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Introduction

En ouverture de ce congrès, nous avons rendu hommage à Joan Solà, décédé
quelques jours auparavant, le 27 octobre 2010. Il écrivait le 21 octobre 2010
son dernier article au titre tout à fait évocateur « Adéu siau i gràcies » (Au
revoir et merci) dans sa colonne de la rubrique culturelle du journal Avui,
« Parlem-ne » (Parlons-en). Dans cet article, il remerciait ses lecteurs de
l’avoir lu. Mais c’est nous qui le remercions. Personnellement, je le remercie
de m’avoir appris, lorsqu’il a été mon professeur à l’Université de Barcelone
dans le cadre du diplôme de « Mestre de català », beaucoup de choses sur la
linguistique générale et sur la grammaire catalane et sa normative (à un mo-
ment de récent postfranquiste où l’enseignement du catalan était encore assez
interdit) ; il m’a ouvert des voies de réflexions et il m’a transmis, comme à
bien d’autres, la passion pour le langage. Nous (collègues) le remercions de
nous avoir apporté sa sagesse, ses fines analyses, son érudition dans des su-
jets aussi variés que la grammaire générative, la syntaxe, le lexique, l’histoire
de la langue catalane ou la sociolinguistique (il a publié plus de quarante
ouvrages et des centaines d’articles). Nous (lecteurs) le remercions égale-
ment de nous avoir tenus au courant semaine après semaine des interroga-
tions linguistiques sur la langue catalane et des barbarismes à éviter, ques-
tions et remarques publiées pendant trente-six ans dans trois journaux
différents (Diari de Barcelona, l’hebdomadaire El Món et Avui). Il l’a lui-
même dit : la pratique hebdomadaire de l’écriture dans un journal lui a per-
mis de ne pas s’enfermer dans une linguistique pure ou pragmatique, mais de
rester éveillé et ouvert à la linguistique catalane et universelle. Cette écriture
qui l’angoissait aussi lui avait également permis d’être attentif aux vicissitu-
des politiques, sociales et littéraires du peuple qui parle cette langue. Il nous
restera toujours des livres ou des articles à lire ou à relire pour comprendre
tel ou tel autre aspect de la grammaire catalane. Par ses enseignements et par
ses écrits il a assuré la relève et comme il l’a aussi écrit lui-même : « Chaque
génération renouvelle les points de vue et la méthodologie qui correspond ».
Cet ouvrage en est une preuve.

Joan Solà, qui dirigea l’édition des œuvres complètes de Pompeu Fabra et
de Joan Coromines, était membre de l’Institut d’Estudis Catalans (« Aca-
démie de la langue catalane », IEC) depuis 1999 et en fut vice-président
jusqu’à 2009. On en a commémoré la création, en 1907, par Enric Prat de la
Riba (premier Président de la Mancomunitat de Catalogne). Création qui
permit les travaux sur la normativisation de la langue catalane de la main de
Pompeu Fabra, membre fondateur de la section de Philologie. C’est à lui
qu’on doit la standardisation du catalan. Ainsi La gramática de la lengua
catalana (écrite encore en castillan) fut éditée en 1912, les Normes ortogrà-
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fiques une année plus tard en 1913, le Diccionari ortogràfic en 1917 ; la
Gramàtica de la llengua catalana et le Diccionari general de la llengua
catalana furent publiés en 1931. Depuis, les travaux scientifiques sur la lan-
gue catalane ont été très nombreux et vingt-huit sociétés savantes sont asso-
ciées à l’IEC.

Le propos de cet ouvrage est de faire connaître à un public francophone
des études suggestives et pluridisciplinaires sur une langue minoritaire parlée
par plus de dix millions de personnes dans plusieurs pays : en Andorre où
elle est officielle, en Espagne où elle est langue co-officielle dans les Com-
munautés autonomes de la Catalogne, la Communauté Valencienne et les Îles
Baléares, en France où elle n’a pas de statut officiel et en Italie où elle est
connue en Alguer. Ces travaux ne sont qu’une petite preuve de la vitalité de
la recherche sur la langue catalane. Les contributions abordent des aspects
aussi variés que la phonologie, la morphosyntaxe, la normative, la traduction,
la sociolinguistique et l’enseignement. Certains travaux apportent une vision
contrastive, d’autres privilégient une approche systémique, d’autres encore se
situent dans une perspective glottopolitique et de politique linguistique. La
diversité des approches et des théories s’accompagne de diversité méthodo-
logique.

Soient quatre parties :
1. Linguistique descriptive et théorique,
2. Vision comparatiste et traduction,
3. Histoire sociale de la langue et sociolinguistique,
4. Enseignement de la langue.

La première, « Linguistique descriptive et théorique » regroupe les
contributions de M. T. Cabré, M. J. Cuenca, D. Font, A. Rius et F. Torras,
O. Domènech, R. Estopa et M. T. Cabré, C. Balaguer, E. Coromina i Pou, M.
Camprubí, G. de Cuyper et R. Pérez Brufau.

La deuxième, « Vision comparatiste et traduction », est composée des
contributions de D. Bottineau, J.-C. Anscombre, M. Güell, F. Floricic,
N. Camps Casals, C. Biosca et L. Francalanci.

La troisième, « Histoire sociale de la langue et sociolinguistique », réunit
des travaux de C. Bernarda, F. Bernard i Baltrons, I. Fàbregas i Alegret,
A. Martí i Climent, Ch. Lagarde, N. Berjoan, J. Serra, M. Martinez Pérez,
M. Pujol Berché, C. González Collantes.

Enfin, dans la dernière partie consacrée à « L’enseignement de la lan-
gue » viennent les contributions de Ch. Burban, M. Casacuberta et Laia Are-
nas.

