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Els
“Accidents
d’amor”
de la
Beatriz
Escudero
Coordinadora de comunicació al MACBA,
co-fundadora del projecte Site-Specific Conversation
i punxa electrònica en hores extres.

«Accidents d’amor té alguna cosa de llavor
de la dialèctica conceptual moderna»
Comparteix la foto del teu
clàssic preferit al Facebook
o al Twitter amb #elmeuclassic
i guanya una subscripció anual
a la revista “Sàpiens”.

Accidents d’amor de Ramon
Llull en versió al català actual
de Pere Antoni Pons és
l’última novetat de la col·lecció
Tast de Clàssics.

#elmeuclassic

editorialbarcino.cat

editorial

Vària

E

n aquesta pàgina editorial, aquesta vegada hem de tocar punts molt variats.

Així, el proppassat 18 de febrer es va escaure el vint-i-cinquè aniversari de la mort de Francesc
de Borja Moll i Casasnovas, un dels més grans lingüistes dels Països Catalans, a qui devem el magne
Diccionari català-valencià-balear, iniciat per Mn. Antoni M. Alcover l’any 1900 i que Moll acabà en
1962. A més, fundà l’Editorial Moll, l’única editorial de les illes Balears amb una llarga continuïtat i un
catàleg considerable. És també autor d’altres obres, entre les quals hem de destacar la seva Gramàtica
històrica catalana. Home molt senzill i bonhomiós, va fer una gran tasca en bé de la nostra llengua
comuna, no sols a Mallorca, on vivia, sinó a tot el nostre domini lingüístic, tasca que li fou reconeguda,
entre altres reconeixements, amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1971) i la Medalla d’Or
de la Generalitat de Catalunya (1983). No podíem passar per alt, doncs, aquest aniversari d’un gran
«homenot» (en el sentit en què emprava aquest derivat l’escriptor Josep Pla).
Parlant de defuncions més recents, hem de lamentar la de Maria Font Bernaus, vídua de Lluís Carulla,
esdevinguda el 13 de març. Va ser una dama —continuant el solc del seu marit— benemèrita pel seu
mecenatge a favor de la cultura catalana, a través de l’Editorial Barcino, els Premis Baldiri Reixac, etc.
Rebé la Creu de Sant Jordi (1995). Al cap de pocs dies, concretament el 18 de març, moria també
Mn. Josep Ballarín i Monset, home molt popular, escriptor i tertulià, i autor de llibres d’èxit i vàlua,
com Francesco i Mossèn Tronxo. Deixa un important buit en la seva singularitat. També havia rebut
la Creu de Sant Jordi (1995). Tancant el capítol de decessos, el 10 de maig ens va deixar Joaquim
Ferrer i Roca, historiador i ex-conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Havia participat en
moviments catalanistes durant el franquisme i va ser un dels promotors de la campanya «El català a
l’escola» (any 1968), motiu pel qual fou detingut i jutjat. Ja amb el retorn de les llibertats cíviques, va
intervenir en política amb diversos càrrecs, especialment amb el que ja hem assenyalat. Podem dir
que compaginava valors socials i espirituals i que va servir el país culturalment i nacionalment. Honor,
doncs, a aquests homes i dones patriotes que ens van ensenyant el camí de la plena recuperació
nacional i que, per llei de vida, deixen pas a les noves generacions.
I no volem deixar d’esmentar, encara que es tracti d’un fet en certa manera anecdòtic, que el papa
Francesc, personatge de gran influència mundial, ja ha començat a utilitzar (a primers de maig) el català
entre la trentena d’idiomes en què divulga els seus missatges per internet. No deixa de ser un element
de prestigi per a la nostra llengua.

F

inalment, com que la nostra revista s’ha preocupat sempre —d’ençà del seu naixement, que aviat
complirà vint-i-cinc anys (ja mirarem de parlar-ne oportunament)— pel bon ús de la llengua, no
podem acabar sense fer constar el nostre desencís per un acord que recentment, segons s’ha
sabut, ha pres —per una mínima majoria, val a dir-ho— una comissió de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans, acord consistent a reduir dràsticament els mots que duen accent diacrític. Creiem,
sincerament, que és un mal acord, perquè —si bé pres segurament amb la bona intenció de facilitar
l’aprenentatge de l’ortografia— de fet produirà confusions, portarà un cert desgavell en la didàctica gramatical i, en definitiva, farà baixar el nivell de claredat, perspicuïtat i intel·ligència dels textos catalans.
Hi veiem, lamentablement, un esperit semblant al que va generar, ja fa vint anys, l’error de les noves
normes sobre l’ús del guionet en els mots compostos. Demanem, doncs, una vegada més, que, per una
banda, aquestes normes del guionet es revisin guiant-se per la normativa fabriana i, per altra banda,
que no s’arribi a promulgar l’acord sobre la reducció d’accents diacrítics, perquè, tot comptat i debatut,
nosaltres som del parer que, les normes i l’acord a què ens referim, fan més mal que bé a l’ús de la
nostra llengua ♦
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Ramon Picó i Campamar

1

Breu fraseologia i pensament

R

amon Picó i Campamar1 (Pollença, 1848 - Barcelona, 1916) fou un home compromès amb
el seu temps i amb la seva terra. El renaixement de la literatura catalana i el desenvolupament
del moviment catalanista, a cavall dels segles xix i
xx, foren els dos eixos que marcaren l’evolució ideològica del prohom pollencí. Tant és així que esdevingueren explícitament un de sol, fet que es va fer
palès quan al 1891 entrà a formar part de la Unió
Catalanista i, a més d’això, féu part dels membres de
la ponència redactora de les Bases de Manresa per
a la Constitució Nacional Catalana (1892), en què va
fer una defensa ardida de la llengua catalana com
a única oficial a Catalunya. D’aquí a la «restauració
de la pàtria catalana», com solia dir, es visualitza la
clara exteriorització d’un país que vol renéixer. El
seu pensament, doncs, vol albirar un futur de llibertat i de recuperació nacional i lingüística i, alhora,
mira d’esbrinar les causes del nostre decandiment.
Ens cal, per tant, com ell mateix postulava, un programa d’actuació decidit
que reculli el següent punt vital: «la
recuperació total i a tots els nivells de
la llengua, vida activa, de treball i vida
política».
Seguidament
reproduïm,
a
tall d’exemple, unes quantes
mostres, necessàriament breus, del
pensament de l’il·lustre pollencí Picó
i Campamar, tot respectant-ne la
grafia original:12
«La pátria catalana, la donzella
mes bella y mes gentil, la madona
mes rica i agradosa, la regina que
de totes les que ‘s veuen al enfonzar
la vista dins l’escura y confosa etat mitjana es la
primera en gloria y magestat […].»
«[…] catalanista, al menys per mi, ho es aquell
que estimant la pátria en son conjunt de creencies,
de recorts y d’esperances, lleys y costums,
tradicions y llengua, traballa á totes hores per dexar
com en depósit á sos fills aquesta rica herencia de
1. L’Ajuntament de Pollença (Mallorca nord-occidental) ha
declarat l’any 2016, centenari de la mort de l’escriptor, l’any
Ramon Picó i Campamar, i ha programat tot un seguit d’actes
que recordaran la seva obra i la seva figura.
2. Extret del llibre Discursos i parlaments, de Ramon Picó i
Campamar (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985).

creencies salvadores y ab elles les virtuts que al
mateix temps que fan la grandesa de sa vida, fan
també, com diu un gran predicador de França, la
prosperitat de la nació y l’alegria de la casa.»
«[…] al anar á la unió ab Castella no anarem á
renunciar en favor seu la nostra personalitat ni cap
dels drets inherents á la mateixa.
[…]. Hi anarem pera ajudarnos mútuament, però
a condició de ser cadascú senyor de lo seu y viure
independent á casa seua.
¿Y es aixó lo que passa? Nó.
Fa segles que Castella trevalla pera estrafer la
nostra fesomia y anular la nostra personalitat.»
«Per nostra benvolguda Patria catalana tant
ó més va fer lo Rey en Jaume ab sa ploma que
ab sa espasa; que si ab aquesta
la feu creixer estenent per mar y
terra sos dominis, ab la ploma obrí
nous horitzonts á la seva ánima y
despertá en ella la conciencia de la
seva nacionalitat.»
«[…] la vida de la llengua és la
vida de la patria.»
«Lo que cal es no deslligar
y menys separar aquests dos
conceptes de llengua y nacionalitat.
Si volem que la llengua visqui,
es necessari procurar-li aquest
organisme que reclama. Los que
s’afanyaren á fer reviure la llengua
de que avuy nos fan hereus, nos posan en lo cas
de lluytar pera guanyarli tot quan li es indispensable
pera viure l’única vida que pot viure la llengua d’un
poble qu’estima ‘l seu nom y la seva dignitat.»
«L’arbre secular de nostra patria ha reflorit:
Catalunya s’es alçada, y prenent sa bandera de la
má freda y crispada del conceller Casanova, encara
ha tingut força per alçarla amunt, y ha tingut encara
prou alè pera llançar un crit de ¡llibertat! […].» ♦
Andreu Salom i Mir
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Recordem Ramon Llull
Vergonya sense pecat és manca
d’amor del qui no sap estimar
Ramon Llull (1232 - 1316)

Ramon Llull, una vida
al servei d’una idea
Jo he estat un home casat, he tingut fills; era
bastant ric, lasciu i mundà. Vaig deixar-ho tot
de bon grat per poder-me dedicar a fomentar
l’honor de Déu i el bé públic, i a exaltar la santa fe.
Vaig aprendre l’àrab i vaig anar moltes vegades
a predicar als sarraïns; per causa de la fe vaig ser
pres, empresonat, colpejat. He treballat quarantacinc anys per aconseguir que l’Església i els
prínceps cristians s’interessessin pel bé públic.
Ara sóc vell, ara sóc pobre, i encara tinc el mateix
propòsit, i el tindré fins a la mort, si Déu voldrà.
Ramon Llull, El fantàstic (1311)		

A

mb aquestes paraules, Ramon Llull (12321316) s’adreça al clergue Pere en la seva obra
El fantàstic, escrita en llatí cinc anys abans
de morir, quan en tenia setanta-nou. Llull, ja vell,
hi demostra la seva tenacitat malgrat les dificultats
i sofriments, i el seu absolut lliurament a la causa
que ha estat l’objectiu de tota la seva vida creativa.
I encara una cosa més: per a portar a terme aquest
ideal, Llull confessa que ha estat capaç d’abandonar
del tot una vida familiar i plaent.
La confessió d’aquest «català de Mallorques»,
com ell mateix s’anomenava, impressiona. Ramon
Llull és un personatge extraordinari, genial, intel·
ligentíssim, generós, solidari, treballador incansable… Possiblement, Ramon Llull és l’autor per antonomàsia de la cultura catalana de tots els temps, el
que ha estat més estudiat i el que té més prestigi
internacional: és lògic, doncs, que celebrem amb
bombo i platerets el 700 aniversari de la seva mort.
Ramon Llull és autor d’una obra immensa: va
escriure més de 260 obres, en llatí, en català i àrab,
que ell mateix es va encarregar de fer traduir (a l’occità, al francès, al llatí), de fer copiar i de difondre
6
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Miniatura XI del Breviculum
Ramon Llull discuteix sobre les capacitats i virtuts de l’Art
amb Tomàs Le Myésier, que va ser el principal deixeble que va
tenir a la Sorbona de París. Le Myésier era metge dels reis de
França i va ser ell qui va fer il·lustrar amb dotze miniatures el
manuscrit conegut com a Breviculum i que es troba a la Biblioteca de Karlsruhe (Alemanya).
Ramon Llull apareix a l’esquerra de la miniatura, vestit amb
un hàbit de color marró, com el dels franciscans. Tomàs Le
Myésier apareix a la dreta, vestit amb una gramalla de color
blau, pròpia dels metges. A terra, entremig de tots dos, hi ha
llibres col·locats en una taula baixa, que representen les obres
de Ramon Llull. Pels marges del manuscrit hi ha escrits conceptes importants de l’Art i que són atributs de Déu: bonesa,
grandesa, sapiència, virtut, glòria.
Foto: Internet

arreu de l’Europa Occidental. I és un activista incessant: emprèn nombrosos viatges per Europa i pel
Nord de l’Àfrica, per a estendre arreu el coneixement del seu sistema de pensament generatiu que
és l’Art i per a convèncer els infidels de la superioritat del cristianisme. La seva és una vida lliurada a la
causa de la fe i de l’Església, sense ser un clergue
ni pertànyer a cap orde religiós i sense tenir estudis
reglats. Ramon Llull és un autodidacte, un laic que
accedeix al món del saber i que és capaç de desenvolupar una obra gegantina que toca els temes
més diversos: filosofia, teologia, ciència, medicina,
lògica, retòrica, literatura.

any de commemoracions
El Llibre de contemplació en Déu (1271-1274),
escrit després de la conversió a la penitència (1263)
i durant la Il·luminació de Randa (1274), és una obra
fonamental i immensa (ocupa set volums en l’edició
moderna). És la primera obra en prosa que escriu, i
com que vol redactar el millor llibre del món contra els
errors dels infidels, ho fa en àrab. La redacció original
no s’ha conservat, però la podem llegir en la traducció
al català que en va fer Llull mateix, que després la va
fer traduir al llatí perquè l’obra tingués la màxima difusió possible. L’important d’aquesta obra —una enciclopèdia espiritual escrita per afavorir el coneixement
i la lloança de Déu— és que conté, en germen, tot el
pensament i bona part de les formes expressives que
Llull va desenvolupar en la seva producció posterior,
incloent-his les bases de l’Art. O sigui, que quan Llull
va començar a escriure, ja ho tenia tot al cap. Després
van venir el Romanç d’Evast e Blaquerna (ca. 1283),
el Fèlix o Llibre de meravelles (1289), l’Arbre de ciència (1295-1296), etc.
Ramon Llull era un home genial, amb una ment
molt ben estructurada i amb la ferma convicció que
la tasca que havia decidit emprendre era de gran
volada. ♦
Antònia Carré, professora col·laboradora del grau
de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC

Miniatura III del Breviculum, que explica la història amb l’esclau moro que Llull es va comprar perquè li ensenyés àrab.
A l’esquerra hi ha Ramon Llull i l’esclau moro, asseguts
l’un enfront de l’altre amb una taula i un paper entremig. L’esclau li ensenya àrab. A la part del mig, l’esclau ataca Ramon
Llull amb una espasa, es veu com li clava la fulla a l’abdomen.
A la part de la dreta hi ha la presó i l’esclau penjat del sostre
amb una corda al coll, mentre Ramon Llull se’l mira. El suïcidi de l’esclau evita que Llull hagi de decidir ajusticiar-lo per
l’ofensa que ha comès contra ell.
Foto: Internet

Podeu trobar aquest article en línia a <http://llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/2016/01/recordemramon-llull-una-vida-al-servei.html#more>

Nòtula

‘Amatent’ vol dir ‘atent’?

Tot va començar fa quatre dies amb una piulada de la regidora Carina Mejías, del grup parlamentari Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona: «Estarè emetent. Gràcies per la credibilitat» (sic). L’escriptora Empar
Moliner li va respondre que «una cosa és estar “amatent” i una altra, estar “emetent”. Suposo que vostè
no vol emetre».
Aleshores els seguidors van fer bullir l’olla. Que si dues faltes en sis paraules (mireu-vos el primer accent),
que si la normalització, que si s’ha de llegir més, que si tomba, que si gira.
Però jo ara dic que si un és amatent és que és amable, accessible al tracte. O bé, si un és o està amatent vol dir que és ràpid en l’acudit o en l’acció; vol dir, també, que està ‘disposat a fer’. Em fa l’efecte que
alguns periodistes de la ràdio i de la televisió sovint diuen «estaré amatent» quan volen dir, simplement,
«estaré atent/a» (al que em diguis, al que passi, a les notícies).
David Paloma
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Ramon Llull a l’abast d’infants i joves
Pere Martí i Bertran, professor i escriptor

L

es adaptacions i actualitzacions d’obres clàssiques perquè els lectors del moment hi puguin
accedir amb més facilitat és una pràctica habitual en la majoria de cultures del nostre entorn.
L’exemple paradigmàtic, que ha servit de model a
moltes d’altres, el trobem en la cultura anglosaxona,
en què les edicions d’un mateix títol, adaptades a
tota mena de possibles lectors, des de l’infantil fins
al que té dificultats lectores, passant pels estudiants
estrangers, els de secundària o els universitaris, es
multipliquen i esdevenen un segment important del
mercat editorial. No cal dir que l’absència de drets
d’autor ho afavoreix. A casa nostra, les col·leccions
de clàssics adaptats s’han adreçat fonamentalment
al món de l’ensenyament1 i durant anys s’han limitat
a oferir autors anglosaxons (Shakespeare, Dickens,
Defoe, Barrie, Stevenson…) amb algun d’escadusser d’altres cultures, sobretot de la francesa (Dumas,
Verne, Leroux…), a més dels considerats clàssics,
naturalment (Homer, Les mil i una nits…).2
Des de fa uns deu anys, però, el panorama ha
anat canviant i els títols catalans han començat a
fer-se un forat en les col·leccions existents o fins
i tot n’han vist néixer de noves de dedicades als
nostres autors. Les raons són molt diverses, i no les
analitzarem pas ara i aquí. La principal, sense cap
mena de dubte, la trobem en la dificultat dels lectors
joves, i no tan joves, a l’hora de llegir els clàssics, per
molt anotades i comentades que siguin les edicions.
També és un fet, però, que les commemoracions,
com la d’enguany dels 700 anys de la mort de
Ramon Llull, hi han col·laborat extraordinàriament.
Benvingudes siguin, les adaptacions, si són
rigoroses, estan ben fetes i obren el coneixement de
la nostra literatura a lectors que d’una altra manera
difícilment hi accedirien.

Les edicions anteriors a l’any Llull

No ens ha de fer estrany que l’obra de Ramon
Llull, i sobretot un títol, el Llibre de les bèsties, hagi

1. Naturalment en trobaríem alguna excepció, com ara la col·
lecció «Històries» de l’Editorial Bruguera, que en la dècada de

1960 ja va publicar adaptacions en català dels anomenats clàssics de literatura juvenil, com Dickens, Verne, Twain, Defoe…
En aquell moment, lògicament, la col·lecció no podia pas
pretendre d’arribar a l’escola, ja que el català n’era totalment
absent.
2. Gosaria dir que l’única excepció va ser la col·lecció «El fanal
de Proa», que hi va incloure alguns autors catalans, com Jacint
Verdaguer, Joanot Martorell o el rei Jaume I.

8
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estat de les més publicades, juntament amb el
Tirant lo blanc, en col·leccions escolars anotades i
adaptades. Entre moltes altres floretes que els crítics
i estudiosos de la literatura catalana li han dedicat,
a Llull, només en destacaré un parell, però ben
significatives. Aquesta de Martí de Riquer: «Ramon
Llull és el primer escriptor català de categoria, ja que
abans d’ell la prosa catalana es troba en un lògic
i natural estat de romanç incipient i titubejant, que
només gosa donar-nos textos jurídics, històrics i
religiosos on es veu una llengua de bolquers, per
molt prometedora que sigui, i una migradíssima
pretensió literària».3
I encara aquesta altra de Josep Enric Rubio:
«L’originalitat del seu pensament i la qualitat sense
parió de la seva literatura han fet de Llull la figura
més destacada de la cultura catalana de tots els
segles arreu del món».4
Un clàssic del prestigi universal d’un Ramon
Llull s’havia de fer conèixer, havia de formar part
de les lectures escolars i per això ben aviat en
trobem edicions anotades i adaptades, sobretot del
Llibre de les bèsties, com hem apuntat. La primera
adaptació de la qual tenim constància és una
d’anònima publicada pel Grup Escolar Ramon Llull,
l’any 1933, impresa al taller de la mateixa escola i
amb il·lustracions infantils fetes per alumnes. Un any
més tard, el 1934, l’editorial barcelonina Impremta
Elzeviriana i Llibreria Camí també en publica una
edició per a nois i noies, a càrrec de la mestra i
pedagoga Anna Rubiés, que podria ser que tingués
alguna relació amb l’edició del Grup Escolar Ramon
Llull que hem esmentat, ja que en fou directora. Per
raons òbvies hem de fer un salt de gairebé cinquanta
anys: l’any 1981, les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat en publiquen una nova adaptació, feta
per Aurora Díaz Plaja i il·lustrada per Pilarín Bayés, a
la col·lecció d’àlbums infantils «Llibres del sol i de la
lluna». Al cap d’un any, l’editorial Miquel A. Salvatella
publica, anònimament, una adaptació de les faules
principals del llibre, titulada Exemples extrets del
‘Llibre de les bèsties’ de Ramon Llull, il·lustrada per
Francesc Salvà i publicada en una col·lecció molt
diversa titulada significativament «Una mica de
3. Història de la literatura catalana, volum 1, Editorial Ariel, Barcelona 1964, p. 339.
4. Nou diccionari 62 de la literatura catalana, dirigit per Enric
Bou, Edicions 62, Barcelona 2000, p. 408.

any de commemoracions
tot».5 L’any 1991, de nou les Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, ara dins la col·lecció «El tinter dels
clàssics», publiquen una antologia anònima titulada
Llibre d’Amic i Amat, il·lustrada per Julio Vivas (1991).
A partir de la dècada de 1990 el Llibre de les bèsties
forma part de la majoria de col·leccions escolars, que
es multipliquen durant gairebé vint anys. Algunes
edicions han desaparegut,6 d’altres romanen vives o
traslladades a altres col·leccions (vegeu la bibliografia
adjunta). Sense ànim d’exhaustivitat, aquest era el
panorama abans de l’arribada de l’any Llull, en què
un bon nombre d’editorials amb col·leccions escolars
l’han incorporat al seu catàleg.

Les edicions de l’Any Llull

Només una editorial s’hi va avançar significativament, les Publicacions de l’Abadia de Montserrat
altra vegada, que sempre han tingut una voluntat
de servei. Concretament l’any 2008 ja va publicar,
a la col·lecció de lectura fàcil «Tant de gust...»,
una adaptació del Llibre de les bèsties a càrrec
de M. Carme Bernal i Carme Rubio, títol que va
reeditar l’any 2015 arran de la commemoració. Una
commemoració, la dels 700 anys de la mort de Llull,
que ens ha proporcionat adaptacions destinades a
lectors d’allò més variats. Tot i que n’oferim la fitxa en
la bibliografia adjunta, en farem un breu repàs. Per
a primers lectors i en format àlbum hem de destacar
la magnífica edició, adaptació i il·lustració de l’obra
Llibre del gentil i dels tres savis de Fragmenta
Editorial, l’única que s’ha atrevit a adaptar un llibre
que no sigui el Llibre de les bèsties. D’aquest títol,
en canvi, en trobem edicions per a totes les franges
d’edat: a partir de 8 anys tenim, a part de l’esmentada
de Bernal i Rubio, la de Teresa Broseta, publicada
per Bromera; a partir de 9-10 anys, tenim la de qui
signa aquest article, consistent en una selecció de
les principals faules que conté el llibre i que per això
es titula Faules del Llibre de les bèsties (Barcanova);
a partir de 12 anys tenim tant la de Laura Borràs
(Santillana) com la de Muntsa Farré (Barcanova); i a
partir de 14-15 la de Roc Casagran (Sembra Llibres);
i encara per a lectors a partir de 16 anys, i sobretot
per a adults, hem de destacar l’adaptació de Miquel
Desclot (Proa), que, a diferència de les anteriors,
també conté l’edició original,7 acarada a la versió

5. Val a dir que arran de l’Any Llull l’editorial ha reeditat l’obra a la
mateixa col·lecció i amb el mateix format, però amb dos canvis
ben significatius: les il·lustracions són d’Anna Torralba i l’adaptació s’atribueix a Francesc Salvà, que en la primera edició només
hi consta com a il·lustrador.
6. Per exemple, les del Llibre de les bèsties de Laertes, de l’Atzar Edicions o d’Hermes. O també la del Llibre de meravelles
de Teide.
7. Com indica Desclot mateix en el pròleg, reprodueix l’edició
d’Eugènia Gisbert, publicada pel Patronat Ramon Llull de Palma

de Miquel Desclot. Val a dir que, seguint la tradició
dels bestiaris, totes, incloent-hi la de Desclot, tenen
il·lustracions d’allò més variades i adequades a les
edats dels lectors.

