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(entrevista a Carme Junyent)

Sapere Aude
Els objectius de l’educació haurien de ser educar per a la feina, educar per a la democràcia i
educar per a donar sentit a la vida (Martha C. Nussbaum).
Inspirant-nos en aquests objectius, la nova col·lecció Sapere aude neix amb la voluntat
d’aplegar textos pedagògics com ara els següents:
• Guies que permetin als professionals de l’educació del nostre país un trànsit factible cap
a les noves metodologies educatives, que facilitin l’èxit de l’alumnat i la satisfacció dels
docents.
• Obres –eminentment pràctiques i suggeridores– amb una voluntat clara de presentar propostes per al canvi metodològic que es reclama des de les aules catalanes.
• Llibres que aportin valor afegit, bé perquè plantegen aspectes d’interès, bé perquè tracten
algun punt innovador en el terreny de la pedagogia.
En definitiva, obres que enfoquin el model educatiu cap a l’èxit, i més enllà, constitueixin
eines útils per a l’educació integral en un món com més va més complex.
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editorial

L’obra ben feta

C

om és ben sabut, el noucentisme —moviment que va refermar la renaixença literària catalana i que, a més, va dotar el
Principat de Catalunya de «estructures d’Estat»,
coses, unes i altres, que, malgrat els nombrosos i gravíssims avatars adversos, ens han permès d’arribar fins on som ara— preconitzava el
gust per «l’obra ben feta». Sortosament, aquest
tarannà ha anat essent seguit a casa nostra per
moltes persones i institucions. De fet, l’actualitat
ens en forneix exemples, que voldríem compartir amb els nostres amables lectors.
Així, el 23 d’agost moria el tarragoní-barceloní Jaume Vallcorba i Plana (fill, per cert, de
Jaume Vallcorba i Rocosa, un dels fundadors i
membres activíssims, mentre visqué, de Llengua Nacional), de seixanta-quatre anys, víctima d’una malaltia irreversible. Doncs bé, amb
motiu del seu decés tothom ha comentat que
era un editor modèlic, que ha contribuït d’una
manera decisiva al vigor cultural de la nostra
societat. Va realitzar, i ens ha llegat, una obra
ben feta, reconeguda amb un dels Premis Nacio
nals de Cultura d’enguany.
Més tard (Barcelona, 9 de setembre) ens deixava, a l’edat de noranta-sis anys, Montserrat
Abelló i Soler, nascuda a Tarragona i que, arran
de la guerra civil, s’hagué d’exiliar a l’estranger
durant una llarga temporada. Escriptora de raça
i militant, podríem dir, de la perspectiva literària feminista, ens ha proporcionat bons poemes
i traduccions. La seva obra ha estat reconeguda
amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya (1998) i amb el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes (2008).
I encara més tard (23 de setembre) finava, a
l’edat de noranta-sis anys, la barcelonina Teresa Rovira i Comes, filla de l’escriptor, polític i
historiador Antoni Rovira i Virgili. Com el seu
pare, també hagué de patir l’exili. Retornada a
Catalunya, fou bibliotecària, especialista en literatura infantil i juvenil, i dirigí exemplarment

les biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Els seus mèrits foren reconeguts amb la Creu
de Sant Jordi (2002) i per l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, població amb la qual estava
relacionada.
Tenim dos exemples més d’excel·lència, ara en
el camp de la música (i sense que, per sort, ens
hàgim de referir a difunts): el tenor Josep Carreras, que el 9 de setembre rebé la Medalla d’Or del
Parlament de Catalunya, i l’instrumentista Jordi
Savall, que el 17 d’octubre rebia la Medalla d’Or
de la Generalitat. Tots dos han passejat el nom
de Catalunya arreu del món amb actuacions de
màxima qualitat i, per tant, són igualment exponents de «l’obra ben feta».
Vistos aquests pocs exemples —que, natu
ralment, es podrien multiplicar— d’obra personal ben feta, ¿no seria oportú que els apliquéssim, ara amb sentit col·lectiu o corporatiu, a altres
actuacions?
Així, i limitant-nos al camp que especialment
ens interessa, o sigui la llengua, sabem que l’Ins
titut d’Estudis Catalans (IEC) està preparant
una nova gramàtica, que substitueixi la, fins ara
vigent, de Pompeu Fabra. És evident que totes
les gramàtiques de llengües vives necessiten unes
successives actualitzacions i, per tant, ens sembla
ben raonable que es prepari una nova gramàtica
catalana diguem-ne oficial. Ara bé, ens permetem
d’aconsellar a la docta corporació que, posats a
fer la feina, hi posi els cinc sentits i que, rebutjant ruptures imprudents amb la nostra tradició
normativa, com també simplificacions inadequades, es deixi inspirar per l’exitós model fabrià;
semblantment, li suggerim que es deixi assessorar (com ens consta que, fins a cert punt, ja ha fet)
per experts externs al IEC que la puguin ajudar.
Que bonic fóra que, quan surti la GIEC (Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans), tothom
pogués dir que és una «obra ben feta»! Esperem,
del seny i el patriotisme dels seus responsables,
que així sigui. u
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Un poble que no sap que ho sigui,
que té una llengua i una cultura,
però no se n’adona, no és més que
un poble a mitges.
Un poble que es coneix a si mateix,
que té consciència, però passiva, de
la seva unitat espiritual, és incomplet encara.
Quan, tenint aquesta unitat espiritual i sabent que la té, vol viure i
actuar com a poble, solament llavors és un poble.
Enric Prat de la Riba
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sociolingüística

Impacte del procés en el canvi
de normes d’ús lingüístic
Bernat Joan i Marí

E

l procés sobiranista, a
Catalunya, va generant
tota una sèrie de debats
que resulten fonamentals per
al futur de la nostra llengua, com també per al futur
del conjunt de països que
la compartim i usam com
a llengua comuna. En un
paper anterior ja vaig reflexionar sobre l’impacte que
el procés d’independència
de Catalunya pot tenir sobre
el País Valencià i sobre les
Illes Balears, i vaig remarcar el meu convenciment
que serà un impacte positiu.
Almenys, mentre estiguem
treballant per les nostres
respectives sobiranies polítiques (en l’horitzó d’arribar a
formar una confederació dels
Països Catalans dins la Unió
Europea), comptarem amb
un rerepaís. Què se n’hauria Barcelona: la Diagonal i la Gran Via, amb la plaça de les Glòries com a punt de confluència, dibuixant
una simbòlica V per la independència					
Foto: internet
fet, del flamenc, si Holanda
no s’hagués independitzat al
segle xvii? Gaudiria avui de la situació tan avantatjosa en previsiblement, ens ocorrerà als valencians, als mallorquins,
què es troba? ¿O hauria acabat diluït dins una majoria de als menorquins, als eivissencs i als formenterers quan a
parla francesa, com, a grans trets, ha ocorregut a la ciutat de Catalunya es proclami orgullosament la individualitat políBrussel·les? Posar-nos a reflexionar sobre aquesta qüestió, ara tica pròpia, és a dir, la independència. De declaracions en què
mateix, potser no és gaire productiu; però ens confereix algu- el Parlament de Catalunya proclama la sobirania pròpia, que
nes claus interessants per a poder entendre la importància de ara compti, en els darrers vint-i-cinc anys se n’han fet dues.
disposar d’un rerepaís.
Per tant, legítimament, des del Parlament, la sobirania ja ha
Vist sobre el terreny i analitzat en directe i amb persones estat proclamada. Ara es tracta de traduir una declaració de
dels llocs, puc assegurar que la situació de l’hongarès, avui, a sobirania en la construcció efectiva d’un estat propi. En això,
la Voivodina (Sèrbia), a Transsilvània (Romania) o a Kóma- precisament, consisteix el «procés».
rom (Eslovàquia) segurament seria residual, o, directament,
hauria desaparegut, si no fos per l’existència de la república Desconnexió feta
d’Hongria, el seu gran rerepaís. Fins i tot la feble república
Sobre el procés de Catalunya vers la seua independènde Macedònia constitueix un puntal important per a la minoria macedònica de Bulgària, o per als macedonis de Grècia. cia nacional, la meua teoria és que la desconnexió real ja ha
I això que, a escala internacional, Macedònia, el dia d’avui, estat feta. La «desconnexió real», vull dir la decisió col·lectiva
hi té un pes força reduït. Però basta comptar amb algú que d’emprendre el propi camí, lliure i sobirà, en una mena de
gaudeix de sobirania política i que pertany al mateix espai declaració de majoria d’edat política.
El catalanisme, tant en el seu vessant més conservador
lingüístic i cultural per a sentir que existeixen garanties a
l’hora d’abordar el futur. La gent s’hi atansa amb més con- com en les seues branques més liberals i progressistes, porvenciment, amb més confiança, amb menys angoixa… I això, tava devers un segle i mig fent mans i mànigues per reforLlengua Nacional - núm. 89 - IV trimestre del 2014
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mar Espanya. Vull remarcar aquí que trob molt encertada la
consideració del magnífic novel·lista i agut observador Albert
Sànchez Piñol quan va dir que l’any 1714 es va acabar la sobirania nacional de Catalunya, però que també es va acabar la
idea austriacista d’Espanya. La idea confederal, en què el concepte «Espanya» servia per a «contenir l’afany expansionista
de Castella», es va transformar radicalment, i «Espanya» i la
Castella expandida varen passar a ser conceptes sinònims.
Segons el nostre novel·lista, doncs, l’eliminació de la sobirania
política de Catalunya hauria anat, justament, paral·lela a la fi
d’una idea viable d’Espanya.
Això, el primer catalanisme polític, el que va sorgir de la
Renaixença, no ho va saber veure. Per això el catalanisme,
de tot pelatge i condició, ha despès un segle i mig intentant
dur a terme un objectiu que no era gens ni mica fàcil: transformar Espanya en un estat on Catalunya pugui romandre
sense que hi hagi perill per als trets d’identitat propis, ni per
a l’economia, ni per al benestar dels seus ciutadans. Es tractava, al cap i a la fi, de transformar l’estat unitari espanyol en
un estat plural (plurinacional, en les seues versions més optimistes) i de modernitzar-lo, de posar-lo al nivell dels estats
més avançats d’Europa.
A hores d’ara, a principis del segle xxi, resulta més que
evident que el projecte del catalanisme de transformar l’Estat espanyol en un estat on Catalunya pugui gaudir de llibertat, d’un encaix acceptable, ha fracassat. Fa devers un segle,
emperò, que començaren a sorgir algunes veus —aleshores molt minoritàries— que ja apuntaven que probablement
era més utòpica la reforma de l’Estat espanyol en un sentit
confederal que no la consecució de la independència per a
Catalunya.
Per què deu ser tan complicada, la reforma de l’Estat espanyol? Per què, a Espanya, costa tant d’acceptar la pluralitat
nacional? Per què costa tant d’acceptar la pluralitat lingüística? Per què l’Estat espanyol no pot pair més d’una llengua
oficial? Per què només una minoria il·lustrada —comptable
amb els dits d’una mà— pot arribar a pensar en una Espanya
amb quatre llengües oficials de l’Estat, seguint models com
Suïssa, Bèlgica, Finlàndia o el Canadà, que accepten totes
les seues llengües com a pròpies dels respectius estats? A
aquestes preguntes, últimament, els he intentat buscar resposta acudint a alguns amics de Madrid. Alguna de les consideracions que m’han fet ha estat prou interessant. La clau,
segons em diuen, es troba en el concepte de sobirania. Per al
Parlament de Catalunya, la sobirania del poble català recau en
el poble català. Per al Congrés dels Diputats, o per a la Constitució espanyola, la sobirania recau en el poble espanyol (del
qual, segons ells, la part de Catalunya que es troba al sud de
la frontera amb França forma part). Hi ha un xoc evident de
sobiranies. I en els òrgans centrals de l’Estat espanyol no es
pot assumir, de cap de les maneres, que els catalans s’autoreconeguin de facto com una nació sobirana.
Amb això obliden, precisament, que la clau de la sobirania rau en l’autoreconeixement. Qui és sobirà? Habitualment,
hom considera sobirà qui es reconeix com a tal. I, a la llarga,
qui s’hi reconeix realment acaba exercint, de fet, la seua
sobirania nacional. L’autoreconeixement dels catalans com
6

Llengua Nacional - núm. 89 - IV trimestre del 2014

a poble sobirà, emperò, topa frontalment amb la manca de
reconeixement per part dels òrgans de l’Estat espanyol, que
entenen que l’actual espai territorial constitueix també una
unitat de sobirania.
L’últim intent d’encaix de Catalunya dins una Espanya
(una mica més) plural es va fer amb el nou Estatut d’autonomia, elaborat durant la presidència de Pasqual Maragall. El
nét va intentar fer realitat, després d’un segle, el somni del seu
avi. Va confiar en el paraigua del govern «amic» de Zapatero.
I va rebre unes respostes d’una contundència inqüestionable:
se li va passar el ribot, al nou Estatut. El Congrés dels Diputats va amagrir considerablement allò que havia aprovat el
Parlament de Catalunya. Els catalans, emperò, es varen comportar com a gent conformada: malgrat les rebaixes imposades des d’Espanya, es va assumir el nou Estatut, un cop passat
pel ribot dels barons andalusos del PSOE. I, en un referèndum
(aquest sí, autoritzat per l’Estat), va decidir que ja li anava bé,
l’Estatut descafeïnat. Però Espanya és un ens voraç, i mai no
en té prou. Per això, encara, es varen posar en marxa nous
mecanismes de l’Estat per a reduir encara més l’abast del nou
Estatut. I va entrar en joc el Tribunal Constitucional. Una dotzena de magistrats a qui ningú no ha escollit democràticament
varen decidir passar per damunt de les decisions democràtiques preses pel poble de Catalunya. I, per tant, la impossibilitat de reformar Espanya en un sentit pluralista es va mostrar
completament impossible. Estic convençut que va ser llavors
quan el poble de Catalunya va decidir desconnectar.
El Tribunal Constitucional espanyol va facilitar que es produís l’espurna que havia de canviar radicalment el panorama
polític català. La gent va veure trepitjada una sobirania que
ja considerava pròpia. I una majoria, per primera vegada des
de l’ocupació borbònica d’ara fa tres-cents anys, va decidir
optar per la creació d’un Estat propi. Ja no hi havia, a partir
d’aquesta decisió, cap marxa endarrere possible.
Particularment trob molt divertit de veure que encara hi ha
una majoria de líders polítics espanyols que consideren que si
el president Mas, o n’Oriol Junqueras, o tots dos, decidissin fer
marxa enrere en el procés, es podria arribar, posem per cas,
a alguna mena d’«acord federal». Mostra ben a les clares que,
allà per Madrid, continuen sense entendre res de res.
Des del meu punt de vista, la sobirania ja és un fet. La
independència espiritual del poble de Catalunya ja s’ha esdevingut. Ara només queda saber com se certificarà. Potser es
durà a terme d’una manera ràpida, o costarà suor i llàgrimes,
i llargues negociacions, amb la intervenció de la comunitat
internacional. No ho sabem. Tampoc no sabem si els líders del
país ho faran millor o pitjor, si acceleraran el procés o posaran
bastons a les rodes. No ho sabem. Però, ocorri el que ocorri, el
fet ja s’ha esdevingut; ara només queda traduir la sobirania de
facto en la consecució d’un estat propi, que és com s’expressa
la sobirania nacional arreu del món.

I el canvi de les normes d’ús lingüístic?
Passem ara a comentar el procés des d’una perspectiva
sociolingüística, i atenent a una qüestió molt específica: les
normes d’ús lingüístic.

sociolingüística

Les normes d’ús més interioritzades entre la població de
Catalunya especifiquen, per exemple, que, quan un catalanoparlant parla amb un castellanoparlant, la conversa sol discórrer en castellà (si el castellanoparlant manté la llengua). Això
es produeix, segons dades estadístiques recents, obtingudes
per la Plataforma per la Llengua, en un 71% dels casos. Set
de cada deu vegades que una persona catalanoparlant es troba
amb una de castellanoparlant que li respon en la seua llengua,
la conversa continua en castellà. La norma d’ús més general,
per tant, porta els catalanoparlants a canviar de llengua davant
aquells que parlen espanyol.
Això té un efecte col·lateral en la incorporació socio
lingüística de la població immigrada. Segons la Plataforma
per la Llengua, un de cada sis estrangers aprèn com a llengua primordial en les seues interrelacions dins la societat
catalana el català, mentre que cinc se senten més segurs
utilitzant el castellà. Es tracta d’un efecte de l’ús lingüístic
més habitual dins la nostra societat.
Què pot provocar el canvi? En quant de temps? En quines
condicions?
Consider que, per a poder analitzar aquesta qüestió, hauríem de veure com s’ha produït, aquest canvi, als llocs on ja
és efectiu. Pensem, per exemple, en el cas de les repúbliques
bàltiques —Estònia, Letònia i Lituània—, on fa tres dècades
les normes d’ús eren molt semblants a les que actualment
tenim al nostre país i que, en canvi, avui són molt diferents.
Sense basar-me en cap estudi ni haver fet cap observació
detallada sobre la qüestió, crec que hi ha un punt que resulta
clau a l’hora de canviar les normes d’ús lingüístic: canviar l’estatus de les llengües. A partir de les respectives independències nacionals, el letó, el lituà i l’estonià varen passar a ser les
llengües nacionals i oficials dels respectius estats. Varen canviar, doncs, l’estatus. A partir d’aleshores, va ser possible que
cresqués un contingent de població que desconeixia el rus, o
que se sentia més segur parlant la llengua nacional del seu país.

I la seguretat lingüística resulta fonamental a l’hora de
solidificar unes normes d’ús determinades. Actualment,
entre nosaltres, l’única llengua «segura» és el castellà.
La llengua catalana és oficial, com també ho és l’occità,
i el castellà, en quant llengua oficial de l’Estat. Però hi
ha àmbits on el català, malgrat la seua oficialitat, no és
d’obligat coneixement. Com s’explica, per exemple, que el
català sigui llengua oficial i pròpia de Catalunya i que, en
canvi, un jutge hi pugui exercir sense haver de demostrar
cap coneixement de la llengua catalana? Es tracta, evidentment, d’una perversió del concepte d’oficialitat lingüística.
Però és el que tenim ara mateix. I el castellà, en canvi, en
quant llengua oficial de l’Estat, és d’obligat coneixement
per part de tota la població, i realment és l’única llengua
exigible en tots els àmbits d’ús i per a qualsevol exercici
públic. El model lingüístic espanyol, per molt que a temporades ho intentin dissimular, es basa en la supremacia
lingüística. I, encara, s’ha de reconèixer que aquest fenomen s’ha afermat al llarg dels últims anys.
A part de les repúbliques bàltiques, seria molt interessant d’investigar el cas de Finlàndia. A Finlàndia, quan es
va produir la independència nacional, la llengua finesa es
trobava en una posició subalterna davant el suec. La majoria de la població, especialment al sud, a les grans ciutats,
dominava el finès i el suec, però el suec era la llengua més
prestigiosa, la que coneixia tothom, la que tothom usava amb
més seguretat. Malgrat que, a partir de la independència,
continuaren essent oficials tant el suec com el finès, la percepció de la gent va ser que l’autèntica llengua nacional era
el finès. I, de mica en mica, va anar augmentant l’ús de la
llengua finesa en detriment del suec (tot i que els suecòfons,
encara avui, són una minoria escrupolosament respectada
per l’estat finès).
Amb aquestes dues circumstàncies (em permet fer una
mica de prospectiva sobre la situació a Catalunya), segurament
n’hi hauria prou per a assegurar que la llengua catalana ocupàs
el lloc que li correspon com a llengua nacional de Catalunya.
Si el català esdevé la llengua nacional i oficial preferent del
futur estat català, serà l’única llengua de coneixement imprescindible per a tothom. Tothom haurà de saber la llengua catalana, però hi podrà haver ciutadans que no sàpiguen l’espanyol. Això farà, si la política lingüística del nou estat va en
aquesta direcció, que l’única llengua segura —com ocorre a
la major part dels països del món— sigui la pròpia. I encoratjarà l’ús espontani de la llengua catalana.
I això es podria esdevenir fins i tot si es mantenia algun
tipus de reconeixement oficial per a l’espanyol, especialment
si existia la percepció, entre una majoria de la població, que la
llengua comuna, la llengua de cohesió, la llengua de trobada
és el català. Perquè això passi no funcionen ni les campanyes
ni cap altre tipus de sermó. Allò que va més bé és que la llengua pròpia sigui la llengua del poder. Aquest és l’element bàsic
i fonamental per a assegurar el futur de qualsevol llengua.
Catalunya ja ha emprès el camí. No serà, molt probablement, un camí fàcil. Però la resta ja han mostrat a bastament
on poden portar-nos. El nou camí enfilat, com a mínim, forneix unes dosis importants d’esperança i d’il·lusió. u
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Vasos comunicants
Polítiques lingüístiques en un país partit
Ferran Suay

Responsable de Política Lingüística d’ACPV, vice-president d’ELEN
(Equality Languages European Network), professor de la Universitat de València

P

er a conéixer quina política lingüística aspira a fer Espanya, cal
mirar cap al País Valencià. Ho
diu el professor Moreno Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid) i hi ha
molta gent que fa anys i panys que ho
sap. I podria referir-se també a la situació a les illes Balears, amb la persecució ferotge del català per part del govern
ultracastellanista de José Ramón Bauzá,
o a la de la Franja amb la invenció insultant del LAPAO per a reblar el clau de
la persecució institucional del català.
Totes tres serveixen perfectament per
a il·lustrar les intencions de l’espanyolisme respecte a la nostra cultura: l’objectiu prioritari és exterminar-la com
més prompte millor.
Hi podríem afegir que per a saber
quina conducta lingüística volen que
assumim, només cal mirar com es comporten les figures visibles del PP valencià. Esquemàticament, podem resumir
la seua conducta en uns pocs punts:
1) Molts, senzillament, no estan capacitats
per a expressar-se en la llengua pròpia
dels valencians, i ho fan, el 100% de les
vegades, en la dels castellans.
2) Els que la saben, la fan servir, bàsicament, per a parlar de temes relacionats
amb la llengua, i fonamentalment per
a generar conflicte entorn del nom,
l’origen o la normativa.
8

3) Consideren que ser valencianoparlant
és un defecte pel qual cal demanar
disculpes (declaracions textuals de
l’actual portaveu del govern valencià,
María José Català).
4) Posen bastons a les rodes a qualsevol
iniciativa orientada a incrementar
el grau de normalitat del català, en
qualsevol dels àmbits possibles d’ús
(escola, espectacles, administració…).

Si en algun moment ha estat possible sostenir el miratge que a Catalunya
la situació era essencialment distinta,
l’aplicació forçosa de l’anomenada llei
Wert l’ha esmicolat completament.
El supremacisme lingüístic inherent
a la idea de l’espanyolitat ha mostrat
clarament les banyes amb aquesta llei
que considera, d’una manera grollerament clara, que unes persones, les que
opten pel castellà, són superiors a unes
altres, les que prefereixen el català.
No més «oasi català», ni tan sols en
el terreny de l’educació escolar.
Amb tot això, cal posar-se unes
ulleres molt fosques per a no veure que
les polítiques lingüístiques a Catalunya,
al País Valencià, a les Illes i a la Franja
de Ponent són vasos comunicants perfectes. Tot allò que s’esdevé en algun
dels territoris legislativament més
desafavorits acaba afectant els altres
(i no viceversa). Cert és que el factor
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comú és que tots estem, de moment,
sota sobirania espanyola. I també que
la situació sociopolítica és sensiblement diferent en el cas de Catalunya,
que albira ara una nova sobirania en el
futur pròxim, i amb això, la idea que
la situació lingüística canviarà radicalment aviat.
Seria difícil negar aquesta possibilitat (no hi ha dubte que amb sobirania
pròpia es poden produir molts canvis en
tots els àmbits), però al mateix temps no
és fàcil predir en quin sentit es produiran aquests canvis. El que sí queda clar
(si més no per a qui escriu açò) és que els
vasos continuaran essent comunicants.
Un estat català independent tindrà un
impacte indubtable sobre els ciutadans
que viuen dins el seu territori. També en
tindrà, però, sobre els qui no viurem a
Catalunya i continuarem, per tant, temporalment, sota sobirania espanyola. No
em considere capacitat per a opinar amb
autoritat sobre el grau de reconeixement
formal que hauria de tenir el castellà en
la futura República Catalana. Sí que
puc afirmar, tanmateix, que la situació
en què ens trobarem els catalanoparlants
residents als altres territoris en dependrà
en bona mesura.
No sóc partidari de cap política
de supremacisme lingüístic: ni de les
que ens juguen en contra (totes les que

sociolingüística
hem conegut fins ara) ni de les que es
podrien aplicar amb la intenció d’afavorir el català. Sóc decididament partidari del respecte a tots els parlants de
totes les llengües (aclariment important: «respecte» i «oficialitat» no són
sinònims). I estic igualment a favor que
els catalanoparlants al País Valencià,
a les illes o a la Franja puguem exercir plenament els nostres drets lingüís
tics. No sols aquells que ens reconeixen actualment les lleis espanyoles
vigents, que són lletra morta en molts
casos, sinó els que ens corresponen
d’acord amb la legalitat internacional,
i particularment, amb la Carta Europea
de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRM), signada i ratificada (any
2000) pel govern espanyol.
Tot això, fins ara, depenia exclusivament dels avanços que es podien fer
dins cada territori. I és així com les
distintes legislacions reflecteixen fidelment la correlació de forces que les
forces autòctones havien pogut acon-

seguir, dins la legislació profundament
tramposa que ens va deixar el simulacre de democràcia perpetrat en la mort
de Franco i cristal·litzat (mai millor dit)
en la Constitució espanyola de 1978.
Serà amb la sobirania de Catalunya
que hi haurà un nou actor en joc.
Per primera vegada hi haurà un estat
potent (el cas d’Andorra és diguem-ne
especial) que podrà legislar, entre moltes altres coses, sobre els drets lingüístics dels ciutadans.
I em sembla bé que els líders polítics hagen manifestat la seua intenció
de respectar els drets de les persones
castellanoparlants. És democràticament correcte. Ara bé, no crec que
aquests drets a Catalunya hagen de
ser independents dels drets de què els
catalanoparlants podrem gaudir en els
nostres territoris de residència. No ho
haurien de ser. L’Estat espanyol no és
precisament conegut pel seu respecte
als drets humans; molt menys als lingüístics. I a ningú no escapa que la

temptació de centralitzar i «espanyolitzar» encara més serà un perill evident després de la independència de
Catalunya.
Crec que donar per fet que el castellà hi serà oficial equival a declarar que
la nostra sort, la dels catalanoparlants
del País Valencià, les Illes Balears i la
Franja no els importa. El respecte a un
elemental principi d’igualtat recomana,
com a mínim, entrar en una equació
en què els drets lingüístics de tothom
compten; no sols els de les persones que
prefereixen usar el castellà a Catalunya,
sinó també els d’aquells que preferim
viure en la nostra llengua als altres territoris de parla catalana.
Diguem-ho clar: deixar això plenament en les mans de la bona voluntat
del govern espanyol equival a desentendre’s de nosaltres. Francament, no és
això el que esperem de les forces polítiques que resultaran decisives des dels
primers moments de la futura República Catalana. u

Parlar en castellà
Andreu Salom i Mir

F

ins a principis del segle xx, a
Mallorca era molt poc habitual,
gairebé una raresa, que els illencs
poc il·lustrats o gens (la majoria de la
població) tinguessin algun contacte amb
gent de parla castellana, llevat que fossin mariners. Tan sols algun contacte
fugisser amb algun soldat o funcionari
vingut d’Espanya els podia permetre
la possibilitat de sentir la llengua de
Cervantes. Les classes populars no la
sabien parlar, i amb moltes dificultats
arribaven a entendre-la, i encara parcialment. Únicament les classes privilegiades tenien accés al coneixement
d’aqueixa llengua, especialment si
tenien algun tipus de pretensió política,
social o econòmica (la diglòssia de les
elits autòctones era un fet palpable). El

castellà era la llengua oficial de l’Estat
central, la llengua A, la llengua formal,
pròpia dels àmbits oficials i de les ocasions solemnes, mentre que el català/
mallorquí era la llengua informal, la
llengua B, la de cada dia, la d’anar per
casa, l’única parla de les classes baixes.
És per això que, si en alguna ocasió hom
sentia algunes frases, o qualque discussió, en castellà o foraster, que era com es
denominava popularment aquesta llengua, la sorpresa solia ser considerable,
sobretot si tenia prou repercussió perquè, com a notícia, sortís publicada en
algun diari local, com una en què dos
forasters armaren un escàndol en una
pensió de Ciutat.
En aquest context, que sociolingüís
ticament havia variat ben poc en uns

quants segles, no deixa de tenir una
certa lògica que l’expressió «parlar en
castellà» tingués determinats significats relacionats amb la manca de comprensió o la inintel·ligibilitat dels mots.
El primer, i més conegut, és el de ‘estar
embriac’, o ‘anar moix’, però també fa
referència, curiosament, al cantar de la
perdiu, dit també escotxejar, que també
vol dir ‘parlar seguit seguit i d’una
manera no gaire intel·ligible’, accepció
relacionada, doncs, amb el fet de parlar en castellà. Així, doncs, els nostres
avis, monolingües catalans, tenien clar
que, en el seu món lingüístic, el castellà
era un element extern i estrany, superflu
i prescindible, per la qual cosa té tota
la seva coherència l’abast semàntic que
donaren al terme. u
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Fets canten
«La posició que pren el govern de l’Estat
espanyol en aquesta qüestió
—la varietat de llengües—
és sempre la mateixa:
a favor d’una i en contra de les altres.»