Dans la première partie, « Linguistique descriptive et théorique », la
conférence plénière de M. T. Cabré intitulée « L’Institut d’Estudis catalans i
la tasca normativa sobre el lèxic », fait une synthèse de l’état actuel du lexi-
que catalan à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’IEC. Sont
rappelées les tâches normatives et d’organisation de l’IEC menées par cette
institution à propos du lexique en onomastique, lexicologie et terminologie.
Après avoir passé en revue des considérations normatives sur le fait que la
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norme doit être appréhendée de manière multidimensionnelle, qu’il faut par-
ler des normes simultanées – la plupart du temps organisées de manière hié-
rarchique (ce qui représente également les idéologies linguistiques sous-
jacentes) – et de la relation entre la norme et la société, l’auteure s’arrête, en
s’appuyant sur les propositions de Jespersen, sur la distinction entre norma-
tif, correct et grammatical. Quant à l’onomastique, elle concerne à la fois
l’anthroponymie, les noms de personne et la toponymie, les noms des lieux.
Dès 1933, l’IEC a publié des listes de noms des lieux, mais il faut attendre
1991 (avec la transition et le retour de la démocratie après des années
d’interdiction du catalan par la dictature franquiste) pour avoir un catalogue
officiel avec les noms des villes, villages et ensembles architecturaux. La
lexicographie, quant à elle, devait élaborer un nouveau dictionnaire normatif
(le premier étant le Diccionari General de la Llengua Catalana - DGLC,
publié en 1932) qui vit le jour en 1985 : Diccionari de la Llengua Catalana -
DIEC, avec plus de quinze mille articles nouveaux, dont la 2e édition est de
2007. Enfin, en ce qui concerne la terminologie, le catalan devait se donner
des outils capables de proposer un lexique de spécialité dans tous les domai-
nes du savoir, bien au-delà des questions académiques. Ainsi vit le jour en
1985 le Termcat, qui réunit l’IEC (autorité académique), la Generalitat de la
Catalogne (administration autonome) et le Consortium pour la normalisation
linguistique (administrations locales).

La conférence plénière de M. Josep Cuenca intitulée « Dixi espacial no
situacional: anàlisi descriptiva i contrastiva » met en évidence le polyèdre de
la deixis non spatiale et la non-correspondance entre la définition donnée
dans la littérature spécialisée et ce qu’on trouve dans les textes. Elle met
également en évidence que ce type de deixis non situationnelle et textuelle se
situe à un niveau intermédiaire entre la deixis et les anaphores (l’espace se-
rait plus métonymique que métaphorique). Dans le corpus audiovisuel pluri-
lingue analysé, les différents types de deixis sont les suivants : situationnel –
prototypique – (avec antécédent extralinguistique), textuel (avec antécédent
linguistique) et dixi am phantasma, présentationnel, usage indéfini, usage
explétif et usage grammaticalisé (ces derniers sans antécédent). Lorsqu’on
compare la deixis en anglais et la traduction qu’on peut en faire en catalan,
on observe trois stratégies selon que les deixis sont situationnelles ou non : il
y a soit maintien du déictique (65,5 %), soit changement (16,6 %), soit neu-
tralisation (17,8 %) avec la traduction du déictique par une unité non déicti-
que ou tout simplement son élimination. La deixis spatiale est en conclusion
très complexe car elle est en rapport avec le centre déictique de l’énonciation
et la subjectivité, raison pour laquelle d’autres recherches s’imposent.

Un seul travail relève de la phonétique-phonologie (Font et alii), un autre
du lexique (Domènech et alii) tandis que les cinq autres portent sur la mor-
phosyntaxe. En ce qui concerne la phonétique-phonologie, la contribution
collective de Dolors Font, Agnès Rius et Francina Torras, « Anàlisi acústica
de les vocals “o” oberta i “o tancada” seguides de nasal en parla espontà-
nia », propose une analyse acoustique nouvelle de la voyelle « o » (ouverte
ou fermée) dans un corpus de langue orale spontanée (programmes télévisés
enregistrés entre 1996 et 2000). Un des résultats mis en évidence est que la
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fréquence d’apparition du « o » fermé dans le parler spontané est plus élevée
que la fréquence trouvée dans les échantillons de laboratoire, tandis que la
fréquence du « o » ouvert est presque égale à celle des travaux menés en
laboratoire. En outre, une légère différence est observée selon le sexe (fré-
quence plus grande chez les hommes que chez les femmes). La contribution
collective sur le lexique présentée par Ona Domènech, Rosa Estopa et M.
Teresa Cabré intitulée « El projecte Neoxoc (Xara d’observatoris de neologia
de la llengua catalana): metodologia i primers resultats », présente les tra-
vaux menés par le réseau des observatoires de néologismes – Neoxoc – crée
en 2008 et formé par plusieurs universités catalanes à partir des travaux réali-
sés par l’Obneo (Observatoire de Néologismes de l’Université Pompeu Fabra
de Barcelone). Ce dernier étudie diatopiquement la création des néologismes
et s’interroge sur trois points : (i) Trouve-t-on des néologismes différents
pour le même concept selon le lieu ? (ii) Les néologismes imposés par un
auteur sont-ils connus dans d’autres endroits ? (iii) Utilise-t-on les mêmes
stratégies de création ? Le but du Neoxoc est de mener une description des
stratégies utilisées dans la création des néologismes dans les pays catalans.
Les premiers résultats, à partir d’un corpus de seize mille néologismes tirés
des journaux, mettent en évidence des stratégies très hétérogènes : préfixa-
tion, suffixation, composition culte, emprunt à l’anglais et au castillan (adap-
té ou non) et composition, sans pouvoir en généraliser une ou deux qui se-
raient utilisées dans tout le territoire, raison pour laquelle la poursuite des
travaux s’impose.

Plusieurs travaux portent sur la morphosyntaxe. Claudi Balaguer, dans sa
contribution sur « De lo(s) a el(s): l’anivellament de l’article a la Catalunya
del Nord », examine comment l’usage de l’article défini « lo » a reculé de
manière extraordinaire pendant le XXe siècle dans le Roussillon, et ceci pour
trois raisons. La première à cause d’un ancien polyformisme bien enraciné
dès le XVIIIe ; la deuxième à cause de l’existence d’une forme « els-e » déjà
dominante au XIXe ; enfin en raison des idéologies linguistiques (désignées
par l’auteur comme une cause psychologique) maintenues par Mossèn Case-
ponde dans sa remarque sur la manière d’utiliser l’article par les Roussillon-
nais (surtout ceux du Vallespir).

