m’estorbi 
...» (Serra d’Or, oct. 2006, p. 1; calc del verb cast. estorbar) 
> Aquí, tranquil, sense que ningú em destorbi ...

29) [estrellar-se] «Hi ha un límit davant del qual la potèn-
cia del mal s’estrella? (Documents d’Església, 15-2-2006, p. 
106; calc del verb cast. estrellarse; cf. NDA, s.v. estrellar-se) > 
Hi ha un límit davant del qual la potència del mal s’estavella?

30) [fer un lleig] «Però, com li ho dic, a la mare, avui que 
està tan contenta? No li puc fer aquest lleig» (d’una novel·la, 
abans de ser corregida; calc de la locució cast. hacer un feo; 
cf. NDA, s.v. fer un lleig (a algú)) > Però, com li ho dic, a la 
mare, avui que està tan contenta? No li puc fer aquesta mala 
passada (o tenir aquesta descortesia) / «Finalment, ERC ha 
fet públic què pensa fer en el referèndum. Diuen que aposten 
pel “vot nul polític” però que tampoc no fan un lleig al no i 
al vot en blanc» (Avui, 29-4-2006, p. 26) > Finalment ... però 
que tampoc no fan cap descortesia al no i al vot en blanc.

31) «Membres del govern són també conscients que, 
en reprendre’s per fi  una vida parlamentària lliure després 
de tants anys, el Parlament ha de fi niquitar i saldar d’una 
vegada per totes el problema de les responsabilitats políti-
ques en la lluita contra la dictadura» (d’un original, abans 
de ser corregit; calc del v. castellà fi niquitar; cf. NDA, s.v. 
fi niquitar) > Membres del govern ... el Parlament ha de 
liquidar i saldar d’una vegada per totes ...

32) [fugidís -issa] «Del que és meu sóc senyor, de la 
bellesa / fugidissa dels mots, del cant, del crit, / ric dels 
meus ulls tranquils en l’orfenesa / del poema anhelat i mai 
no dit» (J. Enjuanes-Mas, Dèlia. Nel mezzo, p. 79; calc de 
l’adjectiu cast. huidizo -za) > Del que és meu sóc senyor, 
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de la bellesa / fugissera dels mots ... // «Arrabasso el que 
puc. Servo la vida / fugidissa estremida dins el puny / i el 
dolor se’m fa viu en la sentida / de vell encuny de cants 
d’amor de lluny» (ib., p. 85) > Arrabasso el que puc. Servo 
la vida / fugissera estremida dins el puny ...

33) [homogenitzar] «Aquí es dóna una mescla bigarrada 
de races i llengües que, de seguida, s’homogenitzen, admira-
blement s’entenen, s’agermanen» (d’un original, abans de ser 
corregit; verb derivat mal format) > Aquí es dóna una mescla 
bigarrada de races i llengües que, de seguida, s’homogene-
ïtzen, admirablement s’entenen, s’agermanen.

34) «El cap de serveis de la Model presenta una denún-
cia al jutjat de guàrdia pel contingut d’un article en el qual 
l’acuso d’infringir lesions a un pres» (d’un original, abans de 
ser corregit; confusió entre infringir i infl igir; cf. NDA, s.v. 
infl igir/infringir) > El cap de serveis ... en el qual l’acuso 
d’infl igir lesions a un pres.

35) «La situació de partença del poema sembla ser la 
del fi nal de la primera composició de les Estances, amb la 
ment reduïda a una “ruïna” i en plena “desolació”, només 
que havent transcorregut ja un lapsus temporal considera-
ble: “Tant temps que’l solitari orgull / ja hi dorm de l’an-
tiga ruïna!”» (Llengua & Literatura, núm. 17, any 2006, pp. 
85-86; confusió entre lapsus i lapse; cf. NDA, s.v. lapsus/
lapse) > La situació de partença del poema ... només que 
havent transcorregut ja un lapse temporal considerable ...

36) «En aquest viatge Benet XVI hi tenia dues coses 
importants. Un marron i una perla. El marron que s’havia 
d’empassar Benet XVI era el d’afrontar, tant de paraula com 
amb algun gest, el penediment de l’Església catòlica pels 
innombrables casos de pederàstia que han implicat tants cape-
llans en els darrers anys. La perla era poder parlar en l’As-
semblea General de les Nacions Unides ...» (Avui, 22-4-2008, 
p. 25; calc del cast. marrón en un seu ús col·loquial; cf. NDA, 
s.v. marron) > En aquest viatge Benet XVI hi tenia dues coses 
importants. Un moc (o galàpet, o gripau) i una perla. El moc 
(o galàpet, o gripau) que s’havia d’empassar Benet XVI ...

37) [merèixer la pena] «Per això mereix la pena recor-
dar persones que han passat i han deixat realitats ...» (Avui, 
7-7-2006, p. 25; calc de la locució cast. merecer la pena; cf. 
NDA, s.v. merèixer la pena) > Per això val la pena recordar 
persones que han passat i han deixat realitats ... 

38) «La mímesi del natural i la recerca de la veritat pic-
tòrica van orientar sòlidament Casas cap al realisme, que 
era, aleshores, la tendència predominant entre els artistes 
més avançats del país» (d’un catàleg del Museu de Valls, any 
1996; calc del cast. mímesis, si bé en aquesta llengua és pre-
ferible la forma mimesis, i és que en grec la e d’aquest mot 
és una eta [μίμησις ‘imitació’], cosa que fa que la paraula 
hagi de ser plana i no esdrúixola) > La mimesi del natural i 
la recerca de la veritat pictòrica ...

39) [murriador] «Vam travessar la riera amb l’aigua fi ns a 
mitja pota i llavors vam anar pujant un tros de baga fi ns a un 
rodal fressat, on, ara una ovella, ara una altra, s’anaven ajaient 

i rumiaven amb tota la calma. El gos va venir al meu costat, 
es va ajeure i, refi at, va cloure els ulls bella estona. Aquell 
era un dels seus murriadors a l’obaga i vaig recordar el que 
m’havia dit el pare —“les ovelles volen anar lliures, deixa-
les fer, deixa-les fer”— quan l’havia acompanyat en un parell 
d’ocasions» (d’una novel·la, abans de ser corregida; dialecta-
lisme mal grafi at) > Vam travessar la riera ... Aquell era un 
dels amorriadors (o, dialectalment, morriadors) a l’obaga ...

40) [ni cas] «Zapatero, ni cas» (Avui, 17-11-2007, p. 1, titu-
lar; calc de la frase feta cast. ni caso; cf. NDA, s.v. ni) > Zapa-
tero, cap cas1 / «El govern central avisa que no farà ni cas del 
Parlament» (ib., p. 6) > El govern central avisa que no farà 
cap cas (o gens de cas) del Parlament.

41) [ni dir aquesta boca és meva] «Al cap de poc d’haver 
arribat al seu pis ha vingut un nebot seu, l’home de confi -
ança que ja els porta el negoci i que vetlla, gelós, qualsevol 
moviment que fan, i no he gosat ni dir aquesta boca és meva» 
(d’una novel·la, abans de ser corregida; calc de la frase feta 
cast. no decir esta boca es mía; cf. NDA, s.v. no) > Al cap de 
poc d’haver arribat al seu pis ... i no he gosat ni badar boca.

42) «Entre les peces d’art sacre intervingudes per la policia 
hi ha unes partitures musicals dels segles xvi i xviii, entre 
les quals destaca una peça per a òrgan de Bach del segle xvi 
en edició francesa» (Regió 7, 24-5-2006, p. 4; cf. NDA, s.v. 
òrgan/orgue) > Entre les peces ... entre les quals destaca una 
peça per a orgue de Bach del segle XVI en edició francesa.

43) [passar pàgina] «El PP a la Catalunya central passa 
pàgina a l’era Piqué amb retrets» (Regió 7, 22-7-2007, p. 1; 
calc de la locució verbal cast. pasar página; cf. NDA, s.v. 
passar) > El PP a la Catalunya central gira full a l’era 
Piqué amb retrets.

44) [pujar] «És ben clar que les pensions mínimes són 
les que s’han de pujar molt més» (Foc Nou, gener 2006, p. 
9; calc del verb cast. subir en un determinat ús; cf. NDA, s.v. 
pujar) > És ben clar que les pensions mínimes són les que 
s’han d’apujar molt més.

45) «Justament la vigília de Sant Joan, preparant la 
foguerada al meu poble, em vaig donar una rebrincada al 
turmell i l’haig de portar embenat» (d’una novel·la, abans 
de ser corregida; dialectalisme; cf. NDA, s.v. rebrincar-se, 
rebrincada) > Justament la vigília de Sant Joan, preparant 
la foguerada al meu poble, em vaig donar una revinclada 
al turmell i l’haig de portar embenat.

46) [recent nascut] «Ja érem cap a mig febrer quan, un 
dia al matí, en arribar al corral vaig trobar tres xaiets recent 
nascuts de les ovelles més avançades» (d’una novel·la, abans 
de ser corregida; calc del cast. recién nacido; cf. NDA, s.v. 
recent) > Ja érem cap a mig febrer quan, un dia al matí, en 
arribar al corral vaig trobar tres xaiets acabats de néixer 
de les ovelles més avançades.

1. Sobre la bondat d’aquesta construcció, vegeu el nostre article «És admis-
sible “cap” en lloc de “gens de”?», dins Llengua Nacional, núm. 81 (IV 
trimestre 2012), pp. 35-37.
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47) [remolinar-se] «A vegades, segons com girava el vent, 
se sentia com el gemec d’un corn quan l’aire s’acarrerava en 
la direcció de la vall i es remolinava dins la buidor de les bau-
mes, repletes de solitud» (d’una novel·la, abans de ser corre-
gida; el v. remolinar-se és un dialectalisme corresponent a la 
forma general arremolinar-se; també és un dialectalisme la 
forma bauma, però més o menys admesa) > A vegades ... quan 
l’aire s’acarrerava en la direcció de la vall i s’arremolinava 
dins la buidor de les baumes, repletes de solitud.

48) «Vam anar plegats cap a casa i, en ser sota el repanxó 
del camí, vam fer un gruixut silenci mentre a l’horitzó el sol 
s’ocultava darrere una calçada de boires» (d’una novel·la, 
abans de ser corregida; dialectalisme provinent d’una confu-
sió entre panxa i petja) > Vam anar plegats cap a casa i, en 
ser sota el repetjó del camí, vam fer un gruixut silenci mentre 
a l’horitzó el sol s’ocultava darrere una calçada de boires.

49) [rojolet, didorta] «La vall, ampla i solcada per la riera 
Golarda, s’orienta de llevant a ponent i, així, queda a mig-
jorn la part obaga, frondosa, farcida d’alts rojolets i grosses 
pinasses enfi lats d’heures i didortes, alguns aurons i força 
marfulls ...» (d’una novel·la, abans de ser corregida; dialec-
talismes deguts a assimilacions fonètiques, etc.) > La vall ... 
farcida d’alts rojalets i grosses pinasses enfi lats d’heures i 
redortes, alguns aurons i força marfulls ...

50) [sagramental, sagramentalitat] «La sagramentalitat de 
l’Església és una idea teològica primordial que pot i deu ser 
expressada secundàriament en clau jurídica. [...] Encara avui 
aquests conceptes xoquen enfront d’una mentalitat purament 
jurídica o purament sociològica, que no té en compte la pro-
funditat sagramental i divina de l’Església» (Foc Nou, nov. 
2005, p. 20; derivats que, com a cultismes, s’han de formar 
sobre el llatí sacramentum; cf. NDA, s.v. sagramental i sagra-
mentalitat) > La sacramentalitat de l’Església ... que no té 
en compte la profunditat sacramental i divina de l’Església.

51) «M’agrada la basílica de Sant Pau Extramurs i, en 
canvi, no em fa el pes Sant Joan de Letrà» (AA. VV., Sense 
renúncies, p. 137; calc del cast. San Juan de Letrán) > 
M’agrada la basílica de Sant Pau Extramurs i, en canvi, no 
em fa el pes Sant Joan del Laterà.

52) [seure] «Vaig tornar a casa fent marrada. Vaig seure 
davant l’escriptori i vaig treure la meva ploma Meisterstück 
del seu estoig» (C. Ruiz Zafón, L’ombra del vent, p. 348; calc 
del verb cast. seure en un determinat ús) > Vaig tornar a 
casa fent marrada. Vaig asseure’m davant l’escriptori i vaig 
treure la meva ploma Meisterstück del seu estoig.

53) [tinalla] «L’endemà al matí una patrulla de quatre tele-
grafi stes, vuit soldats, dos caporals i un sergent van estendre 
un cable des d’aquella fortalesa fi ns a dalt el turó de Punta 
Rama, mentre un soldat cuiner i jo carregàvem les sàrries d’un 
ase escardalenc i vell amb tot el fato de cassoles, olles, menjar 
i tinalles per a l’aigua» (d’una novel·la, abans de ser corregida; 
el mot tinalla és un dialectalisme per tenalla, gerra o alfà-
bia) > L’endemà al matí ... amb tot el fato de cassoles, olles, 
menjar i tenalles per a l’aigua.

54) «Era una radicalitat d’article de broma, petarda, de 
tirar-se un pet i espolsar els llençols, de joc dels disbarats 
quan tens vuit anys i vas d’acampada amb l’escola per primera 
vegada» (Avui, 25-1-2006, p. 65; calc del cast. tirarse un pedo; 
cf. NDA, s.v. tirar, tirar-se) > Era una radicalitat d’article de 
broma, petarda, de fer un pet i espolsar els llençols ...

55) [tramuntada] «Cal, però, que, abans de començar a 
llegir fem un petit esforç de composició i ens situem en un 
poble que —com diu Josep Pla— feia literalment olor d’alzina 
surera, on a cada casa hi havia una botiga, és a dir, un taller 
de tapers; on proliferaven els hortets minúsculs, acuradament 
conreats; on el cant frenètic de les cigales i les crues tramunta-
des constituïen la música de fons que acompanya la vida quo-
tidiana de Sa Bardissa [Calonge] en el decurs de l’any...» (d’un 
original, abans de ser corregit; confusió entre el participi del v. 
tramuntar i el derivat en -ada de tramuntana) > Cal, però, que 
... i les crues tramuntanades constituïen la música de fons ...

56) [trifulca] «Una noia explica les trifulques passades 
a comissaria el dia anterior quan s’encadenaren uns quants 
davant la Model» (d’un original, abans de ser corregit; calc 
del cast. trifulca) > Una noia explica les trifulgues passades 
a comissaria ...

57) [turmentós -osa] «... l’increment més gran es va pro-
duir durant els turmentosos anys seixanta» (M. Castells, 
L’era de la informació, vol. I, p. 277; calc de l’adjectiu cast. 
tormentoso -osa; en català existeix turmentós -osa però amb 
un altre sentit) > ... l’increment més gran es va produir en els 
tempestuosos anys seixanta.

58) «Suposo que no es deu a un casual que les seves obres 
més conegudes i importants, les quals li han donat nom, siguin 
els cellers i molins d’oli i estiguin relacionades amb el món 
agrari ...» (AA. VV., Sense renúncies, p. 76; col·loquialisme 
castellà, no admès tampoc en la llengua castellana normativa) 
> Suposo que no es deu a una casualitat que les seves obres 
més conegudes i importants ...

59) [veure-se-les i desitjar-se-les] «Però la tercera part 
de la collita anava a engreixar l’armilla del propietari, que, 
entre les cinc masoveries que tenia, li feien la vida fàcil, 
mentre que els masovers se les veien i desitjaven per poder 
anar malvivint» (d’una novel·la, abans de ser corregida; calc 
de la locució cast. vérselas y deseárselas) > Però la tercera 
part de la collita ... mentre que els masovers tenien treballs 
per poder anar malvivint.

