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editorial

Fàcil o útil?

É

s evident que una llengua té almenys dues
finalitats: la primera, i més important, fer que
la gent s’entengui (no endebades hi ha un refrany que fa: «Parlant, la gent s’entén»). La segona,
també important per a casos com el nostre, ser un
signe d’identitat d’unes terres determinades. Doncs
bé, darrerament l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
aprovant la nova ortografia elaborada per la seva
Secció Filològica (SF), ha pres una decisió que no
podem deixar de veure com un greu atemptat contra les dues finalitats esmentades.
Ens referim, com els nostres lectors ja deuen
haver endevinat, a la dràstica supressió dels
accents diacrítics del català escrit. Sembla que dins
la SF domina, des de fa un cert temps (recordem
el cas de la també dràstica supressió de guionets,
decretada fa un xic més de vint anys), la consigna
que s’ha de fer que l’aprenentatge del català sigui
més fàcil. Ara bé, certament és més important
que l’escriptura del català sigui útil: útil perquè el
lector entengui de seguida el que l’escriptor vol
dir i útil perquè el mateix lector se senti identificat
amb aquella manera d’escriure. Quant al primer
aspecte, podríem aplicar a la gramàtica l’aforisme
romà que diu: «Salus populi suprema lex esto»
(«La salvació del poble ha de ser la llei suprema»),
afirmant: «Intelligentia textus suprema lex esto»
(«La comprensió del text ha de ser la llei suprema»).

Doncs bé, l’eliminació de la gran majoria d’accents diacrítics no és pas útil per a la comprensió del text, ans tot al contrari. Els favorables a tal
eliminació diuen que el context ja resol el problema. Però, per una banda, hi ha molts contextos
en què això no es compleix i, per altra banda, hi
ha frases amb poc context o paraules amb context
nul, frases i paraules en què també, en la mesura
possible, ha de quedar clar el sentit de cada mot.
Ja sabem que les llengües sempre contenen un
cert grau d’ambigüitat, cosa que possibilita jocs de
paraules, endevinalles, acudits...; però cal tendir a
reduir les ambigüitats, ja que els jocs amb la llengua són un aspecte marginal. A més, els diacrítics
ajuden a saber el timbre (obert o tancat) amb què
s’han de pronunciar (almenys en el català central)
una sèrie de mots que contenen les lletres e i o.
No ens resistim a posar dos exemples de
textos en què els accents diacrítics demostren

la seva gran utilitat, exemples que amb motiu
de tot aquest enrenou s’han divulgat perquè
inclouen mots amb accents que la nova ortografia
suprimeix: «La dona dóna un os d’ós al nét net?»;
«Vénen i venen — De bon matí ja vénen / les
pageses, traginant / cap al mercat. I quan venen,
/ que satisfetes se’n van!, / i no se’n van fins que
venen, / i és quan venen que se’n van. / Mes si
vénen i no venen, / llavors se’n van rondinant, /
parlant dels mals temps que vénen / i de pitjors
que en vindran. / Que si els pagesos no venen,
/ malament ho passaran, / mes si no vénen ni
venen, / les ciutats, què menjaran?»
Tampoc la reducció d’accents diacrítics no és
útil per a la identitat de la nostra llengua, ja que li
canvia una fesomia més que centenària, a part el
fet que deixa obsoletes multitud de publicacions i,
especialment, les obres de divulgació ortogràfica
que s’havien anat editant de la reforma fabriana
ençà. És una llàstima que aquest aspecte sigui
preterit per la nostra acadèmia, que es deixa
encantar pels cants de sirena d’una mal entesa
modernitat i una falsa racionalització.
Per altra banda, la pretesa facilitat obtinguda
amb la reducció de diacrítics és ben discutible,
perquè, de moment, obligarà a un esforç per
«desaprendre» el que tothom ja sap i, a més,
l’esforç que han anat fent els aprenents de
l’ortografia catalana era un esforç que es veia
raonable i compensat pels immensos avantatges
de la seva utilitat.
En resum, per tot això que succintament hem
exposat i per moltes altres reflexions que s’han
divulgat amb ocasió d’aquest fet lamentable,
demanem a la SF del IEC que, d’una manera o
altra, reconsideri la seva decisió sobre la dràstica
supressió d’accents diacrítics i que, mentrestant,
deixi clar que no és obligatòria la seva aplicació.
Tot, amb vista a la utilitat de la llengua escrita, és
a dir, perquè, llegint, ens entenguem de seguida i
amb la més gran facilitat possible. Si no es fa així,
les pèrdues seran incomparablement majors que
els guanys. ♦
Josep Ruaix i Vinyet
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reconeixements

En record d’Antoni Boada, verdaguerista
Josep Lluís Bronchal i Monge

E

l proppassat 16 de maig va morir al seu domicili
de Barcelona Antoni Boada i Garcia a l’edat de noranta-un anys. Havia nascut el 20 de juny de l’any
1924 a Terrassa. De formació autodidacta, Jacint Verdaguer fou l’autor a qui dedicà més temps i recerques, tot
i que la seva curiositat era universal en qualsevol àmbit
de la cultura, les lletres o les arts.
Fidel a la consigna d’orsiana que no hi ha cultura
sense amistat ni diàleg, ell no fou un erudit tancat, sinó
que compartí les seves troballes amb els amics. Sempre
obert a nous estímuls i coneixences, era un investigador
nat, sempre a la recerca de qualsevol notícia del tipus
que fos, i cada vegada que aconseguia algun document
inèdit de Verdaguer ho compartia amb els amics amb il·
lusió i entusiasme. Deia que Verdaguer era una pedrera
que no s’esgotava mai, per la quantitat innombrable de
temes que era capaç de suggerir. Quan tenia una pista
i furgava una mica, sempre aconseguia dades inèdites.
La seva tasca em recorda la d’aquells erudits que
sempre han existit i que han dedicat una gran part de
la vida a llegir, investigar i escriure entorn d’algun autor
predilecte. Antoni Boada era un erudit intemporal que
va triar Verdaguer com a autor preferent de les seves
recerques. Hi havia en ell una unció i passió que no tots
els estudiosos d’un autor són capaços de transmetre:
aquí és on rau la seva profunda originalitat. Encara que
en els seus articles ens parlés d’un tema aparentment
secundari, en les seves paraules hi trobàvem sempre
un batec inconfusible; per a ell aquella anècdota, per
més que fos intranscendent, definia i sintetitzava una
part de l’essència de l’autor, perquè «a través dels detalls o matisos és on cal anar per trobar l’esperit autèntic d’un autor».
El vaig conèixer amb ocasió del centenari de la mort
de Jacint Verdaguer l’any 2002 en una conferència que
va fer. A la sortida vam creuar unes breus paraules. Em
va convidar a casa seva a conèixer la seva biblioteca
verdagueriana, i allà va començar la nostra amistat.
També vaig descobrir que havíem tingut un amic comú,
Mn. Joan Bonet i Baltà, abrandat verdaguerista que ens
sabé transmetre la seva passió pel sacerdot-poeta. Antoni Boada de ben jove s’interessà per les lletres i les
arts. Estudià les primeres lletres al costat del senyor
Eusebi Cima. D’allà passà a l’Escola Industrial, on començà el batxillerat fins a l’any 1939, quan s’acabà la
guerra civil espanyola. Es posà a treballar de meritori i
als vespres, després d’acabada la feina, anava a l’Escola d’Arts i Oficis a estudiar teoria tèxtil, ja que a Terrassa
moltíssima gent treballava en aquest sector industrial i
calia tenir coneixements sobre la matèria. També estudià, durant cinc anys, dibuix i pintura al costat de professors de vàlua, com Tomàs Viver i Josep Rigol.
El seu pare, Francesc Boada i Sabater, cofundador
de l’entitat «Amics de les Arts» de Terrassa, fou el seu

amic i mentor. Al seu costat va conèixer pintors i dibuixants, com Junceda, Prat, Boyls, Castanys, Grau
Sala, etc. Alguns dies, anaven a la llibreria de Josep
Batlle de la Diagonal, on es reunien altres col·leccionistes. Del seu pare heretà l’afició a l’exlibrisme. Els seus
coneixements de dibuix i pintura li van facilitar poder
compondre molts ex-libris. L’any 2002 edità un àlbum
especial amb els seus primers 200 ex-libris. Del seu
pare rebé també l’estímul principal a escriure. Era l’encarregat de llegir la «dècima» en família, per Nadal. En
morir el pare, li tocà de fer-ho ell.
A setze anys ja escrivia contes, que guardava en
una llibreta. Contes que anys després recollí en un volum titulat Contes d’Ulldocell, editat per AUSA de Sabadell, amb dibuixos d’A. Batllori Jofre.
Per raons laborals, tota la família se n’anà a viure
a Igualada. Allí el senyor Boada es relacionà amb els
intel·lectuals de la ciutat. La seva col·laboració en el
periòdic Igualada durà vint-i-cinc anys, fins que aquest
fou absorbit per Regió 7, de Manresa.
Molts dels articles que va escriure i publicar en la
seva columna setmanal d’aquell diari els reuní en dos
llibres editats particularment: Cent articles sobre Verdaguer i Cent articles. Vària.
Ha publicat articles per a nombroses revistes d’arreu
de Catalunya. Sempre que li’n demanaven —en especial, si es tractava de Jacint Verdaguer— mai no tenia
un no.
Ell mateix s’editava les pròpies recopilacions d’articles en nombre de 20 o 25 exemplars, que destinava
a biblioteques significatives del país, així com per als
seus familiars i alguns amics.
En reconeixement a la tasca de tants anys dedicats a Verdaguer, la Societat Verdaguer de Vic el nomenà Soci Honorífic.
La seva entrada en el món del verdaguerisme li permeté de relacionar-se amb molta gent. Quan va compilar el volum primer del Llibre d’or de Verdaguer, l’any
1995, va reunir el testimoniatge de 165 personalitats
de les lletres, de la política i de l’Església. Amb motiu
del centenari de la mort de Verdaguer, l’any 2002 publicà un segon volum amb 188 col·laboracions.
Sobre la importància o transcendència de la seva
tasca, em va comentar un dia en to solemne: «Ningú
no mor mentre hi ha algú que es recorda d’ell. Jo espero que, després d’haver escrit tant, d’haver fet tants llibres, d’haver impartit conferències arreu de Catalunya,
d’haver dibuixat tants ex-libris, algú es recordarà de mi.
I si no, alabat sia Déu!»
Quina és la lliçó que vaig aprendre del mestre i amic
Boada? Que la vida és per a viure-la, fent alguna cosa
que apassioni i valgui la pena. I que la tasca entusiasta
és un exemple a imitar. Vaig tenir la fortuna de poder
compartir la seva obra i la seva amistat. ♦
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Els correctors de Fabra fins avui:
les baules d’una cadena que resisteix
Jordi Badia i Pujol

A

mb l’obra de Pompeu Fabra, la llengua catalana
adquirí uns fonaments prou sòlids per a esdevenir
una llengua de cultura, apta per a totes les expressions, orals i escrites. Amb les adaptacions territorials,
especialment les Normes de Castelló de 1932, aquesta
consolidació s’estenia a tots els Països Catalans.
Escriptors, traductors, periodistes, mestres, escrivents… qualsevol català podia servir-se de la llengua
en un àmbit formal amb seguretat, sense vacil·lacions.
El català recuperava, finalment, la fermesa, la serietat i
la dignitat que havia anat perdent progressivament des
de l’edat mitjana.
Tanmateix, una normativa no s’implanta d’un dia per
l’altre. I encara menys en el cas d’una llengua com el
català, que restava (i resta) sota la interferència constant d’una altra de tan potent i tan omnipresent com
l’espanyola.
Les baules d’una cadena
El primer terç del segle xx, en un context intensament normativitzador, la figura del corrector fou crucial.
Primerament, perquè assegurava que les opcions lingüístiques sancionades i oficials (ortogràfiques, gramaticals, lèxiques) s’anirien difonent. I, segonament, perquè contribuïa a resoldre els dubtes —que les obres de
Pompeu Fabra no havien pogut abastar—, seguint les
línies establertes pel Mestre.
És per això que cal donar molta importància a la
tasca de correcció de Fabra mateix i dels seus deixebles
immediats, de la gent que es va impregnar dels seus
criteris, bé treballant braç a braç amb ell, bé llegint-ne
a consciència les obres i assaonant una formació fabriana completa. Hi ha alguns noms il·lustres d’aquella
època, dels quals parlem en aquest dossier de Llengua
Nacional, com ara Eduard Artells (1903-1971), Joan
Sales (1912-1983) i Bartomeu Bardagí (1915-2003).
Tots tres van formar part, en els anys trenta del segle
xx, de l’Extensió d’Ensenyament Tècnic, un organisme
que havia estat creat per Prat de la Riba i que la Generalitat republicana va revifar tan bon punt el català fou
declarat idioma oficial. L’Extensió era una escola per
correspondència que tenia una missió molt clara: preparar en la nostra llengua tres mil mestres escampats
per tot Catalunya. Fou una feina impressionant i, atesos els mitjans humans i materials, d’una productivitat
excel·lent. Tanmateix, el 1939 —si no abans— aquesta
tasca va ser estroncada.
Acabada la guerra de 1936-1939, però, la cadena
havia de continuar. Amb l’exili de Fabra i d’una bona
part de la intel·lectualitat, la gent que havia treballat

6

Llengua Nacional - núm. 97 - IV trimestre del 2016

al costat del Mestre tenia aquesta responsabilitat preservadora i la va exercir en condicions completament
adverses, però amb plena consciència, amb sacrifici i
amb amor veritable a la llengua i al país. Així mateix,
cal esmentar d’aquesta època la feina dels divulgadors
i dels formadors de professors de català, especialment
dins Òmnium Cultural. Hi són figures clau Joan Triadú
i Font (1921-2010), Jaume Vallcorba i Rocosa (19202010) i Manuel Miquel i Planas (1916-2002). I, per una
altra banda, el gramàtic Josep Ruaix i Vinyet, que a
final dels anys seixanta cedeix a Òmnium unes fitxes
que emprava per a fer classes al Seminari de Vic i que
són l’embrió dels seus llibres, sens dubte els llibres de
català més divulgats i venuts de la història.
Sortosament, la baula següent —la dels homes i dones nascuts en la postguerra— fou molt més gruixuda i
mantingué el mateix propòsit i el mateix respecte a l’esperit de l’obra fabriana. Són, primerament, els treballadors de la resistència i de la represa a partir de la mort
del dictador. Ja han rebut una formació consolidada,
especialment, en seminaris i en universitats. Pouen directament en les obres de Fabra, però també en tot allò
que escriuen més tard els correctors i divulgadors: els
articles publicats a Serra d’Or per Eduard Artells i, més
tard, per Lluís Marquet; les lliçons gramaticals de Quim
Pomares a la revista Recull; les recomanacions lingüístiques de Josep Ibáñez i Albert Jané a Tele/Estel…
En aquest període llarg del franquisme, hi hagué
una veritable escola pràctica de formació de correctors:
la Gran Enciclopèdia Catalana. Sota l’assessorament
general de Ramon Aramon i Serra (secretari general de
l’Institut d’Estudis Catalans durant tot el franquisme), hi
va treballar un veritable estol de correctors (prop d’una
trentena en la primera edició). Fou, sens dubte, un espai de traspàs, de mestratge i d’aprenentatge, car hi
havia correctors vells i veterans al costat de gent jove,
en edat —i amb afany— de créixer intel·lectualment.
La majoria dels correctors d’aquella nova generació
avui tenen —o tindrien— una setantena d’anys. Parlem
de Jem Cabanes, Josep Ferrer, Juli Moll, Ramon Torrents, Josep Espunyes, Quim Pomares, Mait Carrasco,
Jaume Costa… Alguns van passar pel primer diari de
la represa democràtica, l’Avui, en una secció de correctors dirigida durant anys per Joan Fortuny, i també
per la primera televisió que va emetre programes en
català (TVE-Catalunya). N’hi hagué uns altres que van
encarregar-se de les oficines de llengua de les institucions (Parlament de Catalunya, Diputació de Barcelona,
ajuntaments…). Per una altra banda, es va mantenir i
intensificar la tasca de divulgació; n’és un exemple la
columna diària d’Albert Jané a l’Avui, que fou tan important i tan llegida. Alguns dels membres de la baula
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resistent ens expliquen en aquest dossier la seva visió
de l’ofici de corrector i les vivències pròpies.
Anys 1980-1990: es trenca la cadena?
Per a saber què va passar a la dècada de 1980,
hem de llegir aquest fragment del llibre El català que
ara es parla, d’Ivan Tubau: «Ricard Fité i Ferran Toutain, tots dos correctors a l’Avui però disconformes amb
la normativa de la casa, publiquen el primer semestre
de 1982 dos articles que faran història. […] En aquests
dos articles està anunciada ja tota la revolució restauradora i naturalitzadora que es materialitzarà a Catalunya
Ràdio, TV3 i més tard al Diari de Barcelona, i que tindrà
com a pedra d’escàndol Verinosa llengua, un llibre començat a rumiar per Fité i Toutain i finalment escrit per
aquest i Xavier Pericay».1
En els anys vuitanta hi ha, doncs, a Barcelona, un
tomb en la línia seguida fins aleshores. Aquell «català
depurat» que propugnava Pompeu Fabra és suplantat
en alguns àmbits per un «català acostat a la llengua
del carrer», és a dir, un català cada vegada més castellanitzat. Aquesta tendència, defensada per un grup de
correctors col·locats en mitjans importants i influents,
origina una divisió i un enfrontament amb la gent que
havia mantingut amb cura i amb respecte la línia fabriana: una llengua precisa i genuïna, en què, a més,
poguessin sentir-se reconegudes totes les varietats.
La contrarietat és xocant i irritant. Així l’expressa,
per exemple, Joan Triadú: «La cosa més greu és una
certa tendència, en els mitjans de comunicació més
majoritaris, a fer servir sempre la forma més semblant
al castellà. En això hi ha hagut una doctrina, en nom de
l’audiència, que ve a dir que com més ens acostem al
castellà més gent ho entendrà, més gent ho llegirà.»2
També s’hi referia críticament Albert Jané: «L’existència de criteris divergents i d’actituds d’indisciplina,
totalment desconegudes encara fa molt pocs anys […],
en realitat no fa sinó amagar la incapacitat d’expressar-se en català —oralment o per escrit— amb el mínim
de dignitat i de correcció lingüística exigible.»3
El grup nascut entorn de Verinosa llengua va constituir-se el 1991 en Grup d’Estudis Catalans, amb la voluntat de fer pressió sobre l’Institut d’Estudis Catalans
perquè ampliés els criteris d’admissió de determinades paraules o accepcions, la majoria castellanismes.
En formaren part Toutain, Pericay, Fité i també Oriol
Camps, aleshores cap de la unitat d’assessorament lingüístic de Catalunya Ràdio. Si no van aconseguir que
mots com barco o disfrutar entressin en el diccionari de
l’Institut, sí que hi van entrar, per exemple, guapo o carrera (amb el significat de ‘cursa’) i entregar (amb el significat de ‘lliurar’). A més, fruit de la seva pressió, també
es va modificar l’ortografia en dues qüestions contro1. Ivan Tubau, El català que ara es parla, editorial Empúries, Barcelona 1990.
2. Carles Riera, «Joan Triadú. Un optimista preocupat per la
llengua», Llengua Nacional, núm. 37 (2001), pp. 33-35.
3. Albert Jané, Unes lliçons de correcció lingüística, dins «XII Escola d’Estiu», núm. 94 (1995), p. 36.

vertides: la supressió dràstica del guionet i el canvi de
grafia de mots que no duien e epentètica.
Ivan Tubau (mort fa poques setmanes) resumia així
la seva manera de veure el futur del català, compartida
per alguns dels membres del Grup d’Estudis Catalans:
«És clar que aquesta llengua s’assemblarà al castellà,
potser cada cop més. És natural que sigui així, fa molt
de temps que passa i no es pot impedir de cap manera
enraonada que continuï passant. Més val acceptar-ho.
No és pas cap drama que dues llengües s’assemblin
molt. I, sobretot, el català castellanitzat és l’únic català
viu, i per tant l’únic que pot sobreviure.»4
Anys més tard, els autors de Verinosa llengua (i fundadors del Grup d’Estudis Catalans), Xavier Pericay i
Ferran Toutain, juntament amb Ivan Tubau, van ser promotors i fundadors de Ciutadans, un partit que ha atacat i ataca iradament els intents de normalització de la
llengua catalana. Quant a la resta, Ricard Fité és el cap
de correcció de El Periódico i Oriol Camps, ja jubilat, és
membre de la Secció Filològica del IEC.
Tot i que el grup defensor d’aquesta línia no és pas
majoritari, el fet és que copa els mitjans de comunicació
més importants del Principat des de fa decennis. (Per a
saber-ne més, llegiu en aquest mateix dossier l’article
de Gabriel Bibiloni.)
Aquest moviment té un paral·lelisme al País Valencià, on també es fan evidents els intents de disgregar
la llengua comuna i acostar-la al castellà. L’any 1990,
el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Amadeu Fabregat, féu pública una llista de 543 mots prohibits, que considerava «excessivament catalanistes». Al
costat de la prohibició de argent i vacances (per plata i
vacacions), demanava fins i tot d’eradicar segell i Alemanya (per sello i Alemània).
De resultes d’aquest qüestionament creixent envers
l’obra de Fabra que s’anava palesant en alguns mitjans
de comunicació, l’any 1991 va néixer l’Associació Llengua Nacional, precisament amb el propòsit de preservar el model de llengua genuïna i digna normativitzat en
els anys trenta. L’activitat principal de Llengua Nacional
és l’edició d’aquesta revista, de periodicitat trimestral,
on es publiquen estudis i articles d’opinió de llengua
sense qüestionar la línia heretada de Fabra.
Anys més tard va néixer el Cercle Vallcorba (entorn
del lingüista Jaume Vallcorba i Rocosa). Tot i haver tingut poca activitat pública, darrerament ha adreçat una
petició a l’Institut perquè reconsiderés la polèmica decisió de reduir dràsticament els diacrítics. La petició va
obtenir el suport de més de 2.400 signants, entre ells
desenes d’escriptors, traductors, correctors i professors
de tots els nivells i d’arreu dels Països Catalans.
Així, doncs, la tasca empresa per Pompeu Fabra,
servada i envigorida pels seus dignes successors, es
manté viva malgrat les adversitats. ♦
4. Ivan Tubau, Paraula viva contra llengua normativa, Ed. Laertes,
1990.
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D’Humor amb lletra i música, de Bartomeu Bardagí
A cura d’Agnès Toda
que foren l’origen del seu Curs Pràctic de Gramàtica
Catalana, posteriorment ampliat i que contenia uns
exercicis que només podien sortir d’una ment molt ben
organitzada. Aquesta gramàtica formà una colla de professors de català. També va escriure llibres de matemàtiques en català i en castellà.
Cap a les acaballes de l’any 1970, l’Artells i jo vam
coincidir a la redacció de la Gran Enciclopèdia Catalana. Ell ja hi era feia temps, jo tot just hi arribava. L’Artells revisava la feina dels lexicògrafs i de tots els altres
redactors (el senyor Ramon Aramon, secretari del IEC i
responsable de l’Enciclopèdia en l’àmbit lingüístic, li tenia una gran confiança). Va emmalaltir a l’inici de l’any
1971. La Montserrat Martí, secretària del IEC, i jo el
vam portar a l’Aliança en una ambulància; va morir al
cap de quatre dies. Havíem après molt al seu costat i
havíem rigut molt les seves facècies, però també ens
havien ferit els atacs de què alguns el feren objecte,
sempre immerescuts, pels seus articles gramaticals a
la revista «Serra d’Or». Tots els de la professió devem
molt a aquell aferrissat i entusiasta divulgador de l’obra
de Pompeu Fabra.

C

ap als anys 1933-1937, a l’Extensió d’Ensenyament Tècnic de la Generalitat de Catalunya, on
ensenyàvem català per correspondència als mestres i funcionaris del país, vaig tractar molt assíduament
els meus dotze companys de treball: Emili Vallès, que
ens dirigia, Eduard Artells i Maria de l’Assumpció Pasqual, revisors de les nostres correccions, i tota la colla
de professors correctors dels textos que ens enviaven
els nostres deixebles. Aquests professors eren: Joan
Sales, Manuel G. Alba, Jaume Aymà, Rosalina Poch,
Esperança Figueras, Josep Climent, Antoni Sabater i
Mur, Josep Villalon, Josep Maria Boronat i Recasens i jo
mateix, supervivent (1991), perquè era —i m’ho deien—
el benjamí d’aquells magnífics companys, tots ells ja
desapareguts.
Llevat del senyor Vallès, l’Artells i la Pasqual, tots els
altres proveníem d’un concurs oposició que havia dirigit
Pompeu Fabra. Manuel G. Alba i Joan Sales, en aquell
concurs, obtingueren ex-aequo el número 1.