Eusebi Coromina i Pou dans son étude sur « L’article personal català,
marca bàsica dels registres no formals orals i escrits », analyse l’emploi en
catalan de l’article personnel devant les noms de personne, contrairement aux
autres langues latines, comme forme de politesse. Il occupe la 85e position
dans l’index des mots les plus fréquents de la langue et on l’observe aussi
bien en langue parlée qu’en langue écrite. Dans ce sens, on le trouve dans la
littérature (surtout dans les récits pour se référer à la langue orale) ou dans
d’autres genres textuels (par exemple dans la presse, dans les reportages).

Dans « Elements de morfosintaxi del català antic segons la crònica de
Ramon Muntaner » Michel Camprubí étudie la relation entre différents élé-
ments syntaxiques, comme « que » dans la Crònica et le style de l’auteur
(très oralisé). Il analyse également l’emploi de la préposition « con » et des
locutions « per ço que » et « per ço com ». Il met en évidence que le niveau
discursif / énonciatif ne correspond pas toujours à ce qu’on pourrait espérer
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d’un niveau de langue standard de caractère obligatoire. Par ailleurs, l’ambi-
guïté fonctionnelle de « que » (conjonction de subordination et pronom rela-
tif) et de « con » rappelle la théorie guillaumienne (primauté du signifiant)
car dans l’œuvre citée on passe sans rupture d’un « que » avec une fonction
conjonctive à un « que » ayant comme fonction une subordonnée adjective. Il
y a également dans le cas de « con » une confusion entre le cum temporel et
le « com » de quomodo qui sera retenue plus tard comme seule et unique
forme.

La contribution de Gretel De Cuyper, « Una reanàlisi aspectual d’un ús
no intransitivitzador de SE », propose des évidences nouvelles sur la valeur
aspectuelle du SE dans des structures comme « menjar-se el pa » ou « llegir-
se el diari ». En effet, à partir de trois preuves : la négation de la consécution
de l’état final, l’annulation de la consécution de l’état final et de la compati-
bilité avec durant ou en x temps, le SE est un marqueur aspectuel explicite et
résultatif. Son rôle principal n’est pas de montrer un intérêt particulier du
sujet à l’égard de l’action décrite, ni d’insister sur la télicité ; au contraire son
rôle est celui d’un marqueur résultatif.

Dans son approche cognitive, Roger Pérez i Brufau propose, avec
« Anàlisi cognitiva de les construccions d’estructura argumental del verb
prototípiques en català » d’analyser à l’aide des image schemas de Johnson et
des représentations imagistiques de Langacker certaines structures catalanes.
En effet, la linguistique cognitive grâce au concept d’image schemas permet,
contrairement à une linguistique descriptive ou théorique, de mettre en rap-
port le lexique, la sémantique et la morphologie dans des constructions
comme : construction de situations (ésser, estar, tenir, haver-hi), construc-
tion transitive avec des verbes comme moure’s, construction ditransitive avec
tranferir, certains verbes comme donar / rebre, construction transitive avec
complément d’objet direct, comme dans le cas du verbe fer et des construc-
tions intransitives avec des verbes comme fer et succeir.

La deuxième partie, « Études comparatistes et traduction », est composée
de quatre contributions comparatistes – deux conférences plénières (Botti-
neau et Anscombre), deux communications (Güell et Floricic) – et de trois
études qui portent plus particulièrement sur des problèmes spécifiques de
traduction (Camps Casals, Biosca et Francalanci). La contribution de Didier
Bottineau, « La spécificité du “progressif” catalan : une approche contrastive
(anglais, français, gallo, italien, castillan) », examine à l’aide de la théorie
des actes corpori-mentaux langagiers, l’appellation générale de « progressif »
(formes composées d’un verbe et d’un auxiliaire) faisant apparaître des diffé-
rences majeures entre les conditions contextuelles et pragmatiques d’emploi
et la nature des effets de sens. La théorie des actes corpori-mentaux langa-
giers redéfinit le statut cognitif des formes grammaticales en fonction de
l’expérience qu’en font les sujets parlants. La question posée est la suivante :
« En utilisant tel morphème dans telle langue, dans la position syntaxique qui
le caractérise habituellement, dans le type de contexte, de situation, d’inter-
action verbale où il s’utilise routinièrement, quel effet de sens, quel acte de
conscience peut-on produire chez soi-même (endophasie réflexive) ou chez
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autrui (exophasie adressée) dans le cadre du rapport interactif soi / autrui ? »
La construction catalane anar + gérondif produit des effets d’empathie par
laquelle l’allocutaire partage les sensations du sujet, ce que soulignent diver-
ses spécifications des conditions physiques et matérielles de l’expérienciation
du procès ; construction qui ne peut pas être traduite en français par être en
train de qui aurait un sens contraire. Le catalan se distingue des autres lan-
gues par la proéminence particulière du progressif cursif anar + gérondif, qui
a pour effet de recentrer le progressif statif en estar + gérondif sur des effets
hautement marqués, avec une forte implication subjective du locuteur dans le
domaine de la modalité et un effet sur la gestion de l’intersubjectivité par
l’interaction nettement plus pointue qu’en castillan malgré l’air de famille.