60) [vigia] «Em vaig acostar cap a l’altre extrem de l’es-
planada de dalt el turó i tota una extensió de mar, gairebé 
infi nita, s’estenia als nostres peus. En dies clars es veia tota 
la costa, des de l’extrem oriental per on havíem vingut amb 
la corbeta fi ns molt més enllà de la badia de Baracoa. Ben 
segur que, amb la grossa ullera, no s’escaparà cap barcassa 
durant el dia que no sigui vista pels nostres vigies. El turó de 
Punta Rama era un lloc estratègic per a controlar tot aquell 
rellamp de costa» (d’una novel·la, abans de ser corregida; 
calc del cast. vigía) > Em vaig acostar ... que no sigui vista 
pels nostres guaites. ◆
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El temps, les dites, el progrés
Josep Espunyes

A la Catalunya nord-occidental, la 
primavera de l’any passat va ser 
una primavera estranya, amb un 

temps, valgui la redundància, que no 
era del temps: pluja sovintejada, neu 
a cotes força baixes i un fred inusual. 
Recordo perfectament que la tempera-
tura que hi havia a la part baixa de l’Alt 
Urgell —Bassella, Oliana, Peramola—, 
entre les set i les vuit del matí dels dar-
rers dies de maig del 2013, era de tres 
a cinc graus positius un dia sí i l’altre 
també. Una revessia del temps, doncs, 
com ningú no recordava, més pròpia 
d’una darreria de febrer, o d’una prime-
ria de novembre, que no d’una prima-
vera força avançada.

No caldria ni dir que, de resultes 
d’aquell mal temps —«el temps que no 
fa el seu temps, no és un bon temps», diu 
la saviesa popular—, les plantes no tre-
ballaven; o més ben dit, que no treballa-
ven com haurien hagut de treballar. I els 
cereals, que la darrera setmana de maig 
ja haurien d’haver anunciat la sega arreu 
dels termes amb la grogor de llurs espi-
gues, encara ensenyaven un verd intens 
d’allò més. Tot venia endarrerit, des de 
la fruita fi ns als trumfos primerencs.

Un endarreriment que va afectar, 
per exemple, el cicle de maduració de 
les cireres. De tota la vida, al municipi 
de Peramola s’ha dit: «Per l’Ascensió, 
cireretes a Tragó», i en dir-ho, sempre 
hi havia algú o altre que contestava: 
«I amb bon any o mal any, cireretes a 
la Valldan.» En efecte, a mitjan maig, 
tant a Tragó com a la Valldan, nucli 
del municipi d’Odèn, a l’altra banda 
del riu Segre, en un any diguem-ne de 
temps normal les cireres hi són sempre 
ben mengívoles. L’any passat, a mitjan 
maig, tant a Tragó com a la Valldan 
amb prou feines si hi verolaven, cosa 
que tampoc no va fer certa la dita, en 
aquesta contrada, de «Cada cosa al seu 
temps, i al maig cireretes».

Dues dites més que aquell mal temps 
també va desplaçar foren: «Abril pas-
sat, hivern acabat» i «Al juny, la falç al 

puny». A casa meva, a 
Peramola, quan als anys 
cinquanta del segle pas-
sat encara se segava amb 
volant o dalla i ningú no 
somiava en màquines de 
segar i batre, recordo que 
als darrers dies de maig 
d’algun any ja segàvem 
l’ordi dels trossos del 
tossal de Plujo. Enguany, 
en canvi, al municipi 
de Peramola la sega va 
començar-hi a la prime-
ria de juliol, cosa que féu 
que tampoc no s’hi complissin, de resul-
tes d’aquell mal temps, quatre dites tra-
dicionals: «El maig deixa l’ordi granat, i 
el blat, espigat», «Per Sant Joan, les gar-
bes al camp; per Sant Pere, les garbes a 
l’era», «El blat, sant Joan el combrega i 
sant Pere l’extremuncia» i «El blat, pri-
merenc o tardà, al juny s’ha de segar». 

En canvi, aquell mal temps de pluja 
i fred va fer bones dues dites que es van 
transmetent de generació en generació 
en l’estament pagès: «Al maig, cada dia 
un raig» i «Fins al trenta de juny no et 
descordis el puny».

Avui dia, però, en el món de la 
pagesia no són únicament els canvis de 
temps la raó que fa que no s’hi com-
pleixin les velles dites. Hi contribuei-
xen, i molt, les noves llavors de cereal 
—blat, ordi, civada, paumola... — que 
han anat sortint al mercat. Un pro-
ducte, fruit de l’avenç científi c, que no 
ha de seguir el curs natural de sembra, 
creixement i maduració com ho feia 
el d’antany, sinó que compleix el cicle 
quan just ha rebut les hores de sol amb 
què ha estat programat.

En efecte, avui és usual sentir a 
parlar els nostres pagesos, en les seves 
converses sobre cereals, de grans de 
«cicle curt» i de «cicle llarg». Cadas-
cun d’aquests cicles assenyala que la 
llavor està preparada per a néixer, créi-
xer, granar i madurar des del moment 
en què s’haurà sembrat i haurà rebut la 

quantitat d’hores de sol que indica el 
cicle. A partir d’aquí, doncs, la sembra 
ja no cal que es faci en un temps con-
cret i determinat, com es feia abans, 
sinó que, en diversos cereals, hi pot 
haver diferències d’un i dos mesos. I 
fi ns i tot de tres.

Unes diferències de temps que afec-
ten, indefectiblement, la diguem-ne 
«veracitat» del gran nombre de dites 
que l’estament pagès havia creat i que 
encara es mantenen vives, si més no 
fi ns avui, en la parla quotidiana de la 
nostra pagesia. Vet aquí unes quantes 
d’aquestes velles dites, amb el benentès 
que els avenços que el progrés va apor-
tant al camp constantment poden fer, 
d’aquí a poc temps, que hagin perdut la 
seva raó de ser: «Al setembre, el blat se 
sembre», «Al setembre, qui tingui blat 
que sembri», «Quan l’octubre és arribat, 
sembra l’ordi i el blat», «Al novembre, 
malaventurat aquell qui sembre», «Al 
novembre, qui no hagi sembrat que no 
sembri», «Si al novembre no has sem-
brat, no sembris, que ja has fet tard», 
«A qui sembra per Sant Martí, poc gra 
li caldrà collir», «Per Sant Andreu, si 
sembreu no collireu» i «Sembrat massa 
tardà, ni palla ni gra».

És clar que també hi ha pagesos que 
deien, i diuen, que «De casar i de sem-
brar, consell no se’n pot donar» i «De 
Tots Sants a Sant Martí, sembra el blat 
si en vols collir». ◆

Camp de blat, al pla de Tragó     FOTO: CARLES MUÑOZ
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Quin és el masculí de «hostessa»?*

Jaume Salvanyà <jsalvanya@gmail.com>

*   Agraeixo a Xavier Rofes i Ester Prat la llum que m’han fet sobre la qüestió de fons d’aquest article i altres observacions puntuals.

Un hoste és un home que s’allotja 
a casa d’algú o bé en un hostal, 
un hotel, etc., i també un home 

que hostatja algú a casa seva (aquest 
últim sentit, segurament en retrocés en 
favor de amfi trió). Segons el diccionari 
i la gramàtica, si l’hoste, en comptes 
de ser un home, és una dona, la forma 
correcta és hostessa. Però, com passa 
sovint, la teoria va per una banda i la 
pràctica per una altra, i moltes vega-
des s’utilitza hoste com a forma feme-
nina: «“Enlloc més et pots banyar en 
una piscina a l’aire lliure a ple hivern», 
assegurava ahir una hoste del balneari 
Prats» (diaridegirona.cat, 4-11-2007); 
«Una hoste a l’habitació 104 de l’Ho-
tel Zenit Borrell de Barcelona, ahir a 
la tarda» (peu de foto a El Periódico, 
12-2-2008, p. 42).

Aquest ús no és recent d’aquests 
últims anys; ja es troba documentat, 
fa gairebé cent anys, en Josep Carner: 
«Fórem catorze en aquell delicat dinar 
de recepció. [...] el ministre i la seva 
muller i fi lla, i l’amiga i hoste de la 
seva fi lla, una noia anglesa de vint-i-
dos anys» (L’elefant blanc, robat, 1918; 
cerca feta al Corpus Textual Informa-
titzat de la Llengua Catalana). També 
el DCVB en dóna un cas: «Unes hos-
tes treuen ses altres» (com a variant 
menorquina de l’expressió Hostes vin-
gueren que de casa ens tragueren).

Al llarg del segle xx el mot hos-
tessa va prendre dos signifi cats nous, 
probablement a partir de la forma 
anglesa hostess: d’una banda, el d’una 

dona encarregada d’acollir i atendre els 
passatgers de certs mitjans de trans-
port (no sols dels avions, com indi-
quen els diccionaris, sinó també de 
trens de llarga distància o de vaixells, 
per exemple), i, d’altra banda, el d’una 
dona encarregada d’acollir i informar 
els assistents a una fi ra, un congrés, etc. 
Al principi aquestes feines eren exclu-
sives de dones, però posteriorment s’hi 
van anar incorporant els homes, i ales-
hores va sorgir la necessitat de trobar 
una forma masculina per a designar 
aquesta professió. Joan Solà1 ja s’ho 
plantejava fa més de vint anys: «¿com 
s’ha de dir l’home que faci el mateix 
que una mainadera, llevadora, hos-
tessa o modista?».

Com indica Montserrat Serra2, la 
decisió que va prendre el Termcat per 
a solucionar aquest interrogant va ser 
recórrer a la forma primitiva hoste i 
desestimar explícitament la forma hos-
tès, creada regressivament llevant la -a 
al femení hostessa, perquè la va consi-
derar lingüísticament inadequada. En 
el DIEC1, aquest signifi cat per al mas-
culí hoste no s’hi va arribar a incorpo-

1.    Els noms de professions, càrrecs i ofi cis, dins 
la secció «Parlem-ne» del diari Avui, 18-7-1993.

2.    «El tractament del gènere en les denominacions 
d’ofi cis i càrrecs», dins Actes de la V Jornada 
«Confonem gènere i sexe? Llenguatge no 
sexista: fenomen, límit i aplicació», 15 d’abril 
del 2005 (document consultat a Internet: 
http://www.ub.edu/sl/cilaj/actes/VJornada/7_
Serra.pdf).

rar, però sí que el trobem en el DIEC2 
i a la fi txa 6710/1 de l’Optimot.

Tècnicament, és cert que hostès és 
un mot mal format, perquè es pren la 
-a del femení com si fos un sufi x, quan 
en realitat el sufi x és -essa; i als noms 
femenins acabats en -essa no els cor-
respon el masculí en -ès (tigressa-tigre, 
abadessa-abat), que sí que és propi, en 
canvi, dels femenins en -esa (burgesa-
burgès, marquesa-marquès). Acceptar 
la forma hostès, doncs, suposaria crear 
una excepció a la norma.

Ara bé, com observa Xavier Rull3, 
no és menys cert que en la intuïció 
general dels parlants, que no entenen 
de criteris tècnics, la manera espon-
tània —i, per tant, natural— de fer el 
masculí de hostessa no és en cap cas 
hoste, sinó hostès o fi ns i tot hostesso. 
I això és així perquè el sufi x que es 
percep no és -essa, sinó simplement 
-a, i en aquest sentit la connexió entre 
hoste i hostessa és distant. És com si a 
partir de pitonissa (‘dona que prediu el 
futur’) se’ns digués que el masculí ha 
de ser pitó. Doncs no, això també ani-
ria contra el sentit lingüístic: el mas-
culí es percep com a pitonís —i potser 
en aquest cas també ho és tècnicament, 
tot i que no el trobem al diccio nari— 
i col·loquialment pren la forma pito-
nisso.

Hostès i hostesso, doncs, són for-
mes més vives en la llengua oral que no 
pas hoste. El problema és que els usos 

3.    La formació de mots, Eumo, 2004, pp. 291-292.
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de la llengua oral són difícils de docu-
mentar i de quantifi car. El Diari de ses-
sions del Parlament de Catalunya4 del 
18 d’octubre de 1996 en transcriu un 
cas en boca de Jordi Vilajoana, director 
de l’aleshores Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, que a una pregunta 
sobre els criteris d’inclusió d’hostesses 
en programes televisius responia que en 
el programa Sense títol «els guionis-
tes fan d’“hostessos”». Però en llengua 
escrita també en trobem exemples: «Si 
abans de fer-ho ve un hostès a demanar 
les targetes d’embarcament, iniciaran 
la tradicio nal fugida al vàter» (Empar 
Moliner, A peu dret, dins la secció 
«Dos Negroni» de El Punt Avui, 9-7-
2009); «Vam entrar quatre nois joves 

4.    Es pot consultar el diari sencer a http://www.
parlament.cat/activitat/dspcc/05c097.pdf.

a fer d’“hostessos” de la Montse Gua-
llar» (Eduard Farelo, en una entrevista 
publicada a tv3.cat el 16-9-2013).

Estem, doncs, davant d’una espe-
cialització semàntica: per a designar 
la persona que s’hostatja en un lloc se 
sol fer servir hoste, tant si és un home 
com si és una dona. Per a designar la 
professió, en canvi, es tendeix a fer ser-
vir hostessa per al femení i hostès per 
al masculí. I una prova d’això és que 
si tornem als dos exemples del prin-
cipi i, en comptes de hoste, hi posem 
la forma hostessa («assegurava una 
hostessa del balneari»; «Una hostessa 
a l’habitació 104 de l’hotel»), molts 
parlants —potser la majoria— enten-
dran que s’està fent referència no a la 
seva condició d’hostatjades, sinó a la 
seva professió. Per contra, trobaríem 
molt pocs parlants que poguessin dir 

de manera natural «els guionistes fan 
d’hostes», «ve un hoste a demanar 
les targetes d’embarcament» o «vam 
anar a fer d’hostes de la Montse Gua-
llar». El que sembla més clar és que 
la forma hostesso és percebuda com a 
més col·loquial.

Les institucions normativitzado-
res haurien de tenir cintura i rectifi -
car quan la proposta que fan —i més 
si no ha sorgit de l’ús real— va contra 
el sentit lingüístic dels parlants i al cap 
d’uns quants anys no ha reeixit, com és 
el cas que ens ocupa. L’especialització 
de signifi cats i l’evolució morfològica 
de hoste per una banda i de hostès/hos-
tessa per l’altra, demanen a crits una 
doble entrada al diccionari: hoste (mas-
culí i femení), amb el signifi cat de per-
sona hostatjada o que hostatja, i hostès/
hostessa per a les ocupacions. ◆
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Sobre els diminutius
Albert Jané (membre de l’Institut d’Estudis Catalans)

El sufi x principal per a l’obtenció de 
diminutius és, com és ben sabut, 
-et, femení -eta. Els altres, escas-

sament  productius, són -ell -ella, -ol 
-ola, -ill -illa, -í -ina, -ic -ica, -ó -ona, 
i -im. Exemples: taulell, portella, esta-
nyol, banderola, cordill, falcilla, espasí, 
barretina, angelic, fi nestró, carona, pol-
sim. Ens hem decidit a no deixar d’in-
cloure en aquesta llista de sufixos la 
forma femenina -ica, encara que no hem 
reeixit a trobar-ne cap exemple, amb la 
idea que la seva existència ha d’ésser ben 
possible: l’exemple del masculí, angelic, 
no l’hem poat de cap repertori sinó d’un 
text literari: un angelic que cabia ací, en 
la conca de les mans... (Víctor Català, 
Solitud).

Que el primer dels sufi xos que aca-
bem d’indicar, és a dir, -et -eta, sigui 
enormement productiu no vol pas dir 
que es tracti d’una aptitud il·limitada. 
Però els límits que l’afecten són total-
ment arbitraris, no sotmesos a cap 
norma general. Així, al costat de les 
formes diminutives de mare, és a dir, 
mareta i marona, no sembla pas pos-
sible d’obtenir-ne cap del seu masculí, 
pare. I potser, però ja no amb tanta 
seguretat, de la forma avi. No es pot 
negar mai l’existència absoluta d’una 
determinada forma de llenguatge per 
molt que ens pugui semblar insòlita i 
extravagant.

Dels noms que indiquen un període 
de temps són corrents les formes dimi-
nutives dels següents: any, mes, set-
mana, hora i minut. En canvi, segle, dia 
i segon no semblen admetre una aptitud 
anàloga per a la formació de diminu-
tius. I, encara menys, dècada i lustre. 
Notem, així mateix, que de moment 
hem fet momentet, però instant ens 
nega aquesta possibilitat. Actualment, 
però, sens dubte per infl uència de l’es-
panyol, n’hi ha que recorren a un forçat 
diminutiu de segon, és a dir, *segonet 
o *segondet. Aquest ús es pot obser-
var especialment en certs establiments 
públics, com és ara bars i restaurants, 

en què el personal de servei indica als 
clients que, si més no en teoria, els aten-
dran sense trigar. Aquestes formes ens 
semblen, certament, inadmissibles. Cre-
iem que dient un momentet es resol la 
situació perfectament. 