Josep Espunyes

A

quest estiu, en l’espai de pocs
dies van tenir lloc dos fets que
il·lustren amb prou contundència
la realitat que hem de viure tots aquells
que som i ens sentim catalans i ho
volem manifestar. L’un va tenir lloc en
un aplec a Mallorca, amb la participació
dels Castellers del Riberal i l’entitat Aire
Nou, de la Catalunya del Nord. L’altre va
passar a Llançà, en la processó marinera
de la Mare de Déu del Carme.
Els Castellers del Riberal, juntament
amb els integrants de l’entitat Aire Nou,
van haver de patir les burles i l’autoritarisme de la guàrdia civil i la policia
portuària espanyola a Palma pel fet de
considerar-se catalans. Aquelles forces
de seguretat no entenien, de cap manera,
que una gent francesa es pogués sentir catalana. «Catalunya del Nord i
Catalunya no existeixen», els va dir un
agent de l’autoritat, «només existeixen
Espanya i França», mentre els obligaven
a arrencar els adhesius amb el CAT que
portaven als cotxes dient-los que estava
prohibit. O els arrencaven o no embarcaven, els van exigir. I quan van ser a
dalt del vaixell i van començar a cantar
Els segadors, els agents hi van pujar i els
van fer callar. Els van dir que, allà, res
de provocacions. I, vulgues no vulgues,
van haver de fer muts i a la gàbia.
A Llançà, en la processó marinera
que anyalment duu a terme la població
el dia de la Mare de Déu del Carme, qui
hi va donar la nota van ser el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan
Manuel Sánchez-Bustamante —convidat a l’acte, per a més inri— i els agents
dels cossos de seguretat que l’acompanyaven. La «Llançanenca», la barca que
cada any porta la imatge de la Verge
en aquesta celebració, anava a sortir a
mar amb una estelada, sense la bandera
espanyola. Aleshores, els agents del
seguici del subdelegat del govern espanyol van exigir al capità que hi hissés la
bandera espanyola, si és que volien que
la barca navegués. El capità, després de
parlar amb el president de la Confraria
10

de Pescadors de Llançà, va fer que la
bandera espanyola onegés a la barca i,
en conseqüència, que la processó marinera salpés. De totes maneres, la cosa
no va quedar pas aquí. Un cop acabada
la processó, agents de la guàrdia civil
van aixecar acta al capità pel fet d’haver volgut sortir a mar sense hissar la
bandera espanyola.
Mentrestant, i en aquells mateixos
dies, a Madrid hi va haver la proclama
de dos manifestos arran del «problema
català»: el dels «lliures i iguals», encapçalat per Mario Vargas Llosa, Adolfo
Suárez Illana i Félix de Azúa, i el dels
«sensats i audaços», encapçalat per
Nicolás Sartorius i Ángel Gabilondo,
ex-ministre d’Educació. Naturalment,
les dues declaracions eren d’un caire
força diferent, però en totes dues hi
havia una coincidència pariona en els
objectius: alertar l’Estat del perill que
podia comportar dur a la pràctica determinats exercicis democràtics, com ara
que, el dia 9 de novembre del 2014, es
convoqués la població de Catalunya a
votar i que les urnes parlessin. Perquè,
a parer seu, les urnes no han de parlar,
sinó que qui ho ha de fer —i ho fa— és
la Constitució espanyola. Res de diàleg,
doncs, sinó la llei. No fos cas que, amb
l’exercici de la democràcia, els uns i els
altres perdessin el seu signe ancestral
d’identitat: Espanya.
I aquí és on rau la mare dels ous:
Espanya. Només Espanya, representada
per l’Estat, té prou entitat per a gestionar-ho tot i, a sobre, fer-ho bé: educació, sanitat, economia... La Generalitat
de Catalunya, segons els nacionalistes
espanyols —nacionalistes espanyols a
ultrança, malgrat que ells no ho reconeguin—, poques coses sap fer, i les poques
coses que sap fer, encara no les fa bé.
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Per això el Govern espanyol maniobra legislativament, un dia sí i l’altre també, perquè la llengua catalana
no tingui una presència normalitzada
a l’escola, negant l’estudi de la llengua pròpia a alumnes de la Franja,
València i les Illes. I perquè el sistema d’immersió lingüística a l’escola
catalana, un model d’èxit en el camp
de l’educació del país en els darrers
trenta anys, se’n vagi a can Pistraus
amb l’aplicació de la controvertida
llei Wert o Lomqe (Llei orgànica de
millora de la qualitat educativa). I perquè la Generalitat de Catalunya pagui
la factura de l’escolarització en castellà en aquells centres privats en què
els pares ho demanin, una factura que
puja a uns 6.000 euros per alumne...
No és gens estrany que Irene Rigau,
consellera d’Ensenyament, es dolgués
que el Govern espanyol, dominat pel
PP, havia tornat a un abús de poder
propi dels «pitjors anys de persecució
de la llengua».
Prou que la Constitució espanyola,
que tant invoquen els defensors del
nacionalisme espanyol a ultrança, diu
que la varietat de llengües que hi ha
a l’Estat és una riquesa que cal protegir —«La riquesa de les diferents
modalitats lingüístiques d’Espanya és
un patrimoni cultural que serà objecte
d’especial respecte i protecció»—,
però la posició que pren el govern de
l’Estat espanyol en aquesta qüestió
és sempre la mateixa: a favor d’una i
en contra de les altres. Mai no falla.
Quanta veritat conté aquella quarteta
que va escriure Josep M. de Sagarra
ja fa anys, il·luminat i pragmàtic: «Si
hi ha cas de compromís, / el Govern té
atribucions / per passar-se pels faldons
/ totes les lleis del país.» u
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Bonpreu / Esclat: la normalitat
Pere Martí i Bertran

C

ada vegada que vaig a comprar a
algun dels centres que Bonpreu
/ Esclat tenen arreu del territori
tinc la sensació de ser en un país normal. M’explicaré: els productes estan
etiquetats en català, el tiquet de comprar hi està redactat, no he trobat mai
cap dependenta que no m’hagi atès en la
meva llengua, sovint fan campanyes de
productes de proximitat... A més, quan
poso gasolina en alguna de les seves
estacions de servei, la llengua en què
sempre se m’adrecen les màquines («Triï
el carburant», «Retiri la targeta»...) és el
català. Això no vol pas dir que no ofereixin altres opcions per a les persones
que no el parlen o que no l’entenen, és
clar, però sempre han de ser elles les
que facin o demanin el canvi de llengua,
no pas jo. Potser algun lector, arribats a
aquest punt, dirà que hi ha altres entitats, altres empreses que també tenen
aquesta característica. No ho nego pas,
però jo he de dir que em costa de trobar-ne, que totes tenen alguna cosa que
fa que no tingui la sensació que tinc
quan sóc a França, a Itàlia o a Espanya
mateix (a l’Espanya castellanoparlant
si més no). La sensació que tothom té

clar que la llengua oficial, preferent, de
partença..., digueu-ne com vulgueu, és
la seva, l’oficial... Fins fa poc també em
passava amb «la Caixa», però ara, no
sé si des que s’ha convertit en «Caixabank», ja no és el mateix; sempre m’hi
ha d’aparèixer el castellà en un moment
o altre, per molt que em tinguin identificat com a client en català. Per exemple, quan utilitzo els caixers automàtics sempre se m’acomiaden amb un
«Retire su libreta» o «Retire su targeta». He preguntat per què passa això
i no me n’han sabut, o volgut, donar raó.
Jo tinc clar que és perquè la configuració general de tota aquesta maquinària
és pensada per a tot l’Estat i, doncs, la
llengua bàsica de partença és la castellana, que en un moment o altre acaba
sortint. També és cert que el cas de «la
Caixa» no arriba ni de lluny, ni es pot
comparar, als extrems d’altres empreses, que arraconen sistemàticament el
català (penso en empreses de telefonia, de missatgeria ràpida, d’assegurances...). Si s’esdevé això, estic convençut que en bona part és per culpa
nostra, que no reclamem de ser atesos
en la nostra llengua. Per a totes aques-

tes empreses la seva idea de país no és
la meva; per a Bonpreu / Esclat, sí. Per
això ho agraeixo i en sóc client, i per
això em vaig alegrar que ja l’any 2008
els concedissin el premi Pompeu Fabra
a la projecció i difusió de la llengua
catalana; i tant o més, que aquest juliol
passat el president del grup fes unes
declaracions demanant a l’empresariat
que fos valent i apostés per la independència. Però, compte, i que quedi clar,
també en sóc client perquè m’ofereixen
bons productes i a uns preus competitius. Em sembla que mai no hauríem de
pagar més o de conformar-nos amb productes de qualitat inferior pel sol fet de
ser etiquetats en català, no caldria sinó.
Per tot això, em sento satisfet i un ciutadà normal d’un país normal quan hi
vaig a comprar. I, pel que sembla, no
sóc pas l’únic, perquè un estudi recent
(juliol 2014) de l’OCU (Organització de
Consumidors i Usuaris) ha conclòs que
els supermercats Bonpreu / Esclat són
els més ben valorats pels consumidors.
Tant de bo que serveixi d’exemple i que
aviat no hàgim de premiar ni destacar
actituds que en qualsevol país es consideren normals. u

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

Llengua Nacional - núm. 89 - IV trimestre del 2014

11

sociolingüística

Manifest de Prada 1992
Pel seu interès, reproduïm aquest article que sortí dins la revista
Llengua Nacional, núm. 9-10, pp. 9-12 (novembre de 1992).

L

’assemblea de cloenda del curs de
Sociologia de la Llengua, organitzat pel Seminari de Sociolingüística de Barcelona a l’UCE de Prada de
Conflent, després de debatre entorn dels
temes tractats en les sessions d’enguany,
ha arribat a les consideracions següents.

El model de llengua
A cada model de llengua correspon un model de nació. Les imbricacions entre poder i llengua no són
ni febles ni aleatòries, i l’un actua
sobre l’altra, ja sia garantint-li totes
les funcions, si hom pretén una normalització plena del seu ús, ja sia
minoritzant-la, restant-li utilitat,
degradant-la o fragmentant-la.
L’acceptació del bilingüisme
social, del blaverisme, de les propostes del «barco fantasma» o d’altres
de divisionàries són trampes mortals
per a la llengua del nostre país perquè impedeixen el procés de recuperació i actuen, per tant, a favor de la
minorització i de la substitució lingüístiques.
L’únic model vàlid de llengua
nacional a què aspira qualsevol nació
lliure i sobirana és aquell que converteix la llengua pròpia en instrument
ric i apte per a totes les necessitats
comunicatives; és aquell que abasta
tots els àmbits lingüístics i cohesiona
i respecta la diversitat dialectal de tot
el territori lingüístico-nacional.
És per tot això que cal denunciar:
• Les pressions que el Grup d’Estudis Catalans exerceix sobre l’Institut d’Estudis Catalans, la nostra
màxima autoritat lingüística, des de
posicions de control de la llengua
dels media.
• El model de llengua d’alguns mitjans de comunicació.
• La proliferació de gramàtiques fraudulentes i de llibres d’estil manipuladors de les autoritats lingüístiques.
12

• La manca de progrés del català com
a llengua de l’ensenyament.
• La reducció de l’exigència de la
llengua catalana a les proves d’accés a la universitat.
Tot això demostra que no hi ha
prou voluntat política per a catalanitzar plenament la societat.

2.

Actituds crítiques dels joves
estudiants
En el marc del Saló de l’Ensenyament, els joves estudiants van
expressar per escrit llur opinió
sobre la problemàtica actual de la
societat, rebutjant la droga, l’atur
o el servei militar i criticant actua
cions polítiques. Opinions com «El
govern no dedica temps ni pressupostos als joves», o bé «Dono carabassa
a la política dels Països Catalans» ens
demostren que els joves són força
més conscients que alguns no es
pensen o no volen admetre.
Caldria, doncs, comptar més amb
els joves a l’hora d’intervenir tant en
la reforma educativa com en l’organització d’altres aspectes sociopolítics. Potser ja comença a ser hora de
pensar a estendre la democràcia participativa al sector estudiantil.

Política lingüística envers la
llengua nacional i la interllengua
1.

Les terceres llengües, aquelles
que s’interposen entre la llengua
nacional i la d’intercomunicació
amb Europa i amb el món, que
és sens dubte l’anglès, són noses
innecessàries que no permeten
el ple desenvolupament de l’ús
lingüístic propi.
Els mètodes i els mitjans precaris amb què s’imparteix la interllengua als centres educatius no
permeten als nostres estudiants
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que adquireixin un bon nivell
de competència i consegüentment els resta possibilitats tant
educatives com laborals de cara
a la Unió Europea i a la comunitat internacional.
El bilingüisme social, la interposició de l’espanyol, tant en
el sistema educatiu com en els
media, actua en menyscapte
de la llengua nacional, que, si
la situació no canvia, mai no
podrà recuperar la plenitud d’ús.
La recuperació només serà possible si el català esdevé l’única
llengua oficial de facto.

El progrés, detonant de la
substitució lingüística?
És de vital importància lligar la
noció de normalització lingüística al
nostre país amb la idea de progrés.
Cal entendre i defensar la (re)catalanització plena de la nostra societat
com un element necessari per a fer de
Catalunya una nació avançada i plenament inserida en el context internacional.

Els usos i actituds lingüístics
dels estudiants
L’estudi comparatiu sobre els
usos i actituds lingüístics dels alumnes de primària i de secundària del
Principat i de l’illa d’Eivissa permet
de constatar:
1.

Que l’escàs percentatge d’hores
lectives en català provoca que
fins i tot alumnes de llengua
familiar catalana aconsegueixin
més competència oral i escrita
en espanyol que en català. Hom
pol comprovar que el sistema
lingüístico-educatiu que s’aplica
als Països Catalans espanyolitza
l’alumnat, que la catalanització escolar ni ha aturat el pro-

sociolingüística
cés substitutori ni ha aconseguit
d’invertir-lo.
2.

Que les actituds lingüístiques
d’alumnes i de pares pel que fa
a incrementar la catalanització
escolar són molt més favorables
del que les autoritats acadèmiques són disposades a potenciar.

3.

Que l’increment de l’ús del
català col·loquial i culte entre
l’alumnat de les zones més descatalanitzades no s’aconsegueix
per mitjà de campanyes publicitàries del tipus «Depèn de
tu». El que cal és investigar en
microàmbits socials on incideix
directament la pressió del grup
sobre l’individu.
Aquests estudis socials demostren que el fet de prendre cons
ciència de la influència de la
pressió del grup sobre les decisions individuals i el fet d’adonar-se que el conformisme no
és l’única opció possible, poden
conduir l’individu cap a l’autonomia i la maduresa en la presa
de decisions alternatives. Els
automatismes lingüístics adquirits en la intercomunicació
social tan sols es poden modi-

4.

ficar si se’n descobreix l’efecte i
hi concorre la voluntat de canvi.
L’àmbit escolar és un dels llocs
més adients on induir comportaments d’ús lingüístic girats
a recuperar l’ús de la llengua
nacion al. L’escola és l’únic
àmbit que acull la totalitat de
la població durant molts anys i
pot ajudar a fer adquirir, d’una
manera graduada i sistemàtica,
uns coneixements, uns hàbits
i unes actituds favorables a la
lleialtat lingüística.
L’escola ha d’actuar paral·le
lament a la comunitat perquè els
aprenentatges que adquireixen
els alumnes tinguin una utilitat
funcional. Cal, doncs, prendre
mesures decidides per a incrementar els percentatges dels
media i del món econòmicoempresarial en català.

Per consegüent, considerem necessari d’expressar en
aquesta assemblea les següents
conclusions:
Darrere cada model de llengua
hi ha un model de nació. El model
de llengua nacional que propugnem

ha de ser ric i complet, capaç d’abastar tots els registres, respectuós amb
la diversitat dialectal i cohesionador
quant a establir un estàndard vàlid
i apte per a tot el domini lingüístic.
Les renúncies lingüístiques que
hom pretén imposar des de molts
sectors són estratègies d’un mateix
procés substitutori.
La vindicació de la sobirania lingüística ha d’anar lligada a la idea
de progrés i té un objectiu prioritari
irrenunciable: la plena recuperació
de l’ús social de la llengua.
Els països que han patit colonització d’altres llengües que no són les
pròpies s’han vist obligats a bilingüitzar-se i han adquirit comportaments de submissió, renunciant
sovint a usar la llengua en contextos on no és absolutament necessària. Aquesta colonització mental
s’ha generalitzat dins el conjunt dels
parlants per les pressions que el grup
exerceix sobre l’individu. Una via
per a aconseguir la normalitat lingüística és generar i potenciar minories actives que trenquin les inèrcies
i els automatismes adquirits, a fi
d’iniciar la inversió del procés substitutori amb la represa activa de l’ús
lingüístic. u
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Interès nacional de la llengua
Pere Ortís

A

ra que enraonava amb la Rigoberta Menchú tenia la sensació que em trobava davant d’un
Prat de la Riba: per la importància que
ella atorgava a la nació i per les frases
que adesiara amollava sobre l’interès
que té la llengua del poble de cara a
la recuperació de la identitat o de la
personalitat ètnica perduda. Frases que
semblaven tretes del recull del butlletí
Migjorn, que el senyor Eugeni Reig
edita cada dia, perquè vindiquen la
importància decisiva de la parla d’un
poble per a la seva recuperació nacio
nal, frases, com si fossin vistes amb
un prisma que descompon els diversos sentits del fet lingüístic, que exposen els aspectes de la importància de
la llengua i de la necessitat de la seva
recuperació. L’any passat vaig visitar
una oficina a Antigua (Guatemala) que
coordina l’activitat duta a terme al país
per tal de revifar les llengües aborígens. Vaig poder comprovar que hi treballaven a fons i assíduament. Tenen
una tasca immensa a fer; particularitat
que els fa molt semblants a nosaltres.
I és que el territori guatemalenc
és un veritable mosaic de llengües i,
com que cada parla fa una ètnia, és un
mosaic d’ètnies, de nacions. Les quals
tenen tot el dret a subsistir i a refer-se
de l’esbatussada que els ha clavat l’afamegat nacionalisme i de l’anorreament
a què les ha enfonsades. Ara els indígenes en són conscients, d’això, i malden per agrupar-se, per mentalitzar-se
contra el que els han ensenyat, contra
el que els han fet creure; tracten de
fer-se forts i que tots els natius formin consciència del que els han pres i
tenen dret a recuperar, com a fills legítims que són de la terra. Volen arribar
a organitzar-se políticament. Per ser
exponent de tot plegat, per ser-ne capdavantera, però no de paraula, sinó de
fets, Rigoberta Menchú fou distingida
amb el Premi Nobel de la Pau en 1992.
Per lluitar per la justícia i la pau entre
els seus i sobre els seus.
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I a fe que els natius ho necessiten,
això. Algú que agafi per la mà i els instrueixi respecte a qui són, d’on vénen,
com han estat trepitjats per forasters,
militars i oligarques, i on han d’anar.
Tenint en compte que la conquesta i la
colònia no creà mai escoles per a ells ni
per a llurs fills. Perquè no s’instruïssin
i es despertessin, i finalment s’adonessin que emmordassats que els tenien els
«amos». D’escoles, prou que n’hi havia,
però eren exclusives per als fills dels
criolls i per als dels benestants.
I dic que la tasca és immensa perquè
Guatemala ha estat, és un camp acolorit amb les diferents matisacions de
les prades que fan les llengües de cada
ètnia que s’hi estén, com una vall marcada pels diferents conreus, el nombre
exacte de les quals fóra difícil de precisar, creuria. Jo així, sobre la marxa, en
puc citar algunes per haver-les vistes en
individus o en àmbits més generals, en
un o altre país llatinoamericà. A Hondures pràcticament tinc visitat tot el
país i hi he trobat hicacs, potser l’ètnia
més nombrosa, xortís, texiguats, mísquits, paies, lenques i, a la Muntanya
de la Flor, una muntanya que es troba
a l’interior del país i on s’ha concentrat
molta vida indígena, principalment els
tolupans, segons vàrem dir, molt aïllada
de la civilització ambiental, gent encara
primitiva, que bé han conservat el seu
llenguatge, i entre els quals els mestissos són més pocs. Al Salvador, pipils,
pocomams, lenques. A Guatemala, els
més destacats i potser també més nombrosos són els quitxés, els catxiquells,
entre aquestes altres ètnies esmentades,
que totes, poc o molt, hi són. Les quals
podrien ser subdivisions dels nàhuatl,
una tribu mexicana que es desprengué
dels asteques i féu cap al territori dels
maies quan aquests ja estaven en franca
decadència, devers el segle ix de l’era
cristiana. El territori dels maies fou la
península del Iucatan, el sud de Mèxic,
tot Guatemala, el Salvador i tot Hondures. A Nicaragua és distingí Nicarao, el
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cap de tribu que li donà el nom, però ja
no eren maies. No podia deixar de fer
aquestes enumeracions. El nàhuatl fóra
el llenguatge que ha sobreviscut com
a capdavanter, o com a més general, i
bàsic, que a cada indret es matisa de
l’argot local.
Jo pensava que a Catalunya necessitem dones catalanes amb el tremp
i l’amor a casa seva com els de la
Rigoberta Menchú. Ai, la dona catalana com es deixà rentar el cervell pel
Movimiento i com, en molts tristíssims
casos, i molt honorables excepcions, ha
fet mal a Catalunya amb el seu positiu
rancor contra la pàtria i l’odi contra la
llengua que li parlà sa mare! Ja dic, en
molts tristíssims casos, però no en tots,
i en aquells rifada, sí, pel Movimiento
que li configurava allò seu com a pecat,
valent-se del cristianisme de la dona
catalana, del qual el Movimiento tant
es valgué per a enfonsar Catalunya.
L’obra de la dona és indispensable en
el redreçament d’un poble i en la recuperació de la seva llengua, i hi és definitiva. Diria que més que la de l’home.
Ara, doncs, esperem dones valentes i
ben mentalitzades, i instructores, com
Rigoberta Menchú, que no para mai i
sempre volta pels llogarrets despertant
i organitzant els seus compatriotes, tan
crèduls i senzills.
Ara podem contemplar, amb alegria
i esperança, com la dona catalana ha
clavat embranzida endins de casa seva,
descobrint la seva Catalunya, estimant-la i donant el seu esforç per fer-la
lliure. Amb l’entesa a què han arribat el
president Mas i el dirigent d’Esquerra
Republicana, senyor Oriol Junqueras,
la millor ventura que ha caigut sobre
nosaltres és aquesta de la dona catalana
finalment esdevinguda catalana i conscient d’on ha d’empènyer els seus fills i
els seus veïns. u

gramàtica

Deu punts que la nova gramàtica
normativa hauria de resoldre
Josep Ruaix i Vinyet

C

om a cloenda del Postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística i el Postgrau d’Assessorament Lingüístic en
els Mitjans Audiovisuals, el proppassat dia 10 de juny
el qui signa, convidat pel Grup d’Estàndard Oral, va fer a la
Universitat Autònoma de Barcelona una conferència sobre
el tema «Deu punts que la nova gramàtica normativa hauria
de resoldre», tema proposat pels organitzadors. Com que la
conferència va tenir un cert ressò, sembla oportú de divulgar-la en forma d’article dins Llengua Nacional, fent-hi els
retocs necessaris per a passar-la de l’estil oral a l’estil escrit.
Val a dir que els punts que hauria de resoldre la futura GIEC
(Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans) són molts més i
que, aquests deu que toquem, els tractem per summa capita,
és a dir, fixant-nos solament en els aspectes essencials, aspectes que els interessats podran ampliar amb la bibliografia que
anem apuntant. L’ordre dels deu punts segueix el que se sol
observar en els manuals de gramàtica tradicionals.