La contribution de Jean-Claude Anscombre intitulée « Le féminin dans
les langues romanes : les noms d’agent en espagnol et en français » examine,
en partant des positions quelque peu opposées de l’Académie française et de
la Real Academia Española de la Lengua, la question du féminin et du mas-
culin dans les langues romanes. Pour ce faire, et pour ne pas prendre parti
dans ce débat (passionnel) pour l’une ou pour l’autre position, il revoit le
statut de cette opposition de manière diachronique. Au vu des différents
items, il semblerait qu’il y ait un système linguistique de formation des noms
d’agents et de leur féminin sans rapport direct avec le sexe du référent
concerné. L’auteur revoit les concepts de terminaison, flexion et dérivation
car ils vont l’aider à mettre en évidence pour ce qui est de cette dernière, que
pour les termes comme médico, físico, etc., ce n’est pas une question de déri-
vation qui est en jeu, mais les circonstances d’une telle formation. Le pro-
blème de la formation o/a pour l’espagnol et ø/e pour le français touche à la
fois la morphologie, la sémantique, et accessoirement la phonologie. En ré-
sumé les langues romanes possèdent une double distinction : animé vs ina-
nimé (distinction sémantique) et masculin vs féminin (distinction sémantique
et lexicale) ; lorsqu’on est sur cet axe, la distinction de genre devient perti-
nente, mais non pas sur l’autre.

La contribution de Mònica Güell intitulée « La représentation de la lan-
gue dans les parémies catalanes. Étude comparative » examine des parémies
catalanes avec le mot « llengua » et leur traduction en castillan et en français.
Cette auteure met en évidence, d’abord la grande variété des parémies repré-
sentant la langue, tout en les classant, puis les traductions proposées selon ce
qui est privilégié et, enfin la grande difficulté qu’on a à les traduire, malgré la
romancité des langues catalane, castillane et française. En effet, dans la plu-
part des cas, les traductions se situent sur le niveau du « presque », à savoir
qu’on dit « presque la même chose ». Ceci pose le problème maintes fois
soulevé par les spécialistes que la traduction des parémies, des proverbes, de
la phraséologie ou encore des expressions figées interroge la capacité du
traducteur à privilégier soit le sens, soit le « rythme », soit encore la structure
syntaxique au détriment de tous les niveaux à la fois. Le travail qui reste à
faire sur la traduction des parémies est donc énorme et passionnant.

La contribution de Franck Floricic intitulée « Remarques sur l’impératif
catalan » examine les impératifs catalans monosyllabiques (syllabe lourde –
CVC, CVG[lide] ou CVCC) car l’impératif mobilise tous les champs de
l’analyse linguistique. Basée sur une analyse morpho-phonologique, cette
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forme verbale viole la contrainte de minimalité. En effet, au niveau de la
représentation phonologique, ces impératifs sont marqués, ces marques étant
le résultat d’une érosion phonétique due à la fois à la fréquence et à la dérive
vers le statut d’interjection.

L’article de Núria Camps Casals, « Jacint Verdaguer, traductor de Frédé-
ric Mistral. (La fraseologia en les traduccions de Nerto: un estudi compara-
tiu) », porte sur un aspect très peu connu du grand auteur catalan, celui de
traducteur. L’analyse comparative de la phraséologie dans l’œuvre originale
en occitan et de sa traduction en catalan permet de mettre en évidence les
processus traductologiques en termes de convergence et de divergence. Les
parémies sont traduites telles quelles, c’est-à-dire mot à mot en y respectant
la plupart du temps le registre et le niveau de langue.

Dans « Català i sard: la traducció entre llengües minoritzades com a fac-
tor de normalització », Carles Biosca s’interroge sur l’importance de la tra-
duction (littéraire) pour les langues minoritaires et/ou minorisées car à côté
du corpus et du statut des langues en question, le fait de pouvoir faire des
traductions d’une langue à une autre sans passer par une tierce langue montre
bien la vitalité de la langue minorée, comme c’est le cas du sarde. Les traduc-
tions du sarde vers le catalan et vice-versa sont malheureusement peu nom-
breuses, néanmoins elles sont, d’après l’auteur, très solides et réalisées dans
des variétés linguistiques très élaborées, visant le grand public et permettant
chemin faisant la création de néologismes et la diffusion de la culture de la
langue de départ.

Leonardo Francalanci propose l’« Estudi lingüístic de la traducció catala-
na del comentari de Bernardo Llicino als Triumphi de Petrarca: una primera
aproximació », sur un texte qui a été considéré comme mineur par les spécia-
listes et de ce fait n’a guère été traduit. Or, il est très intéressant pour les
historiens de la langue car il compte cinq cents pages et donne la possibilité
d’observer le domaine culturel catalan au XVe siècle. L’auteur analyse éga-
lement le rapport entre la version catalane et son modèle italien ce qui lui
permet de mettre en évidence non seulement les erreurs de traduction, mais,
bien plus important, leur genèse.