Si donàvem només que fos un sim-
ple cop d’ull a altres camps de signifi-
cació, veuríem tot seguit que aquesta 
capacitat dels noms per a l’obtenció de 
diminutius és arbitrària o, si més, no 
impredictible. Així, formes com mun-
tanyeta (o muntanyola), riuet, riereta, 
torrentet, turonet, collet, bosquet o 
serradet són ben normals, però ja no 
diríem el mateix dels derivats anàlegs 
que poguéssim obtenir de noms com 
vessant, cingle, penya-segat, cim, pic, 
contrafort, grau o arbreda. Els casos 
insegurs o vacil·lants són, no podia ser 
altrament, inevitables. Així, no es pot 
afirmar que no s’hagin usat mai for-
mes com cimet, diminutiu de cim, o 
cingleret, diminutiu de cingle o cin-
glera. El nom elefant, encara que 
designa el més gros dels animals ter-
restres, ha originat fàcilment el dimi-
nutiu elefantet, d’altra banda força 
usual, però els noms de les altres dues 
grans bestiasses salvatges, hipopò-
tam i rinoceront, no han demostrat la 
mateixa capacitat. I així mateix s’es-
devé amb tota una llista indefinida de 
noms del vocabulari més bàsic i ele-
mental: Déu, món, mar, pàtria, cel, 
temps, nit, gas, glaç, gel, fred (però 
caloreta), ona, onada, arrel, cep, sal, 
sutge, suro, sostre, sòl, pati, gual, 
mina, ciutat, museu, forn, presó, via, 
xemeneia, rebost, àtic... En principi, 
la dificultat per a la generació sem-
bla més formal que no pas semàntica, 
però es tracta d’una raó molt relativa. 
Per què, si de riu hem fer riuet no hem 
pogut fer *maret de mar? Cal adver-
tir, a més, que és ben probable que 
en algun cas aïllat, forçant la realitat 
del llenguatge, s’hagi arribat a usar 
alguna forma diminutiva d’algun dels 
noms que acabem d’indicar.

L’absència de tots aquests diminu-
tius es resol habitualment amb l’adjun-
ció d’un adjectiu, com petit, menut, xic 
o xicotet. Aquesta última forma, xico-
tet, és la pròpia i habitual dels parlars 
valencians, i escau de remarcar que vol 
dir simplement «petit» i no «nen», i que 
pot qualifi car tota mena de substantius. 

Amb el sufix -et -eta es formen 
diminutius no solament a partir de 
noms substantius sinó també d’adjec-
tius qualifi catius i fi ns tot, en alguns 
casos especials, de formes adverbials: 
alegre alegret, trist tristet, petit peti-
tet, llarg llarguet, baix baixet, curt cur-
tet, gran grandet, gros grosset, negre 
negret, vermell vermellet, blau blauet, 
pobre pobret, clar claret, fosc fosquet, 
dolç dolcet, presumit presumidet, ins-
truït instruïdet, amb les formes del 
femení corresponents. Però, tal com 
hem dit sobre els noms substantius, 
són innombrables els qualifi catius que 
no demostren tenir aquesta capacitat: 
culte, exacte, apte, digne, esquerre, 
vague, assidu, xop, auster, lícit, legí-
tim, segur, llunyà, important..., encara 
que també aquí hi ha qui no vacil·la a 
vulnerar els límits propis de la llengua 
i recorre, ocasionalment, al diminutiu 
insòlit de qualsevol adjectiu. Pel que fa 
als diminutius adverbials, tenim d’hora 
- d’horeta, aviat - aviadet, de pressa - 
de presset, enllà - enllanet, lluny - llu-
nyet, a prop - a propet, a poc a poc - a 
poc a poquet, a la vora - a la voreta, i 
potser encara algun més.

En un cert nombre de casos els dimi-
nutius no designen persones o coses de 
grandària o dimensions inferiors a les 
habituals sinó que s’integren en el llen-
guatge afectiu o expressiu, amb valors 
molt diferents i també amb valoracions 
a vegades fortament discrepants. En els 
parlars meridionals l’ús de certs dimi-
nutius és constant, invariable, sense que 
comporti cap idea especial ni que tingui 
cap mena de connotació. Per exemple, 
anar a fer la cerveseta és, en aquests 
parlars, una frase absolutament habi-



LLENGUA NACIONAL - núm. 87 - II TRIMESTRE DEL 2014    27

LÈXIC

tual, banal del tot, en què no solament 
no hi ha cap idea diminutiva sinó, tam-
poc, cap propòsit d’expressivitat espe-
cial determinat per l’ambient, la fami-
liaritat o l’afecte. També hem observat, 
en els darrers anys, en el llenguatge 
habitual del personal dels centres hos-
pitalaris, quan s’adrecen als pacients o 
persones hospitalitzades, un ús sistemà-
tic de certs diminutius, com el bracet, 
la maneta, la boqueta, una sopeta, una 
mica de peixet, etc., que van aparellats 
amb un tracte familiar sense fronte-
res. Se suposa que tot plegat obeeix a 
unes raons que potser en podríem dir 
de terapèutica psicològica, generalment 
ben acollit, és veritat, però potser, en 
algunes ocasions, amb no expressades 
reserves mentals.

Són ben nombrosos els diminutius, 
especialment els formats amb el sufi x 
-et -eta, que designen objectes, o en 
algun cas persones, força o molt dife-
rents de les que designa la forma pri-
mitiva: arquet, banquet, boixet, braça-
let, casquet, cavallet, clarinet, coixi-
net, esclopet (peça de fusta usada pels 
segadors), ganxet, maridet, pitet, tam-
boret, aixeta, barbeta, bombeta, llen-
güeta, nineta, maneta, paleta, samar-
reta, xinxeta, etc. Aquest grau divers 
de relació entre el diminutiu i la forma 
primitiva origina, com és natural, algu-
nes vacil·lacions o fl uctuacions. Així, en 
el nostre llenguatge familiar, fèiem una 
distinció ben clara entre un collar (el 
guarniment dels cavalls i el que solen 
dur els gossos) i collaret (l’ornament 
femení), i l’esment d’una senyora que 
duia un collar ens induïa gairebé irre-
sistiblement a la irrisió. Naturalment, 
amb més coneixement de causa, ja no 
fem aquesta distinció tan categòrica, 
encara que continuem creient que en 
l’ús de collar com a designació d’un 
ornament femení (i actualment també 
masculí, no farem veure que ho igno-
rem) hi continua havent una innegable 
infl uència de l’espanyol. 

Notem, a més, que un cert nombre 
d’aquestes formes diminutives desig-
nen plantes i animals, especialment 
ocells: trobem angelet, barretet, bla-
vet, didalet, timonet, campaneta, dol-
ceta, espaseta i mongeta entre els noms 
de planta, i blauet, capellanet, fra-
ret, grasset, griset, jaumet, martinet, 
negret, rasclet, senyoret, cuereta, culle-
reta, reineta i tisoreta, entre els noms 
d’animal. És clar que en cap cas no 
indiquem relacions exhaustives. Aquí 
escau de fer observar que són molts 
(o, si més no, alguns) els qui creuen, 
erròniament, que la traducció catalana 
de martín pescador, designació caste-
llana de l’ocell aquàtic que rep el nom 
científic de Alcedo atthis, és bernat 
pescaire. En realitat, la forma cata-
lana equivalent és blauet, i el bernat 
pescaire designa l’ocell que rep el nom 
científi c Ardea cinerea.

Així mateix, cal notar que for-
mes com baronet i ballet, aparentment 
derivades de baró i ball, provenen de 
l’anglès i del francès, respectivament. 
Efectivament, no hi ha la mateixa rela-
ció entre marquès i marqueset (no sem-
bla que comte i duc puguin originar sen-
gles diminutius) que entre baró i baro-
net, nom que designa, aquest darrer, un 
títol nobiliari propi d’Anglaterra. Quant 
a ballet, pot haver existit com a forma 
genuïna catalana, derivada de ball. Coro-
mines, en el seu diccionari etimològic, es 
limita a consignar la forma, com un mot 
de la família de ball, sense cap expli-
cació ni cap referència (curiosament, 
la que permetria de localitzar-lo en el 
Suplement o volum X està equivocada: 
diu I 601a4 i ha de ser I 601a42). Dei-
xant, doncs, de banda aquest possible 
ús autòcton exigu, hem d’admetre que 
ballet ‘dansa escènica’ és un manlleu 
del francès, com ho és la forma del cas-
tellà, clarament diferenciada de baile. 
Afegim-hi, encara, que l’existència, en 
català, de nombrosos mots acabats en 
-et, diminutius o no, ha permès la fàcil 

adaptació de diversos gal·licismes, com 
bufet, carnet, cabaret, minuet o xalet, en 
l’adaptació castellana dels quals encara 
s’observen algunes vacil·lacions.

No tothom acaba d’entendre 
que un collaret no hagi de voler dir, 
necessàriament, un collar petit, i una 
maneta una mà petita. En matèria de ter-
minologia, són molts els qui tenen idees 
pròpies, sovint contaminades amb pre-
judicis socials o ideològics. Així, n’hi ha 
que rebutgen l’ús tradicional d’un nom 
com senyoreta, amb l`argument estram-
bòtic que ha de voler dir ‘senyora petita’, 
i ignorant superbament la defi nició del 
diccionari, que estableix d’una manera 
clara que senyoreta és bàsicament un 
tractament que és dóna a les noies joves 
i també a les senyores més grans, sol-
teres i casades, en certs moments i cir-
cumstàncies. Aquest és un fet de llen-
gua al marge de qualsevol idea perso-
nal. Que aquests moments i aquestes 
circumstàncies no són idèntiques segons 
les vivències o l’experiència de cadascú 
també és un fet, i les discussions sobre la 
seva precisió (d’aquests moments i cir-
cumstàncies) ens semblen desproveïdes 
de sentit. Curiosament, el diccionari, al 
costat de senyoreta no recull el masculí 
senyoret, amb una tradició certament 
inferior a la de la forma femenina, amb 
un ús actual que deu ser pràcticament 
nul, si no és amb el valor fortament des-
pectiu que sempre hem conegut.

L’ús de diminutius amb valor afec-
tiu deriva sovint cap a la paròdia, i el 
fet és que n’hi ha molts que hi recor-
ren amb propòsits ridiculitzadors. 
Generalment, es perceben, en molts 
casos, com a formes pròpies d’un llen-
guatge literari anacrònic, cursi i artifi -
ciós. Aquest artifi ci pot arribar al seu 
punt més alt en la versifi cació, quan en 
un poema abunden rimes com roseta 
i floreta o jardinet i caminet. Avui, 
evidentment, això ja és inusual. D’al-
tra banda, els poetes que encara rimen 
són més aviat escassos. ◆
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Més errors lingüístics 
per infl uència de la llengua forana 
Roser Latorre i Gaia

Un cop més, ens sembla útil de recordar algunes fra-
ses i determinats verbs que, manllevats a la llengua 
forana, hem fet servir en català, sobretot en el llen-

guatge col·loquial. 

N’exposem uns quants exemples: 

1) Si ets honrat, no pots canviar de jaqueta. 

2) Davant les protestes, feien oïdes sordes. 

3) Considerem que farà la feina el millor que pugui. 

4) Aquells eixelebrats han intentat prendre foc al paller de 
la masia. 

5) Tot allò ho feia a esquenes meves. 

6) Ara sí que t’he pillat, noi! 

7) No l’atossigueu més, pobra criatura! 

8) Aquesta actitud ratlla la ridiculesa. 

9) S’entretenen a fi sgar què fan els nostres fi lls. 

10) T’has ben pringat els dits amb la confi tura. 

Intentarem, doncs, de substituir aquestes expressions tra-
duïdes directament del castellà per formes catalanes equiva-
lents i correctes. 

1) Si ets honrat, no pots canviar de camisa. En català no 
parlem de jaqueta sinó de camisa, una peça de roba que 
està més en contacte amb la pròpia pell i, per tant, més 
íntima, com poden ser-ho les idees o els sentiments. 

2) Davant les protestes fem, simplement, el sord, com si no 
hi sentíssim; de la mateixa manera que podríem fer el 
mut, com si no gaudíssim del do de la paraula, suposant 
que ens convingués callar pel motiu que fos. 

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

4) El foc no es pren, si no és, potser, que agafem unes brases 
de la llar per introduir-les en un fogó, per exemple. Quan 
s’ha volgut cremar una construcció, una casa, un poble, o 
el que sigui, es parla de calar foc. Per tant: Aquells eixe-
lebrats han intentat de calar foc al paller de la masia. 

5) No podem fer res a esquenes de ningú, perquè no tenim 
sinó una esquena. Per aquesta raó, caldria dir: Tot allò ho 
feia a la meva esquena. De fet, a esquenes de tradueix 
directament el castellà «a espaldas de». 

6) T’he pillat; una altra versió maldestra del castellà «te 
he pillado». En català tenim els verbs agafar, atrapar, 
enxampar, arreplegar, per a expressar una circumstància 
semblant. Doncs: Ara sí que t’he arreplegat, o agafat, o 
atrapat, o enxampat, o, simplement, descobert. 

7) Atossigar. Un verb catalanitzat ortogràfi cament però que 
correspon al castellà «atosigar» i que podria traduir-se, 
segons els nostres diccionaris, per les formes catalanes 
atabuixar, incitar, animar, estimular. Calia haver dit, per 
tant: No l’atabuixeu, o No la inciteu més, pobra criatura! 

8) Ratllem quan fem una o més ratlles a alguna cosa, o bé 
quan reduïm a trossets menuts algun aliment per mitjà 
d’un ratllador. Parlant de fets o d’actituds, podem dir que 
ens acostem a o que ranegem la ridiculesa. 

9) Fisgar, un altre mot castellà que hauríem de traduir per 
tafanejar, xafardejar, fi car el nas pertot. 

10) Amb la confi tura, si badem, és fàcil que ens embrutem 
o empastifem els dits; no pas que ens els pringuem, que 
en català no vol dir res. 

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

V am llegir en un titular de TV3 «Comissaria de Mos-
sos d’Esquadra, registrada», la qual cosa ens va cau-
sar molta estranyesa, perquè sembla mentida que una 

comissaria no fos registrada enlloc, com si no sabessin que 
existeix. Però després vaig entendre que es referien al fet que 
un jutge havia ordenat que la comissaria fos escorcollada, per 
trobar-hi proves. Això ja ho vam entendre més, tot i ser un 
fet lamentable, ja que posava en entredit l’exemplaritat dcos 
dels Mossos d’Esquadra.

I és que els mots registrar, enregistrar i escorcollar no són sinò-
nims. Vegem-ne el signifi cat segons el Diccio nari de la llengua cata-
lana:

Registrar: «Inscriure en un registre, enregistrar.» 

Escorcollar: «Algú examinar minucio sament per veure què hi ha, 
si hi ha allò que cerca, etc.»

Enregistrar: «Registrar│p.EXT Observar, prendre nota d’una cosa. 
│Fixar o emmagatzemar (dades, sons, imat   ges, etc.) en un suport 
material adequat per a poder reproduir-los quan calgui.»

Per tant, ja veieu que no hem de confondre aquests mots, només 
registrar i enregistrar poden ser sinònims en algun cas. Així, podem 
registrar o enregistrar les escriptures d’un immoble en el Registre 
de la propietat. En canvi, per a fer un enregistrament musical només 
podem fer servir el verb enregistrar.

També cal tenir en compte que en algunes altres ocasions, 
quan més que prendre nota d’un fet simplement s’ha obser-
vat o constatat, és millor de fer servir altres verbs més adients. 
Vegem-ne algun exemple. Com hauríem de dir correctament les 
frases següents?:

1) S’han registrat alguns casos de tifus.

2) Hem registrat un descens de l’alcoholisme.

3) Durant el mes d’agost s’ha registrat un augment de robatoris.

En cap d’aquests tres casos no estem parlant de la inscripció en 
un registre o de l’anotació d’unes dades determinades en qualse-
vol altre lloc, sinó més aviat de constatar o observar uns fets con-
crets. Si bé el diccionari admet aquest ús del verb enregistrar (no 
de registrar), per extensió del signifi cat originari, és millor de fer 
servir verbs més adequats:

1) S’han donat alguns casos de tifus.