1) Grafia dels mots greco-llatins
que originalment terminen en -as
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Punts conflictius de català (Barcelona 1989), pp. 25-31; Observacions
crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 2, (Moià 1995),
pp. 80-81; Català complet / 1, (Barcelona 32012), pp. 54-55.
L’any 1984 la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans (SF del IEC) va prendre un acord establint que tots
aquests mots acabessin en es. Ara bé, els hel·lenistes-llatinistes no l’han acceptat, com es pot veure detalladament en
el llibre de J. Alberich i M. Ros La transcripció dels noms
propis grecs i llatins (Barcelona 1993) i observant la praxi
de la Fundació Bernat Metge, institució especialitzada en
la literatura greco-llatina. Caldria una síntesi (previ diàleg
entre SF i humanistes), com ara: terminació -es per als noms
més usats (àlies, Mecenes - mecenes), sobretot els bíblics
(Isaïes, Messies - messies, Judes - judes), i -as per als menys
usats (Crítias, Gòrgias), per als que es prestarien a confusió
(Herodas, distint de Herodes) i per als no adaptats (Càritas).

2) Dièresis inconvenients
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Català
complet / 1, p. 77, Nou diccionari auxiliar (Barcelona 2011)
i revista Llengua Nacional, núm. 83 (II trim. 2013), p. 17.
S’haurien d’admetre, almenys com a secundàries, les grafies (sense dièresi):

— apaisat; traidor, traidoria, traidorenc; veinat, veinatge;
— derivats cultes en -al, -at, i derivats cultes de primitius
en -oide (laical, laicat; aracnoidal, col·loidal, helicoidal,
romboidal, tiroidisme, trapezoidal, etc.).
Les corresponents grafies amb dièresi constitueixen una
ultracorrecció (potser influïda pel francès) o, almenys, una
rutina injustificada. La pronúncia amb diftong és general,
constant i ja antiga.

3) Normes sobre el guionet
en els mots compostos
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 2,
pp. 89-99; Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, tardor 1996, pp. 52-55; Llengua Nacional, núm. 17 (novembre 1996), pp. 14-17; Català complet / 1, pp. 152-154; Català
complet / 3 (Moià 1998-2000), lliçons 13, 14 i 15.
Les normes de l’any 1996 sobre el guionet en els mots
compostos presenten greus inconvenients i s’haurien de
revisar profundament. La causa del problema del guionet
és, en el fons, no adonar-se de la utilitat d’aquest signe gràfic. En realitat, el guionet, lluny de ser un destorb, és una
peça molt útil que pot exercir (en el camp lingüístic) set
funcions o finalitats:
1ª) Fonètica: marcar que els dos elements units i alhora
separats pel guionet es pronuncien com dos mots independents; més concretament (i limitant-nos al que les noves
normes en part desatenen), el guionet indica que l’element
de l’esquerra té una vocal tònica (que cal pronunciar, doncs,
sense fer-hi les reduccions vocàliques pròpies de les síl·labes
àtones). Exemples: ex-president / expressar (on la síl·laba ex
es pronuncia respectivament, almenys en el català central,
amb e oberta i amb vocal neutra), pre-escolar / preestablir
(on la síl·laba pre es pronuncia també respectivament amb e
oberta i amb vocal neutra), pro-comunista / procònsol (on
la síl·laba pro es pronuncia respectivament amb o oberta o
amb el so de u).
2ª) Morfològica: marcar, en alguns casos, que els
elements units-separats per guionet tenen tots dos flexió
de nombre, o de gènere i nombre alhora. Exs.: una ratapinyada, unes rates-pinyades; una figa-flor, unes figuesflors; un caça-bombarder, dos caces-bombarders / un
caçapapallones, dos caçapapallones; un sord-mut, una
sorda-muda, uns sords-muts, unes sordes-mudes. Això a
reserva del fet que hi hagi tendència a prescindir de la flexió
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del primer element i que, per tant, a la llarga, puguin admetre’s les grafies aglutinades.
3ª) Sintàctica: marcar coordinació enfront de subordinació. Exs.: la corona catalano-aragonesa (= la corona de
Catalunya i Aragó, on els adjectius català [aquest, en la forma
llatinitzant catalano] i aragonès són coordinats) / els catalanoparlants (= els qui parlen català, on catalano és un element
subordinat). (Un cas a part és el dels mots recompostos, que
s’escriuen soldats: gastrointestinal, otorinolaringòleg.)
4ª) Semàntica: marcar la coexistència de dues o més
idees enfront de fusió en una sola idea. Exs.: hispano-mexicà
(relatiu a Espanya per un cantó i a Mèxic per un altre, com
relacions hispano-mexicanes) / hispanoamericà (relatiu a
l’Amèrica hispànica). O distingir mot (compost) de sintagma:
abans-d’ahir / abans d’ahir.
5ª) Fisiognòmica: marcar els elements que integren un
compost, de manera que resti salvada la seva «fesomia»
original i no es confonguin amb un possible mot simple
(encara que llarg). Exs.: vint-i-u (on es destrien els nombres
vint i u, amb llur enllaç copulatiu) / ventilació (on no cal
distingir cap component); cap-i-cua / capitost.
6ª) Diacrítica: distingir gràficament entre compostos
que són d’un tipus irregular i que es confondrien amb altres
de tipus regular: bec-gros, compost de tipus paratètic (substantiu significant un tipus d’ocell caracteritzat perquè té el
bec gros) / caragròs, compost sintètic (adjectiu significant
‘gros de cara’, segons la sèrie regular ‘substantiu + adjectiu’).
7ª) Estilística: unir sintagmes que circumstancialment
volem lligar o relacionar íntimament (equivalent, en certa
manera, a les cometes): fer el tant-se-me’n-dóna; Tereseta-que-baixava-les-escales (títol d’un conte de S. Espriu,
que també es podria escriure «Tereseta que baixava les
escales»; cf. La rateta que escombrava l’escaleta); li diran
Emmanuel, que vol dir Déu-amb-nosaltres.
Aquestes set funcions es podrien agrupar en tres tipus:
el tipus que podríem anomenar estructural (morfològic, sintàctic, semàntic, fisiognòmic, diacrític), el tipus ortogràfic
(el fonètic) i el tipus estilístic (Fabra, en un seu treball pòstum, els anomenava respectivament G1, G2 i G3). Doncs
bé, com ja fa observar Fabra, la funció fonètica i ortogràfica a vegades neutralitza la funció estructural. Així, per
exemple, un compost com cara-rodona pot ser que dugui
el guionet per a facilitar la lectura de la erra com si fos a
principi de mot (com així és, ja que és un compost sintètic
regular, femení de cara-rodó) o podria ser que el dugués
perquè fos un compost d’estructura paratètica. Però aquest
inconvenient queda de sobres compensat pels avantatges de
l’ús del guionet segons la normativa tradicional.

juminar tres criteris: claredat, economia i tradició. Per això
existeixen tres sistemes:
1r) El de màxima claredat, inventat i seguit pel castellà
modern. Té l’avantatge de la claredat, però té l’inconvenient
de multiplicar els signes sense necessitat. En català no ha estat
ni és seguit majoritàriament.
2n) El de màxima economia, seguit per la immensa
majoria de llengües i consistent a posar els signes admiratiu
i interrogatiu només al final. Té l’avantatge de l’economia de
signes, però té l’inconvenient, sobretot per a idiomes com
el nostre, de prestar-se de vegades a dubtes interpretatius
per part del lector. Malgrat ser el sistema actualment oficial
(perquè és el que la SF aconsellà en 1993), pràcticament no
és defensat per cap tractadista ni seguit pels usuaris.
3 r) Els sistemes intermedis o equilibrats, que
intenten combinar els avantatges de la claredat i l’economia sense caure en els extrems defectuosos. Els podem
reduir a quatre tipus, segons que es basin en: a) la llargària de la frase; b) la tipografia; c) el contrast entre frase
enunciativa i frase interrogativa, i d) l’estructura i prosòdia de la frase. Nosaltres recomanem el quart (per als
detalls, vegeu bibliografia citada).

4) Ús dels signes admiratiu
i interrogatiu inicials

Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Llengua
Nacional, núm. 42 (primavera 2003), pp. 21-24, i Català
complet / 2 (Barcelona 22007), p. 107.
Existeix en català, segurament des d’antic i certament
amb gran abast geogràfic (pràcticament tot el català continental), el fenomen sintàctic consistent a canviar, en determinats casos, un pronom feble de 1ª o de 2ª persona quan es
combina, respectivament, amb un de 2ª o de 1ª persona; el

Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Punts
conflictius de català, pp. 33-42; Observacions crítiques i
pràctiques... / 2, pp. 86-88, i Català complet / 1, pp. 159-160.
Els consells que va fer conèixer la SF del IEC l’any 1993
eren poc realistes i han estat poc seguits. I és que cal con16
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5) És admissible cap en lloc de gens de?
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Llengua
Nacional, núm. 81 (IV trim. 2012), pp. 35-37.
Recentment s’ha tornat a plantejar la qüestió de si és
admissible l’adjectiu pronominal indefinit cap (que en principi s’hauria d’aplicar a coses comptables) en lloc de la
locució quantitativa gens de. Doncs bé, s’ha d’admetre per
dues raons:
1ª) És una evolució lingüística natural, paral·lela a la
d’altres llengües romàniques. En efecte, hi ha noms abstractes (i, per tant, no comptables) que, posats en determinats contextos, passen a concretar-se i a individualitzar-se.
Ex.: importància > una importància relativa > Diuen que
té una importància extraordinària > Doncs jo crec que no
en té cap, d’importància.
2ª) Té un ús popular i literari (i, per tant, prestigiós)
molt estès, almenys en el català central. Exs.: semblava
que no fes cap cabal de mi (Carner); Aquesta explicació,
... a mi no em fa cap falta (Sagarra); No en tinc cap ganes
(Pla); No tingueu cap por (Bíblia Catalana Interconfes
sional); ell no em fa cap cas (Fabra).

6) Una

combinació de pronoms febles
admissible?

gramàtica
canvi es fa substituint el pronom que integra1 un verb pronominal per un pronom reflexiu de 3ª persona. Havent-hi
raons gramaticals que justifiquen tal canvi, proposem que el
fenomen sigui considerat admissible en la llengua estàndard
com a variant secundària, menys formal, tal com es fa amb
altres combinacions pronominals.
Exemples: No te m’espantis (verb pronominal espantar-se + datiu ètic o d’interès) > No se m’espantis / No us
m’espanteu > No se m’espanteu / No te’ns espantis > No
se’ns espantis / No us ens espanteu > No se’ns espanteu //
Te m’escapes > Se m’escapes, etc.

7) Sobre certes oracions de relatiu sense verb
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Llengua
Nacional, núm. 82 (I trim. 2013), pp. 25-27.
En l’estat actual de les recerques (i d’acord amb el gramàtic Albert Jané), cal aconsellar que, en català, les oracions de
relatiu sense verb (o, parlant més rigorosament, amb el verb
implícit) introduïdes pel pronom relatiu compost (el qual, la
qual, els quals, les quals), precedit de preposició (i, a vegades, d’altres elements) siguin evitades, bé substituint-les per
frases amb el pronom personal ell, ella, ells, elles (en lloc
del pronom relatiu), quan es tracta d’oracions de relatiu explicatives, bé fent-hi explícit el verb sobreentès, quan es tracta
d’oracions de relatiu especificatives i en algun altre cas.
Exemples: El pare posseïa uns quants llibres, entre els
quals algun en italià > El pare posseïa uns quants llibres,
entre ells algun en italià / En un llarg discurs —una bona
part del qual en català—, va donar suport a ... > En un llarg
discurs —una bona part d’ell en català—, va donar suport
a ... / Les Galeries Tudor —amb personatges entre els quals
Enric VIII— ... > Les Galeries Tudor —amb personatges
entre els quals figura Enric VIII— ...

8) Primera

persona del plural
de l’imperatiu d’alguns verbs
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 1 (Moià
1994), pp. 129-133, i Català complet / 2, pp. 175-177.
La 1ª persona del plural de l’imperatiu és paral·lela, en
principi (segons els paradigmes més divulgats fins ara i pel
que fa a l’absència o presència d’un fonema velar [escrit gu]
immediatament abans de la desinència), a la 3ª del singular.
Exs.: doni (ell) > donem (nos.) / digui (ell) > diguem (nos.).
Ara bé, en una sèrie de verbs de radical velaritzat —els terminats en ure (menys viure i compostos), en dre (incloent-hi
valer o valdre), els verbs estar i venir, com també alguns
compostos de tenir, i parcialment el v. ser—, la 1ª persona
del plural de l’imperatiu es pot fer igual que la persona
homònima del present d’indicatiu. Exs.: begui > beguem o
1.  L’ús que aquí fem del v. integrar no és reconegut pels diccionaris, però creiem que és defensable, ja que és una extensió natural del significat i evita
alternatives incòmodes.

bevem (p.e.: Mengem i bevem!) / segui > seguem o seiem
/ entengui > entenguem o entenem (p.e.: Entenem-nos!) /
estigui > estiguem o estem (p.e.: Estem-nos una estona més
aquí) / vingui > vinguem o venim (p.e.: ¿Venim-hi també
demà, aquí?) / entretingui > entretinguem o entretenim
(p.e.: He pensat: entretenim-los una mica, aquests gossos,
perquè no es trobin amb aquell altre) / sigui > siguem o
som (en l’expressió som-hi).

9) Distribució de les preposicions per i per a
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Punts conflictius de català, pp. 109-160, Observacions crítiques i pràctiques... / 2, pp. 5-9, i Català complet / 2, lliçó 34.
Pompeu Fabra va trobar-se que la història de la llengua,
per una banda, i els parlars vius, per una altra, li presentaven, a l’hora de codificar el català literari, dues preposicions
diferents (per i per a) aptes per a distribuir-hi, seguint grosso
modo la tradició escrita i la fonètica occidental, els diversos
significats, reduïbles a tres grans grups (vegeu l’esquema de
Punts conflictius..., p. 145, o de Català complet / 2, p. 261),
que tenen com a comú denominador una idea molt àmplia i
vaga de causa. Naturalment, ho aprofità, i fixà, amb un cert
marge de llibertat i vacil·lació (que afecta majorment el grup
central del nostre esquema), els distints usos. Per tant, convé
de seguir la normativa fabriana i no deixar-se enlluernar per
la «proposta Coromines» (escriure sempre per davant d’infinitiu), que és:
a) filològicament infundada (el gir ‘per + inf. [simple]’
amb valor causal ha existit sempre, des de Llull fins a l’actua
litat i en tots els nivells de la llengua, com també existeix
l’equivalent en altres llengües romàniques);
b) gramaticalment incongruent (si escrivim Materials per
a l’estudi dels parlars aragonesos, com fa Coromines, és
lògic i necessari que també escriguem Materials per a estudiar els parlars aragonesos);
c) i socialment disgregadora, demagògica i contrapro
duent (no té en compte el conjunt de la llengua ni la tradició
literària, busca la facilitat abaixant el nivell expressiu dels
escrits i ha produït un cert tarannà de «no ve d’un pam»).

10) ¿Sense a o amb a (d’aquí mitja hora / d’aquí
a mitja hora)?
Bibliografia (de l’autor de l’article) a consultar: Llengua
Nacional, núm. 68 (III trim. 2009), pp. 27-28.
No ens convenç la proposta de Joan Solà (publicada en
els anys 2008-2009) d’escriure «d’aquí mig any», «d’aquí
cinc minuts» i casos anàlegs, per d’aquí a mig any, d’aquí
a cinc minuts i casos anàlegs. Per tant, i coincidint amb el
que pensen altres tractadistes —i, gosaríem dir, coincidint
amb el bon sentit lingüístic—, aconsellem de no aplicar-la.
(Vegeu la nostra argumentació en l’article citat, article que
Joan Solà, llavors encara en vida, va lloar en una seva comunicació personal. Concretament, en un correu electrònic del
3-9-2009, deia: «He llegit el teu desacord amb “d’aquí tres
setmanes”. És un escrit, el teu, que està molt bé.») u
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Uns ulls aixinats i un vi aixampanyat
Jaume Salvanyà <jsalvanya@gmail.com>

E

n un missatge enviat a la llista de
correu InfoMigjorn, Eugeni S.
Reig, en la seva sèrie «Comentaris al Diccionari normatiu valencià (VIII)», constatava que no trobava
en aquest diccionari cap paraula per
a expressar el concepte de ‘beguda
semblant al xampany’, i proposava
atxampanyat com una possible forma
adequada: sidra atxampanyada, per
exemple.
No es tracta d’un cas aïllat. Hi ha
unes quantes paraules començades amb
la lletra x que poden formar derivats
que indiquen semblança amb el mot del
qual deriven. Aquests derivats solen ser
adjectius, i en els diccionaris trobem
aquests dos (amb una variant gràfica en
el DNV en el primer cas que no acabo
d’entendre):
— aixambergat. En forma de xamberg (DCVB, DIEC2 i GDLC;
axambergat en el DNV).
— aixaropat. De consistència de
xarop (DCVB, DIEC2, GDLC,
GD62 i DNV).
En el cas de aixaropat, malgrat
que el DCVB el fa derivar de aixaropar i el GDLC de aixarop, és un mot
al qual podríem arribar d’una manera
natural a partir de xarop. Aquest
mateix procés el trobem també en
altres adjectius que no figuren en els
diccionaris: aixalocat (un vent aixalocat), aixatat1, aixarnegat, el mateix
aixampanyat que esmenta Reig i,
1. Fabra, en L’obra de depuració del català

(1925), indicava que aixatat és un mot
foraster i que aplatat «ens permet d’eliminar aixatat». Però també és cert que en
el seu diccionari no hi incloïa el mot xato
en el sentit de ‘camús’, que avui sí que trobem en el DIEC2 i en altres diccionaris.
No sabem, per tant, si hauria mantingut la
condemna en cas d’haver inclòs xato en el
DGLC. En qualsevol cas, des del moment
que es dóna per bo xato, em sembla que ja
no té sentit condemnar aixatat, almenys
per a referir-se a un nas. El Diccionari
descriptiu de la llengua catalana sí que
recull aixatat i dóna un exemple de 1874.

18

potser un dels més estesos, aixinat 2 .
En tots aquests derivats el prefix a- 3
indica que el mot nou comparteix
alguna característica semàntica amb
el primitiu: la forma, la manera de
ser, etc.
Al costat d’aquests adjectius també
es poden obtenir els verbs corresponents, amb un rerefons de semblança
com en el cas dels adjectius i amb un
significat pròxim al de ‘fer tornar’,
‘convertir’: aixambergar (bé podríem
convertir l’exemple Un capell aixambergat del DIEC2 —s.v. aixambergat— en Algú va aixambergar el
capell), aixaropar, aixalocar, aixatar, aixarnegar, aixampanyar i aixinar. Aquests verbs, però, no figuren
en els diccionaris generals 4. En canvi,
sí que hi trobem aquests altres dos
(amb una altra variant gràfica desconcertant en el DNV):

2. 	 Tot i que la forma per a designar aque-

lles faccions que recorden les d’un xinès,
especialment per la forma dels ulls, hauria
de ser pròpiament aixinesat, perquè deriva
de xinès, sembla que l’ús es decanta més
aviat per aixinat. En el Google Llibres es
documenten una dotzena de casos amb
aixinat i axinat [sic] contra un sol cas de
axinesat [sic]: Aquests minyons exòtics
tenien els ulls aixinats (Gaziel, Obres
completes, p. 447); El sol l’encega i els ulls
se li fan més petits i axinats (Isabel Olesti,
Desfici, p. 95); Si serà ros o serà bruna, si
amb els ulls blaus o axinats (Joan Barril,
Certes mentides, p. 38); Els ulls de la Sílvia eren molt negres i molt petits, un pèl
axinats (Francesc Puigpelat, La màquina
de les ànimes, p. 17); Té una cara d’un
marró grogós i uns ulls axinesats i intimidatoris (Biel Mesquida, Vertígens, p. 64).
També en el cercador de Google apareixen
més d’un centenar d’ocurrències amb axinat [sic] i solament deu amb axinesat [sic].
En els diccionaris no hi trobem ni aixinat
ni aixinesat; sí que hi apareix, en canvi,
ametllat (uns ulls ametllats).
3. 	 Malgrat que el DIEC2 indica només que
el prefix a- «serveix per a formar verbs»,
amb aquests exemples es veu que també
pot formar adjectius.
4. Sí que trobem aixatar en el DCVB i
aixaropar en el DCVB i en el Diccionari
descriptiu de la llengua catalana.
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— aixamfranar. Matar els caires (d’una cosa) amb xamfrans
(DCVB, DIEC2, GDLC i GD62;
axamfranar en el DNV).
— aixaragallar. L’aigua, formar
xaragalls (DCVB, DIEC2, GDLC,
GD62 i DNV).
Pel que fa a la manera d’escriure
tots aquests mots, tenint en compte
que tant els primitius com els derivats
es poden pronunciar, segons els parlars —i també segons els parlants—,
amb xeix fricativa (com caixa) o bé
amb tx africada (com cotxe), l’ortografia no ha de ser amb tx, sinó amb ix.
Així s’hi veuen representats tant els
qui ho pronuncien d’una manera com
d’una altra, tal com ja passa amb aixafar i aixecar.
En conclusió: amb els pocs casos
que hem vist, segurament no podem
parlar d’un procés de derivació gaire
productiu (almenys partint dels mots
que comencen amb x), però els derivats
resultants semblen ben formats. Estic
d’acord amb Reig que caldria entrar
en els diccionaris la paraula que ell
proposa (no amb la forma atxampanyat, sinó aixampanyat), i jo hi afegiria almenys aixinat per a designar
aquelles faccions que recorden les d’un
xinès, especialment per la forma dels
ulls. És una paraula que, pel fet de no
figurar en cap diccionari ni al Termcat
ni a l’Optimot —sí que hi ha, en canvi,
ametllat (uns ulls ametllats)—, pot
arribar a fer dubtar de si és adequada
o no. Jo trobo que sí. u

lèxic

Sinònims i antònims
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

C

om deia el cèlebre personatge de
Molière, tot el que no és vers és
prosa, i tot el que no és prosa és
vers. I, per tant, no ens podem expressar, per mitjà del llenguatge, de cap
més manera. Podem dir, doncs, que
vers i prosa són mots antònims, això
és, de significació oposada1. Però, tal
com diem usualment dels sinònims,
la relació d’antonímia entre dos mots
considerats antònims és sovint parcial
—relativa, ocasional, àdhuc subjectiva. Tothom està d’acord a considerar
que blanc i negre són antònims, però
aquí ja no podem dir, com l’il·lustre
professor de gramàtica de Molière,
que tot el que no és blanc és negre, i
que tot el que no és negre és blanc. Les
coses també poden ser blaves, vermelles, grogues, verdes...
La complexitat infinita de la realitat que pretenem expressar per mitjà
del llenguatge fa que aquest sovint no
admeti els esquemes preestablerts i se’n
vagi per les seves. Dit més exactament,
que ens ofereixi autèntiques paradoxes, si més no, aparents. Així, per
exemple, podríem dreçar una llista
d’aquelles parelles de mots que són,
en principi, sinònims evidents, però
usats habitualment per a designar un
mateix fet de la realitat, d’acord, en
principi, amb el punt de vista adoptat
pel parlant. Són exemples paradigmàtics d’aquest cas parelles de mots com
pujada i baixada, o entrada i sortida,
que són sovint usats des d’una posició
neutra i, per tant, fins a un cert punt,
d’una manera arbitrària. En canvi,
observem que els verbs corresponents
a aquests substantius, d’una banda
pujar i baixar són sempre antònims,
i és difícilment imaginable una situació en què siguin intercanviables, però
els límits entre entrar i sortir no dei1. Curiosament, el Diccionari de sinònims i

antònoms de Santiago Pey, com a antònim
de prosa no indica vers sinó poesia, i,
d’altra banda, no inclou vers (en el sentit
que ens ocupa) en la seva nomenclatura.

xen d’oferir algun cas d’imprecisió. Potser, dit més exactament, podem observar l’ús habitual de sortir en situacions
en què la lògica demanaria més aviat
entrar. Així, diem que els actors de teatre surten a escena en lloc d’entrar-hi.
També diem d’algú que va entrar en
una junta directiva i que al cap de poc
en va sortir president. O d’un que va
entrar en una determinada polèmica
però va sortir amb alguna idea estrambòtica. Curiosament, d’algú esmentat o
citat en un llibre, diem que hi surt. Així
mateix, parlant d’un conjunt de coses
heteròclites diem, amb el mateix valor,
que s’han d’agrupar o distribuir segons
la classe, el color, la grandària, la utilitat, etc. El cas dels verbs anar i venir
és especial. És ben conegut l’ús, que ha
arribat a ser molt freqüent, de anar en
lloc de venir, quan cal expressar l’acció de traslladar-se del lloc on és qui
parla al lloc on és la persona a qui hom
parla, combatut, creiem que amb eficàcia, per diversos preceptistes, començant per Fabra. Però un escorcoll intens
de la nostra fraseologia ens indicaria
segurament diversos casos d’intercanviabilitat legítima entre anar i venir, a
més del que indiquem amb exemples del
DIEC: Aquestes botes em van amples
(s.v. ample i anar), Aquesta brusa em
ve estreta, Em ve com l’anell al dit (s.v.
venir). Anàlogament, considerem intercanviables, en certs contextos, anar bé i
venir bé (per exemple, de fer una cosa).
Potser podríem assenyalar un lleu matís
de diferència entre anar-li a un bé de
fer una cosa (no haver-hi cap inconvenient per a fer-la) i venir-li a un bé de
fer una cosa (tenir la bona voluntat de
fer-la). Com en tants altres casos anàlegs, es tracta, certament, d’un matís
molt subjectiu.
També és curiós de constatar que
dos adverbis com teòricament i pràc
ticament, que són tan clarament de sentit contrari, en algun cas especial arriben a ser intercanviables en frases com
Teòricament no ho sap ningú, que en

certs contextos podria potser alternar
amb Pràcticament no ho sap ningú,
volent dir que ho saben tan poques persones que és com si no ho sabés ningú.
Escau també d’esmentar aquí l’existència de mots com fortuna, fama, fe,
gana, gust, grat, gràcia, harmonia,
humor, sort i salut, que, en principi,
usats sense cap qualificatiu, tenen
un sentit clarament positiu, el qual
es reforça sovint amb l’adjunció del
qualificatiu bon: bona fortuna, bona
fe, de bona gana, bon gust, de bon
grat, bona sort, etc., però que agafen
valor negatiu modificats per l’adjectiu
mal: mala fortuna, de mala gana, de
mal grat, mal humor, mal gust, mala
sort, mala salut, etc. Amb certs prefixos, es creen també noves formes de
valor negatiu, com disgust, malgrat,
desgana, desgrat, desgràcia, etc. En
alguns casos és a l’inrevés, és a dir,
el mot té un valor més aviat negatiu, que pot refermar l’adjectiu mal i
alhora ésser canviat per un de positiu
amb l’adjunció del qualificatiu bon:
fila, mala fila, bona fila; fatxa, mala
fatxa, bona fatxa; maror, mala maror,
bona maror. I hi ha, encara, els noms
amb un valor neutre, que esdevé positiu o negatiu segons l’adjectiu que els
acompanya: bona jeia, mala jeia; bona
impressió, mala impressió.
Hi ha alguns casos en què el llenguatge més natural i espontani, més
pròpiament popular, s’estima més de
recórrer a frases negatives, formades
usualment amb la negació no, que no pas
a frases formades amb mots que tenen
valor negatiu. Així, tenen un dring més
popular frases com No me’n vaig recordar o No pot ser que Me’n vaig oblidar
i És impossible. Un mot tan usual com
és ara boig (o foll) no ofereix cap antònim amb un sentit precís. Si volem dir
d’algú que no és boig hem de dir això,
que no és boig. Tret, és clar, que no vulguem recórrer a una explicació perifràstica, cosa que confirmaria la inexistència d’aquest antònim.