La troisième partie consacrée à l’« Histoire sociale de la langue et à la so-
ciolinguistique » réunit à la fois des recherches portant sur la construction
sociale de la langue et de l’identité catalanes (Barnarda, Bernat), sur sa diffu-
sion (Fàbregas i Alegret), sur le modèle de langue, les normes et sa transmis-
sion (Martí, Lagarde, Berjoan et Serra), sur les politiques linguistiques (Mar-
tinez Pérez), sur l’intégration sociolinguistique des populations migrantes
(Pujol Berché), ainsi que sur une approche sociolinguistique de la chanson
(González Collantes). La contribution de Clara Barnarda intitulée « Narració
i construcció social d’una identitat: la campanya per la llengua catalana a la
premsa », met en évidence l’importance que la presse (début de la communi-
cation de masse), écrite de plus en plus en catalan, a eu dans le catalanisme
politique du début du siècle dernier ; son pouvoir de récupération, d’affir-
mation catalane et sa contribution à faire de la langue catalane un signe de
l’identité du peuple catalan, contribuant de cette manière à la normativisation
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qui fut faite par Pompeu Fabra. L’étude porte sur le plus important journal du
moment, La Veu de Catalunya (1899-1937), on y analyse 3 000 numéros
parus pendant huit ans (1910-1917) comportant 625 articles sur la langue. Ce
journal se fit l’écho du discours public autour de la publication des Normes
ortogràfiques (question interne à la langue où il est question de sa « puri-
fication »), du discours de Prat de la Riba (31 janvier 1913) dans lequel il
faisait appel aux Catalans à utiliser lesdites normes, des polémiques autour
de la langue et ses usages publics (question externe à la langue où il est ques-
tion de son usage public). Ce journal mena en définitive une campagne pour
le catalan. Bref, pendant les trois premières décennies où il a été publié, il y a
eu une étroite relation entre presse (diffusion et promotion de la langue cata-
lane) et nationalisme. La Veu de Catalunya a subi, d’après l’auteure, une
instrumentalisation politique : usage de la langue à des fins politiques, où le
catalan faisait partie du projet de régénération nationale. Francesc Bernat i
Baltrons dans son article Per una periodització de la història social de la
llengua catalana part de la prémisse qu’il n’y a pas d’histoire sans périodisa-
tion. Il propose trois grandes étapes. La première va des origines jusqu’au
XVe siècle avec l’accès à l’écriture et couvre tout le Moyen Âge : on y distin-
gue deux sous-étapes : (a) une étape commune avec d’autres langues euro-
péennes (VIIIe / IXe-XIIe s.) où le latin a le monopole et (b) une formation-
singularisation du roman catalan oral et une consolidation-expansion territo-
riale-fonctionnelle (XIIIe-XVe s.) avec la configuration de l’actuelle aire lin-
guistique (conquêtes militaires, repeuplement). La deuxième étape se carac-
térise par la fragmentation et la décadence (XVIe-XIXe s.) : on y distingue
également deux sous-étapes : (a) XVIe-XVIIe s. avec la perte des usages lin-
guistiques et (b) situation des États français et espagnol après la guerre de
Succession d’Espagne (1702-1715) et le Décret de Nova Planta à cause du-
quel le catalan sera exclu de toutes ses fonctions linguistiques. La troisième
étape, du XIXe s. à nos jours, est caractérisée par la construction des États
nations et la naissance d’un nouveau paradigme écolinguistique : unification
politique, économique et linguistico-culturelle qui peut être résumée de la
manière suivante : pour atteindre le progrès il faut qu’il y ait uniformisation
de la population (capitalisme, migrations, urbanisation).

Immaculada Fàbregas i Alegret dans sa contribution intitulée « Alfred Vi-
laplana (1930-1987) i la difusió de la llengua catalana: la tasca d’una genera-
ció oblidada », rend hommage à ce Catalan dont le travail de diffusion de la
langue catalane est malheureusement peu connu. L’auteure décrit sa trajec-
toire en trois étapes. Dans la première période, les années cinquante, où il
travaille chez Publia, il mène un travail clandestin. Dans la deuxième pério-
de, les années soixante, il crée une maison d’édition Vilaplana Llibres afin de
diffuser des livres en catalan. Un peu plus tard, dans les années soixante-dix
il consolide ses aptitudes en tant que poète. Pendant la troisième période,
avec l’arrivée de la démocratie, il donne des cours de catalan à l’Escola
d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya jusqu’à sa mort
précoce. Bref, Alfred Vilaplana était un homme très complet : professeur de
catalan, journaliste, lexicographe et poète. On lui doit aussi El diccionari
Albertí (1961) catalan / castillan - castillan / catalan.
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La contribution d’Alícia Martí i Climent sur « El model lingüístic català »
analyse, à partir du Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’acceptation
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV, 01.12.1983) jusqu’à
l’accord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL, 25.03.2002) pour
adopter le référent normatif valencien. L’auteure met en évidence comment
les variantes de la langue parlée (este, hòmens, huit, tindre, establit, fermetu-
re des voyelles, etc.) ont été acceptées, malgré le fait qu’auparavant elles
étaient considérées comme trop familières. Le modèle linguistique ainsi mis
en place se veut convergent dans la mesure où il a mis d’accord les membres
sécessionnistes modérés (minoritaires) avec les partisans de l’unité du cata-
lan (majoritaires). Néanmoins, ledit modèle est de plus en plus particulariste
(usage des démonstratifs comme este, eixe, et des formes verbales inchoati-
ves en -ix (patix) dans le but de se rapprocher de la réalité sociale valencien-
ne en évitant une grande séparation entre la langue parlée et la langue écrite.
L’auteure met également en rapport l’histoire politique et l’histoire linguisti-
que. Ainsi, entre 1975-1982, la langue n’a pas un cadre juridique adéquat ;
entre 1982-1995 avec la majorité absolue du PSPS-PSOE (Parti Socialiste du
Pays de Valence-Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) il n’y a pas de change-
ments linguistiques. Entre 1995-1999 avec une coalition PP-UV (Parti Popu-
laire-Union de Valence), il y a des changements linguistiques très abondants
et à partir de 1999 avec la majorité absolue du PP les changements conti-
nuent.

L’article de Christian Lagarde, « L’évolution de la norme linguistique ca-
talane en Catalogne Nord comme élément de positionnement glottopoli-
tique », porte également sur la norme, mais cette fois-ci dans la Catalogne du
Nord (Roussillon). En partant du truisme que les langues sont à la fois multi-
formes et en évolution, et que les actions humaines vont dans le sens de
l’uniformisation, l’auteur s’interroge tout d’abord sur ce que c’est le
« dialecte roussillonnais », puis sur la constitution de la norme dans ce terri-
toire, enfin sur les modalités et les conséquences d’une instrumentalisation
idéologique de cette norme avec le reste des territoires catalanophones et
l’espace occitan. Des linguistes comme Joan Peytaví (membre de l’IEC) est
de l’avis qu’il faut se battre pour le pan-catalan, pas pour le dialecte sans
pour autant nier ses origines occitanes. En ce qui concerne le lexique roussil-
lonnais, les travaux du TERMCAT sont d’une grande utilité grâce au manque
d’usage dans certaines régions du Roussillon. Quant à la question de la nor-
me, le sous-standard roussillonnais, rencontre les mêmes problèmes que
n’importe quel sous-standard d’une langue minoritaire, son risque de dispa-
raître.