Altres aproximacions per a infants i joves

A part de les adaptacions que hem comentat,
l’Any Llull ens ha proporcionat altres aproximacions
a la seva persona i a la seva obra que ens sembla
que val la pena de destacar, ja que poden ser d’allò
més útils per als ensenyants i molt interessants per
al públic infantil i juvenil. En primer lloc destacarem
la biografia il·lustrada, també en format àlbum,
que el professor Albert Soler ha dedicat al beat
mallorquí, titulada Ramon Llull i editada també per
les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Foto: Editorial Barcanova

A més d’aquesta biografia hem de destacar
l’adaptació en clau de comèdia musical que Marc
Rosich i Clara Peya han fet del Llibre de les bèsties
per al programa familiar del Teatre Lliure, que
no dubtem que durant el curs 2016-2017 atraurà
nombroses escoles, a part del públic familiar per al
qual s’ha pensat.8 I encara volem destacar, perquè
és un document molt ben elaborat i molt adequat
(2011-2014).
8. Val a dir que al llarg dels anys, en el món teatral se n’han fet
adaptacions diverses. Esmentaré dues de les que van tenir més
ressò: la primera la va fer TVE per al programa infantil «Terra
d’Escudella» i es va emetre el 14 de maig de 1977. La segona
és la dels Comediants, amb música inclosa, feta a proposta del
Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya i estrenada al
Teatre Romea el 2 de febrer de 1995.
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per als lectors joves, el dossier que la revista Cavall
Fort ha dedicat a l’escriptor mallorquí, titulat «Ramon
Llull, un home fantàstic».9 Es tracta d’una vintena de
pàgines en què es repassen la vida i l’obra de Llull
mitjançant textos, il·lustracions, mapes… I no podem
acabar aquesta aproximació a l’obra de Llull per a
infants i joves sense fer-nos ressò d’un programa
educatiu en xarxa molt variat i d’allò més útil, que és
una iniciativa de la Fundació Carulla i de la Fundació
Catalunya - La Pedrera i que han titulat Enllulla’t.10
No cal dir que la pàgina oficial de l’Any Llull11 també
conté molta informació i molt de material. ♦

Bibliografia a l’abast
Adaptacions del Llibre de les bèsties de Ramon
Llull (edicions de l’Any Llull)
– Adaptadora: Muntsa Farré. Il·lustradora: Gisela
Bombilà. Editorial Barcanova, Barcelona 2016, 80
pàgines.
– Adaptador: Pere Martí i Bertran. Il·lustradora:
Maria Espluga. Editorial Barcanova, Barcelona
2016, 60 pàgines.
– Adaptador: Roc Casagran. Il·lustradora: Aitana
Carrasco. Editorial Sembra Llibres, Carcaixent
2015, 104 pàgines.
– Adaptadora: Teresa Broseta. Il·lustrador: M.
Á. Giner Bou. Editorial Bromera, Alzira 2015, 87
pàgines.
– Adaptador: Miquel Desclot. Il·lustrador: Perico
Pastor. Editorial Proa, Barcelona 2015, 205 pàgines.
(Inclou el text en català antic i en català actual.)
– Adaptadora: Laura Borràs. Il·lustradora: Pilarín
Bayés. Editorial Santillana, Barcelona 2015, 83
pàgines.
– Títol: Tant de gust de conèixer-lo, senyor Llull
(inclou una adaptació del Llibre de les bèsties).
Adaptadores: M. Carme Bernal i Carme Rubio.
Il·lustrador: Lluïsot. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona 2008 (2a edició, 2015), 79
pàgines. (Reconeixement de text de lectura fàcil per
a col·lectius amb dificultats lectores.)
Altres adaptacions d’obres de Llull
– Llibre del gentil i dels tres savis. Adaptador:
Ignasi Moreta. Il·lustradora: Àfrica Fanlo. Fragmenta
Editorial, Barcelona 2016, 36 pàgines (sense
numerar). N’hi ha traduccions al castellà, al
portuguès i al francès.
9. Cavall Fort, núm. 1289-1290 (abril 2016), p. 17-37.
10. http://enllullat.cat/
11. http://anyllull.cat/
10
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– Ramon Llull. Autor: Albert Soler. Il·lustrador:
Sebastià Serra. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona 2015, 20 pàgines (sense
numerar).
Edicions anotades i adaptacions escolars que
encara trobem al mercat
– Llibre de les bèsties, Editorial Teide (Col·lecció
«Pas de lletres», núm. 3). Curador: Ismael Calvet
Valentín, Barcelona 2008.
– Llibre de les bèsties, Editorial Barcanova
(Col·lecció «Antaviana Nova» / «Clàssics catalans»,
núm. 174). Curadora: Montserrat Vallès, Barcelona
2004. La primera edició va sortir a la col·lecció
«BDLC», núm. 25, l’any 1991.
– Llibre de les bèsties, Editorial Bromera
(Col·lecció «Els nostres autors», núm. 13). Versió
i notes de Francesc Machirant. Alzira 1991 (2014,
34a edició).
– Llibre de les bèsties. Llibre del cel, Edicions
de la Magrana (Col·lecció «L’esparver», núm. 156).
Curador: Lluís-Anton Baulenas. Barcelona 2001.
Anteriorment, la mateixa edició va ser publicada per
GEA Edicions (1986) i dins la col·lecció «L’Esparver
Llegir» (1987), ja de La Magrana.
– Llibre de les bèsties, Angle Editorial (col·lecció
«Angle lector», núm. 3), per al batxillerat. Curador:
Xavier Bonillo. Versió moderna del text de Toni Sala.
Barcelona 2007.
– Llibre de les bèsties, Editorial Proa (col·lecció
«Les Eines», núm. 19). Versió moderna a càrrec de
Xavier Vernetta. Curador de l’edició clàssica: Ferran
Gadea. Barcelona 2002. Reeditada a Educaula /
Edicions 62, Barcelona 2012. També n’hi ha una
edició amb només el text clàssic a càrrec de Ferran
Gadea, a la mateixa col·lecció. Barcelona 2009.
– Contes exemplars, Educaula / Edicions 62
(col·lecció «Educació 62», núm. 80). Antologia de
fragments narratius breus provinents de diverses
obres de Llull. Curadora: Antònia Carré-Pons.
Barcelona 2013. Per al batxillerat.
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El saber «proverbial» de Ramon Llull
Francesc Tous

E

n el marc de la cultura catalana i occidental de la
baixa edat mitjana, l’obra de Ramon Llull (12321315/1316) és extraordinària i descomunal per
múltiples raons. En primer lloc, per la seva enorme
extensió —més de 250 obres escrites en poc més
de quaranta anys, algunes immenses, com el Llibre
de contemplació (1273-1274)—; en segon lloc, per la
seva qualitat i originalitat —Llull va crear un nou sistema de pensament, l’Art, que aspirava a esdevenir un
singular mètode que permetés distingir la veritat de la
falsedat—; i, en tercer lloc, per la seva gran diversitat:
Llull va escriure sobre pràcticament totes les disciplines del saber de l’època i va ser capaç d’aprofitar
tots els registres i gèneres que tenia a l’abast. Així, el
mallorquí és el responsable de complexos tractats en
què exposa el funcionament de l’Art, que començà
a desenvolupar a partir de 1274 amb l’Art abreujada
d’atrobar veritat i què culminà amb la redacció de l’Ars
generalis ultima i l’Art breu (1308). També és l’autor
d’un gran nombre de tractats teològics, filosòfics, jurídics, mèdics, lògics, científics, etc., la majoria escrits
en llatí, la llengua culta de l’època, però alguns també
en català. Al mateix temps, Llull, que de fet era un intel·
lectual laic i autodidacte, es preocupà que el saber que
transmetia mitjançant la paraula escrita no es quedés
reclòs en els medis purament universitaris o clericals.
És per això que redactà moltíssimes obres de caràcter
divulgatiu adreçades especialment a les classes socials menys formades, però que en aquell moment mostraven profundes inquietuds intel·lectuals i espirituals.
Llull concebé enciclopèdies especialment pensades
per a aquest públic, en les quals mirava de mostrar el
funcionament de l’Art d’una manera més accessible,
però també tractats didàctics i catequètics de tota
mena, llibres de caràcter filosòfic i teològic adaptats
als coneixements dels laics, especialment a través
del gènere del diàleg, i reculls de narracions, poemes
i les seves famoses novel·les —el Blanquerna, en
el qual està inclòs el cèlebre Llibre d’amic i Amat, i
el Fèlix o Llibre de les meravelles, que comprèn el
Llibre de les bèsties. Un dels gèneres que igualment
captaren l’atenció de Llull van ser les col·leccions de
proverbis o de sentències. Els reculls de tipus gnòmic,
que transmetien una sèrie de consells morals sobre
el bon regiment de la conducta, tant a nivell personal
com a nivell social, eren molt habituals en aquella
època, sobretot perquè a causa de la brevetat dels
enunciats que aplegaven, facilitaven a bastament
l’aprenentatge i la memorització dels continguts.
Llull va escriure una quantitat ingent de proverbis,
al voltant de vuit mil. La majoria estan aplegats en
els Proverbis de Ramon (1296). Es tracta d’una
col·lecció d’abast enciclopèdic que aborda els

coneixements més importants de l’època i que està
organitzada en tres parts, cadascuna de les quals
conté cent capítols temàtics. Atès que per a Llull un
proverbi és simplement «una breu proposició que
conté en si molta sentència» —és a dir, un enunciat
que diu molt en poques paraules—, a diferència del
que sol ser habitual, els proverbis lul·lians no tracten
exclusivament assumptes de caire moral. N’hi ha
molts que són màximes filosòfiques, axiomes lògics
o sentències sobre temàtiques diverses: «Que Déu
existeixi és necessari perquè existeixi el sobirà bé»,
«Cap accident no és causa», «No hi ha cap ciència que
ennobleixi tant l’enteniment com la teologia». En un
altre recull, l’anomenat Arbre exemplifical (1295-1296),
Llull hi inclou una mena de proverbis molt diferents
dels que acabem de transcriure: «—Boca —digué la
voluntat—, per què mengeu massa? —Voluntat —
digué la boca—, i per què vós no em tanqueu?» En
aquest cas sí que tenen intenció moralitzant, però
Llull personifica entitats abstractes —aquí un òrgan
que representa un sentit corporal, el gust, i una de
les tres potències de l’ànima, la voluntat— per tal
d’atraure l’atenció del lector, sorprendre’l, complaure’l
i fins i tot divertir-lo.
Per la seva banda, els proverbis que Llull insereix
en la Retòrica nova (1301) segueixen la tradició
dels Disticha Catonis, atès que proporcionen
ensenyaments ètics fonamentals i s’enuncien en
dístics octosíl·labs: «No vulguis ésser virtuós / per
tal que se’n diguin llaors.» En 1302, Llull encara va
escriure una altra col·lecció, els «Mil proverbis»,
dividida aquest cop en 52 capítols que tracten temes
com el bon exercici del poder, l’amistat i l’enemistat,
les virtuts i els vicis, la vida i la mort o l’ús correcte
de la paraula: «Fuig abans del mal príncep que de la
serpent», «No venguis el teu amic a canvi de diners
ni el perdis per culpa de la ira», «Pensa molt, parla
poc i seràs savi».
Malgrat la diversitat de qüestions tractades,
recursos retòrics utilitzats i finalitats perseguides,
tots els proverbis lul·lians comparteixen una mateixa
dimensió didàctica i una idèntica voluntat d’estimular
el lector perquè augmenti els seus coneixements,
faci treballar l’intel·lecte i, en darrer terme, orienti la
seva vida vers la consecució de la virtut, la pràctica
del bé i l’estima de Déu. A més, en general, i malgrat
que sovint transmetin consells tòpics, són clarament
originals, en el doble sentit del terme: la majoria són
«proverbis d’autor», inventats per ell mateix, i n’hi ha
molts que alhora són insòlits i xocants. L’obra i, en
particular, els proverbis de Llull encaixen perfectament
en aquell lema que fa alguns anys es va aplicar a la
cultura catalana: són singulars i universals. ♦
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Per un veritable procés de normalització
Lingüística a la Catalunya independent

E

ls sotasignats, estudiosos de la llengua, filòlegs, lingüistes, docents, escriptors, traductors, juristes i
professionals d’àmbits afins, considerant la situació real de la llengua catalana i en la perspectiva del
procés constituent que ben aviat s’encetarà a Catalunya, pel mandat democràtic expressat el 27 de
setembre proppassat, es creuen en el deure ciutadà d’exposar a l’opinió pública això que segueix.

CONSTATEM
1. Que la llengua catalana és la llengua de Catalunya, en el sentit que és la llengua endògena del territori
de Catalunya, on s’ha format i ha evolucionat històricament, i des d’on es va estendre als territoris contigus
del País Valencià i les Illes Balears. És la llengua en què sempre ha parlat el poble català.
2. Que la llengua catalana no està, tanmateix, en la situació normal d’una llengua territorial en el propi
territori; perquè, a causa de l’annexió del Principat de Catalunya al Regne de Castella d’ençà de 1714, el
castellà, com a llengua de dominació, li disputa coercitivament aquest estatus de llengua territorial i ha
intentat i continua intentant repressivament de desplaçar-la dels àmbits d’ús lingüístic general. Igualment
s’esdevé al País Valencià des de 1707, a Mallorca i Eivissa des de 1715 i a Menorca des de 1802. De la
mateixa manera, s’ha anat imposant el francès als comtats del nord (ara coneguts com a Catalunya del
Nord), a partir de l’annexió d’aquesta part del Principat en 1659 al Regne de França.
3. Constatem també que, com sol ser típic dels processos de dominació política lingüística, el mecanisme
per a aconseguir la implantació del castellà a Catalunya va ser i continua essent la bilingüització forçosa
de la població. Un procés que va costar segles i que fins a 1939 encara era força precari, pel que fa a
la major part de les classes populars. El règim dictatorial del general Franco va completar tanmateix en
dues generacions aquest procés de bilingüització forçosa mitjançant la repressió político-jurídica de l’ús del
català, l’ensenyament obligatori i l’extensió dels nous mitjans de comunicació, un i altres absolutament en
castellà, i la utilització d’una immigració arribada de territoris castellanoparlants com a instrument involuntari
de colonització lingüística.
4. Constatem que el règim constitucional de 1978 ha refermat la continuïtat de la imposició político-jurídica
del castellà a Catalunya. La legislació de la Generalitat restablerta i la política lingüística consegüent han
servit per a superar en certs àmbits i força precàriament la minorització total soferta pel català en mans del
franquisme, però no pas per a revertir la norma social d’ús subordinat del català al castellà que condiciona
l’ús lingüístic quotidià de la immensa majoria dels parlants i que porta a una indefectible substitució de la
llengua del país per la llengua imposada per l’Estat.
5. Constatem que aquest procés de substitució s’ha anat accelerant, de manera que la situació actual
de la llengua catalana en la majoria d’àmbits d’ús general és extremament crítica, fins al punt que el català
no és a hores d’ara, a Catalunya, la llengua no marcada, aquella que espontàniament qualsevol habitant
empra per a adreçar-se a un desconegut. Tampoc no és la llengua predominant entre les generacions
de la dita «immersió»: en les zones més poblades la coneixen però l’usen mínimament. I, en paral·lel a
l’arraconament social, la degradació qualitativa, estructural, de la llengua no ha parat de créixer en el camí
de convertir-se en una mena de dialecte del castellà.
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DENUNCIEM
1. La profunda anormalitat que significa que a Catalunya (i en tots els altres països de llengua catalana)
la realitat lingüística normal en un país amb immigració aparegui en certa manera capgirada: la llengua
de la immigració (però només l’espanyola) pren a tots els efectes el rol de llengua per defecte, de llengua
del país, de llengua nacional, i, contràriament, la llengua del país va esdevenint privativa d’una comunitat
closa, que es va reduint i acabarà desapareixent, com sol passar amb les llengües d’immigració. Aquesta
anormalitat resta distorsionada per la major part de les enquestes lingüístiques que es promouen.
2. Denunciem la ideologia política de l’anomenat «bilingüisme», que s’ha anat inoculant des de les esferes
de poder a tota la població catalana d’ençà de 1978 per justificar el règim jurídic establert per la Constitució
i l’Estatut d’autonomia fent creure que la coexistència de dues llengües a Catalunya, totes dues amb un
suposat mateix estatus d’oficialitat i igualtat de drets, és un fet natural, positiu, enriquidor i democràtic. En
realitat, aquesta ideologia bilingüista no és res més que una manera d’encobrir i legitimar la subordinació d’una
llengua a l’altra i el consegüent procés de substitució lingüística que pateix la societat catalana. La lentitud
d’aquest procés fomenta entre la població el miratge que el bilingüisme social pot permetre el reeiximent de
la llengua minoritzada i una situació d’equilibri permanent entre la llengua endògena i l’exògena.
3. Denunciem les manifestacions d’alguns grups polítics que, sota la capa de la ideologia bilingüista,
proposen per a la futura República Catalana que la anormalitat lingüística actual continuï essent garantida
i esdevingui la falsa normalitat de la república.
MANIFESTEM
1. La urgència d’una presa de consciència del problema social que constitueix per a la societat catalana
el desballestament lingüístic creat per la dominació espanyola, una consciència que ara manca en la majoria
dels ciutadans i en molts dirigents polítics. Cal que tothom entengui que un dels grans problemes d’estat de
la nova república, potser el més important, serà el problema lingüístic, perquè afecta la base mateixa de la
cohesió social.
2. Manifestem la necessitat que aquesta consciència lingüística informi el debat ciutadà del procés
constituent i el consens constitucional, si no es vol que la nova constitució sigui una forma de tancar en
fals el problema lingüístic i entrebanqui o fins impossibiliti de començar a solucionar-lo per les úniques vies
possibles: a) la restitució al català de l’estatus de llengua territorial de Catalunya (i igualment per a l’occità a
la Vall d’Aran); b) la reversió de la pràctica de la subordinació sistemàtica i generalitzada de l’ús del català
(o de l’occità) a l’ús del castellà, i c) la recuperació progressiva de la genuïnitat de la llengua.
3. Manifestem finalment la necessitat, com a fruit de la presa de consciència lingüística, de la creació
d’un ampli moviment ciutadà per la normalització lingüística que aplegui com més vagi més voluntats
compromeses en una conducta superadora de la subordinació lingüística; un moviment en què cal que vagi
confluint tothom, sigui quin sigui el seu origen i sigui quina sigui la seva llengua inicial.
4. Manifestem la necessitat, en definitiva, que s’incorpori al procés constituent la voluntat d’articular
la llengua catalana com a eix integrador de la nostra ciutadania en un marc d’assumpció pública del
multilingüisme com a riquesa individual i social, amb totes les mesures necessàries per a garantir que
tothom se senti reconegut i inclòs en la construcció d’un país normal, també pel que fa a la llengua. ♦
Paranimf de la Universitat de Barcelona, 31 de març del 2016
Signen 275 persones:
- 5 Premis d’Honor de les Lletres Catalanes;
- 32 membres de l’Institut d’Estudis Catalans i altres acadèmies;
- 63 catedràtics i professors de les universitats dels Països Catalans i d’algunes de fora;
- 59 escriptors i, corporativament, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana,
- i 117 filòlegs, lingüistes, catedràtics i professors de secundària, mestres i pedagogs, traductors, juristes
en dret lingüístic, tècnics de planificació lingüística, sociolingüistes, assessors lingüístics, correctors, exdirectors generals de Política Lingüística i ex-conselleres d’Ensenyament.
Podeu trobar la relació detallada d’aquests signants a http://llenguairepublica.cat.
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I si ens dual-lingüitzem?
David Valls

N

o fa gaire temps que una persona catalanoparlant em deia que no entenia com podia ser que
jo sempre parlés en català amb tothom sense
canviar mai de llengua; va argumentar que era una
qüestió d’educació, que si l’altra persona parlava en
castellà, jo també havia de canviar, obviant el fet
invers que poques vegades es compleix, però em va
servir d’excusa per a explicar-li la història següent,
que és ben real.