Llengua Nacional - núm. 89 - IV trimestre del 2014

19

lèxic
Un cas en què els adverbis sí i no
podrien ser intercanviables és aquell
en què es tracta d’emfasitzar una
negació. Entenem que podríem dir
amb el mateix valor Potser sí, que
no vindrà i Potser no, que no vindrà.
Algun cop ens hem sentit temptats a
formular objeccions a l’ús de potser
amb valor de potser sí i com a mot
exempt, és a dir, formant, ell sol, tota
una frase, però les nombroses ocur-

rències d’aquest ús que hem trobat en
bons escriptors ens en fan desistir.
Ara: personalment, en el nostre llenguatge, no direm mai Que hi aniràs?
Potser, en lloc de Que hi aniràs? Potser sí.
Notem, finalment, que dues frases com Fer una cosa com Déu mana
i Fer una cosa com Déu vol, de sentit aparentment equivalent, volen dir
exactament el contrari l’una de l’altra. u

Si mos pregunten què som
Roser Latrre

A

ixí comença una de les «folies» o
«follies», un mot que sembla que
és corrent al Matarranya i que
podria tenir com a sinònim la paraula
corrandes.
A l’entrada «el Matarranya», de
la Gran enciclopèdia catalana, llegim: «Riu del sud-oest de la Depressió de l’Ebre, afluent d’aquest riu per la
dreta». Una segona entrada ens parla del
Matarranya com a «comarca del Principat, a la regió de Tortosa», però no diu
res sobre la llengua.
El DCVB cita el Matarranya
solament com a nom propi d’un riu «que
recorre part de les províncies de Terol
i Saragossa i desaigua a l’Ebre»; diu
també, tanmateix, que «la seva conca
està poblada de gent que parla català».
Ho confirma la «folia» que encapçala aquest article, la qual acaba així:
... prompte quedarem entesos: som
catalanoparlants, queretans i aragonesos.
Els queretans són els habitants de
Queretes, per a la gent del Matarranya,
o de Cretes, segons la Gran enciclopèdia catalana.
Gràcies a una amiga resident a la
nostra ciutat però nascuda en aquelles terres, he tingut ocasió de fullejar
un llibre de literatura popular catalana del Matarranya. Per l’interès que
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suposa per al coneixement de la nostra
llengua i de les seves variants, potser
serà útil de citar algunes d’aquelles
«folies» o «follies»:
Pere, Pere, tal com fas, tal t’espere.
Mare, mare, pentinau-me,
arreglau-me el mocador,
que me’n vull anar a la plaça
a veure el festejador.
Los que no es casen
per estar sols,
és que, quan naixen,
ja són mussols.
Les olives donen oli,
los carrolls de raïm, vi,
lo tramvia de Queretes,
dóna molt poquet de si.
Des que el sol ha sortit,
sega que sega aquí estem;
si el pagès no treballare,
no menjarie la gent.
La Mare de Déu plorave
perquè no tenie pa,
Sant Josep li responie:
tampoc se te florirà!
A mi no m’agrade el vi
ni en ampolla ni en barral;
m’agrade beure en topí,
que és beure més natural.
De folies i cançons
ne cantaré més de mil,
que les porto a la butxaca
lligadetes en un fil.

Llengua Nacional - núm. 89 - IV trimestre del 2014

Si comencem per analitzar els
verbs que apareixen en aquestes folies,
veiem unes formes pròpies del català
occidental: t’espere; m’agrade; menjarie; plorave, tenie, responie, amb una
vocal final que ha deixat de ser neutra.
Quant al verb esperar, observem que la
mateixa forma apareix en una citació
del DCVB: «altre premi de tanta amor
no spere sinó o presta mort o presta
vida» (Tirant, c. 316).
I aquestes altres, pertanyents a l’imperatiu: pentinau-me, arreglau-me.
O a un pretèrit imperfet de subjuntiu: treballare, que correspon a la forma
normativa treballés.
Trobem, encara, els articles lo i los,
propis del català occidental, i les formes pronominals plenes te i ne, que
normativament haurien de ser et i en, pel
fet de precedir el verb.
Del vocabulari, podríem subratllar el
mot topí, que apareix en el DCVB com
una segona forma de tupí, l’única que
trobem en el Fabra.
I deixarem aquí aquest tast de saviesa i d’humor popular, on fins i tot els
sants tenen coses a dir (sant Josep li responie...). u

lèxic

Petot, pototet, petorrí
i altres paraules de la família de petit
Eugeni S. Reig

Sobre la paraula petot
La paraula petot és àmpliament
usada a Ontinyent amb el significat de
‘xiquet xicotet’, ‘xiquet de poca edat’.
Tant és així que la paraula en qüestió
és una de les que caracteritzen el parlar
d’aquella població de la Vall d’Albaida.
Podem dir, per exemple: «Que si
la conec? Ja ho crec, que la conec. La
conec de tota la vida. Ja anàvem junts a
l’escola de petots.»
En el llibre Bocaviu de Josep San
chis, que arreplega lèxic propi d’Ontinyent, trobem l’expressió l’escola dels
petots, equivalent a allò que en altres
llocs diuen escola de cagons i que
modernament alguns anomenen jardí
d’infants, com si els xiquets es sembraren i cultivaren com les roses, les margarides o les petúnies.
En el poemari On comença la vall,
del poeta ontinyentí David Mira, podem
llegir: Dolços records, o amargs, / dels
meus anys escolars. / Des d’aquella primera escola «de petots» / fins al tallerescola, / m’ha acompanyat la intensa
/ sensació de tristesa, / agredolça, de
ser / l’inerme presoner / i l’encisat
captaire / del saber. El fet que l’autor escriga «de petots» entre cometes
demostra la poca confiança que tenim
els valencians en el nostre lèxic tradicional. És, però, comprensible, perquè
la paraula petot no ha estat arreplegada
per cap diccionari de la nostra llengua,
antic o modern. Ni tan sols la trobem en
el DCVB ni en el DECat de Coromines.

Sobre la paraula pototet
A la comarca del Camp d’Elx —oficialment, Baix Vinalopó—, que comprén els municipis d’Elx, Crevillent i
Santa Pola, s’empra la paraula pototet
exactament amb el mateix significat que
a Ontinyent s’usa la paraula petot. JoanCarles Martí i Casanova, gran coneixedor del parlar de la zona, en el seu llibre Des del rovellet de l’ou d’Elx escriu:

«Un pototet és, al meu rodal, un xiquet
que va a quatre grapes per la qual cosa
hi deu haver influència doble de petit i
de pota.»
Cal aclarir que la paraula pototet és
una variant formal de petotet, diminutiu de petot, formada per una assimilació vocàlica regressiva —la primera e
ha estat substituïda per una o per influència de la o de la síl·laba següent— i,
per tant, no té absolutament res a veure
amb pota. Dir pototet en lloc de petotet
és el mateix fenomen que dir xocotet en
lloc de xicotet, pronúncia molt corrent,
aquesta darrera, en alguns parlars valencians. Casos molt coneguts d’assimilació vocàlica regressiva són les formes
fonoll, rodó, ronyó i rostoll, evolucionades a partir de les formes etimològiques fenoll, redó, renyó i restoll, que són
les que emprem els valencians i les que
empraven els clàssics.
La paraula pototet (que caldria grafiar petotet) no ha estat arreplegada per
cap diccionari de la nostra llengua, antic
o modern. Ni tan sols la trobem en el
DCVB ni en el DECat de Coromines.

Sobre la paraula petorrí
No és clar si la paraula petorrí és
un derivat de petot o una metàtesi de
petirró, diminutiu de petit. En tot cas,
està emparentada amb petit.
Done testimoni que, en el parlar tradicional d’Alcoi que jo he heretat per tradició oral, el mot petorrí ha sigut sempre
d’ús corrent en l’accepció especificada.
Els alcoians, per a denominar un xiquet
xicotet, emprem tant els mots petirró i
petorrí, derivats de petit, com micarró
i micorro, derivats de mica. No usem,
en canvi, altres denominacions com ara
manyaco, monyicot, petot o pototet,
emprades per altres parlars valencians.
La paraula petorrí, a més a més,
s’usa en una altra accepció. Significa
també: «Persona, animal o cosa que és
molt menuda o té una grandària bastant
menor que la considerada ordinària o

normal en altres individus o elements de
la mateixa espècie.» En aquesta accepció
s’usa, generalment, en sentit pejoratiu.
En el Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (València 1851)
trobem el vocable petorrí que ens remet
a petit. Amb el mateix significat el trobem en el Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i
Gadea (València 1891), en el vocabulari
valencià-castellà del pare Fullana i en
el Diccionari català-valencià-balear.
Inexplicablement, quasi tots els diccionaris moderns han eradicat aquest
mot valencià del seu repertori lèxic.
No el trobem ni en el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu
Fabra (Barcelona 1913), ni en el Diccionari general de Francesc Ferrer
Pastor (València 1985), ni en el Diccionari valencià de l’IIFV (2a edició,
València 1996), ni en el Diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans (2a edició,
Barcelona 2007). Afortunadament, el
Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sí que
l’hi ha inclòs.
Joan Coromines, en el seu Diccionari etimològic i complementari de la
llengua catalana (vol. VI, p. 757), diu:
«En tot cas fàcilment trobaríem cent
camins per a arribar a un adjectiu pejoratiu de persona partint de pota, com en
el val. afectiu petorrí (segurament dissim. de *potorrí): “es una espècie de
monomania que patixen alguns hòmens
la de voler rebaixar y tirar per tèrra a les
dònes, traent-los tots los sobrenòms que
pòden, y dient-los ganao petorrí, gent de
la pòta badâ, femellam y atres”, MGadea
(T. del Xè i, 95).» Ací Joan Coromines
ens deixa caure que petorrí és un derivat
de pota. Però curiosament, en el mateix
DECat (vol. VI, p. 484, 1a columna),
Coromines insinua que petorrí deriva de
pet i posa com a exemple el mateix paràgraf de Martí i Gadea. Les dues suposicions del mestre són completament errònies, ja que petorrí no deriva ni de pota
ni de pet, sinó de petit.
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lèxic
Cal afegir que aquest vocable és molt
usat com a sobrenom de determinades
famílies en diferents poblacions valencianes, famílies que, sense cap mena de
dubte, varen tindre algun avantpassat
molt menudet, molt baixotet, i per això,
en el poble, li varen penjar el malnom de
Petorrí i els seus descendents han sigut
els Petorrins (i les dones, les Petorrines).
Joaquim Martí Mestre, en el seu Diccio
nari històric del valencià col·loquial
(segles xvii, xviii i xix), diu: «A l’Alcúdia és conegut el malnom Petorrina,
aplicat a una dona molt menuda (Bou,
Cucó, 1986:357).» Jo vaig conéixer un
electricista alcoià, que em va fer algunes faenes a ma casa d’Alcoi, que portava el malnom de Petorrí. No recorde ni
el seu nom ni els seus cognoms; només
recorde que ell mateix em va dir que li
deien Petorrí. I era un home menudet.

Altres derivats de petit
Els valencians, a més de petot, pototet i petorrí, també tenim, per a designar el mateix concepte, altres paraules
de la mateixa família, com ara petelló i
petirró, a més d’altres d’origen etimològic diferent, com ara manyaco, micarró,
micorro i monyicot.
El català normatiu usa, fonamen
talment, la paraula patufet, vocable provinent dels dialectes orientals, al qual els
lingüistes no assignen un origen etimològic clar. Probablement, si empraren la
grafia petofet —que en català oriental
sona exactament igual que patufet— i
la compararen amb el petot ontinyentí
ho veurien una mica més clar.
A Catalunya s’usa també petarrell,
paraula que els valencians no emprem.
En occità hi ha la paraula petiot,
que significa ‘petit’, ‘xicotet’, ‘menut’.
La paraula occitana ha passat al francés, llengua en la qual té el significat
de ‘xiquet xicotet’, exactament el mateix
que té petot a Ontinyent i pototet (diminutiu deturpat de petot) a Elx.
En castellà hi ha la paraula pituso i
el seu diminutiu pitusín, que s’usen per
a denominar de manera afectuosa els
xiquets xicotets, sobretot si són boniquets i graciosets.
En castellà hi ha també la paraula
petiso, que en diversos països sud-americans (Argentina, Bolívia, Paraguai,
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Perú, Uruguai i Xile) té el significat de
‘persona baixoteta, de poca estatura’.
Cal aclarir que la paraula pitufo
que s’usa en castellà per a denominar
eixos ninotets blaus amb barretina que
en la versió original francesa s’anomenen schtroumpfs i que en català, gràcies
al lingüista Albert Jané, reben el nom
de barrufets, va ser creada pel traductor Miquel Agustí a partir de la paraula
catalana patufet. Supose que, en realitat, és un encreuament —no sé si conscient o inconscient— entre el mot català
patufet i el castellà pituso. Actualment la
paraula ha fet fortuna i s’empra, a més de
per a denominar els ninotets en qüestió,
per a referir-se als xiquets de poca edat.
S’usa també bastat el seu diminutiu pitufín. La paraula no l’ha admesa encara la
Real Academia Española de la Lengua
en el seu diccionari però sí que la trobem
en el Diccionario del Español Actual.
Tots aquests vocables nostres —pa
tufet (que caldria escriure petofet), petarrell, petelló, petirró, petorrí, petot, pototet (que caldria escriure petotet)—, així
com l’occità (i ara també francés) petiot,
deriven del llatí pitŭlus i tots ells estan
relacionats amb petit. La mateixa afirmació podríem fer de les paraules castellanes
pituso, petiso i la creació moderna pitufo.
Cal deixar clar i ben clar que les
paraules pet i pota no tenen absolutament
res a veure amb cap dels mots relacionats en el paràgraf anterior.

Nota aclaratòria
La transcripció que fa Joan Coromines en el seu DECat del paràgraf de
Joaquim Martí i Gadea no és fidedigna.
La transcripció exacta i completa d’eixe
fragment de Tipos, modismes y coses
rares y curioses de la tèrra del gè és
la següent:
«Es una espècie de monomanía
que patixen alguns hòmens, la de voler
rebaixar y tirar per tèrra á les dònes, traentlos tots els sobrenòms que pòden, y
dientlos ganao petorrí, gent de la pòta
badà, femellam y atres, com si elles no
mereixqueren tan de respècte y consideracións com ells ó d’ahí en avant; y
á tot això eixos mateixos les busquen
ense que les necesiten, convençúts com
tots de qu’en la casa que no hi ha dòna,
ni hia orde ni concèrt en res, ni tam-
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pòch alegria completa. No per fer, puix,
menys preu de les pòbres dònes, sinós al
contrari, per a fer vore la pòca rahó que
tenen els que les maltraten y abojornen,
ham posat nosatros estes quatre lletres
y la cansó que va así baix:
Ganao petorrí els diuen
per burla á les pòbres dònes,
y els qu’es burlen, pròu vegaes
les busquen y tròben bònes.

»Y es qu’el mon fa pòch preu d’elles,
creent que totes son iguals; pera respetarles y tractarles be, devém mirarse en
l’espill de la nòstra mare, y així, a lo
manco respetarém y posarém en bòn
lloch á les que siguen com ella.» u
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sintaxi

A propòsit de «no... gaire res»:
abús d’una construcció
Carles Riera

H

em observat que, d’un temps
ençà, s’ha posat de moda la construcció «no... gaire res (més)» (i
també «sense... gaire res»); la trobem
en molts textos, sobretot periodístics.
Verbigràcia: No hi passa gaire res i, en
realitat hi passa tot, perquè hi passa la
vida quotidiana. Creiem que es fa un
abús d’aquesta construcció i que caldria
evitar-la per les raons que exposem a
continuació, després de les quals proporcionem una llista d’exemples.

Confusió entre gaire i gairebé
Notem, primer de tot, que gaire
és un adjectiu o pronom quantitatiu, i
també un adverbi, usat en proposicions
negatives (darrere no i sense), interrogatives o condicionals, que no s’ha
de confondre amb gairebé, únicament
adverbi. Per exemple, diem Ho sap gairebé tot i no diem pas *Ho sap gaire
tot. I, viceversa, diem No estic gaire bo,
Heu menjat gaire? Si ve gaire sovint,
es farà pesat. Ho ha aconseguit sense
gaire esforç, i no diem pas *No estic
gairebé bo, *Heu menjat gairebé? (distint de Heu menjat gaire bé?), *Si ve
gairebé sovint, es farà pesat. *Ho ha
aconseguit sense gairebé esforç.
Doncs bé, el gaire adjectiu o pronom necessita un substantiu, explícit o
implícit, amb valor quantitatiu o idea
de gradació.
Contrastant amb una frase com El
pa m’agrada molt, tenim, en versió
negativa, El pa no m’agrada gaire (o no
m’agrada gens), on podem observar la
idea de gradació (molt, gaire, gens). En
canvi, davant els mots tot i res, no hi
escauen —en principi— els quantitatius
molt o gaire. I si no podem dir *Tinc
molt tot, tampoc no sembla correcte de
dir No tinc gaire res, sinó No tinc gairebé res o No tinc gran cosa.
Potser ha ajudat a la confusió entre
gaire i gairebé (o quasi) una mala tra-

ducció de la construcció castellana
casi nada per gaire res en comptes
de gairebé res (o quasi res). Exemples: Nada o casi nada ha ocurrido
desde entonces en favor de los explotados → *Res o gaire res no ha passat des de llavors a favor dels explotats, en comptes de Res o gairebé (o
quasi) res no ha passat ...1 Un altre
exemple: Aquí no hay aún casi nada
→ *Aquí no hi ha encara gaire res,
en comptes de Aquí no hi ha encara
pràcticament res (o gairebé res, o
quasi res). Semblantment, la construcció castellana casi nunca pot haver afavorit l’ús de gaire mai, si bé aquest ús
ha tingut, d’acord amb el Diccionari
descriptiu de la llengua catalana, un
cert conreu literari2 .

Exemples
Advertim també que «no... gaire res»
pot tenir, en algun cas, un valor volgudament contrastatiu o paradoxal, o sigui
que pot ser que hom vulgui «jugar» amb
la llengua fent servir mots de sentit oposat3 o de sentit idèntic (ens referim, per
1. 	Notem com l’anglès fa servir també un

adverbi: Nothing, or practically nothing,
has been done for these people, who have
been abused for centuries = Res, o gairebé
res, no ha estat fet per a aquesta gent, que
han estat explotats durant segles.
2. «En construccions negatives, s’utilitza
com a intensificador d’un adverbi que
denota negació. Sort que vostè no s’ha
mogut gaire mai d’aquests entorns [...]
[Albert Paradís2 (1951): N, p. 146]i. El
naturalisme no agradarà gaire mai perquè
implica la descripció i el reconeixement
de la claveguera —petita o grossa— en la
qual ens movem [Pla (1966): N, p. 400]»
(DDLC, s.v. gaire).
3. En estilística llatina és molt habitual
(especialment en poesia i en els proverbis)
la figura anomenada oxímoron, figura
consistent a emprar termes que són
antitètics i contradictoris per a fer una
constatació que resulta vàlida, com odi et
amo (‘odio i estimo’), symphonia discors
(‘simfonia discordant’), festina lente

exemple, a construccions del tipus foscor brillant, silenci sonor, Fer això o
allò o tot el contrari, o a l’avui tan corrent Votarem sí o sí, que pròpiament
hauria de ser Votarem tant sí com no4).
Però quan aquest «joc», propi únicament
de casos puntuals5, passa a ser una
rutina, llavors parlem d’«abús».
Primer posem exemples de «no...
gaire res», a continuació exemples de
«sense... gaire res» i, finalment, exemples de «no... gaire res més».
a) Construcció «no... gaire res»
No crec en gaire res → No crec en gairebé res.
No som gaire res → No som quasi res.
No cal dir gaire res → No cal dir pràc
ticament res.
Els pobles d’Amèrica Llatina no
demanen gaire res: només volen
dignitat → ... no demanen gran
cosa: només volen dignitat. Vegem
com Fabra usava la construcció
«no ... gran cosa»: «Mitjançant els
dos mots pla i plan, fem en català
la mateixa distinció que fa l’espanyol entre els seus llano i plan. La
llengua no perd, però, gran cosa
renunciant a fer aquesta distinció,
que …» (Conversa 309).
La pressió no serveix per a gaire res,
si volem pronosticar la precipitació
→ La pressió no serveix per a gairebé res (o gran cosa), si ...

(‘afanya’t a poc a poc’), etc.; cf. Jordi
Avilés, Introducció a l’estilística llatina,
Publicacions i Edicions de la Universitat
de Barcelona, 2013, p. 82.
4. Cf.: Som i serem gent catalana tant si es
vol com si no es vol, Àngel Guimerà, La
Santa Espina.
5. Per exemple, quan en una frase no hi ha el
verb, sinó que aquest se sobreentén, «no
gaire res» no sona tan malament. Exemple:
—¿Que has fet res, aquest matí? —No, no
gaire res.
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sintaxi
La gent sent que està fent història, i
Occident no s’assabenta de gaire
res → ... i Occident no s’assabenta
de pràcticament res.
A primera vista pot semblar que les
causes són els mateixos alumnes
o la matèria, que no desperta interès, i, per tant, no s’hi pot fer gaire
res → ... i, per tant, no s’hi pot fer
gairebé res (o gran cosa).
Aquests dies és millor no moure gaire
res i deixar que tot vagi fluint pel
seu compte → Aquests dies és millor
no moure pràcticament res i deixar
que tot vagi fluint pel seu compte.
I se’n desentenen, potser perquè no
entenen gaire res. → I se’n desentenen, potser perquè no entenen
pràcticament res.
L’actualitzada versió de l’evangeli
segons sant Lluc: als qui més tenen,
els serà donat encara més, i als qui
ja no tenen gaire res, els serà pres
tot el que tinguin → ... i als qui ja
no tenen pràcticament res, els serà
pres tot el que tinguin.
El que sí que és cert és que l’AVL i el IEC
no es posen d’acord en gaire res,
malgrat que això facilitaria considerablement la feina dels lingüistes
→ El que sí que és cert és que l’AVL
i el IEC no es posen d’acord en gairebé res (o bé en pràcticament res),
malgrat que això facilitaria considerablement la feina dels lingüistes.
Francesc Parcerisas ens descobreix
la precarietat de la consciència
europea, l’encís del badoc anònim i el goig de no saber gaire res
→ ... i el goig de no saber gairebé
res (o bé ... i el goig de no saber
pràcticament res).
Jo no recordo gaire res de la meva
infantesa, i m’agradaria que els
meus fillets poguessin tenir-ne un

testimoni, de manera que hi he
anat introduint paràgrafs i ... → Jo
no recordo gairebé res de la meva
infantesa, i ...
No explicava gaire res sobre ell mateix
ni sobre els seus negocis → No
explicava gairebé res sobre ell
mateix ni sobre els seus negocis.
b) Construcció «sense... gaire res»
Passar l’estona sense fer gaire res
→ Passar l’estona sense fer pràc
ticament res (o sense fer gran
cosa).
Perquè, qui deia que aquí no passava
res i que tot el dia estàvem donant
voltes al mateix sense arribar a
gaire res? → ... sense arribar a
pràcticament res?
Sóc mestra d’escola bressol i, sense
saber gaire res del teu fill, d’entrada et puc dir que és «normal» →
... sense saber pràcticament res del
teu fill ... (o bé: ... sense saber gairebé res del teu fill ...).
c) Construcció «no... gaire res més»
Segurament en algun moment o altre
tots hem vist algun suport per al
GPS del cotxe i no és gaire res més
que una ventosa → ... i no és gaire
més que una ventosa (o ... i no és
sinó una ventosa).
No us podem dir gaire res més del que
ja us hem dit → No us podem dir
gaire més del que ja us hem dit; o bé
No us podem dir gran cosa més del
que ja us hem dit.
No hi ha gaire res més que la possibilitat de cedir diners en préstec a
canvi d’una penyora → No hi ha
gaire més que la possibilitat de
cedir ...
Això pot semblar un xic exagerat, però
tampoc no podien esperar gaire
res més davant la seva advertèn-

cia superficial → ... però tampoc no
podien esperar gaire més davant la
seva advertència superficial.
Apassionat de la vida i l’esport, practico running, pàdel i no gaire res
més, perquè no tinc temps → Apassionat de la vida i l’esport, practico
running, pàdel i pocs esports més,
perquè no tinc temps.
Sabia reconèixer les notes sobre un
pentagrama i no gaire res més →
Sabia reconèixer les notes sobre un
pentagrama i poca cosa més6 .