2) Hem constatat un descens de l’alcoholisme.

3) Durant el mes d’agost hi ha hagut un augment de robatoris.

Per tant, ja ho veieu, enregistreu-vos bé en el vostre cervell l’ús de 
cada verb i de ben segur que no cometreu mai l’errada de fer servir 
un d’aquests verbs erròniament. ◆
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La quotidianitat lingüística
Pere Ortís

Estem molt atents a la sociolin-
güística. I amb raó. Però també 
hi ha una raó forta perquè pres-

tem atenció a la quotidianitat lingüís-
tica. Vull dir que ens fi xem en allò que 
diem a taula, a la feina, al joc, als amics 
per veure si utilitzem infi ltracions del 
castellà, que ha tingut un infl ux dele-
teri sobre la nostra llengua, germana 
seva, la qual ha tractat de desfi gurar per 
fer-li una fesomia exactament igual que 
la seva. I que, en bona veritat, són infi l-
tracions tot sovint difícils de detectar.

En primer lloc hauríem de suprimir 
els dos barbarismes que més embruten 
la parla i que diem com un respirar: 
«vale» i «algo». Els diu tothom —no sé 
si els diuen a València, a Mallorca, a la 
Catalunya Nord; tant d e bo que no—. 
El primer cal substituir-lo per entesos, 
d’acord, i el segon per alguna cosa o 
per res, segons s’escaigui. No podem 
acomodar-nos a conservar aquests dos 
paràsits, com si no fossin uns estranys 
corruptors; cal esmerçar-hi un esforç, 
com cal esmerçar-lo en tot aspecte 
defectuós de la llengua.

El castellà fa refl exius verbs que no 
els hi fa el català, però hem assumit la 
manera de fer-los el castellà. N’hi ha 
uns quants; ara volia remarcar desper-
tar-se, que el castellà fa transitiu i el 
català refl exiu, com en aquest cas: no 
‘Catalunya, desperta’, «Cataluña des-
pierta»), sinó que fa: Catalunya, des-
perta’t. Desperta (adona’t) ho diem 
quan advertim algú que s’adoni d’un 
perill, d’una amenaça que té a sobre.

Un vici que clava massa deix de 
castellà al català quotidià és el trac-
tament de tercera persona, a l’estil 
castellà: «Recordi» (en les carrete-
res), «Espero que els agradin», «Que 

tinguin una bona nit», quan en català 
castís s’hauria de dir: Recordeu; i si 
és d’un tema concret, que hom ara no 
menciona: Recordeu-vos-en. Espero 
que us agradin. Que passeu una bona 
nit. Vosaltres és més castissament 
català, i més honorable, que no «vos-
tès». Però, ves, el tan bonic i polit: 
Passi-ho bé. L’ús exacte, en cada cas, 
el dóna l’hàbit sagrat de la bona llen-
gua, que és herència dels bons temps, 
i dels bons avis.

Ara són les deu. Està ben dit, però 
aquest «ara» hi sobraria, que és roma-
nent d’aquell castellà: «son, ahora, las 
nueve». Sense l’«ara» ho hem dit sem-
pre, i és preciós: Són les dues / Són 
dos quarts de nou / És migdia / En 
falten tres per a les nou.

*No se «n’adona» que el rifen; el 
verb és refl exiu, però no porta el pro-
nom ‘en’ incorporat. El pronom tan 
sols cal utilitzar-lo quan substitueix 
un nom o un tema, que hom ara no 
menciona, perquè ‘que el rifen’, ja és 
mencionat, el tenim aquí i no hi cal 
pronom. Cal girar-ne la dialèctica 
així: —No s’adona que li aixequen la 
camisa. —No se n’adona? —No, no 
se n’adona. 

Però el vici més funest, i que 
emmalalteix greument el català d’avui, 
és el contrari, la supressió dels adver-
bis pronominals quan cal dir-los. Una 
malaltia que potser ja no superarem 
mai més. Dos exemples, ràpid: Tenim 
dues poesies... de la primera «d’elles» 
triarem, «de la primera de ellas»... per 
de la primera en triarem... Pacta amb 
les dones, però no et fi ïs «d’elles»... per 
no te’n fi ïs.

La pronunciació com la fa el cas-
tellà del grup ‘què és això’, i simi-

lars, sense fer sinalefa de les dues 
e-e encontrades, una al f inal de 
paraula i l’altra al principi de la 
següent: «Què-és això?», a mi em fa 
la impressió de calc del castellà, no 
hi puc fer més. Sempre havíem pro-
nunciat: Quèsaixò?, en el català cen-
tral, i Quésaixò?, a ponent. I mai: «I 
això què-és?, «¿Y eso qué es?» Ans: 
Quès això?

També és quotidiana, i molt malal-
tissa, la supressió de la preposició de 
allí on ha d’anar per gramàtica. Exem-
ple: —Que teniu vi ranci? —No, «vi 
ranci no tenim», però tenim..., i cal 
dir:—No, de vi ranci no en tenim, 
però tenim vi bo. / M’has donat fruita 
verda i «necessito madura», per 
M’has donat fruita verda i en neces-
sito de madura. M’ha donat un opor-
tunitat i «em donarà una segona»... 
per ...i me’n donarà una altra. No 
ho diríem: ‘una de segona’). Després 
de l’article indefinit un, una, hi va la 
preposició de especificativa: Una de 
blanca i una de negra. / Un assistent 
francès i un altre d’alemany.

A taula el recapte és bo, i no «està 
bo», «está bueno». Que bo que és 
aquest pa amb tomata! En català l’ús 
exacte dels verbs ser i estar és qües-
tió de pràctica, d’haver-hi nascut. Però 
mai no podem anar a veure com els 
fa el castellà. Tinguem més tendència, 
mentre n’aprenem, a utilitzar més el 
ver ser que estar.

Jo en una Catalunya sobirana, però 
amb la seva llengua bruta i feta malbé, 
no hi crec. La llengua és la reina de la 
nació, hem dit, i cal que hi regni tan 
rica com és, polida, neta, elegantment 
abillada, sense màcula ni ombra d’in-
fi ltracions deturpadores. ◆
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A propòsit de les partícules 
«sinó», «sinó que», «si no»
Carles Riera

En aquest treball classifi quem i estu-
diem les conjuncions sinó, sinó 
que i si (seguida de l’adverbi no), 

d’acord amb els següents valors: 
a) adversatiu excloent
b) adversatiu restrictiu 
c) exclusiu o exceptiu 
d) correctiu1

En efecte, les conjuncions adver-
satives estableixen una relació coor-
dinativa, entre mots o entre oracions, 
marcant un contrast. Depenent de la 
naturalesa del contrast (total o parcial) 
dividim tals conjuncions en dos tipus: 
excloents i restrictives. Altres valors 
per a les conjuncions sinó, sinó que i si 
(seguit de l’adverbi no) són l’exclusiu o 
exceptiu i el correctiu. 

A.  SINÓ I SINÓ QUE AMB VALOR 
ADVERSATIU EXCLOENT

Com a conjuncions adversatives 
excloents, sinó i sinó que expressen 
que allò que neguem de l’element que 
les precedeix ho afi rmem del que les 
segueix. Figuren en contextos negatius 
(encapçalats generalment per l’adverbi 
no) i poden precedir elements de l’oració 
(cas de sinó) o oracions senceres (cas de 

1.  No ens referim explícitament al valor 
condicional de la conjunció si seguida de 
l’adverbi no (o sigui si no), perquè els exemples 
són molt clars i no solen presentar dubtes. 
Tanmateix, P. Fabra advertia: «“Ella introduí 
la galania, sinó realment en els costums, en 
les aparences socials.” Ací també, on diu sinó 
(un sol mot), ha de dir si no (en dos mots)» 
(Conversa 494, dins Obres completes, cf. 
bibliografia al final de treball). Vegem ara 
alguns altres exemples amb valor condicional: 
Trobar en un moment donat una vintena o una 
trentena d’exemplars d’un text antic, és avui 
una cosa ben difícil si no impossible (Fabra, 
conversa 576); notem que equival a dir per no 
dir impossible, cf. també nota 2. Mai no he 
sabut conjuminar bé els meus pensaments, si 
no és amb la ploma als dits (Ruyra); notem que 
equival a dir a no ser amb la ploma als dits. 
Aneu de pressa, perquè, si no, ja no hi sereu a 
temps (Rovira i Virgili); notem que equival a 
dir altrament.

sinó que). Aquí, sinó que és substituï-
ble per ans, ans al contrari. Vegem-ne 
exemples classifi cats. 

a) En una coordinació entre subjectes: 
No era en Joan sinó l’Enric (o, entre 
oracions, No era en Joan sinó que 
era l’Enric).

b ) En una coordinació 
     entre complements directes: 

No vull carn sinó peix (o, entre ora-
cions, No vull carn sinó que vull 
peix).

Ell no vol pas que callis sinó que no 
parlis tan alt (DGLC, s.v. sinó).

c)  En una coordinació 
     entre predicats nominals: 

La seva empresa no és audaç, sinó 
perillosa2 (o, entre oracions, La 
seva empresa no és audaç, sinó que 
és perillosa).  

d ) En una coordinació 
     entre complements predicatius:

Tal vegada Europa hauria exigit 
que Espanya i Portugal no s’incor-
poressin a la Unió, en 1986, com 
a estats independents, sinó com a 
països adossats.

e )  En una coordinació entre complements 
circumstancials de manera: 
Una tesi no es fa en quatre dies, 
sinó lentament (o, entre oracions, 
Una tesi no es fa en quatre dies, 
sinó que es fa lentament).

No és qüestió d’estudiar molt, sinó 
amb profi t (= No és qüestió d’estu-
diar molt, sinó de fer-ho amb profi t; 

2.  Com assenyala A. Jané (article 27-11-1981), 
cal distingir aquest exemple del següent: La 
seva empresa és audaç, si no perillosa; aquí 
s’hi sobreentén el verb ser: La seva empresa 
és audaç, si no és perillosa. Canviant l’ordre 
dels elements, ja no hi ha coincidència de 
la conjunció (si) i l’adverbi (no): Si la seva 
empresa no és perillosa és audaç.

notem que l’infi nitiu fer es podria 
transformar en verb conjugat i, per 
tant, constituir una oració: ... sinó 
que es faci amb profi t).

f )  En una coordinació entre complements 
circumstancials de lloc: 
No fou a Reus sinó a Tarragona (o, 
entre oracions, No fou a Reus sinó 
que fou a Tarragona). 

g) En una coordinació entre oracions:
No plovia, sinó que diluviava (no-
tem que hi pot haver el·lipsi de sinó 
i, fi ns i tot, de sinó que: No plovia, 
que diluviava o No plovia, dilu-
viava).

B.  SINÓ I SINÓ QUE AMB VALOR 
ADVERSATIU RESTRICTIU

Les conjuncions sinó i sinó que, 
que trobem tant en contextos negatius 
com en contextos positius, restringei-
xen o limiten el sentit global de l’oració. 
Vegem-ne exemples classifi cats. 

1. En contextos negatius 
En contextos negatius, sinó i sinó 

que coordinen dos termes atribuint al 
segon el valor de «cosa única». Aquí, 
sinó és equivalent a més que (o sols, 
solament, només, etc.), mentre que 
sinó que equival a altrament que. En 
aquestes construccions, el primer mem-
bre pot ser el·líptic si és de signifi cació 
molt general, com ara altres persones 
o llocs, (cap) altra persona o cosa, res 
(més), ningú (més), mai, etc. Notem que 
sovint poden anar reforçades amb els 
adverbis solament o sols. Vegem-ne 
exemples classifi cats:

a )  En coordinació entre subjectes o, 
simplement, davant un subjecte:  
Ningú sinó ell no podria fer-ho (= 
Ningú més que ell no podria fer-ho).

Del mal no n’ix sinó mal. 
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I per què no l’heu de veure? No us 
cal sinó esperar alguns dies (= ... 
No us cal més que esperar alguns 
dies).

No s’ha de fer altra cosa sinó des-
pullar aquests mots de les desinèn-
cies (= No s’ha de fer altra cosa que 
despullar aquests mots de les desi-
nències). 

A tot investigador profund de la na -
turalesa no el pot commoure sinó 
una mena de sentiment ètic.

Dels llavis no en surten sinó som-
riures forçats.

Ara no caldria sinó que ens plogués 
(= Ara només caldria que ens plo-
gués). 

A cada pas troba pagesos o mar-
xants, que el saluden gaiament. 
No es diria sinó que la seva figura 
té la virtut d’inspirar sentiments 
d’expansió i alegria (Ruyra) (... 
No es diria altrament que la seva 
figura ...).

I els dos germans tornaren brava-
ment a la feina; però no es diria 
sinó que la dissort conspirava con-
tra la regeneració de Mas Aulet tot 
just començada. 

b )  En coordinació entre complements 
directes o, simplement, davant CD:

No té sinó un fi ll (= No té més que 
un fi ll).

No en tinc sinó un (= Només en tinc 
un).

No diu sinó bones paraules (= No 
diu més que bones paraules). 

No puc menjar sinó verdura (= No 
puc menjar més que verdura o Sols 
puc menjar verdura o No puc men-
jar altra cosa que verdura).

Nosaltres no hem inclòs en la nos-
tra llista sinó aquelles [famílies] 
que no compten amb recursos pro-
pis per a viure en el país després 
que el despullament que l’incendi 
els ha infl igit... (= Nosaltres no 
hem inclòs en la nostra llista més 
que aquelles que no compten amb 
recursos propis ...). 

No he conegut mai sinó bones inten-
cions.

Si porteu el carro gran no us cal-
drà fer sinó dos viatges (DGLC, s.v. 
viatge).

Ningú no és Déu fora de mi, de Déu 
just i que salvi no n’hi ha cap sinó jo 
(... no n’hi ha cap més que jo). 

No saludis sinó els qui jo saludi.

A la boda no hi havia sinó la famí-
lia més pròxima (= A la boda no hi 
havia més que la família més prò-
xima o A la boda sols hi havia la 
família més pròxima; notem: A la 
boda no hi havia [altres persones, 
ningú, cap altra persona] sinó la 
família més pròxima).

No hi havia altre a fer sinó resig-
nar-se (= No hi havia altre a fer que 
resignar-se).

No desitjo sinó fugir-ne.

No puc sinó agrair-te tot el que fas.

L’avar no somia altra cosa sinó 
abas  segar or o L’avar no somia altra 
cosa sinó sols abassegar or. 

No vull altra cosa, sinó que em dei-
xeu en pau.

Haurem de tenir sempre present 
que, d’una part de les adversi-
tats que cauran damunt nostre, 
ja no en podrem fer responsables 
a ningú més sinó a nosaltres (J.V. 
Foix). Notem, en aquest cas, la 
construcció ‘ningú més sinó’.

No hi veig sinó una sortida.

Lamarck i Darwin, per no citar 
sinó dos noms representatius de 
tota una manera de pensar, es 
van adonar que ...

I com jo no li volia sinó bé, pobret, 
vaig començar a apartar-me d’ell, a 
fugir-ne (Ruyra). 

c) Davant PN:
Aquestes amenaces no són sinó foc 
d’encenalls (= Aquestes amenaces 
no són altra cosa que foc d’ence-
nalls).

Escolta, Sepharad: els homes no 
poden ser sinó lliures (distint de: 
... els homes no poden ser si no són 
lliures, amb valor condicional).

Uns llavis que, quan se plegaven, 
s’enguerxien que no semblava sinó 
que remuguessin un renec.

d ) Davant CI:
Escriuré no solament a ell sinó a 
tots els seus companys.

Ho va fer sense dir-ho sinó al seu 
germà. (Notem que, en aquest cas, 
en comptes de les construccions 
‘no... sinó’ o ‘no solament... sinó’, 
trobem ‘sense... sinó’.)

e) Davant el participi d’una oració passiva:
Aquestes queixes no poden ser sinó 
ateses.

f )  Davant verbs representats abans (en 
sentit contrari) per un verb vicari:
Les accions de les partides guerri-
lleres no feren sinó créixer i mul-
tiplicar-se (aquest exemple equival 
a dir: Les accions de les partides 
guerrilleres no disminuïren i min-
varen, sinó que cresqueren i es mul-
tiplicaren). 

g)  Davant compl. preposicional d’objecte 
(CPO):
No es queixa sinó del sou (= No es 
queixa de res més que del sou).