A la regió del Chaco al nord de l’Argentina hi ha
una àrea on es parlen tres llengües indígenes: la
cohoté, la nivaclé i la chulupí, totes tres pertanyen
a la família de les llengües matacoanes. Al mateix
temps, la majoria del jovent i molts homes també
saben parlar l’espanyol. La qüestió és que els habitants d’aquesta regió, independentment de quina
de les tres llengües hagin après a casa, quan es
comuniquen ho fan sense canviar de llengua. Cada
participant de la conversa parla en la seva llengua.
Campbell (2013, p. 260), tot citant Lincoln (1979),
n’anomena «dual-lingüisme», però nosaltres ja tenim
un terme encunyat que és «bilingüisme passiu», és
a dir: «jo t’entenc i no cal que canviïs de llengua,
perquè jo tampoc no canviaré». També és important
esmentar que en aquesta regió l’exogàmia lingüística hi és força habitual, això és, el fet que un parlant
d’una determinada llengua no es pot casar amb parlants de la mateixa llengua, sinó que ha d’anar a buscar parella en una altra comunitat lingüística. Com
que hi ha aquesta barreja constant de les tres llengües, tothom que és de la zona, les entén totes tres.
La tria lingüística, a més, no està condicionada
per paràmetres com ara la primera llengua apresa
a casa, el fet de ser home, dona, ric, pobre, el prestigi, etc., sinó que la tria ve donada per motius estètics de l’estil «m’hi sento millor», «m’agrada més»,
«crec que és més maca» i sobre la base d’aquestes
preferències, i —com que sobre gustos no hi ha res
escrit— és habitual de trobar que en una mateixa
família els components parlin entre ells en diferents
llengües. Segons Campbell, per a aquesta gent les
llengües no es mesuren per prestigi o per força: són
dos paràmetres que se’ls fan molt estranys d’aplicar
a les llengües; en canvi, a les societats occidentals
són usats per a imposar una llengua a una altra.
Vist això, estic segur que més d’un lector deu pensar que arran d’aquesta barreja lingüística aquestes
14
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tres llengües, o quatre, si hi comptem l’espanyol,
que és d’incorporació recent en aquesta zona—no
fa més de seixanta anys— deuen tenir un alt grau
d’interferència, sobretot en termes de manlleus de
lèxic. Doncs la resposta és que no. Aquestes llengües han acceptat molt pocs manlleus de l’espanyol
i de les altres llengües indígenes. Campbell (2013, p.
272) ho argumenta referint-se només a l’espanyol,
llengua que com he esmentat és d’arribada recent i
que, segons ell, quan hi va arribar aquestes llengües
indígenes ja tenien ben establerts els mecanismes
de creació de neologismes.
Aquest fet per a mi no és gaire plausible, ja que
penso que totes les llengües, des que són llengües,
tenen aquest mecanisme creat i actiu. El català té
perfectament establert el sistema de creació de neologismes i, per exemple, aquests últims tres-cents
anys no ha parat de manllevar lèxic de l’espanyol i,
aquests darrers anys, ja no només lèxic, sinó que
manlleva estructures fonètiques i morfosintàctiques.
En aquest cas, doncs, jo m’inclinaria més pel fet
que l’espanyol és una llengua de contacte recent,
on aquest contacte probablement és superficial i on
molta gent, com bé explica l’autor, no el sap parlar.
Però el punt més interessant és quan, més endavant, Campbell (2013, p. 273) esmenta que el fet que
tinguin pocs manlleus pot tenir a veure amb aquest
comportament de dual-lingüisme. Una persona que
no parla una llengua concreta, difícilment n’agafarà
paraules, si no és que aquestes paraules vénen
associades a conceptes d’importació que no existeixen en la cultura en qüestió i fins i tot, així, el manlleu
tampoc no queda garantit.
Tornant al català, he de dir que conec altres persones que mantenen aquesta actitud de dual-lingüisme envers el català, això és, que sempre es
mantenen en català. I sense haver-ne fet cap estudi,
sí que puc dir que parlen un català força depurat
de manlleus de tota mena, tenint en compte les circumstàncies sociolingüístiques actuals, evidentment. Entre aquestes persones m’hi incloc amb tota
la modèstia que calgui. I també puc dir que no és
una qüestió de puritanisme, ni cap mena de radicalisme de voler conservar una llengua impol·luta, sinó
que és la sensació que jo mateix tinc i que Campbell reforça amb l’exemple, que no sento la necessitat de barrejar agafant paraules d’una llengua que
normalment no parlo. En canvi, si un és parlant actiu
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de dues llengües, és normal que traspassi paraules d’una llengua a una altra i si, en comptes de ser
una persona, ho és una societat i està socialment
acceptat, llavors tenim el cas català.
Sigui com sigui, d’aquesta experiència, què en
podem extreure? Doncs que mantenir-se sempre
en català, dins els territoris de parla catalana, és un
exercici doble molt saludable. Primerament perquè
és una eina d’integració per als nouvinguts i per als
no tan nouvinguts; és una manera d’encomanar la
llengua i fer-la necessària, i en segon lloc, és una
eina per a mantenir una llengua que tots podem
reconèixer com a catalana. ♦
Bibliografia
Campbell, L. (2013). «Language Contact and Linguistic Change in the Chaco.» Revista Brasileira de
Linguística Antropológica, vol. 5, núm. 2, p. 259-291.

travessant el temps i l’espai, ens connectaven amb
les primeres edats del món i amb l’essència dels pobles.
Germà de Wilhem von Humboldt, alguns dels
seus punts de vista es feien ressò de les idees
d’aquest genial lingüista, per a qui cada llengua tenia una estructura interior que era el reflex de la visió
del món de la gent que la parlava.
Quan va arribar a San Juan Nepomuceno de
los Atures es va trobar que els indis Atures havien
desaparegut. Al poblat ja només hi quedaven unes
quantes famílies de llengua guahiba i maco.
Tot el que quedava dels Atures —li van dir— eren
les seves tombes en una cova del cap de la muntanya. «La sepultura de tota una nació destruïda» —li
van especificar en guahibo. Després d’unes quantes
hores de caminar i d’admirar la bellesa de les selves
i de les illes boscoses de l’Orinoco, Alexander von
Humboldt va localitzar una cova on va comptar prop
de sis-cents esquelets embalsamats amb reïnes
perfumades i pintats amb colors vermellosos.
Més endavant va arribar al poble veí de San José
de Maypure. Era de nit. La solitud del lloc, només
trencada pels xiscles dels ocells i el brogit dels salts
d’aigua, el va impressionar. L’endemà va poder admirar les cabanes dels habitants del poblat. Eren netes, endreçades, ordenades... Res a veure amb les
d’alguns missioners.

Foto: Internet

La llengua perduda dels Atures
Marcel Fité

E

l científic Alexander von Humboldt, autor de l’obra
De l’Orinoco a l’Amazones, va ser el primer europeu que es va adonar de la riquesa i de la diversitat de les plantes i dels animals que vivien als tròpics.
Era a la primeria del segle xix.

Al poble hi havia diverses espècies de lloros,
amb plomatges virolats i lluents, que sobrevolaven les cabanes com els coloms a casa nostra. Un
d’aquells dies, li van portar un lloro que parlava una
llengua que ningú no entenia. Humboldt va preguntar en quina llengua parlava. «Parla la llengua dels
Atures» —li van dir.
Era la llengua dels cadàvers momificats a dintre
de la cova. L’última vegada que va poder sentir-se
la seva parla va sortir del bec d’aquell lloro. Massa
tard, doncs, per a saber què li havia passat al seu
poble, massa tard per a poder-lo conèixer i saber
quina era la seva visió del món.
(Humboldt va travessar quatre vegades els Andes, va fer els primers dibuixos de les ruïnes inques, va reconèixer i donar nom al corrent fred de
les costes peruanes, etc., etc.). ♦

Es va adonar també que aquesta diversitat era
possible de fer-la extensiva al món de les llengües,
les quals eren, segons ell, els únics monuments que,
Llengua Nacional - núm. 95 - II trimestre del 2016
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La llengua en el diàleg Nord-Sud a la Mediterrània
(en la celebració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull)
Bernat Joan i Marí

A

ra que tot apunta que la fractura entre el
nord i el sud de la Mediterrània s’està fent
cada vegada més profunda, pens que ens
hem d’esmerçar a promoure elements que permetin
de refermar llaços entre l’una i l’altra riba. Un dels
elements fonamentals per a establir aquests llaços
prové, sense cap mena de dubte, del diàleg. Pens
que no podríem fer millor homenatge al patriarca de
les nostres lletres, el gran Ramon Llull, quan commemoram els set segles de la seua mort, que buscar elements de diàleg, de discussió, fins i tot de
confrontació d’idees, que abastin les dues ribes de
la Mediterrània. Potser així començarem a traçar un
camí del tot necessari per a evitar que en el futur la
nostra mar continuï essent un cementiri d’esperances escapçades i que torni a ser un camí en comptes d’esdevenir una frontera pràcticament insalvable.
Les reflexions al voltant de la identitat, la necessitat
d’avançar en el canvi de paradigmes polítics, el
dinamisme social ens porta a ambdues ribes a viure
processos que guarden relació amb la codificació
de les llengües, amb la política lingüística i amb la
planificació al voltant de la llengua. Des del nostre
àmbit sociolingüístic, sempre s’ha manifestat una
voluntat clara de conèixer processos sociolingüístics
que tenen lloc a la resta d’Europa. Però no hem estat
gaire capficats amb allò que ocorre a l’altra riba de
la Mediterrània, al nostre sud.
Certament, tenim coses en comú, en relació a
la planificació entorn de la llengua. Però també hi
ha diferències substancials, que poden ser objecte
d’aquest diàleg, d’aquest debat. Una part dels
elements comuns, d’altra banda, guarden relació
amb el fet que el sud de la Mediterrània ha estat
colonitzat pel nord. (Més endarrere en la història
va ocórrer a l’inrevés, però l’última colonització ha
estat nostra, i ha anat del nord cap al sud.) Per
tant, resulta ben pensable (i evident, d’altra banda)
que determinats elements de la política lingüística
del sud de la nostra riba procedeixen de l’herència
del nord. Però constatam la presència d’altres
elements que només trobam al sud, i que resulten
extraordinàriament estranys i aliens per als qui vivim
a la riba del nord (i per als valors que suposam
compartits entre nosaltres).
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Així mateix, la vinguda d’una nombrosa
immigració del sud a la riba nord estableix entre
nosaltres un contacte més potent del que havíem
tengut fins ara (almanco en els períodes històrics
recents). No sabem encara l’impacte que pugui tenir
l’acollença de refugiats procedents dels conflictes
bèl·lics de l’Orient Mitjà, sobretot si tenim en
compte la resistència de l’Estat espanyol a acollirne les quotes establertes per la Unió Europea (que
queden ben lluny de la que molts consideraríem
com a més pertinents, començant per la Generalitat
de Catalunya o per l’Ajuntament de Barcelona,
disposats a acollir-ne molts més).
Llengües oficials i models de política lingüística
La llengua oficial en més països de la conca
mediterrània és l’àrab. Aquesta llengua, originària
de fora de la nostra conca marítima, és avui llengua
oficial als següents estats de la Mediterrània: el
Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte, Israel, el
Líban i Síria. En una part d’aquests països, amb una
immensa majoria de la població, l’àrab hi és única
llengua oficial: Algèria, Tunísia, Egipte, el Líban i
Síria. En el cas del Marroc, juntament amb l’àrab,
es reconeix l’oficialitat de l’amazig, des de l’any
2003. Es tracta d’una cooficialitat sobre el paper,
però no real, com es reconeix des de les instàncies
estatals marroquines. El primer pas vers l’oficialitat
de l’amazig es va dur a terme amb la creació de
l’Institut Reial de Cultura Amaziga, l’any 2001.
Com sol ocórrer sempre que una llengua és
oficial a contracor dels qui ostenten el poder, es
fan mans i mànigues perquè l’amazig no sigui
percebut com una llengua sinó com unes quantes.
Resulta un exercici interessant, per exemple, acudir
a la Wikipèdia per intentar esbrinar-ne l’oficialitat
lingüística al Marroc. En el text en anglès, se’ns diu
que l’única llengua oficial és l’àrab. No hi ha cap
referència ni tan sols a l’existència de la llengua
amaziga. En el text en català, se’ns esmenta que
són oficials l’àrab i l’amazig. I en el text en espanyol
es diu que són oficials l’àrab i «lenguas bereberes
(dariya, tarifit, tashelhit, tamazight», i àdhuc «francés
y español (regional)». Obvien, per descomptat, que

Segueix-nos a:
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tarifit, tashelhit i dariya són les principals variants
de l’amazig, i que el terme tamazight és sinònim
d’amazig i es refereix al conjunt de la llengua.
Des del Govern del Marroc i des de l’estat
marroquí s’ha intentat, com a estratègia habitual,
minimitzar el percentatge de parlants d’amazig
existents al regne i maximitzar les diferències entre
variants lingüístiques, fins al punt de considerar-les,
si fa no fa, com a diverses llengües diferents. A més
llengües i a menys parlants, més possibilitats que
el domini de l’àrab es continuï mantenint, com a
llengua d’intercanvi, pertot arreu del regne alauita.
Som a anys llum, per tant, de qualsevol model
lingüístic mínimament igualitari.
A Algèria es reconeix l’amazig com a «llengua
nacional», però no com a llengua oficial de la
república. De facto i legalment, l’única llengua oficial
d’Algèria és l’àrab.
Dins el caos existent a Líbia, es continua
mantenint la doble oficialitat d’àrab i amazig.
I, encara, a Síria, la llengua oficial de l’estat és
l’àrab, però també es reconeix oficialment, en el seu
àmbit territorial, el siríac, també anomenat assiri
o caldeu, variant de la llengua aramea utilitzada
sobretot per la comunitat cristiana de Síria, cada
vegada més assetjada i minvada.
De tots els estats on l’àrab és llengua oficial,
l’únic on no és la llengua clarament dominant és
l’Estat d’Israel, on gaudeix d’oficialitat juntament
amb l’hebreu, que de facto n’és la llengua nacional.
A Turquia, l’única llengua oficial de la República
és el turc. Recordem que la Turquia moderna,
liderada als orígens per Mustafà Kemal Attaturk, es
va dotar d’una constitució calcada de la francesa,
en la qual va copiar, entre altres aspectes, el
jacobinisme lingüístic de França. Paradoxalment,
ocorre exactament el mateix a Grècia, on l’única
llengua reconeguda oficialment és el grec. En això,
Turquia i Grècia, països que històricament han patit
fortíssims conflictes entre ells, s’assemblen com
dues gotes d’aigua. Ho tenen ben difícil, per al seu
reconeixement oficial, tant el kurd a Turquia com el
macedoni a Grècia. Per no parlar, per descomptat,
de les llengües minoritàries que hi ha a les dues
repúbliques.
Continuant el viatge per la conca mediterrània,
ens trobam amb els Balcans, on allò que impera és el
monolingüisme dins cadascun dels estats i la manca
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total de reconeixement de cap tipus de diversitat
interior. De l’ensulsiada de l’antiga Iugoslàvia n’han
sorgit diversos estats que comparteixen, a grans
trets, model de política lingüística. Només allà on hi
ha minories hongareses profundes (a la Voivodina,
a Sèrbia) o una potent minoria italianòfona (a Ístria,
a Croàcia) s’obren escletxes per al reconeixement
d’una oficialitat lingüística que, en cap cas, no ho
és de l’Estat, sinó de la regió on habiten aquestes
minories.
Itàlia, igual que Espanya, disposa d’un model
lingüístic que reconeix la diversitat (i la doble
oficialitat, en determinades àrees), però que és
també molt lluny d’un tractament igualitari de les
diverses comunitats lingüístiques. I França es troba
encara ancorada en el jacobinisme tradicional,
que l’allunya fins i tot de la Carta Europea de les
Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM), per a
la signatura de la qual caldria un canvi constitucional
a la veïna república.
En aquest context, la triple oficialitat lingüística
de Catalunya (amb el català, com a llengua pròpia
del país, l’occità, com a llengua de la nostra minoria
nacional històrica, i el castellà, en quant llengua
oficial de l’Estat) constitueix un cas únic a tota la
conca mediterrània: en cap altre lloc de totes les
ribes del Mare Nostrum no hi ha un país amb tres
llengües oficials, o amb el reconeixement de plena
oficialitat a tot el país per a una minoria històrica.

Foto: Internet

L’especificitat de l’àrab
A tota la part sud de la conca mediterrània, la
llengua amaziga, en les seues diferents variants, es
troba en situació de satel·lització respecte de l’àrab,
que s’hi superposa. «Vosaltres (els catalans) ho teniu
més fàcil que nosaltres (els amazigs): entre vosaltres
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el conflicte inclou llengües humanes, mentre que
nosaltres patim el conflicte d’una llengua humana
que s’enfronta a una altra de divina», em deia, ja
fa anys, Mohand Tilmatine, professor d’amazig de
la Universitat de Cadis i destacat intel·lectual del
Marroc. Efectivament, la part «divina» que envolta
l’expansió de l’àrab (i la diglòssia entre l’àrab clàssic
i les diferents variants de l’àrab col·loquial) es
basa en el fet que el model formal, l’àrab clàssic,
deriva directament de l’Alcorà, que, per als creients
musulmans, fou revelat directament per Al·là al
profeta Mahoma. El conflicte lingüístic, per tant,
es veu impregnat per aquest component religiós
que deixa qualsevol llengua, davant l’àrab, en una
situació d’evident indefensió.

Les llengües de comunicació exterior

La sacralitat lingüística, emperò, comporta un
altre element que no ha resultat favorable al desenvolupament de la cultura en àrab: l’encarcarament,
la fossilització, la manca de flexibilitat i d’obertura
davant les novetats. Fixem-nos en l’escassa presència
de la literatura àrab actual en el conjunt mundial de
les lletres.

Malgrat que a la riba nord predomina l’àrea
ocupada per llengües romàniques i a la riba sud
coexisteixen les llengües semítiques i l’amazig (en
les seues múltiples variants), cap llengua d’aquestes
branques no constitueix la llengua comuna entre
parlants de llengües diferents. Tampoc no ho és
el turc, que també havia arribat a fer un paper en
aquest sentit, a redós de l’antic Imperi otomà.

Ha reflexionat llargament sobre aquesta qüestió,
com una mena de far solitari, el poeta sirià Ali Ahmad
Said Esber, l’autor en àrab nominat més vegades
al Premi Nobel de Literatura (guardó que, per cert,
encara no ha aconseguit, i ja té vuitanta-sis anys).
Said Esber considera que la sacralitat de la llengua
li ha tret capacitat d’innovació i de creació i que
constitueix un handicap d’unes grans dimensions per
als escriptors en àrab (cenyint-nos, ara, a l’àmbit de la
literatura). Per a Said Esber, «la llengua és universal.
És la religió la que l’ha desuniversalitzada. El poema
brolla d’aquesta font. És com el vent, com la llum o
el vent del desert, com una planta o una palmera.
La poesia pre-islàmica va ser escrita prescindint
de qualsevol dogma o de qualsevol teorització. Era
natural en quant era filla de la pura espontaneïtat. La
teorització posterior (a través de la religió islàmica)
ha donat com a fruit el metallenguatge».1 Aquest
metallenguatge encotilla la capacitat d’expressió
dins el món islàmic. Allò que fa la llengua més pètria,
més rocosa, més inaccessible a qualsevol corrosió
resulta, alhora, allò que la fa més feble.
Des de la nostra perspectiva, aquest punt de
vista resulta prou difícil d’entendre, però des del
punt de vista dels països amb majoria musulmana
constitueix un element força rellevant. Ho desgrana
amb passió Said Esber en intel·ligent conversa amb
la periodista Houria Abdelouahed.

A les ribes de la conca mediterrània, les llengües
d’intercomunicació entre parlants de comunitats
lingüístiques diferents han anat canviant a través
del temps. En altres èpoques històriques hi teníem
el fenici, el grec, el llatí… Més endavant, al llarg de
bona part de l’Edat Mitjana, i encara després, la
lingua franca va tenir un paper importantíssim com a
eina d’intercomunicació lingüística entre els diferents
ports de la Mediterrània. No tenia incidència fora de
les àrees estrictament portuàries, però bona part del
comerç, al llarg del Mare Nostrum, es vehiculava en
aquesta mena d’esperanto avant la lettre que ens
vàrem inventar fa segles.

A l’àrea dominada per les llengües romàniques
(amb algunes d’eslaves i amb el grec), la interllengua
més general, com arreu d’Europa i del món, ja és
l’anglès. Sovint, en congressos internacionals i
altres activitats similars, s’usa l’anglès encara que
la immensa majoria dels assistents siguin parlants
d’alguna llengua romànica. Hem renunciat, de
manera generalitzada, a fer l’esforç, ben habitual,
per exemple, entre els nòrdics, d’intentar entendre’ns
(cosa que no seria gaire difícil, tenint en compte
la proximitat existent entre les diferents llengües
sorgides del llatí).
Al sud de la riba, la llengua exterior predominant
és el francès, a causa de l’antiga colonització
francesa del Marroc, d’Algèria, etc. I l’anglès i el
francès constitueixen les principals llengües de
comunicació exterior a tota l’àrea de l’Orient Mitjà.
Entenc que la qüestió de la llengua podria tenir
un paper important en relació al diàleg nord-sud a la
Mediterrània, i que no constitueix un element banal
a l’hora d’intentar entendre’ns, acostar posicions i
mirar de convertir la nostra part del món en un lloc
una mica més habitable. ♦

1. Ali Ahmad Said Esber, Violence et Islam, Éditions du Seuil,
París 2016.
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Més sobre el guionet (2)
Josep Ruaix

C

ontinuem els articles iniciats en el número anterior
de la revista Llengua Nacio nal (núm. 94, I trimestre del 2016,
p. 26-27), tractant ara d’una sèrie
de prefixos i escatint si han de
dur o no guionet. Ens basem en
exemples recollits des de la publicació de les normes de la Secció
Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) l’any 1996.
Establim la llista d’aquests prefixos
per ordre alfabètic i hi anem fent
comentaris.1

a (privatiu)
El prefix a privatiu, d’origen
grec, s’escriu, en principi, sense
guionet (p.e.: apolític, asimètric,
etc.). Ara bé, trobem casos en què
hom hi posa guionet per facilitarne la lectura; són casos en què el
segon component comença amb r
i en què es tracta de compostos
poc usats. Exemples: la França
a-republicana (A. Rafanell, La
il·lusió occitana, p. 1300); Jo, que
sóc a-religiosa i segons com una
mica menjacapellans... (Avui, 2012-2007, supl. «Cultura», p. 13).
alt

El prefix alt ha de portar
guionet (les normes de la SF
del IEC no en parlen), sobretot
perquè, quan va seguit de vocal,
no es llegeixi erròniament. Ex.: altalemany; documents alt-medievals
(Full Diocesà, 28-5-2000, p. 6).
anti

El prefix anti s’escriu,
en principi, sense guionet (p.e.:
antiimperialisme, anticlerical, etc.).
Ara bé, s’ha d’escriure amb guionet
quan va seguit de nom propi,
sigles, sintagma, mot amb un altre
1. Seria oportú també de mirar-se el nostre manual Català complet / 3, lliçó 13.
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guionet, etc. Ex.: L’anti-Rusiñol
total (Pla, OC 44, p. 470); operació
anti-ETA; Casas, en certa manera,
fou l’anti-don Santiago (Pla, OC
44, p. 470); un activista anti-pena
de mort; llei anti-«paparazzi»; els
principals atemptats anti-nordamericans (Avui, 12-9-2001, p.
9); pacte anti-què?; ser anti-això o
anti-allò; el Col·lectiu Anti-iodur (la
grafia Antiiodur és difícil de llegir);
una anti-guia sentimental (la
grafia antiguia genera contrarietat
lingüística),2 la lluita anti-usura (la
grafia antiusura és més difícil de
llegir i entendre bé); no som pas
anti-espanyols, sinó a-espanyols
(Avui, 22-7-2008, p. 22, en què el
guionet marca més clarament la
idea).
En castellà, francès i italià es
veu sovint el prefix anti seguit de
guionet o totalment separat del
mot següent, especialment en
compostos no consolidats quan
el prefix va seguit d’un substantiu.
Ex.: dispositivo anti-radiación (La
Vanguardia, 29-11-2000, p. 37),
los grupos anti-sistema (La Vang.,
7-2-2001), el nuevo rostro del antiislam (La Vang., 24-11-2006, p. 9),
el negocio anti establishment (La
Vang., supl. «Dinero», 4-7-2004,
p. 6), ley anti secesión (La Vang.,
14-3-2005, p. 29); Irak: attentat
anti-chiites (Le Monde, ed. digital,
21-1-2005, p. 1); mina anti-uomo
(Corriere della Sera, ed. digital,
21-1-2005, p. 1), operazione
anti terrorismo (L’Osservatore
Romano, 1-4-2004, p. 2).
auto

Existeixen el prefix auto
(amb el significat de ‘d’un mateix,
per un mateix’) i el prefixoide
auto (reducció de automòbil).
2. Sobre aquest concepte, vegeu el nostre manual Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui, vol. 2, p.
130.