Resum
Convé no abusar de la construcció «no... gaire res (més)» i substituir-la per alguna altra d’equivalent (i,
semblantment, amb les construccions
«sense... gaire res» i «no... gaire mai»),
en què l’adjectiu gaire necessita un substantiu, explícit o implícit, amb valor
quantitatiu o idea de gradació. u
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6. Notem l’equivalència entre poca cosa

Darrers llibres publicats per Llengua Nacional

(que apareix en construccions amb
sentit positiu) i gran cosa (que apareix
en construccions amb sentit negatiu).
Exemples: Faràs poca cosa = No faràs
gran cosa; Hi ha poca cosa més a fer =
No hi ha gran cosa més a fer.
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L’alternança per / per a davant
d’infinitiu. Praxi i normativa (i II)
Jaume Casassas i Castellà (filòleg i enginyer)
6.3. Incompliment de la norma de Fabra per Fabra mateix?

Ha estat dit i repetit1 que hi ha alguns casos en què Fabra
empra, d’una manera sistemàtica, la preposició composta per
a en construccions en què podem interpretar que hi ha confluència de causa i finalitat en una subordinada d’infinitiu.
Es tracta de casos en què podem afirmar que, tot i que hi
ha confluència causal i final (el verb principal expressa una
acció voluntària)2, Fabra aplica el criteri contrari i hi escriu
sistemàticament per a. Es tracta dels següents (incloem, en un
altre ordre, els casos consignats en Beltran 1995, § 3):
a) En les definicions i en general en els casos en què el verb
principal està en infinitiu, en què no hi ha forma personal
explícita: «Pastar: treballar la pasta per a fer pa», Fabra
(1932): DGLC3 .
b) En les formes de participi: «Solera: peça plana posada
horitzontalment per a sostenir...», Fabra (1932): DGLC4 .
c) Quan el verb està en passiva pronominal, impersonal
o amb el verb ésser: «El dret que es paga per a passar
un pont» (Fabra 1956, § 140), «Sovint per a distingir un
individu determinat dels altres de la mateixa espècie li
és posat un nom que facilita la seva designació: és el seu
nom propi (Fabra 1956, § 25)5.
d) En les expressions d’obligació, amb el verb caldre o haver
de, haver-se de o ser necessari que: «Cal evitar l’ús que
es fa del mot “mateix” per a evitar repeticions» (Fabra
1956, § 38).
e) En els verbs valer-se de, servir-se de, fer servir, emprar,
usar, utilitzar i similars: «Empra el meu ase per als teus
afers» (Fabra 2010, p. 221).
Podem afegir-hi un altre cas, que, si bé no n’hem trobat
cap exemple de Fabra, ha estat plantejat i defensat pels
seus continuadors6:
f) Quan el subjecte del verb principal no coincideix amb el
subjecte implícit del verb infinitiu. «Busquem una noia
per a fer de dependenta»7. El subjecte de fer de dependenta és la noia, el subjecte de buscar som nosaltres.

1.	 Coromines (1971), Solà (1987), Beltran (1995).
2.	 Es pot comprovar aplicant les proves explicades en els apartats anteriors
(vegeu núm. 88 de Llengua Nacional).
3.	 Exemple de Fabra citat per Coromines (1971, § 45).
4.	 Exemple de Fabra citat per Coromines (1971, § 42).
5.	 Exemple de Fabra citat per Beltran (1995, § 3).
6.	 Plantejat en Ruaix (1985, t31).
7.	 Plantejat en Ruaix, citat per Solà (1987).

Però, per quina raó Fabra s’aparta de la seva pròpia norma
en aquests casos?
D’entrada, podem dir que, per als casos consignats en el
subapartat a), una raó o motiu d’això el podríem arribar a
intuir si considerem la hipòtesi que Fabra hauria arribat a la
mateixa conclusió a què hem arribat en l’apartat anterior8, és a
dir, l’adopció de la preposició composta per a, perquè es tracta
de casos d’estructura ‘verb + CD + prep. + inf.’. Més enllà
d’aquest raonament, la raó global de Fabra que determina
aquest capteniment lingüístic d’excepció és que opta sempre
per la preposició composta per a en oracions on no hi ha persona gramatical en el subjecte (casos a i b) o que el subjecte
gramatical no controla l’acció verbal, no és «agent» (casos c i
d). En tots aquests casos, a causa de l’absència d’un subjecte
ben referenciat, explícit i determinat, la possible expressió de
voluntarietat esdevé atenuada. Preval la finalitat, que en molts
casos ja no és finalitat sinó destinació (cas a: «... treballar la
pasta destinada a fer pa»; cas b: «peça plana posada horitzontalment destinada a sostenir...»; cas c: «el nom propi que
li és posat és destinat a distingir...»). En molts casos no podem
parlar d’una confluència clara de mòbil i finalitat. Quan diem
que el verb evitar expressa una acció controlable per un subjecte «agent», establim que aquest verb «facilita» que aquesta
confluència pugui ocórrer. Però si hom afirma que «cal evitar-ho», no sembla que sigui una acció fruit d’una determinació voluntària, ans una imposició de criteri, de norma o de
prevenció. Perquè les expressions d’obligatorietat s’allunyen
semànticament de les de voluntarietat. Malgrat que, en la frase
«cal fer això amb la intenció d’aconseguir allò altre», frase on
hem substituït la preposició simple per amb la perífrasi amb
la intenció de9, puguem afirmar que hi ha intencionalitat, hi
preval el tret d’obligatorietat o conveniència.
Cal recordar una vegada més que en els casos de confluència (de fi i de mòbil) Fabra estableix una preferència. Per
aquesta raó, ell mateix feia unes excepcions en uns determinats casos de forma sistemàtica. No va arribar a justificar-les, però.
Fent un parèntesi en el nostre fil argumental, ens interessa
ara veure com afecta la voluntarietat en les perífrasis verbals.

8.	 «... el sentit comú sembla que aconsella, per a aquest cas, la tria de la
preposició composta per a» (de la primera part d’aquest article dins
Llengua Nacional, núm. 88).
9.	 Si la preposició es pot substituir amb aquesta perífrasi, Ruaix considera
que hi ha intencionalitat i, per tant, voluntarietat i que cal posar per. Però
aquest autor, d’acord amb Fabra, exclou precisament aquest cas concret
(Ruaix, 1985, t31).
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Coromines (1971, § 38) es pregunta si l’additament d’un
verb modal o semimodal al verb principal canvia la naturalesa de la construcció en el sentit de si es modifica el caràcter
de confluència causal i final de la subordinada d’infinitiu que
és regida per aquest verb. Ell afirma que en fer l’additament
«no per això canvia essencialment la naturalesa de la construcció, i per tant convé continuar usant-hi per» (1971, § 38).
Considera que si, en lloc de dir «s’aixeca per pegar-li», volem
dir «volgué aixecar-se per pegar-li» o «podia aixecar-se» o
«solia aixecar-se» o «deixà d’aixecar-se» o bé encara «desitjava» o «intentava» o «es proposava aixecar-se per pegar-li»
o «aparentava aixecar-se» o «em va semblar aixecar-se»...
aleshores aquest afegitó verbal no justifica haver de canviar
la construcció amb per. La pregunta que ens fem és: això és
realment així?
Aquí cal dir que, quan Coromines escriví això, encara no
era conegut l’error detectat en la gramàtica pòstuma de Fabra
(que hem comentat en la primera part d’aquest estudi) i que
era una època en què tothom es prenia massa al peu de la lletra, Coromines el primer, el fet d’escriure per en els complements alhora causals i finals. Aquest per, Fabra el recomanava
explícitament en les seves gramàtiques principals (Fabra 1912,
1918), però en la seva darrera gramàtica (Fabra 2008) i en
l’editada a París (Fabra 1946) li donava carta d’«opcionalitat».
En principi, doncs, si hom vol remarcar el caràcter final per
sobre del caràcter causal, sembla que està legitimat a escriure
per a. Ara bé, posant-nos en la situació d’haver de seguir la
recomanació primigènia de Fabra, entre tots els casos plantejats per Coromines n’hi ha un que considerem que mereix un
comentari particular.
Es tracta de l’estructura ‘verb poder + inf. + prep. + inf.’,
com en l’exemple Podia aixecar-se per pegar-li. En aquest
cas, podem interpretar perfectament que predomina més aviat
la idea de finalitat que no pas la de causa (i, per tant, hi posaríem per a). Per què? Perquè esmentar una possibilitat no vol
dir haver decidit acomplir aquesta possibilitat, és a dir, la raó
en aquest cas és que el caràcter «agent» del subjecte aquí ja
no és tan evident. Perquè tenir o no una possibilitat de fer
quelcom és una cosa que pot venir donada per les circumstàncies i que en principi és neutre i no podem pressuposar que
sigui controlada pel subjecte. La frase tan sols enuncia una
possibilitat d’acció del subjecte i no pas una responsabilitat
sobre aquesta acció.
A més, però, també hi podem afegir com a casos d’excepció les perífrasis d’obligatorietat (ex: Per a lliurar la documentació a temps, has de redactar més de pressa la teva
part), que Coromines no esmenta (1971, § 38). Per a aquests
casos, ja hem argumentat com la diferència semàntica entre
el significat d’obligació i el significat de voluntarietat és determinant per a no considerar-los casos en què el verb expressa
una acció voluntària.
Retornant al fil argumental, ens queden per analitzar els
casos dels subapartats e i f.
Els casos del subapartat e són força controvertits. Tots
aquests verbs passen perfectament la prova de què parlava
Solà (1987). Expressen força sovint una acció voluntària. Ruaix
afirma que la voluntarietat hi és menys marcada (1985, t31).
26
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Sembla que la raó que hi ha al darrere rau en el fet que aquestes accions verbals semànticament estan relacionades amb el
concepte d’ús (usar, utilitzar, emprar, fer servir, etc.) com si hi
hagués un concepte amagat de destinació (accions destinades
a un ús). Sigui com sigui, Fabra hi veu més finalitat que mòbil.
Opta per la preposició composta per a.
I, finalment, en els casos del subapartat f hi és força atenuada la característica d’intencionalitat (tret propi de l’acció
voluntària). En l’exemple, la preposició no és intercanviable
amb la perífrasi amb la intenció de. Hi és atenuat el possible caràcter d’acció voluntària, malgrat que Solà pensi que
la identitat dels subjectes no és essencial per a poder parlar
d’acció voluntària (Solà 1987, § 3, nota 10).
La conclusió d’aquesta nostra darrera reflexió podríem
resumir-la així: en els casos de confluència de fi i mòbil, la
pràctica escrita de Fabra té en compte la preeminència
del tret final enfront del tret causal o, en altres paraules,
té en compte el fet que el caràcter «agent» del subjecte hi és
atenuat. Amb certes reserves, podríem afegir que també hi té
un paper clau la identitat dels subjectes verbals10.
Proposem-nos ara analitzar el caràcter agentiu del subjecte.
6.4. Qui pot assumir el paper semàntic d’«agent»?

L’observació i anàlisi de frases reals ens porta a constatar que el caràcter d’«agent» pot correspondre a les següents
«entitats» quan fan de subjecte:
1) Éssers humans (S’havia ajagut al sofà per dormir).
2) Animals (L’empaitava per jugar).
3) Entitats constituïdes per éssers humans: l’administració, el govern, l’assemblea, una associació, etc. (La junta
parlarà amb el banc per facilitar el pagament de rebuts).
4) Els éssers mitològics i les entitats personificades d’algunes narracions fantàstiques, contes o dels dibuixos
animats (La senyora nit es presentava suaument i tot ho
embolcallava amb la seva ombra per preservar la pau i
el silenci nocturns).
5) En general, qualsevol entitat o concepte al qual atribuïm un cert grau de personificació (L’atzar s’aixecava
per refermar la indecisió d’envestir-lo).
Considerem ara interessant de fer unes observacions
sobre uns casos molt concrets de funcionament preposicional: aquells en què la preposició és regida per un verb i en què
les connotacions de voluntarietat resten en un segon terme.
6.5. Cas de verbs que regeixen preposició: complement preposicional d’objecte

Un dels casos que hem de considerar amb especial atenció el constitueix aquell en què la clàusula d’infinitiu fa el
10. La consideració de si això ateny o no Fabra no queda del tot clar, tot i que
l’exemple que posa en la seva gramàtica pòstuma (Fabra 2008, § 95), hi
enviaré el noi per a saber noves de la malalta, pugui ser interpretat com
a presentant aquesta situació (subjecte de enviaré: jo; subjecte de saber:
nosaltres), ja que podem interpretar una altra cosa (subjecte de enviaré: jo;
subjecte de saber: jo).
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paper de complement preposicional
d’objecte del verb principal i alhora
és regit per aquest verb11. Exemples:
(19) En Joan vota per treballar
més.
(20) Jo opto per no complicar-me
la vida.
Fixem-nos com en la frase (20) cal
que hi sigui present la clàusula d’infinitiu, perquè la seva absència fa que
esdevingui incompleta: *Jo opto12 .
Ens manca informació (no ens diu per
quina opció o acció opta).
Pel que fa al cas de la frase (19), si
bé en prescindir de la clàusula d’infinitiu veiem que l’oració continua tenint
sentit, és a dir, no esdevé incompleta,
cal adonar-se que, si reescrivim la
frase posant la clàusula (sintagma preposicional) al davant, aleshores canvia completament de sentit: Per treballar més, en Joan vota. Perquè la frase
inicial no ens deia que en Joan votés
a fi de treballar més sinó que votava
precisament l’opció de treballar més. Exemple real d’ambigüitat: PER o PER A?
Comprovem, per tant, que la clàusula
(21) Opto per aquesta alternativa o per una altra, per
preposicional és un veritable complement regit pel verb.
supervisar l’ús que els nens fan de les tecnologies15 .
Semblantment, centrant-nos en la frase (20), ens adonem
(22) Per no entrar en la semàntica característica d’a
que l’anteposició de la clàusula preposicional provoca també
quest autor, en aquest treball hem optat per formular
un canvi de sentit: Per no complicar-me la vida, jo opto, i a
una explicació semblant amb una terminologia més
més ens deixa mancats d’informació (no ens diu per quina
simple16 .
cosa o acció opta). La clàusula preposicional també és regida
En (21) els primers per són regits pel verb (la cosa per la
pel verb. Com podem verificar, la prova d’anteposar la clàusula preposicional d’infinitiu és determinant per a detectar-ho. qual opto). Cadascun d’ells inicia la subordinada que és l’obAmb tot això volem posar en evidència el fet que, en jecte (preposicional) del verb. El darrer per, en canvi, inicia
aquests casos de complement preposicional regit pel verb, la subordinada que expressa alhora el mòbil i el fi de l’acció
no és adient d’introduir-hi una anàlisi sobre el mòbil, la d’optar. En (22) l’oració no comença amb el verb principal
finalitat o fins i tot la destinació de l’acció del verb principal. de l’oració (cas de frase dislocada), sinó amb el mot per que
Són casos en què la preeminència ve marcada pel sentit de encapçala la subordinada causal i final. L’altra és la prepo«objecte», d’objecte preposicional, en què simplement cal sició regida, aquella que precedeix l’objecte (preposicional)
adoptar la preposició que és regida per cada verb en cada d’aquest verb. Fent la prova d’anteposició, posem al descobert
cas13 i que és determinada pel costum lingüístic (gramàtica aquest caràcter de recció.
interna de l’usuari)14. Vegem un parell més d’exemples que
corroboren això:
7. La proposta Coromines-Solà
11. Mirem de seguir una línia d’anàlisi pròpia. Les nostres conclusions
ratifiquen i corroboren el punt de vista de Joan Solà coincident en aquest
aspecte (Solà 1987, p. 184).
12. Amb l’asterisc volem indicar que la construcció és agramatical.
13. Aquí ens podríem preguntar si hi ha algun cas en què el verb regeixi la
preposició per a. Sembla que la resposta és afirmativa, tot i que es tracta de
casos escadussers en què la recció hi és menys marcada (Això el capacita
per a [ser] doctor).
14. En l’exemple de votar, tot i que el nostre vot estigui destinat a «tal opció
política» o que aquesta sigui la beneficiària del nostre vot, no per això
hem de pensar en termes de destinació o de benefici, perquè si ho féssim
arribaríem a resultats erronis i escriuríem: voto per a «tal partit», cosa
contrària a la lògica (a la gramàtica interna de l’usuari) de la llengua.

Joan Coromines, fidel seguidor de Fabra, jutja de fracàs
el seguiment de la norma sintàctica referida a per / per a. No
tothom l’aplica correctament. S’adona d’aquest fet en comparar-ho amb el seguiment d’altres aspectes normatius, com
ara els ortogràfics, que obtenen uns resultats de seguiment
impecables (Coromines 1971, § 34). Per això defensa revisar
15. L’exemple ens el suggereix el titular d’una notícia de premsa: Opcions per
supervisar l’ús que els nens fan de les tecnologies (diari Ara, 10-8-2012,
p. 21).
16. Exemple extret del redactat d’aquest estudi (vegeu «6.2. Anàlisi de la
confluència de finalitat i mòbil»).
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aquesta normativa i elabora la proposta de suprimir la preposició per a en determinats contextos sintàctics, entre ells, davant
d’infinitiu (Coromines 1971, § 102). Tot i això, recolza bona
part del seu raonament en la consideració que Fabra, al final
de la seva vida, vacil·la i dubta de la seva normativa (vegeu
Coromines 1971, epígraf § 100 i nota 44). Però aquí cal aclarir que Coromines comet un error en interpretar malament
Fabra, perquè li fa dir coses que no diu a causa de l’error de
manuscrit que hem comentat més amunt17. Quan Coromines
escriu la seva proposta, no és conscient d’aquest error i per
això interpreta malament Fabra. La seva argumentació, però,
conté molta informació, malgrat que en el seu estudi hi ha
algunes imprecisions18 i que sistemàticament no considera el
caràcter «agent» del subjecte en els seus arguments19, punt
cabdal per a entendre la confluència de mòbil i fi de la normativa fabriana, com hem pogut comprovar més amunt.
Uns anys més tard, Joan Solà, en la seva anàlisi de la
proposta de Coromines (Solà 1987) i perseguint la necessitat
d’adoptar una solució normativa pragmàtica, aprofundeix en
les oposicions semàntiques de l’una i l’altra preposició i fa
una reflexió detallada i profunda de tots els aspectes. S’adona,
però, de l’existència de certes ambigüitats que la proposta
Coromines conté: davant la pregunta de si en escriure sempre la preposició per davant d’infinitiu és possible que hi hagi
algun cas que presenti dubtes d’interpretació en el sentit que
en la clàusula d’infinitiu no quedi clar si significa causa o bé
significa finalitat, ell conclou que en alguns pocs casos pot
donar-se aquesta ambigüitat. La seva argumentació ulterior,
però, passa per minimitzar aquests possibles casos. La seva
tesi és que, la majoria de vegades, l’estructura ‘prep. + inf.’
s’interpreta com a final o com a causal pel context i que en
cas de dubte ha de prevaler la interpretació amb significat de
finalitat, perquè considera que al llarg dels anys ha evolucionat la forma en què els parlants expressen la causa; considera
que aquest valor semàntic ara ja no s’explicita tant amb una
construcció d’infinitiu precedit de la preposició per sinó amb
una construcció mitjançant la conjunció perquè.
Per exemplificar això, agafem una frase escrita el desembre de l’any 1931: Ahir el governador civil no va rebre els
periodistes, per trobar-se a la Generalitat conferenciant amb
el Sr. Macià20. La manera com la redactaríem avui dia és:
Ahir el governador civil no va rebre els periodistes, perquè
es trobava a la Generalitat conferenciant amb el Sr. Macià.
És veritat que els estils evolucionen i la sintaxi també. En això
cal dir que Solà encerta el diagnòstic (Solà, § 5.3.4). Moltes
construccions d’ara ja no es redacten amb clàusula d’infinitiu, ans es redacten amb una construcció en mode indicatiu.
Ara bé, l’efectivitat de la proposta Coromines-Solà cal que
17. Text canviat de Fabra (1956), corregit en Fabra (2008). Vegeu les notes 21
i 23 de la primera part d’aquest estudi.
18. Per exemple, segons la Gramàtica de Fabra i l’entrada «per» del DGLC i
també del DIEC2, és erroni afirmar que davant de tot adverbi «l’ús de per
a és incorrecte» (Coromines, 1971, § 102).
19. Per exemple, compara oracions de contextos diferents: a) amb caràcter
«agent»: inventes motius falsos per a... enfront de b) sense caràcter «agent»:
el verb adopta formes distintes per a expressar... (Coromines 1971, § 45).
20. D’una notícia del diari El Matí, de data 19-12-1931, p. 4, 3a columna.
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recolzi en un nou capteniment d’estil de llengua. Això implica
que es procuri adoptar un nou estil de redactar: caldria que,
d’ara endavant, s’evités de fer construccions en infinitiu amb
ús de per causal i substituir aquest tipus de construccions per
les corresponents en indicatiu amb ús de perquè causal. Solà
diu: «Qui hagi de sancionar una norma en aquest terreny tan
delicat, probablement farà bé d’aconsellar prudència amb l’ús
causal de l’infinitiu, en benefici de l’estabilitat del sistema»
(Solà 1993, § 3, p. 27). És a dir, minimitzant l’ús de per causal
potenciem la interpretació de ‘per + inf.’ amb valor final. Però
això no resol el problema, perquè hi ha construccions causals
en infinitiu ben vives en la llengua d’avui dia que no sonen
tan arcaiques com l’esmentada de l’any 193121. I si són ben
vives i no ens sonen «estranyes» hem de concloure que no és
lícit de restringir-ne l’ús a fi d’acomodar-nos a poder instaurar
una nova normativa de sintaxi. A més, no queden resolts els
casos en què interessi establir una oposició semàntica en altres
sentits. Per exemple, si volem mantenir l’oposició semàntica
«significat d’imminència / significat de destinació», el primer
significat amb per; el segon, amb per a. Aquest és el cas de
(23) i (24):
(23) 	Són armes per destruir (armes pendents de ser destruïdes, sentit 1).
(24) 	Són armes per a destruir (armes destinades a destruir, sentit 2).
Adoptar la proposta Coromines-Solà, posant per en lloc
de per a, faria que (24) esdevingués (23). En llegir sempre
en la forma (23) no sabríem si ens volen dir el sentit 1 o bé
el sentit 2.
Un altre cas, que presenta el mateix tipus d’ambigüitat
que les frases que acabem de veure, aparegué en una notícia
de premsa22, en la qual ens informaven que la productora de
cinema Isona Passola estava preparant el rodatge d’una nova
pel·lícula sobre la consulta dins el procés d’independència de
Catalunya i que pensava posar-li aquest títol:
(25) L’endemà. Respostes per a decidir
Aquí s’havia exclòs l’opció de titular-la amb una frase com
ara la (26):
(26) L’endemà. Respostes per decidir
És a dir, s’havia exclòs posar-hi per (en lloc de per a).
Pregunta: Per què?
Resposta: En l’opció amb per hi hauria hagut confusió
semàntica, perquè podia haver estat interpretada en el sentit de «respostes pendents de decidir». I és que el sentit que
es desitjava transmetre era precisament «respostes “destinades a” decidir» (destinades a donar suport a l’acció verbal
de decidir, és a dir, a justificar la participació en la consulta
sobre el dret a decidir), que es correspon precisament amb la
preposició per a.
21. Exemples: Gràcies per venir tan d’hora, o bé M’han multat per no dur el
carnet de conduir (Solà 1993, § 3, p. 25) i també la frase llegida per Bernat
Puigtobella que hem comentat en la primera part de l’article: Una dona de
Girona ha anat a la presó per parlar català.
22. Diari Ara del 6-2-2013, p. 30.
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És un exemple clar i actual d’ambigüitat de
l’estructura ‘per + inf.’. En aquest cas es posa
de manifest com la proposta Coromines-Solà,
que és el criteri normatiu escollit per la premsa
en general i l’equip de redacció de l’exemple en
particular, ha de tolerar de tant en tant alguns
casos d’excepció a fi d’evitar l’ambigüitat i la
confusió semàntiques. D’altra banda, no passa
desapercebuda, en aquesta paradigmàtica informació de premsa, la coexistència del nom de la
pel·lícula amb el títol de la notícia: Cinema per
convèncer els indecisos. On aquest per entès
com a equivalent a destinat a és un clar exemple de manca d’unicitat semàntica preposicional;
qüestió que veurem aviat.
En un sentit semblant, però en un context
diferent, podem considerar el cas d’allò que va
escriure, tot fent un comentari sobre llengua, el
responsable de correcció lingüística del mateix
mitjà de comunicació de l’exemple precedent:
«Per al castellà planear, que tant vol dir
‘volar amb les ales esteses’ com ‘fer plans’, nosaltres tenim dos verbs que es parteixen netament Segons la normativa de Fabra i també segons la proposta Coromines-Solà, aquí
els dos sentits: planar i planejar»�.
ha d’anar-hi PER A. Raó: es tracta d’un per a davant un sintagma nominal que
Doncs bé, abans de començar l’anàlisi expressa destinació.
d’aquesta frase, fixem-nos que hi ha un verb i
un substantiu implícits. Revelem-los, doncs:
En qualsevol cas, l’opció d’escriure per en lloc de per a
«Per a (traduir) el (mot) castellà planear, que tant vol dir faria la frase confusa.
Tanmateix, si bé hem exposat uns quants esculls o casos
‘volar amb les ales esteses’ com ‘fer plans’, nosaltres tenim
dos verbs que es parteixen netament els dos sentits: planar problemàtics de la proposta Coromines-Solà, també cal dir
que l’afectació i l’àmbit d’aquests casos és força petit. D’ali planejar.23»
En el procés d’ocultació del verb, ha aparegut aïllada tra banda, és just que li reconeguem que té una gran virtut o
la preposició que la gramàtica interna del parlant té d’una benefici: és una proposta essencialment pragmàtica. I, des del
manera subjacent. Si davant de substantius fem l’alternança punt de vista sociolingüístic, desitjable; en especial dins l’àrea
preposicional i assignació de significat corresponent, és a dir, geogràfica que comprèn aquella part del domini lingüístic on
si per correspon a causa, motiu, mòbil, etc., i si per a corres- les dues preposicions es confonen en la llengua oral24.
pon a destinació, finalitat, etc., aleshores sembla lògic que
aquesta semàntica es traslladi d’una manera automàtica a la 8. L a realitat dialectal i la llengua històrica.
posició «davant d’infinitiu» com és el nostres cas.
Fabra i la nova proposta normativa
Ara bé, el responsable corrector d’aquest mitjà de comunicació sap que la norma adoptada per la premsa avui dia és
Tant la doctrina de Fabra com la proposta Coromines-Solà
la proposta Coromines-Solà (davant d’infinitiu posarem per), representen un punt intermedi entre les dues postures extreperò això no evita que el seu subconscient el condicioni en mes de la sintaxi de per / per a. Postures extremes que podem
aquest cas amb aquest per a que apareix d’una manera evident representar mitjançant els esquemes següents:
per ocultació del verb (el·lipsi), i per al qual, i en aquest context 1) Sintaxi calcada de l’espanyol (per = por / per a = para).
d’el·lipsi verbal, no tindria cabuda, ni justificació normativa,
2) Suprimir la preposició per a (en lloc seu, emprar semprescindir de la preposició composta per a precisament perpre per).
què explícitament el verb no hi és.
O bé és això que acabem de comentar, o bé és que, necesL’esquema 2 es correspon amb la realitat dialectal de la
sitant remarcar la idea de destinació —fixem-nos que «tenim part nord del domini. Representa un reflex fidel de la parla
dos verbs per a (traduir) el castellà planear» vol dir «tenim dos oral d’una bona part de la seva àrea: és la sintaxi pròpia dels
verbs destinats a (traduir) el castellà planear»— i volent evitar parlars orientals (continental i balear) i d’una zona dels parlars
la preposició per a davant d’infinitiu, ha optat conscientment occidentals, zona que comprèn la pràctica majoria del domini
per fer el·líptic el verb.