Àdhuc morint no pensaria sinó en 
tu. 

El llop no glatia sinó per satisfer la 
seva fam (Ruyra).

No parlis sinó amb aquells que jo et 
presentaré.

h )  Davant adverbi o compl. circumstancial 
de manera:

Quan en Jeroni tornà santifi cat 
del seu pelegrinatge, no pensant 
sinó bé de tothom, els de casa 
seva, que l’havien plorat per mort, 
el reberen amb els braços estesos 
(Ruyra) (= ... no pensant més que 
bé de tothom ...).

Pobre i vell no pot casar-se sinó per 
miracle.

Uns pares que no hi veien sinó pels 
seus ulls.  

No el coneixia sinó per les obres i 
els retrats (o, afegint-hi l’adverbi 
solament, No el coneixia sinó sola-
ment per les obres i els retrats).

I com jo no li volia sinó bé, pobret, 
vaig començar a apartar-me d’ell, 
a fugir-ne ... no sempre, sa veritat, 
sinó segons sa rauxa (Ruyra). 
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No era possible examinar aquell 
carrer sinó a trossos. 

i ) Davant compl. circumstancial de lloc:
No han anat sinó al Tibidabo (= No 
han anat enlloc més que al Tibi-
dabo).

No ha vist el món sinó per un forat.

L’admirable disposició de l’univers 
no ha pogut sortir sinó del pla d’un 
ésser omniscient i omnipotent (CC 
de lloc metafòric). 

j ) Davant compl. circumstancial de temps:  

El diagnòstic no es podrà fer sinó 
després de les anàlisis (= El diag-
nòstic no es podrà fer més que des-
prés de les anàlisis).

L’home prudent no accepta com 
a certes les vocacions, sinó des-
prés d’haver-les passades per certa 
pedra de toc (Ruyra).

Quan no vaig anar a escola, no ens 
trobàvem sinó de lluny en lluny.

La boira no ens visita sinó de tard 
en tard.

No hi renunciem sinó quan adqui-
rim el convenciment que és inútil. 

k) Davant compl. circumstancial 
     de matèria:

La casa no parlava sinó de pau 
(= La casa no parlava més que de 
pau).

l ) Davant compl. circumstancial fi nal:
Els vostres precs i les vostres llàgri-
mes no servirien sinó per a entris-
tir-me (= ... no servirien més que 
per a entristir-me).

m ) Davant complement agent:
El silenci no fou interromput sinó 
per una sola observació del guia.

n ) En una coordinació entre oracions:
No et demano sinó que m’acompa-
nyis.

De mi no en sabies res, sinó que era 
un foraster.

2. En contextos positius

En contextos positius, sinó intro-
dueix un element que indica restricció 
respecte del que s’ha dit en el segment 
anterior. Notem que en el segment ante-

rior al sinó hi ha mots com tots, tothom, 
tot. En aquests casos, sinó és equiva-
lent a la loc. prepositiva llevat de (o lle-
vat, excepte, menys, tret de). Vegem-ne 
exemples classifi cats.  

a) En coordinació de subjectes: 

Tots s’ofegaren sinó ell (= Tots s’ofe-
garen llevat d’ell) (Fabra, gramàtica 
de l’Institut). 

Tots sinó tu (exemple de Jané; notem 
que, en aquest cas, es tracta del sub-
jecte d’un verb implícit).

Em va saludar tothom sinó ella. 

Tots hi eren sinó vós (= Tots hi eren 
llevat de vós). 

Van arribar tots els trens sinó els de 
Lleida (= Van arribar tots els trens 
llevat els de Lleida).

Tots els membres de la junta ho 
sabien sinó el secretari.

Tot dorm dintre el castell, sinó ses 
tropes; / tot dorm vora el torrent, 
sinó ses aigües (Verdaguer, Canigó, 
II.15; exemple citat per Solà, article 
22-11-2007).

b )  En coordinació entre complements 
     circumstancials de lloc:

Se’n fan a tot arreu sinó al bosc de 
les Vives (= Se’n fan a tot arreu lle-
vat al bosc de les Vives) (Jané, arti-
cle 29-3-1983). 

C.  SINÓ I SI NO AMB VALOR 
EXCLUSIU O EXCEPTIU

Les conjuncions sinó i si (seguida 
de l’adverbi no), que trobem en ora-
cions interrogatives (que alguns autors 
anomenen «interrogatives retòri-
ques»), tenen un valor exclusiu (és a 
dir, exclouen quelcom) o d’excepció 
(és a dir, exceptuen quelcom) i ser-
veixen per a afi rmar un element com 
l’únic enfront d’una generalitat que 
resulta negada. 

Notem que, com s’explica en la 
gramàtica de Bosque-Demonte (1999), 
l’entorn negatiu d’aquestes estructures 
s’estableix en realitat a partir de l’ele-
ment interrogatiu, el qual té un valor 
similar a un indefi nit negatiu, com es 
veu en la següent oració amb un sig-
nifi cat equivalent: 

Qui sinó el teu germà fou el respon-
sable de l’accident? = Ningú sinó 
el teu germà fou el responsable de 
l’accident (és a dir, El teu germà fou 
l’únic responsable de l’accident). 

Val a dir que aquí ens trobem a la 
frontera entre el valor condicional i el 
valor adversatiu, i per això a vegades 
s’usa la grafia corresponent al valor 
condicional (si no) i a vegades la grafi a 
corresponent al valor adversatiu (sinó). 
Val a dir també que hi ha autors que 
escriuen sempre la primera forma, i 
autors que eixamplen l’ús de la segona. 
Nosaltres ens decantem per l’una o per 
l’altra segons quin sigui el valor predo-
minant en cada context, d’acord amb 
la tradició normativa catalana, tal com 
expliquem més endavant, aprofi tant els 
exemples, en la nota 3 i següents.  

Quan les conjuncions sinó i si 
(seguida de l’adverbi no) es troben en 
una oració exclusiva o exceptiva, es 
poden donar tres casos:

1) Que la partícula o partícules 
acompanyin un verb en forma personal; 
aleshores tenim si no separat.

2) Que acompanyin un sintagma 
nominal; aleshores tenim sinó junt 
(millor que si no separat). 

3) Que no hi hagi ni verb en forma 
personal ni sintagma nominal; aleshores 
tornem a tenir si no separat (molt millor 
que sinó junt) i sovint entre comes. 

Vegem-ne exemples classifi cats. 

a) En coordinació entre subjectes: 

1)
Qui, si no va ser en Pere, devia pro-
posar d’anar-se’n tot dos a ballar? 
(verb en forma personal).

Què és això, si no és una provoca-
ció?

2)
Qui, sinó (millor que si no) en Pere, 
devia proposar d’anar-se’n tots dos 
a ballar? (sintagma nominal).

Qui, sinó (millor que si no) el teu 
germà, fou el responsable de l’ac-
cident?

Qui, sinó (millor que si no) Miquel 
i Planes, podia haver inspirat una 
solució com aquesta? 
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Qui ha de venir sinó (millor que si 
no) ella? 

Qui ens ha donat el pa que men-
gem, sinó (millor que si no) ell, el 
teu oncle?

Qui ho ha fet sinó (millor que si 
no) tu? (Invertint els termes tenim: 
Si no tu, qui ho ha fet?, cas en què 
se sobreentén el verb i, a més, la 
conjunció té un valor clarament 
condicional.)

Qui és Déu sinó (millor que si no) el 
Senyor? (Invertint els termes, Si no 
és el Senyor, qui és Déu?)

Qui, sinó (millor que si no) foll, 
demana si m’enyor / essent absent, 
d’aquella qui·m fa viure? (Ausiàs 
Marc; aquí el terme foll no és prò-
piament el subjecte, però sí un ele-
ment vinculat al subjecte, ja que s’hi 
sobreentén un que és foll).

Què ens cal sinó (millor que si 
no) obeir-los sense discutir-ne els 
manaments?

Manquen xiprers vora la tomba 
/ del meu amic, llorers en el seu 
front, / terra de casa embolca-
llant-lo, / i per al foc empresonat 
en ell, / què sinó encara l’ampli-
tud / de moltes nits profundes de 
la terra? (Joan Vinyoli).

3) 
Qui, si no (molt millor que sinó), 
devia proposar d’anar-se’n tot dos 
a ballar? (ni verb en forma personal 
ni sintagma nominal).  

Qui, si no? (Solà, article 29-11-2007, 
propugna, en aquest cas, sinó junt). 

Qui ha de venir si no? (molt millor 
que sinó).

Què és, doncs, si no? (molt millor 
que sinó).

Quin sentit tindria, si no (molt 
millor que sinó), la constitució?3 

3.  Els autors que, en exemples com els d’aquest 
grup, escriuen sinó ho fan perquè hi sobre-
entenen un sol terme (com ara, en el primer 
exemple, sinó ell), però també s’hi pot 
sobreentendre una oració (com ara, en el 
primer exemple, si no va ser ell), i com que 
aquest és el sentit original, per això la grafi a 
(si no) corresponent a aquest sentit és la que 
ha de tenir la preferència. 

b )  En coordinació entre complements 
directes:
Qui està cansat, què desitja sinó 
(millor que si no) repòs?

Què podia fer sinó (millor que si 
no) resignar-m’hi? (Però si girem la 
construcció tenim únicament si no 
separat: Si no m’hi resignava, què 
podia fer?)

Què podia fer, si no? (molt millor 
que sinó)4.

Què havia de pensar, doncs, la 
xicota sinó que era més fred que un 
marbre de sepulcre? (= Què havia 
de pensar, doncs, la xicota, sinó 
pensar que era més fred que un 
marbre de sepulcre?). 

Quin sentit, sinó (millor que si no) 
aquest, tindria la constitució?

c) En coordinació 
     entre predicats nominals:

Què són, sinó (millor que si no) 
mostres de vertigen, la major part 
de condicions que posem a la inde-
pendència per sabotejar-la?

Què és, sinó (millor que si no) un 
intent de desestabilitzar el sobira-
nisme, acusar-lo de creure’s que en 
un aclucar d’ulls tot serà possible?

Què és, sinó (millor que si no) una 
provocació?

És d’il·lusos voler reformes en l’Es-
glésia. Igual que passa amb el mot 
«canvis», que sona a desordre i 
no pas a millora. Si no hi ha res 
a millorar, segons sembla, quina 
altra cosa pot ser «canvi», sinó 
(millor que si no) desordre? (notem 
que el primer element subratllat és 
condicional, mentre que el segon ja 
és més adversatiu que condicional). 

d ) En coordinació entre complements 
     indirectes:

A qui havia de deixar la seva for-
tuna sinó (millor que si no) a vos-
altres?

e )  En coordinació entre complements 
     circumstancials de manera:

Doncs com ho haig de fer sinó 
(millor que si no) així?

4.   Vegeu nota 3. Concretament, hom pot entendre 
sinó això, però també si no era això. 

Doncs com ho haig de fer, si no 
(molt millor que sinó)? 5 

Com guanyar el poble sinó (millor 
que si no) enlluernant-lo amb una 
nova teoria de millorament?

f ) En coordinació entre complements 
     circumstancials de lloc:

On aniràs sinó (millor que si no) 
a Reus? (= On aniràs si no vas a 
Reus?)

On és en Patufet sinó (millor que 
si no) a la panxa del bou?, però: 
Doncs, digueu-me: On és, en Patu-
fet, si no (molt millor que sinó)?6

D’on surt aquella «occitanitat», 
sinó (millor que si no) del mateix 
ambient que va concebre els efí-
mers cartells del 26 de gener a 
Barcelona?

On podríem ser si no fos a l’uni-
vers? A quin lloc aniríem sinó 
(millor que si no) a ell? (Notem, 
aquí, el contrast entre el primer si 
no, condicional, i el segon sinó, ja 
més aviat adversatiu.)

g) En coordinació entre complements 
     circumstancials de temps:

Quan som més irreductiblement 
nosaltres mateixos sinó (millor que 
si no) en exercir la facultat d’ima-
ginar?

I per què no s’hauria manifestat 
sinó (millor que si no) fi ns a un tal 
moment i acompanyada d’unes tals 
circumstàncies? (Ruyra).

h ) En coordinació entre complements 
     circumstancials fi nals: 

Per què ho ha dit sinó (millor si no) 
per molestar? (Invertint els termes 
tenim: Si no per molestar, per què 
ho ha dit?)

Per a què vols que serveixi un frare, 
sinó (millor que si no) per a escalfar 
llits? (Ruyra).

Per què em plau guanyar-ne, de 
diners, sinó (millor que si no) per-
què us alegrin?

5.  Vegeu nota 3. Efectivament, hom pot entendre 
sinó així, però també si no ho faig així. 

6.  A propòsit d’aquest exemple, vegeu la nota 3. 
Concretament, hom pot entendre sinó allà, però 
també si no és allà. 
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i ) En coordinació entre complements cir-
cumstancials de causa:

1) De què, sinó (millor que si no) de 
càncer, volien que s’hagués mort? 
(Equivalent a De què, si no era de 
càncer, volien que s’hagués mort?)

2) De què volien que s’hagués mort, 
si no (molt millor que sinó)?7

D. SINÓ QUE AMB VALOR 
    CORRECTIU

El conjunt sinó que deu venir de la 
contracció de si no fos que, introdu-
int una proposició que indica impedi-
ment de l’acció expressada per la pro-
posició anterior (cf. DCVB, s.v. sinó). 
Tanmateix, A. Jané observa que, en 
exemples com els següents, el signi-
fi cat de sinó que s’ajusta més al de el 
que passa és que que no pas al de si 
no fos que. Vegem, doncs, el sinó que 
correctiu, equivalent a només que, 
faig la reserva que, el que passa és 
que, si no fos que. Exemples:

—Precisament sóc un home que vaig 
sempre amb el cor a la mà. —Sinó 
que dueu la mà a la butxaca (Pous i 
Pagès) (= Només que / El que passa 
és que dueu la mà a la butxaca). 

Sí, sí, ja he cobrat; sinó que he 
cobrat tan repoquet...

Per força havia d’ésser una calai-
xera, sinó que la tenia més a 
prop que no em pensava (= Per 
força havia d’ésser una calaixera, 
només que la tenia més a prop que 
no em pensava / Per força havia 
d’ésser una calaixera, el que passa 
és que la tenia més a prop que no 
em pensava.)

No he estat malalt ni a casa saben 
que hagi vingut a Llavallol. Sinó 
que, davant del teu pare, he donat 
aquesta excusa (Pous i Pagès).

I Déu sap ben bé que no hi ha res 
de tot això: no és veritat, fi lls? 
Sinó que jo ja us ho he dit sempre: 
recordeu-vos de la Manela (Narcís 
Oller).  

Sinó que és massa gran, el lloga-
ríem per a fer d’escolanet (= El llo-

7.   Vegeu nota 3. Concretament, hom pot entendre 
sinó d’això, però també si no hagués estat això. 

garíem per a fer d’escolanet, només 
que és massa gran. El llogaríem 
per a fer d’escolanet; el que passa 
és que és massa gran.)

Sinó que no em creuries, et diria 
que els seus pares no hi van anar.

Hi ha encara un sinó lexicalitzat, 
sense valor sintàctic, en la frase feta: 
No caldria sinó! (= Només caldria!); 
p.e.: Els qui escrivim als diaris també 
cobrem: no caldria sinó! (= Els qui 
escrivim als diaris també cobrem: 
només caldria!). 

RESUM

Classifi quem les conjuncions sinó, 
sinó que i si (seguit de l’adverbi no) 
d’acord amb quatre valors: adversatiu 
excloent, adversatiu restrictiu, exclusiu 
o exceptiu, i correctiu.

Expressant els valors adversatius, 
tant l’excloent com el restrictiu, usem 
sempre el mot sinó (junt), seguit o no 
de que depenent de si precedeix oraci-
ons senceres (sinó que) o sols elements 
de l’oració (sinó).