En principi, tots dos s’escriuen
soldats al terme següent (p.e.:
autodefensa, autopista, etc.).
Però es donen casos en què és
convenient de posar-hi guionet,
com en aquest exemple: AutoReparació Catalunya (Regió 7,
16-3-2001, p. 39, anunci).
En castellà algun autor hi posa
sempre guionet: la idea de autoorganización, como una empresa
auto-sostenida, auto-movimiento,
seres auto-movientes, un mundo
auto-suficiente,
¿un
universo
auto-creado?, dificultades autodestructivas, muestra auto-comprensión, seres auto-conscientes,
auto-respeto,
auto-controlado,
una auto-coherencia, marco autocontenido (Mariano Artigas, La
mente del universo, ed. Eunsa,
Pamplona 2000).
bi

El prefix o radical bi
s’escriu, en principi, soldat al
terme següent (p.e.: biauricular,
etc.), però pot haver-hi casos
en què convingui distingir-lo del
prefix o radical bio, cosa que
obtindrem posant-hi guionet. Ex.:
una estructura bi-oracional (és a
dir, amb dues oracions), distint de
bio-racional (referent a la vida i a
la raó).
co

El prefix co s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: coautor, etc.), però s’ha
d’escriure amb guionet, per
claredat, en casos com co-rector
(distint de corrector) i co-primer
ministre (el prefix afecta un
sintagma).
En castellà algun autor hi posa
sempre guionet: uno de los codescubridores, el hombre es un
co-creador (M. Artigas, o.c.).
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contra
El prefix contra s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: contraindicació, etc.), però
cal deixar la possibilitat d’escriure’l
amb guionet en casos en què
l’autor vulgui deixar ben clara
la idea. Ex.: el tradicionalisme
contra-revolucionari de Charles
Maurras (d’un llibre d’història); el
rei recita la contra-tesi, segons la
qual l’ànima humana és espiritual.
A notar que el mot contra no es
considera prefix en la combinació
contra rellotge (p.e., una cursa
contra rellotge) i es dubta entre
les combinacions anar contra
corrent i anar a contracorrent.
En castellà algun autor posa
sempre guionet després del prefix
contra. Ex.: un único contraejemplo (M. Artigas, o.c.).
des, de
Els prefixos des i de
s’escriuen, en principi, soldats
al terme següent (p.e.: deslligar,
decréixer, etc.), però pot haverhi algun cas en què convingui
posar-hi guionet per raons
de claredat. Ex.: Si el govern
valencià s’entesta a significar-se
lingüísticament, el d’aquí dalt no
ha de respondre a la provocació
i s’ha de de-significar assumint
la pretesa diferència (Avui, 6-112004, p. 80).
En castellà algun autor hi
posa sempre guionet: la desdivinización del mundo, la desacralización del mundo (M.
Artigas, o.c.).
deutero
El prefix o radical deutero
s’escriu, en principi, soldat al terme
següent (p.e.: deuterocanònic,
etc.), però quan va seguit d’un
nom propi ha d’anar amb guionet
(i amb accent gràfic). Ex.: Aquest
text pertany a l’anomenat DèuteroIsaïes o Segon Isaïes.

entre
El prefix entre s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: entrefilet, etc.), però és
aconsellable de posar-hi guionet
quan representa el participi femení
del verb entreveure (entre-vista,
entre-vistes) a fi de distingir-lo del
substantiu entrevista, entrevistes.
També s’hauria d’acceptar el
guionet, per tradició, en el mot
entre-guerres. Ex.: I aquestes
experiències ―que no fan sinó
confirmar les lentes maduracions
del
temps
d’entre-guerres―
donaven els seus fruits al
moment de l’alliberació de França
(Cardenal Suhard, Progrés o
decadència de l’Església, p. 7,
llibre editat l’any 1966).
hiper
El prefix hiper s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: hipercrític, etc.), però s’ha
d’admetre que hom pugui posarhi guionet, per claredat i estètica,
davant un element començat per
r. Ex.: hiper-realisme; i els partits
hiper-radicals eren un grumoll que
... (Avui, 24-9-2010, p. 18).
inter

El prefix inter s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: interdental, etc.), però
s’ha d’admetre que hom hi posi
guionet quan va seguit de r en
compostos poc usats (p.e., interromàntic) o bé en casos com
aquest: Segons Panikkar, aquest
diàleg inter-religiós haurà de ser
també intra-religiós, capaç de
trobar l’altre dins un mateix i de
deixar-se beneficiar per aquesta
trobada.
intra

Vegeu l’exemple anterior.

macro
El prefix macro s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: macroeconomia, etc.). Ara
bé, quan s’usa sense anar seguit

del mot principal ha d’acabar amb
guionet. Ex.: Partint de la distinció
entre macro- i microsituació, es
poden delimitar fàcilment les
propietats sintàctiques de les
oracions amb aspecte habitual.
Aquesta observació val per a
tots els prefixos que poden anar
aparellats i alhora contraposats
(com macro i micro).
meta
El prefix meta s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: metacognició, etc.), però és
convenient de posar-hi guionet
quan va seguit de r o de x (amb el
so de xeix). Ex.: meta-relat, metaxarxa.
En castellà algun autor escriu
meta sempre amb guionet: una
especie de meta-metodología,
enunciados
meta-científicos,
enunciados meta-teóricos, cuestiones meta-científicas (M. Artigas,
o.c.).
micro
Vegeu macro.
mig

El prefix mig s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: migtemps, etc.), però és
aconsellable de posar-hi guionet
quan, sense el guionet, es podria
llegir malament. Ex.: ... si en la
seva faç no s’inicia un mig-riure
d’íntima delícia ... (A. Rovira i
Virgili, Teatre de la ciutat, p. 67).
mini

El prefix mini (d’ús
relativament recent) s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: minibar, etc.), però s’ha de
deixar que hom hi pugui posar
guionet, i fins i tot escriure el
prefix separat, en casos poc
usuals. Ex.: una mini-deixalleria
pionera (La Vang., 15-5-2001,
supl., p. 5), incendi en un mini-pis
del Raval (Avui, 31-1-2009, p. 29;
noteu que, sense guionet, caldria
posar-hi accent gràfic), un parc
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públic amb un mini zoo (A. Jané,
Els dies i els llocs, p. 185). També,
és clar, quan el terme següent duu
guionet: el mini-ping-pong fa furor
a Berga.
En castellà i en italià també
solen fer aquestes excepcions.
Ex.: cirugía mini invasiva o
laparoscópica (La Vang., 134-2002, supl.); mini-episodi sui
telefonini (Corriere della Sera, ed.
digital, 24-1-2005, p. 1).
nou

El prefix nou s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: nounat, etc.), però s’hi
posa guionet quan va seguit de
r. Aquesta excepció és fins i tot
confirmada pel DIEC2 (amb el
compost nou-ric). Ex.: nou-rics
(Avui, 2-12-2000, p. 3).
post

El prefix post s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: postdiluvià, etc.), però s’ha
d’escriure amb guionet quan va
seguit de nom propi o sintagma.
També és millor de posar-hi
guionet quan es produirien les
seqüències posta o postre. Ex.:
l’Europa
post-Maastricht,
la
post-Guerra Freda; post-aperitiu
(Sagarra, El perfum dels dies,
p. 288), d’una noia en diuen una
post-adolescent (A. Jané, Del
«Quadern de Barcelona» (7)
(2005), p. 55), post-referèndum
(Regió 7, 22-2-2005, p. 20),
situació post-religiosa (J. Martín
Velasco, Mística i humanisme, p.
236). Semblantment, hi convé el
guionet en altres casos especials.
Ex.: la post-«perestroika» (Avui,
8-1-2002, p. 60), crisi econòmica
(post-crack de 1929) (J.A. Duran
i Lleida, Unió al servei de les
persones, 3-4-2006, p. 3), el temps
del tsarisme i del post-tsarisme
(Sagarra, L’ànima de les coses,
p. 194), Tòquio post-tsunami (El
Punt Avui, 8-3-2012, p. 10), la
post-postmodernitat (Avui, 11-22010, supl. «Cultura», p. 8).
22

Llengua Nacional - núm. 95 - II trimestre del 2016

En castellà i en italià es veu
molt el prefix post amb guionet o
separat. Ex.: en el mundo postIraq y post 11-S (La Vang., 16-12001, p. 21), la revolución postpost-post-industrial (La Vang.,
16-1-2001, p. 21); paradigma
post-mecanicista, ciencia postpositivista,
orientación
postmoderna (M. Artigas, o.c.); brogli
post-elettorali (La Stampa, 17-32005), seminario post-tridentino
(Corriere della Sera, 29-3-2005),
la post-modernità (ib.).
pre

Existeixen dos prefixos
amb la grafia pre: un d’àton i un
de tònic. Sobre el prefix pre àton
no hi ha problema: s’escriu soldat
(p.e.: predisposar, prehistòria,
etc.). En canvi, el prefix tònic pre
s’ha escrit tradicionalment amb
guionet, però les noves normes
l’han suprimit. I així s’ha creat el
problema. Tanmateix, fins i tot
després de les noves normes,
hauria de continuar posant-se
guionet en casos anàlegs als
que hem anat veient en tractar
dels prefixos anteriors. Posem,
doncs, exemples amb guionet.
Primer, d’autors que segueixen
la normativa tradicional: una
església de base pre-romànica (A.
Jané, Els dies i els llocs, p. 39), és
un mot pre-romà (ib., p. 134); pretopònims (J. Solà, dins Avui, 24-32005); l’embrió humà en fase de
pre-implantament» (Cat. Cristiana,
9-3-2006, p. 2); pre-rafaelisme
(Pla, El quadern gris, ed. Garolera,
p. 410); que es pre-jubila (A. Jané,
Del «Quadern de Barcelona» (7)
(2005), p. 86); Cosme va venir,
tot mudat, a donar-li el condol i
a explicar-li que el difunt era un
sant, perquè els difunts són sants,
però els vius no són pre-sants,
sinó gent; quan ja no ets gent, ets
sant; les dues coses juntes són
incompatibles, està demostrat
(I.-C. Simó, L’home que volava
en el trapezi, p. 42-43). Després
vegem exemples de casos en

què convé posar el guionet àdhuc
després de les noves normes:
L’advocat del duc acusa el jutge
de vulnerar el dret de defensa.
Creu que el magistrat ha fet un
«pre-judici» per afirmacions en
un acte (Regió 7, 24-3-2012, p.
31; noteu la necessitat de distingir
entre prejudici i pre-judici); unes
preguntes pre-fixades (necessitat
de distingir entre prefixat [que
conté un prefix] i pre-fixat [fixat
per endavant]); Per què Catalunya
sempre ha de passar darrere
d’altres causes, de la continuïtat
d’un president espanyol educat
i amable o de les presses prepresidencials d’algú altre per
aquests verals? (Avui, 7-6-2006,
p. 26; noteu que convenia evitar la
seqüència prepre); la combinació
de mots distribuïts pre- i
postverbalment (cas semblant
a un de vist anteriorment amb
macro i micro); un govern estil
«pre-caiguda del Mur de Berlín
(Avui, 11-12-2003, p. 5; prefix
davant de sintagma); Pre Sant
Jordi a la platja (Avui, 22-4-2006,
p. 49; prefix davant de sintagma i,
a més, davant de nom propi); De
Diògenes, aquell filòsof pre-hippie
que vivia dins d’una bóta (prefix
davant un terme estranger); un
Orient pre-ari (escrivint preari es
produeix contrarietat lingüística).
En castellà i en italià escriuen
més o menys sovint el prefix pre
amb guionet: invitaciones para el
pre-estreno de ... (La Vang., 129-2000, p. 41); una pre-condición,
algún pre-científico, infancia preconsciente (M. Artigas, o.c.); il
broglio pre-elettorale (La Stampa,
ed. digital, 17-3-2005), patto prematrimoniale (Corriere della Sera,
ed. digital, 29-3-2005).
pro

El sufix pro té dos valors:
l’un, amb el valor de ‘a favor de’,
tradicionalment
duia
guionet
(p.e.: pro-àrab, pro-israelià, etc.);
l’altre, amb el valor de ‘substitut’,
no en duia (p.e.: pronunci, etc.).
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Malauradament, les noves normes
han suprimit aquesta distinció fent
escriure també els compostos
amb el primer valor sense guionet.
Ara bé, tothom està d’acord a
mantenir-hi el guionet quan el
prefix precedeix un nom propi,
sigles, mot entre cometes, mot
amb un altre guionet, etc. Ex.:
sopar pro-Maragall, activitats proONG, manifestació pro-«okupes»,
els pro-nord-americans (Avui,
7-6-2004). També hi ha molta
resistència a escriure prorús. Ex.:
Un col·laborador pro-rus, ferit a
Txetxènia (Avui, 12-9-2002, p. 16);
el govern pro-rus de Txetxènia
(Regió 7, 28-12-2002, p. 32);
activistes pro-russos (Ara, 17-42014, p. 1), Kíev i els pro-russos
rebaixen la tensió a l’est d’Ucraïna
... un militar pro-rus davant
d’un tanc ... (Ara, 2-10-2015, p.
13). I a vegades hom escriu el
prefix pro separat: L’alcade de
Puig-reig demana que es faci el
desdoblament de la carretera.
Els pro desdoblament tornen ...
la Plataforma pro Desdoblament
(Regió 7, 22-2-2005, p. 3).
proto
El prefix proto s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: protohistòria, etc.), però
el trobem, encertadament, amb
guionet en casos com aquest: Així,
arribar al proto-ibèrico-romànic és
una ficció, perquè ... (Problemes i
mètodes d’història de la llengua, p.
135).
pseudo
El prefix pseudo tònic
s’escrivia, tradicionalment, amb
guionet
(p.e.:
pseudo-profeta,
pseudo-derivat, etc.), lloable costum
que alguns autors conserven. Ex.: ...
amb pseudo-majorettes guardianes
de la manera més delirant ... Agafo
el metro fins a un lloc on no hi hagi
pseudo-minorettes d’imitació ... (A.
Jané, Els dies i els llocs, p. 92);
a causa dels prejudicis pseudodietètics (Avui, 10-10-2003, p. 76).

Les noves normes, lamentablement,
el fan escriure soldat i així es perd la
distinció amb l’homònim radical grec
(p.e.: pseudònim, pseudomorfisme,
etc.). Tanmateix, tothom està
d’acord que el prefix ha d’escriure’s
amb guionet, o totalment separat,
quan precedeix un nom propi. Ex.:
pseudo-Dionís, pseudo-Boades; el
pseudo sant Pere Pasqual que cita
el DCVB (G. Colón, Les «Regles
d’esquivar vocables». Autoria i
entorn lingüístic, p. 53).
En castellà també trobem a
vegades pseudo amb guionet.
Ex.: casos de pseudo-monogamia
(La Vang., 28-7-2001, p. 28); una
perspectiva pseudo-científica, la
idea (o pseudo-idea) de la nada,
un pseudo-concepto, la pseudociencia,
pseudo-masoquismo
académico (M. Artigas, o.c.). També
en llatí, normalment: pseudoconiuges (BAC, vol. 176, p. 873). I
en italià trobem el prefix pseudo a
vegades separat: una tale pseudo
libertà si fonda su ... (Corriere della
Sera, ed. digital, 7-6-2005).
quasi
El prefix quasi (que a
vegades és difícil de distingir de
l’adverbi quasi) és un dels que
tradicionalment s’escrivien amb
guionet i que les noves normes de
la SF del IEC fan escriure soldat
a l’element següent, amb els
inconvenients que ja hem explicat
en altres llocs. Tanmateix hi ha
autors que encara hi conserven el
guionet. Ex.: el que en diem quasitopònims (J. Solà, dins Avui, 243-2005); havien arribat a la quasiextinció (Avui, 10-10-2003, p. 76).
En castellà (amb la grafia cuasi)
el veiem sovint amb guionet.
Ex.: actitudes morales o cuasimetafísicas (H. Küng, ¿Existe
Dios?, p. 684), cuasi-religión (ib.,
p. 764), somos cuasi-terroristas
(La Vang., 28-11-2000, p. 33); se
dan casos de cuasi-monogamia
(La Vang., 28-7-2001, p. 28);
concepto
cuasi-trascendental,
cuasi-reducción, de modo cuasi-

platónico,
conversión
cuasireligiosa (M. Artigas, o. c.). En llatí
el prefix quasi també duia guionet:
consortio quasi-coniugalis (BAC,
vol. 176, p. 873).
re

El prefix àton re s’escriu,
en principi, soldat al terme següent
(p.e.: reconstruir, rebesavi, etc.).
Ara bé, si hom vol usar-lo en
casos inusuals pot escriure’l amb
guionet. Ex.: re-presentar (diferent
de representar), re-tenir, re-situar,
re-sumir,
re-socialització,
resignificar. Més exemples: l’infant
podrà fer experiència de sentir-se
abraçat novament i «re-estimat»
(Docs. d’Esgl., 1-1-2001); mitjançant citacions i re-citacions
(Comprendre, any 2003); com diem
col·loquialment, ens sona; de fet,
ens re-sona ... cal destriar entre
el passat re-sentit allò que ens
va servir per a fer-nos una mica
més humans (El Punt Avui, 21-22012, p. 23); ens re-situa el poema
(Màrius Torres en el record, p.
125). Val a dir que, en el cas de resituar hi ha una tendència recent
a escriure ressituar, tendència que
no compartim, perquè aleshores
sembla que aquest verb sigui
un verb antic (com resseguir),
quan de fet és una creació
moderna. Naturalment, també
hi cal el guionet davant un terme
començat en re. Ex.: re-rebaixes
(El Punt Avui, 8-1-2016, p. 15);
aquell Estatut de Catalunya ara
re-retallat (Regió 7, 17-7-2010, p.
21). I, encara més, quan el prefix
és repetit: Això de la relectura. Fa
tants anys que en Pujol en parla,
que més aviat n’hauríem de dir la
re-re-re-re-relectura (Avui, 14-112000, p. 5).
En castellà algun autor escriu el
prefix re amb guionet, com també
hi trobem en italià el prefix ri. Ex.:
una cierta re-teologización del
mundo, deberíamos re-interpretar
algunos resultados, una recreación de las pautas originadas
por la creación, marco re-creativo
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ortografia
(M. Artigas, o.c.); Il Papa c’è ed è
in cattedra. Lo Spirito lo ri-sceglie
ogni giorno (Avvenire, ed. digital,
3-2-2005).
sota

El prefix sota s’escriu, en
principi, soldat al terme següent.
Ara bé, trobem en un important
manual català la frase la ratlla
baixa o sotarratlla, segurament
perquè hom hauria trobat estrany
d’escriure sotaratlla. La solució
que nosaltres els oferiríem és
escriure sota-ratlla. A propòsit
d’aquest prefix, notem que el
seu oposat, sobre, s’escriu amb
duplicació de la consonant inicial
del mot següent en el topònim
manresà Sobrerroca, per tradició
inveterada, que els ciutadans
de la capital del Bages no volen
abandonar.
sots

El prefix sots és un dels
que tradicionalment s’escrivien
amb guionet i que l’autoritat
acadèmica ha prescrit d’escriure
soldat al terme següent; però això
ocasiona greus inconvenients,
com ja hem explicat en altres
llocs. Per això trobem bé que
hom continuï posant-hi el guionet,
com fa l’acadèmic Albert Jané
en aquest exemple: sots-delegat
(Del «Quadern de Barcelona» (7)
(2005), p. 74).
sub

El prefix sub s’escriu, en
principi, soldat al terme següent.
Però no trobem pas malament
que hom hi posi guionet per tal
d’assegurar la recta pronúncia. Ex.:
Prat retreia el civilisme en estat pur,
la ciutat com a destil·ladora de les
energies col·lectives, l’urbs com a
síntesi, com a motor d’assimilació
de les sub-urbs, dels suburbis (A.
Rafanell, La il·lusió occitana, p.
807-808).
En italià es veu sovint el prefix
sub amb guionet: dalla Cina, altro
enorme sub-continente (Avvenire,
ed. digital, 8-3-2005).
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super
El prefix super s’escriu, en
principi, soldat al terme següent
(p.e.: superhome, supermercat,
etc.), però és convenient d’escriurehi guionet quan es produirien les
seqüències rr, ra o rin. Ex.: superràpid, super-ratxa, super-rècord,
super-agent (la grafia superagent
es podria interpretar com a
supera-gent), super-incomunicats
(la grafia superincomunicats es
podria interpretar com a superincomunicats). També, és clar, en
casos que ja hem vist abans i en
casos en què convé facilitar la
lectura o evitar grafies estranyes.
Ex.: federalisme cap a un superEstat a l’americana (Avui, 2-62000, p. 10); super-poca-soltes; un
super-cos; un super-principi supervital super-actiu super-humà; la
«super-illa» d’equipaments de Fort
Pienc; super-iot, super-iots (El Punt
Avui, 12-1-2016, p. 48; la grafia
superiots indueix a segmentar supe-ri-ots).
En castellà no és rar veure el
prefix super amb guionet quan
va seguit de r. Ex.: ollas superrápidas (La Vang., 2-11-2000,
p. 23, anunci). En italià trobem
normalment el prefix super amb
guionet. Ex.: il super-uomo
(Avvenire, ed. digital, 8-3-2005);
la super-intelligenza, una supersensibilità, super-insegnanti, supernormale (Avvenire, ed. digital, 213-2005).
tardo
El sufix tardo s’escriu,
en principi, soldat al terme
següent (p.e.: tardofranquisme,
etc.), però hom hi usa el guionet
quan vol aconseguir una lectura
i comprensió més clara. Ex.:
la poesia tardo-quatrecentista
(Problemes i mètodes de la història
de la llengua, p. 127); l’època
tardo-republicana romana (Revista
de Catalunya, abril 2005, p. 22).
L’italià sol escriure el prefix tardo
amb guionet. Ex.: la suggestione
tardo-romantica della pulsione
(Avvenire, ed. digital, 8-3-2005);

un ipogeo tardo-gotico in territorio
di Alghero (ATCA, 2004-2005, p.
602, títol d’un article ressenyat).
trito

El prefix o radical trito, tal
com hem vist en el cas de deutero,
ha d’anar seguit de guionet, perquè
sol precedir noms propis. Ex.: un
profeta anònim anomenat Tercer
Isaïes o Trito-Isaïes.
vice, vir
El prefix vice és un dels
que tradicionalment duien guionet,
mentre que l’autoritat acadèmica
l’ha suprimit. Tanmateix, veiem
usada la forma tradicional per part
d’un il·lustre acadèmic, cosa que
no criticarem pas. Ex.: el vicerector Pons (A. Jané, Els dies i
els llocs, p. 66); el vice-president
primer ... i el vice-president segon
(A. Jané, Les estances d’Omar
Kayyam, p. 21).
Quant a la variant vir, cal
recordar que no perd pas la r final
quan va seguit d’un mot iniciat amb
r. Ex.: el virregnat de Colòmbia.
Conclusió
Encara que hom segueixi les
normes promulgades per la SF
del IEC l’any 1996, ha de tenir
en compte que hi ha una sèrie
de casos en què els prefixos que
segons les esmentades normes
no duen guionet, és necessari o
convenient que en duguin. A part
això, caldria deixar als autors
la llibertat de posar-hi guionet
quan vulguin facilitar la lectura
o la comprensió de determinats
compostos. ♦

lèxic

Els gentilicis lingüístics
Albert Jané, Institut d’Estudis Catalans

S

i un dia aplegàvem mitja dotzena de lingüistes qualificats, uns bons dialectòlegs, i
els demanàvem que ens drecessin la llista
d’aquells noms gentilicis del nostre domini lingüístic que havien de tenir també una entrada (o subentrada) en un diccionari de la llengua, com a designadors del parlar propi del territori corresponent,
més o menys general o bé més o menys específic
o característic, és segur que no obtindríem ni dues
llistes totalment iguals. També és ben probable que
alguns, en lloc de la llista demanada, ens oferirien
una explicació teòrica sobre els problemes i les dificultats que plantejava la confecció d’aquesta llista.

trobem la inclusió de capcinès, ‘subdialecte del
rossellonès, de transició cap a l’occità, parlat al
Capcir’, inclusió que no es fa extensible al parlar
del Conflent i al del Vallespir, sens dubte no tan
diferenciats, ni de bon tros, del rossellonès.