El senyor Vallès era un gramàtic tot d’una peça, però
aquest era el seu hobby, o violí d’Ingres, que en dèiem
aleshores. Va publicar diccionaris (el Pal·las, amb equivalències en castellà, anglès i francès, i un de barbarismes, etc.) i amb Artur Martorell, i sota el pseudònim
de Jeroni Marvà, uns manualets de gramàtica catalana
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L’Artells va ésser el corrector de les Edicions Proa,
i les seves esmenes eren magistrals. Tenia un instint
infal·lible i un gran domini del lèxic i de les expressions
populars, que utilitzava profusament en les seves converses.
Amb pocs anys de diferència, poc abans d’acabar
el decenni dels setanta i una mica després, vam coincidir a la Diputació els tres antics col·legues de l’Extensió d’Ensenyament Tècnic: Jaume Aymà, Joan Sales i
jo. En Jaume Aymà, que, després de la seva expulsió
de la Generalitat per les autoritats franquistes, es va
convertir en un gran editor, sobretot dels primers llibres
catalans de la postguerra, va reingressar, però ara a
la Diputació de Barcelona. Un deixeble seu, advocat,
va remoure l’afer, i la injustícia fou reparada, primer en
la persona de l’Aymà, després d’en Sales, i finalment
d’aquest aprenent de cronista que sóc jo.
L’Aymà va fundar en aquest organisme l’Oficina de
Català —com una continuació de l’antiga Oficina de
Correcció d’Estil d’en Jordana—, que dirigí; després,
a la seva jubilació, la dirigí en Sales; en Sales es va
jubilar i poc després jo vaig fer el mateix. A partir d’aleshores, la dirigí un jove intel·ligent i de gran empenta, en
Ramon Torrents, secundat per un equip de gent també
jove que vetllaren per la correcció dels documents i de
les edicions de la Diputació barcelonina... fins a la lamentable extinció d’aquella Oficina.

el món de la correcció

Entre el novembre de 1932 i el maig de 1933 vaig estar a l’Oficina de Correcció d’Estil, on vaig tractar Cèsar
August Jordana —enginyer, literat i gramàtic—, que la dirigia. Vaig aprendre molt al seu costat. Era un literat que
coneixia el català com ben pocs dels nostres escriptors
i poetes. Va escriure El català i el castellà comparats,
Formulari de documents en català i, amb el pseudònim
de Bernat Montsià, El català en vint lliçons i Els barbarismes. Això a part de la seva obra literària i de les seves
pulquèrrimes traduccions de Shakespeare.
En Jordana era tolerant amb certs castellanismes
i avui dia hauria encoratjat els qui volen desencotillar
(potser massa) el llenguatge.
A «L’Opinió», diari d’Esquerra Republicana de Catalunya, hi havia una secció setmanal, «Els afers del
món», que redactava en Jordana. Un periodista havia
escrit el mot sismisme en un altre diari referint-se a un
terratrèmol que hi havia hagut al Japó. En Jordana va
comentar aquesta crònica i va escriure: «El senyor Tal
(?) ha descrit aquest terratrèmol i n’ha dit sismisme.
Una desgràcia mai no ve sola». Diguem, però, en honor
d’aquell periodista, que aquest mot figurava, i encara hi
figura, al Diccionari Fabra i també a l’Enciclopèdia.
Companys meus en aquella oficina d’en Jordana
van ser l’Artur Balot i Bigues i en Rafael Folch i Capdevila, sogre d’en Joan Sales.
L’Artur Balot va idear i portar a terme, amb un èxit
popular esclatant, les Converses del Míliu, amb en Toresky, que li va editar en Bonavia i que van tenir una
gran difusió per tot el país. En Balot era llicenciat en
Filosofia i Lletres, home de teatre i molt estimat a Ràdio
Barcelona, on després de la guerra va ser sancionat
per la seva significació catalanista i relegat a la centraleta telefònica, on tot sovint, quan jo anava a l’emissora, la fèiem petar recordant èpoques felices. Ell va
preparar, en la clandestinitat d’aquells anys vergonyosos, una colla de professors de català. Va morir envestit
per un cotxe. En Rafael Folch i Capdevila, advocat i un
dels fundadors de la Unió Socialista de Catalunya, va
escriure un Diccionari Jurídic i les cèlebres Trenta-quatre regles per a escriure correctament el català, i també
fou traductor.
En aquella Escola d’Extensió d’Ensenyament Tècnic, també hi vaig tractar l’escriptor Alfons Maseres.
Un altre personatge que vaig tractar era Pere Arnalot, que ocupava un despatx contigu a l’Extensió d’Ensenyament Tècnic i que després de la nostra guerra
vaig saludar sovint a l’Ateneu Barcelonès.

Bartomeu Bardagí. Font: Enciclopèdia Catalana

Vull cridar l’atenció de la gent que es llança a traduir
(i a corregir) amb un entusiasme que els fa caure en
situacions còmiques. Un traductor jove i molt arborat
s’esgarrifava perquè jo li substituïa xerrar per conversar,
dues expressions que no són pas sinònimes. També
trobava que i tant! era un castellanisme que caldria
substituir per i prou que sí!; que caldria escriure diguesme i pronunciar, si volíem, digue’m. Invocava autoritats
discutibles de gramàtics que han estat simples
divulgadors sense pretensions pontificadores. El seu
engrescament lingüístic el duia a utilitzar expressions
com a raig fet sense que en conegués ni de bon tros
la significació. Així, per exemple, escrivia: «Aquells
nois corrien a raig fet». També escrivia: «Li va fer una
puntada», i volia dir: «Li va clavar (o donar) una puntada
de peu». Si no hi afegim de peu, anem a parar en un
taller de modistes, on, les puntades, les fan amb la mà
i amb una agulla enfilada... o potser a màquina, no ho
sé ben bé.
Un altre traductor escrivia que «després d’aquell ciri
trencat la família havia quedat molt trasbalsada». En
català un ciri trencat és tota una altra cosa.
També hi ha males aplicacions de les regles
gramaticals. El fet que en català hi hagi coses que es
fan i que en castellà es donen no vol dir que hàgim
de fer extensiva aquesta característica del català,
per exemple, a les bufetades. Un d’aquests senyors
escrivia: «Li van fer una bufetada». Si algú de vosaltres
sap com fer una bufetada, li prego que me’n doni notícia;
jo ho veig una mica difícil. En canvi, deu fer potser una
trentena d’anys, no gaire més, que molla gent «dóna
petons» en lloc de fer-los. ♦
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Al Quim Pomares, in memoriam
Josep Espunyes i Esteve

V

aig conèixer lo Quim fa uns trenta-cinc anys.
M’ensenyava català al CICF, avui CIC, en
uns dies de creixent oposició ciutadana al
franquisme dominant. I la primera cosa que me’n va
agradar, del meu mestre, va ser el do que tenia per a
transmetre tot allò que ell sabia —que era molt— amb
naturalitat, senzillesa i claredat. Era pedagog, doncs,
i tinc per gran fortuna el fet d’haver estat deixeble
seu: a més d’instruir en coneixements lingüístics
i gramaticals —compaginava magníficament la
gramàtica tradicional amb l’estructural—, lo Quim
formava, educava, comprensiu davant els migrats
coneixements normatius de la classe i cordial en les
raonades explicacions docents que ens fornia. Ben
aviat, d’aquest contacte en va néixer una amistat
comuna, compartida, de comunió en idees. I no vaig
trigar a conèixer la seva família, casa seva, un dels
puntals més sòlids de la vida del Quim: la Carme,
la canalla que tenien, la mare de la Carme… I ells
van conèixer la meva, de família, a Peramola, a l’Alt
Urgell.
Recordo bé, arran de les moltes estones de
conversa o de feina que havíem compartit, i per
molts dels moments diguem-ne emotius que li havia
vist viure, que lo Quim era un cant d’humanisme,
bonhomiós i sensible. Ara bé, la seva personalitat
també era de pedra picada quan calia, ferm en les
conviccions. Qui l’havia conegut ho sap prou bé. Com
també sap que lo Quim escoltava quan li parlaven,
obert a tota mena de diàleg civilitzadorament
enriquidor. I que tenia el pensament clar, sense
esquerdes: quan es pronunciava, sempre sabia què
deia…
Si alguna cosa feia sortir de cassola lo Quim
era la injustícia, l’abús del fort contra el feble, la
mordassa de l’opressor a la boca de l’oprimit. Just
per això era tan inquiet socialment, treballador
incansable a favor de l’equitat. I, alhora, defensor
a ultrança de les nostres llibertats com a poble, ja
fos des del compromís polític —em consta que ben
arriscat, algunes vegades—, ja fos des de l’anonimat
d’una manifestació al carrer, ja fos, excursionista
apassionat, des de la presa de posició com a
ciutadà en qualsevol indret de la ruralia en què es
trobés. Lo Quim respirava l’alè de la terra, l’alè de la
independència, l’alè dels Països Catalans, el nostre
poble. Lo Quim era poble i se sabia pertanyent al
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poble, al poble català. Se sentia identificat amb el
país, des de la cultura fins a la geografia, i la parla,
el català, el nostre tret més identitari, l’enamorava,
li tenia el cor robat. Tant, que l’any 1951, al bo
i millor de la bestial dictadura franquista, ja va
començar a estudiar català, d’amagat —per no dir
clandestinament—, amb el gramàtic Artur Balot,
conegut com «El de la ràdio».1
Lo Quim tenia disset anys, aleshores. I la pruïja
juvenil que sent, la passió que l’anima, no s’estronca
ni s’estanca a mesura que es fa gran, sinó que
s’aferma i creix sota el guiatge d’un altre gramàtic
esplèndid, l’Eduard Artells. Així, cap a la darreria dels
anys seixanta, lo Quim deixa de banda els estudis
que havia cursat, peritatge químic, i es dedica del
tot al conreu de la llengua i a impartir el que en
sap: professor de català per a adults; redactor, a la
revista Recull, de la secció «Mots al vent», un seguit
de lliçons de gramàtica catalana que es publiquen
des del març del 1968 fins al desembre del 1971;
professor d’Iniciació a la llengua, diversos cursos, a
la Universitat Catalana d’Estiu; redactor i corrector
d’obres enciclopèdiques —Diccionari Salvat Català,
per exemple— i de TV3, i també autor, amb l’obra
Diccionari del català popular i d’argot. Com diem a
muntanya, lo Quim era un home de bona fusta, un
exemple de vocació al servei del país.
Personalment, us vull dir que haver estat deixeble
i amic del Quim m’honora, i que hi mantindré els
lligams de la manera que considero més escaient
perquè m’acompanyi tothora i fruiti, esponerosa,
la llavor que va sembrar: continuaré treballant les
lliçons de llengua, d’història i de vida que tan bogal i
desprès em va ensenyar.
Benvolgut amic Joaquim,
Quim Pomares i Navarra:
en el viatge sense fi,
que just amb la mort s’encara,
rep tanta pau en el camí
com bondat deixes aquí,
a la terra que ens empara. ♦
Reproducció del parlament que l’autor li féu en el comiat
(17-12-2003), publicat en el número 46 de LN.
1. Artur Balot (Peralada, 1879 - Barcelona, 1959) havia emès,
del 1932 al 1936, un programa divulgatiu de gramàtica catalana
(Les converses del Míliu) per Ràdio Barcelona.
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Corregir, continuar
Ramon Torrents

E

ns podrem moure mai en la comoditat d’una
llengua estable i estabilitzada com ho poden
ser l’espanyol o el francès, llengües veïnes
que parteixen d’un sistema educatiu autònom i
ple i d’uns canals de comunicació fonamentats en
tradicions consolidades o, almenys, en la força
segura d’una inèrcia que arrossega la població a la
tranquil·litat natural en l’ús de la llengua? En aquest
cas, la funció del corrector seria comparable a la del
rellotger, que amb una certa regularitat repassa el
mecanisme, hi treu la pols, comprova l’ajust de les
engravacions i dóna una benedicció final a la màquina
perquè continuï puntualment marcant l’hora amb tota
l’exactitud possible.
En condicions adverses com les que han
caracteritzat i caracteritzen la llengua que parlem, el
paper del corrector ha estat delicat i és de descripció
més difícil. El corrector és un vigilant com aquell
rellotger, però també ha de fer sovint d’apòstol de
la causa. Als factors contraris com la manca d’un
solatge enterament català i no adulterat fins en la
llengua de la població conscienciada —solatge
educatiu, cultural, periodístic, literari, social, etc.—
per un cantó, i, per l’altre, al prestigi donat a una
llengua imposada —prestigi forçat per segles de
proscripció de la llengua pròpia— s’hi afegeix la
intromissió, la interferència d’un medi social en què la
sopa que es distribueix cada dia als pobres catalans
—en això tots els catalans som igualment pobres—
és la mateixa: una sopa castellana general que, amb
un menú de plat únic, difícilment podem evitar.
En una llengua normal el corrector s’ocupa
d’assegurar la normalitat del text que rep: en comprova
la puntuació, resol solecismes, examina l’aplicació de
la norma, l’exactitud ortogràfica, etc. En català s’hi ha
de sumar una atenció constant al calc, al barbarisme
cru, disfressat o dissimulat —i, atenció, perquè amb
el barbarisme hi conviu el pànic davant el neologisme
no gratuït, la forma dubtosa, la voluntat literària d’un
autor, etc.— i una atenció extrema als usos verbals,
a les locucions idiomàtiques… M’he demanat sovint
si, en aquestes condicions, el corrector no té la funció
d’evitar que el text que revisa arribi al lector com la
transposició pelada d’una cosa pensada en una altra
llengua i, per tant, si ha d’assegurar amb el text la
identitat de la pròpia i, de fet, el caràcter del poble de
la qual aquesta llengua és expressió.

Foto esquerra superior,
Joan Sales i, a sota,
Josep Maria Aymà; a la
dreta, Bartomeu Bardagí. Font: Diputació de
Barcelona i Albert Aymà
Aubeyzon

En trenta-cinc anys que he treballat a la Diputació
de Barcelona, he meditat quin paper pot tenir
l’Administració en aquest combat... He arribat a la
conclusió que, més que batallar amb banderes
i símbols, el que cal és anar sembrant i creant les
condicions perquè, amb la llavor sembrada i la pluja
d’unes condicions no hostils, la gran força que és
la inèrcia vagi fent el seu fet. En poques paraules:
ensenyar, llegir bons autors, escriure bé i procurar
que l’exemple es difongui i el fruit s’escampi.
En quaranta anys de corregir, traduir, procurar
ensenyar i, sobretot d’aprendre, he trobat sempre
i pertot l’ombra de Fabra, la presència de la seva
obra. L’he trobada gràcies a mestres com Jaume
Aymà, Joan Sales, Bartomeu Bardagí —tots tres
deixebles de Fabra—, i abans d’ells, Albert Jané;
però també de Joan Fortuny —cap de correctors
de l’etapa fundacional del diari Avui— i, gràcies als
llibres, de molts altres, com Ruaix, Moll, Sanchis
Guarner, Coromines, Bibiloni... i de tants companys
d’ofici. Amb accents diferents, tots apunten en una
mateixa direcció i persegueixen el mateix objectiu:
consolidar una llengua natural i dotar-la de la força
sense la qual no parlaríem de llengua sinó d’una
altra cosa.
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A part els accents, el lèxic, la morfologia, la
sintaxi, etc., la correcció no hauria de deixar
de ser una obra de fidelitat que assegurés
l’equilibri i la continuïtat entre la llengua
rebuda —la dels pares i els avis— i la llengua
dels fills i els que han de venir.

ser la primera administració a adherir-se a la Llei de
normalització del 1983. L’ensenyament del català,
originalment destinat als funcionaris —propis i d’altres administracions—, que sovint, més que alumnes, van ser addictes, s’estengué a un bon nombre
de poblacions de la província, i d’altra banda la presència de la llengua va adquirir un alt nivell de rigor
amb les edicions corporatives.

Abans de conèixer Albert Jané, ja me’n considerava seguidor o deixeble gràcies a la gramàtica Signe i
als seus Aclariments lingüístics, però vaig tenir l’oportunitat d’entrar-hi en contacte el 1976, quan em va
confiar la correcció de la revista Muntanya, del Centre
Excursionista de Catalunya. Fa quaranta anys, en ell
vaig trobar un mestre prudent, amable i savi, perquè
aparentment no exercia de mestre, sinó de pacient
company de viatge, malgrat que jo emprenia aquesta
excursió amb un bagatge escàs i com un caminant
novell. Poc després vaig entrar a la Diputació de Barcelona. Hi vaig treballar trenta-cinc anys, els primers
al costat de Jaume Aymà, Joan Sales i Bartomeu Bardagí, tres figures que no coneixia de res i que han
estat igualment decisives en la meva formació.

La guia de l’Oficina de Català de la Diputació de
Barcelona va ser sempre l’obra de Fabra: Aymà, Sales i Bardagí n’havien rebut i vist créixer la llavor. El
caràcter de cadascun n’accentuava un aspecte o un
altre. En Aymà era la prudència; en Sales, la vivor i
la naturalitat, en Bardagí, un magnífic llenguatge de
carrer. La forta personalitat i l’assenyat magnetisme
de Sales es van imposar fàcilment. Per parlar d’un
problema ben estudiat pels lectors d’aquesta revista, el fet més visible va ser el decantament per les
conclusions de Joan Coromines respecte a les preposicions per i per a davant formes d’infinitiu, principi
que a l’oficina va ser metòdicament adoptat i que, per
motius que gosaria anomenar «ortopèdics», també
segueixo com a norma, tret de casos en què els escrits demostrin un cert coneixement de la casuística.

Acabada la dictadura, el 1977, Aymà, Sales i Bardagí van poder ingressar, amnistiats, a la Diputació.
Tots tres havien treballat a l’Extensió d’Ensenyament
Tècnic, creada per la Mancomunitat i que passà el
1931 a la Generalitat, i tots tres van viure les represàlies de la victòria de Franco.

A http://llengua.diba.cat/llengua-catalana-db podeu llegir una petita síntesi del que va ser l’Oficina
de Català entre els anys 1976 i 1990, amb una breu
ressenya dels qui la dirigiren. Després de 25 anys, la
Unitat Lingüística, dirigida per Lluïsa Tena, és continuadora de l’antiga Oficina Aymà, Sales i jo mateix.

A la Diputació es creà el 1977 una minúscula
oficina gestora d’uns cursos de llengua catalana
de la Universitat de Barcelona dirigits pel Dr. Antoni Comas. A part la gestió burocràtica dels cursos,
la feina en aquesta oficina tenia dues funcions: la
correcció de textos administratius i, tan important
com l’anterior, l’ensenyament de la llengua a uns
funcionaris vivament neguitosos davant l’alarma lingüística que, en el camp de la llengua, els havia
causat l’arribada del Josep Tarradellas, president
de la Generalitat i de la Diputació, que no volgué
subscriure cap paper que no fos escrit en català.
A la Diputació i a Catalunya, Tarradellas va ser decisiu perquè en la paperassa oficial es reprengués
un ús mitjanament normal de la llengua. La normalitat que Tarradellas perseguia en aquest punt no
era tant lingüística com nacional —però tot és u. La
preocupació per una bona llengua va venir sobretot
amb la presidència d’Antoni Dalmau (1982-1987),
que reforçà l’oficina i promogué una certa política
lingüística, i és bo en aquest punt de recordar que,
sota el seu mandat, la Diputació de Barcelona va
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Tanco aquesta nota amb alguna «sentència»
d’aquells mestres, que no deixen de recordar-nos la
saviesa, l’equilibri i la prudència de Fabra.
«No es pot matar tot el que és gras.» — Jaume
Aymà, davant alguns excessos dels correctors.
«El purisme és a la llengua com el legitimisme a la
política; una tendència renyida amb les necessitats
pràctiques de l’època en què es viu i que té sovint la
trista virtut de posar en ridícul la mateixa causa que
pretén servir.» — Joan Sales, en el pròleg a Lleures
i converses d’un filòleg, de Joan Coromines.
«Un ‘ésser’ fora de lloc pot fer fer un ridícul
aparatós; un ‘estar’ incorrecte serà sempre més fàcil
de perdonar.» — Bartomeu Bardagí ♦
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Corregir en anys de delit i de neguit
Jem Cabanes

A

l seminari dels caputxins catalans em van
descobrir (1954) que el català, la llengua que
parlava tothom, era, com popularment i emfàticament se’n deia, un idioma amb tots els ets i uts, per
molt que el règim espanyol la tingués condemnada a
mort. En aquella casa tot es feia en català, també els
estudis, i el català hi era, al costat del llatí, una de les
assignatures principals.
En aquest ambient vaig afanyar-me a «saber el
català» (més que ningú, ingenu de mi) dedicant-hi
hores extres i llegint tot allò que la casa em podia
oferir dels nostres escriptors. Amb els anys la dèria
em va dur a un estudi més extens de la llengua,
general i particular, de Fabra a Coromines, passant
per Badia i Margarit, Moll, Valor, etc. Més endavant,
en Vallcorba i Rocosa em féu veure la llengua en una
altra dimensió. Tot i amb això, vaig cursar filosofia. En
la meva condició de frare, la correcció no hi entrava
ni em tirava, per molt que m’apassionessin la llengua
i la lingüística, i per molt que m’hi hagués bregat en
un seguit d’encàrrecs d’Edicions 62 i d’altres.
Quan vaig deixar els caputxins, la formació que hi
havia rebut no em podia ajudar a sobreviure; tampoc
la filosofia, fora de la docència, que no m’abellia ni
m’hi veia. En aquest destret la correcció em serví de
salvavides provisional… fins a la jubilació! Fet i fet,
més de cinquanta anys esmerçats en la correcció,
d’aquests gairebé una quarantena en mitjans
de comunicació diversos, a vegades assistit per
mestres de l’ofici, com ara en Lluís Nonell (Fundació
Bíblica, Bernat Metge) i en Bartomeu Bardagí (Avui),
o per companys competents i benèvols, com na Mait
Carrasco i en Jordi Badia.
Fem memòria: si la tradició dels correctors d’estil
editorials no s’havia trencat del tot, ni en ple genocidi
franquista, la dels mitjans de comunicació s’havia
d’instaurar. I el fet de participar en l’arrencada del diari
Avui, en els primers passos ferms dels informatius
de TVE-Catalunya i, més tard en un diari digital com
VilaWeb, va obligar-me a pensar i repensar la llengua
dels mitjans, sempre amb el convenciment que no
podia ésser calcada, sinó congruent amb la fesomia
idiomàtica que li era pròpia, com idiomàtica era la
llengua que durant segles s’havia transmès fins a
la nostra generació. Dit d’una altra manera, havia

d’ésser una llengua genuïna, regida per uns principis
clars i practicables.
El primer d’aquests principis era el del model
de llengua, que no podia ésser sinó el que havia
dissenyat Pompeu Fabra: un model coherent i obert,
alhora norma i projecte. Norma perquè establia un
camí no pas fet d’elucubracions, sinó traçat amb
rigor científic a partir dels parlars moderns més
representatius i de la llengua clàssica (Fabra venia
de ciències, no de lletres). I projecte perquè, seguint
l’orientació general i les línies de fons del camí traçat,
la norma es podia perfer, polint-la i completant-la,
sense recórrer a opcions desintegradores, fins a una
«normalització» sòlida i dinàmica.
El segon principi era el d’una aplicació útil del
model. Si en pedagogia s’ha assenyalat que jugant
també s’aprèn —i potser millor—, en l’àmbit informatiu
és una obvietat que la llengua també s’ensenya
comunicant, informant. La idea, esgrimida per algú,
que la comunicació no s’ha de preocupar d’ensenyar
llengua, sinó de notificar i prou, és un estirabot,
perquè la comunicació és necessàriament lingüística
i, per tant, difon llengua, i si en difon, n’ensenya —o
en «desensenya». N’hi ha prou de veure l’impacte
que tenen avui els mitjans en la llengua.
Partint, doncs, del model fabrià es tractava
d’aplicar-lo seguint uns quants criteris d’una manera
flexible, però no vacil·lant ni dimitent. N’era un de no
renunciar a res genuí en cap àmbit —sintàctic, lèxic
i fraseològic o parèmic— que fos necessari, mal fos
poc conegut o desconegut a parer de l’informador
de torn. Entre més raons, perquè si és necessari no
es pot esquivar, i si s’esquiva ve que es perd i, per
tant, deixa un buit, una necessitat no atesa. Hauríem
d’avaluar la molta llengua perduda per elusió, o
desídia?, dels mitjans de comunicació.
Segonament, calia evitar tot allò que fos oripell o
filigrana presumida per a no comprometre el propòsit
normalitzador. Per la mateixa raó calia impugnar tota
transgressió que no fos evident al lector o a l’oïdor. Al
capdavall, si una transgressió no és percebuda com
a tal, ja no és una transgressió, sinó una incorrecció
o, en l’estat de feblesa de la llengua, una proposta
correcta o acceptable.
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Tercerament, res d’això no podia obstar ni
a la diversitat local ni personal, si s’articulava
adequadament al model general. Menys encara
podia obviar a la creativitat lingüística, si no es
perdia de vista el tarannà de la llengua; és a dir, si
s’entenia la norma i es posava en pràctica no pas
com un arsenal de prohibicions, sinó com un estímul
a expandir les possibilitats de la llengua i, per tant, de
la comunicació. Dit esquemàticament: la normativa
ho és si dinamitza la llengua, no pas si la subjuga.
Naturalment, tot plegat no seria gaire productiu,
sinó estèril o contraproduent, sense una exposició
clara, és a dir, ordenada, del missatge a comunicar.
Una exposició que defugís l’ambigüitat i combatés
la confusió, amb una fraseologia directa, sense
contorsions ni il·lacions abstruses o incongruents.
Si hi pensem bé, una mala exposició compromet
la qualitat de la llengua per més que pugui semblar
mecànicament correcta.
Finalment, em permet un rapidíssim cop d’ull
sobre la qualitat mitjana del català periodístic durant
la meva dedicació correctora. A la primeria (mitjan
anys setanta) si el català col·loquial dels fautors de la
comunicació catalanoparlants era bàsicament bo, el
català escrit i formal solia ésser calcat sintàcticament
i fraseològicament, i deplorable ortogràficament,
per efecte de l’escolarització espanyola. Ara, si es
convencien de basar la llengua formal en la pròpia
llengua col·loquial, solien superar-se, en particular
els més veterans, que a sobre tenien una fonètica
impecable. Amb els anys, emperò, mentre les
deficiències ortogràfiques se superaven, la sintaxi i
la fonètica s’anaven deteriorant, i la parla de força
informadors empitjorava, alhora que la competència
redaccional fluixejava més i més.
Quins resultats més contraris als esperats! Al
començament, en plena brega ortogràfica i lèxica
(per hipercorrecció o per interferència), m’hauria vist
amb cor d’assegurar que al cap d’una vintena d’anys
els correctors de llengua seríem sobrers, gràcies
a l’escola, als mitjans mateixos, als efectes de la
tan esbombada normalització... Però, si l’ortografia
(qüestió banal) ha millorat, la competència estructural
de no pocs professionals dels mitjans, i de moltíssims
parlants, és greument interferida, tant que podem
demanar-nos si la llengua arribarà a normalitzar-se
mai. És que l’impacte del genocidi lingüístic ha tingut
un efecte retardat? No, passa que l’anem abastant a
mesura que les noves fornades van rellevant les que
van desapareixent, i ja veiem la ferida tan greu que
ara mateix ningú no sap si no serà letal. ♦
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Marià Villangómez: poeta, traductor i... corrector
Bernat Joan i Marí