Expressant el valor exclusiu o 
exceptiu, tant trobem si no (separat) 
com sinó (junt), depenent que la partí-
cula o partícules acompanyin un verb 
en forma personal (si no separat), que 
acompanyin un sintagma nominal (sinó 
junt, millor que si no separat) o que no 
hi hagi ni verb en forma personal ni 
sintagma nominal (si no separat, molt 
millor que sinó junt). La vacil·lació 
entre les grafi es si no i sinó respon al 
dubte de veure-hi valor condicional o 
valor adversatiu. 

Finalment, expressant el valor cor-
rectiu usem la conjunció composta sinó 
que. ◆
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INTERNÀUTICA

Festivals d’estiu
Daniel Ruiz-Trillo

L ’estiu és un bon moment per 
a gaudir de la calor i del sol, 
però també de la fresca del ves-

pre, amb la calma de les ombres i 
la companyia de la música, sempre 
en entorns d’allò més adients per 
a compartir la cultura entre amics. 
Catalunya és una terra de festivals, 
tant de música com d’altres arts: poe-
sia, dansa, circ, cinema... 

Tanmateix, tan sols alguns d’a-
quests festivals aposten clarament 
pel català com a llengua vehicular, i 
és precisament d’aquests que parla-
rem. Tots tenen blog o web, i també 
en podeu trobar en la xarxa vídeos i 
àudios, a més de fotografies i altre 
material gràfi c.

http://www.aphonica.banyoles.cat 
és el web del Festival de la Veu de 
Banyoles, l’Aphònica, que té lloc 
cada any pel juny, a la capital del 
Pla de l’Estany. L’any 2013 el cartell 
era ple de cantants catalans que van 
dur a aquest indret les seves noves 
propostes artístiques: Dallonses, 
Esther Condal, Ensemble Pelegrí, 
Manel, Núria Graham...

http://www.poparb.cat és el festival 
PopArb, el primer festival català 
dedicat a la música pop, que té lloc 
a Arbúcies (la Selva). Es fa cap a 
mitjan juliol, i aquest 2014 ja hi han 
confirmat la seva presència Mis-
hima, Anímic, Refree i Pau Riba. És 
un referent mundial dins els festivals 
de pop i de músiques independents, 
sempre amb un cartell de qualitat.

http://www.acampadajove.cat és el 
festival Acampada Jove, que es fa 
des de l’any 1998 i que ha anat pas-
sant per diverses poblacions, des 
d’Arbúcies fi ns a l’actual seu a Mont-
blanc. L’any passat hi van actuar 
Gossos, Strombers, Lax’n’ Busto, Dr. 
Calypso i La Pegatina, entre altres. 
Cada any, milers de joves hi van a 
trobar música, xerrades, paradetes, 
compromís i molt més.

http://poemestiu.versos.cat és el web 
del Poemestiu, el Festival de Poe-
sia de l’Empordà, que des del 2011 
fa presents una vintena de poetes 
a Figueres, a Darnius, a Castelló 
d’Empúries, a Navata i a Boade-

lla. És un festival cent per cent en 
català, gratuït, independent i soli-
dari. Aquest 2014 hi actuaran, entre 
altres, Sònia Moya, Meritxell Gené, 
Vinyet Panyella, Quim Ponsa, David 
Caño, Quico Tretze, Antoni Casals, 
Teresa Bosch, Sun Estarriol, Montse 
Cufí i Quim Martínez. A més a més, 
s’hi lliuraran uns premis literaris en 
el celler empordanès La Vinyeta.

http://www.sonsdelmon.cat és un 
festival que uneix música i vi i que 
té lloc a Vilabertran, a Roses i a 
Empúries, cada estiu. En el seu web 
hi podeu trobar tota la informació: 
agenda, actuacions, preus, horaris i 
com adquirir les entrades. 

http://www.festivalaltaveu.cat és 
el web de l’Altaveu, el Festival de 
la Música i Cançó de Sant Boi de 
Llobregat, que és un festival de línia 
oberta i plural. El pes específi c dels 
noms propis —les individualitats—, 
el valor dels autors de casa i una 
promíscua debilitat per la barreja 
de llengües, cultures, estètiques i 
sonoritats és el seu tret principal. ◆

Correcció de textos en català i edició de llibres 
Qualitat i bon preu 

    C/e: llengua@llenguanacional.cat
    Mòbil: 669 85 32 37

Alguns dels llibres publicats
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Vicent Pitarch: quan l’esperança 
és l’últim que crema
Agnès Toda i Bonet

¿Es pot avançar correctament, en termes lingüístics, 
quan la llengua rep diferents denominacions: valencià, 
LAPAO…?

Sense noms la realitat és un caos; ara bé, tot sovint la fan caò-
tica. Convé tenir-ho present. Tu mateixa acabes d’esmentar, 
situant-los al mateix nivell, «valencià» (un nom venerable) i 
«LAPAO», un híbrid grotesc, producte d’una maniobra polí-
tica que, a través de la tàctica de denigrar la llengua cata-
lana, té com a objectiu immediat fragmentar-la, en l’horitzó 
d’exterminar-la. Efectivament, en les estratègies d’extermini 
de llengües, la diversitat de noms hi sol jugar un paper força 
actiu, donat que, al capdavall, el nom acaba fent la cosa. Sens 
dubte, la dispersió de denominacions amb què balears, cata-

lunyesos o valencians tendim a designar la pròpia llengua i, 
doncs, a identifi car-nos nacionalment, constitueix un escull 
en el procés de la normalitat col·lectiva. Ara bé, l’escull de la 
nostra crònica «qüestió de noms» anirà esvanint-se a mesura 
que ens endinsem en la nova cultura de la comunicació digital.

En qualsevol cas, ens hem adonat que, al País Valencià 
sobretot, hi vam malbaratar excessives energies en els debats, 
sovint absurds i sempre frustrants, a l’entorn de les qüestions 
nominalistes. No deixa de ser una vulgar ensarronada el fet 
de plantejar, en un escenari públic, qüestions de la mena de 
«la llengua és valencià, no català»; heus ací una disjuntiva ten-
denciosa, un joc amb les cartes marcades en el qual la defensa 
a ultrança del valencià excloent no és incompatible, ni de bon 

Vicent Pitarch és valencià (de Vila-real), fi lòleg català, sociolingüista i membre de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Volem conèixer què opina de la llengua i com la 
veu, tenint en compte que es mou a cavall de dos dels territoris dels Països Catalans. 

Vicent Pitarch en el seu despatx de l’Institut d’Estudis Catalans    FOTO: AGNÈS TODA
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tros, amb l’eventualitat que aquest siga assi-
milat per l’espanyol. Al capdavall, mentre 
ens embranquem en les disputes nomina-
listes —pura metafísica— menystenim la 
qüestió angular del genocidi lingüístic. És 
la tàctica perversa de la manipulació dels 
noms que fa servir contra nosaltres l’expan-
sionisme lingüístic espanyol.

De tota manera, la diversitat de noms 
entre nosaltres no perviu en va, sinó que, de 
fet, constitueix un testimoniatge d’una rea-
litat social —la catalanitat— que no és pas 
monolítica, ni tan sols homogènia, sinó més 
aviat marcada per la diversitat —pel dis-
tanciament mutu, estratègicament alimen-
tat— política. Sens dubte, aquest és l’escull 
que s’interposa en el camí de la normalitat 
lingüística, al costat del qual la qüestió de 
noms és una simple distracció.

Al capdavall, el nom identifi ca i la iden-
titat és una generadora formidable de sen-
timents. Hi ha res més manipulable que els 
sentiments? La manipulació dels sentiments 
és un arma política de rendibilitat elevada, 
amb rèdits suplementaris en temps de crisi, 
raó per la qual en fan un ús, certament 
pervers, senyors com Alberto Fabra, José 
Ramón Bauzá i tutti quanti. 

En el cas de la llengua valenciana, ara 
que esmenteu els sentiments, també hi ha 
sentiments en joc.

Evidentment. És la denominació espon-
tània, popular —històrica i, si n’excloem 
certs àmbits formals, també exclusiva—, 
per descomptat legítima i nobilíssima, 
fi ns i tot entranyable. Cal, doncs, vindicar per al conjunt de 
la catalanitat un dels noms de la llengua comuna, «valen-
cià», tan gloriós i irrenunciable com el de «català». No cal 
dir que l’Institut d’Estudis Catalans reconeix tots dos noms 
com a geosinònims. Per descomptat, per a fer pedagogia 
de la catalanitat hem de partir dels elements que acabe 
d’esmentar i, en concret, del component d’entranyable, 
això és, de la capacitat de generar sentiments que manté el 
nom de la llengua. Personalment, per explicar la «qüestió 
dels noms» tinc tendència a recórrer a situacions viscu-
des, sovint emotives. Per exemple, als meus pares —que 
no havien anat a col·legi i no sabien cap més llengua que la 
catalana— no se’ls podia acudir dir-ne català, de la seua 
llengua, alhora que percebien amb una naturalitat plausible 
la continuïtat del seu parlar amb els parlars de més amunt 
de l’Ebre i, compte!, no se’ls escapava la discontinuïtat 
radical amb «els altres», que indistintament anomenaven 
«castellans». No ignorem, en defi nitiva, que els binomis 
«valencià/català» i «valencià/castellà» no han indicat mai 
el mateix tipus de relació: en un cas expressen complemen-
tarietat i, en l’altre, antagonisme. 

Tot això que ens passa, ¿és allò de divideix i venceràs, 
des del punt de vista de l’enemic, o allò altre que la pitjor 
jugada te la pot fer algú de dins en qui confi es? 

No sé si ara i ací és oportú reportar la fundació del País 
Valencià, la qual (amb noms, fronteres i furs diferencials, 
respecte del Principat) havia d’introduir elements de confusió 
en la nostra consciència d’unitat. No fou, però, cap decisió 
presa amb l’objectiu de dividir-nos, per bé que naturalment 
ha estat aprofi tada més tard per a erosionar la nostra comu-
nitat lingüística, nacional. De tota manera, l’ús popular de 
«valencià» o «mallorquí» (i «català», alto!) per si mateix 
no té cap connotació secessionista, ni de bon tros. L’asso-
leix, això sí, de la mà d’aquells —siguen balears, valencians, 
catalunyesos o forasters— que han fet seua l’opció d’Espa-
nya. Les polítiques desintegradores que ens són imposades 
des de fora són humiliants, però el suport i la col·laboració 
que hi presten els de casa són una infàmia. El plantejament 
autonomista espanyol partia del pressupòsit d’aprofundir les 
diferències en el si de les altres nacions i la gestió actual de 
les autonomies esdevé ja una croada oberta d’espanyolitza-
ció, tal com acaba de proclamar un ministre infaust. De tota 
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manera, l’enemic no el tenim tant a fora com a dins, amb el 
benentès que aquest és el més punyent. Ni tampoc hauríem 
de desentendre’ns davant el fet que hi ha dèfi cits clamorosos 
en el reconeixement de la catalanitat, així com en la voluntat 
d’acceptar-la, de l’Ebre en amunt. 

Com s’ha arribat a aquesta situació? Els catalans del Prin-
cipat de Catalunya hi podem tenir una part de culpa?

Per descomptat, sense cap mena de dubte. Com és natural, 
dels guanys i de les misèries que genera un col·lectiu humà 
—pensem ara en la societat que parla català— són responsa-
bles i benefi ciaris el conjunt dels sectors que l’integren; èxits 
i fracassos hi són compartits. Fóra no sols ingenu sinó suï-
cida derivar cap a balears i sobretot valencians les culpes dels 
nostres fracassos col·lectius. Més aviat, hem de postular, d’en-
trada, que en la trajectòria erràtica que històricament ha fet 
la catalanitat una part ben substanciosa de responsabilitats 
s’ha de carregar a compte del Principat, tocat de la malaltia 
crònica de contemplar-se el melic massa sovint. És una cons-
tant històrica que Catalunya no s’ha interessat gaire pel País 
Valencià, i ara mateix continua fent la seua pròpia guerra, 
d’esquena a la perifèria nacional, sense adonar-se que l’ho-
ritzó de la catalanitat sols l’assolirem mitjançant la contribu-
ció compartida. L’observació és especialment oportuna en 
el moment actual: el triomf de la independència al nord de 
la Sénia s’haurà de gestionar (l’haurem de gestionar) d’una 
manera que no esdevinga un escull en el camí global per la 
independència dels Països Catalans.

I Joan Fuster, quin paper hi fa en la situació lingüística 
actual?

Joan Fuster, un dels pensadors més sòlids de l’Europa del seu 
temps, va fer de la situació social de la llengua catalana un 
dels eixos del seu pensament. Ben aviat la refl exió fusteriana 
va esdevenir el revulsiu més intens de les consciències que ha 
conegut aquest país durant la història moderna i contempo-
rània. La funció de l’anàlisi i les propostes fusterianes no és 
sols l’estímul, l’ajuda, la desmitifi cació..., és la transgressió 
radical de la ideologia establerta. Som munió els qui consi-
derem que hi ha una història de la percepció de la llengua 
(com a element vertebrador social i de reconscienciació d’un 
país) anterior a Fuster i una altra de posterior a Fuster. En 
aquest sentit el seu paper és clau, irrepetible. Vicent Ventura 
descrivia el fenomen mitjançant l’expressió que Joan Fuster 
havia estat una xamba genètica. 

Què hi dieu, en relació amb aquells que el posen en dubte?

Per damunt de tot, Fuster també era humà, i dins la seua con-
dició humana hi havia limitacions tals com la de no ser eco-
nomista, ni historiador acadèmic. En les seues anàlisis de la 
realitat valenciana, per exemple, havia de partir d’unes bases 
documentals molt primitives. Tanmateix, damunt aquella 
mena de desert intel·lectual va ser capaç de fer una lectura 
lúcida, genial, del País Valencià. És lògic que en la tal lectura 
s’escolaren imprecisions i errades que reclamen de ser revi-
sades, sempre. Precisament, cal que l’obra fusteriana (Fuster 
és l’antidogma) siga rellegida i revisada, constantment, com 

a clàssic que és. Ara, hi ha el revisionisme fusterià que, des 
del posicionament espanyol, més o menys implícit, combat 
frontalment el projecte de la nació catalana, el cos doctrinal 
que va elaborar el geni de Sueca i que constitueix un dels 
seus llegats impagables, incomparables. En qualsevol cas, 
considere una iniquitat que els antifusterians responsabilit-
zen Fuster de les excrescències d’extrema dreta, bel·ligerants 
tenebroses contra la llengua nacional dels valencians, que 
identifi quem com a blaverisme. 

I les Normes de Castelló, quin paper hi tenen?

En la implantació de la normativa fabriana al País Valencià 
hi va ser clau l’afortunat episodi que coneixem com a Nor-
mes de Castelló, en el qual hom va saber combinar amb tacte 
la convicció de la catalanitat de la llengua amb el reconei-
xement de la peculiaritat valenciana. Val a dir que l’encert 
estratègic fou obra en primer lloc de líders polítics, més que 
no pas de personatges de la cultura. Paga la pena de notar 
que la signatura de les Normes s’esdevingué el mateix any de 
la mort de mossèn Alcover, a partir de la qual la normativit-
zació triomfava també a les Balears, alhora que podia con-
siderar-se consolidada al Principat. Així, doncs, l’any 1932 
admet de ser considerat com el del triomf defi nitiu de la nor-
mativització del català contemporani, en un procés coinci-
dent arreu dels Països Catalans.

I l’Acadèmia Valenciana de la Llengua?

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua va nàixer com una ope-
ració política, susceptible, doncs, de ser vista amb reticències, 
si més no. Disposa d’un marge d’actuació —la promoció de la 
recerca adreçada fonamentalment a l’àmbit fi lològic i literari 
valencià— en el qual pot assolir rèdits formidables i, de fet, 
inclou publicacions valuoses. En la mesura, però, en què no 

Joan Fuster      Dibuix de Josep Cebrià
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renuncie a generar normativa lingüística divergent de la que 
dicta l’Institut d’Estudis Catalans no podrà estalviar-se d’ali-
mentar les suspicàcies més preocupants. De fet, neguiteja que 
no acabe de deslliurar-se dels vincles que la lliguen als poders 
polítics, precisament els que ara mateix despleguen una polí-
tica de persecució oberta de la llengua del país, tant en l’ense-
nyament com en els mitjans de comunicació (el tancament de 
Canal 9, el segrest de TV3 i Catalunya Ràdio són violacions 
dels drets humans, pròximes al genocidi cultural), alhora que 
aquests poders promouen el secessionisme lingüís tic, davant 
els nassos de la «seua» Acadèmia, que viu sota l’amenaça de 
veure’s retallada en una part dels seus membres.