Nicolas Berjoan dans son article intitulé « Quand la langue s’en va. Les
intellectuels roussillonnais face à la déprise linguistique (XIXe-XXe siècles) »
met en évidence le repli du catalan en Roussillon où il a été remplacé, y
compris au sein des familles, par le français. Il dresse une chronologie de la
déprise du catalan, même si tous les auteurs ne semblent pas s’accorder sur
des dates précises, car pour certains elle commence au milieu du XIXe, et
pour d’autres plus contemporains comme P. Verdaguer, la rupture de la
transmission intergénérationnelle date de la seconde moitié du XXe. En effet,
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la trilogie acculturante (route, école, service militaire) a causé l’abandon du
catalan parmi les couches populaires ; les élites, elles, l’avaient déjà aban-
donné auparavant. Pendant les années soixante-dix, le développement capita-
liste transforme la société traditionnelle roussillonnaise et s’emporte égale-
ment ce qui restait de l’usage de la langue catalane. Enfin, l’identité accepte
plus volontiers le projet national français que les soubresauts ibériques.

La contribution de Joana Serra, « Entorn del concepte de transmissió lin-
güística al segle XXI », porte également sur la transmission verticale en
Roussillon où la substitution linguistique est très avancée. L’auteure met en
évidence l’importance de cette transmission intergénérationnelle qui néan-
moins n’est pas suffisante pour le maintien, voire la récupération, de la lan-
gue. En effet, d’après elle, il faut pour qu’il y ait revernacularisation et reso-
cialisation que le catalan soit présent à l’école, dans les médias, dans le
monde professionnel et dans les loisirs, en définitive dans la société.

Michel Martínez Pérez dans sa contribution « La llei 10/2009 d’ús, pro-
moció i protecció de les llengües pròpies d’Aragó. 22 de desembre de
2009 », met en évidence comment la Communauté Autonome aragonaise a
attendu pendant vingt-sept ans pour donner des droits linguistiques aux locu-
teurs catalanophones de La Franja. En effet, dans ce territoire, le catalan est
non seulement minoritaire, mais également périphérique. On pourrait imagi-
ner que l’Aragon fasse la même chose que la Catalogne pour l’occitan en lui
donnant le rang d’officiel (à l’égal du catalan et du castillan). Avec la créa-
tion d’une Acadèmia Aragonesa de la Llengua, on pourrait supposer qu’en
utilisant le terme catalan, l’unité de la langue est préservée. Or, le nouveau
gouvernement formé en 2011 par le PP-PAR (Parti Populaire-Parti Arago-
nais) a abrogé la loi adoptée grâce aux socialistes le 22 décembre 2009 (Llei
d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó). La contribution
de Mercè Pujol Berché, « Immigració i integració sociolingüística a Catalu-
nya », s’interroge sur la notion d’intégration sociolinguistique qui tienne
compte de la réalité sociétale catalane composée par des personnes
d’horizons divers et variés quant aux langues, religions, habitudes et croyan-
ces. Elle est partisane d’un modèle de société désignée par les sociologues
comme celui de la « citoyenneté constitutive » qui poursuit « faire des choses
ensemble pour vivre la démocratie ». Dans ce sens, l’intégration sociolin-
guistique qui présente plusieurs niveaux de manière pyramidale (dans les-
quels la personne migrante choisit son parcours), est mise en œuvre dans un
espace où des appartenances culturelles et des identités multiples négocient
les productions symboliques (croyances, façons de voir le monde, etc.). Par
ailleurs, l’article souligne que la langue catalane a été considérée par les
politiques comme un élément d’intégration et de cohérence sociales dans le
« Pla interdepartamental d’Immigració » et dans le « Pacte per a la Immigra-
ció » signé il y a déjà quelques années par les partis politiques (sauf le Parti
Populaire et « Ciutadans ») et des associations diverses de la société civile.

L’article de Clara González Collantes, « Cançons d’ahir, d’ara i de demà:
una aproximació sociolingüística », met en évidence l’importance de la mu-
sique catalane actuelle qui vit un moment d’éclosion et d’effervescence.
L’auteure la revendique comme un élément clé de normalisation linguistique.
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En effet, on observe une croissance qualitative (diversité de styles) et quanti-
tative (cautionnée par le public et la critique) d’une musique qui, tout en se
voulant l’héritière d’Ausiàs March, Ramon Llull, Jordi de Sant Jordi ou
Bernat Metge, ne cesse de produire des chansons du moment (« cançons
d’ara ») que les auditeurs peuvent apprécier sans difficulté.

La quatrième et dernière partie est consacrée à l’« Enseignement de la
langue catalane ». On y trouve trois contributions, deux centrées sur la
France – Burban qui s’intéresse aux écoles maternelles, Casacuberta à
l’université – et la troisième s’occupant de l’apprentissage linguistique via
les chansons. La contribution de Chrystelle Burban, « La qüestió de la norma
en els aprenentatges precoços del català a la Calatunya Nord: el cas de
l’escola arrels », s’intéresse à l’enseignement du catalan dans les écoles rous-
sillonnaises Arrels (corpus de productions de 27 enfants, des maîtresses, des
Atsem - Agents territoriaux spécialisés d’écoles maternelles). Ces écoles sont
peu nombreuses mais elles font un travail remarquable de « maintien » de la
langue dans un environnement sociolinguistique où le français, le catalan et
l’occitan se côtoient. La question de la norme enseignée est d’autant plus
cruciale qu’aucun organisme ne la dicte ; ce sont donc les écoles qui
« suggèrent, imposent » la leur. L’auteure met en évidence que le modèle de
langue entendu par les enfants est hybride, compromis entre le catalan stan-
dard des maîtresses, presque académique, le dialecte roussillonnais des At-
sem et le français. Quant à la langue parlée par les enfants, elle reçoit les
influences des maîtresses en ce qui concerne les aspects lexicaux et morpho-
syntaxiques et des Atsem quant à la prononciation. En définitive, le catalan
roussillonnais, déjà influencé par l’occitan, peut devenir relativement vite
une variante du français.