M

arià Villangómez és conegut, bàsicament, com
a poeta. Sobretot fora d’Eivissa. La seua poesia era prou coneguda arreu dels Països Catalans ja en la dècada dels seixanta, quan estava en
plena producció. Havia començat guanyant el premi
de Cantonigròs, i després havia publicat regularment,
a Mallorca o a Barcelona, en segells com ara Moll
o Selecta. Allò que qualsevol persona que conegui
una mica la literatura catalana ens podrà citar, automàticament, de Villangómez seran els seus llibres
de poesia: Sonets de Balansat, La Miranda, Declarat
amb el vent, El cop a la terra… Una edició de la seua
poesia completa, feta per Viena Edicions, ha ajudat
a fer-la avinent i més coneguda. L’editorial Columna,
així mateix, ja havia publicat, en tres volums, les seues versions de poesia anglesa, francesa i italiana,
principalment. Fins fa quatre dies, Villangómez era
el màxim traductor de Yeats i un dels que més havien traduït de la producció dels Poetes dels Llacs
(Coleridge, Wordswooth, Shelley…). No dubt que va
contribuir al (re)coneixement de la seua obra el fet
que l’any 1989 fos guardonat amb el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes.
La poesia ha eclipsat una mica d’altres aspectes
de la figura de Marià Villangómez. Va fer fortuna, en
el seu moment, l’edició a Selecta de l’assaig Eivissa:
la història, la terra, la gent, un assaig que contribuïa
a fer conèixer l’illa d’Eivissa arreu del domini
lingüístic i que superava els mers llibres guia de
viatges (que havien escrit, d’altra banda, persones
tan significades com Josep Pla, o tan importants en
l’imaginari col·lectiu eivissenc com Joan Castelló) i
la historiografia escolàstica i dura d’Isidor Macabich.
Un dels aspectes poc coneguts de Villangómez
ha estat la seua condició d’autor teatral. Ell mateix no
en feia gaire cas, i considerava la seua dedicació a
l’escriptura teatral com un mer divertiment. Per això,
probablement, la major part de la seua obra teatral
s’ha publicat després de la seua mort.
I tampoc no és gaire coneguda, almanco fora d’Eivissa, la faceta del Villangómez corrector. Per a introduir-la, emperò, hauríem de fer una mica endarrere
i començar parlant del pedagog que intentava mantenir viva la llengua catalana a nivell formal, a l’illa
d’Eivissa. En la dura postguerra, Villangómez, que
havia exercit de mestre a Mallorca i al Principat, va
poder optar a una plaça a Eivissa, concretament al

poble de Sant Miquel de Balansat. Això el va reconnectar amb l’illa i amb la seua gent. I ben aviat va començar a organitzar, naturalment al marge de qualsevol àmbit oficial, cursos de llengua catalana, als
quals assistien alguns joves interessats a escriure
correctament la llengua en una època en què no es
podia fer a través de l’ensenyament reglat. D’aquí en
sortiria, al capdavall, una fornada d’escriptors que
varen destacar a les acaballes del franquisme.
El fet d’impartir classes de llengua —ni que
fossin semiclandestines o clandestines del tot— el
va portar a haver-se de formar en el coneixement
de la gramàtica. Ja s’hi havia interessat en l’etapa
com a estudiant a la Universitat de Barcelona. Ell
hi estudiava Dret (una carrera que, al cap i a la fi,
no li interessava gens ni mica, i que no va exercir
mai), però al costat de les aules on ell anava a classe
hi impartien docència universitària Carles Riba o
Pompeu Fabra. Villangómez, extraordinàriament
discret, hi devia assistir de tant en tant, i devia
conèixer la tasca dels mestres. De fet, hi va coincidir
amb Salvador Espriu o amb Bartomeu RossellóPòrcel, però la seua timidesa li impedí de conèixerlos personalment. Després coneixeria Espriu, i hi
mantendria una ferma i llarga amistat (amb Rosselló,
malauradament, va ser impossible, perquè la malaltia
se’l va emportar en plena joventut).
De fet, Villangómez acabà reunint les seues notes
com a mestre de català en un Curs d’introducció a la
llengua que va publicar l’Institut d’Estudis Eivissencs
l’any 1972.
I aquí entra de ple la seua tasca com a corrector.
A principis dels anys setanta, es va revitalitzar una
associació que s’havia fundat l’any 1948 però que
havia llanguit fins a pràcticament desaparèixer ben
aviat. En l’etapa final del franquisme, una colla
de joves —bona part d’ells deixebles de Marià
Villangómez— varen decidir ressuscitar aquella vella
associació, donant-li una nova orientació, obertament
partidària de la recuperació de la llengua catalana i
de la cultura pròpia d’Eivissa, i desacomplexadament
reivindicativa. I l’Institut d’Estudis Eivissencs, des de
principis dels setanta, va recuperar una publicació
pròpia que ha perdurat fins ara: la revista Eivissa.
Així mateix, es va involucrar en la tasca de promoure
publicacions de caire científic, històric, literari o
humanístic referides a l’illa d’Eivissa.
Llengua Nacional - núm. 97 - IV trimestre del 2016
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L’Institut, a partir d’aleshores, va necessitar un
equip de correctors. Tractant-se d’una associació
sense ànim de lucre, no es podia permetre de
pagar correctors per a les seues publicacions, però
tenia en el seu si persones prou aptes per a dur
endavant aquestes tasques. O n’havia de tenir. En
principi, de persones que dominassin formalment la
llengua catalana no n’hi havia gaires. L’Institut podia
comptar, evidentment, amb Marià Villangómez, que
n’era com una mena de patriarca. Ell era el que en
sabia, de llengua. I ja despuntaven alguns deixebles
que també en tenien coneixement profund, en bona
part gràcies a la tasca del mestre. Villangómez
havia lluitat durament (de paraula i d’obra) perquè la
tasca de Pompeu Fabra fos present a Eivissa com
arreu del domini lingüístic. Temia profundament el
secessionisme lingüístic i sempre es va escarrassar
a evitar-lo. Per això, una certa elit intel·lectual de
l’illa, ja al final del franquisme, tenia molt clar que la
llengua era una, que necessitava un model unificat
de català comú i que aquest model ja estava bastit
sobre l’obra de Pompeu Fabra. I, per descomptat,
que l’autoritat normativa era la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans.

Villangómez es va posar ben aviat al capdavant
d’un equip de correctors, una part dels quals anaren
aprenent els rudiments de la gramàtica catalana
alhora que participaven en maratonianes sessions de
correcció. N’hi havia de primera fornada, com Josep
Marí o Enric Ribes, i de ràpidament incorporats,
com Fina Matutes, Felip Cirer o Joan Cardona. I se
n’hi anaren afegint d’altres que ara se’m faria llarg
d’esmentar. I, amb el temps, ells mateixos han fet
escola, amb persones més joves que han continuat,
com diria el mestre de tots, amb la tasca i l’esperança.
Aquesta faceta de la tasca de Marià Villangómez
ha passat desapercebuda. És conegut com a poeta,
una mica com a assagista, molt poc com a autor
teatral, de vegades com a traductor… però no l’he vist
mai esmentat com a corrector. I, en canvi, ha estat no
sols un corrector excel·lent, sinó un autèntic mestre
de correctors, una persona capaç de fer equip. Valgui,
doncs, la reivindicació d’aquest aspecte de l’obra de
Villangómez per a reivindicar la tasca, absolutament
imprescindible i sovint callada i poc coneguda, de
tants i tants correctors que han contribuït a mantenir
la dignitat de la llengua catalana. ♦

Les correctores i els correctors de l’Institut d’Estudis Catalans
Josep M. Mestres i Sílvia López

E

ns ha plagut d’intitular l’article d’aquesta manera
per a remarcar el fet que, d’ençà dels anys
noranta del segle passat, la gran majoria de
les persones que duen a terme la revisió i l’edició
lingüística i tipogràfica dels textos que publica l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) són dones. I aquest és un
fet que no podem negligir a l’hora de parlar de la
correcció de textos a l’IEC, per tal com, històricament,
una majoria aclaparadora d’homes havien realitzat
aquestes tasques a l’acadèmia de les ciències i les
humanitats de Catalunya. De fet, tot i que l’IEC va
disposar de correctors professionals des del mes de
març del 1913, no fou fins al juny del 1932 que s’hi
incorporà la primera dona (Rosalina Poch).
Un aspecte que hem de destacar a l’inici d’aquest
article és que, sortosament, la correcció dels textos i
de les publicacions de l’Institut ha estat duta a terme,
fins ara, per més de tres-cents col·laboradors, majorment externs, els quals no podran ésser esmentats explícitament ací per manca d’espai disponible.
Tanmateix, si us interessava d’ampliar i completar
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la informació ací donada, podeu descarregar gratuïtament el llibre Cent anys de correcció de textos i
normalització a l’Institut d’Estudis Catalans (19072007) i també podeu consultar l’espai web Critèria
(http://criteria.espais.iec.cat), creat i mantingut pels
dos equips de correcció de què gaudeix l’IEC des de
l’any 2007, en què es poden trobar tots els correctors
que hi treballen presencialment i les llistes d’estudiants que hi han desenvolupat pràctiques agrupats
per universitats i estudis.

Dels primers temps de l’Institut només hem servat
memòria d’una part petita de correctors, però sí que
hi hem pogut reconèixer les persones que han tingut
la màxima responsabilitat en la correcció de textos al
llarg del temps, que són els que figuren en el quadre
1, ordenats cronològicament.

el món de la correcció

Quadre 1. Caps i responsables professionals de les
oficines i serveis de correcció de textos de l’Institut
d’Estudis Catalans de tots els temps1
Corrector o correctora

Període

Oficina, servei o secció

Emili Vallès i Vidal

1913-1916

Vocabulari Ortogràfic (1913-1915)
Secció Ortogràfica (1915-1916)

Emili Guanyavents i Gener

1916-1939

Secció Ortogràfica (1916-1917)
Oficines de Correcció d’Estil (1918)
Oficina de Revisió d’Originals (1919-1931)
Oficina de Correcció d’Originals (1932-1939)

Francesc Torres i Ferrer

1943-1944

[Secretaria General]

Josep Miracle i Montserrat

1944-1949

[Secretaria General]

Eduard Artells i Bover

1951-1971

[Secretaria General]

Josep Llobera i Ramon

1971-1988

[Secretaria General]

Josep M. Mestres i Serra

1991-2000

Servei de Correcció

Josep M. Mestres i Serra

2000-2002

Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics
(primera etapa)

Sílvia López i Caballer

2000-2002

Servei de Correcció (dins el Departament de Producció
Editorial)

Josep M. Mestres i Serra

2003-2007

Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics
(segona etapa)

Josep M. Mestres i Serra

2007-

Servei de Correcció Lingüística

Sílvia López i Caballer

2007-

Unitat de Correcció (dins el Servei Editorial)

Pel que fa als correctors «històrics» (és a dir, els
que hi van treballar fins al 1990), destaquem els
següents:
● Emili Vallès i Vidal
(1878-1950) era llicenciat
en ciències fisicoquímiques i en ciències exactes, gramàtic i crític musical. Exercí de professor a
l’Escola d’Arts i Oficis del
districte V de Barcelona i
també a l’Escola Normal
de Mestres i l’any 1919
ingressà com a professor
a l’Escola del Treball de
Barcelona (el 1929 n’obtingué la plaça oficialment).
1. Suposem que Francesc Torres i Josep Miracle eren
considerats caps o responsables dels serveis de correcció de
l’IEC (generalment unipersonals), però no en tenim constància
documental; com tampoc no en tenim que Eduard Artells fos
considerat d’aquesta manera des del mateix moment en què
s’hi va reincorporar, per l’abril del 1951. Segurament, dels
anys quaranta als anys setanta del segle passat feia més aviat
aquesta funció el mateix secretari general, Ramon Aramon, del
qual depenien orgànicament. D’altra banda, els òrgans entre
claudàtors indiquen que el servei de correcció corresponent no
tenia cap denominació específica, sinó que es trobava sota la
jurisdicció directa de la Secretaria General.

Publicà diversos diccionaris, entre ells el Pal·las.
Diccionari català il·lustrat, amb equivalències en
anglès, espanyol i francès (1a ed., 1927; 3a ed.,
1962), i el Diccionari de barbarismes del català
modern (1930); juntament amb Artur Martorell, sota
el pseudònim conjunt de Jeroni Marvà, publicà
també diversos manuals de gramàtica, entre ells el
Curs superior de gramàtica catalana (1932), obra de
referència fins als anys vuitanta del segle passat per
a la formació lingüística dels aspirants a correctors.
S’incorporà a l’IEC el mes de març de 1913 com a
«corrector de proves» únic de la institució arran de
la publicació de les Normes ortogràfiques, càrrec
en què es mantingué fins al 1916. Fou membre de
la Societat Catalana d’Estudis Històrics i secretari
redactor de la Secció de Ciències, càrrec que
deixà en incorporar-se a la Secretaria de la Secció
Filològica per tal de col·laborar amb les Oficines
Lexicogràfiques en la redacció del Diccionari general
de la llengua catalana, sota la direcció de Pompeu
Fabra. És considerat el cap de correcció de l’IEC
entre el 1913 i el 1916. Durant un quant temps, a
cavall dels anys deu i els anys vint, fou el director de
l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona,
institució de Barcelona que havia estat fundada l’any
1909 per Francesca de Bonnemaison.
Llengua Nacional - núm. 97 - IV trimestre del 2016
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● Emili Guanyavents
i Gener (1860-1941),
que signava inicialment
amb el cognom Guañabens o Guanyabens fins
que el normalitzà ortogràficament, era poeta i traductor; com a tipògraf,
col·laborà amb el grup
de L’Avenç. Va actualitzar obres dels escriptors
Narcís Oller i Ignasi Iglésias. És l’autor de la lletra
oficial d’Els segadors, himne nacional de Catalunya.
S’incorporà a l’IEC el mes de juny del 1915 en diferents responsabilitats i hi treballà formalment fins al
1939. És considerat el responsable de correcció de
l’IEC entre el 1916 i el 1939.
● Francesc Torres i Ferrer (1876-1944) ingressà
com a auxiliar de les Oficines Lexicogràfiques de
l’Institut, segurament per la tardor del 1912, per bé
que no s’han conservat documents de pagament a
l’Arxiu de l’IEC en què figuri aquesta persona, sinó
des del mes de gener del 1913. Bon coneixedor
de les principals llengües romàniques, a més de
l’anglès, l’alemany i les llengües escandinaves, era
traductor i corrector, i féu feines de lexicògraf a l’IEC.
El 3 de desembre de 1943 es reincorporà a l’IEC,
després de la maltempsada de la Guerra Civil, i es pot
considerar que fou, fins al seu traspàs —esdevingut
el 21 de febrer de l’any següent—, el responsable
de correcció de l’IEC (tot i que sota la tutela del nou
secretari general, Ramon Aramon, com en el cas
dels tres correctors que segueixen).
● Josep Miracle i Montserrat (1904-1998) era escriptor. De formació lingüística autodidacta, fou deixeble de Pompeu Fabra i treballà a l’Editorial
Selecta. Des de la quarta
edició del Diccionari general de la llengua catalana (1966), revisà i amplià,
de vegades amb criteris
personals potser discutibles, el contingut del diccionari. També va publicar diccionaris propis,
com el Diccionari nacional de la llengua catalana
(1993), biografies, novel·
les i poemes. El 1983 li
fou concedida la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. És consi-
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derat el responsable de la correcció professional de
l’IEC entre el 1944 i el 1949.
● Eduard Artells i Bover (1903-1971) era gramàtic i professor de cursos de català. Publicà
diversos vocabularis i fou
col·laborador de la revista
Serra d’Or des de l’octubre del 1959 fins al gener
del 1971, amb una columna titulada, primer, «De
lingüística» (fins al setembre del 1962) i, després,
«Llenguatge i gramàtica», sobre temes de llengua
normativa, des de la qual contestava les consultes
formulades pels lectors de la revista; un recull
d’aquests articles fou publicat l’any 1969 en un volum
del mateix títol (el 1971 se’n publicà un segon volum). Fou també redactor de la primera edició de la
Gran enciclopèdia catalana (1969-1983). És considerat
el responsable de la correcció professional de l’IEC
entre el 1951 i el 1971.
● Josep Llobera i Ramon (1922-2011), de formació quasi autodidacta, era professor de català, traductor i corrector. Durant els anys seixanta dugué a
terme diversos treballs de toponímia per encàrrec de
Joan Coromines i va col·laborar en la Gran enciclopèdia catalana des del volum 3 (1971). L’any 1978
corregí amb gran destresa la versió catalana de la
Constitució espanyola vigent. A proposta d’Albert
Jané, el substituí l’any 1985, encara que per poc
temps, en la redacció de la
columna «El llenguatge» del
diari Avui. Fou membre de la
Junta Assessora per als Estudis de Català (JAEC), consorci creat l’any 1961 i format per l’Institut d’Estudis
Catalans i Òmnium Cultural
per a organitzar els cursos i
els certificats de català amb
la finalitat d’habilitar professors de llengua catalana. Fou guardonat amb diverses distincions: el 1956 guanyà el Premi Eduard
Brossa de la Societat Catalana de Geografia per la
seva obra Els noms de lloc de les terres catalanes.
Cornellà de Llobregat; el 1967 obtingué el Premi
Fundació Huguet, per la seva obra El català bàsic; el
1996 rebé la Medalla d’Or de la Ciutat de Cornellà
per la seva actuació cívica a favor de la cultura catalana, i el 2004 li fou atorgada per la Generalitat de
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Catalunya la Creu de Sant Jordi. Ha publicat, entre
altres obres, El català bàsic (1a ed., 1968; 2a ed.,
1973), Toponímia de Cornellà de Llobregat (1998) i
El Cornellà dels anys trenta (2000). És considerat el
responsable de la correcció professional de l’IEC entre el 1971 i el 1988.
A aquesta llista bàsica cal afegir la professional
damunt esmentada, per la transcendència que ha
tingut pel fet d’haver estat la primera correctora de
l’IEC en plantilla:
● Rosalina Poch i Ferrer (1897-1985) cursà la
carrera de magisteri a l’Escola Normal de Rosa
Sensat, a Barcelona, i
exercí de professora de
català dels mestres de
Catalunya. El 1951 fou
elegida vocal del Patronat
de la Biblioteca Emili Vallès. Juntament amb Esperança Figueras i Bassols, fou autora de la Clau
dels exercicis del «Curs
superior de gramàtica catalana» de Jeroni Marvà,
publicada el 1969, corresponent a la «nova edició [3a], revisada i ampliada per
Eduard Artells» de la dita gramàtica d’Emili Vallès i
Artur Martorell que van editar l’any 1968, i també del
Nou vocabulari de barbarismes, publicat l’any 1973.
S’incorporà a l’IEC el mes de juny del 1932 i hi treballà fins a final del 1935.
Des del 1988 fins al 1991 no hi hagué cap responsable de correcció nomenat amb aquesta finalitat,
però Josep Llobera n’exercí un cert interinatge en el
cas d’obres molt concretes.
De l’època actual, els responsables dels equips
de correcció de textos de l’IEC a partir del 1991 són
els següents:
● Josep M. Mestres i Serra (nat el 1956) és llicenciat en filologia catalana, doctor en lingüística
aplicada i traductor intèrpret jurat d’espanyol. Ha estat professor de traducció jurídica i administrativa a
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (19871993), professor dels cursos de correcció de textos de l’Associació de Mestres Rosa Sensat (19891994), professor associat de la Facultat de Traducció
i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (19941997) i professor dels postgraus de correcció i assessorament lingüístic de la Universitat Autònoma de

Barcelona (2008-2014); des
del curs 2012-2013 imparteix
l’assignatura de redacció jurídica i documental «al grau en
dret» de la Universitat Pompeu Fabra. Corrector redactor
del Parlament de Catalunya
des del 1984, va demanar
l’excedència voluntària l’any
1991 per poder prestar servei
a l’Institut. Ha publicat diversos articles sobre llengua i,
en col·laboració, els llibres Diccionari d’abreviacions.
Abreviatures, sigles i símbols (1a ed., 1992; 2a ed.,
2001), La redacció de les lleis (1995) i Manual d’estil.
La redacció i l’edició de textos (1a ed., 1995; 4a ed.,
2009). És l’autor únic del llibre Cent anys de correcció de textos i normalització a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007), publicat l’any 2012. És membre
de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes des del 1985, de la Societat Catalana de
Llengua i Literatura des del 1992, i de la Societat Catalana de Terminologia des del 2004 (quan encara
s’anomenava Associació Catalana de Terminologia).
Com a cap del Servei de Correcció Lingüística, és el
màxim responsable de la correcció de textos a l’IEC
des del 1991.
Quan el Consell Permanent de l’IEC va crear
el Servei Editorial de l’IEC l’any 2007, acordà
d’incorporar-hi les correctores que feien les tasques
de correcció de publicacions en l’Oficina de Correcció
i Assessorament Lingüístics (OCAL). La resta del
personal de l’OCAL —llevat de Laia Castanyer, que
s’incorporà al nou Servei d’Assessorament Lingüístic
de la Secció Filològica— es constituí en el Servei
de Correcció Lingüística actual, que s’ocupa de la
redacció de criteris per a la correcció de textos a
l’IEC i l’assessorament intern i de vegades extern
(p. e., en l’elaboració del llibre d’estil de la Diputació
de Barcelona —http://llengua.diba.cat/llibre-destilde-db—), de la correcció material dels textos interns
i dels provinents del Servei de Comunicació, i de
determinades publicacions especials, com ara
les corresponents al Projecte Scriptorium (http://
scriptorium.espais.iec.cat) i a alguns compromisos
externs de l’Institut (entre altres, la correcció dels
models de les proves d’accés a la universitat —PAU,
des del 2007— i a cicles formatius —PACF, des
del 2009—, compartida amb la Unitat de Correcció
del Servei Editorial, o bé la de l’Informe sobre el
canvi climàtic a Catalunya —tots dos són projectes
conjunts de la Generalitat de Catalunya i l’IEC—).
El Servei de Correcció Lingüística estava format
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inicialment, a més, pels correctors Laia Campamà,
Albert Soler i Anna Mujal, i sempre ha comptat amb
la col·laboració de correctors externs i d’estudiants
en pràctiques de diverses universitats dels Països
Catalans.

En el moment present, l’equip de correcció
en plantilla és format per Josep M. Mestres, Laia
Campamà i Núria Florit. Entre els correctors externs
que col·laboren més assíduament amb l’SCL hem
de destacar Mireia Trias, Marta Valldeperas i Clàudia
Garcia, per llur magnífica feina i per la dedicació des
de fa uns quants anys. L’organigrama del Servei de
Correcció Lingüística actual és el que es pot veure
en el quadre 2.
Quadre 2. Organigrama del Servei de Correcció
Lingüística 2016 (fins al 31 d’octubre)

● Sílvia López i Caballer (nada el 1973) és
llicenciada en filologia catalana i màster en
lexicografia. Ha estat professora del Curs de formació
avançada per a correctors de textos de l’IEC i d’altres
cursos de formació per a correctors o de relacionats
amb la preparació de textos o l’edició en diverses
entitats (Associació de Mestres Rosa Sensat, Serveis
Lingüístics de Català, Col·legi Oficial de Doctors i
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Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de
Catalunya) i dels postgraus de correcció i
assessorament lingüístic a la Universitat Autònoma
de Barcelona. És membre de
l’Observatori de Neologia
des del 1995 i ha publicat
diversos
treballs
sobre
neologia i correcció de
textos. Entrà a l’IEC com a
estudiant en pràctiques a les
Oficines Lexicogràfiques, on
després treballà com a
becària (1997-2000; primer,
en el Centre de Referència
en Enginyeria Lingüística
[CREL] i, després, en el projecte del diccionari
normatiu). Durant aquella etapa també fou
col·laboradora externa del Servei de Correcció
(1997-1998). És correctora en plantilla de l’Institut
des del 2000 i ha estat la responsable de la correcció
de publicacions, dins els diferents serveis de
publicacions o dins l’Oficina de Correcció i
Assessorament Lingüístics, des d’aquell mateix any.

Actualment és la responsable de la Unitat de
Correcció del Servei Editorial (d’ençà del mes de
febrer del 2007).
Com hem dit suara, arran de la creació del
Servei Editorial l’any 2007, les tres correctores que
s’encarregaven de la correcció de les publicacions de
l’IEC constituïren la Unitat de Correcció (UCE) dins
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aquest nou servei per a dur a terme aquesta mateixa
comesa. Aquesta unitat estava formada inicialment
per les persones següents: Sílvia López, Núria Roma
i Marta Fabregat.
En aquesta Unitat es duu a terme el procés de
correcció, des de l’original fins a les últimes proves
d’impremta, de pràcticament el centenar de llibres,
opuscles i revistes científiques provinents de les
diferents seccions i societats filials de l’IEC que es
publiquen cada any. Aquesta feina es desglossa,
bàsicament, en dues fases: la correcció de l’original
i la introducció de les esmenes en els fitxers
informàtics corresponents, i la correcció de les proves
d’impremta. Igualment, es duen a terme tasques de
supervisió i d’edició de textos.
En el moment present, l’equip de correcció en
plantilla és format per Sílvia López, Núria Roma i Núria
Reixach. Ultra el personal fix que hi ha a la Unitat
de Correcció del Servei Editorial, cal destacar tres
correctors professionals vinculats molt estretament a
la Unitat de Correcció: Mar Pongiluppi, Ester Ollé i
Jordi Martí Rueda. A més d’aquestes tres persones,
col·laboren externament amb aquesta Unitat més
d’una vintena de correctors i diverses empreses
de correcció i traducció, així com estudiants en
pràctiques de la Universitat Autònoma de Barcelona
i de la Universitat de Girona. L’organigrama de la
Unitat de Correcció del Servei Editorial és el que
figura en el quadre 3.
Quadre 3. Organigrama de la Unitat de Correcció
del Servei Editorial 2016 (fins al 31 d’octubre)

Cal tenir en compte que, en els dos equips de
correcció, per bé que hi intervenen principalment
professionals de la correcció en català, sovint hi cal
la col·laboració de correctors d’espanyol, anglès o
francès, i de traductors d’aquestes llengües al català.
En alguns casos, es reben encàrrecs especials o
complementaris, com ara el picatge de textos, la
transcripció de textos orals, la confecció d’índexs i,
excepcionalment, la compleció de textos que no han
pogut arribar als serveis respectius en prou bones
condicions.
Totes les obres que publica l’IEC són el fruit de
la feina diària d’aquests professionals externs —correctores i correctors— que treballen braç a braç amb
els equips interns de correcció per tal que el resultat sigui el més arrodonit possible i adequat al segell
d’una institució acadèmica centenària com l’Institut
d’Estudis Catalans, d’acord amb els paràmetres de
temps, pressupost, etc., de què hom disposa perquè
l’obra pugui ser publicada amb la màxima qualitat.
A totes aquestes persones, el nostre agraïment més
sincer. ♦
Josep M. Mestres
Doctor en lingüística aplicada i cap del Servei de
Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans
Sílvia López
Llicenciada en filologia catalana, màster en lexicografia i responsable de la Unitat de Correcció del
Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans

Llengua Nacional - núm. 97 - IV trimestre del 2016

21

el món de la correcció

Els correctors que corregiren la construcció del català

N

o és cap exageració, ni hauria de ser res
sorprenent, si dic que el català que ara es
considera «normal» ha estat construït en els
darrers trenta o trenta-cinc anys pels correctors dels
principals mitjans de comunicació. Sí que és, potser,
sorprenent que aquests correctors, amb poques
excepcions, militin en una mateixa línia ideològica
sorgida al començament de la dècada de 1980, just
el moment de l’aparició d’aquests mitjans. Quan
dic «ha estat construït» només vull dir que el català
actual, sorgit de la codificació de la primera meitat del
segle xx, ha rebut en els darrers temps una orientació
fonamental i decisiva, obra dels correctors esmentats.
Per dir-ho amb un exemple molt gràfic, si avui al
Principat tothom —o quasi tothom— diu o escriu
l’hispanisme buscar, és perquè durant molt de temps
hi ha hagut una acció continuada d’uns correctors que
han eliminat metòdicament tot cercar trobat en els
originals, considerat per ells un mot «inadequat». Si
aquests correctors, o uns altres, haguessen seguit
la que podríem anomenar línia Fabra, avui en el
llenguatge públic segurament predominaria cercar,
una paraula que estava en procés de recuperació
en els llocs on no pertanyia a la llengua popular.
Buscar és un d’aquests hispanismes que Fabra va
tolerar en el seu diccionari, però no hi ha dubte que
la intenció era que aquestes paraules arribassen a
ser substituïdes per les paraules catalanes genuïnes.
La planificació lingüística que es va fer abans
del franquisme i la poca que es va poder fer durant
el temps d’aquesta dictadura es fonamenta en una
idea: construir. Construir una llengua nacional que
superàs el dialectalisme i sobretot la desfiguració del
català feta per uns quants segles de subordinació
política, lingüística i cultural. El primer objectiu
s’assolia —encara que fos parcialment— amb unes
renúncies a formes regionals, sobretot per part dels
dialectes perifèrics i, en una mesura mínima, per part
del català central. Era un projecte patriòtic, igual que
ho era l’extirpació progressiva dels hispanismes,
que Fabra i el seu entorn van programar i encoratjar.
Al començament del segle xx, substituir un menos
—que deia tothom i que apareixia en la documentació
d’ençà de temps antics— per un menys que no deia
ningú era revolucionari. Avui seria impensable. I avui
el menys i tantes altres paraules «que no deia ningú»
són la més absoluta normalitat. La llengua té unes
potencialitats de canvi, i aprofitar-les per a construir
un ideal, fou l’encert del fabrisme i el noucentisme.
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Fins que vingueren uns altres que també es
consideraven revolucionaris. La seva revolució fou la
reversió dels principis de la construcció precedent. A
Barcelona la renúncia mínima a unes formes regionals
o locals que havien restat fora de la normativa
ha estat substituïda per una reivindicació activa
d’aquestes formes, encara que això representi una
fragmentació de la llengua que sembla no importar
gens. I si les formes reivindicades no són admeses
per la normativa, hi ha l’estratègia de fer-les passar
com a col·loquials, encara que l’objectiu real són els
registres formals. N’és un exemple la promoció dels
dialectalismes coneixe’l, vence’ls i semblants. Com
si per als parlants del català barceloní fos una cosa
molt problemàtica haver de dir o escriure conèixerlo o vèncer-los. Tot un menyspreu als parlants
d’altres varietats geogràfiques que han renunciat
generosament a un munt de localismes semblants
en benefici d’una llengua comuna.
El sistema de pronoms febles de Fabra —un
equilibri entre les diverses varietats geogràfiques
i la tradició literària, tot i que per a mi encara és
millorable— és escapçat perquè no coincideix
totalment amb el col·loquial barceloní. El datiu els
hi (els hi diré la veritat) té la simpatia i benedicció
dels populistes, i per això se sent profusament en
els mitjans orals, malgrat el rebuig de la normativa.
Alguns fomenten el participi fragmentador sigut,
quan el tradicional estat ja ha estat assumit per la
societat culta catalana. Fins i tot algun mitjà arriba
a l’extrem de substituir sistemàticament estat per
sigut. Menyspreant la normativa i ignorant que fora
del Principat —i a dins— hi ha altres sensibilitats
lingüístiques, han promogut fins a la saturació
invencions absolutament discutibles com sisplau
o esclar, sentides, especialment fora del Principat,
com a dialectalismes vulgars. I, també contra la
normativa, i armats amb arguments insubstancials,
han aconseguit de generalitzar la mutilació de la
preposició per a davant infinitiu, cosa que representa
un greuge a tots els qui d’una manera natural usen
per a en aquest context, alhora que una fragmentació
gratuïta —i greu— de l’estàndard.
Però on s’ha fet una labor més destructiva és en
el terreny de la hispanització del català. L’opció per la
llengua del carrer és fatalment l’opció per la llengua
hispanitzada. Val a dir que la Secció Filològica fins a
cert punt ha posat les coses fàcils, amb la seva políti-
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ca d’anar acceptant hispanismes, contra els principis
fundacionals de la codificació del català. Quan l’acadèmia admet un hispanisme, aquest serà l’única forma usada en els mitjans que ara ens ocupen, malgrat
que sigui admesa en el diccionari només com a variant secundària. Però, encara que l’acadèmia rebutgi
l’hispanisme, els correctors de què parlam han construït la seva pròpia normativa, que accepta —i doncs
promou— un fotral d’aquests mots (barco, bodega,
bronca, cana, crucigrama, decimonònic, desaigüe,
garbo, gorro, melena, mimar, nòvio, nòvia, papilla,
políglota, pols ‘torcebraç’, puro, quiniela, quiròfan, rabieta, sarro, sublevar, topos, vivenda, xiringuito, zulo,
etc., per posar només uns quants exemples de la llarga llista dels hispanismes que a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals són admesos explícitament i sense cap restricció). L’objectiu és d’incorporar
al model el major nombre possible d’hispanismes —
el desideràtum de la «llengua real»—. Si l’hispanisme desitjat no és en el DIEC però sí en algun altre
diccionari, qualsevol, l’hispanisme està servit. I si no
és en cap diccionari, ells en proclamen unilateralment
la «necessitat». El normativisme i l’obediència es fan
servir quan convé, i quan no convé, allò del Marx humorista: tinc uns altres principis.
On la hispanització va desbocada és en el terreny
de la fraseologia i la sintaxi, en què la vulneració del
diccionari no és tan visible. Aquí hi ha un hermetisme i
una sordesa permanent davant qualsevol advertiment
sobre fets d’interferència: morir «als» vuitanta anys,
acabar amb amb el sentit espanyol de ‘posar fi’,
sopar truita, de cara a, posar en entredit, estar sobre
avís, per últim, saltar pels aires, estar casat, no tenir
cap importància, ho sento [em sap greu], les deu de
la nit, prendre el pèl, sumar-se a [una causa], moltes
felicitats, etc. són expressions habituals en gairebé
tots els mitjans. Un punt dolorós és l’acceptació
acrítica del mimetisme del «català real» respecte
del fenomen espanyol de la pronominalització d’un
gran nombre de verbs que en cap llengua romànica
—espanyol a part— no són pronominals: saltar-se la
llei, descarregar-se un programa, cobrar-se tantes
vides, no us perdeu tal o tal cosa, passar-s’ho bé
i tantes expressions que donen al català la trista
categoria de llengua còpia.
L’esgavellament no és solament l’admissió i
promoció d’hispanismes de tota mena. En paral·lel
s’ha fet una tasca llarga i pacient de depurar una
gran quantitat de paraules catalanes que l’elaboració
de la llengua precedent havia promogut, moltes de
les quals estaven en feliç procés de recuperació.
Començant per l’exclusió total del perfet simple, del

tractament de vós, fins i tot de la veu passiva en algun
mitjà, i, en general, de paraules com arranjar, assolir,
car (utilíssim per a evitar l’omnipresent hispanisme ja
que), cercar, cloure, envers, escaure, esdevenir, fruir,
gaudir, lliurar, mancar, palesar, quelcom, romandre,
reeixir, restar, signar, tenir cura, etc., naturalment
amb diferències segons el mitjà. O paraules que no
són prou «modernes» o barcelonines, com aclucar,
amollar, capolar, cercar, festejar o trabucar.
L’obsessió per la llengua real ha arribat a carregar un artefacte letal per a la preservació —o restauració— del català genuí: la pruïja de la versemblança. Alguns tipus de català exhibits en públic han de
ser versemblants, és a dir, han de mostrar la llengua
amb tota la seva cruesa, i això alimenta la deturpació creixent. La dicció versemblant d’alguns productes audiovisuals escarrufa, tot i que aquesta és una
problemàtica que va més enllà de la funció dels assessors lingüístics. Com el català que sentim en la
publicitat de la ràdio i la televisió, que, en bona part,
per la fonètica, s’ha de qualificar d’infecte. A això s’hi
afegeix el caprici col·loquialista: en els doblatges, els
dobladors són obligats a l’absurditat de pronunciar io
i ia en lloc de jo i ja, quan les segones ja són perfectament assumides i valorades pels catalans cultes. I
sabem de fonts fidedignes que s’arriba a fer repetir
el treball si els dobladors diuen jo i ja. No ens hem
d’estranyar, doncs, si una llengua altament degradada i espanyolitzada al final pugui ser ben vista —o
reivindicada— pels diversos agents perquè és versemblant.
Atesa la potència que tenen els mitjans de
comunicació de massa per a fer de motor de canvi
lingüístic, sense aquest sabotatge a l’elaboració d’un
català nacional qui sap com estaria d’avançat aquest
procés. Qui sap fins a quin punt s’hauria pogut
reduir la interferència, i totes les formes perseguides
i denigrades com a «postisses» i «inadequades»
ara serien naturals i espontànies, enriquirien la
llengua i haurien pogut, en molts de casos, substituir
hispanismes espuris. Però les coses van en sentit
contrari, i el català és progressivament espanyolitzat,
en la fonètica, en la sintaxi, en el lèxic i en la
fraseologia. Els mitjans controlats pel populisme
lingüístic van fent que hispanismes i localismes
diversos tinguin «ús social», o reforcen aquest ús, la
condició o l’excusa perquè acabin acceptats per una
autoritat lingüística de cada vegada més en sintonia
amb els adeptes de la «llengua real». La qual cosa
significarà l’ús social definitiu. ♦
Gabriel Bibiloni, lingüista. Professor de la UIB
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Corregir a Enciclopèdia Catalana
Josep Torras i Rodergas
Nat l’any 1942 a Balsareny (Bages), estudià humanitats
i filosofia al Seminari de Vic (1952-1960), on rebé de Josep Ruaix unes primeres lliçons de català i, curiosament,
d’esperanto. L’any 1960 entrà al monestir de Montserrat,
on continuà els estudis de filosofia i teologia, a més de
llatí, grec i hebreu bíblic, i aprofundí en gramàtica catalana sota el mestratge de Jordi Bruguera, amb el qual
més tard col·laborà a l’Enciclopèdia Catalana. Llicenciat
en teologia al Pontifici Ateneu Anselmià de Roma (1967),
fou professor de teologia moral a Montserrat. Participà en seminaris d’ecumenisme i teologia a l’Ecumenical
Institute for Theological Studies de Deir et-Tantur a Jerusalem (1973-75). Membre de l’equip de traductors del
Missal català-llatí (1964), és autor de les notes de l’Èxode
de la Bíblia de Montserrat (1970). Ha estat corrector, cap
de l’equip lexicogràfic i assessor lingüístic d’Enciclopèdia
(1976-2006). Ha traduït del llatí les Conferències de Cassià [les Col·lacions] (Clàssics del cristianisme, 2002) i del
francès Teologia mística de l’Església d’Orient, de Vladimir
Lossky (Clàssics cristians del segle xx, 2009). És corrector
de l’Opera Omnia de Raimon Panikkar (2009-).
En una entrevista a casa seva a l’Esquirol (Osona), Josep
Torras ens diu:

N

o he fet estudis universitaris de català, ni de filologia, però la formació obtinguda a Montserrat,
Roma i Jerusalem m’ha obert nous horitzons filosòfics, teològics i de diàleg interreligiós i m’ha fornit
una bona base lingüística: a part de llatí, grec i hebreu
bíblics, em moc bé en francès, italià, i no tant en alemany, anglès, hebreu modern i àrab.
A les publicacions de Montserrat, a part de corrector de proves havia traduït per a Qüestions de Vida
Cristiana, però el contacte amb la norma del català literari em vingué del pare Maur Boix, director de
Serra d’Or i prior, del qual vaig ser secretari. M’encomanà la virtut de llegir cada dia una o dues pàgines
del Fabra.
L’any 1976 entro en l’equip de redacció-correcció
de l’Enciclopèdia, en el Departament General dirigit
per Sebastià Janeras: la meva feina era redactar textos d’història de les religions i d’antropologia. El primer article que vaig redactar fou oblada², en el volum
10. Com a corrector, tenia la missió d’escurçar textos
excessivament prolixos que ens enviaven els col·laboradors i adaptar-los al model de redacció fixat per
Enciclopèdia.
Aquests criteris de redacció havien estat fixats per
Eduard Artells, amb l’assessorament de Ramon Aramon i Serra, secretari general de l’IEC, i amb la coordinació del primer director, Jordi Carbonell. Malgrat
la representació de tot el territori catalanoparlant (la
presència de Francesc de B. Moll, Manuel Sanchis
Guarner, Joan Fuster, Joan Hernàndez, entre els assessors), es va optar per un estàndard decididament
centreoriental, amb epicentre a Barcelona, visible
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sobretot en les formes de conjugació: no hi apareix cap forma alternativa, ni les poques
que tenia Fabra, com ara les
formes de la primera persona d’indicatiu dels verbs de la
primera conjugació: canto (o
cant, o cante, o canti).
Entre nosaltres parlàvem de
«mots preferents», que en el
fons corresponen a les remissions internes de Fabra. Per
exemple, busques nen i et remet a infant; busques gallaret
i et remet a rosella. Aplicàvem
aquest mateix criteri en la fixació del lèxic de l’Enciclopèdia. Així, si ens arribaven
textos amb la paraula nano o qualsevol dels sinònims
locals, com és ara nen, nin, xiquet, xic, al·lot, fi(ll)et…,
donàvem preferència gairebé sistemàtica a infant.
Com a criteri foren eliminades les passives pronominals, fins i tot les que provenien del Diccionari Fabra,
que eren substituïdes per hom. Així, la definició d’espantall «Ninot o qualsevol altre objecte que es posa...
per a espantar els ocells...» esdevenia «Ninot... que
hom posa... per espantar els ocells». Ultra el canvi de
es posa per hom posa, l’ús de per o per a s’ajustava
més a la doctrina fabriana. La preposició ultra era preferida a la locució a més de.
L’equip que vaig trobar era constituït per en Bartomeu Bardagí, que abans de la guerra ja havia treballat
amb Pompeu Fabra.
Faig un parèntesi perquè en Bardagí destacava en
molts altres aspectes. Era molt de la broma: després
de tota una jornada de treball, sobretot quan havia
corregit articles de toponímia, tancava els ulls i deia:
«Que se n’aprenen, de coses, viatjant!» Amant dels
jocs de paraules, deia que perdria el tren dels «ferrocalans catarrils», o que dutxant-se li havia «tamborat el rellisquet». Entusiasta de la música i bon tenor,
durant vint-i-cinc anys va interpretar el solo de tenor
de la Missa de les Santes de Mataró i va aprendre
alemany per poder cantar lieder.
Tanco el parèntesi i torno a l’equip que vaig trobar
a l’Enciclopèdia. Molt malaltó i mig absent, hi havia
en Joan Miravitlles (havia publicat l’any 1971 un Curs
superior de català 1934-35 professat per Pompeu Fabra, a partir d’uns apunts taquigràfics), la Roser Latorre, la Neus Faura, en Josep Milà, la Mait Carrasco...
També hi havia correctors que venien més esporàdicament, com en Manuel Franquesa, que redactava
tots els articles de tema gramatical, o en Lluís Marquet, responsable de la terminologia científica. Tot el
material produït era incorporat al text, un cop supervisat per Ramon Aramon i Serra, que venia un cop a la
setmana i es reunia amb els responsables de l’equip.
Aquest material aprovat passava a la Secció Filològi-
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ca de l’Institut i servia per a redactar les llistes d’ampliacions i correccions del Diccionari Fabra.
Cada corrector tenia un exemplar del Fabra en el
qual incorporava, amb llapis, totes les correccions i
addicions. Es crearen molts neologismes, sobretot
de ciències. No es tractava de crear del no-res sinó
d’adaptar-los de les llengües cultes que ens envolten,
bàsicament de l’italià, francès, anglès i alemany, per
aquest ordre.
Acabada l’Enciclopèdia hom decideix de fer el Diccionari de la llengua catalana, l’any 1981, amb totes
les modificacions i afegits, etc. La feina la vam dur a
terme l’Isidre Illa i un servidor. Vam treballar junts poc
temps, perquè malauradament es va morir a mig fer.
L’Isidre, deixeble de Ruaix, feia temps que treballava
a l’Enciclopèdia, però en el Departament de Geografia
i Història dels Països Catalans dirigit per Max Cahner
(futura editorial Curial). De català, en sabia un niu. Fill
de pagès, mentre anava a peu a l’escola de Manlleu,
havia après de cor tot el Fabra. Les seves correccions
eren d’una cal·ligrafia elegant.
Acabat el Diccionari amb presses i farcit de faltes
d’ortografia per no haver passat una última correcció,
n’aparegué una segona edició, ja ben corregida, que
és la que tothom cita. És prou coneguda la dita que
«els llibres d’aquesta mena només poden arribar a
ser bons en una segona edició». Gairebé al mateix
temps emprenia la tasca de recollir la toponímia
catalana i occitana de l’Atlas Universal Català (1983).
Em sembla que és a partir d’aquest moment que tinc
contactes amb Juli Moll, especialista en toponímia i
cartografia i també excel·lent corrector de l’equip de
Max Cahner.
Després, amb la publicació del Diccionari castellàcatalà (1985), m’encarrego de fixar els criteris de
redacció dels diccionaris bilingües. L’equip format

en ocasió d’aquest diccionari es manté amb poques
modificacions com a equip de correcció d’Enciclopèdia:
Marc Sagristà, Mercè Robert, Pilar Serra, Emili Pascual,
Àngels Ferrand, Clara Ametller, Maria Llopis, Guillem
Verger, Carles Tebé, Oriol Gil...
L’any 1986 hi ha una colla de canvis, sovint
acompanyats de crisis. S’enceta la segona edició de
l’Enciclopèdia. En aquest moment sóc designat cap de
correcció. Jordi Bruguera comparteix l’assessorament
lingüístic amb Ramon Aramon fins que, l’any 1998,
per motius de salut deixa de venir a l’Enciclopèdia.
Comparteixo aleshores l’assessorament lingüístic amb
Bruguera i em dedico d’una manera especial a fixar
els criteris de transcripció del ciríl·lic, el grec, l’hebreu
i l’àrab al català. Un cop jubilat (2006), continuo
fent d’assessor, ara ocasional, de l’Enciclopèdia.
Tinc el costum de contestar per escrit les qüestions
lingüístiques que se’m plantegen.
Al llarg de la conversa han sorgit altres temes. Em
quedo amb aquests:
- Per llengua nacional entenc la llengua composicional a partir dels grans dialectes, no pas la d’un barri
concret o una contrada concreta.
- Estic en contra dels mots aglutinats com sisplau,
i de la reducció del per a a per davant d’infinitiu. Si
saps que davant d’un substantiu ha d’anar-hi per
a, per exemple, oli PER A la cuina, no s’entén que
hagis d’escriure oli PER cuinar. No estic segur que
els defensors del per davant d’infinitiu sàpiguen quina
preposició cal davant d’un substantiu. I per aquest
camí aviat perdrem bous i esquelles i no sabrem si un
diccionari ha estat fet per a persones que no en saben
o per persones que no en saben. ♦
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lèxic

Sisplau, esclar, perxò, perquí, perllà... i nar-hinant
això requeria justificació, els sisplauistes han hagut
d’exhibir algun argument.
El primer és que «si us plau» es fa servir per a
adreçar-se a totes les persones, no tan sols a una
segona persona del plural; és a dir, que podem dir
«Vine, si us plau», però que no diem «Vine, si et
plau». És una raó feble, sens dubte. Només cal rumiar
una mica per a veure que això també ens passa,
per exemple, amb «Déu vos guard», i no se’ns acut
pas de canviar-ne la grafia. Dit d’una altra manera:
la gramaticalització de l’expressió «Si us plau» no
justifica que n’aglutinem els components. Però encara
més: per què hem de prohibir «si et plau» o «si li
plau» (que recull un diccionari tan prestigiós com el
de l’Enciclopèdia, segurament el més consultat)?
Tancar portes a la llengua és minvar-ne la flexibilitat,
és encarcarar-la.

L

Formes innecessàries que perjudiquen
la unitat de la llengua

a fotografia que encapçala aquest article (gentilesa
d’en Jem Cabanes) és feta a Moià. A Moià, com
a Callús, com a gran part de les comarques del
català central, la gent demana l’hora així: «Quinoré?»
Però és la primera vegada que ho veig escrit. La gent
ho diu així, però escrit fa riure, no em digueu que no.
Bé, per començar m’agradaria parlar-vos de la
forma sisplau, divulgada de fa uns quants anys per
molts mitjans de comunicació barcelonins. De fet,
ja fa més de vint-i-cinc anys que circula. La primera
vegada que la vaig veure escrita fou en una oficina de
«La Caixa», i després vaig veure que, efectivament, al
llibre d’estil d’aquesta entitat (del 1991, dirigit per Joan
Solà), hi deia:
si us plau: S’usa amb tractament de vós o amb
la segona persona del plural, vosaltres. Si us
plau, feu una sola cua. Recolliu la vostra targeta,
si us plau. Amb tractament de tu o de vostè i
amb valor adverbial s’usa sisplau (en cap cas si
et plau o si li plau)...

Amén.
El cas és que la forma sisplau ha estat qüestionada
i cap dels dos grans diccionaris (ni el DIEC ni el de
l’Enciclopèdia) no la recull. Malgrat tot, com dèiem,
els mitjans barcelonins l’han imposada en tots els
casos, sense diferenciar el «vós» del «tu». Com que
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«Per mica d’importància que donem a la unitat i la
cohesió de la llengua, hem d’afavorir formes en què
se sentin reconeguts tots els parlants»
La segona raó adduïda és que la pronúncia popular
és «sisplau». I això tampoc no és ben cert. No fa pas
tants anys, a les Illes Balears es deia «si vos plau»,
per més que ara s’hi hagi escampat molt i molt «per
favor», i no cal que diguem per què. Per tant, per mica
d’importància que donem a la unitat i la cohesió de
la llengua, hem d’afavorir una forma en què se sentin
reconeguts tots els parlants. Per què hem de privar
a un valencià o a un mallorquí de dir —o de llegir, si
més no— «Veniu, si us plau»? Si volem contrarestar
el «per favor» no podem escampar una forma que
només reflecteixi el parlar del Principat. Imposar la
forma sisplau a tot el domini és com si volguéssim
imposar-hi pro (en compte de però), safreig, tronja,
Tresa, escarbat... i nar-hinant.
Però encara hi ha més raons. Molts parlants
principatins tenen al cap que, tot i pronunciar sisplau,
diuen «si us plau». M’explicaré. No heu sentit mai
aquell diàleg en què l’un diu «Passa’m això, si us
plau», i l’altre respon, per fer una gràcia, «I si no em
plau?» Si escrivim sisplau, aquest joc, per exemple,
no té sentit.

lèxic

El cas és que d’ençà que es va començar a escampar la moda del sisplau, ho he vist escrit, almenys, de
quatre maneres: si us plau, sisplau, siusplau i si-usplau. Creieu que n’hi havia cap necessitat, de confondre la gent d’aquesta manera?

no hi fos). Però vejam, per simplificar-ho: els francesos
escriuen «Au revoir» i pronuncien «Orvuar»; els
anglesos escriuen «temperature» i diuen «tèmpritxa».
Els centrocatalans no podem escriure «si us plau» i dir
«sisplau»?

Deixem-ho clar per a tothom: sisplau no és
normatiu. Ara com ara, no és acceptat per l’Institut
d’Estudis Catalans.

Bé, i ja veurem si continua, aquesta llista. De casos
en què la «parla real» dels centrocatalans es distancia
de la grafia, en tenim qui-sap-los. Quatre exemples
caçats al vol aquest matí:

N’és un cas semblant esclar, en compte de és clar.
Bé, no ben bé «un cas semblant»: és un cas pitjor.
Perquè veig que els (mitjans) que fan servir esclar van
tan enllà que perden de vista la sintaxi i tot.
Si comparem sisplau i esclar ho entendrem. Els
practicants de la forma aglutinada escriuen: «Vés-hi,
sisplau», però no escriurien mai «Ho heu de fer així,
tant sisplau com si no us plau». En aquest segon cas,
com que ja no es tracta d’una locució sinó d’una oració
condicional amb tots els ets i uts, dirien: «Ho heu de
fer així, tant si us plau com si no us plau.»
Doncs els defensors de esclar escriuen aquesta
forma enganxada arreu. No tan sols quan equival a
un adverbi (sinònim de naturalment), sinó també quan
és un verb seguit d’un adjectiu amb la funció d’atribut.
No diuen únicament «Tot anirà bé, esclar», sinó també
«Esclar que sí». I resulta que, escrit així, ens és prohibit
de fer-hi matisos. Per exemple, si volem reforçar-ho
amb un «ben» («És ben clar que sí»), com ho fem?
O bé, com abans, si volem respondre-hi: «És clar que
sí? Doncs potser no és tan clar», és impossible en cas
que fem servir esclar.
Mireu el trasbals sintàctic que implica aquest canvi:
fins ara, als instituts ensenyaven que «És clar que
vindrem» era una oració composta en què el subjecte
era «que vindrem», el verb principal era «és» i «clar»
era l’atribut. D’ara endavant valdrà més que els
professors passin de llarg aquestes oracions…

«Voler justificar que s’han de fer servir “esclar”
o “és clar” segons el context i la intenció obliga a
recórrer a arguments poc consistents»

—«Si vols venir, vine. Muda’t, perxò.»
—«Sempre el veus voltant perquí i perllà.»
—«Ahir vaig nar al gimnàs i estic ben baldada.»
—«Hi via més gent que no em pensava.»
«Quan parles amb els promotors d’aquests invents
fan sortir sempre la idea d’innovar i, sobretot,
l’afany de “transgredir normes”. Disculpeu-me: a mi
tot això em sembla poc seriós»
En el primer llibre d’estil de Televisió de Catalunya
(1995) i en els Criteris lingüístics sobre traducció i
doblatge de TVC (1997) es presenta esclar com una
«forma col·loquial». El pas al registre formal ha estat
una altra imposició. I aquesta manera d’informalitzar la
llengua formal no és una degradació, fet i fet?
Disculpeu-me: a mi tot això em sembla poc seriós,
pueril i un bon punt perillós. Si volem transgredir, femho a casa i mirem de no prendre mal, però no hauríem
de toquejar unilateralment un bé comú tan important i
tan fràgil com la llengua comuna. ♦
J ordi B adia i P ujol , jbadia16@xtec.cat

Reproducció de l’article publicat al blog El clot de
les Ànimes, el 9 de juny d’enguany
<http://blocs.mesvilaweb.cat/jbadia/2016/06/09/
sisplau-esclar-perxo-perqui-perlla-i-nar-hi-nant/>

Els defensors de la innovació ens volen fer creure
que hi ha una necessitat de diferenciar esclar de és
clar, però això és fal·laç, perquè en la pràctica no es
fa pas, aquesta diferència. És que voler justificar que
s’han de fer servir esclar i és clar segons el context i la
intenció obliga a recórrer a arguments poc consistents.
Tot plegat és un intent, diuen, de reflectir la parla
del català central (sempre mirant-nos el melic del
català central, com si la resta del domini —del país—
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A propòsit de « pot ser + adjectiu»
Carles Riera

H

i ha una colla d’adjectius derivats de verbs que
indiquen possibilitat passiva, els quals equivalen a la construcció ‘que pot ser’. Ens referim,
concretament, als adjectius formats amb els sufixos
-able i -ible, com ara defensable ‘que pot ser defensat’, substituïble ‘que pot ser substituït’, etc. No ens
referim, en canvi, a altres adjectius igualment terminats en -able i -ible però que no indiquen possibilitat,
com ara agradable ‘que agrada’, culpable ‘que ha comès voluntàriament una falta, que té la culpa d’alguna
cosa’, etc.
Doncs bé, resulta que tals adjectius poden
aparèixer precedits del conjunt pot ser, formant la
construcció ‘pot ser + adjectiu’, únicament quan pel
context s’expressi (o es deixi entendre implícitament)
una condició prèvia, una ocasió, una possibilitat,
una circumstància especial. Si no, caldrà canviar
l’adjectiu per la forma verbal corresponent o cercar
una altra solució.
Com que la definició de tals adjectius (segons el
diccionari) és ‘que pot…’ o ‘que pot ser…’, resulta
una redundància ―o sigui un defecte estilístic, que
tanmateix trobem sovint en textos escrits― fer-los
precedir d’idèntica (o semblant) estructura.
Vegem-ho amb exemples classificats (primer
donem la forma incorrecta i, a continuació, la
correcta; a sota, reestructurem l’exemple mantenint
l’adjectiu però emmarcant-lo en un context que en
possibiliti l’ús).

bé: … el cost del projecte no es pot assumir… O bé:
… el cost del projecte no és assumible, ja que no hi
ha recursos suficients.
• Blanc ha afegit que el cost del projecte podria
ser assumible, ja que només caldria allargar el
canal del baix Roine que actualment arriba fins
a Montpeller.
defensable
El formigó pot ser defensable per costos o per funcionalitat, però no es pot defensar a ultrança només
perquè és «del nostre temps» → El formigó pot ser
defensat per costos …O bé: El formigó es pot defensar per costos … O bé: El formigó és defensable per
costos …Notem el canvi de pot ser per és.1
• Si els preus disminuïssin, el formigó no podria
ser defensable.
El que individualment pot ser defensable, col·lectivament és inassumible → El que individualment pot ser
defensat, col·lectivament és inassumible. O bé: El
que individualment es pot defensar, col·lectivament
és inassumible. O bé: El que individualment és defensable, col·lectivament és inassumible.
• En circumstàncies propícies, el que individualment pot ser defensable, col·lectivament és
inassumible.

assumible

divisible

El copagament no pot ser assumible per les rendes
baixes → El copagament no pot ser assumit per
les rendes baixes. O bé: El copagament no es pot
assumir per les rendes baixes. O bé: El copagament
no és assumible per les rendes baixes.