23. Diari Ara del 28-8-2013, p. 2.

24. Jordi Ginebra ho argumenta i ho defensa en aquest sentit (vegeu Ginebra
1996).
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nord-occidental (Boladeres 2007)25. Els dos principals problemes d’adoptar aquesta solució són:
a) Deixa de tenir en compte la sintaxi pròpia de la llengua
oral d’una bona part del domini lingüístic (del tortosí
cap al sud).
b) Planteja veritables problemes d’ambigüitat i confusió
semàntiques.
D’altra banda, no és una solució ni unitària, ni de compromís, ni tampoc apta per a l’estàndard d’una llengua moderna
que es vulgui útil, és a dir, que es vulgui absent d’equívocs i
ambigüitats.
L’esquema 1 s’aproxima força a l’expressió oral dels parlars meridionals del domini lingüístic, el tortosí i parlars
valencians, tot i que hi ha casos de divergència amb la sintaxi
de l’espanyol. D’altra banda, estudis recents (Segura 2009)
han corroborat la catalanitat de la sintaxi de la llengua oral
d’aquests parlars pel que fa a l’alternança per / per a. Sintaxi
que arrenca de la mateixa realitat bilingüe medieval del País
Valencià: catalana i aragonesa. Amb això ha quedat apartada
la hipòtesi d’una presumpta influència de la llengua pròpia de
Castella, que era una de les creences de Fabra.
D’altra banda, adoptar la solució de l’esquema 1 és una
opció que avui dia és rebutjada perquè no hi ha cap raó filològica que justifiqui que sintàcticament la llengua catalana hagi
d’anar a remolc d’una altra llengua.
Més enllà de les consideracions històriques de la llengua,
les dues posicions, la normativa de Fabra i la proposta Coromines-Solà, comparteixen això: el fet de ser un punt intermedi
entre dos fenòmens sintàctics dialectals i, alhora, punt d’equilibri entre dues posicions extremes.
En aquest sentit, en l’època que sorgí i es començà a debatre la proposta Coromines-Solà, es comprèn que aquesta opció
prengués força pel seu pragmatisme i per ser considerada com
una alternativa que podia plantar cara a l’amenaça que representava el fet que hi hagués qui optava obertament per l’opció
de l’esquema 2, com ara el Llibre d’estil del Diari de Barcelona26 comentat en la primera part d’aquest estudi.
Però el punt d’equilibri de cadascuna de les dues posicions normatives, la fabriana i la renovadora, s’ancoren
en punts diferents, representen punts d’equilibri diferents.
Conscientment o inconscientment i més enllà dels dubtes
sobre la validesa de la tesi històrica de Fabra (Coromines
1971, § 54 - § 74, Solà 1987, § 1.2), el Mestre instaurador
de la normativa catalana féu un gran favor a la causa de
la unitat normativa: aconseguí en aquesta qüestió un punt
d’equilibri que facilitava el fet que els parlars meridionals
s’hi poguessin sentir inclosos. Aquesta fou una gran fita del
Mestre. I l’aconseguí sense haver de comprometre la semàn
tica interna de la llengua. Pot semblar molt agosarat parlar
en aquests termes, però el fet és que fins i tot els parlars que
no fan la distinció oral per / per a tenen una certa conscièn25. En aquesta obra s’estudien, com a fenomen en retrocés, les zones (residuals)
d’aquesta àrea on se sent, en boca de gent gran, la preposició per a en les
seves diverses variants lèxiques.
26. Diari de Barcelona, Un model de llengua pels mitjans de comunicació, Ed.
Empúries, Barcelona 1987.
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cia de la preposició per a. Quan Coromines es pregunta si
cal que renunciem a aquesta preposició composta, afirma:
«... en cap tipus de català escrit, ni el més popular i dialectalitzant, no manquen fets que provin que mai no s’ha perdut
la consciència de l’existència d’una tal variant» (Coromines
1971, § 11). És per aquesta raó que, com a esquema explicatiu
d’aquesta consciència de semàntica interna de la llengua,
podem establir el següent:
preposició per
=
valor causal (entre altres)
preposició per a
= 	valor final i de destinació
(entre altres)
En els parlars meridionals no hi ha lloc a dubte que aquest
esquema de semàntica interna es reforça a través dels fets de la
llengua oral. I en els altres parlars (orientals i nord-occidental)
es reforça no tan sols a través de la consciència de què parlava
Coromines, sinó també a través de la praxi d’aplicació quotidiana de l’estàndard normatiu27.
Doncs bé, un fet cabdal del qual convé que ens adonem
és que la proposta Coromines-Solà compromet seriosament
la unitat de la semàntica interna de la llengua: l’esquema
anterior es malmet i esdevé l’esquema següent, en cas de tenir
sempre la mateixa preposició davant d’infinitiu:
preposició per
=
valor causal (entre altres)
preposició per
= 	valor final i de destinació
(entre altres)
I aquest fet representa una nosa per als parlants de la
zona meridional del domini, perquè es veuen obligats a anar
en contra de la seva semàntica genuïna oral. Però fins i tot
representa una nosa per als parlants de la zona septentrional
del domini, perquè, en tenir un doble esquema, la semàntica esdevé menys funcional, ja que la semàntica del segon
esquema interferirà, ho vulguem o no, en la semàntica del
primer esquema. No disposar d’un únic esquema malmet la
consciència i consolidació de la semàntica interna de la llengua. Aquesta opció normativa és, si tan sols ho considerem
des del punt de vista estrictament lingüístic, menys interessant. Per això pensem que el punt d’equilibri que representa
la seva adopció és, per raons semàntiques, menys defensable.
I és que resulta estrany i sorprenent haver d’acceptar com a
normatives frases del tipus Això el capacita per a doctor al
costat de Això el capacita per ser doctor, o bé que a la pregunta de Per a què serveix això? la resposta sigui Això serveix per moldre cafè. Sembla com si trenquéssim quelcom en
la unitat semàntica de la llengua. És el preu que es pagaria
per una desitjada comoditat normativa. Ara bé, quan Fabra
deia allò que «[p]otser la solució definitiva que hom donarà
a aquesta qüestió serà que, traduint para, en uns casos l’ús
de per a serà obligatori, en altres casos facultatiu i en altres
terminantment interdit» (Fabra 2010, p. 193), estem convençuts que no es referia o no pensava pas en una reforma duta
a terme d’una manera tal que en quedés afectada la unitat
semàntica de la llengua.
27. I que es perllongarà també ara, si més no, en la sintaxi preposicional en
posició davant de sintagma nominal.
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9. Una decisió normativa força difícil
de prendre
Aquest és el dilema. Tenim, d’una banda, la proposta Coromines-Solà, una proposta que té l’avantatge de ser una solució
pragmàtica i còmoda i amb un cert punt d’equilibri entre les
dues realitats sintàctiques dialectals, i que és alhora empesa per
la realitat sociolingüística de la zona septentrional del domini,
però que presenta objectivament certes llacunes d’ambigüitat,
que comprometen l’estabilitat semàntica del sistema i que, perquè pot fer nosa als parlants de les zones meridionals, no en
queda prou garantit el punt d’equilibri. I de l’altra, la normativa
clàssica, que ha estat titllada de massa complicada, que objectivament cal reconèixer que és menys fàcil i menys còmoda
d’aplicar que la proposta corominiana; que és formulada sobre
una tesi de llengua històrica que després s’ha comprovat que
no està prou ben fonamentada, però que té, malgrat tot, un punt
d’equilibri gairebé perfecte entre la diversitat sintàctica dialectal i que gaudeix d’un millor posicionament dins el sistema lingüístic, perquè no compromet la unitat semàntica del sistema.
Evidentment, davant d’això, la decisió normativa que cal
prendre no és gens fàcil!
Per les raons de Coromines mateix, esmentades en l’apartat «1. Què justifica aquest estudi i a on pretén arribar», la
nostra posició és que, si cal adoptar la proposta CorominesSolà, això ha de produir-se com a últim recurs, com a darrera
solució. Abans, però, caldria analitzar molt bé si hi ha alguna
possible sortida que orientés la resolució d’aquest dilema.
Una possible opció fóra que aprofundíssim en les causes
de la dificultat d’aplicar la teoria de Fabra. Davant la diagnosi
feta d’això, cal preguntar-se si aquesta diagnosi ha estat encertada. Pensem que no gaire. Perquè hem pogut comprovar com
Coromines mateix s’equivocava quan atribuïa a Fabra unes
vacil·lacions que no eren tals vacil·lacions, a causa d’un error de
manuscrit. S’ha argumentat que la doctrina de Fabra era inflexible, dura i inqüestionable. Hem anat veient al llarg d’aquest
estudi que això no era ben bé així. Cal preguntar-se si la causa
d’aquesta dificultat normativa rau en el fet que hem tingut massa
anys d’interpretació inflexible de Fabra, i també, si a partir
d’ara, una hipotètica praxi d’aplicació amb criteris flexibles de
la doctrina de Fabra la facilitaria i faria minorar aquestes dificultats. D’altra banda, l’anàlisi de Solà (1987) aprofundeix en
els conceptes de dependència i d’acció voluntària, conceptes
no ben bé fabrians, com hem vist. Fabra centrà la seva particularitat normativa en la confluència de causa i finalitat. I en
aquest estudi, després d’haver fet l’anàlisi pertinent d’aquesta
confluència, hem ofert tres metodologies distintes28 per a aprendre a fer la distinció entre els casos en què es produeix aquesta
confluència i els altres casos. Nosaltres estem persuadits que,
aplicant una mica de pedagogia sobre aquestes metodologies
que acabem d’esmentar, la determinació de la preposició adient
és una cosa ben fàcil de practicar. Això sí, caldria una revisió
exhaustiva i a fons dels casos en què l’aplicació de la normativa
de Fabra ens condueix a posicions de dubte, com ara el cas dels
28. Resumint: 1) Les proves de Solà; 2) Les proves de J.S. Beltran; 3) La nostra
anàlisi.

Mateix tipus d’exemple que la imatge anterior. Segons
l’autor de l’article, l’ús no normatiu i sovintejat de per
(= destinació) en el cas de precedir un substantiu
és sovint causat per una interferència semàntica no
conscient, importada del cas que resulta d’aplicar la
proposta Coromines-Solà, que estableix sempre per
davant un infinitiu fins i tot quan el significat és de
destinació (per = destinació).

substantius que tenen força verbal (la nostra anada a Girona
per veure el pare), cas que podria rebre la mateixa consideració que els casos a) i b) del subapartat «6.3. Incompliment de
Fabra per Fabra mateix?» d’aquest estudi. Pensem que caldria
explorar totes les possibilitats abans d’arribar a la determinació
de sancionar normativament la proposta de Coromines i Solà,
solució que jutgem que no és, des del punt de vista estrictament
lingüístic, la més adient, per les raons que hem exposat.
Tot i l’enfocament parcial del nostre estudi (preposició
només davant d’infinitiu), precisament, perquè és la posició
preposicional que estructuralment esdevé més afectada per la
proposta normativa innovadora; tot i aquest enfocament, dèiem,
la millor opció, des del nostre punt de vista, és aplicar una versió revisada de la normativa fabriana, la qual estem convençuts
que comportaria força menys dificultats que l’actual.

10. Conclusions d’aquest estudi
1) És del tot imprescindible comptar per al codi escrit amb
les dues preposicions per i per a.
2) És destacable la posició evolutiva, no pas inamovible,
de Fabra cap a una certa flexibilitat sobre aquest punt
normatiu.
3) No té sentit parlar de «verbs que són d’acció voluntària»
ni tampoc de «verbs que no són d’acció voluntària», sinó
que, depenent del context, un verb pot o no expressar una
acció voluntària. A més, Fabra no va parlar mai de «verbs
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4)

5)

6)

7)

8)

que són d’acció voluntària», ans de «verbs que expressen
una acció voluntària» en un context determinat.
La concurrència de causa i finalitat, tal com hem descrit, implica que el subjecte de l’oració en infinitiu coincideixi amb el subjecte de l’oració no infinitiva i que, a
més, aquest subjecte sigui «agent» i que, per tant, l’acció verbal tingui el caràcter de «acció voluntària».
Fabra va ser mal interpretat a causa d’un error tipogràfic i
això portà la seva doctrina preposicional a ser interpretada
com a norma inamovible. Alguns dels seus seguidors esdevingueren, potser, més normativistes que Fabra mateix.
En aquest sentit, la normativa aplicada pels seguidors de
Fabra té una formulació d’arrel sintàctica (les llistes de
verbs d’acció voluntària), mentre que l’establerta pel Mestre és una formulació d’arrel exclusivament semàntica.
Com a conseqüència d’això, el professor Joan Solà basteix i raona la seva proposta (Coromines-Solà) amb
arguments sintàctics i amb això atribueix erròniament a
Fabra mateix la formulació d’arrel sintàctica que adopten els seus seguidors.
Tot i que Pompeu Fabra va partir d’una hipòtesi d’evolució històrica de la llengua que avui dia sabem que no
és consistent, la seva normativa preposicional és més
respectuosa amb la realitat dialectal i més compatible
amb la unicitat semàntica de la llengua que no pas la
proposta Coromines-Solà.

9) Des del punt de vista lingüístic, podem afirmar que la
proposta Coromines-Solà no és tan desitjable, perquè es
contraposa a la unicitat semàntica de la llengua i perquè
representa una solució parcial per a l’equilibri i la realitat dialectals.
10) La jurisprudència lingüística» que ens ha arribat de
Fabra és molt coherent i força explicable a partir de la
seva normativa i a partir de l’anàlisi de la confluència
de causa i finalitat realitzada en aquest estudi.

11. Epíleg i proposta tecnològica
Una ulterior consideració, a tall d’epíleg, ens la suggereix
l’opinió següent:
«Ara que ja m’hi he habituat, quina mandra haver de
renunciar a la proposta Coromines-Solà...»
Imaginem que això deu pensar qui s’ha acostumat a una
proposta simplificadora, però que oficialment no forma part
de la normativa actual. Aquí hem d’advertir que la implantació
actual d’aquesta proposta respon a raons extralingüístiques i
a l’impuls que li donà, en el seu moment, un treball del professor Joan Solà que, segons el nostre parer, podem qualificar
de parcial d’acord amb el que hem vist en aquest estudi. En
aquest sentit, som conscients que en molts àmbits de la nostra societat ha estat instaurada la proposta Coromines-Solà29,
sobretot a Catalunya i a les Illes, on una bona part dels cor29.  Que es contraposa a la part de la normativa actualment vigent que

afecta aquestes preposicions.
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rectors que treballen en els mitjans de comunicació i de producció editorials ja s’ha habituat a la comoditat de no haver de
pensar quina preposició cal posar davant d’infinitiu. La causa,
però, que hom vegi com quelcom complex i difícil la determinació, en cada cas i d’acord amb la normativa fabriana, de
la preposició adient, rau en aquests dos fets:
1) L’absència de difusió de l’última gramàtica de Fabra de la
qual va poder controlar en vida la publicació: la de París
(1946). I la implantació, en canvi, de la gramàtica pòstuma (1956), que contenia un error important i que es
contradeia amb la de 1946. Amb això s’amagava el fet que
Fabra havia evolucionat cap a posicions de més lexibilitat.
S’establia així una visió massa taxativa de la normativa
preposicional.
2) Per a la determinació dels casos de coincidència de causa
i finalitat, els seguidors de la normativa fabriana s’embrancaren en llistes de verbs d’acció voluntària i llistes de
verbs d’acció no voluntària, complicant així el panorama
i dificultant la tria de la preposició adequada. És a dir, no
es posà prou atenció en el fet que Fabra parlava en termes
semàntics i no pas sintàctics.
Potser l’adopció d’una normativa preposicional que sigui
continuista de l’actual provocarà una certa oposició, sobretot per part d’alguns professionals de la correcció. En aquest
sentit, pensem que oferir una solució pragmàtica que faciliti
l’acomodament a aquesta desitjable nova situació normativa
tindrà, de ben segur, els seus beneficis.
Aquí el potencial tecnològic de la societat actual ens pot
donar un cop de mà. La nostra proposta consisteix a establir
un centre allotjat en un node d’internet que ofereixi un sistema d’adaptació automàtica de textos a la nova normativa.
Semblantment a com ho fan els correctors lingüístics en línia,
un text enviat seria retornat corregit en pocs segons i amb la
distribució de per / per a correcta. L’establiment d’aquesta
solució és tècnicament possible. Per a la seva configuració
caldria comptar amb sistemes de lingüística computacional
basats o bé en algorismes d’Intel·ligència Artificial (IA) o bé
en altres tipus de programari. L’única precaució, però, fóra
l’habitual en aquests casos: la revisió ulterior d’un profes
sional de la correcció lingüística30.
Nota final: Volem agrair tot el suport rebut del professor Joan S. Beltran, de qui, a més, hem sabut que acaba de
publicar una obra31 que tracta d’una manera crítica i aprofundida els diversos aspectes de l’alternança per / per a. u
Aquest article és una adaptació per a Llengua
Nacional del «Treball de Fi de Carrera» (del mateix
autor) dels estudis de Filologia catalana per la Universitat Oberta de Catalunya.
30. 
I ncloent-hi la revisió per als casos de per o per a establerts pel

sistema com a opcionals, la determinació dels quals va sempre a
càrrec del professional segons el sentit causal o final desitjat per
l’autor del text.
31. 
Les preposicions per i per a. Recapitulem i afegim-hi alguna cosa
més, Pagès editors, Lleida 2014.

sintaxi
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Eines i criteris per a l’ús
de la toponímia no catalana en català
Mar Batlle (Institut d’Estudis Catalans)

A

quest article pretén donar resposta a alguns dels dubtes més
freqüents que tenen els correctors quan s’enfronten a un text que
conté topònims no catalans. La gestió
d’aquests topònims en català no és una
tasca fàcil, ja que provenen de llengües
molt diverses i no és possible aplicar
un únic criteri. A més, en l’elecció de
la forma caldrà tenir en compte l’adequació d’aquesta al context d’ús: les
formes aptes per a un ús públic més
general (mitjans de comunicació, literatura, cartografia escolar, agències de
viatges, retolació de carrers, entrades
d’enciclopèdies, etc.) no han de coincidir necessàriament amb les que apareixen en un ús oficial, o de caràcter
científic, com publicacions especialitzades o acadèmiques, o en l’àmbit
internacional.
En conjunt podríem dir que existeixen tres grans grups de topònims
fora de l’àmbit lingüístic català: la
toponímia aranesa, la toponímia de
l’Estat espanyol i la toponímia estrangera provinent d’altres països. En
tots tres grups trobem formes resultants de l’adaptació al català de topònims no catalans, com Viella (Vielha),
Saragossa (Zaragoza) o Copenhaguen
(København), anomenades exònims.
És habitual que al llarg de la història una llengua faci aquestes adaptacions, especialment amb les llengües
amb què té (o ha tingut) més relació.
Tanmateix, si en català no existeixen
aquestes adaptacions s’han d’utilitzar les formes pròpies de la llengua
d’origen, d’acord amb les recomanacions del Grup d’Experts en Noms
Geogràfics de les Nacions Unides
(GENUNG), que desaconsellen l’ús
de formes adaptades que no tenen un
ús prou consolidat, la creació de noves
formes adaptades i la recuperació de
formes adaptades antigues que han
caigut en desús.
34

Toponímia aranesa
En funció de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística,
«els topònims de Catalunya tenen
com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall d’Aran,
que tenen l’aranesa». A Catalunya hi
ha dues llengües oficials, el català
i l’aranès, de manera que quan parlem de formes oficials hem de fer
servir estrictament les catalanes per
als topònims catalans i les araneses
per als topònims aranesos. Per a la
toponímia de Catalunya, tant catalana com aranesa, l’obra de referència és el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya; i per als
topònims de la Catalunya del Nord
l’obra de referència és el Nomenclàtor
toponímic de la Catalunya del Nord.
Ambdues obres inclouen la transcripció fonètica dels topònims per a facilitar-ne la pronúncia correcta1.
1. 	 Nomenclàtor oficial de toponímia major
de Catalunya, Generalitat de Catalunya,
Barcelona 2009 (www.gencat.cat/toponimia/
nomenclator/); Nomenclàtor toponímic de la
Catalunya del Nord, Institut d’Estudis Catalans / Universitat de Perpinyà, Barcelona
2007 (http://publicacions.iec.cat/repository/
pdf/00000044/00000018.pdf ).
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Tanmateix, en català hi ha topònims aranesos que tenen forma en
català, com Vall d’Aran (en aranès, Val
d’Aran) o Viella (en aranès, Vielha). En
un ús estrictament oficial, farem servir només les formes araneses, però
en altres àmbits podem utilitzar també
la forma tradicional en català, de la
mateixa manera que fem servir Londres
i no London. En aquests àmbits la
tria d’una forma o altra dependrà del
tipus de text, més o menys divulgatiu,
i també del criteri personal de l’autor.
Per exemple, hem observat que certs
mitjans de comunicació en català trien
sempre les formes araneses i uns altres
trien les formes adaptades al català si
tenen tradició d’ús.

Toponímia d’àmbit estatal
En el conjunt de l’Estat espanyol
s’han format adaptacions de topònims
per diversos motius (històrics, d’importància cultural d’un lloc, etc.) en
les diverses llengües que existeixen.
Així en català fem servir la Corunya
(A Coruña), Lleó (León), Saragossa
(Zaragoza), Casp (Caspe), Alcanyís (Alcañiz), Còrdova (Córdoba) o
Andalusia (Andalucía); en basc existeixen les formes adaptades Aragoi
(Aragón), Bartzelona (Barcelona),
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Errioxa (La Rioja) o Madril (Madrid);
i en gallec utilitzen les formes Alacante (Alacant), Ciudade Real (Ciudad
Real), Guipúscoa (Gipuzkoa), Xaén
(Jaén) o Xirona (Girona).
Els exemples acabats d’esmentar
corresponen a adaptacions fetes entre
llengües que no estan en contacte, és a
dir, que no han de conviure juntes en
un únic espai (territori o regió). No obstant això, en el conjunt de l’Estat espanyol el cas més abundant és el de les
llengües en contacte, en què una llengua pròpia d’una determinada zona ha
de conviure amb el castellà. En aquests
casos la regulació de l’ús de la forma
pròpia i de la forma provinent del castellà ve donat per la legislació, que no
és igual per a tot l’àmbit estatal, ja que
en unes zones (València o el País Basc)
es poden oficialitzar totes dues formes i
en d’altres (Galícia o Catalunya) només
s’oficialitza la forma en la llengua local.
En tot cas, la pràctica habitual és distingir entre usos formals o oficials i altres
usos. En el primer cas cal emprar les
formes oficials i en el segon es poden
emprar les oficials o les formes adaptades, en funció de l’adequació del text al
lector o del criteri personal de l’autor.
A Catalunya, en general se solen
utilitzar només les formes oficials en
català de la toponímia catalana, fins i tot
en textos escrits en castellà. Més enllà
d’un ús oral col·loquial, difícilment trobarem formes com Gerona o Lérida. En
canvi, a Madrid o Andalusia és habitual trobar aquestes formes en àmbits
no oficials, que és un ús similar al de les
formes Viella i Vall d’Aran o Londres i
Copenhaguen en català.

Toponímia estrangera:
criteri general
A diferència del que s’esdevé amb la
toponímia de Catalunya, l’ús de la qual
està regulat per la legislació corresponent, no existeix una legislació que
reguli l’ús dels topònims estrangers en
català. Hi ha, però, unes recomanacions
del GENUNG que és convenient de tenir
en compte a l’hora de gestionar l’ús de
la toponímia exògena en textos catalans.
Aquestes recomanacions es poden
resumir de la següent manera. En un ús
públic d’àmbit general, si en la llengua

Vista del centre de Varsòvia		

d’arribada existeixen formes adaptades
de topònims estrangers que tenen un ús
consolidat i, per tant, són ben conegudes pels parlants, s’empra la forma adaptada; en canvi, si no existeixen, llavors
cal emprar la forma pròpia de la llengua d’origen. Així, en català emprem
les formes Londres, Copenhaguen,
Varsòvia, Viena, Bucarest, Nàpols o
Atenes en lloc de London, København,
Warszawa, Wien, București, Napoli i
Αθήνα (Athína). També emprem formes sense cap adaptació, com Oslo,
Salzburg, Ankara, Liverpool, Glasgow,
Belfast, Alabama, Michigan, Colorado,
Nevada, Los Angeles, San Francisco,
etc. Sovint, en els contextos divulgatius
és necessari fer alguna adaptació específica per a facilitar la comprensió al
parlant. Així, és habitual eliminar certs
diacrítics desconeguts en català o que
apareixen en una posició poc habitual,
com Donetsk per Donets’k (Ucraïna) o
Gdansk per Gdańsk (Polònia), i canviar certes consonants desconegudes
en català per altres de conegudes, com
Plock per Płock (Polònia) o Meissen per
Meißen (Alemanya).
Amb tot, els noms que solen implicar més problemes en català són els
procedents de llengües amb alfabet no
romànic, perquè hi ha diverses maneres de romanitzar-los que generen formes gràfiques diferents per a un mateix
nom 2. Per això és recomanable d’em2.  Vegeu-ne una explicació en Mar Batlle, «Consideracions sobre l’ús de la toponímia estran-

Foto: internet

prar les formes romanitzades que dóna
el mateix país sempre que sigui possible3. Cal tenir present que de vegades
el país decideix canviar el sistema de
romanització i no sempre la bibliografia
habitual de consulta en català ha estat
actualitzada, fet que provoca confusió,
perquè pot induir a pensar que la forma
que apareix en la bibliografia és la forma
catalana d’aquell nom. És el cas de Bulgària i Ucraïna, que, seguint la recomanació del GENUNG, en els anys 2009
i 2010 respectivament deixaren d’utilitzar l’anomenada transcripció científica
(o internacional), que utilitzava les consonants de l’alfabet txec ž, č i š, ara substituïdes per zh, ch i sh. Igualment, la consonant búlgara ц que abans es transcrivia
amb c o cc ara es transcriu amb ts.