De fet, aquests problemes i dificultats són
obvis i indiscutibles, però no inferiors als que ha
de plantejar la determinació dels termes de moltes
altres matèries que han de tenir una entrada en el
diccionari. Inevitablement, en aquesta determinació
hi ha d’haver un cert grau d’arbitrarietat. Si es vol,
dit altrament, d’aplicació d’un criteri subjectiu.
Però quan arriba l’hora de la veritat cal prendre
decisions, que s’han de basar, certament, en tota
la informació disponible i en criteris ponderats
i contrastats, però que, en definitiva, han de
comportar inclusions i exclusions, les quals, quan
després s’examinen detalladament per part de
certs consultants, és lògic que no deixin de motivar
dubtes o disconformitats.

La informació que el DIEC2 dóna sobre cada
un d’aquests gentilicis amb valor de designacions
lingüístiques no és uniforme però és la previsible.
És de notar que, lògicament, les entrades català
i valencià comprenen diverses subentrades.
Així mateix, creiem especialment interessant
de destacar aquests dos casos: maonès ‘parlar
portat per emigrants menorquins del segle xviii a la
ciutat estatunidenca de San Agustín de Florida, on
s’emprà fins al primer terç del segle xx’, i tarbener
‘parlar del valencià parlat a Tàrbena’, que pot
sorprendre per aquesta excepcionalitat dins del
País Valencià. Cal recordar, doncs, que el tarbener
conté molts mallorquinismes, entre ells l’article
salat, car és un municipi (de la Marina Baixa) que
fou repoblat per mallorquins.

Vet ací la llista, per ordre alfabètic dels que hem
sabut trobar en el Diccionari de la llengua catalana,
de l’Institut d’Estudis Catalans, segona edició
(DIEC2): alacantí, alguerès, balear, barceloní,
capcinès, català, eivissenc, formenterer, lleidatà,
mallorquí, maonès, menorquí, pallarès, pollencí,
rossellonès, ribagorçà, solleric, tarbener, tarragoní,
tortosí, valencià. No és impossible que ens n’hagi
passat algun per malla.

És força possible que algú hi trobi a faltar
designacions com gironí, empordanès, andorrà, i
fins i tot, potser, pirinenc i castellonenc (de Castelló
de la Plana). Que alguns d’aquests gentilicis han
estat usats més d’un cop per a designar uns
determinats parlars, és un fet positiu.

Finalment, és pertinent de posar en relleu que,
en principi, tots els gentilicis es poden usar, com
a adjectius, per a determinar qualsevol parlar, per
poc específic o característic que sigui, normalment
acompanyant precisament el substantiu parlar:
el parlar blanenc de Joaquim Ruyra, el parlar
reusenc, el parlar mataroní, el parlar manacorí... ♦

No sembla pas que una lectura atenta
d’aquesta llista hagi de motivar gaires sorpreses
o discrepàncies, encara que és més que probable
que molts l’haurien feta diferent. Notem la inclusió
de solleric i pollencí, referents a les poblacions
mallorquines de Sóller i Pollença. El primer cas és
segurament més justificat que el segon, a causa de
certes característiques específiques del parlar de
Sóller, que tenim entès que són prou més notables
que no pas les del parlar de Pollença. Així mateix,
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La localització d’expressions en el DIEC2
Jaume Salvanyà (jsalvanya@gmail.com)

L

a introducció del DIEC2 (part II.1) adverteix que «moltes subentrades han estat conduïdes a altres articles que no són aquells en què apareixen en la primera [edició del DIEC]; és allò que s’esdevé amb les
unitats lèxiques constituïdes per més d’un mot el nucli sintàctic de les quals ha servit de criteri per a
inserir-les allà on són ara». Per exemple, buscar les pessigolles, que en el DIEC1 figurava en l’entrada pessigolles, en el DIEC2 és dins de buscar.
Aquest criteri, que afecta sobretot —però no únicament— expressions que contenen un verb, pot ser tan
objectiu com es vulgui, però, lluny de representar una millora, empitjora moltíssim l’eficiència i la rapidesa
de les consultes. Per diverses raons:
1) Va contra la tradició. L’usuari del diccionari va a buscar les expressions pel mot que ressalta més, i així
és com es poden trobar majoritàriament en les diferents obres lexicogràfiques catalanes (el DCVB, el
GDLC, el GD62 i el mateix DIEC1). En el DIEC2 les han canviades de lloc i no es troben (o almenys no
es troben a la primera, cosa que obliga a repetir la cerca en altres entrades):
•
•
•

En l’ull a la funerala el que ressalta és funerala, i es troba per funerala en tots els diccionaris, però no en
el DIEC2, on, tot i haver-hi la locució a la funerala (‘portar una arma de cap per avall en senyal de dol’),
l’ull a la funerala està entrat únicament en ull.
En tocar la pera el que destaca és pera, i en tots els diccionaris apareix en pera menys en el DIEC2, on
figura en tocar.
En permetre’s el luxe (de fer alguna cosa) el que ressalta és luxe, que és per on ho entren el GDLC, el
GD62 i el DIEC1, però no el DIEC2, on cal anar a permetre.

2) Exigeix un esforç extra. No se li pot demanar, a qui consulta el diccionari, que abans de buscar una
expressió faci un raonament sintàctic i en determini el nucli. Amb això l’únic que s’aconsegueix és posar
obstacles als automatismes que havia adquirit l’usuari i que ja li funcionaven bé. A més a més, en algun
cas no és gaire clar quin és el nucli sintàctic:
• Anar-se’n a can Pistraus. El sentit comú per a anar a buscar aquesta expressió funciona amb el DCVB,
el GDLC i el GD62: a Pistraus.1 Però el DIEC1 i el DIEC2 la fan anar a buscar a l’entrada can!
D’altra banda, el DIEC2 no és sistemàtic amb aquest criteri de localització: les expressions sortir amb un
ciri trencat, prendre la paraula o arribar a misses dites tenen els nuclis sintàctics en sortir, prendre i arribar,
però el diccionari les dóna dins de ciri, paraula i missa. En aquests casos, doncs, encara preval la intuïció.
Per a ser justos, però, cal dir que de vegades en els altres diccionaris també es troben expressions allà
on no esperes trobar-les, pel nucli sintàctic. Tant el GDLC com el GD62, per exemple, entren arronsar-se-li
el melic (a algú) no pas dins el mot melic sinó dins arronsar. Es tracta, però, de casos puntuals en comparació amb l’abast del fenomen en el DIEC2.
3) És desorientador. No trobar una expressió allà on la fa anar a buscar la intuïció pot fer concloure erròniament que no figura en el diccionari:
• En petit comitè. No es troba en el DIEC2 ni per comitè ni per petit. Conclusió (precipitada): no figura en
el diccionari. Però en el GDLC, dins de comitè (on, si no?), hi ha: reunir-se en petit comitè. Tornant al
DIEC2 amb la «pista» de reunir-se, oh sorpresa!, a l’entrada reunir es troba l’expressió. A qui se li acu1. El DCVB, DIEC1, DIEC2 i GDLC ho donen amb majúscula; el GD62, amb minúscula.
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dirà anar-ho a buscar en aquesta entrada si és una expressió que, malgrat que hi ha implícit el fet de
reunir-se, la trobem amb molts altres verbs i sintagmes?: discutir-ho en petit comitè, prendre una decisió
en petit comitè, una presentació en petit comitè, etc. Donant l’expressió en l’entrada comitè s’estalviarien
molts embolics.
• Més content que unes pasqües. En el DIEC2, en pasqua no hi és. En content només surt més content
que un gínjol. Canvi de diccionari, doncs. Cap al GDLC. A l’entrada pasqua hi ha content com (o més
alegre que) unes pasqües. I, de passada, al GD62: content com (o més alegre [o més content] que) unes
pasqües (també sota l’entrada pasqua, naturalment). De tornada al DIEC2 amb la «pista» de alegre
veiem, efectivament, que a l’entrada alegre hi ha més alegre que unes pasqües. A qui ho diu amb content
li és impossible endevinar que li ho donaran per alegre!
• Si el DIEC2 dóna la locució del cor dins de revista, ¿com se li pot acudir a algú de mirar-ho en aquesta
entrada si el que està buscant és premsa del cor o periodista del cor o notícia del cor? Si no hi cau, és
fàcil que li passi per alt. En aquest cas, en el GDLC i en el GD62 tampoc no ho trobem en l’entrada cor:
el primer ho recull dins de revista i premsa i el segon únicament dins de premsa.
Aquest quadre permet fer-se una idea més general dels contratemps que comporta aquest tipus d’ordenació del DIEC2 en comparació amb altres diccionaris. A la columna «mot que ressalta» hi anoto per quin
mot buscaria cada expressió intuïtivament. A les altres columnes, l’entrada per on es troben en cadascun
dels diccionaris (a tots els esmentats fins ara hi afegeixo el DNV).
EXPRESSIÓ

MOT QUE
RESSALTA

ALTRES DICCIONARIS

DIEC2

DCVB

DIEC1

GDLC

GD62

DNV

afluixar
la mosca

mosca

afluixar

afluixar /
mosca

mosca

mosca

afluixar /
mosca

afluixar /
mosca

aixecar
la llebre

llebre

aixecar

aixecar

aixecar / llebre

aixecar / llebre

llebre

alçar / llebre

beure a galet

galet

beure

beure / galet

beure / galet

beure / galet

beure / galet

beure / galet

beure a morro

morro

beure

beure / morro

beure / morro

beure

beure / morro

beure / morro

cantar /
quaranta

quaranta

quaranta

cantar /
quaranta

cobrir

cobrir / glòria

cobrir / glòria

―
―

cantar
les quaranta

quaranta

cantar

cantar /
quaranta

cobrir-se
de glòria

glòria

cobrir

―

començar
la casa
per la teulada

teulada

començar

teulada

casa

casa

casa

dir o fer una
cosa de cara
a la galeria

galeria

cara

galeria (no
recollit com a
locució)

galeria

galeria (no
recollit com a
locució)

galeria (no
recollit com a
locució)

galeria (no
recollit com a
locució)

faltar-li un bull

bull

faltar

faltar / bull

bull

bull

bull

faltar / bull

ficar la pota

pota

ficar

ficar / pota

pota

pota

pota

ficar / pota

haver begut oli

oli

beure

beure / oli

beure / oli

oli

beure / oli

beure / oli

i encara
gràcies

gràcies (o, si
més no, gràcia)

encara

encara

encara

gràcia

encara / gràcia

oca (el joc)

oca

joc

oca

oca

oca

oca

oca

pagar els plats
trencats

plat

pagar

pagar / plat

trencar

plat

plat

pagar / plat

passar la nit
del lloro

lloro

nit

nit

lloro

lloro / nit

pujar-li la
mosca al nas

mosca

pujar

pujar / mosca

mosca / nas

pujar / mosca

remenar les
cireres

cirera

remenar

remenar /
cirera

remenar /
cirera

remenar /
cirera

cirera

remenar /
cirera

saber-la llarga

llarg

saber

saber / llarg

saber / llarg

saber / llarg

saber / llarg

saber / llarg

ser o semblar
can seixanta

seixanta

can

seixanta

seixanta

seixanta

can

tallar el bacallà

bacallà

tallar

tallar / bacallà

tallar

tallar / bacallà

tallar / bacallà

trencar l’olla

olla

trencar

trencar

olla

olla

―

―

―

―

―
pujar / mosca
/ nas

―
tallar / bacallà
―
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En general, doncs, tots els diccionaris excepte el DIEC2 recullen l’expressió almenys pel mot que ressalta. És cert que sovint alguns repeteixen la mateixa expressió en un mot i en un altre (ho fa bastant sistemàticament el DNV), i això el DIEC2 s’ho estalvia, «car implica una repetició innecessària», se’ns aclareix
en la introducció del diccionari (part II.1). Aquest podria ser un argument de pes en una edició en paper, més
limitada per l’espai, però no en una edició en línia. En qualsevol cas, als usuaris els resulta molt més útil trobar l’expressió repetida en dues entrades que no pas haver de fer una mateixa cerca dues i tres vegades (i,
algun cop, quedar-se amb el dubte de si l’expressió pot estar «amagada» en una altra entrada). La repetició,
doncs, potser no és tan innecessària...
En conclusió, el criteri del DIEC2 de reordenació d’expressions pel nucli sintàctic, malgrat que és objectiu, va contra la intuïció i, en el millor dels casos, alenteix les cerques. Amb els altres diccionaris, en canvi,
la intuïció funciona i les consultes solen ser més ràpides. ♦
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El pronom «hi» pleonàstic
Albert Jané, Institut d’Estudis Catalans

F

abra, en principi, era molt poc partidari de reforçar amb el pronom adverbial hi un complement
circumstancial o de règim substituïble per aquest
pronom, amb què a vegades s’inicia una oració. En la
seva conversa filològica núm. 768 afirmava que era
admissible, però no obligatori, l’ús del pronom hi en
una oració com En aquest capítol hi exposem la teoria tal, i que, com a correcta, ho era més la construcció sense hi que la construcció amb hi. I al final de
la mateixa conversa deia que fóra d’aconsellar de no
recórrer tant a l’anteposició dels circumstancials de
què avui (1926) s’abusa. Així, En el segon capítol hem
llegit és, deia Fabra, en general, millor, més correcte,
que En el segon capítol hi hem llegit, però molt millor
és, en general, Hem llegit en el segon capítol.
Ja en algunes converses anteriors, en primer
lloc les que duen els números 211 i 212, de l’any
1920, com la 290 i la 291, de l’any 1923, Fabra
havia manifestat aquest mateix punt de vista.
Encara que admetia que l’ordre lògic dels elements
d’una proposició es podia alterar per la voluntat
d’emfasitzar un dels seus complements, no calia, en
tot cas, repetir-lo per mitjà d’un pronom adverbial. I
considerava aquesta repetició una autèntica falta de
gramàtica quan aquest pronom adverbial tenia com
a antecedent un pronom relatiu: en el cas de hi, els
termes on, en què i en el(la) qual. Per exemple, les
ciutats on l’art hi era exhibit.
De fet, no és difícil, diríem que és inevitable, de
trobar en l’extensíssima obra de Fabra exemples
de construccions que s’inicien amb un complement
adverbial susceptible d’ésser representat pel pronom
hi. En els textos de les Converses filològiques,
aquest pronom no sol aparèixer després al lloc que li
correspondria:
(1) En el català modern es troben abundosament
usats... (Conversa filològica 8).
(2) En tots aquests verbs, però, constatem una
tendència... (CF 9).
(3) En el dialecte central la majoria dels sufixos de
derivació eren com petrificats... (CF 24).
(4) Als nombrosos exemples d’aquesta regla […]
afegim els següents (CF 59).
(5) En la llengua moderna es troben usades... (CF
60).
(6) En la llengua parlada són freqüents les combinacions... (CF 90).
(7) En català antic apareix, al costat de gener, la

forma janer (CF 95).
(8) En totes les gramàtiques catalanes es constata
l’existència... (CF 96).
(9) ... ens diuen en quins mots cal escriure l’accent
i en quins no ... (CF 690).
(10) Però el passatge on dèiem que el gerundi
abusiu ... (CF 704).
(11) Per això convé d’insistir que allí on el català
parlat oposa l’infinitiu ... (CF 707).
(12) Allí on creiem que la juxtaposició ha d’ésser
... (CF 709).
(13) En una poesia hem trobat el grup ... (CF 740).
(14) En els originals que passen per les nostres
mans i àdhuc en llibres impresos, fa pena la freqüència
amb què trobem combinacions ... (CF 743).
(15) En alguns parlars mig ha reemplaçat també
mitjà substantiu (CF 772).
(16) Ací recolza està usat impròpiament (CF 801).
Vet ací, encara, alguns exemples d’altres obres
de Fabra:
(17) En la llengua escrita són evitats molts
castellanismes de la llengua parlada (La llengua
catalana i la seva normalització, p. 129).
(18) A la cursa d’avui corren X i Y (DGLC, s.v.
córrer).
(19) En això estic desacordat amb vós (DGLC, s.v.
desacordat).
Notem que Fabra feia extensiva al complement
datiu aquesta tendència a no repetir-lo per mitjà del
pronom feble corresponent:
(20) A alguns lectors d’aquestes converses ha
sorprès l’ús de ... (CF 101).
Però ja en les últimes converses i especialment en
el Diccionari general de la llengua catalana trobem
molts exemples d’oracions amb un complement
anticipat que després és representat pel pronom hi
fent companyia al verb. Hi ha, però, una diferència
molt important: aquest complement anticipat va
sempre seguit d’una coma, amb què es desvincula
de l’estructura de la proposició i, per tant, es pot dir
que ja no origina cap pleonasme:
(21) ... allà on el català parlat oposa l’infinitu
precedit de la preposició, no hi hem de veure una
construcció defectuosa (CF 708).
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(22) En una proposició negativa, el no que hi
figura afecta directament el verb (CF 781).
(23) Dins d’aquestes sabates, els peus m’hi
ballen (DGLC, s.v. ballar).
(24) Al cap del barri, hem de fer-hi un cobert
(DGLC, s.v. cobert).
(25) Ací, al colze, hi tens un descosit (DGLC, s.v.
descosit).
(26) En aquest afer, hi deixarà la seva fortuna tota
entera (DGLC, s.v. enter).
(27) Ací, escriu-hi l’adreça (DGLC, s.v. escriure).
(28) En aquell assalt, hi van jugar els canons
(DGLC, s.v. jugar).
(29) En aquell afer, hi juguen moltes influències
estrangeres (DGLC, s.v. jugar).
(30) En aquest recó, hi neix herba (DGLC, s.v.
néixer).
(31) Tu, aquí, no hi pintes res (DGLC, s.v. pintar).
(32) Sobre això, no hi caben discussions (DGLC,
s.v. cabre).
(33) A Isona, passant per aquesta carretera, no hi
tocarem pas (DGLC, s.v. tocar).
(34) En aquest barri, la gent hi viu aglomerada
(DGLC, s.v. aglomerar).

pronom hi, que ha deixat de ser el representant
d’un complement del verb i s’ha integrat en la seva
significació, i que, per tant, no origina mai cap
pleonasme. Hi ha alguns altres verbs en què aquesta
lexicalització s’ha realitzat plenament, com és ara
el dels verbs dits de percepció, això és, veure-hi,
veure-s’hi, sentir-hi, clissar-hi, tocar-hi ‘tenir seny’,
etc., usats, per tant, sempre sense prescindir del
pronom, independentment de qualsevol complement
adverbial que, ocasionalment, pugui figurar en la
mateixa oració. Però cal tenir en compte, encara,
alguns verbs, de determinació potser poc precisa,
en què podem considerar que el procés de
lexicalització, sense haver-se realitzat del tot, ha
arribat a un grau molt alt. Dos exemples indubtables
són els verbs ésser (usat com a verb presencial) i
cabre, que no poden prescindir del pronom hi quan
el complement que representen va al seu davant,
però que no l’admeten quan el precedeixen:

Importa de posar en relleu que en les construccions amb el relatiu locatiu on (i en què i en el
qual), Fabra, d’acord amb el que havia establert
d’una manera categòrica, no el duplica mai amb el
pronom adverbial hi:

També podríem dir el mateix del verb tocar
usat amb alguns dels seus múltiples valors. Així,
si en l’exemple (33) suprimíem la frase incisa, no
vacil·laríem a prescindir de la coma que, usualment,
elimina el pleonasme:

(42) A casa hi són tot el dia (cf. No eren mai a
casa.)
(43) Al menjador no hi caben (cf. No cabien
enlloc).

(35) Allà on diu todo el léxico que digués el lèxic
comú... (CF 689).
(36) ... per indicar l’indret on és o s’esdevé alguna
cosa o l’indret cap a on té lloc un moviment (CF 794).
(37) ... allí on caldria dir recolza en tal i tal fet (CF
796).
(38) En les frases en què figuren, si en lloc
d’adreçar-se... (CF 800).
(39) Lloc on no toca el sol (DGLC, s.v. ombriu).
(40) Dit d’un lloc on toca molt el sol (DGLC, s.v.
solellós).
(41) Un carrer per on passa molta gent (DGLC,
s.v. passar).

Hem de considerar un cas anàleg el de la frase
tocar el sol. Gabriel Ferrater, en un dels seus
articles aplegats en el volum Sobre el llenguatge,
amb el seu característic menyspreu olímpic pels
qui es preocupaven per l’ús correcte de la llengua,
defensava, creiem que amb encert, bé que amb
raonaments equivocats, la correcció de l’oració
següent, que no es pot dir que contingui cap
pleonasme:

Tal com, seguint Fabra, se sol indicar
tradicionalment en els manuals de gramàtica
normativa, aquest rebuig del pronom hi precedit
d’un terme relatiu locatiu, no existeix en el cas
del conjunt verbal haver-hi, al qual alguns donen
categoria de verb, independent de haver, criteri
que, de fet, no comparteix el DIEC, que no li dedica
cap entrada específica. Deixant de banda la qüestió
terminològica, el fet és que en haver-hi tenim el
cas prototípic, o principal, de lexicalització total del

Efectivament. Hem de considerar aquesta
construcció anàloga a les dels tres exemples
anteriors, amb el pronom hi i sense necessitat de
cap coma que elimini el teòric pleonasme. Però no
dient res més, com feia Ferrater, podria semblar que
en tots els casos caldria dir tocar-hi el sol en lloc de
tocar el sol, talment com fem amb el conjunt (si es
vol, el verb) haver-hi. I el fet és que si el complement
adverbial va després del verb ja no és procedent el
reforç del pronom:
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També el recordat company Joan Solà defensava
que el verb dir es troba en aquest cas, amb què,
anàlogament, tindríem la construcció següent:
(50) En aquesta pàgina hi diu precisament el
contrari.
Solà anava encara més enllà, i preconitzava
decididament l’ús de dir-hi fins i tot després del
relatiu locatiu on:
(51) On hi diu “blanc” hi ha de dir “blau”.
(46) El sol tocava a la part alta de les cases.
I el mateix escau de dir si l’antecedent de hi és
un pronom relatiu, normalment on, com hem vist
amb els exemples (39) i (40), reproduïts d’obres
de Fabra. Hi podríem afegir aquest, d’un conte
memorable de Jordi Sarsanedas:
(47) ... surt de pressa al pati. [...] al darrer racó on
toca el sol (Jordi Sarsanedas, La proesa de Ritter
Hans von Altenberg).
Cal notar que el mateix Ferrater, tot i els seus
sarcasmes contra els qui, segons ell, sentien
aversió contra el pleonasme, l’evitava, com és
natural, sempre que era procedent de fer-ho així,
tal com mostra l’exemple següent, amb el qual,
curiosament, inicia el fragment del seu article que
tracta d’aquesta qüestió:
(48) ... no fa gaires mesos que a un setmanari
es va engegar una polèmica sobre si és o no és
“correcta”...
És a dir: es va engegar i no s’hi va engegar.
Hem de convenir que, com ja hem suggerit, no
sembla possible determinar exactament quins són
els verbs que tenen un comportament anàleg als
que acabem d’exemplificar, és a dir, que han assolit
un grau molt elevat en el procés de lexicalització
del pronom hi i, per tant, resulta procedent de no
prescindir-ne en aquelles oracions iniciades amb
el complement que representen, encara que,
teòricament, el dupliquin. Algú ens ha suggerit
algun cop el verb entendre ‘ésser intel·ligent’. Això
comportaria la construcció següent, que sembla,
efectivament, la més normal:
(49) En matemàtiques hi entenc més que tu.