Independentment de la denominació de la llengua, ¿creieu 
que es manté viva en la vostra zona, a Castelló?

Personalment, em gratifi ca fer notar que el meu poble, Vila-
real (una ciutat industrial de 50.000 habitants), pot ser exhi-
bit, ateses les seues condicions socioeconòmiques, com un 
dels municipis amb els índexs més elevats de vitalitat del 
català, dins el conjunt dels Països Catalans; si voleu, una 
ciutat marc de referència per a catalanoparlants. Paga la 
pena de remarcar que, fi ns i tot durant els períodes de govern 
municipal en mans del PP, la vida institucional vila-realenca 
no ha deixat de funcionar en la llengua de la ciutat. També 
pel que fa a la lleialtat lingüística, Castelló de la Plana 
excel·leix entre el conjunt de les quatre ciutats valencianes 
que superen els 150.000 habitants. A la capital de la Plana 
es pot viure en català, sense cap mena d’heroïcitat. Conserva 
l’antiga imatge de ciutat intensament catalanoparlant, per bé 
que aquesta percepció avui és més aviat un tòpic. En qualse-
vol cas, convé que no perda de vista que precisament la seua 
lleialtat lingüística fa que els valencians la perceben com 
a ciutat emblemàtica, una condició en la qual fou decisiva 
la contribució de la benemèrita Societat Castellonenca de 
Cultura, la gran protagonista de les Normes de Castelló, fa 
més de vuitanta anys. No hauríem de perdre de vista que els 
nivells de lleialtat lingüística i de percepció de la catalanitat 
fl ueixen paral·lels, i la Plana —tant l’Alta com la Baixa— 
n’és un testimoniatge encoratjador. 

¿Se n’ha de fer bona pedagogia, de la llengua, per a 
poder-la conservar?

A mesura que la nostra societat —com les del seu entorn— 
està més dirigida, cal un control més estricte del procés socio-
lingüístic, i en aquest sentit és fonamental l’educació social 
sobre la llengua i les seues funcions, des del punt de vista 
personal i col·lectiu, en els àmbits cultural, econòmic i polític. 
Sota el domini de l’altra llengua que hi fa valer la força de l’Es-
tat, i alhora immersos en el panorama multicultural que ens 
envolta, naturalment per a mantenir activa la comunitat cata-
lanoparlant la llengua nacional ha de vehicular el sistema edu-
catiu i competir dins el panorama de la comunicació pública. 
Salta a la vista, doncs, que en la planifi cació d’una societat 
moderna hi ha dos factors que mereixen la màxima atenció: el 
sistema educatiu i la xarxa de mitjans de comunicació social. 
Ara mateix i sobretot del País Valencià estant, hom percep 
amb claredat les raons per les quals la política espanyola actual 

s’adreça, d’una manera compulsiva, a destruir tot allò que 
puga quedar de productiu en els àmbits de l’ensenyament i de 
la comunicació social.

Com veieu el futur? Hi ha lloc per a l’esperança o senzi-
llament estem donant garrotades de cec? 

Si «contra la llengua mai no es té raó» (segons la màxima 
d’Enric Navarro Borràs), el futur ha de ser nostre. La cata-
lanitat, amb els segles d’història acumulada, es manifesta 
davant el món com una nació potent i obstinada a no dei-
xar-se abatre. Per descomptat, per damunt de les difi cultats 
emergeix l’esperança indestructible que un dia construirem 
la nació plena dels homes i dones decidits a continuar vivint 
amb el nostre català. Serà, sens dubte, una lliçó exemplar 
per a Europa i per al món. 

Ens aferrem a l’esperança, doncs, i agraïm a Vicent 
Pitarch l’estona compartida amb nosaltres. ◆
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Esteve Albert: 
homenot de la Catalunya culta i lliure
Jordi Solé i Camardons

E l 4 de febrer d’enguany s’han complert cent anys del 
naixement, a Dosrius (Maresme), d’Esteve Albert i 
Corp. Tan sols la llista d’activitats d’aquest patriota 

català ompliria ja tot un article, car és: poeta, historia-
dor, dramaturg, folklorista, investigador de les arrels tri-
bals dels pobles, naturalista, ecologista de primera for-
nada, inventor dels pessebres vivents, home multifacètic 
implicat en moltes causes i moviments socials i polítics 
durant els anys trenta del segle xx, militant del sindica-
lisme catòlic progressista, independentista des de divuit 
anys i organitzador de grans espectacles teatrals en diver-
sos indrets de Catalunya (alguns eren de caire religiós, 
quan solament a través de la relig ió podia aflorar la llen-

gua catalana que ell tan estimava, o de contingut histò-
ric per a donar a conèixer la grandesa de la història de 
Catalunya, com Bandera de Catalunya a l’Empordà, per 
a retornar-nos la consciència, les eines necessàries i l’au-
toestima.

Amb el seu amic Pujade va ser l’iniciador de la Flama 
del Canigó; va impulsar, a la Seu d’Urgell, trobades cul-
turals que van ser precursores de la Universitat Catalana 
d’Estiu, també va crear pessebres vivents i grans obres 
teatrals a Engordany, a Cuixà, a Elna, a Castelló d’Em-
púries. A Bellcaire d’Empordà destaca la representació 
durant trenta-cinc anys de Bandera de Catalunya. El 
retaule de sant Ermengol, que Esteve Albert va escriure 

Esteve Albert                 FOTO: JOSEP LLUÍS PEREZ REUS
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i va dirigir, i que encara avui es repre-
senta cada estiu a la Seu d’Urgell.

Com a poeta, us recomanem el 
recent llibre, editat i prologat per Carles 
Duarte i Montserrat, Camins de poe-
sia (Voliana Edicions, 2014), on Duarte 
diu: «Amb un sentit exquisit de la llen-
gua, que treballava amb exigència i pul-
critud per fer-ne expressió precisa, i de 
la musicalitat, que es refl ecteix en l’ar-
quitectura de cada vers, Esteve Albert 
va escriure poemes d’una bellesa deli-
cada i subtil. Escau destacar-ne, posem 
per cas, aquesta petita joia dita «Posta»: 

A l’hora d’anar a jóc / fugint a poc 
a poc / perquè ve la vesprada, / el sol, 
ocell de foc, / d’un cop d’ala forada / 
la negra nuvolada.

O l’excel·lent «Invocació al camí» o, 
encara, «Capvespre»:

Deixen la platja les barques de l’en-
cesa. / És cada vela com una ala estesa 
/ i cada llum és com un petit far. / Els 
llums broden uns jocs de gran bellesa / 
damunt la placidesa de la mar.

I tot un conjunt de composicions 
amoroses alhora apassionades i ele-
gants: 

Penso en la meva estimada / —sem-
pre ets tu el meu pensament—.

I encara versos d’inspiració espiri-
tual, com «A sant Francesc...».

Com Jordi Pasques diu en el Diari 
d’Andorra (4-1-2014), «era un pou de 
cultura i bellugador incansable de cons-
ciències adormides» o «el penúltim 
franciscà», segons Xavier Garcia (El 
Punt / Avui, 13-1-2014), seguint sem-
pre la consigna materna: «Noi, tu a la 
idea.»

En el pròleg del llibre La memòria de l’Esteve Albert 
(2013) el pare Hilari Raguer ens explica una anècdota 
sociolingüística que exemplifica la manera de trobar 
escletxes, de dur endavant aquella idea genial que tenia 
Albert sense dimitir de cap convicció: en vigílies del Con-
grés Eucarístic de Barcelona de 1952, Albert va demanar 
permís a les autoritats franquistes per a representar, tra-
duïda al castellà, l’obra de teatre religiós de Paul Claudel 
L’annonce faite à Marie, aprofitant que l’autor havia fet 
propaganda de Franco. Els qui manaven l’hi van conce-
dir, amb entusiasme lògic. Però més endavant va dema-
nar també permís per a poder-la representar un sol dia en 
català. Les autoritats no es van poder negar que la fes en 
català perquè ja havien autoritzat les representacions en 
castellà. Aleshores Albert va tirar pel dret i, sense avisar, 
la primera representació la va fer en català, amb la sala 
plena de gent que no podien creure que estaven veient tea-

tre en català. Albert va decidir no fer les representacions 
autoritzades en castellà pel «fracàs» de públic assistent, 
segons explicà amb ironia el mateix Hilari Raguer. S’ha-
via rigut dels franquistes en plena dictadura. Era l’home 
que sabia trobar escletxes en els deserts més negres.

Durant la guerra civil espanyola va ajudar molts religi-
osos a passar la frontera fugint de la persecució de la gent 
de la FAI, i durant la Segona Guerra Mundial va ajudar a 
passar jueus en sentit contrari, fugint de la persecució nazi. 
Sempre amb la idea de llibertat, fraternitat entre ideologies 
i justícia social.

Xavier Ferré («Criteri propi», El Punt / Avui, 14-3-
2014) fa potser la ressenya més pròpiament política de 
La memòria de l’Esteve Albert amb les pertinents denún-
cies següents: «La historiografia oficial ha tendit —i ten-
deix— a marginar, quan no a esborrar, referents que no 
encaixen amb un suposat relat autonomista, constitucio-

Esteve Albert            FOTO: JOSEP LLUÍS PEREZ REUS
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nal. El legalisme, doncs, arriba a esdevenir enemic del 
coneixement i de qualsevol projecte transformador, com 
el que vivim en el present. [...] la seva significada tra-
jectòria independentista no deixa de plantejar un altre 
aspecte d’interès: una certa semblança ideològica entre 
la Unió Socialista de Catalunya, Unió Democràtica i el 
Front Nacional pel que fa a un discurs propi de les elits.» 
La transversalitat activa (tan de moda avui, tan difícil en 
el seu temps) d’Esteve Albert és exemplar; el seu posicio-
nament polític és finíssim, profund. El temps li ha donat 
tota la raó. L’activitat i el discurs del que ha fet Esteve 
Albert és el mirall de tot allò que hem fet bé i de tot allò 
que no hem acabat de fer.

Xavier Ferré encara rebla el clau preguntant-se com és 
que llibres com el que esmentem i comentem no es produ-
eixen fora de l’espai universitari de Bolonya, que és com 
dir la Universitat d’avui. Quan s’hi començaran a estudiar 
les idees i activitats d’Esteve Albert?

La Catalunya de l’Esteve Albert

L’estiu del 2011, Joan Pannon, d’Argentona, em va fer 
a mans un mecanoscrit amb sis escrits inèdits d’Esteve 
Albert i Corp sobre sis destacats personatges de la histò-
ria de Catalunya: Manuel Serra i Moret (1884-1963), Josep 
Carner i Puig-oriol (1884-1970), Carles Cardó i Sanjoan 
(1884-1958), Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), Joan 
Peiró i Belis (1887-1942) i Pau Casals i Defilló (1876-
1973). El vam editar l’any 2013 a Voliana Edicions amb 
el títol La memòria de l’Esteve Albert, afegint-hi un altre 
text dedicat a Antoni Comas.

Vam pensar que seria molt útil de publicar aquests tex-
tos d’un autor tan important dins l’activisme cultural, cata-
lanista i independentista, en la historiografi a i en el pensa-
ment català, perquè eren uns textos que completen la nostra 
memòria històrica; perquè ens forneixen de dades sobre els 
respectius set autors, però també sobre tot un seguit d’altres 
personatges que són igualment esmentats en l’obra aquí i allà 
—com ara Pompeu Fabra, Pous i Pagès, Josep Irla, Mossèn 
Cinto Verdaguer, Rafael Tasis... entre molts altres— i que 
poden ser poc coneguts pels lectors; i perquè tot allò que 
s’hi comenta ens ofereix més pistes sobre el pensament, la 
ideologia i la vida extraordinària de l’Esteve Albert, ja que 
veure quins referents tenia i fi ns a quin punt el van marcar 
ens ofereix un perfi l més complet del personatge del que 
teníem fi ns ara.

Un llibre no exempt de polèmica, com s’exemplifi ca en 
l’apartat sobre Pau Casals, en què Esteve Albert pren partit 
i fa un jo acuso assenyalant clarament les responsabilitats 
internes. Esperem que els historiadors en prenguin bona 
nota i que els catalans que encara avui treballen per la inde-
pendència ho tinguin ben present.

Albert ens hi explica episodis signifi catius, com un de 
1933 quan, essent membre de la JOC (Joventut Obrera Catò-
lica), en una assemblea va intervenir-hi per secundar una 
proposta de Joan Layret —que durant uns mesos va ser 
secretari d’Estat Català—, una proposició que protestava 

contra la rectifi cació que s’havia fet en l’himne del grup 
en el sentit de fer cantar «Hem vista la Pàtria ressorgir i 
serà invicta i serà santa», en comptes de «i serà lliure i serà 
santa». 

Aquesta rectifi cació l’havia feta Fèlix Millet, sense con-
sultar la Junta Directiva, com una concessió als qui acusa-
ven el moviment de separatista.

D’altra banda, com que en el llibre parla de personat-
ges ideològicament i fi ns i tot vitalment tan diferents, ens 
mostra un ventall amplíssim prou representatiu dels cata-
lans de tota mena: gent catòlica de centre-dreta catalana 
moderada, com Fèlix Millet, d’un perfi l molt actual i prou 
majoritari en certs sectors; escriptors cabdals representants 
del perfi l intel·lectual, com Josep Carner; un sindicalista 
revolucionari assenyat, com Joan Peiró; un socialista cata-
lanista i areligiós, com Serra i Moret; un músic català uni-
versal, com Pau Casals, o un ideòleg del pensament cata-
lanista, com el canonge Carles Cardó... I Esteve Albert, 
enmig d’aquest món tan divers, cavalcant sense descans 
per Catalunya, la llibertat, la bondat, la bellesa i la veritat.

Sempre he pensat –i ho vaig dir públicament en l’ho-
menatge que gent del Maresme li vam fer l’estiu del 2011 
en la UCE de Prada de Conflent— que la vida del gran 
Esteve Albert mereixeria tot un film, el qual esperem 
que, en el marc d’una Catalunya lliure, hom sigui capaç 
de realitzar. ◆



Memòries i aventures d’un temps 
i un país (Catalunya, 1930-1950)

Viatge al país del pèndol

Llegendes i veritats

Contalles a la fresca

L’autor ens diu que «aquest llibre vol ser un re-
trat fi dedigne d’un temps i un país, el nostre, una 
narració que refl ecteix la manera de fer i de viure 
dels anys compresos entre 1930 i 1950, una època 
de guerres i fortes convulsions socials». L’exposició 
de casos concrets, tant de petits drames familiars 
com altres de col·lectius, captiva l’atenció del lector. 

Vint anys de la vida de Francesc, el protago-
nista d’aquestes memòries novel·lades, es descab-

dellen paral·lels als fets d’una època emmarcada per 
la guerra civil espanyola, la Segona Guerra Mun-
dial i les postguerres. Així va descobrint el món 
que l’envolta, des de la innocència infantil fi ns al 
conformisme imposat per un règim totalitari, 
alhora que ens narra les seves penes i alegries, les 
seves il·lusions i els seus desenganys, els seus amors 
i les seves experiències. ◆

El llibre recull les vivències i les anècdotes que 
Grifell visqué durant un viatge a l’URSS, l’estiu de 
l’any 1977.

El text és un relat senzill, a partir dels apunts 
recollits sobre el terreny, que té com a objectiu prin-
cipal fer una exposició distesa d’aquell país i la seva 
societat tan aïllats de nosaltres durant molts anys.

L’autor valora positivament les ciutats que va 
veure, els monuments i els paisatges, però 

especialment les persones amb qui va tenir un 
tracte proper.

Es va trobar amb un país convençut políti-
cament, disciplinat, que al mateix temps venera 
i recorda els combatents que l’han defensat; va 
constatar l’ambient artístic i romàntic però 
també expeditiu. En resum, va viatjar pel país 
del pèndol. ◆

El llibre recull un seguit de llegendes i celebra-
cions que formen part de la cultura i la tradició 
catalanes.

Lluís Grifell explica, per separat, la part més 
llegendària de cada narració i la part històrica, en 
la qual s’intenta trobar el motiu i la raó que generen 
cada llegenda.