Toponímia estrangera:
els noms amb article
Molt sovint al corrector se li planteja el dubte de si un determinat nom
ha d’anar acompanyat de l’article o no
i de si aquest ha de portar la inicial en
majúscula o en minúscula. En relació
amb aquest darrer aspecte, la pràctica
recomanada és fer servir la minúscula
en els noms adaptats al català, com els
gera en català», Llengua i Ús, núm. 53 (2013),
pp. 1-5.
3.  Una bona font d’informació és la base de dades
del GENUNG, disponible a internet (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/), que s’actualitza periòdicament amb la informació que
envien les comissions estatals corresponents.
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Estats Units, el Iemen o l’Havana, i
la majúscula en els noms que no han
estat adaptats al català, com El Ejido,
La Spezia, El Salvador, La Paz, Las
Vegas, Los Angeles, Le Mans. Pel que
fa a l’article en els noms aràbics, la
pràctica habitual dels especialistes en
aquesta llengua és posar la inicial en
minúscula4.
Quant a l’ús o no de l’article en
català, cal tenir en compte que uns
noms el porten per tradició en la nostra llengua, com el Marroc, el Sudan,
l’Iraq, etc. D’altres s’utilitzen sempre
sense, com Andorra, Bolívia, Jordània
o Noruega. I uns altres, que en la llengua d’origen tenen el nom oficial amb
l’article entre parèntesis, presenten l’article contextual, és a dir, que pot aparèixer o no en funció del context d’ús, com
Argentina, Brasil, Equador, Perú o Filipines. Així, en una llista, un mapa, una
entrada d’enciclopèdia o un diccionari,
no caldria utilitzar-lo, però sí en un text
o en el transcurs d’una conversa.
I encara podem esmentar un altre
cas diferent, com l’ús de l’article en la
Xina imperial, l’Àfrica subsahariana,
la Barcelona noucentista, la Tarragona
romana o la Tortosa del Renaixement,
on el topònim actua com a nucli d’un
sintagma nominal en un ús molt proper
al d’un nom comú. Aquesta construcció
se sol emprar per a indicar una determinada característica de l’entitat esmentada. I també es pot pluralitzar per a
indicar-ne múltiples facetes, com en les
Catalunyes d’avui o les altres Barcelones, o per a referir-se a entitats geogràfiques diferenciades amb el mateix nom,
com en les dues Corees, les Amèriques
o les Barcelones del món (les ciutats del
món que s’anomenen Barcelona).

Toponímia estrangera:
tractament de la part genèrica
i específica dels noms
El tractament de la part genèrica del
topònim varia en funció del mateix nom
i del context. En cartografia, per exemple, molt sovint no cal emprar cap genè4.  Vegeu, per exemple, l’ús que en fa Carme Barceló en Noms aràbics de lloc, Institut Inter
universitari de Filologia, Valencia/Bromera,
Alzira 2010.
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ric, perquè la necessitat d’indicar la categoria de l’accident geogràfic denominat
s’expressa per mitjans pictogràfics. Així
podem trobar els noms Apenins, Pirineus, Ebre o Amazones sense cap genèric que els acompanyi. En altres casos es
tradueix la part genèrica del nom, com
en altiplà del Colorado, llac Nasser o
llac Michigan; també es pot traduir la
part específica del nom si aquesta té una
forma adaptada en català, com altiplà
de l’Anatòlia, golf de Califòrnia o golf
de Mèxic. En el cas que el topònim tingui un genèric molt específic de la zona,
aquest genèric no se sol traduir i s’escriu
amb la inicial en majúscula, com Chapada Diamantina (Brasil) o Erg Chech
i Gran Erg Occidental (Algèria).
En altres casos el genèric s’ha toponimitzat, és a dir, està indissolublement
lligat a la part específica del nom. Per
això s’escriu amb majúscula i no es
tradueix al català, com Rio Bravo,
Keele Peak (Canadà), Cerro Marauca
(Veneçuela) o Sierra Madre Oriental
(Mèxic). També apareix en denominacions de ciutats, com Ciudad Real,
Ciudad Victoria (Mèxic), Oklahoma
City (Estats Units), Bourg-en-Bresse
(França), Borgo Valsugana (Itàlia). I
fins i tot pot aparèixer en la toponímia urbana, com en Carrera de San
Jerónimo (Madrid), Sunset Boulevard
(Los Angeles) o Trafalgar Square
(Londres). Tampoc no se sol traduir
el genèric en les llengües que utilitzen
el sistema de la declinació i el genèric apareix constituint una sola forma
amb el nom específic de l’entitat denominada. Per exemple, en finès la forma
Pitkäjärvi significa ‘llac (de) Pitkä’.
En totes aquestes denominacions s’esmenta sempre la part genèrica de la
denominació per a referir-se a l’entitat
de què es tracti.
Finalment, també trobem alguns
noms que han anat un pas més enllà
en el grau de toponimització, ja que
han deixat de denominar l’entitat concreta que inicialment denominaven
(generalment, un accident geogràfic) i
han passat a denominar una entitat més
àmplia. És el cas de Rio de Janeiro, Río
Negro (província d’Argentina), Costa de
Marfil, Cap Verd, Puerto Rico, Port-auPrince o Monte Grande (ciutat prop de
Buenos Aires). u
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El potencial dels parlants
Entrevista a Carme Junyent
Agnès Toda i Bonet

Carme Junyent no necessita gaires presentacions; la seva tasca en relació amb la
diversitat lingüística — entorn de la qual
ha escrit nombrosos llibres— l’ha feta
ben coneguda. És filòloga (doctorada en
filologia romànica), presidenta del Grup
d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA)
i professora de Lingüística General a la Universitat de Barcelona.
Aprofitant que es desplaça a la Universitat
Rovira i Virgili, li fem l’entrevista en un lloc
tan entranyable i apropiat com el Centre
de Lectura de Reus.

En quina situació creus que es troba
el català arreu del domini lingüístic?
És una llengua amenaçada, però no
és una llengua en fase ni terminal ni
irreversible. Podem capgirar el procés, però de moment el futur no està
assegurat.
Però hi ha algun indret on està més
amenaçat el futur?
Evidentment, a la Catalunya del Nord
estan molt més malament que al Principat de Catalunya. I també és cert que
en molts àmbits la llengua està amenaçada per la llei, però jo crec que la llei

realment pot fer molt poc si els parlants
no ho permeten. La llengua, perquè
sobrevisqui, l’únic que cal és que s’usi
i es transmeti i, si els parlants l’usen i
la transmeten, ja poden dir missa amb
les lleis, que no se’n sortiran. Per tant,
sí que hi ha situacions molt difícils i
que en molts àmbits no és gens fàcil de
viure-hi en català, però això no hauria
de ser una amenaça si els parlants no
ho volguessin.
La diversitat lingüística del nostre
territori posa en perill el català?
La diversitat justament no, al contrari.
Com que va venir, bàsicament, en els

primers deu anys del segle xxi —va
començar a venir en els anys setanta,
però així que es notés va ser en els
primers deu anys del segle xxi— i ens
van agafar en un moment en què ja ho
teníem molt malament; és justament
aquesta diversitat la que ens pot ajudar a remuntar. D’una banda, per la
raó tan senzilla que això ens pot ajudar a agafar nous parlants, perquè tota
la gent de la nova immigració són un
altre tipus de parlants que no tenen el
castellà per a estalviar-se el català, en
certa manera tant els fa una llengua
com una altra i el català els ajuda a
integrar-se. Però també ho crec des del
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punt de vista teòric, perquè si mirem
la història de la mort de les llengües,
en els darrers cinc-cents anys el nombre de llengües existents s’ha reduït a
la meitat. I de com mor una llengua
en sabem molt. Se n’han mort moltes
i està estudiat.

A mi m’és igual el reconeixement oficial;
jo crec que ens podríem estalviar el reconeixement oficial
de totes les llengües,
incloent-hi el català.

Però en aquest procés hi ha una altra
pregunta que et pots fer: les comunitats
que, havent tingut les mateixes pres
sions que les que han perdut la llengua,
l’han mantinguda, com és que ho han
fet? I el que acabes trobant en aquests
casos és que són comunitats multilingües. Per tant, si recuperem aquestes
noves llengües com a part patrimonial
—i a mi m’és igual el reconeixement
oficial; jo crec que ens podríem estalviar el reconeixement oficial de totes
les llengües, incloent-hi el català—, en
el sentit de no rebutjar-les, no marginar els parlants, no estigmatitzar-los,
i creem una dinàmica de reciprocitat,
ens pot ajudar molt més a remuntar
el català. D’aquesta manera podríem
pensar que això és un projecte comú,
o sigui que la llengua és de tots i que
l’hem de salvar entre tots. Per la llengua ja no hi hauria ni els qui han vingut ni els qui ja érem aquí, sinó que
senzillament es tractaria d’una comunitat amb aquest objectiu i, si ens en
sortíssim, això uneix molt. Si aconseguim reeixir serà justament gràcies a
aquesta diversitat. És cert que també
podem deixar d’aconseguir-ho, depèn
molt de com actuem.
La relació que necessitem canviar
i que, aquesta sí, realment ens porta
a l’extinció és la que existeix entre el
català i el castellà.
38

I la diversitat cultural del nostre ter
ritori posa en perill la pervivència del
poble català?
Jo diria que és el mateix. I en la mesura
en què no estigmatitzem hi ha moltes
coses que cauen pel seu propi pes.
La convivència va incorporant el que
interessa i deixant de banda el que no
interessa. Ara, l’estigmatització i la
marginació provoquen reaccions contràries; en això hem d’anar amb molt
de compte, perquè si marginem algú
per la seva cultura, pot ser que això el
reforci en la seva cultura justament perquè el rebutgem. Si volem que participi
de la nostra, l’hem d’acceptar com és,
i ell ja farà.

Si tenim clar que volem que la llengua sobrevisqui, el que hem
de fer és parlar-la
sempre i, si no pot ser
sempre, sempre que
puguem.

Què pot tenir més força a l’hora
d’exterminar el català, la pressió
política o bé la pressió de la diversi
tat lingüística?
Si els parlants volen o no volen, ni
una cosa ni l’altra. Si tenim clar que
volem que la llengua sobrevisqui, el
que hem de fer és parlar-la sempre
i, si no pot ser sempre, sempre que
puguem. Si tenim això clar, no ens
poden tapar la boca. És a dir, si nosaltres parlem català, que posin les lleis
que vulguin; em sembla que aquesta
és la qüestió. I pel que fa a la diversitat, justament si el que compartim
és el català, no desapareixerà; ara, si
nosaltres neguem el català als altres i
fem el que fa molta gent, que és parlar-los en castellà —potser per deixar clar que són de fora—, aleshores
sí que ens perdrem, és evident. Però
si nosaltres volem, no ens poden fer
desaparèixer.
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Nosaltres hauríem de ser especial
ment sensibles amb les altres llen
gües amenaçades. Quina hauria de
ser la nostra actitud en relació amb la
diversitat lingüística de casa nostra?
Sempre he tingut molt clar que el
futur del català no es pot destriar del
futur de la diversitat lingüística. Amb
tantes llengües amenaçades, tantes
llengües que van desapareixent, el
català, no cal dir-ho, està immers
dins aquest procés; per tant, o bé capgirem aquest procés o no ens en sortirem. Si la tendència és la de l’homogeneïtzació lingüística mundial, tard
o d’hora caurem —i més d’hora que
tard, segurament—. És molt important tenir en compte això, que la vertadera mundialització és comptar amb
aquests vincles amb tantes societats
que estan amenaçades; amb les quals,
si hi cooperem, serem molt més forts
per a resistir.

Se mpre he tingut
molt clar que el futur del català no es
pot destriar del futur de la diversitat
ling üística.

I com creus que aquesta diversitat
lingüística ha d’encarar la immer
sió lingüística nostra en educació?
Què penses de les famílies que s’hi
oposen?
Directament, de les famílies que s’hi
oposen, penso que tenen molt poca fe
en la capacitat dels seus fills; o sigui,
si algú es nega que el seu fill aprengui
alguna cosa o pensa que és curt o té
un projecte polític, que això ja és una
altra cosa.
I de les que busquen més educa
ció en català fora del Principat de
Catalunya? Quina ha de ser la seva
actitud?
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Algú diria que sempre volem el que
no tenim. Aquí hi ha una maquinària
política que està en marxa i, per tant,
actuarà en contra aquí, allà i a tot arreu.
Però hem de ser conscients d’això, i que
si nosaltres no ens ho deixem fer, ells
no poden.
En una hipotètica República Cata
lana, quina hauria de ser la catego
ria de la llengua catalana?
Hauria de ser la llengua de tots. Jo crec
que el fet de donar-hi un reconeixement
legal ens pot crear més problemes dels
que ens solucioni, en el sentit que aleshores es crea aquesta dinàmica de les
imposicions i de les obligacions. I, en
un projecte nou, hem de tenir present
tothom, la qual cosa implica ser conscients que ara deu ser el 10-12 % que
no tenen ni el català ni el castellà com
a primera llengua. Aquest sector no es
pot deixar fora d’aquest procés. Si s’afavoreixen una o dues llengües en contra
de totes aquestes altres, és que estem
començant en fals. Si és un projecte nou
és un projecte nou.
Ara bé, quina llengua té sentit que
funcioni amb normalitat en aquest país?
Doncs la llengua que s’hi va generar. En
el GELA, del que parlem habitualment
és de replantar llengües, perquè si
associem llengües amb territoris, les
llengües es desenvolupen en territoris
determinats i, per tant, és en aquests
territoris on té sentit recuperar-les. No
volem colonitzar, però tampoc que ens
colonitzin. I això em sembla que ho pot
entendre tothom: el català s’ha desenvolupat aquí; per tant, és una llengua amb
la qual es pot funcionar aquí.
Sempre hi ha els qui diuen que els
territoris no parlen i que no hi ha relació entre llengua i territori i tot això,
però el fet és que, quan es vol fer desaparèixer una llengua, el primer que es
fa és alterar la relació entre llengua i
territori. Es fan deportacions, es barregen comunitats, es creen comunitats
artificials per a dispersar parlants... De
coses així se n’han fetes històricament
sempre. Per tant, això demostra que sí
que hi ha lligam entre llengua i territori,
i això també ho hem de tenir clar.
Després, també hi ha la nostra responsabilitat davant el món, o sigui nosaltres som els qui, per dir-ho així, hem

de salvar el català per a la humanitat; si
no ho fem nosaltres és evident que no
ho farà ningú més.
Per tant, em sembla que el sentit
comú va a favor d’això: que el català
sigui una llengua que puguem compartir tots, i després els altres que facin
servir les que vulguin. Anant a qüestions més pràctiques, perquè això potser és molt filosòfic, hi pot haver una
època de transició. Al començament hi
haurà molta gent que necessitarà traduccions; doncs, molt bé, que es tradueixi. Si hem d’anar traduint el castellà
ho farem tants anys com calgui. Si hi
ha gent que té problemes per això, que
no pateixi, que ja traduirem.

Mantenir el bilingüisme català-cas
tellà, creus que seria viable?
Viable, sí, però això mata el català. El
bilingüisme és letal sempre per a la llengua subordinada. En la sociolingüística
clàssica es diu que el conflicte lingüís
tic sempre acaba amb normalització o
substitució; jo sempre dic que això deu
ser la teoria, perquè en la pràctica jo
no conec cap cas en què una comunitat bilingüe hagi acabat normalitzant
la llengua subordinada, en cap cas, ni
en tota la història, ni arreu del món; si
algú en troba algun, que m’ho digui, per
favor, perquè fa anys que el busco i mai
no me n’han pogut donar cap.

Aquesta seria la solu
ció del nostre pro
blema d’amenaça de
mort?
No, la solució som
els parlants. En certa
manera ens pot passar, sigui la República,
sigui la independència, o digues-ne com
vulguis, com ens va
passar amb la normalització; s’hi van
posar moltes esperances, però van generar
aquest efecte pervers
que, com que ja hi ha
algú que s’ocupa de la
llengua, no cal que ens
n’ocupem nosaltres. Hi
ha molts casos descrits
en què, quan la població té la sensació que ja
hi ha qui s’ocupa de la
llengua, pensa que no
cal que se n’ocupi ella.
Això funciona amb llengües que no
necessiten una política lingüística explícita perquè ja funcionen per defecte: les
llengües dominants, les llengües colonials; però amb les llengües que tenen
problemes, que estan amenaçades, això
no funciona. I aquest segurament és el
parany en què vam caure en la transició
i en què hem caigut en tots aquest anys,
i pot ser el parany en què caiguem amb
la independència: que ens creguem que,
perquè tenim un Estat, ja ho tenim tot, i
això no garanteix res.

Per tant, si coneixem la dinàmica
de les llengües, ja sabem que, si optem
pel bilingüisme, anem cap a l’extinció
del català, i aquí no podem dir que no
sabíem què fèiem: la història ha demostrat la mort de la llengua subordinada.
I no comparteixo gens la idea que els
catalans siguem diferents. Ens comportem com tots els pobles. Si en l’època
de Franco la gent parlava català, no
era per antifranquisme, sinó perquè en
molts casos no sabien parlar res més.
Per tant, hem de tenir molt en compte
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això, que no som diferents dels altres i
que les dinàmiques de les llengües van
com a tot arreu.
I el plurilingüisme, seria viable?
És que, si observes com funcionen les
comunitats plurilingües, en totes hi ha
estratègies de comunicació. Per exemple, quan són llengües properes, genèticament, es desenvolupen mecanismes
d’adaptació, és a dir, cadascú conserva
lèxic a efectes d’identificació, però
s’adapta si parla amb parlants d’altres
llengües. En certa manera és el que fem
nosaltres sense haver estudiat italià quan
parlem italià. Reconeixem unes quantes correspondències i les apliquem. El
resultat serà bo o no ho serà; però, en
tot cas, això fa que ens entenguem; i el
fet és que també parlant català i parlant
italià ens podem entendre. Doncs això
és una pràctica habitual en moltes cultures. En unes altres, l’estratègia és aprendre totes les llengües dels veïns. Però, és
clar, ningú no parla totes les mateixes
llengües i, senzillament, acaba passant
que, si jo em comunico amb aquesta
persona, i aquesta persona parla aquesta
llengua, jo l’aprenc igual que ell aprèn
la meva. Això en societats africanes és
molt habitual i, per això, molta de la
gent que ve parla cinc o sis llengües,
perquè senzillament les aprenen.

L’altra alternativa és optar per una
llengua franca, o digues-ne com vulguis, però en aquests casos no ha de
ser la llengua de ningú, perquè si és
la llengua d’algú pot portar a substitució. En certa manera és la ideologia de
l’esperanto. No és la primera llengua
de ningú; però, en canvi, serveix per a
comunicar-se gent que parla llengües
diferents.
D’estratègies n’hi ha, en la humanitat hi ha tots aquests experiments i
d’altres. I el que passa en les comunitats multilingües és que, si estàs acostumat a moltes llengües, aquesta és una
més i no una que hagis d’adoptar per
força, i això crea aquesta altra dinàmica que et fa molt més resistent a la
substitució, perquè per tal que entri
una llengua tu no abandones la teva.
I això no ens podria fer perdre
genuïnitat?
Això és un repte interessant per a la
lingüística. Normalment l’ús va aparellat amb la competència; és a dir, a
més ús, més competència, i a l’inrevés,
i això ho sabem tots. Ara bé, quan es
tracta de societats bilingües, que són
les que ens poden portar a la dialectalització, és a dir, que cada cop ens
hi acostem més, hi ha un fenomen que
s’anomena manlleu negatiu, que és el

que fa que categories que no són en la
llengua dominant desapareguin en la
teva, perquè com que allà no hi són,
no les trobem a faltar; això pot passar.
Però si els substrats són molt diferents,
és a dir, si no reconeixem les fonts de
la interferència, això normalment porta
cap a la correcció. Per posar un exemple molt senzill: si ara diem: «Pel matí
esmorzo a les deu», aquest «Pel matí»
—que a mi em fa mal al cor— hi ha
molta gent que no l’identifica com una
interferència. Per què? Perquè tots en
coneixem la font, tots sabem d’on surt
i, per tant, és una adaptació i ja està.
Però si jo dic «En el matí jo esmorzo
a les deu», això sona molt estrany i és
una interferència de l’anglès. Aquesta
reacció d’estranyesa és el que porta al
que és comú, que en el nostre cas seria
dir: «Al matí».
En definitiva, per tant, nosaltres
tenim el futur de la llengua a les
mans i no ens hem de preocupar per
la diversitat lingüística?
Preocupar-nos-en en el sentit de viure-la
com una amenaça, no. Ara bé, preocupar-nos-en en el sentit d’incorporar-la i
de fer-la participar en la nostra vida, sí.
Ara ens toca reflexionar-hi i obrar
amb conseqüència. Moltes gràcies! u
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Rigoberta Menchú Tum,
sempre constant en
la defensa dels drets
humans dels indígenes
per Pere Ortís

Abandono el parc central de la capital de Guatemala, dei
xant enrere els dos edificis que són exponent de la magni
ficència de l’imperi castellà, materialitzada en el neoclàs
sic de la catedral i en el del Palau Presidencial, aquest avui
Palau de la Cultura, neoclàssic amb notable caracterització
de tropical, per allò que és ornamentat amb arabescos de
pedra, sortints i bossells que recorden, a la seva manera,
el flamíger del gòtic, el qual escampa la sensació d’aire
fresc per tal com talla i retalla la pedra. La passejada per
l’avinguda que va a ponent, que neix fregant aquell palau,
també és gratificant, perquè trobes altres palaus i man
sions de benestants, amb reixats a les finestres i patis in
teriors a la mena andalusa, sempre amb un distintiu arqui
tectònic nou, diferent. Els habitatges de només soler fan
el comú denominador d’aquest sector antic, per la por que
inspiren els terratrèmols; i és que a cosa d’uns seixanta,
setanta, quilòmetres de la capital s’alça la mola del volcà
d’Aigua, que en el segle xvi destruí la vella capital —La
Antigua— amb el seu terratrèmol, arrant del qual morí
l’esposa del conqueridor Pedro de Alvarado, fundador de
la ciutat de San Pedro Sula, a Hondures, la qual després fou
cristianitzada amb el San. A uns quants més de quilòme
tres, i al sud de La Antigua, es dreça el con, partit en tres
cimals, del volcà de Foc, que treu contínuament glopades
de vapor blanc amb vinces de cendra. Patètics custodis de
La Antigua que, a qualsevol moment, poden tornar a tenir
un rampell de mal geni. I tot el panorama ben arbrat, que
Guatemala, del nàhuatl Quauhtlemallan, vol dir «indret
amb molts d’arbres».
La vista de Rigoberta Menchú, asseguda davant meu a la taula
del seu despatx, és més afable i acollidora que la dels volcans.
Viu en una casa amb soler i primer pis, a una dotzena d’illes del
parc central; mansió senzilla i sense res de més avant. Porta el

típic vestit fins als talons, de sarja de colors vius, que les nati
ves guatemalenques teixeixen artesanalment; es cofa amb un
manyoc de la mateixa estofa que el vestit que li fa vol audaç
sobre el front. Naturalment que ens fitorem un moment amb
els ulls per tal de descobrir-nos la idea que ens anima; res de
tan poc estudiat. Ella els abaixa primer i diria que no és per
empegueïment tribal, sinó que és discreció, és senyoria, puix
que, malgrat l’origen senzill, camperol, la vida l’ha portada a
fer-se amb els repicats d’enlaire, pel gran món, fins amb ses il·
lustres majestats, amb unes quantes il·lustres majestats. Una
dona extraordinària que ha sofert molt i ha viscut molt, amb
l’ànima ben desperta. La seva cara té una cosa de lluna plena.
La seva rialla es fa sense reserves i és franca i infantil. Respira
una sorprenent joventut.
I no té cap diploma, és autodidacta. La seva gent, la que treballa
aquí amb ella, li diuen «Doctora», però és pel munt de docto
rats honoris causa que té per prestigioses universitats d’arreu del
món, vint-i-sis en total, la primera de les quals és la Universitat
de San Carlos de Guatemala. A més, i motiu fonamental de tot el
llorer que la nimba, és Premi Nobel de la Pau 1992. I encara té el
Premi de la UNESCO «Educació per a la Pau» (setembre de 1990),
el Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional (octubre de
1998), Premi Iberoamericà «José Martí» (desembre 2002), la con
decoració «Legió d’Honor, en grau de comandant», atorgada per
Jaques Chirac (juny de 1996), i «Premi Internacional Llibertat»,
atorgat pel National Museum of Human Rights, dels Estats Units
(octubre del 2002). I ja sabem que el món no va de brocs, tants de
guardons no vindrien per generació espontània, hi ha una cate
goria, hi ha un mèrit, no tants d’il·lustres coincidirien en un judici
tan exacte. Els premis que he esmentat són els fonamentals i de
més gruix, no tinc espai per a citar-ne d’altres i les organitza
cions, amb activitats de cara a la pau i als drets humans, en què
participa activament o de què és membre honorari.
Llengua Nacional - núm. 89 - IV trimestre del 2014

41

amics i mestres
com és ara el lleó. Vindria a ser una
cosa així com el que el tòtem és a nivell
d’un col·lectiu. D’aquest nàhuatl seu, el
nen en traurà orientació i caracterització de cara als altres, puix que els més
pròxims de la tribu prou que saben quin
és. Jo no puc dir quin és el meu, perquè
és un dels nostres secrets, però és el que
més m’identifica en la comunitat, respecte a mi mateixa i respecte als altres.
És una mística que practiquem amb la
mare natura, mitjançant la qual ella ens
transfon la força de les seves lleis ocultes i la saviesa que ens ha de guiar a
la vida. Per aquesta raó els maies som
tan respectuosos amb la mare natura i
curosos a preservar el medi ambient.
El volem net per a rebre’n visió clara
del món i energia neta per a defensar-lo
com és i ha de ser.