Aquest punt de vista, però, no coincideix pas
amb els nombrosos exemples de Fabra, alguns
dels quals, (10), (32) i (33), hem transcrit.
Addenda
En principi, el verb anar no pot prescindir del
complement de destinació. Em demanen: Què
faràs, per Nadal? I contesto: Aniré a París, en què
el complement de temps figura sobreentès. És un
complement que no es deixa representar per un
pronom. Però si em demanen Que no volies anar
a París? contesto Hi aniré per Nadal. Si hagués dit
*Aniré per Nadal, tothom m’hauria entès igualment,
però la frase no és gramaticalment admissible. En
canvi, Anar-se’n també admet un complement de
destinació, però no l’exigeix. Tant puc dir Ara me’n
vaig com Ara me’n vaig a l’Ateneu. No s’ha de
considerar que en el primer cas hi ha un complement
de destinació sobreentès: En Ara me’n vaig ja hi ha
l’expressió correcta d’una idea completa, que admet,
naturalment, més informació complementària, la
qual, si de cas, en certs complements, també es pot
representar per mitjà del complement corresponent:
Que no havies d’anar a l’Ateneu? Ara me n’hi vaig.
Venir és també un verb de sentit ple, potser encara
més que anar-se’n, perquè en el seu ús més freqüent
rebutja la presència del pronom adverbial: Que no
ha vingut, el president? Ens ha dit que no podia
venir, potser vindrà demà. Generalment, el verb
venir ad-met, més que no pas exigeix, el pronom
hi quan es fa referència a un lloc, normalment un
acte, una reunió, un determinat esdeveniment, que
no és el present però al qual assistia qui parla: Ens
trobàvem cada divendres al Moka. De tant en tant
hi venia en Martí. Un altre verb que també exigeix el
mateix pronom és assistir. Notem: Em van convidar,
M’hi van convidar i Em van convidar a assistir-hi.
Però *Em van convidar a assistir. ♦
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Sobre l’adverbi «molt»
Carles Riera

L

’anglès usa l’adverbi really per a emfatitzar.
Aquest ús, en general, és equivalent al del nostre adverbi molt.

Exemples: The pasta was really good = La pasta era
molt bona.
I really doubt he is coming = Dubto molt que vingui.
These films really frighten me = Aquestes pel·lícules
m’espanten molt.
Ara bé, en català hi ha uns quants verbs, concretament els anomenats auxiliars (voler, poder, caldre,
soler, i potser algun altre), que no poden anar modificats per l’adverbi molt; quan convé, doncs, d’expressar el valor de molt (o sigui, ‘en grau considerable’,
com diu el diccionari), tenim diferents opcions:
•
fer servir una locució equivalent a molt; per
exemple, de debò, de veritat, etc.;
•
canviar el verb auxiliar per un altre d’equivalent que admeti l’adverbi molt;		
•
afegir després de molt un altre adverbi, de
manera que aquell sigui un modificador d’aquest;
per exemple, molt bé, molt ben, etc.
•
prescindir de molt.

Vegem una colla d’exemples, recollits d’escrits
catalans recents, que creiem que han de ser esmenats d’acord amb el que acabem d’expressar.
1. Amb el verb voler
Vull molt que vinguis (angl.: I really want you to come)
→ De debò vull que vinguis o Tinc moltes ganes que
vinguis o Desitjo molt que vinguis.

La gent vol molt que l’escoltis (People really want
you to listen to them) → La gent vol que de veritat
l’escoltis.
En demanaré unes de noves al rata del meu pare; vol
molt que jugui, però no li agrada gastar-se’n ni cinc
→ … al rata del meu pare; té moltes ganes que jugui,
però no li agrada gastar-se’n ni cinc.
Volia molt que l’eduquessin bé → De debò volia que
l’eduquessin bé.
Voldré molt que m’ensenyis les teves fotos del casament → M’agradarà molt que m’ensenyis les teves
fotos del casament. O bé: Em farà molt de goig que
m’ensenyis …
Mentrestant ja no estava tan segura de voler molt
que la tia Glenda continués dormint → Mentrestant
ja no estava tan segura de voler de debò que la tia
Glenda continués dormint.
La meva mare volia molt que en el seu enterrament
no hi hagués corones de flors → La meva mare
desitjava molt que en el seu enterrament …
… perquè balles / el ball del fènix, de les falles / dels
14 anys ja es veia tant / que volien molt que em fes
gran / que jo m’hi vaig posar … (Enric Casassas,
«Ui, no sé pas com m’ho faré», dins La cosa aquella,
Empúries, col·lecció «El ventall de poesia», 15, Barcelona 1991) → … que pretenien que em fes gran …
Voldria molt que no es perdera el palau de Quartell i que la recuperació del de Vives de Canyamàs
de Benifairó fóra una realitat (El Periódico de aquí.
com, 26 de gener del 2016) → De debò voldria que
no es perdera … O bé: Realment voldria que no es
perdera …

Saps que ara vull molt que en parlem, oi? → Saps
que ara vull de debò que en parlem, oi?

2. Amb el verb poder

Prenem un cafè i ella fuma ―li queda aquest vici―
i jo m’hi escarrasso molt, vull molt que rigui → … i
jo m’hi escarrasso molt, tinc moltes ganes que rigui.

Em puc molt equivocar → Em puc molt ben equivocar o, prescindint de molt, Em puc ben equivocar,
o Em puc equivocar d’allò més, o, és clar, Em puc
equivocar molt.
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Em puc molt imaginar com se sentia → Em puc
(molt) ben imaginar com se sentia.

Addenda: el verb saber
i el pronom o adverbi molt

Jo no tinc tendència política, però et puc molt assegurar que els de la CUP han anat explicant les raons
de la seva postura → Jo no tinc tendència política,
però et puc (molt) ben assegurar que …

En aquesta nota ens hem referit a l’adverbi molt.
Ara en l’addenda volem comentar un cas particular
sobre la correcció del qual a vegades hom dubta.
Així, cal tenir present que el mot molt col·locat darrere el verb saber pot tenir valor de pronom (o sigui,
saber molt, equivalent a dir saber moltes coses;
semblantment, saber poc equival a dir saber poques
coses), o pot tenir valor d’adverbi (com ara en
saber-ne molt, equivalent a dir saber molt d’això o
d’una cosa; semblantment, saber-ne poc equival a
dir saber poc d’això o d’alguna cosa). Hi ha qui dubta
de la correcció d’una construcció com ara saber
molt, pensant-se que ha de ser saber moltes coses.
Però els exemples següents contradiuen clarament
tal suposició:

Puc molt recomanar la sèrie de televisió «Lost»
(«Perdidos») → Puc (molt) ben recomanar 1…
Però fa relativament pocs anys que en seguim els
cicles i pot molt ser que passi el que dius, que hi hagi
cicles superposats → … els cicles i pot molt ben ser
que passi el que dius …
3. Amb el verb caldre
Cal molt que la migdiada no sigui de més de trenta
minuts → Convé molt que la migdiada …

setciències: m. i f. Persona que presumeix de
saber molt (GDLC, DIEC2).

Alice ens va assegurar que ens necessitàveu aquí de
la mateixa manera que a ella li calia molt que la Kachiri fos en un altre lloc → … de la mateixa manera
que a ella de debò li calia que la Kachiri fos en un
altre lloc.

mestretites: m. i f. Persona que presum de saber
molt (GDLC); m. i f. Persona que presumeix de
saber molt (DIEC2).

Caldrà molt la participació activa del visitant a fi
d’anar resseguint l’itinerari → De veritat caldrà la
participació activa del visitant …
4. Amb el verb soler
Aquests resultats electorals solen molt inspirar les
polítiques que caldrà seguir → Aquests resultats
electorals solen molt sovint inspirar les polítiques
que caldrà seguir.2

saber del llim de les olles (refrany): saber molt,
ésser experimentat (M. Teresa Espinal, Diccionari
de sinònims de frases fetes, p. 1233).
saber i no ser gat (loc.): S’aplica a qui presumeix
de saber molt sense ser aixina (Diccionari general
de la llengua valenciana).
saber-ne un niu (loc.): saber-ne molt (DIEC2, s.v.
saber).
Trobem casos paral·lels amb massa3 (pronom
i adverbi) i gaire4 (adverbi), igualment amb el verb
saber. ♦

1. Vegem unes parèmies amb hipèrbaton, o sigui amb canvi
d’ordre dels elements: «Ase amb somera, ni gallina voladera,
no podrà molt durar» (per «no podrà durar molt»), «Ase amb
somera, ni dona finestrera, no podrà molt durar», «Ase amb somera, ni mossa aiguadera, no podrà molt durar».

3. Exemples de saber massa (en què massa és un pronom que
significa ‘massa coses’): qui es pensa saber massa, té el cap de
carabassa (refrany), tant se perd per saber massa com per massa
poc (refrany); ui!, xiqueta, tu vols saber massa! Exemples de
saber-ne massa (en què massa és adverbi): Això és no saber-ne,
d’esporgar, o saber-ne massa. Vet aquí el dilema: saber-ne poc
o saber-ne massa. L’artista barroc utilitza sense mesura tots els
recursos del seu art, ignora la temença de caure en l’artifici, s’hi
llança deliberadament, mai no té por de «saber-ne massa» (Enciclopèdia Catalana, s.v. el Barroc).

2. Un cas de català antic amb hipèrbaton: Fengint ésser mercader entrí en lo palàcio de Licomedes… portant toques e joyes
de diverses maneres que solen molt les dones estimar (text
de 1494; sense hipèrbaton seria: que les dones solen estimar
molt).

4. Exemples de saber gaire: Començo a escriure sense saber
gaire què dir-te. Sense saber gaire com hem guanyat el premi
Pica d’Estats, … Sense saber gaire bé per què ha arribat aquest
comentari al meu blog. Sense saber gaire per què, un cèlebre
escriptor alemany, Gustav Von Aschenbach, arriba a Venècia.
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«Go out» i «sortir»
Neus Nogué Serrano , filòloga, professora de la Universitat de Barcelona

L

’estudi de les llengües a partir de la comparació de diverses varietats és més freqüent del
que podria semblar a primera vista: quan fem
dialectologia comparem diferents varietats geogràfiques d’una mateixa llengua; quan fem lingüística històrica en comparem diferents varietats històriques;
quan fem lingüística funcional en comparem diferents
registres; etc.

En les últimes dècades també s’ha fet cada
vegada més freqüent l’estudi contrastat de diferents
llengües, que té precedents en la lingüística comparada del segle xix. L’anomenada anàlisi contrastiva,
en comptes d’estudiar una sola llengua, en compara
diverses. Té l’objectiu de descriure les semblances
i les diferències entre llengües, sovint per classificar-les segons les seves característiques estructurals i funcionals (això ho fa, des d’una perspectiva
teòrica, la tipologia lingüística) i descobrir quines són
comunes (els universals lingüístics) i quines no. Però
aquestes descripcions també són útils per a diverses àrees de la lingüística aplicada, com ara la traducció i l’ensenyament de (segones) llengües.
Un bon exemple d’anàlisi contrastiva el constitueix l’estudi de l’expressió del moviment, les diferents
maneres com el codifiquen les diferents llengües.

Go out i sortir
Amb la simple comparació entre go out (anglès) i
sortir (francès i català) ja veiem que passen coses.
Efectivament, aquest verb —entre altres— ens servirà per a il·lustrar que hi ha almenys dos tipus de
llengües, a l’hora d’expressar el moviment1: les llengües d’emmarcament per satèl·lit i les llengües d’emmarcament verbal.
A les llengües d’emmarcament per satèl·lit (satellite-framed languages), com l’anglès i l’alemany, el
verb expressa MOVIMENT i MANERA: walk/laufen
(‘desplaçar-se caminant’), fly/fliegen (‘desplaçar-se
volant’), drive/fahren (‘desplaçar-se conduint’)… I
1. La descripció dels verbs de moviment, la va fer el lingüista
Leonard Talmy. Jo he partit d’un article de M. Josep Cuenca
que en parla i que hi incorpora el català («Anàlisi contrastiva,
lingüística aplicada i lingüística teòrica» (2002). Miscel·lània
Joan Veny 1. Barcelona: PAM). L’últim paràgraf i els exemples
són meus.
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una preposició o partícula expressa el TRAJECTE
(la direcció del moviment): go in / hineingehen (‘desplaçar-se endins’), go out / hinausgehen (‘desplaçar-se enfora’), go up / hinaufgehen (‘desplaçar-se
amunt’), go down / hinuntergehen (‘desplaçar-se
avall’)… En anglès, són alguns dels phrasal verbs.
A les llengües d’emmarcament verbal (verb-framed languages), com el català, el francès i el castellà, el verb acostuma a expressar MOVIMENT i
TRAJECTE: entrar / entrer / entrar (‘desplaçar-se
endins’), sortir / sortir / salir (‘desplaçar-se enfora’),
pujar / monter / subir (‘desplaçar-se amunt’), baixar
/ descendre / bajar (‘desplaçar-se avall’)… I, cosa
important, moltes vegades la MANERA no s’expressa: sovint no diem si pugem o baixem a peu, o si
anem amb avió, amb cotxe…
Quan aprenem llengües, va molt bé saber aquestes diferències. Per exemple, els parlants d’una llengua romànica en tindríem prou amb go/gehen i les
diferents preposicions o partícules per a expressar
les nocions de entrar, sortir, pujar i baixar.2 No ens
caldria distingir si ho fem a peu, amb avió o amb
cotxe. Però quan parlem en anglès o en alemany
hem d’aprendre i ens hem d’acostumar a especificar-ho.
I en l’àmbit de la traducció, si aquestes diferències no es tenen en compte es corre el risc de fer traduccions com a mínim molt poc naturals, si no agramaticals.
Vegem-ne un exemple real, extret d’una novel·la.
Original anglès
It was a nice day so I decided to walk back to the
Alex
Traducció al català publicada
Feia bon dia i vaig decidir caminar de tornada
a l’Alex
D’acord amb el que hem vist més amunt, i també
d’acord amb la nostra competència lingüística, el
2. L’anglès (i en algun cas, també l’alemany) té verbs d’arrel llatina teòricament sinònims dels que hem vist (enter, exit, ascend,
descend…), però són propis de registres formals (i a vegades
tenen matisos d’ús diferents), i per tant no estalvien d’aprendre’s els d’ús més general.

sintaxi
fragment en anglès que he posat en negreta s’hauria d’haver traduït per tornar caminant.
Un altre exemple:
She drove back to London → Va tornar a Londres (i no «va conduir de tornada a Londres»).
Com he dit més amunt, en català i en altres llengües, si no és rellevant, no expressem la MANERA;
el mitjà de transport, en aquest cas.
I podem acabar amb un exemple poètic, que a mi
em fascina. Alguns d’aquests verbs tenen una variant transitiva, també de moviment, que es comporta
d’una manera similar: «He drove me home» → «Em
va portar a casa» (en català sovint tampoc especifiquem el mitjà). Doncs bé, ¿teniu present la cançó
de Leonard Cohen3 «Dance me to the end of love»? 4
Doncs apa, ja en podeu traduir el títol, i si us animeu,
la cançó sencera! ♦
Podeu trobar aquest article en línia a <http://lliureimillor.cat/sortir-i-go-out-per-neus-nogue/>

3. Jaume Mateu, en una conferència que va pronunciar fa dos
o tres anys a la UB, també va aportar l’exemple de Leonard
Cohen.
4. Em pregunto si les dues àrees de la lingüística aplicada a què
m’he referit, l’ensenyament de (segones) llengües i la traducció,
no es podrien combinar: en determinats contextos d’aprenentatge, traduir a classe de llengua textos o fragments on sortissin
exemples com els que he posat, podria facilitar l’aprenentatge
d’aquestes estructures. Però aquest és un tema complex que
donaria per a molt.
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Lola Badia
Per Mercè Espuny i Pujol

«Ramon Llull va ser un pioner en l’ús del català
com a llengua de l’alta cultura»

La doctora Lola Badia ens rep al seu despatx però
una alarma ens obliga a abandonar l’edifici i acabem
fent l’entrevista als Jardins de la Universitat de
Barcelona.
Es diu que Ramon Llull és un dels creadors del
català literari. Per què?
Llull és un dels primers escriptors europeus que va
fer servir una llengua diferent del llatí per a escriure
sobre totes les matèries conegudes en els seus dies;
aleshores, si del català culte, del català referencial
en diem «català literari», doncs, es pot dir, però,
és clar, són maneres de dir poc precises, perquè
justament una de les coses que sabem és que a Llull
no li agradava fer literatura. Per a fer literatura en la
seva època s’havia de ser poeta i això no li agradava,
no li hauria agradat gens que el consideressin el
creador del català literari; del que no hi ha cap mena
de dubte és que va ser un pioner en l’ús del català
com a llengua de l’alta cultura.
Sembla que la importància de la seva obra és
més que literària o lingüística…
Això queda en suspens... La importància de l’obra
de Llull és sobretot filosòfica, teològica i religiosa,
perquè si alguna cosa és, i volia ser, i deia que volia
fer, era popularitzar, difondre, fer conèixer un mètode
de mètodes, la seva Art, que havia de servir per a
situar a un nivell de discussió lògica el debat sobre
la religió; és clar, això no té gaire a veure amb la
literatura i la lingüística, té a veure amb la teologia
i la filosofia: ell se sentia bàsicament missioner,
apologeta del cristianisme.
Quins mèrits reuneix Llull per a haver passat a la
història com un dels pensadors més importants
de la seva època?
Llull va concebre un mètode de mètodes, l’Art, en el
qual podia fonamentar tots els sabers coneguts en
el segle xiii. Això és un mèrit molt gros i conté una
ambició intel·lectual molt poderosa.
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Si Llull escrivia en altres llengües a part de
la catalana, per què és considerat un autor
eminentment català?
Llull no és un autor eminentment català, perquè
les seves obres van ser escrites majoritàriament
en llatí. El fet que escrivís en català és una cosa
extraordinària, meravellosa i que ens agrada molt,
però no és un autor eminentment català: és un dels
grans pensadors de l’edat mitjana europea i tots
aquests autors anaven amb llatí, i que escrivís en
català va ser justament una originalitat. Va emprar el
català i també l’occità, perquè quan va fer poesia la va
escriure en occità, i es va preocupar de fer-se traduir
a l’occità i al francès, i també per instigació seva a
altres llengües romàniques. En aquest sentit, és un
personatge molt atent a la divulgació i la difusió de
la seva obra, i bé, l’ús de les llengües populars —en
aquest cas el català, perquè era la seva— era una
novetat total en aquell moment, i ell, al costat de Dant,
és un dels personatges laics, diríem autofinançats,
d’iniciativa particular que utilitzaven aquesta llengua;
era el principi de tot un procés que ha arribat fins avui.
Ell, com Arnau de Vilanova, no formava part de cap
orde religiós i, en canvi, van ser capaços de fer obres
colossals en llengua vulgar, perquè, és clar, Llull va
escriure obres molt grans en llengua vulgar; després
gradualment va veure que per a fer forrolla a Europa
necessitava el llatí, com si jo ara vull que em coneguin
he d’escriure en anglès... Mentre no sortia de la
Corona d’Aragó i del Regne de Mallorca, el català ja li
anava bé, però en el moment que es va voler imposar
a París o a Roma, va haver d’usar la llengua de cultura
d’aquell moment i es va adonar que no sabia prou llatí,
per la qual cosa va buscar col·laboradors.
Es té constància que Llull hagi influït en altres
autors i moviments literaris posteriors?
Sí, molta! Els manuscrits llatins de Llull van ser copiats
i llegits pertot arreu i quan va venir la impremta els
intel·lectuals de tot Europa el van tenir més a l’abast.
Hi ha un lul·lisme del Renaixement i un lul·lisme del
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Barroc, perquè hi ha aspectes del pensament de Llull
que només van ser compresos en els segles xvi i xvii. A
Llull també se li van atribuir moltíssimes obres que no
havia escrit, sobretot d’alquímia, i això encara va fer
més conegut el seu nom. Alguns pensadors com ara
Descartes se’l miraven amb recel, però d’altres com
Leibniz o Newton l’admiraven. Fins al segle xix no es
va començar a llegir Llull com un literat. Va ser amb
el Romanticisme i la Renaixença que es va tornar a
valorar la seva faceta de poeta i de novel·lista.