Cada pulsació pot ser divisible en dues parts o en
tres → Cada pulsació pot ser dividida en dues parts
o en tres. O bé: Cada pulsació es pot dividir en dues
parts o en tres. O bé: Cada pulsació és divisible en
dues parts o en tres.

•	Cas semblant (correcte) amb un altre context:
El copagament en determinades prestacions,
sense castigar les rendes baixes i els malalts
crònics… per què no pot ser assumible?

• Sols en circumstàncies especials cada pulsació
pot ser divisible.

Blanc ha afegit que el cost del projecte no pot
ser assumible, ja que no hi ha recursos suficients
→ Blanc ha afegit que el cost del projecte no pot
ser assumit, ja que no hi ha recursos suficients. O
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1. En anglès tampoc no se sol dir this theory can be defensible,
sinó this theory is defensible, si bé tampoc in these circumstances this theory can be defensible, ans, tant si es tracta de circumstàncies excepcionals com si no, in these circumstances this
theory may/might be defensible, que es traduiria per en aquestes
circumstàncies pot ser que aquesta teoria sigui defensable. O
sigui, l’anglès no usa can per a descriure la probabilitat (cf. M.L.
Hevly, Gramàtica anglesa, vol. II, p. 122).

estil
El magatzem gran pot ser divisible en tres
departaments → El magatzem gran pot ser dividit
en tres departaments. O bé: El magatzem gran es
pot dividir en tres departaments. O bé: El magatzem
gran és divisible en tres departaments.
• ¿Creieu que, si calgués, el magatzem podria
ser divisible en tres departaments?
modificable
Aquest reglament pot ser modificable → Aquest reglament pot ser modificat. O bé: Aquest reglament es
pot modificar. O bé: Aquest reglament és modificable.
• Aquest reglament pot ser modificable, sempre
que els socis i la junta directiva ho creguin
convenient.
Aquesta llista és genèrica i pot ser modificable →
Aquesta llista és genèrica i pot ser modificada. O bé:
Aquesta llista és genèrica i es pot modificar. O bé:
Aquesta llista és genèrica i és modificable.
• Si ho aconsellaven les circumstàncies, aquesta
llista genèrica podria ser modificable.
perceptible
Una petita mancança de vitamines pot ser perceptible → Una petita mancança de vitamines pot ser percebuda. O bé: Una petita mancança de vitamines es
pot percebre. O bé: Una petita mancança de vitamines és perceptible.
• En circumstàncies extremes, fins i tot una
petita mancança de vitamines podria ser perceptible.
Intento que el lector es nodreixi dels perfums, dels
colors, de tot allò que pot ser perceptible pels sentits
→ … de tot allò que pot ser percebut pels sentits. O
bé: … de tot allò que es pot percebre pels sentits. O
bé: … de tot allò que és perceptible pels sentits.
• Intento que el lector es nodreixi dels perfums,
dels colors, de tot allò que, tal volta, pot ser
perceptible pels sentits.
substituïble
Es descarta l’acceptació del manlleu xinès huangji
perquè té un ús molt restringit i es creu que pot ser
substituïble sense cap problema per vi d’arròs → …
i es creu que pot ser substituït sense cap problema
per vi d’arròs. O bé: … i es creu que es pot substituir
sense cap problema per vi d’arròs. O bé: … i es
creu que és substituïble sense cap problema per vi
d’arròs.

• El president és insubstituïble, però, segons
com vagin les coses, pot (o podria) ser substituïble.
El motlle pot ser substituïble → El motlle pot ser
substituït. O bé: El motlle es pot substituir. El motlle
és substituïble.
• El motlle podria ser substituïble en el cas que
calgués fer obres més grans.
traduïble
Cada paraula pot ser traduïble d’una llengua a una
altra → Cada paraula pot ser traduïda d’una llengua
a una altra. O bé: Cada paraula es pot traduir d’una
llengua a una altra. O bé: Cada paraula és traduïble
d’una llengua a una altra.
• Sols determinades paraules poden
traduïbles d’una llengua a una altra.

ser

Casos especials
Vegem alguns casos especials, com ara els
adjectius lloable, menyspreable.
lloable
Segons el diccionari, lloable significa ‘digne d’ésser
lloat’, i, en aquest cas, sí que és correcta l’estructura
‘que pot ser + lloable’. Exemples:
La voluntat de predicar amb l’exemple pot ser lloable,
però també perillosa.
Pot ser lloable que vulgui ser la líder suprema del
PP, i fins i tot que aspiri a ser presidenta del govern
espanyol.
menyspreable
L’adjectiu menyspreable significa ‘que mereix el
menyspreu’, i és correcta l’estructura ‘que pot ser +
menyspreable’. Exemple:
I com que l’important no és el que es digui, que citant
Voltaire pot ser menyspreable, sinó que es pugui dir,
ho hem d’acceptar.
Conclusió
Amb adjectius que indiquen possibilitat, sols
podem emprar la construcció ‘pot ser + adj.’ quan
en l’estructura hi concorri una condició prèvia o una
circumstància especial (com si diguéssim quan es
dóna una doble possibilitat o una possibilitat doble).
Altrament, caldrà evitar tal construcció. ♦
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Més sobre el guionet (i 4)
Josep Ruaix i Vinyet

A

mb el present acabem els articles que vam iniciar en el número 94 (I trimestre del 2016, pp. 26-27: compostos amb el prefix ex) d’aquesta revista i continuàrem en el número 95 (II trimestre del 2016, pp. 20-24:
compostos amb altres prefixos) i en el número 96 (III trimestre del 2016, pp. 33-39: adjectius compostos
coordinats). Ara tractarem dels mots compostos restants. Recordem que convé de tenir present l’article diguem-ne
bàsic, titulat «El problema del guionet», publicat dins Llengua Nacional núm. 93 (IV trimestre del 2015, pp. 19-28) i
inclòs com a darrer capítol del nostre llibre Estudis de llengua (Ed. Claret, Barcelona, setembre 2016, pp. 461-481).
Veurem una colla d’exemples, recollits des de la promulgació de les normes de la Secció Filològica (SF) de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) de l’any 1996,1 distribuint-los segons l’esquema publicat en l’esmentat article
bàsic i fent-hi comentaris. Dels exemples que hem trobat escrits correctament (segons el nostre criteri) en donem
la font; dels altres, no.
Compostos sintètics o subordinats
Sobre els compostos sintètics o subordinats, vegeu el nostre manual Català complet / 3 (CC/3), pp. 99-103.
Segons la normativa tradicional i, en gran part, segons les noves normes de la SF del IEC, s’escriuen soldats,
però s’hi posa guionet quan cal facilitar-ne la lectura. Exemples ordenats segons les subdivisions del CC/3:
[substantius amb l’estructura ‘verb + substantiu’]
1) Un «caça-recompenses», un personatge sense escrúpols capaç de qualsevol cosa per a guanyar diners
(és un error escriure «caçarecompenses», perquè el primer element acaba en vocal i el segon element comença
amb erra).
2) Després va tapar l’ull [de la carbonera] i, amb el dóna-fums, va obrir uns quants forats al seu voltant per
tal de fer pujar el foc (Lluís Cerarols, L’ànima de la vall, p. 151; encara que el DCVB escriu donafums, el guionet
és necessari perquè el primer element conté un accent gràfic).
[adjectius amb l’estructura ‘substantiu + adjectiu o participi’]

3) Aparegué l’Efialtes, rodanxó, galtavermell i cap-xic, de bracet amb el notari … (Teresa d’Arenys, El quadern
d’Agnès Solà, p. 292; el guionet es justifica perquè facilita la lectura del compost).
4) Des de Pla i Sagarra, cap articulista havia escrit un català tan viu, alegre i pit-inflat (Avui, 2-9-2003, p. 64;
també ací el guionet es justifica perquè facilita la lectura).
5) I el seu germà Bartomeu Colom se n’anà un quant temps després a França, als seus reis, dret-havents
dels Anjou, un dels quals, Reyner, havia estat també rei nostre (Caius Parellada, Colom venç Colombo, p. 239;
encara que el DIEC escriu drethavent, atès que existeix el dígraf th per a mots d’altres llengües, certament és
més clara la grafia amb guionet).
6) … una raça optimista, cor-oberta, platxeriosa i enamorada de la vida … (J. Santamaria, Visions de
Catalunya (Catalunya Vella - La Muntanya), p. 64; el guionet ajuda a llegir i entendre bé el compost) // Porten al
rostre senyals de tragèdia; / desenganyats, / vençuts, plens de pols i misèria. / Cor-apagats, / no diuen res ni
miren ni esperen: van caminant… (M. Cabanas Alibau, El llibre blau, p. 109; cas semblant a l’anterior).
7) Però no sembla que el vianant encaboriat dels camins d’aquesta vida es fixi gaire en la cosa admirable
i cor-robadora que és un enamorat de l’invisible (C. Cardó, Un clàssic del pensament, p. 117; també ací el
guionet ajuda a entendre i llegir bé el compost).
8) … aquesta àrea sudfronterera (Estudis de llengua i literatura catalanes / XLIV, p. 273; segons la normativa
tradicional aquest compost va sense guionet; les noves normes hi fan posar guionet per una raó totalment
arbitrària).
1. Advertim que, a l’hora de redactar aquest article, s’han difós notícies sobre la pròxima publicació d’una Ortografia del IEC, manual
que inclouria alguns retocs sobre les esmentades normes acadèmiques. Ací no tenim això en compte, perquè el manual en qüestió
encara no ha sortit publicat.
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Compostos coordinats
En l’article anterior ja vam parlar dels adjectius compostos coordinats, però fixant-nos especialment en els
que ho fan a la manera culta. Ara ens fixem en altres casos de compostos coordinats. Vegeu explicacions i
subdivisions en el CC/3, pp. 103-106. Heus-ne ací exemples, amb comentaris:
1) Les figues-flors deuen saber molt bones a l’oriol, puix les anomena sovint en son cant: Figues-flors,
figues-flors secaines (Verdaguer, citat per N. Garolera, Jacint Verdaguer: textos, comentaris, notes, p. 63;
exemple que confirma que tradicionalment aquest terme pluralitza tots dos elements; per tant, és desafortunada
la grafia ara oficial figaflor enfront de la fabriana figa-flor). Fins i tot hi ha qui escriu separats els dos substantius:
any de figues flors, any de plors (J.M. Massana, Diccionari de lleidatanismes, pp. 16 i 117).
2) Es tracta d’una estructura constructiva de planta rectangular d’orientació sud-est/nord-est (exemple en
què, tipogràficament, convé de posar una barra entre els dos diguem-ne subcompostos).
3) El 25 de desembre de 1991 celebro la Missa del Gall al santuari - església parroquial de la Gleva
(exemple en què tipogràficament convé deixar espais en blanc abans i després del guionet, perquè el segon
component conté dos mots).
4) El president de Castella - la Manxa, José Bono, va carregar contra … (cas semblant a l’anterior).
5) El liberalisme decimonònic va accentuar la llibertat, mentre que el marxisme-leninisme va posar l’èmfasi
en la igualtat i va fagocitar així la llibertat d’iniciativa, de pensament i de creences (és incorrecta la grafia
«marxismeleninisme»).
6) Tanmateix, des d’aleshores, els científics que estudien les equacions d’Einstein han trobat altres espaistemps permesos per la relativitat general i que consenten viatjar al passat (S. Hawking, Brevíssima història
del temps, p. 135; normalment en aquesta traducció hom escriu «espaitemps», però en aquest cas, en què el
compost s’usa en plural, hi posa guionet, cosa que demostra que, existint aquesta possibilitat de pluralitzar,
sempre s’hauria d’escriure el terme amb guionet: espai-temps).
7) Els caces-bombarders d’Israel responen i fan 9 morts i desenes de ferits a Cisjordània i Gaza (Avui, 19-52001, p. 1; encara que el DIEC escriu caces bombarders, és també justificable, i fins potser millor, la grafia amb
guionet, perquè en aquest terme més aviat s’hi veu una coordinació: un avió que és alhora caça i bombarder).
Ara ve un grup d’exemples (8-15) en què hi ha vacil·lació entre escriptura amb guionet i escriptura separada.
Sembla preferible la segona, perquè el segon element del compost és més subordinat que coordinat:
8) Un cotxe-bomba d’ETA explota en un emblemàtic barri empresarial de Biscaia (Regió 7, 26-6-2000, p.
16) / un cotxe bomba (Avui, 31-10-2000, p. 1) / Un altre paquet-bomba (Regió 7, 20-10-2000, p. 23) / Troben
un paquet bomba en un despatx de Sinn Féin (Avui, 23-8-2001, p. 6) / Manifestació de dol unitària, Batasuna
inclosa, per l’explosió de la joguina-bomba (Regió 7, 23-8-2001, p. 16; seria preferible joguina bomba).
9) Preparen les bases d’adjudicació de l’hotel-escola de la caserna (Regió 7, 21-10-2000, p. 15; seria
preferible hotel escola).
10) TV3 s’ha deixat atrapar també per la moda que imposa programes-consum de baixa intensitat humana
… programes-fem … programes-pastanaga … presentadors-estrella … mots-crossa (Vicent Pitarch, dins
La Vanguardia, 15-10-1999, secció «Llenguatge») / programes escombraries (ib., 12-11-1999)
11) Històric triomf espanyol en volei-platja davant Brasil (Regió 7, 23-9-2000, p. 49) / Històrica victòria del
volei platja estatal sobre els brasilers (Avui, 23-9-2000, p. 67) / Solsona acollirà demà el torneig de volei-gespa
(Regió 7, 18-8-2001, p. 38; seria preferible volei gespa).
12) … com la fusta dels vagons-llits (Sagarra, OC 9, ed. Garolera, p. 327; el DIEC2 escriu vagó llit i suposem
que el plural faria vagons llit).
13) Operadors de màquines-eina (torn, fresa, soldadura) (anunci dins Regió 7, 12-6-2001, p. 3; seria preferible
màquines eina).
14) Hi havia una mena de pare-pedaç: Gabriel Xammar, un antic militant d’Estat Català que convidava a dinar
el jurat al Mas dels Casaments, de la Selva (A. Manent, En un replà del meu temps, p. 179; el DCVB escriu parepedaç, mentre que el DIEC escriu pare pedaç).
15) Les escoles-taller no tenen prou reconeixement social (Regió 7, 12-11-2003, p. 12; seria preferible
escoles taller).
Continuem amb altres exemples:
16) Maria-Lurdes Solé … Maria Ignàsia Desvalls (Avui, 14-6-2000, p. 21; en el primer nom de pila compost
hauria estat millor suprimir-hi el guionet, perquè Lurdes és un determinant de Maria; en el segon nom de pila
compost, sí que s’hi hauria pogut posar guionet) / Josep-Maria Rovira-Brull, artista-pintor (ib., p. 28; noteu que
existeixen alguns cognoms compostos units amb guionet).
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17) De la terra a la taula, del cap-i-pota al caliquenyo (Avui, 16-3-2006, p. 29; encara que el DIEC2 grafia
capipota, sembla que els compostos que duen al mig la conjunció i queden més bé amb guionets).
18) El generalitzat art del «copia-i-enganxa» (Regió 7, 9-12-2003, p. 12) / Tecnologia. Detecció de còpies.
Guerra als treballs retalla-i-enganxa (Avui, 14-5-2009, p. 34).
19) … i els estira-i-arronses a què juguen … (Avui, 31-5-2006, p. 59).
20) … són simplement dos amics sords-muts (J. Carner, Les bonhomies, p. 99; no sembla encertada la
grafia aglutinada del DIEC2 sordmut, que no permet de pluralitzar el primer component, coordinat amb el segon).
21) A les puntes del cirerer, / quietes, s’hi aguanten, verd-grogues, les darreres fulles … (M. Cabanas Alibau,
El llibre blau, p. 125) // Veieu-les inflades [les prunes], / rodones, or-rosades, / com perles de seda gegantes, /
com fresques galtones d’infants (ib., pp. 126-127) // De bon matí / camino per l’estret camí / ocre-ataronjat …
(ib., p. 217).
22) La cosa més important va ser que els assistents (entre dos- i tres-cents, no ho recordo amb precisió) eren
persones de totes les edats i més aviat amb predomini de joves (Joan Solà, dins Avui, 10-5-2006; notem l’encert
de la grafia remarcada).
23) En Plora-ruixa era un drac bonàs i viatjador. Sempre era allà on el necessitaven, es posava a plorar com
una Magdalena i omplia d’alegria la gent i d’aigua els clots i pous, les gerres i les cassoles. Després tornava a
l’oceà a prendre les aigües per refer-se (notem que el compost en negreta ha de dur guionet, perquè forma part
del grup d’expressions repetitives i perquè el primer component acaba en vocal i el segon comença amb erra; de
fet, el vam veure escrit soldat, «Ploraruixa», en un prospecte publicitari, nov. 2003).
24) Cofis-i-mofis de l’estiu (també aquest compost repetitiu hauria de dur guionets, encara que el DIEC2
escriu cofisimofis).
Compostos refosos
Sobre els compostos refosos, vegeu CC/3, pp. 106-107. Com que es tracta de compostos diguem-ne «en
procés de formació», és lògic que hi hagi vacil·lació en l’escriptura. Exemples:
1) … llegia el document de compra-venda que la secretària acabava de mecanografiar (J. Agut, Rosa de
foc, p. 123; també es pot escriure compravenda, com fa el DIEC2; però aquesta grafia aglutinada no s’hauria de
considerar l’única correcta) / Un segon és fonamental, per exemple, en transferències de diners als bancs, en
la compra-venda d’accions, en transferències regulades d’electricitat d’un país a un altre… (Avui, 19-12-2005,
p. 33).
2) Just en vigílies del congrés de CDC, s’ha presentat el llibre Des del centreesquerra … (Avui 9-11-2000, p.
2) / El llibre porta l’explícit títol de Des del centre esquerra (ib., p. 21; en aquest cas fins i tot els dos elements
s’escriuen separats; vegem com sortia en un diari escrit en castellà: Desde el centroizquierda.— Leo, el fin de
semana, “Des del centre esquerra”, reflexión de cuatro sensibilidades convergentes que … (La Vanguardia,
14-11-2000, p. 33).
3) La directiva blau-grana ha de saber que la bonança actual no serà eterna (Avui, 11-9-2000, supl., p. III;
també es pot escriure blaugrana, com fa el DIEC2).
Compostos paratètics
Sobre els compostos paratètics o juxtaposats, vegeu CC/3, pp. 107-108, on, en resum, diem que s’hi ha de
posar guionet quan cal facilitar la lectura i quan el primer element pluralitza o pot pluralitzar. Exemples:
1) En Braç-curt … (C. Forner, Cims d’Estela, p. 21).
2) En una visita a la Granja Escola els nens, a la bassa, hi veuen “renacuajos” i no caps grossos, o, com
es diu a Ponent, culleretes (J. Vallverdú, dins La Vanguardia, secció «Llenguatge», 7-5-2000; noteu que la
necessitat de pluralitzar el primer component d’aquest nom d’animaló fa que l’autor, membre de la SF del IEC,
fins i tot escriu els dos mots separats; segons la normativa fabriana s’escriu, en singular, cap-gros i, segons les
noves normes, capgròs).
3) caps-grossos (pronunciat així, per part de Josefina Roma, etnòloga de fonètica occidental, en una
conferència a Moià, 23-10-2010, referint-se als personatges folclòrics que acompanyen els gegants) / Olot.
Parella de caps grossos que representen el popular personatge de l’apotecari i la seva muller (J. Amades, Guia
de festes tradicionals de Catalunya, p. 42, peu de fotografia; noteu, en aquest llibre sobre folclor, la vacil·lació
entre la forma en singular i la forma en plural del primer element, com anirem veient) / El barri de Sant Pere Màrtir
celebra la seva Festa, en la qual prenen part un parell de caps grossos que figuren ésser l’apotecari d’Olot i la
seva esposa (ib., cos del text) / Els fan cort una comparsa de caps grossos que fan una dansa (ib., p. 77) / …
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gegants, nans i cap-grossos … (ib., p. 78) / Són moltes les parelles de gegants que van acompanyades d’una
cort de nans o més pròpiament caps-grossos (ib., p. 82) / … són, per tant, caps-grossos i no nans (ib., p. 82)
/ Els cap-grossos a casa nostra no són anteriors al segle passat … (ib., p. 82) / … dues comparses de capgrossos, una àguila … (ib., p. 84) / … un estol de cap-grossos (ib., p. 90) / … i un matrimoni de cap-grossos …
(ib., p. 90) / … els gegants, els cap-grossos, parelles d’infants … (ib., p. 94) / … la comparsa dels caps-grossos
… (ib., p. 108) / … els altres pròpiament són caps-grossos (ib., p. 120) / Fan sortir dos caps-grossos vestits de
pagesos … (ib., p. 137) / … de pallassos i de cap-grossos … (A. Jané, Les estances d’Omar Kayyam, p. 196).
4) Condemnes de fins a 18 anys per a deu cap-rapats (La Vanguardia, 19-7-2014, supl. «Viure a l’estiu», p.
4; ací el guionet evita una lectura errònia).
5) La Costa Brava acollirà un festival musical als jardins de Cap-roig de Calella de Palafrugell (Avui, 23-52001, p. 44; com l’exemple anterior).
6) … tu estàs segur que moriré cap-verd … (Sagarra, OC 15, ed. Garolera, p. 73) // El meu metge és un infant
/ cabell-ros i galtafina, aletes de purpurina, / molt trapella i molt galant, / i et fereix amb la sageta / que sempre
sol tenir a punt / i que et fa anar avall i amunt / una fina escalforeta (ib., pp. 328-329; es refereix a Cupido; caldria
haver escrit galta-fina).
7) musaranya cua-quadrada (vist en un text de Carles Riera, juny 2008)
8) De vegades, per Nadal, començo a pensar en els gallsdindis farcits amb pinyons, prunes, botifarres i
llomillo … (R. Tasis, Tres, p. 265; aquest exemple ens demostra que l’autor veu el compost amb un sentit unitari
i per això l’escriu soldat; però certament el primer element té forma de plural, cosa que fa que el DIEC2 escrigui
galls dindis; tenint en compte tots aquests factors, creiem que fóra millor escriure galls-dindis).
9) Però també m’havia esmentat la gran casa de Mata-rodona, que ja cau dins el mapa (topònim que, per
tradició pre-fabriana, es veu escrit sovint «Matarrodona»).
10) Això no són sardanes, sinó passos dobles i danses mores! (Sempronio, Quan Barcelona portava barret,
p. 111; el DIEC2 escriu pasdoble, però el plural del primer element, tan destacat en la grafia de l’exemple,
demostra que el primer element pluralitza i que, per tant, pròpiament s’hauria d’escriure pas-doble).
11) Vegé els errors, fills de la nit, alçar-se / de rats-penats com vol, / i unir-se ales amb ales i eixamplar-se
/ fins a tapar lo sol (Verdaguer, Pàtria, ed. Garolera., p. 76; tradicionalment, aquesta denominació ornitològica i
les seves variants pluralitzen el primer element, per la qual cosa s’hi justifica el guionet) // I damunt seu, terribles
com mai descarregant-se, / son front i pits calciguen les ires de l’Etern, / mentre en sos peus de roca, com
rats-penats penjant-se, / cap al bell fons l’estiren los genis de l’avern (Verdaguer, L’Atlàntida, ed. Garolera, p.
134) / Los rats-penats tenen por … (Verdaguer, Montserrat, ed. Garolera, p. 61) / De mil forats, cada crepuscle
brotaven espessos estols de rats-penats (B. Porcel, Les primaveres i les tardors, p. 41) / És la cova del ratpenat Nat (Cavall Fort, núm. 1014, oct. 2004, p. 17) / Ratespinyades a Collserola … El CDRE suggereix
instal·lar caixes-refugi per a rates-pinyades (Butlletí del Parc de Collserola, primavera 2003; el primer compost
d’aquest exemple hauria de dur també guionet, és clar, però el recollim perquè es vegi que, malgrat escriure’l
soldat, té el primer element en forma de plural) / —On aneu tan de matí, rates pinyades! —exclamà per tots
l’Ibo (M. Vayreda, La punyalada, p. 63; exemple que demostra que tradicionalment el terme subratllat té plural i
fins i tot s’escrivia amb els dos components separats) / … un rastell de tomàquets secallons que atreu les ratespinyades … (J. Santamaria, Visions de Catalunya (Catalunya Vella - La Muntanya), p. 95) / les rata-pinyades
(Sagarra, El perfum dels dies, ed. Garolera, p. 126) / ¿Per què em fa por el mar quiet, i l’udol del vent, i els
ulls tristos, avergonyits, dels cavalls, i el vol esborniat de les rates-pinyades? (M.A. Capmany, L’altra ciutat, p.
51). Acabem aquest grup d’exemples amb una nota del lingüista Eugeni S. Reig: «Rata penada.— Nom donat
a diversos mamífers de l’orde dels quiròpters. Considere que el nom dels mamífers voladors en qüestió s’ha
d’escriure rata penada, amb dues paraules separades, i no ratapenada, en una sola paraula tal com propugna
la normativa, perquè els valencians sempre hem fet i fem el plural rates penades i mai ratapenades» (Valencià
en perill d’extinció, p. 620).
12) Que ets poca-pena! (Sagarra, OC 17, ed. Garolera, p. 505) / … i hem sabut que el poca-pena … (ib., p.
518).
13) És un poca-solta (expressió habitual; en canvi, trobem casos en què els mots en negreta no formen un
compost, sinó un sintagma, i per això s’han d’escriure separats: El gos del carboner al·ludit tenia aquesta pompa,
aquesta poca solta, aquesta meravellosa satisfacció física que tenen les cames d’algunes girls americanes /
L’escàndol per la disfressa de soldat nazi que va lluir el príncep Enric en una festa dissabte passat va amainar
ahir lleugerament a mesura que es coneixien més detalls del cas i de la poca solta que té el tercer en línia
successòria a la corona britànica).
14) Henry és un poca-vergonya, m’ho pren tot i m’ho rebenta tot … (Sagarra, OC 11, ed. Garolera, p. 263)
/ Són uns poques-vergonyes (sentit a TV3, dia 23-4-2008, a una dona de noranta-dos anys) / els Poques
Vergonyes (grup musical) (La Pinya, núm. 128, estiu 2010, p. 8, St. Feliu de Codines; en aquest darrer exemple,
la forma de plural del primer element queda emfatitzada per l’escriptura separada).
15) Traginava una mala peça dintre seu, calia tenir-lo ben controlat, ja que demostrava que era un tot-terreny
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molt perillós per la facilitat a involucrar-se en tots els rams … (creiem recomanable la grafia amb guionet perquè,
per una banda, connota la unitat de sentit i, per l’altra, evita la unió de dues tes, que produeix estranyesa; cf. el
nostre Nou diccionari auxiliar, p. 314) / El ritme de venda de tot-terrenys quintuplica el de turismes.
16) L’auge liberal fa perillar el govern roig-i-verd a Rin del Nord-Westfàlia (Avui, 15-5-2000, p. 6; notem que
caldria deixar espais en blanc abans i després del guionet del segon compost, ja que el primer component té més
d’un mot; així: Rin del Nord - Westfàlia).
17) A Alemanya han votat trenta-i-tants milions de persones … (Sagarra, OC 9, ed. Garolera, p. 243) /
Vint-i-tants anys de vida i d’amistat … (ib., p. 287) / … fa onze-cents anys (d’un original; el compost remarcat
equival a mil cent). En canvi, van sense guionet els numerals compostos en què el segon element és mil: Que el
govern de Madrid pretengués reforçar les seves tropes del Rif era lògic, encara que potser no ho era tant que hi
volgués enviar quaranta mil reservistes catalans, la majoria casats i amb fills, en uns moments en què la ciutat
de Barcelona era un vesper de revolucionaris.
18) Hi ha vacil·lació en el terme pres de l’anglès que apareix en aquests exemples: Una empleada de correus,
atacada per dos pit bulls (Avui, 8-2-2002, p. 24) / La cartera de Matadepera atacada per dos «pit bulls», en
estat greu (Regió 7, 9-2-2002, p. 35) / Una cartera, herida grave por el ataque de dos perros de raza pitbull en
Matapedera (La Vanguardia, 8-2-2002, p. 26; exemple en castellà però que es podria aplicar al català).
19) La blanca flor del coriandre, la mare-selva, l’arítjol i les bardisses faran la càndida escuma dels boscos
(el compost en negreta s’escrivia soldat, però les noves normes, aquesta vegada encertadament, el fan escriure
amb guionet, per raons de pronunciació).
20) … té un no-sé-què d’inquietant (Teresa d’Arenys, El quadern d’Agnès Solà, p. 111) / —¿En recorda el
nom? —Inspector no-sé-què. Ni em vaig creure que fos policia (és un error escriure «nosequè») / I arriba aquí,
per exemple, la brama que el govern de José María Aznar ha ofert al govern de José María Ibarretxe la cessió
d’algunes transferències de les no-sé-quantes que demana Vitòria (és un error escriure «nosequantes») / …
com el quisso de cal No-sé-qui (és un error escriure «Nosequí»). Quan no es tracta d’un substantiu sinó d’una
combinació de mots, cal escriure-ho separat: Aprengué a lletrejar una mica i a escriure el seu propi nom, i no res
més (és un error escriure, en aquest exemple, «no-res»).
21) Els marges que dissimulen els renecs dels caçadors i les relliscades eròtiques amb una herba que es refà
cada cinc minuts i amb el brodat màgic d’aquestes flors blanques, grogues i violades que es diuen botons d’or,
no-m’oblidis, claus de Jesús i altres noms d’un tendre sensualisme, propis del vocabulari verdaguerià (el DIEC
ha entrat nomoblidis com a sinònim secundari de miosotis, en correspondència amb el cast. nomeolvides, però
es tracta d’una grafia confusionària, que costa de llegir; certament és més clar escriure no-m’oblidis).
22) I per això han generat aquest clima de tensió, de desqualificació i d’amenaça ideològica contra tot aquell
qui no doni el vist-i-plau (Avui, 6-6-2006, p. 30; encara que el DIEC2 grafia vistiplau, sembla sens dubte millor la
grafia amb guionets) / El bisbat no ha donat el vist-i-plau a la segregació de Salelles … (Regió 7, 9-10-2006, p. 2).
23) Es podria apuntar un origen romà per al mas Pla-de-la-sala … (és un error escriure aquest topònim soldat:
«Pladelasala») / Els actuals noms dels masos Vilafreser, Vila-seina, Vilanera, la Vila i Vilagelans recorden
manifestament aquestes vil·les mil·lenàries … (és un error escriure «Vilaseina», ja que la essa s’hi pronuncia
sorda).
24) Quan vam veure la colla de guàrdies civils acompanyats d’en Brunet Que-no-para-mai, que passava pel
costat de la finestra, voltant la masia per agafar el camí del poble, vam entendre que l’escorcoll s’havia acabat
(és un error escriure «Que No Para Mai», ja que es tracta d’un mot compost, un sobrenom).
25) els cap-al-tards barcelonins (Sagarra, El perfum dels dies, ed. Garolera, p. 71)
26) cul-de-llàntia (com explica Roser Latorre dins Llengua Nacional, núm. 61, IV trim. 2007, p. 21, el plural és
culs-de-llàntia i no pas culdellànties com prescriu el DIEC; per tant, hi han d’anar els guionets)
27) Noteu la vacil·lació: Detingut un sense sostre a Manresa per entrar a dins d’una casa a dormir (Regió
7, 26-5-2008, p. 1) / Aixopluc permanent per als sensesostre (Avui, 12-2-2008, p. 37). Nosaltres aconsellaríem
d’escriure sense-sostre, per raó de la pronúncia.
28) Ja tothom sap els resultats electorals després de mesos i mesos de campanya farcida de cara-a-cares,
debats, encaixades, banys de masses i algun insult (Avui, 10-3-2008, p. 76).
29) Campi-qui-pugui que promet (com que la frase feta campi qui pugui aquí està substantivada, ha d’anar
amb guionets).
30) La casa era l’última del carrer de Sant Bartomeu, llarg com una llonganissa, amb la part inicial al
barri del Pou-Amunt, la part antiga, i s’estirava, dret com un pal de vaixell, d’un extrem a l’altre del poble
(Gabriel Tomàs, Clam del desgavell i l’enyorança, p. 80; potser valdria més escriure el segon component amb
minúscula).
31) Apa noia, treu-te la roba, allibera’t. Va, Mare de Déu, Senyor, quina noia! (M. Piki, El bosc de les trenes
tallades, p. 60; l’expressió subratllada és pròpiament una locució i no pas un mot compost; per això és un error
escriure «marededeusenyor», grafia que, a més, presenta altres inconvenients).
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Compostos parasintètics
Sobre els compostos parasintètics, vegeu CC/3, pp. 109-110, on, entre altres coses, es diu que aquests
compostos s’han d’escriure amb guionet quan cal facilitar-ne la lectura. Exemples:
1) Ai, Déu-meuet! (Gabriel Tomàs, Clam del desgavell i l’enyorança, p. 173; derivat de la locució Déu meu;
sense guionet desapareixeria l’accent gràfic del primer component).
2) … els port-royalistes francesos … (derivat del topònim francès Port-Royal; el guionet és necessari per
a segmentar bé les síl·labes i ajudar a pronunciar bé el mot parasintètic; és un error escriure «portroyalistes»).
3) —Sou vós qui va darrere Mr. Jacob Prebat per fer-li fotos? —demanà un d’ells, en porto-riqueny, després
de saludar-lo polidament (derivat del topònim Puerto Rico; el guionet és necessari per a pronunciar bé la erra; és
un error escriure «portorriqueny»).
4) … l’Ajuntament de Begur (Baix Empordà) … A més l’ajuntament baix-empordanès es va comprometre
a fer una aportació anual de 43 euros … (Avui, 24-5-2002, p. 18; el guionet és necessari per a la pronúncia
correcta; concretament, per a la sonorització del so de xeix amb què acaba el primer component) / La consellera
Carme-Laura Gil, en una escola baix-empordanesa (Regió 7, 29-3-2003, p. 35) / Toponímia baix-empordanesa
(Butlletí de la Societat d’Onomàstica, juny 2003, p. 629).
5) … el costumari sant-rufià … (derivat del topònim Sant Ruf d’Avinyó; el guionet és necessari per a la
correcta segmentació sil·làbica i l’adequada pronúncia del mot parasintètic; és un error escriure «santrufià»).
6) L’escola lul·liana trescentista d’Alcoi … (derivat del numeral substantivat tres-cents; el guionet en aquest
cas no és necessari per a la pronúncia; per tant, no s’ha pas d’escriure «tres-centista»). A propòsit d’aquest
exemple, recordem que sí que hi ha d’haver guionet en els numerals substantivats que apareixen a continuació:
Si, en el quatre-cents, el model de Biondo Flavio havia representat indubtablement un element de progrés
cognoscitiu, en el cinc-cents aquesta seva particular reducció vitalista el feia unidimensional.
7) … la poesia ausiàs-marquiana … (derivat de Ausiàs Marc; el guionet és necessari per a mantenir l’accent
gràfic del primer component; per tant, no seria correcte escriure «ausiasmarquiana») / … la poesia martí-poliana
… (derivat de Martí Pol; el guionet és necessari per la mateixa raó; no seria correcte escriure «martipoliana»).
8) … la política pi-i-margalliana … (derivat de Pi i Margall; el guionet és convenient per a evitar la seqüència
de dues is, que resulta confusionària: «piimargalliana») / … la política prat-de-la-ribiana … (derivat de Prat de
la Riba; el guionet és necessari per a la pronúncia correcta de la erra; seria un error escriure «pratdelaribiana»).
9) … el discurs carod-rovirià … (Avui, 8-11-2006, p. 30; derivat de Carod-Rovira; el guionet és necessari per
a evitar una segmentació sil·làbica incorrecta i, doncs, una pronúncia errònia).
10) Abans de continuar amb les idees vidal-alcoverianes sobre la normativa, deixeu-me fer uns comentaris
personals … (derivat de Vidal Alcover; el guionet és convenient per a evitar la combinació alal de la grafia
«vidalalcoverianes», alhora que es facilita la comprensió i lectura del compost parasintètic).
11) Déu me’n guard de criticar tots aquests bons senyors des d’un punt de vista ramon-rucabado-comermesc,
i ni tan sols amb la mica de moral que gasta un clubman desabusat (derivat de Ramon Rucabado Comerma;
els guionets són convenients per a destriar els tres components; per tant, desaconsellaríem l’escriptura
«ramonrucabadocomermesc»).
12) Pich i Pon, un personatge curiós, del qual circulaven multitud d’anècdotes (les pich-i-ponades) … (Bloc
Maragall 2001, 4 maig; els guionets són necessaris per a la correcta pronúncia, atesa la grafia arcaica ch per
c; una altra solució seria escriure piquiponades) / … nomenclatura folch-i-torresca … (Sagarra, El perfum dels
dies, ed. Garolera, p. 274; derivat de Folch i Torres; cas semblant a l’anterior i aquí l’alternativa fóra escriure
folquitorresca).
13) L’any 1930, ja gairebé superada l’època primo-riverista, ressorgiren amb força les associacions (derivat
de Primo de Rivera; el guionet és necessari per a la correcta pronúncia de la erra).
14) Aquesta valoració és molt ruperto-manresana (derivat de Rupert de Manresa; el guionet és convenient
per a facilitar la lectura).
15) Tot-o-resisme (títol d’un article; derivat de tot o res; els guionets són necessaris per a la correcta pronúncia
de la erra; és un error escriure «totoresisme»).
16) El peix-al-covisme d’esquerres estava en condicions d’allargar-se una colla d’anys amb un Estatut de
desplegament lent (derivat de peix al cove; el guionet és necessari per a la pronúncia sonora de la xeix del primer
component; és un error escriure «peixalcovisme»).
Conclusió
Per damunt de les normes ortogràfiques (tradicionals o noves) sobre l’ús del guionet en els mots compostos,
cal aplicar el sentit comú en tots aquells casos en què es podrien produir errors de comprensió o de lectura. ♦
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Albert Jané
P er Mercè Espuny i Pujol
Parlem amb Albert Jané, que ens rep al seu despatx i, sense
haver tingut temps de preparar res de res, ens explica tot
això d’una tirada, amb tot de detalls, exemples i dates. La
seva memòria ens deixa fascinats!