Digues-nos alguna cosa sobre les teves
arrels, a fi que puguem mesurar més
bé la trajectòria de la teva acció a
favor dels indígenes guatemalencs i
la teva dedicació a la pau sobre seu i
sobre el món, si et plau.
Pel que fa a la meva persona i la meva
obra, tothom té més en ment «la pau»
que la justícia, i t’asseguro que he treballat abans perquè es faci justícia als
espoliats indis guatemalencs, i al món,
puix que sense justícia no hi pot haver
pau, ni bona relació entre els homes.
La justícia és el fonament de tota pau i
de tot mèrit, de tota virtut, i sense ella
la pau és impossible. Pel que fa a les
meves arrels, em cal dir que els meus
pares són Vicente Menchú i Juana Tum
Kótoja. Sóc nascuda al caseriu de Laj
Ximel, del municipi de San Miguel de
Uspantán, del departament de Quixé .

ha el departament de Huehuetenango.
Un aspecte distintiu que existeix entre
nosaltres és que tot nou nascut de
mare dona ve en aquest món amb el
seu nàhuatl. Aquest és el nom de l’ètnia mexicana que arribà al territori
dels maies, sí, quan aquests estaven en
plena decadència, segles viii, ix de l’era
cristiana, i que revitalizaren els maies
i, en grans sectors, els deixaren la llengua. Però, en el cas que dic, nàhuatl és
un ens natural, vivent, generalment un
animal, que serà com l’ombra del nen i
amb ell viurà paral·lelament. Cada dia
de la setmana té un nàhuatl, i nosaltres
tenim dividits aquests dies en animals
domèstics, gossos, gats, ovelles, braus,
cavalls, ocells i fins algun de salvatge,

Per tant, ets quixè. Entenc que per
tanys a la raça dels maies i ets nas
cuda en la branca dels quixès. Què hi
pots afegir, perquè ens fem una idea
més global de la teva identitat?
Sí, la tribu dels quixès ens localitzem en
aquest departament, que s’estén al centre del país i cap a la banda de ponent,
sense que toqui Mèxic, que entremig hi
42
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Doncs, d’acord amb això, diria que
el teu nàhuatl ha de ser una àliga o
un lleó. Aquesta mística que dius, ha
estat molt efectiva en tu, ja que arriba
un moment en la teva vida, cap als
vint anys, que dius: «Així em nasqué
la consciència.» Consciència segur
que formada per una infància i una
joventut atzaroses que et portaren
molt de sofriment i un parell de trau
mes que bé cal conèixer i mesurar.
És veritat. Puix que de petiteta ja anava
a la plantació a collir cafè amb la mare,
o a tenir-li en braços un germanet més
petit. Li pagaven 35 cèntims de quetzal,
mentre que jo no cobrava res; aleshores
el quetzal equivalia a un dòlar. Havíem
de desplaçar-nos de l’altiplà del Quixé,
que era el nostre bressol, fresc i agradós,
i baixar cap a la costa del Pacífic, prop
de la ciutat d’Esqüintla, costa que és
extremament calorosa i insana. Durant
la feina l’avioneta que fumigava el cafè
volava damunt nostre i ruixava, sense
que ens tinguessin cap mena de consideració. Quan jo tenia vuit anys, morí el
meu germanet, que en tenia dos, amb el
ventre inflat de desnutrició i qui sap si
també emmetzinat pel verí de les fumigacions. Aleshores jo vaig començar a
collir cafè com a assalariada, cobrant
ensota de la mare. Més endavant, als
meus catorze anys, baixàvem de l’altiplà a la plantació de la costa amb una
colla de nois i noies del mateix llogarret
que nosaltres i fèiem gresca a la nostra
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manera, per matar el rigor de la feina;
fou quan una amiga meva, Maria, catequista i molt bona noia, que jo m’estimava molt, morí certament intoxicada
per la fumigació. I l’amo de la plantació
tan insensible i sense posar-hi remei.
Un cop d’ull a la teva trajectòria pos
terior fa la impressió que la vostra
família treballàveu molt junts.
És veritat, i una mostra d’això és que
en una ocasió que un munt d’indígenes
del Quixé s’uniren a nosaltres, els d’Uspantán, amb l’ajuda del CUC i dels sindicats de Guatemala, anàrem amb ells
a la capital tots els de casa a prendre
el Congrés per protestar-hi pels desapareguts d’entre nosaltres i per la repressió de les activitats que dúiem a terme
a favor dels nostres drets a ser respectats i no maltractats i delmats. Era el dia
nacional de Guatemala. Els diputats hi
eren tots i no pogueren oposar-se que
ocupéssim el local. Entretant un dels
soldats apuntà el meu germà amb el
fusell i ma germana s’interposà entre
l’arma i el seu germà, amb l’orquídia
blanca a la mà, que en diem la Monja
Blanca i és la flor nacional de Guatemala, i el guàrdia no tingué cor de disparar. Hi eren el pare i la mare.

Amb la mort del germanet i la de
l’amiga tan sols començava el teu pit
jor calvari.
Jo més aviat diria que el meu calvari era
al viu. El pare fou un cristià complidor
que tenia la seva parcel·la i la conreà
sempre amb la il·lusió de poder portar
verdura fresca a la taula del seus fills i
la seva esposa. Quan a l’altiplà els veïns
tenien els seus trossos ben conreats i
productius, hi arribaven els terratinents
i s’apoderaven de les terres i obligaven
la gent espoliada a treballar en les seves
plantacions de cafè i de cotó. Durant
vint-i-dos anys el meu pare lluità aferrissadament contra aquests abusos, a

l’escalf de l’església i sota el guiatge
d’algun capellà amic dels camperols.
A la fi terratinents i militars acusaren
falsament el pare de participar en l’assassinat d’un terratinent i se les manegaren per tancar-lo a la presó; la sentència judicial dictava disset anys de presó.
Ens basquejàrem per alliberar-l’en i,
després de pagar molts de diners als
jutges, molts de diners pels pocs que en
teníem, ho aconseguírem. Ell no s’arronsà, continuà fent campanya a favor
dels indígenes espoliats per latifundistes i per militars i tornaren a empresonar-lo per un temps. Quan sortí de la
presó s’inscrigué en l’acabat de fundar
CUC, Comitè de la Unió de Camperols,
que lluitava per reivindicar els drets a la
terra dels nadius i dels desposseïts. Per
aquelles dates em causà un impacte de
dolor i d’impotència a part, la mort de
la jove senyora Petrona Chona a mans
de l’escorta del fill d’un latifundista que
la volia d’amistançada i ella s’hi negava
rotundament; l’assassí pagat l’esquarterà
amb el matxet i la deixà feta un munt de
sang i carn irrecognoscible al mig del
carrer, al qual ningú no gosava atansar-se per no anar a una mort segura,
puix que els botxins vigilaven i suprimien tota manifestació de compassió o
de solidaritat que anés contra seu.

li tallaren les dues orelles, el mutilaren
d’altres maneres, per a deixar-lo sol en
un pou perquè s’hi dessagnés i, quan
ja pràcticament agonitzava, fou portat al poble, amb altres torturats per les
mateixes raons que ell, foren exposats
en públic i els veïns obligats a fer-hi cap
per presenciar com els ruixaven de benzina i els calaven foc, com a lliçó que
tothom havia d’aprendre, si anava per
les mateixes tresqueres. Havíem de fer
grans esforços per controlar la mare i
evitar que es llancés sobre el seu fill per
morir amb ell. El món no ho sap, això, i
és hora que ho sàpiga.

En aquesta situació tan cruel s’esco
laren els teus anys d’adolescència i
joventut i et fou impossible d’anar a
l’escola.

Com tampoc el món no sap altres
atemptats ben suficients a cruixir-te.

Em fou impossible a mi i a tots els altres
quixès joves de la meva generació. Cap
als vint anys vaig adonar-me que no
podia relacionar-me bé amb els indígenes de les altres tribus i em vaig decidir a
aprendre l’espanyol, perquè és la llengua
que tots poc o molt entenen. També fou
quan vaig formar consciència plena de
la misèria en què vivíem la meva família i els maies en general i vaig prendre
la resolució de dedicar-me en profunditat a la lluita per la justícia i perquè els
drets humans del meu poble fossin respectats pels poderosos, associant-me a
l’obra del meu pare. El mateix que jo va
fer el meu germà petit, d’uns setze anys
d’edat, que començà a lluitar al costat
del meu pare i es mostrà decidit i valent
en aquesta lluita. Fins que abans de gaire
els militars el capturaren, el torturaren,

Sí, perquè el mateix any que el meu
germà Patrocinio morí torturat, i poc
després del fet, novembre de 1979, el
meu pare i altres activistes pels drets
humans organitzaren una marxa sobre
la capital per exigir que els militars
fossin retirats de la zona, i hi anaven
acompanyats de molts orfes per tal que
fossin testimoni de la repressió i dels
massius assassinats de pares de família
dels maies. Assaltaren algunes emissores de ràdio, prengueren l’ambaixada de
Suïssa i la d’Espanya. Quan eren dins
d’aquesta, els militars la bombardejaren amb bombes incendiàries i els eliminaren tots; un de sol en sobrevisqué,
el portaren a l’hospital i d’allí fou retirat
pels militars, el mataren i el deixaren al
carrer, perquè no pogués dir la veritat i
fos escarment per a tothom.
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I, malgrat la falta del cap de casa i
puntal de la família, no us acovardiu,
i tots reforceu l’activitat a favor de la
causa per la qual ell ha donat la vida.
Ara la mare era l’ànima i tots estàvem
amb ella, ni que treballant en indrets
diferents. Els militars ens perseguien,
havíem d’amagar-nos i de treballar en
la clandestinitat, però treballàvem amb
la mateixa fe. Els sacerdots i les monges del poble ens acollien i ens deien
que ens ajudaven a exiliar-nos a l’estranger, per salvar les nostres vides. Però
ens dolia massa abandonar els nostres
germans de raça en plena lluita. Tinguérem amics sacerdots molt a favor
nostre, Ferran Carbonell, que va ser a
Zacualpa, Quixé, i els jesuïtes Fernando
Hoyos i Faustino Villanueva; alguns
jesuïtes foren assassinats, com al Salvador, però no se’n féu tant de soroll a
escala mundial.
Els militars capturen ta mare i la
liquiden, i ni així abandones el camp
de batalla.
Abans deixa’m dir que els Estats Units
tenien una escola militar, a Guatemala,
per a formar soldats contra els indígenes
«rebels», i pel mig s’hi complicaven la
CIA i la United Fruit Company. Pel que
fa a la mort de la mare, et puc dir que fou
un calc de la del germà de setze anys;
era l’estil criminal dels militars. Amb
la variant que, els dies abans de ser torturada i mutilada com ell, la violaren els
caps de l’exèrcit. Jo, com dius, vaig continuar treballant i reforçant la vigilància
entorn de la meva persona; em semblava
que era el millor tribut que podia fer a
la mort de la mare i el millor servei als
qui encara lluitaven. Continuava poc o
molt comunicada amb els germans que
em restaven. A la fi em convenceren que
calia que m’exiliés, perquè no trigarien
a arrestar-me amb l’afany amb què hi
anaven, i ho vaig fer a Nicaragua, primer, i després a Mèxic, on m’acollí el
bisbe Samuel Ruiz, de San Cristóbal de
las Casas, Táctic Samuel, com li diuen
els indígenes xapins, i li n’estic molt
reconeguda.
En la teva campanya d’alliberament
dels pobres, segueixes la mateixa línia
cristiana que el teu pare?
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Jo sóc ecumènica; opino que les sectes
ens divideixen i divideixen els esforços.
Isaïes diu que «en el regne messiànic
la pau emplenarà la terra, com l’aigua
emplena la conca dels oceans», i això els
cristians encara no ho havem acomplert.
La meva acció cristiana se centra a seguir
la línia que ens marcà Jesús i que fa la
seva identitat, és la seva targeta de presentació: «He vingut a predicar la bona
nova als pobres i a alliberar els captius.»
Això vol dir molt, molt, és l’essència del
cristianisme. I em centro en les dues
benaurances capdavanteres, «feliços els
qui tenen fam i set de justícia» i «feliços
els qui treballen per la pau», que fan el
moll de l’os de l’Evangeli.
¿I creus que et donaren el Premi
Nobel de la Pau, 1992, per aquesta
fidelitat teva als indígenes trepitjats
i per la constància a vindicar llurs
drets?
Naturalment que sí. Fou una gran sorpresa, i ho agraeixo davant el món.

La qual cosa vol dir que atents que
estan aquesta gent a qualsevol pal
pitació humana que es produeixi en
qualsevol racó de món. I ara no t’has
adormit sobre el teu llorer, continues
treballant encara amb més esforç pel
teu poble i per la pau al món. Podem
dir que la situació política ha millorat
a Guatemala i pots viure sense l’ai al
cor com abans. Però no pares a casa,
sempre ets pel camp mentalitzant i
ajudant els indígenes.
Sí, però també actuo pel gran món.
Amb dotze premis més de la pau, vaig
participar en una manifestació a l’Orient Mitjà. He enviat cartes a Cuba, a
Barack Obama a favor dels presos polí-
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tics. En el 2002 els dos partits majoritaris espanyols al Parlament Europeu,
el PP i el PSOE, em censuraren perquè
vaig demanar lleis justes per als presos bascos. Els mateixos dotze premis
i altres voluntaris per la justícia i la pau
vam fer una cadena humana davant les
tanquetes jueves que avançaven per fer
mal als palestins.
Has fet moltes altres coses, com
publicar llibres sobre temes de drets
humans i contes, però no tenim més
espai. ¿Puc, finalment, demanar-te
si aproves el moviment actual de
Catalunya per a aconseguir la seva
plena sobirania?
La història de Catalunya, passada i
actual, presenta trets que la farien semblant a la que ha viscut i viu el poble
maia: pèrdua de la personalitat, privació
d’un estat propi, espoliació, persecució
implacable de la llengua. Els pobles neixen per a ser lliures i tenen el dret natural a un estat propi. Cent per cent amb
Catalunya, per tant, i molt
disposada a ajudar-la, si cal.
A l’avió que em retorna a
Tegucigalpa, seu al meu
costat una noia hondurenya
de raça mísquita, que és una
ètnia que s’estén a cavall
de la línia fronterera entre
Hondures i Nicaragua. La
dita Mosquítia —hi ha qui
diu que hauria de ser «Misquítia»— és una extensa
regió de selva que és molt
protegida pels mísquits,
però vénen les companyies forasteres
i fan malbé la selva, el medi ambient,
depredant la fusta bona. La noia em
diu que ella és activista contra aquest
atemptat i el desconeixement dels drets
dels mísquits. Que el Banc Mundial té
molta cura del medi ambient i els ha
convocat, de tot Amèrica Llatina, a
una convenció d’activistes, a La Antigua, on han celebrat xerrades, diàlegs
i orientacions per a un feina sàvia i
de conjunt. La trobada d’aquesta noia
és un bon complement de l’entrevista
amb la Menchú i li dóna més dimensió. Al món hi ha talents que vetllen
per la neteja, per la ciència, per l’art,
per la pau. u

literatura infantil

El verb llegir no suporta l’imperatiu
Toni Villalobos
No m’agrada llegir!
M’estimo més mirar la tele!
Quin totxo! Vull un llibre més prim; si
no, no acabaré mai.
Davant aquestes tres gran sentències, els pares, els mestres, se senten impotents. És difícil lluitar contra
actituds tan categòriques i més difícil
encara fer tastar als joves allò que a nosaltres, adults, ens apassiona. L’aventura
de llegir, en diuen alguns. És realment
una aventura per als nois i noies obrir
un llibre? Ho ha de ser.
Un dels manuals de referència, Com
una novel·la, de Daniel Pennac (publicat en català per Editorial Empúries,
Barcelona 1995), diu que llegir és una
aposta a favor del plaer i de la felicitat. El plaer de crear mons aliens que
gaudim visitant, la felicitat de sentir-nos part d’una realitat fictícia que
ens acompanya i ens commou. Aprenem sense adonar-nos-en, interioritzant
detalls que no ens entren amb els llibres
de text, ni amb classes magistrals; la
lectura forma part de la intimitat, de la
conversa amb amics, dels secrets, i per
això és més plaent encara.
Pennac ens explica en el seu llibre
que durant els anys d’infantesa, quan
encara no hem après a llegir, les històries, contes i llegendes ens arriben
per via oral, a través d’un ésser estimat
que ens condueix per mons meravellosos i comparteix amb nosaltres intenses
aventures. Però, ai!, un cop hem après
a llegir, ens abandonen en el món de
les paraules escrites, i el que havia estat
plaer esdevé feina i obligació: resum del
llibre, qüestionari, sinopsi, opinió... jutgem i som jutjats. És per això que tenim
el repte de fer que llegir tingui molt més
de lúdic que de docent. Òbviament, la
lectura forma part del currículum, però
cal canviar les formes.
Animem els joves a llegir

L’hàbit de la lectura o, millor dit,
el plaer de llegir està més estès en els

anys de primària que en la secundària.
Els petits encara senten ressonar en
les seves orelles les històries que avis,
pares i mestres els explicaven de ben
petits. Llegir encara és una aventura
per a ells. Davant, en els fulls del llibre, petites formigues trapelles formen
paraules que els atrapen i transporten
a indrets habitats per fantasies. Però,
com diu Daniel Pennac, «ningú no es
cura de la metamorfosi» i quan arriba
l’adolescència «ningú no surt indemne
d’aquest viatge».
Es perd el plaer de llegir en aquesta
etapa de la vida? No, «tan sols s’extravia», afirma Pennac. I s’ha de recuperar. En el seu llibre, l’escriptor i professor de literatura francès desgrana un
decàleg dels drets del lector. Que, com
a drets, són inqüestionables. El primer,
encara que sembli una paradoxa, és el
dret a no llegir. La lectura no és una
obligació moral, és una opció, i allò
important és iniciar els nens i joves en
la lectura i deixar que ells decideixin en
llibertat si volen o no llegir.
Com ja hem comentat, la lectura és
sobretot plaer. El lector ha de ser lliure
de deixar un llibre a mitges, de saltar-se
pàgines i de triar el que vol llegir. Pennac diu que un bon llibre pot tenir parts
feixugues, fins i tot insuportables; hem
d’empassar-nos-ho tot? No cal, optem
per quedar-nos allò que ens agrada, potser més endavant ens serà més lleuger.
Les relectures sempre aporten una nova
visió de la història i dels personatges. No
senten una vegada i una altra el conte de
la Rateta, els nens? S’avorreixen?
Respecte pel lector

El respecte pels gustos lectors dels
joves és imprescindible per a consolidar l’hàbit de llegir. Qui no s’ha sentit
menystingut per tenir gustos poc depurats a l’hora de triar el llibre? Cal deixar
de banda els estereotips, ser prudents
amb les afirmacions negatives: «Això
no val res... Això llegeixes? Podries
triar millor, no?» El gaudi no és uni-

versal, i cada etapa de la vida requereix
lectures personals, encara que els adults
i els companys no comparteixin el to, el
gènere ni la mena d’argument.
L’adolescència va lligada al descobriment, a qüestionar tot el que envolta
els nois i noies. Cal aprofitar aquesta
actitud. Laxitud, diu Pennac. Cal poder
llegir en qualsevol lloc i a qualsevol
hora. Allò que més ens agrada fer no
ha d’estar subjecte a horaris ni a normes. Fins i tot ens podem permetre el
luxe de llegir d’una manera selectiva,
fullejant; no és imprescindible començar per la primera pàgina; agafem allò
que resulti més atractiu.
Escoltar els grans autors

Un dels punts més fantàstics del
decàleg amb què ens obsequia Daniel
Pennac és el dret de llegir en veu alta;
moment en què les paraules obtenen el
seu significat ple. Quin plaer el del mestre que llegeix davant la classe, observat per ulls esbatanats i boques obertes! Quin plaer el d’escoltar les frases
inspirades d’una gran narració! Pennac
recorda que els grans autors de la història de la literatura compartien els seus
escrits amb un auditori atent, fervorós
i impacient... Dickens, Dostoievski,
Kafka, Flaubert...
I un cop acabat el llibre, què? Doncs
res, ha estat un fet personal, íntim, que
podem compartir o no. No és obligatori opinar-ne, com tampoc no ho hem
de fer després de veure una pel·lícula, o
de gaudir d’un bon àpat. Qui s’imagina
escrivint una sinopsi, un comentari i
una ressenya del dinar de Nadal?
He estat mestre durant més de trenta
anys. Per les meves aules han passat
grans lectors, lectors insubmisos, aprenents de lector, no lectors... i junts hem
après a recitar poesia, a cuidar aquest
valuós objecte que és el llibre, a estimar
les paraules boniques i les frases ben
construïdes, i ens hem divertit, emocionat i vist com és de gratificant llegir.
Gràcies, Pennac. u
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la mirada
d’un pedagog
Des del franquisme fins al camí
de la il·lusió col·lectiva

Jaume Sarramona,
La mirada d’un pedagog,
Col·lecció Sapere aude,
Editorial Barcanova,
Barcelona 2014.

L

’Editorial Barcanova inaugura la seva col·lecció
Sapere aude, que vol
alimentar amb obres pràctiques i teòriques sobre pedagogia i educació, amb La mirada d’un pedagog, de Jaume
Sarramona.
El doctor Jaume Sarramona, en tombar la setantena
—i gairebé per imperatiu legal, no pas biològic—, ha deixat d’exercir el seu mestratge
com a catedràtic de Pedagogia a la Universitat Autònoma
de Barcelona. Després de més
de quaranta anys de brillant

Llibertat

Pere Ortís,
Llibertat,
Editorial Llengua Nacional,
Barcelona 2014.
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trajectòria docent, i assolida
la jubilació, Jaume Sarramona ha volgut deixar testimoni no solament de la seva
trajectòria en el camp de la
pedagogia i la docència universitàries, sinó també de la
seva peripècia vital. I, per
deixar-ne constància, ens regala unes delicioses memòries, que porten per títol La
mirada d’un pedagog. Des
del franquisme fins al camí
de la il·lusió col·lectiva.
Tal com diu l’autor mateix
en el pròleg: «Pretenc deixar
constància del que s’anomena
una “història de vida”, és a
dir, un conjunt de vivències
personals al llarg de la trajectòria vital, en aquest cas vinculades específicament a
l’educació, àmbit de reflexió i
d’actuació de la meva vida
personal.»
L’autor hi exposa en primera persona la seva rica trajectòria vital, en la qual les
vivències personals i profes
sionals s’entrecreuen i s’enriqueixen mútuament, fins a
fer-se gairebé indestriables:
d’una banda, perquè ens trobem davant un pedagog de
raça que ja des de la més tendra joventut se sent cridat vocacionalment al camp de la
pedagogia —
 a disset anys ja
exerceix de mestre!—, i de

A

quest recull ve a ser el
segon volum de Sobre
greuges i altres goigs,
al qual l’autor no ha volgut
donar un títol tan retorçat,
ans un altre que expressi amb
paraula més viva i ràpida la
palpitació del moment històric que viu Catalunya i que li
obre les portes de la llibertat.
Si aquell inclou escrits de
tema nacionalista que cauen
dintre una tongada d’anys de
lenta gestació, aquest altre
tan sols presenta els que ha
escrit en els tres darrers i arran d’aquella manifestació
que protestava dels retocs,
dels retalls, fets pel Tribunal
Constitucional a l’Estatut vo-
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l’altra, perquè —i no podria
ser altrament en una ment brillant i, per tant, àvida de vivències i coneixements— no
se circumscriu al seu camp o
especialització, ja que sap que
la vida no es pot embridar i
depassa qualsevol intent de
classificació.
Jaume Sarramona no sola
ment ha estat expectador
d’un temps de grans transformacions polítiques i socials,
sinó que també n’ha estat un
protagonista destacat. La se
va col·laboració amb l’Administració, ben explicada en el
llibre, de vegades ha estat
sotmesa als atzars i giragonses polítics del moment, per
bé que la seva veu sempre ha
estat escoltada i respectada.
És per això que el podríem
qualificar, sense por d’equivocar-nos, com un dels pares
inspiradors de la pedagogia
catalana dels últims quaranta anys; ha participat en
major o menor mesura en la
conformació de l’escola catalana tal com la coneixem
avui: des de la immersió lingüística fins a les competències bàsiques, des de l’elaboració dels programes fins a
l’ensenyament a distància,
des de l’elaboració de manuals fins a la docència universitària...

Pel que fa a l’estil de
l’obra, l’autor sap fer molt bé
allò que costa tant en el gènere memorialístic: la combinació pertinent de l’anècdota amb la categoria, perquè,
tot explicant la seva trajectòria, el llibre és farcit de reflexions pedagògiques de molt
abast, fruit de llargues hores
de meditació i raonament. En
efecte, encara no hem esmentat una de les principals característiques del doctor Sarramona: és per damunt de tot
una veu lliure i independent,
i això li permet no solament
de tenir una opinió de les coses, sinó també un criteri,
que impregna aquestes memòries de la primera a l’última pàgina.
L’obra s’adreça tant a
l’especialista en pedagogia,
que hi trobarà una mina
d’idees i coneixements, com
al lector encuriosit que vulgui saber com s’ha transformat aquest país en el terreny
de l’educació els últims quaranta anys.
Si Oscar Wilde deia que
tota la dificultat de la literatura consisteix a tenir alguna
cosa a dir i a dir-la bé, l’obra
del doctor Sarramona compleix amb escreix aquestes
dues premisses. u

tat pel poble català, manifestació, si no vaig errat, que
tingué lloc el 10 de juliol del
2012, que no passà endavant,
que s’embussà per la immensa multitud de catalans
que s’hi aplegaven i que el
passeig de Gràcia ni adjacents no podien engolir; el
teòric trajecte que volien seguir poble i autoritats no era
prou ample per a encabir
aquelles multituds de ciutadans àvides de justícia i de
llibertat. Escrits de més escalf que els d’aleshores, de
més frisança nacional, d’una
confiança que es consolida
per moments i que plana sobre un poble ensopit que de

cop obre els ulls a la postració en què viu i es decideix
d’una vegada a espolsar-se-la
de sobre, recuperant el seu
passat i la seva dignitat amb
un nou Estat d’Europa amb
ple dret i disposat a viure la
vida que ell vol i no la que li
imposin uns estranys que no
l’estimen. u
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