Foto: Abel Carretero

Diríem que va crear escola?
No, de cap manera, perquè això voldria dir que ell
personalment tenia uns deixebles i no... Només
coneixem una persona, que es deia Thomas le
Myésier, que va ser un promotor de l’obra lul·liana
a París, però això no vol dir que creés escola. Que
després hi hagi escoles lul·lianes, és una altra
cosa: segles després, uns seguidors van fundar a
Barcelona i a Mallorca uns centres d’ensenyament
superior en què es llegien obres de Ramon Llull;
mai no van poder ensenyar teologia lul·liana, perquè
l’Església ho veia com una intrusió —també és una
altra història complicada—, però en el sentit de crear
escola no es pot dir.
Des d’una perspectiva actual, l’obra de Llull té una
importància doble: moral/literària i lingüística.
Vist així, som davant un home polièdric que
es pot estudiar des de diversos vessants del
coneixement?
No n’hi ha cap mena de dubte. Un dels problemes
de Ramon Llull és que hi ha un Ramon Llull que s’ha
estudiat en la història de la filosofia i aquí hi ha hagut
una revaloració potent d’ençà que els alemanys han
publicat 36 volums d’obres de Ramon Llull i és un

personatge amb un pensament filosòfic poderós; s’ha
estudiat Ramon Llull des de la teologia; poc, perquè
l’Església se’l mirava amb recel, però ara estem
treballant molt seriosament en la canonització i, per
tant, hi ha tot de teòlegs posats en això; i semblen
Llulls diferents, el teòleg, el filòsof, i després aquí
els catalans, doncs és el pare de la pàtria del català.
Sembla un altre Llull, encara, doncs era el mateix, el
mateix personatge amb diverses facetes.
Què fa diferent Llull d’altres autors de la mateixa
època i del mateix estil (és a dir, moral)?
Doncs el fet de no pertànyer a cap orde religiós,
de no ser cap clergue, de no formar part de cap
cort ni de cap república italiana ni de cap estat
ni de cap govern, sinó d’anar per lliure; aquest
autofinançament, aquesta independència mental,
aquesta seva lluita constant per trobar suport del
seu programa; ell té un programa personal, un
programa d’apologia del cristianisme, evangelització
i presentació de tot el conjunt del saber des de
l’òptica de la seva Art: això el fa diferent de tots els
altres, perquè la iniciativa particular era una cosa
molt estranya a l’edat mitjana, molt mal vista, molt
perseguida, i una altra habilitat de Ramon Llull és,
en vida, no haver estat acusat d’heretge, és a dir, ser
capaç de fer tot això sense incórrer en l’acusació;
immediatament després els seus deixebles, que
eren uns patates, van ser acusats d’heretges perquè
no en sabien tant com ell.
Quins adjectius definirien la seva obra?
Enorme, reiterativa, però sempre formalment variable.
Vós que sou medievalista, quina relació heu
tingut amb l’obra lul·liana?
Doncs l’obra lul·liana ha estat per a mi una sortida
professional que m’ha exigit molta dedicació i que
mai no ha deixat de plantejar desafiaments.
Què remarcaríeu de la seva obra?
La vastitud, la capacitat d’adequar-la a audiències
diferents, l’originalitat i la coherència.
I de la seva persona?
L’energia física, la tossuderia moral i l’agudesa
intel·lectual.
Definiu-lo amb tres qualificatius.
Superdotat, perseverant i dotat de sensibilitat
espiritual.
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Si haguéssim de comparar Ramon Llull amb un
personatge actual, quin seria?
Doncs no es pot fer, perquè hauríem de trobar un
home que fos un creient fervorós, apologeta del
cristianisme, dotat per al càlcul i la intuïció matemàtica,
capaç d’escriure en tots els estils literaris, adreçant-se
a tots els públics, actiu en la recerca de subvencions
i de la protecció oficial, i sempre sotmès a l’autoritat
de l’Església. Tot i això, per l’extensió de l’obra i
per la tossuderia en la dedicació a la feina, deixa’m
dir que si Joan Coromines hagués estat un catòlic
militant i fervorós i amb un talent també matemàtic
és qui s’assemblaria més a Llull d’entre els catalans
superdotats del segle xx.
Quins fruits cal esperar de l’Any Llull?
Doncs, home, la difusió de la noció que no estaria
malament que ens assabentéssim de qui era
aquesta persona, atès que és un dels plats forts
de la nostra herència, diríem, cultural: que no
estaria malament que a poc a poc ens anéssim
adonant que convindria saber qui és. Perquè la
meva experiència és que, com que és l’Any Llull,
em requereixen en els llocs més inversemblants i
l’actitud és que no saben qui és aquest personatge
i volen que els ho expliqui.
Llull és un personatge que pot interessar molt com
a figura, però les seves obres no són de lectura
fàcil, entre altres coses perquè era un superdotat,
perquè plantejava una metodologia de pensament
que anava molt bé en el segle xiii, però que ara ens
resulta bastant exòtica, i després perquè era un
creient fervorós i perquè volia encomanar als seus
lectors la seva passió religiosa, i això, o bé es té o
bé et sona molt estrany.
Davant aquesta mancança d’informació, és un per-

sonatge que resulta difícil i poc abastable i justament
l’Any Llull ens està obligant a trobar maneres de ferlo accessible i de presentar-lo de manera acceptable
per a la mentalitat d’avui per a comprendre’l, perquè
és realment una figura del pensament gran, però,
és clar… Va escriure moltíssimes obres, però no
estaven escrites com La Divina Comèdia de Dant,
per a fer literatura; ell usava la literatura com un
instrument per a inculcar-te el seu missatge, i això
avui dia costa de pair.
És un gran escriptor, és capaç de transmetre obres
de creació literària, fragments de l’experiència
humana que, si te’ls mires, serveixen en moments
molt diferents.
I per acabar voldríem formular una darrera
pregunta: Hem de dir Evast e Blanquerna o
Evast e Blaquerna?
Podem dir el que ens agradi més, perquè la n es
espúria, però va ser introduïda molt aviat en els
manuscrits de les obres de Llull i s’ha difós pertot
arreu. La història és aquesta: en l’època de Ramon
Llull es retia culte a una icona bizantina anomenada
la Mare de Déu de Blaquerna. Blaquerna era un
monestir que hi havia a Constantinoble que va
acabar englobat en un palau dels emperadors.
Encara no sabem com ni per què Llull es va enamorar
d’aquest nom, però el fet és que el nom originari
no porta la n. Quan el monestir de Constantinoble
i la icona bizantina van deixar de ser famosos, els
copistes van reinterpretar el nom com un derivat
de la paraula blanc, que escau molt a l’heroi de la
novel·la que porta el seu nom, perquè és verge,
caritatiu, savi, devot i contemplatiu. Allà on la n de
Blaquerna ha de desaparèixer és en les edicions
crítiques, perquè reporten el text més acostat al que
Llull va escriure. ♦

Detall del llibre Ramon
Llull. Vida i obres. Volum I.
Anys 1232-1287/1288,
a cura de Pere Villalba.
Foto: Mercè Espuny
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Joan Santanach
Per Abel Carretero Ernesto
El doctor Joan Santanach, comissari de l’Any Llull,
ens rep al seu despatx.
Es diu que Ramon Llull és un dels creadors del
català literari. Per què?
Es diu perquè és l’autor més antic. Ara bé, fins a
quin punt és o no el creador del català literari, és una
cosa que podríem discutir llargament. Els textos més
antics que tenim de Llull són textos que no es corresponen amb cap model literari assumit posteriorment.
Al manuscrit del Llibre de contemplació conservat a
la Biblioteca Ambrosiana de Milà, datat el 1280 i, per
tant, molt poc posterior a la redacció del llibre, no s’hi
proposa un model de llengua que coincideixi amb el
que després s’assumirà des de la Cancelleria. Llull
és un dels primers que escriu literatura en català i fa
literatura molt bona, sense cap mena de dubte. Però
un «creador del català literari» hauria d’haver proposat un model assumit per més gent. Això no va ser
ben bé així: el model de català literari assumit pels
autors posteriors és el de la Cancelleria. És probable
que Llull hi influís, però no més.
Sembla que la importància de la seva obra és
més que literària o lingüística…
Certament. Llull, abans que un escriptor o un lingüista —si és que el podem anomenar així—, és un
pensador. El que li interessava era transmetre determinades idees, determinats models de comportament. És un autor que escriu sobre filosofia, escriu
sobre teologia i escriu sobre moltes altres disciplines. En el seu cas, la literatura és un mer instrument per a fer arribar aquests continguts al públic
lector. Llull, abans que escriptor, és un pensador, per
al qual la literatura era merament una eina, un instrument al servei d’aquestes idees.
Quins mèrits reuneix Llull per a haver passat a la
història com un dels pensadors més importants
de la seva època?
Llull fa una proposta molt original. En un context
intel·lectual dominat per l’escolàstica, Llull presenta
un sistema propi, l’Art, que li permet argumentar racionalment la fe. En aquell moment es tractava d’una
qüestió altament sensible. Però és aquest sistema
d’argumentació racional, les «raons necessàries»

que li permetien arribar a la veritat, aquesta ciència
de ciències, el que farà que molts altres autors posteriors s’interessin per Llull. L’Art, que és el nucli de
la seva obra i del seu pensament, és també la principal raó de la seva posteritat. Va ser llegit durant
segles, i la seva influència es manté fins avui. Com
és sabut, Leibniz es va interessar per la combinatòria lul·liana, i això l’ha convertit en el precedent més
antic de la informàtica. No és l’únic àmbit en què
continua vigent.
Si Llull escrivia en més llengües a part de la
catalana, per què és considerat un autor eminentment català?
Perquè el català era la seva llengua. Però hi ha
altres raons importants. És considerat principalment
un autor català perquè és la llengua que dominava
millor. Llull escrivia en llatí, però el seu és un llatí funcional, un llatí sense floritures, mentre que en català
és capaç d’assolir unes cotes literàries importants.
Això no vol dir que sigui un català complex ni retòric;
el seu català és sempre planer, perquè el que volia
era fer-se entendre. Va escriure igualment en àrab;
no sabem quina és la qualitat dels seus textos en
aquesta llengua, perquè no s’han conservat.
Independentment de les llengües que usi, Llull és un
autor format en la tradició romànica i en llengua vernacla, mentre que bona part dels pensadors medievals són pensadors formats en llatí i en la cultura
escolàstica i llatina. Això dota Llull d’una especificitat
sensacional enmig d’aquest context, perquè ell, fins i
tot quan escriu en llatí, continua sent un autor format
en la literatura romànica, que usa referents romànics. Res a veure amb els referents llatins de la resta
de pensadors i teòlegs medievals. A Llull no li interessen les lletres antigues. Ell és un autor d’una vernacularitat radical. Des d’aquest punt de vista, és un
escriptor molt més romànic, i específicament català,
que no pas llatí.
Es té constància que Llull hagi influït en altres
autors i moviments literaris posteriors?
Molt poc. Molt poc. Llull és percebut durant molts
segles com un pensador i la seva difusió arreu d’Europa és bàsicament com a pensador, com a filòsof, com a teòleg. Hi ha algun text literari en què
es detecten influències de Llull. Joanot Martorell va
utilitzar el pròleg del Llibre de l’orde de cavalleria al
Llengua Nacional - núm. 95 - II trimestre del 2016

39

amics i mestres
Tirant. També podem esmentar l’Espill de la vida religiosa, influït per la narrativa al·legòrica lul·liana, però
estem a tocar de l’àmbit espiritual.

Des d’una perspectiva actual, l’obra de Llull té
una importància doble: moral/literària i lingüística. Vist així, som davant un home polièdric que
es pot estudiar des de diversos vessants del
coneixement?
Moltíssim. Segurament no hi ha cap altre autor en
català que sigui tan polièdric com Llull. Va tractar
totes les disciplines de la seva època i en totes hi
va aportar un escreix d’originalitat molt destacat. I el
podem estudiar des del punt de vista de la filosofia,
la teologia, la lingüística, la lògica, l’astronomia, la
literatura, i des de molts més àmbits.
Què fa diferent Llull d’altres autors de la mateixa
època i del mateix estil (és a dir, moral)?

Foto: Abel Carretero

La reivindicació de Llull com a escriptor literari és
posterior. De la Renaixença. A mitjan segle xix es
comença a editar, i se’l proposa als autors que
escrivien en català com a model al costat d’altres
referents. Però mai no assolirà l’ascendent d’altres
autors. El veritable referent de la poesia catalana és
Ausiàs Marc, al xv, al xvi i també a partir del segle xix.
Llull no. Hi haurà alguns autors que el llegiran i s’hi
interessaran i el faran seu, però es tracta de casos
molt excepcionals; penso evidentment en Jacint Verdaguer, en Joan Vinyoli i en algun altre autor, però
no gaires més.
Diríem que va crear escola?
No m’hi faria fort. La creació literària de Llull és
massa original, massa al marge de la tradició literària. Reacciona contra la tradició profana, que no li
agrada, i n’ofereix una versió molt personal. Massa.
Llavors, quan els autors posteriors busquen un referent, no els acaba de quadrar i en prescindeixen. Els
models es troben dins la tradició, altrament costa
sentir-s’hi identificat i establir cap mena de continuïtat. És molt difícil que Llull, que se situa fora de
la tradició i és percebut més com un pensador que
com un escriptor, pugui ser assumit com a referent.
Si més no a l’edat mitjana. No podem dir, per tant,
que creés pròpiament escola.
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Hi ha pocs autors de l’estil de Llull. Llull és en aquest
sentit un personatge molt particular i molt singular.
No hi ha gaires pensadors que, com Llull, hagin produït un sistema filosòfic organitzat i estructurat, i que,
al mateix temps, siguin capaços de compondre textos literaris de la qualitat dels de Llull. No ho sé, potser podríem parlar de Plató, però salvant moltíssim
les distàncies. Llull utilitza la literatura, com també
feia Plató, en el fons, per a transmetre idees. Si hi
ha algun aspecte que els relaciona, tot i que evidentment Llull no va arribar a conèixer directament l’obra
de Plató, és el diàleg: Llull és l’autor medieval que en
va escriure més.
Quins adjectius definirien la seva obra?
Desmesurada. L’obra de Llull és absolutament desmesurada. És molt difícil per a qualsevol estudiós de
Llull intentar abastar tota la seva obra. I no diguem
ja, evidentment, per a un lector comú… Ens n’han
arribat unes 260 obres; en va escriure més, però
algunes s’han perdut. Alguns dels seus llibres, com
el Llibre de contemplació, són igualment d’unes proporcions i una extensió descomunals. D’entrada, jo
el qualificaria de desmesurat; després, d’intel·ligent,
d’ambiciós, de tenaç. Segur que hi ha altres adjectius que li escauen. Però el que en un primer moment
t’impacta quan t’hi acostes és la seva difícil abastabilitat, per dir-ho així.
Vós que sou medievalista, quina relació heu tingut amb l’obra lul·liana?
Jo a Llull hi arribo per la banda de la literatura. Vaig
fer filologia, m’interessava la llengua i m’interessava
especialment la literatura. El que implica entrar en
Llull, però, és que té un plus de pensament, en què
la literatura té una condició més o menys secundària. Llull és una mena de xuclador que t’agafa i molt

amics i mestres
difícilment te’n pots escapar si vols continuar treballant-hi i aprofundint-hi. A més del vessant literari,
doncs, Llull m’interessa com a repte intel·lectual. Per
això t’hi has d’acostar sense prejudicis, i sense por,
i intentar aprendre-hi coses, perquè sempre en té
moltes per explicar.
Què remarcaríeu de la seva obra?
M’interessa el Llull literari, com ja he dit, el Llull
escriptor de literatura. M’interessa el joc que estableix amb la tradició, amb la qual manté una relació
complicada. La tradició literària en la qual se situa és
en molts aspectes contrària a tot allò que ell propugnava i, per tant, se n’aparta en un primer moment;
després s’hi torna a acostar per qüestions pràctiques: l’utilitza com a reclam per a atreure els lectors
i llavors transmetre’ls unes determinades doctrines.
Hi ha altres aspectes que em semblen molt interessants de Llull. El Llull polièdric. No és solament un
escriptor, és moltes més coses. I un s’hi pot acostar
des de molts paràmetres diferents. Com a repte intel·
lectual és apassionant, i com a escriptor de literatura
és d’una qualitat i d’una ambició sensacionals.
I de la seva persona?
Evidentment, no el vaig conèixer. Però crec que
un aspecte bàsic és la tenacitat i la seva capacitat
de treball. Llull és un personatge que té uns objectius molt ben establerts des del començament de la
seva —diguem-ne— carrera com a pensador, i tota
la seva vida està condicionada per aquests objectius. Malgrat els entrebancs, malgrat les dificultats,
les oposicions, ell continua tenaçment. A més de
la tenacitat, en podem destacar altres aspectes: el
respecte per altri, que implicava considerar la gent
d’altres cultures o de religions diferents de la pròpia
dignes de ser escoltats, mal que fos per refutar-los
les conviccions. No era una actitud gens habitual a
l’edat mitjana, i avui tampoc no ho és gaire.
Què us fascina d’ell?
Em fascina aquesta capacitat de ser constant amb
uns determinats objectius, que ell a més a més
sabia perfectament que el superaven àmpliament.
Aquesta idea de dir «he d’arribar a aquest objectiu, malgrat que sé que difícilment hi puc arribar jo
tot sol». Davant d’aquesta constatació, posava tots
els mitjans que tenia a l’abast, tots els seus contactes, tot el seu esforç, per aconseguir aquest objectiu.
Com a model de treballador és inigualable.

Definiu-lo amb tres adjectius.
Desmesurat. Intel·ligent. Interessant. Llull és molt interessant.
Si haguéssim de comparar Ramon Llull amb un
personatge actual, qui seria?
Hauria de ser algú molt treballador. No et sabria dir
exactament en quin àmbit s’hauria de buscar; a més
de treballador hauria de tenir un punt de genialitat,
perquè Llull té una intel·ligència per damunt del que
és comú, capaç de concebre una obra que perdura
en el temps —set-cents anys després continuem
parlant-ne. Per tant, no sé si l’hauríem de buscar en
l’àmbit de les lletres, en figures immenses de la lingüística catalana, com Joan Coromines o Antoni M.
Alcover, que són dos punts de referència que han
deixat una obra vastíssima al darrere. Potser també
s’ha de buscar en els treballadors incansables del
món de les arts —penso en Miró, penso en Tàpies,
potser, o en un Miquel Barceló, fins i tot—: són això,
personatges molt treballadors, que tenen uns objectius i que hi treballen i que, a més a més, tenen
aquest punt de genialitat que s’afegeix a la tasca de
la resta de la humanitat, que fem el que bonament
podem però no pas amb aquestes cotes d’excel·
lència que ells assoleixen.
Quins fruits cal esperar de l’Any Llull?
Jo em sentiria molt satisfet si la majoria —i potser
és aspirar a molt— dels catalans, i no sols dels catalans, em poguessin dir quatre coses de Llull en acabar l’Any. Més o menys, que la majoria sabés una
mica qui era Llull, la seva importància i per què hem
celebrat l’Any Llull. Que sàpiguen que és el personatge més immens que tenim —un altre adjectiu. És
positiu per al país saber que té una figura com la de
Llull, amb aquesta importància internacional. També
caldria que l’Any servís perquè es fes evident que no
és merament un escriptor antic i difícil, sinó un autor
interessant per al públic contemporani.
Llull no és un autor oblidat, però té un nombre de lectors reduït. Qui més qui menys ha llegit el Llibre de
les bèsties, que segurament és el text menys lul·lià
de tots els que Llull va arribar a escriure, i, amb una
mica de sort, ha llegit el Llibre d’amic e amat. Més
enllà d’això, costa que la gent s’animi a llegir-lo. Amb
la Institució de les Lletres Catalanes i L’Avenç preparem una antologia de textos de Llull, fent èmfasi
en l’àmbit literari, que confiem que ajudarà a fer-lo
accessible. Però Llull continua fent respecte. Una de
les coses que voldríem aconseguir durant l’Any Llull
no és que la gent li perdés el respecte, sinó que li
perdés la por. Perquè s’ho val. ♦
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Ramon Llull.
Vida i obres
Pere Villalba
Institut d’Estudis Catalans
Barcelona (2016)

A mb motiu de l’Any Llull, l’IEC ha

gestionat la publicació del primer
volum d’una obra que té vocació de
convertir-se en el futur en un llibre
de referència per al coneixement del
Doctor Il·luminat. Es tracta de l’obra
de Pere Villalba, Ramon Llull. Vida i
obres. Volum I. Anys 1232-1287/1288.
Obres 1-37, 1.001 pàgines. Han de
venir després dos volums més, d’una
quantitat de pàgines semblant, de
manera que la vida de Llull i l’estudi
de les seves obres arribi fins al seu
coronament, entorn de l’any 1316.
Dèiem que l’IEC ha gestionat aquesta publicació. De fet, una
monografia que arribarà a tres mil
pàgines no es fa cada dia. Ni tampoc
no es troba cada dia un autor com
Pere Villalba disposat a cremar tot el
seu saber en una empresa que seria
difícil per a tot un equip d’especialistes. I encara menys no es troba a la
cantonada una fundació que s’entusiasmi amb el projecte i decideixi
d’injectar-hi una quantitat de diners
que el respecte pel pudor aliè ens
veda d’esbombar des d’aquestes
pàgines.
La gestació de l’empresa no
ha estat joc de poques taules i va
començar el 2005 d’una manera que
se’n podria dir casual. Pere Villalba
no tenia vinculacions especials amb
l’IEC, quan, el setembre de 2005,
es va adreçar a la Secretaria Científica de l’IEC per exposar-hi un projecte agosarat: fer una biografia de
Ramon Llull basada en les fonts més
directes (les obres de Ramon Llull,
seguint-ne el curs cronològic, i l’es-

tudi dels documents històrics i geogràfics de la mateixa època). És clar
que en el moment de la discussió inicial del projecte ni tan sols el mateix
autor pensava que l’obra arribaria
a ser tan extensa ni tan detallada.
Des de 2005 fins al 2013 la Secretaria Científica de l’IEC va donar
suport continu a l’autor, tant de tipus
moral, animant-lo a portar endavant
el projecte cada cop més exhaustiu, com econòmic, subvencionant
diferents etapes del desenvolupament de l’obra. Finalment, l’IEC va
entrar en contacte amb la Fundació
Elsa Peretti, a través d’Alessandro
Tessari, un intel·lectual italià enamorat de la significació actual de la
figura de Llull, que ja tenia relacions amb dirigents de la Fundació. A
partir d’aquí la cosa va començar a
nuar-se, i al capdavall l’IEC va posar
els seus recursos editorials a disposició de la idea de publicar l’obra que
elaborava Pere Villalba.
El llibre —primer volum— vol
ésser una exposició fil per randa de
tot el que avui se sap sobre la vida
de Llull, i una explicació detallada
del contingut de cadascuna de les
seves obres. Atès que Llull fou un
grafòman, la tasca és complicada.
Atès que les primeres obres que va
escriure Llull són d’un volum superlatiu i d’una complexitat especulativa
en majúscules, el treball de l’exegeta
esdevé extenuant. I atès que Llull va
inventar una «Art» lògica d’abast i
d’intenció universals, amb un joc de
figures, taules, esquemes i mecanismes difícils de manejar fins per a un
expert, ja es comprèn que el llibre
no és una novel·la i la seva lectura
pot desafiar la paciència del lector
més ben disposat a penetrar en els
secrets del món lul·lià. A més a més,
d’ençà dels primers estudis seriosos
que es van menar a Europa durant la
segona meitat del segle xix, la bibliografia sobre Llull s’ha multiplicat com
el gram, en proporcions geomètriques, de manera que el maneig, el
contrast i la penetració de la massa
bibliogràfica que orbita entorn de
Llull és un trencacolls formidable per
al qui tingui l’ambició de no deixar
cap qüestió lul·liana en les penombres de l’oblit.
La tenacitat de l’autor, la comprensió de la Fundació Elsa Peretti
i l’abnegació dels professionals del
Servei de Publicacions de l’IEC han

aconseguit de treure a la llum un
volum solemne, munificent, il·lustrat,
acolorit, molt ric de tècnica editorial,
de tal manera que ha calgut incorporar-hi els serveis de les impremtes
avesades a fer missals i altres llibres
litúrgics amb rúbriques de colors
diversos, i tota mena d’elements,
gràfics, senyals i recursos, per a
dotar-lo de l’eficàcia que es necessita quan es vol penetrar en un món
que d’entrada ho és tot menys fàcil.
Acompanyen el llibre uns gràfics on
hi ha impreses a tot color les rodes
de les figures lògiques de Llull, que
serveixen per a activar el seu sistema especulatiu. Es poden retallar, muntar i, amb una mica de sort,
mirar de fer-les funcionar. El llibre no
és fàcil, però s’han fet tots els esforços perquè la figura i la doctrina de
Llull siguin humanament comprensibles i accessibles.
Quin serà el futur d’aquesta obra?
Per començar, remarcarem que no
és venal, a causa del seu cost, exorbitant per a una butxaca corrent. Es
quedarà, doncs, per munificència de
la Fundació Elsa Peretti, en les biblioteques de les universitats i altres
centres d’estudi de nivell alt, en les
biblioteques públiques més orientades a la recerca i al saber enciclopèdic, i en aquells dipòsits arxivístics,
documentals, bibliotecaris i d’altra
naturalesa que justifiquin la conveniència de tenir-lo. Cal pensar que tres
grans volums de tres mil pàgines
no són un objecte librari de transport i maneig fàcils, ni estan cridats
aquests volums a tenir una mort per
inanició en un racó tronat de prestatgeria.
Molt encertadament, l’autor ha
cridat altres especialistes catalans a
convertir el seu llibre, dedicat a un
personatge que passa del segle xiii
al xiv, en una obra actual. Ell exposa
les teories científiques lul·lianes —
cosmologia, biologia, etc.— amb
totes les connotacions de la ciència del seu temps, és a dir, d’una
manera que ara resulta extravagant.
Per tal de contrarestar aquest mal
efecte, a continuació deixa parlar els
científics d’avui perquè resumeixin
l’estat de la qüestió tal com la ciència ho planteja ara. I així el lector pot
contrastar la distància que separa
les teories científiques modernes
de les que campaven en temps de
Llull. Això dóna molta actualitat a
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l’obra, perquè assenyala, i de quina
manera!, tot allò que és caduc en
l’obra de Llull, al mateix temps que
deixa entreveure les seves intuïcions en dominis que no recauen en
la ciència d’avui i subratlla l’originalitat de la construcció conceptual que
ell perseguia.
Per resumir, creiem que la publicació dels tres volums previstos,
Ramon Llull. Vida i obres, de Pere
Villalba, generosament sufragats
per l’Elsa Peretti Foundation, a cura
de l’IEC, representarà anys a venir
un punt d’arribada ja molt madur
en els estudis lul·lians, i un punt de
partença per a la divulgació i l’es-