J

o vaig començar a corregir, devia ser, l’any 1962,
quan tenia trenta-dos anys; segurament quan vaig
començar ja havia escrit la gramàtica Signe. Els primers treballs que vaig corregir me’ls va passar el senyor
Artells, que era el gran corrector d’aquella època. Devia
ser un treball per a l’Editorial Estela; per això dic que,
com a corrector, abans de dedicar-me a Cavall Fort, que
em va ocupar plenament —encara treballava al banc—,
vaig anar corregint coses. Vaig corregir per a l’Editorial
Estela, que era una editorial que es dedicava especialment a llibres d’espiritualitat, tal com en deien, i també
per a un editor que ja coneixia, l’editor Rafael Dalmau. El
senyor Dalmau feia, bàsicament, les col·leccions «Episodis de la història» i «Panorama actual de les idees»,
que vaig corregir; també vaig corregir un llibre que es
deia Enciclopèdia de l’excursionisme, que havia escrit
el senyor Josep Iglésias, que apareixia per fascicles; el
vaig corregir jo, tenia molta cosa de toponímia: aquests
van ser els primers treballs que vaig corregir.
Una cosa que ja he explicat algunes vegades i que
té una certa gràcia és que un dia el senyor Rafael Dalmau, editor, em va dir: «Jo tinc un llibre del senyor Delfí
Dalmau —que no era parent seu, era el lingüista, era
el gran poliglot i esperantista, el pare de la meva amiga Maria Eugènia Dalmau—, però aquest no cal que el
corregeixis, perquè, és clar, el senyor Dalmau en sap
molt», i jo vaig dir que d’acord. I quan havia aparegut, un
dia se’m va ocórrer de comentar-ho amb el senyor Delfí
Dalmau, l’autor, i li vaig explicar això i va reaccionar amb
molta vivacitat: «El senyor Rafael Dalmau va fer molt
mal fet, perquè un llibre sempre l’han de veure dues
persones, sempre s’ha de corregir, per molt que se
suposi que en sàpiga l’autor, i és que en aquest llibre
hi ha un “llur” incorrecte, que em va passar per alt; l’antecedent és molt anterior i és un posseïdor del singular,
i em vaig equivocar, i potser vós —em tractava de vós—
l’hauríeu vist.» I vaig dir: «Bé, potser sí.» El senyor Delfí
Dalmau era una gran persona.
Quan vaig entrar a Cavall Fort, naturalment, em vaig
encarregar de la correcció de la revista i vaig continuar
corregint per incrementar els meus ingressos, perquè
a Cavall Fort no cobrava gaire, quan cobrava, i vaig fer
uns altres treballs. Des de l’any 63, el mes de juny en
què em vaig incorporar a Cavall Fort, fins que vaig plegar de director, el corrector sempre vaig ser jo, o sigui
que qui corregia era jo. Des del 63 fins a l’any 97, durant aquest període, la revista ha aparegut sota el meu
control lingüístic, els disbarats que hi puguin haver aparegut són per culpa meva [somriu] i vaig intentar crear
una mena de model de llengua, sempre preocupat per
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aquesta qüestió de determinar un model de llenguatge que sigui normativament correcte però que sigui
com més senzill millor, defugint, sempre que sigui
possible, tota artificiositat. De fet, aquestes idees les
vaig exposar en un llibre que va aparèixer l’any 67 i que
es deia Cavall Fort, una experiència concreta, de diversos autors, que va concórrer a un premi de pedagogia,
el Premi Balmanya, això era l’any 66 i va aparèixer l’any
67, i jo hi tractava el problema de la llengua i es pot dir
de certa manera, encara d’una manera molt primària,
que el meu escrit ve a ser el primer dels llibres d’estil
que s’han publicat. El primer llibre d’estil, molt esquelètic, molt esquemàtic, que conté les idees bàsiques que
sempre em van guiar: «Evitem tota mena de cultismes
innecessaris, superflus, perquè no sempre, no sempre
però molt sovint hi ha unes formes equivalents que els
poden substituir i per tant pots intentar d’acostar-te a
un tipus de llenguatge que sigui correcte i que ningú
no et pugui dir que actues contra la normativa i que sigui alhora assequible», i em sembla que més o menys
ho vaig aconseguir. D’altra banda, cal recordar, cal dir
de Cavall Fort, resumint, que era una revista molt controlada pels pares dels lectors. Si hi apareixia una cosa
que no els agradava t’ho deien. A mi em van arribar a retreure, una vegada, en uns dibuixos de la Pilarín Bayés,
que un tocava el timbal i deia «Tachín, tachín» i estava
escrit amb ce hac: em va passar per alt. A vegades en el
procés d’edició hi ha les presses, evidentment, falta de
control i em va passar per alt. I vaig rebre una carta d’un
senyor que havia estat director meu, al banc, el digne senyor Mestre Mateu, que m’ho va retreure, i em va dir si no
sabíem que en català aquest so es representava per te
ics, i li vaig dir: «Sí, senyor, ho sabem i la prova és que ho
apliquem a la revista.» Ara: em reconec culpable no de
no saber-ho sinó de no haver-ho controlat. És clar, el fet
de dir-m’ho, encara que ja ho sé, és positiu: això farà que
el meu sentit de l’exigència, del rigor, encara sigui més
viu i més atent. Vaig corregir altres coses, evidentment,
sempre amb aquesta idea.
L’Artells el vam conèixer des de bon principi perquè
feia classe i els primers exàmens de la JAEC, el mes de
gener de l’any 62, va ser el senyor Artells qui els va fer.
Ell va fer els exàmens i els va organitzar, els va dur a terme. En Bardagí el vaig conèixer molt més tard, amb ell
hi vaig tenir pocs contactes. El vaig conèixer el mes de
juliol de l’any 63, a Perpinyà. En Jordi Mir, amb la meva
col·laboració, va organitzar la commemoració del cinquantenari de les Normes de Pompeu Fabra, del 1913,
i com que no es podia fer aquí a Barcelona, i Pompeu
Fabra havia viscut els darrers anys de la seva vida a la
Catalunya del Nord, vam fer una sèrie d’actes a Perpinyà i a Prada. Recordo molt bé que jo era a Perpinyà, hi
vaig anar un dia abans per arrodonir uns quants detalls,
i a l’autocar que venia de Barcelona hi havia un grup,
un grup que hi anaven una mica pel seu compte, format
pels editors Tomàs Tebé i Manuel Borràs, l’historiador
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Jordi Ventura i el corrector Bartomeu Bardagí, i així ens
vam conèixer aquí, però no hi vaig tenir tants contactes
com amb l’Artells, perquè l’Artells va intervenir molt principalment en tot el que feia referència a la JAEC.
Del senyor Artells, és clar, se n’han dit moltes coses…
El senyor Artells va ser la bèstia negra del senyor Joan
Sales i d’en Joan Coromines: jo crec que van ser injustos en una bona part, perquè sí que a cops l’Artells potser s’excedia i feia una llengua massa inflexible, potser
només tenia en compte el rigor de les normes ortogràfiques i gramaticals i no tenia en compte el llenguatge viu,
el llenguatge de la societat; això en un cert grau podia
ser veritat, però de l’Artells calia sobretot considerar que les seves propostes eren inqüestionables.
Les seves observacions sempre eren fonamentades
i em sembla justament que en Joan Coromines no va
tenir en compte que l’Artells era un dels homes de confiança de l’editor Casacuberta, pel qual Joan Coromines
sentia tanta veneració. I els llibrets Llenguatge i gramàtica, que aplegaven els seus articles de Serra d’Or, van
aparèixer a la «Col·lecció Popular Barcino», del senyor
Casacuberta. Això és molt significatiu. Jo, quan llegeixo
la correspondència de Coromines amb el senyor Francesc de Borja Moll en què demana que els articles que
es publiquin a Serra d’Or d’orientació lingüística havien
d’aparèixer sota el control de la Secció Filològica, proposava un sistema de votació i de control, quedo horroritzat. Jo, que vaig escriure milers d’articles a la premsa,
sense cap control, i bé devia dir algun disbarat, però en
principi, doncs bé, el que escrivia avui, un cop escrit,
havia de córrer a portar l’article; i això de passar un control per una comissió de membres de la Filològica era
absolutament impensable, oi?
Els meus articles, en principi, també anaven per aquesta línia. Em sembla que van ser ben rebuts, vaig rebre
molt poques rebentades o poques estirades d’orelles, i
ho van acceptar. Recordo una anècdota del senyor Ramon Aramon i Serra, que aleshores era la figura màxima, l’encarnació de la correcció lingüística. Jo hi tenia
una bona relació, conservo un gran record del senyor
Ramon Aramon, però un dia, mig de broma, mig seriosament, diu: «Això aquests que escriuen disbarats als
diaris», referint-se a mi, i jo: «Senyor Aramon, segurament n’he escrit més d’un, de disbarat, però quan un ha
d’escriure un article cada dia, és molt difícil no dir-ne
cap», i el senyor Aramon canvià d’actitud i va dir: «Teniu
raó, Jané; considerant que escriviu un article cada dia,
no es pot pas dir que en digueu gaires, de disbarats. Jo
no ho faria pas!»
Aquesta va ser, em sembla, la meva vinculació a Cavall Fort, potser la meva aportació més important en el
camp estricte de la correcció, encara que he fet potser
altres treballs, oi? El model de llenguatge que vaig imposar, que vaig fer servir a Cavall Fort, va ser d’acceptació general. Això que molts autors es ressenten de
les observacions que li fa el corrector, se’n queixen,
se’n dolen, i creuen que els canvien l’estil, doncs en
aquest sentit no crec que hagi tingut experiències negatives; no recordo pas que mai ningú se’m queixés, de les