L’article de Montserrat Casacuberta, « Una proposta didàctica per apren-
dre a parlar català en una universitat francesa tot treballant sobre la diversitat
lingüística i cultural », propose des activités pour que les étudiants universi-
taires issus des LANSAD (Langues pour spécialistes d’autres disciplines)
attirés par « l’Espagne » et la ville de Barcelone changent certaines représen-
tations lorsqu’ils considèrent par transposition de la réalité monolingue fran-
çaise sur la réalité plurilingue espagnole que le monolinguisme est un état
« naturel ». L’auteure présente une grille très utile pour l’enseignement de la
civilisation qui inclut nombre d’aspects tels que les affects ou les représenta-
tions. Disons pour rendre hommage à Mathilde Bensoussan (décédée en
janvier 2011) que l’Université de Rennes a été pionnière de l’enseignement
du catalan débuté en 1969 et jamais interrompu depuis.

Enfin, Laia Arenas dans sa contribution intitulée « La música com a eina
per a l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes: exemples de treball »
propose quelques exemples de didactisation des textes musicaux. L’auteure,
après avoir exposé plusieurs activités à partir des chansons et des groupes
très différents, suggère que ce qui est important c’est tout d’abord de trouver
le type de musique qui peut intéresser les étudiants, puis de proposer des
activités variées. Comme dans la contribution de González Collantes, il a été
mis en évidence la qualité et la qualité de la musique catalane actuelle qui, de
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plus, permet une excellente exploitation didactique, comme le prouve cet
article.

Nous avons commencé cette introduction en évoquant la figure de Joan
Solà, nous la terminerons en le citant : « Allez lecteurs continuez fidèles aux
médias écrits ou dits en catalan, continuez à savourer les commentaires lin-
guistiques que les spécialistes voudront bien vous livrer. Et merci beau-
coup. »
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L’institut d’Estudis Catalans i la tasca normativa sobre el lèxic

Maria Teresa CABRÉ
Institut d’Estudis Catalans - Universitat de Pompeu Fabra

Introducció
Els dies 24, 25 i 26 de maig, amb motiu del centenari de la creació de
l’Institut d’Estudis Catalans, es va celebrar a Barcelona un simposi interna-
cional sobre la llengua catalana coordinat per Francesc Vallverdú. En aquest
simposi es proposava de fer balanç de la situació del català durant el segle
XX i s’avançaven mesures a prendre en el segle XXI. Una de les parts del
simposi es va destinar a l’anàlisi de l’obra de l’IEC en totes les parcel·les de
la llengua, tant pel que fa a la gramàtica com a la situació sociolingüística. El
tema que se’m va encomanar d’analitzar va ser el lèxic, i més concretament
la tasca normativa en onomàstica, lexicografia i terminologia. Les ponències
es van recollir en un volum editat per l’Institut d’Estudis Catalans el 2009
titulat IEC 1907-2007. Simposi internacional sobre el català al segle XX.
Balanç de la situació i perspectives de futur.

Aquesta exposició és una reelaboració de la meva intervenció al Simposi i
es proposa com a objectiu general de difondre l’obra normativa de l’IEC
sobre el lèxic.

Segurament la gran majoria de les persones que assisteixen en aquest
col·loqui saben perfectament què és l’IEC i quines són les seves funcions.
Per als estudiants que assisteixen per primer cop en una activitat organitzada
per l’AFC direm només que l’Institut d’Estudis Catalans és la màxima
autoritat institucional sobre la llengua catalana en el seu conjunt i té com a
funcions d’establir la normativa gramatical i vetllar per la normalització de la
llengua en el conjunt del territori catalanoparlant 1.

Les principals parcel·les de la llengua que concerneixen el lèxic són:
l’onomàstica, la lexicografia i la terminologia. Cadascuna de les tres matè-
ries, tot i tenir en comú el mateix objecte, se centra en l’estudi i les aplica-
cions de tres perspectives del lèxic diferents: l’onomàstica s’ocupa dels noms
propis de persona i lloc, la lexicografia del lèxic en general, i la terminologia
del lèxic d’especialitat. Aquesta delimitació aparentment tan clara amaga una
notable complexitat.

D’una banda, els tres camps no se situen ben bé en un mateix pla:
L’onomàstica i la terminologia constitueixen subàmbits de la lexicologia que
1. No és aquest l’espai més adequat per discutir com la creació d’una actitud secessionista d’índole
política a la comunitat valenciana ha intentat posar en qüestió l’autoritat lingüística de l’IEC sobre tot
el territori catalanoparlant amb l’argument que a la comunitat valenciana la llengua que es parla no és
el català sinó el valencià. Els filòlegs valencians, alacantins i castellonencs en el seu conjunt s’han
pronunciat sobre la unitat de la llengua adduint que la variació geopetal que tota llengua presenta en
el seu territori no nega que es tracti de la mateixa llengua.
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tracten subconjunts lèxics diferents. D’altra banda, en la seva dimensió
descriptiva i explicativa, l’onomàstica i la terminologia formen part de la
lexicologia; mentre que la lexicografia representa el vessant aplicat dels
estudis lexicològics en general.

L’Institut d’Estudis Catalans s’ocupa, a través de la Secció Filològica, de
tots tres camps, si bé en cada un hi fa un paper diferent.

Si l’objectiu general d’aquesta exposició, com ja hem dit, és de difondre
la tasca normativa sobre el lèxic, el seu objectiu específic és explicar com
s’ha organitzat l’activitat de l’IEC i mostrar l’obra feta en onomàstica,
lexicografia i terminologia.

1. Algunes consideracions sobre el terme normativa
El terme norma, com s’ha dit molt freqüentment, representa una noció
bastant complexa. Per tractar doncs sobre la normativa lèxica ens cal d’entra-
da fer una sèrie de puntualitzacions:

En primer lloc, tenint en compte la polisèmia del terme norma, és neces-
sari aclarir els diversos conceptes que aquest terme amaga i l’accepció
concreta que farem servir quan ens hi referim.

En segon lloc, caldrà tenir en compte la multidimensionalitat del funcio-
nament de la norma en una comunitat lingüística interferida per factors de
naturalesa diversa, sempre en interacció dinàmica.