Manuel de Pedrolo
i la nació (1957-1982)
Xavier Ferré
Edicions del 1979
Barcelona (2016)

L

’estudi del professor Xavier
Ferré té un cert regust de llibre
d’una altra època, quan treballs
d’aquesta mena abundaven i es feien
a consciència. Ara, en canvi, és una
sorpresa trobar qui gosi bastir una
obra tan ben feta, gens periodística,
rigorosa i exhaustiva sobre la relació
entre literatura i compromís intel·
lectual en la trajectòria de Manuel de
Pedrolo entre els anys cinquanta i
vuitanta del segle passat. Una biografia político-literària de l’autor de
l’Aranyó, una de les persones que
més han contribuït a la nostra pervivència com a poble gràcies a una
obra extensa i total (poesia, narracions curtes, teatre, novel·la en diversos gèneres, assaig, articles de reflexió, traduccions...), una reflexió
independentista quan gairebé ningú
no s’ho plantejava en l’àmbit de l’opi-

tudi d’aquells aspectes del pensament de Llull que el converteixen
en un contemporani nostre. L’obra
de Pere Villalba es dreça davant el
públic català com un formidable tour
de force per a acostar-nos a Llull.
Estem segurs que en el futur funcionarà com una enciclopèdia dels
estudis lul·lians, el recurs bibliogràfic
indispensable i comú per a començar i prosseguir l’estudi de Llull, tant
en general com en particular. Des
d’aquest punt de vista, l’IEC ha tingut molt clar que aquest cop no es
podia badar i era del tot necessari
posar a disposició del públic un instrument de treball d’aquesta catego-

nió pública i una actitud valenta en
defensa de la llibertat de l’individu i
la nació dels Països Catalans.
L’excel·lent treball de Ferré —que
ja té tot un currículum d’investigador
en el camp de la sociologia i la història contemporània catalana amb
autors com Rovira i Virgili o Joan
Fuster— serveix per a entendre
l’aparició d’un nou nacionalisme a
partir dels anys cinquanta del segle
xx. Pedrolo destaca en la crítica aguda a l’espanyolisme, a l’autonomisme
poruc i al mandarinisme intel·lectual.
Un posicionament gairebé inèdit en
aquells anys de vaques grasses regionalistes. L’autor comença recordant que és el país qui fa la cultura i
no pas a l’inrevés com creuen alguns
mestretites culturalistes: «no hi ha un
món objectiu determinant, sinó condicionant: realitats socials construïdes,
percebudes, representades... no hi
ha objecte sense subjecte» (p. 13).
La narrativa total que practica serveix
per a destacar que, «per a Pedrolo,
una part substancial dels conflictes
humans es contextualitzen en la situació viscuda d’ocupació / opressió
política del propi país» (p. 15).
L’opció radical a favor de la llengua es posa de manifest en la pràctica diària de fer-ho tot en català i la
teoritza vinculant normalitat d’ús i
independència política, en una entrevista que vaig tenir el privilegi de
fer-li l’any 1990 a casa seva, al carrer Calvet. Pedrolo denuncia (tot
desconstruint-la) en els seus articles
a l’Avui la creació d’una «novoparla»
nacionalment mixtificadora —encobridora, empobridora— a través de

ria. Tot ha costat molt, però estem
convençuts que valia i que valdrà la
pena. ♦
J aume de P uig , Institut d’Estudis
Catalans

les estructures propagandístiques —
ideològiques— de l’Estat (espanyol).
Pedrolo vol fer de la seva literatura un revulsiu de desvetllament,
construint utopies de llibertat, fugint
de fer el que ens volen imposar. Per
això opina que sempre cal lluitar,
fins i tot després d’haver assolit els
reptes. I practica una literatura de situació, existencial, tot i creure que no
hi ha res més estèril que romandre
presoner en un credo artístic o literari. Sobretot la llibertat, com una empresa contínuament en marxa: «No
som lliures d’ésser lliures» (p. 57).
Pedrolo forma part de la literatura
de l’orientació oposada a la literatura
d’endormiscament.
L’autor de l’Aranyó se situa en
el marxisme heterodox, perquè és
partidari de la crítica de les contradiccions culturals, ideològiques, del
capitalisme occidental. Amb referents nacionals i internacionals marxians, sociològics, psicoanalítics que
li aportessin coneixements sobre aspectes conflictius de la realitat coetània, entre la vindicació de la condició
humana i l’estudi crític dels mecanismes que l’aconduïen cap a una nocondició; però sempre contrari a tot
cosmopolitisme, ja que és en el marc
de la nació que té sentit l’anàlisi. Sense contraposar mai «nació cultural»
a «nació política», ja que ambdues
es retroalimenten. Contra la ideologia supremacista dels Estats, remarca sempre la constant de l’existència
dels pobles. ♦
Jordi Solé Camardons
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Piulades de cultura
popular
Josep Espunyes
Edicions Salòria
La Seu d’Urgell (2016)

osep Espunyes és un autor ben
conegut dels lectors d’aquesta
revista. Poeta, escriptor, lingüista i home compromès amb el
país i la seva llengua, ha estat guardonat amb els principals premis de
les terres de Ponent, com ara les
Talúries (1990) o el Valeri Serra i
Boldú (2000). Josep Espunyes és
autor d’una producció extensa i rigorosament elaborada, en la qual des-

Poemes de capçalera
Miquel Pujadó
Editorial Barcanova
Col·lecció «Tornaveu»
Barcelona 2016

E

ditorial Barcanova ha publicat,
dins la col·lecció «Tornaveu»,
el llibre Poemes de capçalera.
L’obra aplega una mostra de la millor
poesia catalana de tots els temps i
inclou poetes de tot l’àmbit lingüístic.
A més a més, el llibre inclou un CD

taquen obres com els reculls poètics Notes mínimes d’un paisatge
(1987), Pa d’àngel (1991) o Alt Urgell,
plany i passió (1996). L’autor ha conreat també els estudis lingüístics en
obres com Dites, locucions i frases
fetes (2007) i els estudis de caire històric en Trabucs i pedrenyals (2002)
o Lluís Escaler, morir per Catalunya
(2008). La major part de la seva poesia va ser recollida en el volum Obra
poètica (2012).
D’uns anys ençà la mirada de
Josep Espunyes se centra en les terres
pirinenques i, molt especialment, les
de la part baixa de l’Alt Urgell i les de
la part alta de la Noguera. Res del
que culturalment parlant es mou en
aquesta zona no li és aliè: la història,
la llengua, les dites, les cançons, els
motarrots, etc. En l’obra que comentem
l’autor aporta un recull d’històries de
bruixeria ―tan vives fa uns anys i tan
oblidades avui dia!―, mimologismes i
llegendes que constitueixen una part
important del nostre patrimoni cultural
i que estaven a punt de perdre’s en
l’oblit. «Aquest recull […] és fruit d’un
treball de recerca oral […]. Pinzellades
de vida d’un món de segles que avui

en el qual es musiquen algunes de
les poesies incloses en l’obra. Fins
aquí la descripció més o menys
asèptica del llibre.
Arribats en aquest punt, algú es
podria preguntar: deu ser una antologia de poesia catalana més, oi?
Doncs no senyor; si algú s’ho pensa,
va ben errat. Com que l’obra vessa
de virtuts, passem a enumerar-les
sense més dilació.
La primera i més destacada virtut,
de la qual deriven les altres, és el seu
autor: Miquel Pujadó. Estic convençut que poques persones al país posseeixen els seus coneixements enciclopèdics de literatura catalana, un
català tan natural com genuí, i la
seva gran capacitat divulgativa; de
fet, aquesta obra n’és la millor prova.
Els comentaris de presentació de
cada poeta ajuden a entendre per
què l’ha triat, aclareixen aspectes de
la seva obra i la posen en context. La
tria personalíssima de Miquel Pujadó
fa que sigui una obra que tant es pot
adreçar al lector habitual de poesia
—que hi farà grans descobertes—

desapareix tan de pressa com la neu
de la muntanya pirinenca al bat del sol
de primavera. Si he volgut capbussarm’hi i descriure’l literàriament, és
perquè no caigui del tot en l’oblit i
transmetre’l a les generacions futures»
―ens adverteix l’autor en els «Quatre
mots» que encapçalen el llibre.
Certament, recuperar i preservar
aquella antiga saviesa és una tasca
noble i del tot necessària, una tasca
que dignifica la contrada i el país i diu
molt de l’autor i de la seva obra. Però
si tot aquest treball s’ha fet, a més a
més, amb el rigor i la qualitat literària
que caracteritza aquest recull, el
resultat no pot ser altre que un regal
per als ulls dels lectors que vulguin
passar una bona estona endinsantse en el món màgic, enginyós i
llegendari d’aquest nostre bocí de la
geografia pirinenca.
La llengua és rica i fluida,
caracteritzada per un savi i harmoniós
equilibri entre la parla i els girs populars
i la llengua estàndard. L’edició de
Salòria és elegant i correcta, atractiva.
Un excel·lent continent per a un
contingut magnífic. ♦

Marcel Fité
com als lectors que s’endinsen per
primera vegada en aquest terreny,
perquè el tast de gairebé un centenar
de poetes i poesies no els deixarà
indiferents: els enriquirà l’esperit, i
per tant, la vida mateixa.
Però és que l’obra no s’acaba
aquí; Poemes de capçalera inclou un
CD simplement deliciós: es tracta
d’una combinació de poesies recitades per alguns dels millors actors de
l’escena d’avui (Josep Maria Pou,
Joan Pera, Olga Suárez, Ferran
Frauca, Mingo Ràfols, Toni Sevilla,
Enric Majó, Jordi Boixaderas, Mario
Gas, Victòria Pagès, Pep Ribas o
Carles Canut) i d’un grapat de poemes musicats per Miquel Pujadó mateix.
Simplement que el lector no habitual de poesia arribi a acostar-s’hi i a
sentir —com no pot ser d’una altra
manera— la meitat del goig que hi
he sentit jo, ja em donaria per ben
pagat. Que les muses us acompanyin! ♦

Francesc Solà

Consell Assessor

E

n el número anterior us
vam presentar la Junta de
Govern de l’Associació Llengua Nacional i ara coneixereu els
membres del Consell Assessor de
la revista.

de mena, i no em dono per vençut fàcilment. Tinc les idees molt
clares, de manera que sovint tendeixo a la tossuderia...

Cal dir que hi ha tres coincidències, que no repetirem: Albert
Jané, David Casellas i Francesc
Jutglar, a banda de la directora,
na Mercè Espuny.

Josep Ferrer i Ferrer

La resta de membres ja els deveu
conèixer poc o molt, perquè tot
sovint escriuen articles. Heus-los
ací:

Abel Carretero Ernesto
Des de sempre he sabut que en
la vida volia fer allò que em motiva,
el que realment m’agrada. I quan
tenia setze anys ho vaig descobrir,
vaig veure clarament quina era la
meva vocació: ser filòleg. Així és
com en el 2013 vaig fer realitat el
meu somni, graduant-me en filologia catalana a la Universitat de
Barcelona. Des d’aleshores he fet
moltes coses, tant en relació amb
el català com amb altres disciplines i qüestions no sempre afins.
Pel que fa a Llengua Nacional, la
direcció va confiar en mi i l’any
2011 vaig entrar a formar part del
Consell Assessor, tasca en la qual
encara continuo.
Tot i això, actualment, una de
les principals tasques que m’ocupen és l’assessorament lingüístic
per a editorials, feina que m’apassiona. A més, he publicat alguns
articles i ressenyes a la nostra
revista Llengua Nacional, sempre
en relació amb el català. De vegades també hi he col·laborat fent-ne
presentacions i altres activitats de
difusió, ja que sóc dels qui pensen
que és molt important donar-se a
conèixer. Pel que fa a mi mateix,
em considero optimista i ambiciós

Nat a Barcelona el 1941, sóc
filòleg i m’he dedicat a bregar per
la llengua des dels divuit anys.
Vaig participar en la creació de
la Gran enciclopèdia catalana el
1965 i vaig ser-ne secretari de
redacció fins al 1972. Editor del
Diccionari manual de la llengua
catalana de Pompeu Fabra (1983)
i autor de la part d’ampliació i
actualització que conté. El 1980
vaig organitzar els serveis lingüístics del Parlament de Catalunya,
que vaig dirigir fins al 2006.
El 1991 vaig ser un dels fundadors de l’Associació Llengua
Nacional. He publicat bon nombre
de treballs sobre la llengua, entre
els quals el llibre Diccionaris, normativa i llengua estàndard (2003,
en col·laboració amb Francesc
Esteve, Lluís Marquet i Juli Moll).

Marcel Fité i Argerich
Vaig néixer a la vila de Nargó,
antiga població del vescomtat de
Castellbò, avui transmutada en
Coll de Nargó, o a vegades més
simplement en Coll, per una decisió oficial, la justificació etimològica i toponímica de la qual desconec.
He passat una part considerable de la meva vida estudiant i
ensenyant llengua catalana. Considero que una llengua és quelcom més que un simple mitjà de
comunicació. I aquesta idea tan
senzilla, tan simple, m’ha portat
a intentar traslladar alguns dels

meus punts de vista a la publicació Llengua Nacional. L’esforç, em
temo, ha estat tan considerable
com balder.
A més, col·laboro en revistes com Cadí-Pedraforca o Lo
Banyut, revistes modestes però
significatives, cap de les quals no
segueix els dictats del clan de Valdemorillo ni de cap de les seves
derivacions. He escrit també contes, novel·les, assaigs i poemes.
Algunes d’aquestes obres, publicades, són: Històries de vetllador (Premi de contes Les Talúries, 1977), El carrer dels Petons
(Premi de novel·la Manuel Cerqueda Escaler, 2002), Els enigmes de la llengua (Premi d’assaig
Sant Miquel d’Engolasters, 2004),
El cançoner del rai, Un seient a la
llotja, El cim dels Espadats, Prou
dubtes.cat… He col·laborat també
en la redacció de llibres com Els
pobles perduts, Els pobles oblidats, Els jocs retrobats, Llegendes d’aigua dolça…

Bernat Joan i Marí
Eivissenc dels Països Catalans, català d’Eivissa. Doctor en
Filologia catalana, professor amb
preocupacions que abasten la
sociolingüística, la política, la literatura i les arts escèniques. He
omplert algunes pàgines, sovint
amb més voluntat que encert, en
tots aquests camps. Al centre de
les meues activitats i dels meus
anhels sempre s’hi ha trobat el
d’aconseguir la plena normalitat d’ús per a la llengua catalana
arreu del domini lingüístic català i
he navegat amb l’Associació Llengua Nacional des que la nau va
salpar.
Per a relaxar-me de les dures
tasques quotidianes m’agrada
dedicar-me a la jardineria recreativa.
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Joan-Carles Martí i Casanova

Víctor Pallàs i Arissa

Valencià d’Elx, nascut a Marsella (Occitània), on vaig passar
la primera infantesa. La família
va emigrar a Sydney (Austràlia),
on vaig acabar la infantesa i la
primera adolescència. A catorze
anys parlava català, castellà, francès i anglès. Ma mare era d’Oriola, on es va parlar català fins al
segle xviii. A divuit anys vaig recuperar l’occità de la meua terra de
naixença i em vaig endinsar per
altres llengües i cultures.

Per bé que nascut a Barcelona,
he estat des de sempre arrelat a
Osona. Tot i que adreçat a dret,
em vaig tòrcer cap a filologia catalana. Vaig aprendre el domini de
la llengua gràcies a Cavall Fort i
a l’enorme patrimoni lingüísticocultural de pagès. El fet d’haver
conegut de prop savis com Miquel
Arimany i Esteve Albert configuraren el que sóc ara (tanmateix,
sempre perfectible!).

Sóc activista per la llengua
catalana des de l’edat de quinze
anys. A divuit anys —en 1977—
era professor de català per a
adults a Elx. Treballava de dia, feia
activisme polític i lingüístic; estudiava de nit fins que vaig acabar el
batxillerat, dues carreres universitàries (turisme i traducció i interpretació), vaig aprovar quatre oposicions
i vaig escriure un llibre d’assaig, una
novel·la, algun llibre de poemes, un
parell de llibres de sociolingüística
comarcana. Alguns diuen que sóc
superactiu, cosa que no he entés
mai.
Ara visc i treballe a l’altra punta
de Salses: sóc el cap del Servei
Municipal de Turisme de Guardamar, al Baix Segura. Fa anys que
col·labore amb Llengua Nacional.
Potser per això i algun altre petit
mèrit afegit vaig ser un dels tres
finalistes del Premi Martí Gasull
l’any 2013. Sóc un home granat.
Vaig ser president fundador de El
Tempir d’Elx (1993-2008) i president fundador de la FOLC (Federació d’Organitzacions de Llengua
Catalana, 2005-2007). Tota ma
vida he tingut dues divises apreses en el català familiar de l’extrem sud, el meu valencià d’Elx:
«Entre tots ho farem tot!» I aquella tan casolana de «faena feta no
corre pressa».
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Els camins de la vida i de la
llengua em menarem a l’enyorada revista Canigó a finals dels
setanta i posteriorment a Llengua
Nacional. També m’he dedicat a
la creació literària, potser per allò
d’«evitar anar a cal psiquiatre».
M’ho passo d’allò més bé fent de
jurat en certàmens literaris. Tot i
no ser gaire viatjat, vaig viure a
París el curs 1985-1986 com a
lector al Centre d’Études Catalanes de la Sorbona. Aquest anar
pel món m’ha fet entendre com és
d’important defensar la nostra cultura i manera de ser si volem ser
tinguts en compte en el present
d’aquest segle xxi.
Com va dir algú una vegada:
«Sempre he volgut que m’endevinin, però ningú no m’ha endevinat
mai.» Amb tot, hi persevero.

Carles Riera i Fonts
Vaig estudiar la llengua catalana sota el mestratge de Josep
Ruaix. Discent a la Universitat de
Barcelona, els estudis culminaren
amb el doctorat en filologia catalana i la llicenciatura en farmàcia. D’ací els meus llibres sobre
llenguatge científic (Manual de
català cièntífic, Curs de lèxic científic, Manual de redacció científica, Manual de traducció de tex-

tos científics de l’anglès al català,
entre altres). A la Facultat de Teologia de Catalunya vaig seguir els
cursos de batxillerat. Ara faig classes a la Universitat Ramon Llull.
Col·laboro a Llengua Nacional
amb articles sobre punts de sintaxi i estilística. També he publicat
alguns treballs de temàtica lingüística en altres revistes, com ara el
Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències, Serra d’Or, Acta Botanica Barcinonensia, Zeitschrift für
Katalanistik, Llengua&Literatura,
Terminàlia, Trípodos. Llenguatge Pensament - Comunicació, Modilianum, etc.
Una curiositat: figuro com a
coautor, amb Carlos Garrido, del
Manual de galego científico, Através Editora, Vigo 2012 [primera
ed.: 2000].

Josep Ruaix i Vinyet
Sobta una mica que hagi de
presentar-se, com a membre del
Consell Assessor d’una determinada revista, una persona que ha
format part molt temps de tal consell i que, a més, ha col·laborat
assíduament en tal publicació. De
fet, és una persona coneguda de
sobres pels lectors de la revista
en qüestió. Però, ja que s’ha pres
l’acord de fer aquestes presentacions, diguem que el qui signa
ha tingut, des de ben jovenet, una
forta passió per la llengua catalana: l’ha estudiada, l’ha ensenyada, l’ha conreada oralment i
per escrit, en prosa i en vers; n’ha
corregit una infinitat de textos; hi
ha traduït gran nombre de llibres;
ha publicat més de seixanta títols
d’obres didàctiques o de consulta
sobre el català.

Consell Assessor
I ara té a la impremta un volum
que recull, en trenta-dos capítols
i mig miler de pàgines, els articles
que ha anat publicant des de l’any
1998 dins Llengua Nacional, articles que sovint s’amplien i actualitzen. Esperem que aquest volum
surti aviat i sigui útil.

Marc Sangles i Vinyes
Nascut al Vallès Occidental,
tinc família a la comarca d’Osona
i he viscut gairebé sempre a Barcelona. També vaig viure una
temporada a Itàlia i a Anglaterra.
Politòleg i filòleg per vocació,
també m’agrada l’esport moderat,
saludable, i els idiomes. L’idioma
que domino més bé és el català,
és clar, i aquesta és una de les
raons que em van empènyer a
estudiar filologia catalana.
Recordo que un dia a Lió, a
l’hora de dinar, unes noies de
Madrid volien ensenyar a una
xinesa com es diu «bon profit»

en castellà. Després jo també li
vaig ensenyar la versió catalana
i la xinesa va començar a dir Bon
profit! Bon profit! Les espanyoles
no se’n sabien avenir i exclamaven ben sorpreses: «¡Eres muy
catalán!»
Per coses així, i també perquè l’interès per aquesta associació em ve de família, col·laboro
amb Llengua Nacional des de fa
uns quants anys. Els meus pares,
en 1996, quan jo tenia catorze
anys, van començar a participar
activament en la vida de l’Associació Llengua Nacional i a mi
això també em va interessar de
seguida i vaig voler posar-hi el
meu granet de sorra: cues a Correus per enviar revistes, abans
hi havia força gent que escrivia
els articles amb bolígraf o amb
màquina d’escriure i calia passar-los a l’ordinador... Així hi ajudava. Vaig tenir sempre la revista
Llengua Nacional a casa i quan
em vaig independitzar me’n vaig
fer soci.

Estic agraït i em sento afortunat perquè a Llengua Nacional
he pogut conèixer bons lingüistes, persones que van treballar i persones que treballen pel
català. Ara penso en el senyor
Jaume Vallcorba i Rocosa, al cel
sia. Tenia gairebé noranta anys,
li costava de caminar i amb prou
feines s’hi veia, però et recitava
de memòria «Assaig de càntic
en el temple» amb els ulls humits
d’emoció.

Jordi Solé i Camardons
La meva relació amb Llengua
Nacional comença des d’abans
que existís, en vaig ser un dels
promotors i el primer director, per
poc temps. He estat professor de
llengua catalana i literatura, practicant de la sociolingüística, autor
d’una vintena de llibres, independentista actiu i des de fa uns
quants anys director de Voliana
Edicions. Sempre per la llengua i
els Països Catalans.

D’esquerra a dreta, la majoria dels membres
del Consell Assessor:
- a la fila del darrere: Carles Riera, Josep Ferrer,
Bernat Joan, David Casellas, Mercè Espuny,
Marcel Fité i Josep Ruaix;
- a la fila del davant: Abel Carretero, Víctor Pallàs,
Albert Jané i Marc Sangles.
Foto: Ramon Fuguet
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