correccions que li havia fet. En canvi, no sé si ho hauria
de dir, un noi que em sembla que es deia Toni Puig, un
col·laborador esporàdic de Cavall Fort, rellegint el seu
text, un cop imprès, i degudament corregit, no es va saber estar de dir: «Que bé que escric!», reconeixent-me
que el treball de correcció havia estat positiu. És clar,
aquí hi ha la qüestió del còmic, o historieta gràfica, sí
que vaig corregir treballs, la majoria de les adaptacions
són meves i també de Joaquim Carbó: les vaig corregir. Recordo encara una correcció que vam comentar
que deia: «Et faré passar pel tub», que és una traducció
literal del castellà, i li vaig posar: «Et faré passar per
l’adreçador», que és allò que es diu, oi? I sí, «És veritat,
és veritat…» No s’hi pensa sempre, oi? Amb això, però,
s’ha d’anar molt amb compte, perquè ara mateix quan
has vingut, llegia un llibre d’en Carbó i deia «una cosa
de pacotilla», no ho diria mai, però és al DIEC. Jo diria
de pa sucat amb oli, o de nyigui-nyogui, o de fireta, però
és al DIEC i, per tant, no se li ha de corregir. Amb això
sempre has d’anar amb compte, hi ha locucions que
et sembla que no són pròpies de la nostra llengua i
que sí que ho són, però que, de vegades, encara que
ho siguin, potser és bo de corregir-les perquè n’hi ha
unes que són més genuïnes, més conegudes i més
expressives. Aquí ja entrarem en el terreny una mica
difícil i discutible de l’estil. Jo he dit algunes vegades que
no s’han d’usar mai ni arcaismes ni purismes superflus,
innecessaris, a contracor; sembla una cosa estranya i
és veritat que n’hi ha molts que ho fan, que escriuen paraules, que es queixen que el català ha de ser una llengua correcta, i la converteixen en una llengua artificiosa.
Dius: «Bé, parlem-ne, per què posa vostè això aquí?,
per què diu “ha succeït”, i no posa “ha passat”…» Ah,
per què ho fan? Perquè tenen una informació deficient,
insuficient. El mateix Espriu escrivia «llur» a contracor,
ho va dir clarament. Si se’n pot prescindir, encara que
es respecti Fabra, «escolti, el llur no és pas necessari, el diccionari no ho diu pas»: això passa sovint, que
s’escriuen, es fan servir formes artificioses a contracor
perquè no tenen prou capacitat de revisar tot el cabal
lèxic i expressiu de l’idioma per a trobar les solucions
més adequades. Això es veu molt sovint, és clar, en
traduccions de novel·les, en els diàlegs, que fan servir
unes certes formes. Dius: «Bé, n’hi ha unes altres que
són equivalents, que són tant o més correctes i que són
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més normals, més pròpies del llenguatge, oi?» «La cua
de palla» és, en general, una col·lecció mal corregida.
Van agafar mals traductors, que no sempre tenien totes
les formes correctes disponibles en compte; traduïen
molt literalment, i a vegades confonien o barrejaven els
nivells. N’hi ha un que diu: «Posa-t’ho a la testa, nano»
—això no m’ho invento—; «testa» és una paraula d’un
nivell actualment alt i «nano» d’un nivell baix. O coses
com, per exemple, que hi ha un policia que presenta la
dimissió i el comissari li demana que li doni la pistola i
la placa, i el policia diu: «Aquí té la placa, la pistola em
pertany.» Això és correctíssim, però jo hauria dit «la pistola és meva». En general, jo no sé què va passar, però
no ho van corregir prou bé. La qüestió és que sempre hi
ha certs malentesos perquè no es tenen en compte els
fets reals; per exemple, el meu estimat amic Francesc
Vallverdú, en pau descansi, era un dels responsables
de 62, l’editorial que publicava «La cua de palla», i en
el seu llibre cèlebre, un bon llibre, L’escriptor català i el
problema de la llengua (1968), quan tracta el model de
llengua posa com a model de català artificiós un text,
atenció!, d’una novel·la de «La cua de palla», sense dirho. Jo li vaig dir: «Vallverdú, però aquest text estava
sota el teu control.» En un text, en principi, s’imputen
al corrector uns defectes que en realitat s’haurien
d’imputar al director de la col·lecció. A vegades hi ha
la creença que el corrector és un personatge prepotent,
fa el que vol, i potser sí que algun cop és així, però en
principi un corrector accepta les ordres d’un director. I
si el director veu que aquell corrector no corregeix prou
bé, que fa servir un llenguatge massa artificiós, és ell qui
li ha de dir: «Això no rutlla.» Hi ha aquest dilema etern,
que no es resoldrà mai, del corrector, de si s’excedeix
o no, quins són els seus límits; se n’ha parlat molt, però
bé, parlant de l’Artells, recordo que va tenir una polèmica amb Joan Fuster, el gran assagista valencià, que era
un home que tenia una ploma esmolada i acerada, amb
qui era difícil de polemitzar, però un dia, fent consideracions negatives sobre els correctors, l’Artells li va dir en
una de les seves rèpliques: «…però quan un es troba
un text en què falla tot: la sintaxi, la redacció, el lèxic,
l’ortografia, la puntuació…», en fi!, i en Joan Fuster va
dir: «Aquí sí, Artells, que li he de donar la raó, perquè
jo també m’hi he trobat. Encara que jo no sóc corrector,
com que se suposa que en sé més que d’altres, m’han
sotmès a la meva revisió alguns textos i he quedat esgarrifat.» És clar, és així!
Normalment els que impugnen la dificilíssima
tasca del corrector són gent que no han corregit
mai. Si s’haguessin dignat corregir, s’adonarien que sí,
que el corrector ha de prendre decisions. I el que té
és que, com que quan un corrector, per ser allò que en
diuen flexible, per no ser massa rígid, massa rigorós,
deixa passar certes coses, després sempre passarà
que si algú les retreu a l’autor, et dirà: «Oh, això ho va
corregir un corrector, eh! No m’ho diguis a mi, un corrector hi va passar i això li va passar per alt.» I no li va passar per alt, va voler ser flexible i que no li diguessin que
no li acceptava certes coses d’estil: aquest és un tema
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etern i que no es resoldrà mai i se suposa que sí que es
pot, doncs, atenuar si cada vegada més els escriptors
fan la seva feina i donen per bona la feina del corrector,
que és el que hauria de ser, encara que sembla que
no sempre passa. Bé, aquí, és clar, les circumstàncies
han estat especials, molt especials: suposo que a l’any
2016, ja, en ple segle xxi, doncs hem de considerar les
coses diferents de fa cinquanta anys. Vull dir que abans,
fa cinquanta anys, si un es posava a escriure en català, per la cosa que fos, molts eren totalment llecs en la
matèria del català i avui, bé, hi ha escola catalana, hi ha
premsa en català, i la gent que no escriu en català és
perquè no vol, hi ha premsa en català i, per tant, crec
que s’ha de conèixer en la qualitat lingüística dels textos dels escriptors. Jo, en aquest sentit, potser la nota
més esperançadora que he trobat és que, actuant de
jurat de premis literaris dedicats a gent jove, en què
els participants són joves, nois i noies joves, m’he trobat amb una qualitat realment molt alta: hi ha nois
i noies que escriuen en català i ho fan molt bé; molt
més bé, evidentment, del que jo ho hauria fet a la seva
edat: això sense cap mena de dubte. Quan he revisat
el que jo escrivia quan tenia divuit anys, doncs és clar,
m’he dit: «¿Això escrivies, Albert?», i sí, escrivia això
perquè no en sabia, naturalment. Bé, és una nota esperançadora.
A en Bartomeu Bardagí també el vaig conèixer, el
vaig tractar poc, perquè si feia molt de corrector, doncs
corregia per a tres o quatre editorials, i hi vaig tenir contactes cap al final de la seva vida: ens vèiem a l’Ateneu
i havíem comentat diverses coses. En Bardagí sembla
que havia, no sols corregit sinó traduït Pla. L’obra d’en
Pla, tot el material de Destino, quan ho van reorganitzar
tot per integrar-ho en unes obres completes, es va traduir; no va fer-ho el mateix Pla, sinó que ho van traduir
un equip en què hi havia l’Espinàs, hi havia en Porcel
també; va ser sobretot en Bardagí qui va traduir més.
Va traduir Pla i algunes vegades va haver de refer algunes coses. Una cosa que li va retreure, curiosament,
és una expressió del francès que és «pince sans rire»,
‘pessiga sense riure’, dissimuladament vol dir, oi? Bé,
aquell «dóna el cop i amaga la mà», és un «pince sans
rire», però en Bardagí no ho sabia i ho va traduir per
«prince sans rire», o sigui, «príncep que no riu», i el
senyor Pla quan va veure allò es va esverar: «Sembla
mentida, sembla mentida!» Una altra cosa curiosa, també, d’aquesta traducció és que, és clar, en Bardagí va
traduir «salmonete», el nom d’un peix, per «moll», però
és clar, a Barcelona, i molts s’estranyaven que en Pla
no digués «roger». I que ho escrivia en castellà la gent
no ho sap: era un escriptor amb un valor filològic molt
dubtós perquè els seus textos han estat molt manipulats i n’hi ha diverses traduccions. Però bé, en Bardagí
també era un personatge interessant, hi vaig mantenir
una bona amistat, encara que potser no en vaig rebre la
influència que podria haver rebut de l’Artells, que era el
corrector aleshores més notori, especialment pels seus
articles a Serra d’Or i tothom en va fer molt de cas. Sí,
en alguns casos, jo encara llegeixo l’Artells de tant en
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tant, els seus articles, reviso les seves coses, m’agrada
veure els punts de vista que tenia, i potser sí que hi havia algun aspecte que jo li hauria discutit, i aleshores no,
eh: és la meva posició d’ara, però en principi la seva va
ser una obra força vàlida i, com he dit, els retrets d’en
Sales i d’en Coromines eren exagerats.
Vaig conèixer en Quim Pomares ben poc, però el vaig
conèixer quan jo feia la gramàtica Salvat i ell formava
part d’un equip de correctors a Can Salvat i hi havia ell,
en Josep Llobera —un gran personatge—, en Feliu Formosa i l’Armand de Fluvià: són l’equip de correctors que
van corregir el Diccionari Salvat 4, que van començar
l’any 68, que va ser molt espectacular, perquè els va fer
un gran cartell en Joan Miró per Setmana Santa, va sortir
a Barcelona amb uns cartells immensos que deien «Salvat català» i la gent llegia «Salva’t, català», de broma: va
ser molt eficaç! A mi em van encarregar la gramàtica i la
vaig escriure com si fos un fulletó: jo escrivia, ho donava
i anaven sortint; anava així de ràpid, oi? Aquella meva
gramàtica es va escriure així, per entregues, que en deien abans, la gramàtica Salvat és la més voluminosa que
tinc. A en Pomares el vaig tractar poc i l’Espunyes en
parla elogiosament i amb tota la raó, naturalment, eren
molt amics, sí! Un gran personatge, en Pomares, sí! Sé
que un dia, quan hi va haver un episodi de l’atac dels
ultres al CICF, hi havia un capellà belga que es deia el
pare Evely; era un catòlic progressista, i va fer unes conferències al CICF —devia ser l’any 66—, i un dia hi van
anar els ultres; els ultres en aquella època van causar
destrosses, i van causar aldarulls, i en Quim Pomares
s’hi va enfrontar amb molt de valor, ho vaig sentir a dir
així. Hi havia la policia a 100 metres i es va bellugar quan
ja eren fora…, quan ja havia passat. Els van deixar fer
tranquil·lament, eh! Va ser una cosa indigna!
En Joan Sales el vaig conèixer poc i diré una cosa
d’en Joan Sales que potser no està bé que la digui, perquè és un acte d’immodèstia, però un dia el vaig trobar
pel carrer, el coneixia poc, però el tractava, i em va dir:
«Jané, llegeixo els vostres articles a l’Avui, no hi estic
sempre d’acord però gairebé sempre sí.» «Home, Sales, venint de vós, això…» Sí, bé, era un personatge
especial. El més estrambòtic era en Noel Clarasó, sembla. Clarasó era un escriptor, un novel·lista, que propugnava una mena de català que no tenia res a veure amb
la normativa; el seu català era més semblant al català
dels SMS i dels Whatsapps, sort que no li van fer cas!
Bé, en Sales, també, contra qui es va indignar va ser
contra el nostre company Josep Ferrer i Ferrer, que va
fer una crítica de la traducció que va fer en Llorenç Villalonga de la novel·la El guepard de Tomaso di Lampedusa, que havia aparegut a «El club dels novel·listes»,
tenia moltes llicències de llenguatge, i en Sales va llegir
aquella crítica i va escriure una carta de protesta que la
crítica d’una novel·la com aquella l’haguessin confiat a
un nen, a un jovenet, ja reconeixia que estava molt bé,
però li van dir: «Senyor Sales, el senyor Ferrer i Ferrer
no és cap nen, és jove, molt jove, però té una edat —li
van dir—, que quan la tenia vostè ja assumia responsabilitats», li van dir això. Bé, hi ha d’haver gent de tot, oi?

Però en Sales va fer una gran feina, sí! En aquella època, en Jordi Mir també havia corregit molt… No érem
gaires, no! La Roser Latorre, també.
A Enciclopèdia, entre altres, hi van passar la Roser
Latorre, en Bardagí i l’Artells. Recordo que la Roser Latorre quan parlava d’en Bardagí sempre deia: «Un gran
company», sí! L’Enciclopèdia Catalana és molt interessant perquè com que hi va passar un equip de correctors molt rigorosos i competents hi pots trobar moltes
solucions útils, de què et pots refiar, encara que van
cometre algun excés. Per exemple, en el Diccionari Fabra, que va ser la base de l’Enciclopèdia, els adjectius
derivats de verbs amb els sufixos -able, -ible, com ara
governable o dirigible, els defineix amb quatre frases diferents: «que es pot dirigir», «que hom pot dirigir», «que
pot ésser dirigit» i «susceptible de ser dirigit» sense que
s’hi endevini cap norma de distribució. Un pot pensar
que Fabra, d’una banda, va voler diversificar el seu
llenguatge, perquè no fos massa monòton, i d’una altra
devia ser una mena de lliçó de jurisprudència, com volent dir: «Totes quatre són equivalents i, per tant, sense
que jo ho digui, ho heu de veure» i, en canvi, a les de
l’Enciclopèdia, tret d’una petita sèrie que els devien passar per malla, sistemàticament, els que estaven definits
amb la frase de la passiva pronominal «que es pot dirigir» o «que es pot governar» els van canviar. Ara, de qui
va ser la iniciativa? Doncs no ho sé. Van fer un ús estrambòtic del pronom en, en frases estranyíssimes amb
el pronom en, el van aplicar molt forçat, i també una
cosa curiosa, relativa als noms geogràfics, noms de territoris, de poblacions, en què sempre hi ha una o dues
frases dedicades a donar compte dels recursos econòmics d’aquell territori, d’aquella població, hi podia anar
el pronom hi i no hi és gairebé mai; a vegades hi és i a
vegades no. Jo això ho dono per bo, dic: «Escolti, aquí
el pronom hi és optatiu.» Al meu entendre, sovint es critica l’absència d’un pronom adverbial dient que aquesta
absència no deixa entendre el sentit de la frase, però
sovint la frase és correcta i el context resol perfectament
aquella absència. Hi ha una cosa que no es diu i s’entén
o se sobreentén. Si, en l’article Sort, diu: «La ramaderia
ha perdut una bona part de la seva importància tradicional», és una frase correcta, ara fora de context què vol
dir?, on? Ara, si aquesta frase surt a l’article Sort, vol dir
a Sort, no a Puigcerdà, no a tot al món, no a la Cerdanya, la frase és correcta i, per tant, el que deixa de dir
s’ha d’entendre o se sobreentén, exactament. Això és
curiós perquè quan diem, per exemple: «El president hi
està d’acord», representem pel pronom hi un element
sobreentès en la frase «El president diu que sí.». Però
diu que sí a què? Al que s’acaba de dir, perquè la frase
no admet cap referent, aquesta anàfora no l’admet. I si
diem: «El president està d’acord», cometem una falta
de gramàtica, no de comprensió. Tothom ho entén, però
és la gramàtica qui ho demana. Amb el pronom en sí
que van fer algun disbarat; això són petits detalls, però
en molts aspectes és molt interessant, conté molts usos
gramaticals, te’n pots refiar perfectament, sí!
Res més? He anat improvisant, sí! ♦
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Josep Milà Llambí, records d’un corrector
P er Mercè Espuny i Pujol
Una mica de presentació
Sóc del 1949, gairebé
del 1950, perquè sóc nat
a mitjan desembre. Vaig
néixer en una clínica de
Barcelona, però els pares
vivien a Badalona. Com
que he passat la joventut
a Badalona, em sento badaloní. Sóc autodidacte;
jo estava al Seminari de la
Conreria, a Tiana, i allà era
company de Ramon Pinyol
i Balasch, que ara es fa dir
Ramon Balasch i és poeta; va ser editor de Llibres
del Mall i es va casar amb
una poetessa, la Maria Mercè Marçal. Ell i jo tenim les
mateixes inquietuds, no sols de llengua, sinó també
de país. Quan tenia setze o disset anys, vam fer tots
dos els cursos i exàmens de la Junta Assessora per als
Estudis de Català (JAEC), tant en grau elemental com
mitjà, cosa que em va servir posteriorment a efectes
professionals.
On vas aprendre català?
Jo vaig aprendre català amb el Diccionari Fabra, la
seva Gramàtica Pòstuma, les Fitxes Ruaix, el Signe
d’en Jané i els llibrets de l’Editorial Barcino. I quan tenia dubtes, tirava pel dret. Però també sentia l’angoixa
del corrector quan vacil·la. Dient autodidacte, volia dir
que no vaig tenir cap mestre de català fins que no vaig
entrar a la Universitat. El que sé és perquè comprava
llibres i per les trameses de la JAEC. Vaig fer la carrera
l’any 1976, quan ja treballava a Enciclopèdia, en el torn
de vespre. Amb en Jordi Teixidor vam començar filologia catalana, a Pedralbes; després ja vam baixar a la
plaça de la Universitat. Era una carrera de cinc anys.
En aquella època no es podia destriar entre llengua i
literatura, perquè al final eres llicenciat en llengua i literatura catalanes; jo em vaig especialitzar més en llengua. Amb en Jordi Teixidor vam estudiar plegats, sèiem
de costat a la facultat i vam coincidir tots dos que vam
entrar el mateix dia a corregir a Enciclopèdia. Jo vaig
començar per la lletra C, em va tocar la paraula clau.
La vaig corregir, no els va semblar malament i al cap de
poc em van contractar.
Parla’ns d’Enciclopèdia Catalana
L’any 1973 vaig entrar a Enciclopèdia Catalana. Jo
pel març vaig acabar el servei militar i ja m’estava preparant per a començar a treballar en una caixa d’estalvis, quan em van trucar d’Enciclopèdia per dir-me
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que allí hi havia una plaça de corrector. Em van fer una
prova i em van contractar. I hi vaig estar fins que pràcticament es va acabar l’Enciclopèdia. Una mica abans
d’acabar-la ens van acomiadar, era l’any 1978. Es corregien les galerades i nosaltres ja havíem enllestit la
feina.
Éreu gaire gent?
Hi havia quatre seccions, i els correctors que estàvem en plantilla érem: en la part comuna, Mait Carrasco i Jaume Costa; en lèxic i neologismes, Neus Faura
i Roser Latorre; en humanitats, en Bartomeu Bardagí;
en Països Catalans, Juli Moll, i en ciències, en Jordi
Teixidor i jo mateix. Tot el que no sortia en el Fabra era
considerat neologisme. I com que en aquella època no
hi havia ordinadors, calia fer-ne fitxes, que desaven en
unes calaixeres com les de l’Alcover, una fitxa de cada
neologisme. El subratllàvem amb un retolador verd i definíem el neologisme per a entrar-lo en el cos. Hi havia
més gent, encara. Hi havia deixebles d’en Ruaix, perquè havien estat al Seminari de Vic: en Narcís Garolera, l’Isidre Illa, en Josep Ortiz...
El gran corrector, per a mi, va ser en Bardagí, que
havia estat deixeble de Pompeu Fabra i era molt amic
de l’Eduard Artells, també deixeble de Fabra. En Bardagí era molt simpàtic. Va escriure un llibre que es diu
Humor amb lletra i música. Era un home que explicava
molts acudits; a més a més, una cosa que no acostumava a dir és que era tenor del Liceu. Era el corrector
oficial de Josep Pla i també era corrector de Destino.
Isidre Illa i Josep Ortiz eren correctors que ja hi eren
abans. Ells corregien les proves; no eren ben bé galerades, sinó que començava a haver-hi informàtica, anaven
corregint sobre la impressió informàtica. L’Isidre Illa es
va morir molt jove. Però el qui dirigia tot allò era el senyor
Ramon Aramon i Serra, assessor lingüístic oficial d’Enciclopèdia Catalana.
Quins criteris aplicàveu?
Aplicàvem els criteris lingüístics de l’Aramon, que
eren molt estrictes. De dues coses que es podien dir
bé, ell en triava una. Dels compostos dels plurals amb
-os no n’acceptava cap; per tant, tot eren texts, discs…
Allà on es podia posar un hom, s’hi posava; allà on es
podia posar un llur, s’hi posava. No ens deixava escriure per bé que ni tampoc si bé, s’havia de dir bé que.
Poques passives; això sí, les necessàries. De gerundis,
els correctes, el que no s’admetia era ‘seguir + gerundi’.
Entregar tampoc no l’admetia, fins que Badia i Margarit
va aconseguir que s’acceptés amb una traducció d’un
text litúrgic. Li van ploure tot de crítiques, perquè entregar no constava en el Fabra i ell ho va defensar.
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En Bardagí i l’Aramon de vegades topaven per criteris lingüístics, però com que l’Aramon era l’assessor
oficial, feia prevaler el seu criteri. Ell venia un dia a la
setmana a assessorar i a resoldre els dubtes de lèxic
de la Neus i la Roser, de neologismes.
Més coses d’en Bardagí?
En Bardagí, com que era baixet, deia «jo quan camino faig passetes» (sona igual que «pessetes»). Com
que en Sebastià Janeras era el càrrec per sobre d’en
Bardagí, aquest deia: «A partir d’ara sóc un manat de
Sebas» (que sona igual que «manat de cebes»). Era
molt viu!
Quines condicions laborals teníeu a Enciclopèdia?
Treballàvem només als matins, de 8 a 3, i els dissabtes de 8 a 1. El director de l’Enciclopèdia era en
Joan Carreras Martí, especialista en àrab. Teníem un
contracte per obra, però l’August Gil Matamala, pare
de l’Ariadna Gil, ens va aconseguir un any d’atur. Jo el
vaig fer servir per a preparar oposicions de càtedra de
llengua catalana.
Observacions lingüístiques?
Destacaria una cosa molt bona del Diccionari Fabra: a cada definició, quan ha de sortir un complement
directe, el posa entre parèntesis, i això s’ha perdut. I
els règims verbals… Costen molt de trobar, perquè no
consten en els diccionaris.
Del 73 al...?
Del 73 al 78. El 1978 me’n vaig anar d’Enciclopèdia Catalana i es va acabar la meva contribució a les
correccions en editorials. Després ha vingut el tema de
la Inspecció, però com a treballador del Departament
d’Ensenyament he corregit les instruccions d’inici de
curs durant molts anys, així com la majoria dels documents que en sortien.

festius. Això del 1968 al 1986-1987, quan ja treballava
com a professor a l’institut. Van ser molts llibres i tot
eren galerades.
Després vaig haver de compaginar, juntament amb
Edicions 62, la feina a Edhasa, ja que em van trucar si
hi volia col·laborar. Aleshores ja anava escanyat del tot,
perquè no podia fer res més. Recordo que anàvem de
vacances a l’Escala, entre els anys vuitanta i noranta, i em
van enviar galerades d’Edicions 62 perquè les corregís,
durant les vacances! Parlem del període 1975-1982.
Vaig treballar simultàniament a Edhasa, Vicens Vives i Edicions 62. A Vicens Vives, però, hi vaig corregir
poc. També vaig corregir una mica per a l’Editorial Estela.
Algú a destacar?
Vull parlar de Miquel Arimany, que vivia a la plaça
del Duc de Medinacelli, i jo cada dia hi anava i fèiem
redacció d’entrades del seu diccionari, basat en el Fabra, evidentment.
Alfons Tarrida era el corrector oficial de Nova Terra.
Era un home gran, molt simpàtic i feia correcció de tot:
d’originals, de galerades, de tot. Que jo sàpiga, no era
deixeble ni de Fabra ni de l’Eduard Artells… Tampoc
no sé si era autodidacte; el que sé és que era molt bo
i que coneixia en Bardagí, si bé eren diferents. També
era molt amable.
Molts records... ♦

Abans m’he descuidat de parlar d’en Josep Torras,
que va entrar a l’Enciclopèdia més tard. Jo hi vaig entrar en la segona etapa, el 1973; en 1987-1988 van
sortir els suplements, i en Josep era el corrector dels
suplements. També d’en Jordi Bruguera, que venia de
Montserrat i era molt bo fent coses d’etimologia. Torras
i Bruguera eren molt amics i col·laboraven.
I abans d’Enciclopèdia?
Vaig començar a corregir a l’editorial Nova Terra,
l’any 1967. I l’editorial on he treballat més, a part d’Enciclopèdia, és Edicions 62. No hi estava en plantilla:
m’enduia les correccions a casa, però només corregia
galerades. El qui es dedicava a organitzar els originals
era en Francesc Vallverdú i qui em donava la feina era
l’Antoni Ferret; em donava una carpeta on hi havia els
originals i les galerades. Jo m’enduia la carpeta a casa
i anava fent, com tothom, anar posant els signes tipogràfics, i això contínuament, durant molts anys. Era una
feina molt absorbent i havia de treballar fins i tot en dies

Bartomeu Bardagí i Josep Milà a Enciclopèdia Catalana (octubre
de 1978). Font: Josep Milà
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Àlvar Valls
P er Maria Cucurull i Agnès Toda
Amb una vinculació amb
la llengua i amb la correcció dilatada, parlar amb
Àlvar Valls —que des de
fa dècades viu a Andorra— ens serveix per a
valorar i entendre millor
aquesta feina.