Aquesta distinció, però, l’autor la tracta amb 
una certa fl exibilitat pel que fa a fronteres, ja que 
història i llegenda han nascut i crescut plegades i 
a vegades és difícil determinar on comença l’una 
i on acaba l’altra. ◆

Gairebé totes les famílies es reunien al vol-
tant de la llar de foc o de l’estufa a l’hivern, i 
al portal de casa, al terrat o potser al mateix 
menjador, amb la finestra ben oberta, a l’estiu: 
allí es comentaven les incidències del dia, els 
plans de treball o de lleure per a l’endemà; es 
repassaven els deures de la mainada i, per què 
no, s’hi estudiaven els projectes de futur. També 
hi cabien les històr ies dels més grans; 

especialment a la revetlla de grans festivitats 
com Nadal, per exemple: velles experiències 
personals, o del poble, o del barri, o dels veïns; 
fins i tot d’alguna guerra... Un món d’harmonia, 
convivència i saviesa que s’ha esfumat i que el 
llibre reivindica. ◆ 

Lluís Grifell,
Abadia editors,
Manresa 2009.

Lluís Grifell,
Zenobita edicions,
Barcelona 2010.

Lluís Grifell,
Zenobita edicions,
Barcelona 2011.

Lluís Grifell,
Edicions de l’Albí,
Berga 2012.
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P roudubtes.cat, obra del 
sociolingüista i ense-
nyant Marcel Fité (Coll 

de Nargó, 1949), col·laborador 
habitual de Llengua Nacio-
nal, es publica amb el subtítol 
Resol els 101 dubtes més fre-
qüents del català, que acaba de 

fer més explícit allò que ja 
se’ns diu amb força claredat en 
el títol.

El dubte lingüístic —lèxic, 
semàntic, gramatical— és un 
fet ben normal entre els par-
lants de qualsevol llengua di-
guem-ne normalitzada a l’hora 
de voler-la parlar o escriure bé. 
Ara bé, quan aquest dubte el té 
un parlant català que vol parlar 
o escriure com cal la seva llen-
gua, la cosa ja són figues d’un 
altre paner. I ho són perquè els 
dubtes que avui se solen pre-
sentar en el camp de la llengua 
catalana provenen, més que res, 
del contacte lingüístic en què 
es troben el català i el castellà, 
però sobretot perquè el català 
fou una llengua bandejada del 
camp de l’ensenyament públic 
—i també pràcticament del pri-
vat— durant els quaranta anys 
de la negra nit franquista. I 
també bandejada, durant aquests 
foscos quaranta anys, dels mit-
jans de comunicació de massa: 
premsa, ràdio i televisió, sense 
oblidar el cinema, una de les 
distraccions socials més multi-
tudinàries, tant a les nostres 
ciutats com als nostres pobles. 

No és gens estrany, doncs, que 
el català se’n sentís tot seguit, 
d’aquesta pressió constant del 
castellà —que continua—, i 
s’anés embastardint gradual-
ment, fins al punt que avui gent 
prou culta, com ara periodis-
tes, escriptors, alguns ense-
nyants i presentadors de ràdio 
i televisió no saben distingir 
com cal, per influència bàsica-
ment del castellà —i també, per 
què no dir-ho?, per un bon xic 
de manca d’interès—, la dife-
rència que hi ha entre «senya-
lar» i «assenyalar», o entre 
«ser» i «estar», o entre «l’es-
quena» i «les espatlles», o entre 
«provar» i «tastar», o entre «re-
colzar» i «donar o prestar su-
port»...

Són cinc exemples plante-
jats en Proudubtes.cat, al cos-
tat dels noranta-sis més que 
s’hi entren, que Marcel Fité 
comença per resoldre amb uns 
quants exemples d’ús, trans-
crits en color marró, primer en 
català i, tot seguit, amb la seva 
correspondència en castellà. 
Uns exemples d’ús que gairebé 
ja ensenyen tot el que han d’en-
senyar, perquè ajuden l’usuari 

a veure on és el problema que 
s’aborda i quina és la millor 
solució per a resoldre’l, amb 
explicacions senzilles, fàcil-
ment assequibles. A més, quan 
l’autor ho creu necessari, enri-
queix els exemples d’ús amb un 
seguit d’observacions aclarido-
res, pel que fa al català, en què 
les formes incorrectes s’escri-
uen en vermell i ratllades i les 
correctes que les esmenen en 
color verd. Finalment, clou 
cada exemple d’ús amb un 
exercici sobre el tema tractat 
perquè l’interessat practiqui el 
que se li acaba d’explicar, amb 
la solució corresponent al final 
de l’obra. 

Marcel Fité ens diu, en la 
Introducció de Proudubtes.cat, 
que l’obra ha estat pensada per 
a les persones que es dediquen 
a l’ensenyament del català. Nos-
altres, tanmateix, també la ve-
iem idònia per a un públic que 
tingui un mínim interès per la 
llengua i la vulgui cultivar. I 
això perquè Proudubtes.cat és 
una eina didàctica que ultra-
passa, i amb escreix, la fi nalitat 
per a la qual es va pensar. ◆

JOSEP ESPUNYES

Una eina didàc-
tica excel·lent

Marcel Fité,
Proudubtes.cat,
Barcanova Editorial,
Barcelona 2014.

Pere Ortís,
Nova York, 
la magnànima,
Llengua Nacional,
Barcelona 2014.

L’autor d’aquest llibre de vi-
atges fa una visita a la ciutat 
de Nova York i ens la des-

criu per peces menudes. En espe-
cial s’entreté a descriure allò que 
considera més important i de co-
neixement obligat, per als qui en 
són fora o per als qui hi arriben 
amb temps limitat i en volen gau-
dir fi ns a esprémer-la tant com 
podran. Ve a ser una rèplica 
d’aquella visita que Josep Pla hi 
verifi cà a mitjans dels anys cin-
quanta, Week-end d’estiu a New-
York, la qual revela una intel·li-
gència i un poder de captació fora 
de sèrie, per estendre-s’hi tant i 
per captar en tres dies l’essència 
de la ciutat, tan complexa. És obvi 
que tenia al costat un mentor, un 
guia, que anava amb ell al taxi que 
els duia pertot arreu. Pla sempre 
és Pla. El llibre de Pere Ortís és 
més reposat, més paït, disposa 
d’un grapat d’anys per a escenifi -
car la seva visita —al capdavall, 
trenta anys—. Ja em direu, quan 

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

Pere Ortís,
Triangle de volcans,
Llengua Nacional,
Barcelona 2014.

Aquest llibre, ric en llen-
guatge, comença arreplegant 
enraonies de xafarderia corte-
sana respecte als amors secrets 
de la reina Isabel I d’Anglaterra 
amb l’almirall i pirata, sir Fran-
cis Drake. I, abans de gaire, l’au-
tor situa un dels plançons 
d’aquest llinatge del pirata al 

golf de Fonseca, una osca de 
cent quilòmetres de rodona, al 
Pacífi c, que es clava entre les 
repúbliques d’Hondures, Nicara-
gua i el Salvador. Això ja arri-
bats al segle xxi. En aquell pai-
satge apassionant, i apassionat, 
l’autor descabdella la seva fi cció, 
entre la sèrie de volcans perillo-
sos que hi ha al volt o que torre-
gen al lluny. Corre la veu que el 
senyor Frank Drake, una vegada 
retirat del seu càrrec de gerent 
d’una prestigiosa empresa de 
transport de Manhattan, havent 
ja mort la seva companya, se’n 
va al tròpic amb la secreta inten-
ció de cercar els amagatalls, 
dintre els volcans més actius, d e 
l’or i l’argent i les pedres preci-
oses que capturava dels vaixells 
espanyols. L’home desapareix 
misteriosament de l’escena, i el 
seu fi ll, un altre Frank Drake, 
que també hereta el seu càrrec a 
Manhattan, va a cercar-lo a ell, 
al golf de Fonseca. Tots dos 
plançons estan enorgullits del 
seu egregi llinatge. Però qui és, 
en defi nitiva, la primera mare de 
la nissaga Drake? ◆

LOURDES MORA

LLENGUA NACIONAL - núm. 87 - II TRIMESTRE DEL 2014    45



BIBLIOGRAFIA

46    LLENGUA NACIONAL - núm. 87 - II TRIMESTRE DEL 2014

Ho sabíeu que Unamuno 
admirava Maragall? ¿O 
que Baltasar Porcel 

apre  ciava singularment Isak Di-
nesen (Karen Blixen), la cele-
brada autora de Memòries d’À-
frica, pel seu esperit viatger? O 
que les restes de Salvador Es-
priu reposen en el mateix nínxol 
que havia acollit les de Rosse-
lló-Pòrcel abans del retorn defi -
nitiu a Mallorca? O que Pla 
practicava el funambulisme 
intel·lectual...?

Però no, no és el meu propò-
sit fer un anecdotari sobre els 
escriptors, especialment els nos-
tres, per sucós que pugui sem-
blar, que ho és. Oriol Pi de Caba-
nyes, aquest vilanoví de llarga i 
múltiple trajectòria literària, ens 
ofereix un aplec de glosses lite-
ràries en les quals fa un repàs 
dels nostres autors mitjançant 
una visió crítica i, sobretot, per-
sonal que no sempre s’adiu amb 
la concepció acadèmica i conven-
cional que ens ha pervingut. En 
Sobre Maragall, d’Ors, Espriu, 
Porcel i altres (Biblioteca Serra 
d’Or, núm. 457, 2013) Pi de Ca-
banyes incideix en tots els temes 
que afecten el nostre espai cultu-

ral i que, ara i aquí i per les cir-
cumstàncies que ens envolten, 
esdevenen de rabiosa actualitat 
(tot i haver estat publicats en da-
tes prou llunyanes del temps pre-
sent). Un concepte, per exemple: 
el de «lingüicida». Antonio Tovar 
(1911-1985), aquell que sostenia 
que, si desapareixia com a llen-
gua de cultura, el català acabaria 
desapareixent simplement com a 
llengua. L’actualització, doncs, 
de Nebrija, que siempre la len-
gua fue compañera del imperio. 
¿No els sona, senyors Fabra (ep, 
el valencià!), Bauzá o Wert? O 
ens redescobreix un personatge 
com l’hel·lenista aragonès del se-
gle xix Braulio Foz (originari de 
Fórnols de Matar ranya), que es 
convertirà en un dels nombrosos 
epígons de la Renaixença... que 
jo mateix, confesso, no sabia pas 
qui era. O repassa la immensa 
feina de mecenatge i suport cul-
tural de personatges com J.B. 
Cendrós, Ermengol Passola o 
Max Cahner. O recorda les es-
criptores  —que m’honoren amb 
una bella amistat, ho havia de 

dir!— Rosa Fabregat i Teresa 
Costa-Gramunt. I un pèl més en-
llà, Baltasar Porcel, Albert Ma-
nent, Joan Solà, Josep Palau i 
Fabre... i especialment, per emo-
tiu, el record que dedica a Isidor 
Cònsul; aquell boy scout de la 
llengua, conspicu verdaguerista, 
«un tractoret llaurant a dret fi l», 
que molts vàrem tenir la sort de 
conèixer, conforma un dels dar-
rers articles d’aquest llibre (el 95 
de 97). Un panorama, doncs, de 
la nostra immediatesa literària i 
també de precedents una mica 
més llunyans que, al capdavall, 
se sumen a la nostra realitat 
d’avui mateix. Ara com ara, 
aquest ha estat el quart lliura-
ment de Pi de Cabanyes. Els tres 
anteriors han estat: Glossari 
d’escriptors catalans del segle XX 
(2003), A punta d’espasa. Noves 
glosses d’escriptors (2005) i Pe-
dra sobre pedra. Tercer recull de 
glosses literàries (2007). Dei-
xem-lo reposar; però no gaire. 
N’esperem d’altres. ◆

VÍCTOR PALLÀS

Oriol Pi de Cabanyes,
Sobre Maragall, d’Ors, 
Espriu, Porcel i altres,
Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, S.A.,
Barcelona 2013.

Sobre Maragall...

La vida moderna ens vol fer 
creure que ja no queden 
tresors amagats més enllà 

dels que es puguin trobar al fons 
d’uns grans magatzems, en un 
matí qualsevol de rebaixes, o a 
les diferents rifes i loteries que 
tan amablement se’ns ofereixen 
a cada pas.

Però no és pas així. De vega-
des, solament de vegades, apa-
reix un llibre com el que comen-
taré tot seguit que desmenteix 
aquesta suposició i posa de ma-
nifest que als llocs més impen-
sats —incloent-hi els dels nostres 
voltants— és possible de tro-
bar-hi autèntics tresors, colgats 
per una teranyina de pols barre-
jada amb un tel d’oblit.

Són tresors de records, 
d’idees, d’accions, de relacions 
personals, de trossets de memò-
ria que evoquen vivències i tro-
bades amb gent d’una determi-
nada època i signifi cació. Són 
tresors com els que ara ens posa 
a l’abast el volum La memòria 
de l’Esteve Albert, editat per 
Josep Puig i Pla i prologat per 
Hilari Raguer i Suñer, de Voli-
ana Edicions.

Aquest llibre, tant per l’inte-
rès i la qualitat dels seus contin-
guts com per la manera com ens 
ha arribat —a través d’un recull 
de textos inèdits i quasi obli-
dats—, ens evoca certament els 
tresors amagats que descobríem 
en aquella literatura fantàstica 
dels nostres anys més joves.

Esteve Albert és un dels dar-
rers grans «homenots» del nostre 
país. A cavall i, sobretot, per da-

munt de totes les fronteres i de 
totes les ideologies, va maldar 
per unir el seu sentiment huma-
nista i universalista amb un pro-
fund amor a la seva terra. 

La seva llarga estada en ter-
res andorranes el va fer molt po-
pular a l’Alt Urgell, de la mateixa 
manera que en aquells anys de 
foscor i silencis imposats també 
ho era en els cercles més consci-
enciats del país.

Nascut a Dosrius (Maresme) 
en 1914, va morir a les Escaldes 
(Andorra), l’any 1995. Encara que 
sobretot va ser un home d’acció 
cultural i política, serà recordat 
també per haver creat i impulsat 
El pessebre vivent d’Engordany, 
El retaule de sant Ermengol o 
L’Arnaldeta de Caboet, entre 
moltes altres obres de teatre his-
tòric, de poesia i d’assaig.

En l’obra que comento, se’ns 
hi presenten els seus records, 
inèdits fi ns ara, d’una colla de 
trobades amb personatges tan 
signifi catius de la nostra història 
com Serra i Moret, Carner, 
Carles Cardó, Millet i Maris-
tany, Antoni Comas, Joan Peiró 
i Pau Casals.

El conjunt d’aquests articles 
constitueix un document impor-
tantíssim —magistralment pro-

logat per Hilari Raguer— que 
bascula entre la memòria oral i 
la memòria històrica, sense pre-
tensions historicistes o academi-
cistes, però amb una palpable 
voluntat de transmetre els re-
cords i les vivències de l’autor 
amb la màxima fi delitat i riquesa 
de detalls.

Esteve Albert, alhora que 
reprodueix de memòria les con-
verses i contactes que va mante-
nir amb els seus interlocutors, 
descriu les seues accions i ens 
mostra les seues actituds, ens va 
oferint també pinzellades dels 
seus propis neguits, de la seua 
agitada, singular i quixotesca 
experiència vital, de les seues 
contradiccions i fermeses, del 
seu tarannà irrepetible, de les 
enormes dificultats que passà 
aquell home socialment tan des-
emparat —a causa de la Dicta-
dura—, però sempre tan afable, 
tan lúcid, tan conscient i valent, 
per poder estimar i servir el país 
que l’havia vist néixer i que duia 
al cor: la nació catalana. ◆

MARCEL FITÉ

Edició a cura de 
Josep Puig i Pla,
La memòria de l’Esteve Albert,
Voliana Edicions,
Argentona 2013.

La memòria de 
l’Esteve Albert





D’ACORD, PARLEM 
D’AGRICULTURA 
BIOLÒGICA I SOSTENIBLE.

PERÒ COMENCEM 
PEL PRINCIPI.

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

www.museuvidarural.cat / info@museuvidarural.cat / T. 977 870 576
PER SABER ON ANEM, 
CAL SABER D’ON VENIM.