Per què dedicar-se a
corregir? D’on prové
el vostre amor per la
llengua?
No estic segur que la
meva relació amb la
llengua tingui una base amorosa; simplement, vaig començar a llegir en català essent encara un nen i en vaig
aprendre l’ortografia per memòria fotogràfica. Després,
tot va venir rodat. La conjunció de l’atzar i la necessitat
em va dur a corregir de molt jove, i ben aviat vaig ferne el meu ofici, que he continuat exercint durant tota la
vida.
Qui us va introduir en el coneixement del català i,
en concret, de la correcció?
El 1964, a disset anys, em vaig incorporar d’oficinista a
la redacció de la revista Serra d’Or. M’hi va introduir en
Jordi Carbonell i de Ballester, amb qui ens coneixíem
circumstancialment. Allà em vaig trobar, a la taula del
costat, amb Eduard Artells, un dels correctors «històrics», que hi anava els matins i revisava els textos de la
revista. Era un home entranyable, que per edat podia
ser el meu avi, i m’admirava la seva feina silenciosa i
metòdica. No vaig tardar a matricular-me als cursos per
a professors de català organitzats per Òmnium Cultural
que ell i altres professors —com Joaquim Pomares—
feien a la Institució Cultural del CICF, i en dos anys vaig
obtenir el títol de grau mitjà, reflectit en una humil papereta signada per Joan Triadú que encara conservo.
I devia ser el 1966 —ara fa cinquanta anys— que vaig
començar a corregir seguint el procés d’aprenentatge
que llavors s’estilava: els novençans corregien només galerades i compaginades, fins que, després d’un
temps de rodatge, passaven a corregir originals. Les
meves primeres feines van ser per a Edicions 62 i per
a Proa, com a corrector extern. També vaig començar
a corregir proves per a Serra d’Or. Tenia la immensa
fortuna de treballar quatre hores diàries al costat del
mestre Artells, i això va accelerar l’aprenentatge a cò-
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pia de martiritzar-lo amb dubtes i preguntes. Pocs anys
més tard —devia ser el 1969—, Artells es va incorporar
a la Gran enciclopèdia catalana i vaig passar a corregir
els originals de la revista. Una altra sort per a mi va ser
tenir com a cap a la revista en Jordi Sarsanedas, que
llegia darrere meu els textos corregits i hi feia correccions d’estil, cosa que per a mi va ser també una escola
impagable.
És una feina prou ben valorada? I ben pagada?
Qui coneix bé la llengua sol valorar la tasca del corrector i sol veure’l com un col·laborador necessari. Hi ha
autors, però, que el veuen com un competidor, com un
delator o com el policia dolent. El corrector és un tècnic
al servei de l’edició, com el maquetista o l’impressor.
Socialment, de vegades no s’aprecia prou aquest caràcter tècnic i és vist com un subaltern que més aviat
fa nosa. A això hi ha ajudat també la desídia d’alguns
editors que confien textos a persones poc preparades
que no «són» correctors, sinó que «en fan» per guanyar-se les garrofes mentre no els surt una altra feina
socialment més valorada o econòmicament més segura. Aquest tipus de correctors passatgers, que no aspiren a fer de la correcció el seu ofici, poden tenir molta
ciència, però sovint es desinteressen d’adquirir la tècnica, imprescindible per a fer bona feina. Pel que fa a
si la feina del corrector és o no ben pagada, no conec
el cas dels professionals amb lligam laboral fix; pel que
fa als correctors externs, que és el meu cas, puc assegurar que, en general, és molt mal pagada, ja que les
editorials la valoren molt a la baixa, a tant el foli i sense
tenir en compte els problemes que sovint presenten els
textos i que, si es vol treballar correctament, obliguen
a fer consultes complexes que prenen molt de temps.
Qui es vulgui dedicar a corregir en condició d’extern ha
de saber que no hi haurà de plànyer hores si vol que li
surtin els comptes. Això fa imprescindible que la feina
t’agradi, que sigui la teva dedicació professional i alhora, en certa manera, el teu hobby.
Quins llibres són els més agraïts de corregir? I els
menys agraïts?
Jo sempre dic que, per a un corrector, un text és un
text i que no hi ha textos bons i textos dolents, qualificacions que pertanyen a altres àmbits d’anàlisi. A un
corrector, des del punt de vista tècnic, li ha de ser igual
corregir un prospecte farmacèutic, una revisteta escolar
o una novel·la d’un autor de renom; li ha de ser igual
que un llibre no tingui referències bibliogràfiques al peu
o que en tingui mil. És com un cirurgià amb un cos a la
taula d’operacions, que farà la seva feina amb la mateixa professionalitat tant si el cos és el del rei com si és el
del més humil dels vassalls. El problema del corrector
és que de vegades no pot resoldre la feina amb un tall
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net de bisturí i ha de fer algunes operacions prèvies
que el cirurgià s’estalvia: ha de dutxar el pacient, li ha
de tallar les ungles, l’ha d’afaitar... De vegades fins i tot
ha de fer funcions de curador sense ser especialista en
el tema de l’obra. I això, responent a la vostra pregunta,
és la part de la feina menys agraïda, que l’editor moltes
vegades ni tan sols coneix i que el corrector fa gratis et
amore.
Corregint, ¿s’aprèn, o encara sorgeixen més dubtes?
Corregint se n’aprèn, i molt. I com més se n’aprèn més
dubtes sorgeixen, per allò que com més saps més saps
que no saps. La llengua, malgrat que té lleis regulars,
no és ni de lluny un model matemàtic. En la llengua escrita tan sols és matemàtica l’ortografia, i encara. Tota
la resta està subjecta a la naturalesa d’un organisme
viu al qual els diccionaris i les gramàtiques intenten
aproximar-se sense aconseguir-ho del tot. Davant dels
dubtes, per part del corrector s’imposa la prudència. Un
corrector experimentat pot arribar a fer ús de la intuïció,
segons allò que Joan Coromines en deia el «dring» que
li feia tal o tal paraula, tal o tal gir sintàctic. Però, si una
disjuntiva persisteix, el millor que pot fer és aplicar la
regla d’or de la correcció: «Davant del dubte, no ho toquis.» O, a tot estirar, fer una proposta en llapis perquè
sigui l’autor del text qui decideixi.
D’errors, se n’escapen gaires?
Se n’escapen més dels que voldríem, sovint per inadvertència més que no pas per desconeixement. Superar la velocitat màxima de lectura que cada professional
ha de saber fixar per a si mateix pot ser letal. Jo sóc de
la vella escola i procuro fer sempre una segona lectura
dels textos, sobretot d’aquells en què més s’ha hagut
d’intervenir i que ja han estat rellegits de primera intenció paràgraf per paràgraf. I, en darrer terme, la lectura
de proves —que l’editor hauria de confiar sempre a un
corrector qualificat—, més enllà de les qüestions tipogràfiques i de les particions de línia, hauria de servir per
a detectar els errors que s’hagin pogut escapar en la
correcció de l’original.
Català heavy o català light?
Aquesta és una falsa dicotomia. En funció de la feina
del corrector, jo diria: català normatiu amb el registre
de llenguatge escaient a cada cas, i català estàndard
amb respecte als dialectalismes quan cal. La resta són
falòrnies.
El fet de corregir d’una manera o d’una altra, implica pronunciar-se políticament?
Jo només veig una manera de corregir, i és conjugant
el respecte a l’autor i el respecte a la norma. No em
cap al cap que hi hagi una altra manera. És veritat que
en les propostes del català heavy i el català light, que
avui dia són ja molt suades, hi havia un rerefons polític
tan clar com el rerefons personalista que també tenien.
Sortosament, l’apologia del «català que ara es parla»
contra l’obra de Fabra va durar quatre dies, ara fa un

segle, i sortosament també altres genialitats que han
anat sorgint no han fet forat en el conjunt dels parlants,
ni en l’acadèmia, ni entre els treballadors de la llengua.
Com ha canviat la correcció des que vau començar
fins ara?
Ha canviat molt, jo crec que per a bé. La llengua s’ha
desencarcarat perquè la societat mateixa s’ha desencarcarat. La gent que escriu ja no amaneix els textos
amb un esplet de «tantost», «adés», «puix que» o «ensems» —formes tanmateix ben vàlides en determinats
registres literaris—, i els correctors ja no imposen el
«llur» i són molt més tolerants. El canvi més espectacular, però, ha estat en les eines i les condicions de
treball. En els anys seixanta anàvem amb una sabata i
una espardenya, vivint de renda del diccionari i la gramàtica Fabra i de la gramàtica Marvà. Avui disposem
d’una immensa quantitat d’eines, generals i especialitzades, que fan la feina del corrector més segura i més
completa. La imatge romàntica del corrector treballant
amb el Fabra obert damunt d’un faristol de taula pot
ser molt entranyable per als qui tenim prou edat per a
recordar-la, però la imatge d’avui no té color: davant de
la pantalla de l’ordinador, amb totes les eines arrenglerades en la finestra del Google en pestanyes i amb la
possibilitat de resoldre en un instant dubtes que abans
eren irresolubles. Aquesta i altres condicions tècniques,
com la facilitat de fer cerques automàtiques dins del
text, són un avenç impagable.
Millor corregir en paper o a l’ordinador?
Això depèn de cada persona. En el meu cas, faig sempre que puc la primera lectura en pantalla per raons
pràctiques, però les segones lectures les acostumo a
fer en paper i amb l’inefable Bic vermell —i després
passo les correccions al fitxer informàtic—, perquè he
constatat que la pantalla, si més no per a mi, resulta
traïdora.
Els canvis en la normativa, ajuden o entorpeixen?
Ajuden. Els pocs canvis que hi ha hagut en la normativa general a les últimes dècades no s’han fet a la
babalà, sinó per solucionar qüestions problemàtiques o
per simplificar. Als correctors ens poden agradar més o
menys, però la nostra feina és aplicar-los. Ha estat un
trist espectacle, pel que ha tingut de frivolitat i de provincianisme, la contestació pública per la qüestió dels
diacrítics, capitanejada per alguns col·legues, amb arguments truculents i amb recollides de firmes. Ha estat
trist perquè aquests correctors han ignorat el propi rol
i han embrutat la imatge de la Secció Filològica, actuant com si la normativa s’hagués d’establir de manera
assembleària. Jo no he estat mai d’aquells correctors
que es miren al mirall i hi veuen un Fabra, ni tampoc
d’aquells altres que quan parlen de Fabra diuen Pompeu i somriuen amb suficiència. No em cansaré mai de
repetir que el corrector és un tècnic i que la Secció Filològica és un òrgan acadèmic, a més de ser una estructura d’estat. ♦
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n el món de la llengua catalana, quan parlem de Ruaix ens
trobem a la frontera subtil que
hi ha entre el mite i la realitat.

Estudis de
llengua
Josep Ruaix i
Vinyet
Editorial Claret
Barcelona 2016

La galàxia Ruaix
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En una narració d’Albert Jané
(Noranta-nou contes, 1998, p.
117), entre els «invitats de més
supòsit» al casament d’en Jep dels
Encenalls hi ha: Buster Keaton,
Noam Chomsky, el cronista Ramon
Muntaner, l’àngel de la guarda de
Marcel Proust, Anna Karènina, el
Gran Barrufet, James Bond i en
Ruaix de les Fitxes.
En Ruaix de les Fitxes és un
personatge de la mitologia de la
llengua catalana, que, alhora, és i
no és l’erudit gramàtic Josep Ruaix
i Vinyet, de Moià.
Val la pena que expliqui d’una
manera més detallada com Ruaix
es va convertir en un mite de la
meva història de la llengua i la
cultura catalanes. La gent que vam
néixer i estudiar durant la dictadura
no vam tenir cap oportunitat
d’estudiar la nostra llengua de
manera oficial ni reglada. Arribar
a prendre consciència del nostre
analfabetisme en la nostra llengua
va ser difícil. En els primers anys
d’aquell batxillerat antic, que
començàvem a deu anys, algú va
organitzar unes classes de llengua
catalana els dissabtes a l’institut.
Com podíem estudiar la nostra
llengua, si no teníem mitjans per a
poder-ho fer? Els meus pares, com
a regal de Reis, em van obsequiar
el Fabra, el Diccionari general
de la llengua catalana. Però, la
gramàtica, com es podia estudiar?
La Gramàtica catalana de Fabra,
en l’edició de Coromines, era
incomprensible per a un nen.
El Curs superior de gramàtica
catalana de Jeroni Marvà tenia
moltes llacunes. Per exemple, no
hi havia manera d’entendre com
funcionaven els diftongs, i, per
tant, una realitat bàsica com ara
l’accentuació es convertia en una
cosa misteriosa. Per què cantàveu
s’havia d’accentuar si acaba en
vocal? El bon professor de català

que teníem els dissabtes ens va
portar uns llibres apaïsats que
esdevindrien màgics: El català en
fitxes, de J. Ruaix autor-editor de
Moià. Encara recordo que vaig
haver de cercar en un atles on
era Moià. Per primera vegada
disposàvem d’uns llibres que ho
explicaven tot sobre l’estructura
i funcionament de la llengua
catalana.
Vaig dedicar innombrables
hores a estudiar —i posteriorment
a explicar— les obres del que
m’agrada anomenar «la galàxia
Ruaix».
Es tracta d’una galàxia lingüística composta de diversos planetes que es mouen en òrbites
d’harmonia analítica i pedagògica
progressives: Català fàcil, Català
progressiu 1 i 2, Català complet
1, 2 i 3, Observacions crítiques i
pràctiques sobre el català d’avui 1
i 2, La conjugació dels verbs, Nou
diccionari auxiliar i, el darrer gran
planeta d’aquesta galàxia singular,
Estudis de llengua (Barcelona:
Editorial Claret, setembre del 2016,
507 pàgines). De fet, podríem
trobar-ne un antecedent en els
Punts conflictius de català. Deu
estudis sobre normativa lingüística
(Barcelona: Editorial Barcanova,
1989).
Cal no oblidar, dins la galàxia, la
Gramàtica anglesa en cinc volums
de M.L. Hevly, revisada i editada
per Ruaix, que a parer meu és
la millor gramàtica de la llengua
anglesa i la més completa escrita
en una llengua diferent de l’anglès.
Em sento profundament agraït
a Ruaix: a l’home que ha creat el
mite, que ens ha ofert els mitjans
per a estudiar la nostra llengua,
que és portentosa i màgica. A la
universitat sempre parlo als meus
alumnes dels meus mestres. Vaig
tenir el privilegi de ser el darrer
ministerial —per dir-ho a la manera
de Carner— de l’obra de Joan
Coromines, però els qui realment
han estat els meus mestres, els qui
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em van ensenyar la meva llengua
i als quals em sento infinitament
agraït són Josep Ruaix i Albert
Jané, per a mi sempre són el Gran
Ruaix i el Gran Jané.

del bosc en feia vida, els diferents
estudis ens guien pels boscos de
la llengua, fins a arribar a punts on
mai ningú no s’havia aventurat: terra ignota de la llengua.

d’això, Ruaix ens proposa que «tot
el que es faci amb la intenció de
millorar la llengua és bo» (p. 6). I té
tota la raó del món i hi dedica tota
la seva saviesa.

La galàxia Ruaix és fabriana,
pedagògica, moderna i rigorosament analítica. Estudis de llengua consta de 32 capítols (més la
«Clau bibliogràfica», «Bibliografia
del corpus», «Índex sistemàtic» i
«Índex general»). Es tracta d’estudis que han estat publicats entre
1998 i 2015 a la prodigiosa revista
Llengua Nacional, dirigida durant
tots aquests anys pel pertinaç Ramon Sangles. Era absolutament
imprescindible que els articles de
Ruaix es publiquessin aplegats a
fi de poder ser estudiats i consultats d’una manera convenient. Ara,
amb Estudis de llengua, aquest desig ha esdevingut realitat.

Recordo que, en el despatx
de Coromines, una vegada vaig
haver de consultar un llibre que
em va fer venir el somriure als
llavis. El gran lingüista hi havia
escrit: «despullat completament».
Aquesta ha estat la manera de fer
dels estudiosos: llegir i fer fitxes.
Observar fenòmens de tota mena
i estudiar-los en el laboratori de
Fabra i de la gran tradició de la
llengua catalana, perquè la llengua,
per damunt de tot, és tradició. Una
vegada Coromines em va explicar
una anècdota molt significativa.
Quan Coromines treballava en
el despatx de Fabra va observar
que a vegades, quan el Mestre
es trobava davant alguna qüestió
difícil, s’aturava i es preguntava en
veu alta: «El pare, com ho hauria
dit?» Aquesta és la clau de volta de
tot l’edifici: la llengua és la tradició
heretada de les generacions
anteriors i passada pel laboratori
del científic.

Com un científic, Ruaix recull
fets de llengua —hi ha milers
d’exemples en Estudis de llengua—
i els estudia en el seu laboratori.
Alguns temes són relativament
senzills, com ara les pàgines
dedicades a la fórmula de datació,
on arriba a la lúcida conclusió:

Ens trobem davant una panoràmica excepcional d’estudis de
llengua per exempla (com ens diu
l’autor citant Sèneca en la «Presentació» del volum). El volum
d’alguna manera em fa pensar
en el títol d’una obra del filòsof
Martin
Heidegger:
Holzwege
(«camins boscans»). Es tracta de
passejades pels boscos frondosos
de la llengua catalana. Qui els
segueix aconsegueix de reunir un
saber superior i aprofundit sobre
infinits aspectes de la llengua, que
el mateix autor ordena en el seu
«Índex sistemàtic»: temes introductoris (sistema normatiu actual
i valoració de la segona edició del
DIEC), ortografia (punts conflictius
i l’enutjós tema del guionet), sintaxi
(la majoria dels articles tracten temes complexos d’aquest camp de
la llengua), lèxic (errors, dubtes,
impropietats, italianismes i citacions incorrectes d’altres llengües) i
estilística (concordança, zeugmes,
verbs de narrador, incoherència,
ambigüitat, desordre, cacofonies,
repeticions i redundància).
Com els antics camins que feien
els carboners, quan les muntanyes
catalanes eren plenes de gent que

El fet és que avui «es perd
l’esma de la llengua», tal com diu
el Gran Jané i recull el Gran Ruaix
(p. 11). Com a mostra, un botó.
Vaig encarregar als meus alumnes
de Girona que em fessin frases
d’exemple amb expressions del
tipus cori-mori, rau-rau, etc. A casa
meva, l’àvia deia: «Tinc cori-mori,
menjaré alguna cosa.» I algú em
va escriure: «Ha tingut un cori-mori
i està molt greu.» Jo, sorprès, els
vaig dir que, si algú tenia cori-mori,
amb una simple galeta li passaria.
La veritat és que, d’entrada, no
vaig entendre com havia pogut
arribar a inventar-se la frase. Vaig
mirar el DIEC2 i hi vaig trobar
com a definició de cori-mori «mal
de cor». Quan jo era petit tothom
sabia que tenir mal de cor volia dir
tenir sensació de gana. Els meus
alumnes, però, van entendre que
tenir cori-mori = mal de cor volia dir
haver tingut un atac de cor! Davant

La nostra conclusió, doncs,
és la següent: en les datacions
de cartes i altres documents, bo
i mantenint la simple preposició
de abans de la menció de l’any
per als numerals que van de
1100 a 1999, creiem que val
més usar, seguint el sentit
lingüístic popular, la preposició
contracta del per als anys 2000
i posteriors i també per als anys
1099 i anteriors (p. 17).
Alguns estudis són molt complexos, com ara els dedicats a «Límits
en l’ús dels pronoms febles “en”,
“hi”» o «Qüestions sobre pronoms
febles». Les anàlisis de Ruaix
són sempre extraordinàriament
perspicaces:
«tacògraf — Comptaquilòmetres dotat d’un sistema
d’enregistrament complementari
que porten certs camions per
a registrar-ne els temps de
marxa i els d’aturada, i la seva
naturalesa» (DIEC, s.v.; el
pronom feble és innecessari;
a més, és incorrecte, perquè,
referint-se al subjecte, certs
camions, hauria de ser el
possessiu seus) (p. 65).
En alguns casos, Ruaix és
simplement portentós:
«Pepeta, portant-li el gec i
ajudant-l’hi a posar» (acotació
dins Sagarra, OC 19, p. 477;
cas curiós de combinació l’hi
col·loquial, no estudiat per les
gramàtiques, en què la forma
l’ representa el complement
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directe de l’infinitiu [posarse el gec], però amb l’elisió
del pronom reflexiu [se] per
analogia amb el que es fa en les
perífrasis factitives o causatives
[cf. abans, cap. 13, «Pronom
abusiu en perífrasis», pp. 187195], i la forma hi representa el
complement directe del gerundi
[ajudant-lo, a ell], però amb
canvi d’acusatiu a datiu tal es
fa en les esmentades perífrasis
[cf. CC/2, p. 114, o bé abans,
cap. 14, «Pronom equivocat
en perífrasis», pp. 197-202])
> Pepeta, portant-li el gec i
ajudant-lo a posar-se’l (p.
441).
Estudis de llengua és un
llibre molt virtuós. L’autor, gentil i
generós ens diu:
Som conscients que, tractant-se d’una matèria poc estudiada i, per la seva mateixa
naturalesa, difícil i subtil, els
nostres judicis, explicacions
i propostes no seran sempre
compartits per tothom, ja que
depenen d’un determinat sentit lingüístic (o competència
lingüística). A més, probablement en el nostre treball hi ha
errors i, certament, llacunes.
Però creiem que aquest estudi
pot ser un bon punt de partença per a ulteriors clarificacions,
a les quals invitem els estudiosos interessats i competents (p.
74: és la conclusió de l’interessantíssim estudi «Límits en l’ús
dels pronoms febles “en”, “hi”»).
I també, amb un deix de recança
i ironia:
I ara hem d’advertir que no
sempre els escriptors contemporanis (als quals sembla que
plau molt aquest recurs estilístic) usen adequadament els
verbs de narrador, ja que tal ús
presenta algunes restriccions,
almenys considerant-ho des del
punt de vista del sistema gramatical i de la tradició literària
(si bé cal reconèixer que avui
dia molts escriptors es conce-
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deixen la llicència de saltar-se
els esmentats sistema gramatical i tradició literària) (p. 78).
Ruaix ho llegeix tot i hi
reflexiona. Trobem exemples en
què es proposen millores fins i tot
al més gran dels mestres, Fabra:
fer anar-se’n, fer córrer
(un líquid) d’un recipient,
d’un indret» (DGLC, s.v.
escórrer). Probablement es
deu a una badada de Fabra,
explicable perquè es tracta
de metallenguatge i, a més,
d’un verb lexicalitzat, però els
exemples medievals ometen
els pronoms, amb aquest verb.
En rigor, doncs, hauria de dir:
fer anar (p. 191)

> emblemàtics (p. 288).
«Convé delimitar els límits
[...]» > Convé fixar els límits
(p. 308).
«... un indici indicatiu [...]»
> podria ser-ne un indici (p.
307).
«... la intenció d’intentar [...]»
> la intenció d’introduir-la (p.
307).
«... el que és cert és que és
[...]» > el cert és que cal (p.
304).
Fins i tot en un llibre tan erudit
com Estudis de llengua no hi
podia faltar la profunda voluntat
pedagògica al servei de la llengua
catalana que caracteritza tota la
«galàxia Ruaix». Vegem-ne un
parell d’exemples preciosos:

Aliquando
bonus
dormitat
Homerus (Ruaix també es refereix
a aquesta sàvia màxima llatina en
la p. 220).

Sobre la distribució, que en
aquests tres exemples hem
observat, de haver-hi i ser-hi,
cal saber:

Josep Pla en la carta que
adreçà a Joan Coromines el mes
de febrer de 1967 li deia: «Tinc
70 anys, m’agradaria d’anar
pel món amb vós perquè em
penso que m’ensenyaríeu moltes
coses divertides.» Això val per
als Estudis de llengua de Ruaix.
Fixem-nos que hi ha coses —de
llengua catalana, és clar— i que
algunes són francament divertides.
Es tracta d’un llibre d’una erudició
sorprenent, però el lector tot sovint
queda sorprès pels descobriments
que Ruaix li fa fer. Vegem-ne
alguns:

a) s’usa el verb haver-hi
quan el subjecte va després
del verb i en les estructures
sintàctiques que demanen el
subjecte a principi de la frase;

«Per aquells a qui els agradin els bocati di cardinale lúdics
i gastronòmics, aquest mes
és una petita joia» (Avui, 15-52002, p. 33; en italià no existeix
bocato ni boccato; sí boccata i
boccone; deu tractar-se d’una
locució italiana fantasma, és
a dir, d’una falsa traducció del
cast. bocado de cardenal; noteu també que el pronom feble
subratllat és pleonàstic) (p. 232).
Hem escollit una representació dels fòssils més carismàtics
recollits en el terme de Gurb [...]

b) s’usa el verb ser-hi en els
altres casos (és a dir, quan el
subjecte, que pot ser implícit,
va abans del verb).
Exemples:
—Que hi ha en Joan? —No,
en Joan no hi és.
—En Joan no hi és, però hi
ha la Maria.
—Qui hi ha? En Joan i la
Maria no hi són pas.
Hi ha problemes difícils. / Tu
no vols veure els problemes,
però hi són (p. 344).
«Hi havia una vegada...»
(Avui, 10-11-1999; calc del
cast. érase una vez, manera
com solen començar els
contes, mentre que en català
tradicionalment es diu: una
vegada hi havia) > Una vegada
hi havia ... (p. 345).
Estudis de llengua és un
llibre virtuós, que recull milers de
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textos que demanen ser estudiats
«amb l’única intenció de servir
honradament la llengua que uns i
altres tant estimem» (p. 159).
Una bona colla d’exemples recollits contenen el que en les meves classes solc anomenar nyaps
& bunyols (els bunyols aquí no són
precisament aquells tan bons que
se solen fer en temps de Quaresma). A Ruaix, savi i conspicu com
és, penso que més aviat li agradaria de parlar de aliquando, com
feien els antics: tothom, en un moment o altre, bada, i si escriu, fa bunyols. I el Gran Ruaix? Ell ens respondria, citant el vell Terenci: Homo

sum, humani nihil a me alienum
puto. I, efectivament, en Estudis de
llengua, hi he trobat un aliquando:
un text que conté una citació bíblica que es diu que és de l’Evangeli
segons Joan, resulta que és de la
Primera carta de Joan: Jn ha de ser
1Jn (p. 245). Ja veieu que l’acríbia
de Ruaix és colossal: sols se li ha
escapat un 1 en una abreviació
d’un llibre del Nou Testament (!).
Deixant l’anècdota acabaré
dient que val la pena de capbussar-se dins aquest dens volum, on
trobareu infinites coses intel·ligents
sobre la nostra estimada llengua
catalana. Jo ho he fet amb passió.

D

avid Vila, dinamitzador lingüístic i escriptor, ha estat
i és membre actiu de diverses organitzacions de la militància
lingüística: la CAL, la Fundació
Reíxida, Òmnium Cultural i és vice-president de Tallers per la Llengua. Darrerament ha publicat els
llibres Verba, non facta i I si parlem
amb el veí del segon?, a banda del
que ara presentem.

I si parlem català?
David Vila i Ros
Tallers per la
llengua, Sabadell,
setembre del 2016

En aquest quadern, torna a l’estil didàctic de les preguntes que
en realitat són autèntiques propostes i reptes pendents i proposa als qui encara no parlen català
o als qui constantment canvien al
castellà que reflexionin en base a
nou punts bàsics de l’aventura del
català: la situació sociolingüística,
la vitalitat de les llengües, la importància dels hàbits lingüístics,
la substitució idiomàtica, les raons
que ens fan canviar de llengua, els
prejudicis, les raons per les quals
hauríem d’usar més el català, i com
fer-ho per a assolir l’assertivitat lingüística. Tot un repte apassionant.
Ens ha interessat especialment
el capítol dedicat a la importància dels hàbits lingüístics perquè
mostra d’una manera molt gràfica
quins hàbits transmetem als nostres interlocutors quan canviem al
castellà. I ho fa en forma de frases mentals que condicionaran el
nostre interlocutor. Per exemple, si

No he deixat cap pàgina del llibre
sense fer-hi anotacions. El meu volum fins i tot m’ha quedat espellofat —espero que el Gran Ruaix em
deixi passar aquest ús metafòric
d’un verb antic: vull dir que, de tant
treballar-hi, m’ha saltat un full de
Estudis de llengua i l’he hagut d’enganxar amb cola. El treball s’ho val,
i molt. L’últim planeta publicat fins
ara de la «galàxia Ruaix» és una
prova d’amor envers la llengua
catalana sense límits. El lector,
estupefacte, sols pot dir: moltes
gràcies, Gran Ruaix! ♦

Joan Ferrer
Universitat de Girona

canviem davant els qui no parlen
català els estem dient que «no cal
que l’aprenguis», si ho fem als qui
comencen a parlar-lo els diem que
«no ho fas prou bé», si canviem
davant els qui saben parlar-lo els
diem que «no ets dels nostres», i si
ho fem als catalanoparlants habituals els ensenyem que «és normal
canviar de llengua». Per contra,
si ens mantenim en català en tots
quatre casos els estem llançant
respectivament els missatges següents: «cal que l’aprenguis», «ho
estàs fent bé», «compartim la llengua» i «és normal mantenir la llengua». Si fem una cosa o si fem la
contrària, el panorama mental canvia del tot: en el primer cas considerem que l’ús del català és inútil
i en el segon cas el nostre interlocutor percep clarament que l’ús
del català és necessari, enriquidor
i que ajuda a la convivència.
En el darrer capítol l’autor ens
proposa un senzill full de ruta cap
a l’assertivitat lingüística en forma
de procediment que ens permet
d’anar incrementant progressivament l’ús del català sense patir cap
trauma. Un llibret per llegir i sobretot per practicar sense complexos
si no volem ser còmplices d’un suïcidi lingüístic. ♦

Jordi Solé Camardons
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A Bonpreu i Esclat
trobaràs la Panera Catalana
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2 Cava Plataforma Llengua ampolla 750 ml
1 Vi negre Clot d’encís DO Terra Alta ampolla 750 ml
1 Vi blanc Clot d’encís DO Terra Alta ampolla 750 ml
1 Garnatxa Gran Reserva Espolla ampolla 500 ml
1 Oli d’oliva Olearum DO Siurana ampolla 750 ml
1 Ametlles garrapinyades Pifarré pot 180 g
1 Carquinyolis Cal Enric Km0 bossa 175 g
1 Torró tou Vicens barra 300 g
1 Neules Sosa capsa 25 unitats
1 Cistella de forja segons foto
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