En tercer lloc, s’ha de tenir present que en el si d’una comunitat parlant
s’hi materialitzen diverses normes simultànies, sovint en relació jeràrquica.

En quart lloc, no podem perdre de vista que la societat catalanoparlant ha
generat ja un discurs sobre la norma que influeix en la delimitació de la
pròpia norma i reflecteix la interacció entre norma i societat.

I finalment, serà indispensable partir del principi que tota selecció jeràr-
quica de normes reflecteix una ideologia lingüística, una concepció sobre la
llengua i un model de com és millor d’utilitzar-la en la societat que la parla.

S’han descrit diversos tipus de norma, entesa com a model de referència
jerarquitzant en relació al qual es valoren i s’avaluen els usos. Jespersen en
destaca set:
– la norma d’autoritat: el model a seguir és el que proposen els organismes

acadèmics
– la norma geogràfica: el model a seguir és el que s’utilitza en una deter-

minada zona geogràfica
– la norma literària: el model a seguir és el que utilitzen els escriptors

considerats clàssics
– la norma aristocràtica: el model a seguir és el que utilitzen les classes

socials il·lustrades
– la norma democràtica: el model a seguir és el que utilitza la majoria dels

parlants d’una llengua
– la norma lògica: el model a seguir és el que (diuen) no contradiu el

pensament
– la norma artística: el model a seguir és el que resulta més estètic i elegant.
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Naturalment que cap de les set opcions és suficient per si sola per explicar
el comportament individual i social respecte a la varietat, però el conjunt que
formen o la jerarquia que estableixen entre sí, ja sigui les set o una part de les
set normes, dibuixa unes certes tendències dels parlants a elegir en funció
d’allò que creuen que és més correcte, més adequat, o simplement millor.

1.1 Normatiu, correcte, gramatical

L’anàlisi de la norma en relació a les unitats lèxiques requereix d’entrada
distingir entre dues versions de la norma lèxica:
– una norma lèxica explícita, que cal entendre-la de moment en termes

d’inclusió en obres de referència normativa (fonamentalment diccionaris),
– una norma lèxica implícita, que cal entendre-la en termes de gra-

maticalitat estructural, d’adequació a cada tipus de situació comunicativa
(els registres funcionals) i de bon gust (l’estil personal i l’estètica).
Considerar que només són correctes les paraules incloses en un diccionari

de referència normativa suposa per part d’un lingüista desconèixer la base
mateixa de la lingüística i del lèxic. El cabal lèxic d’una llengua és un inven-
tari en renovació constant.

En conseqüència, no es poden considerar sinònims els conceptes de
correcte i de normatiu referits al lèxic; i tampoc no podem confondre dues
nocions aparentment tan diferents com són la de correcció normativa i la de
gramaticalitat dels mots.

En teoria, són gramaticals totes les paraules que una llengua considera
pròpies i, per tant, incloses activament (producció) o passivament (recepció i
interpretació) en la llista dels mots disponibles del parlant d’una llengua.

La concepció de gramaticalitat del parlant, però, és una qüestió de
contorns molt difusos. Si hom observa la realitat dels qui utilitzen una llen-
gua, allò que remarca des del primer moment és que, si bé els seus parlants
comparteixen unitats lèxiques que són la base de la seva intercomprensió,
també n’utilitzen d’altres (varietats marcades) que els singularitzen. I si hom
comprova si totes les unitats utilitzades per dos parlants en una situació
comunicativa determinada són o no són al diccionari, remarca que algunes no
hi són, però que el fet de no ser-hi no provoca cap mena d’entrebanc, ni
expressiu ni comunicatiu.

Si assumim doncs el que acabem de dir, cap diccionari, i molt menys els
normatius –que són més restrictius–, no pot contenir les paraules d’una
llengua, sinó només un determinat subconjunt.

D’aquí es desprenen uns determinats usos terminològics en relació a la
norma lèxica: Utilitzem norma lèxica per referir-nos a qualsevol model de
referència que determina la selecció de paraules. Usem normativa lèxica –i
l’adjectiu normatiu, normativa aplicat al lèxic, i el verb normativitzar– quan
al·ludim al model de referència basat en l’autoritat institucional. No usem
l’adjectiu correcte per indicar normatiu, perquè no pressuposem que no ser
normatiu –és a dir, no ser inclòs en les obres que emanen de l’autoritat
institucional– equivalgui a ser incorrecte. Hi ha moltes paraules que no són
en les obres normatives i es poden considerar correctes. Només són incor-
rectes les unitats lèxiques explícitament rebutjades per la normativa o bé
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considerades agramaticals. I són agramaticals les paraules que no s’adiuen a
les regles del lèxic, amb independència que puguin ser o no acceptades com a
normatives.

1.2 Normatiu, normalitzat

Una altra precisió terminològica a fer en relació amb la norma té a veure amb
el fet que hi ha dues famílies lèxiques inicialment emparentades, però dife-
rents: d’una banda, la que encapçala l’adjectiu normatiu, format sobre l’arrel
nominal norma, i d’altra banda, l’encapçalada per l’adjectiu normal, també
fonamentat sobre l’arrel norma, que ha donat lloc al verb normalitzar i als
deverbals sufixats normalitzat i normalització.

En aquesta exposició ens interessa diferenciar normatiu de normalitzat
aplicat al lèxic. S’usa normalitzat per referir-se a les unitats que han estat
adoptades per consens de grups d’usuaris mediats institucionalment, i s’apli-
ca a la terminologia i a l’onomàstica. La normativa ortogràfica se sobreposa
a la forma de les unitats normalitzades. I es reserva normatiu per referir-se al
que constitueix la norma institucional, la norma d’autoritat en termes de
Jespersen. Aquesta distinció és fonamental per distingir l’aplicació de la
norma d’autoritat en el lèxic general i en la terminologia.

2. L’onomàstica
L’onomàstica és àmbit de la lexicologia que s’ocupa dels noms propis.
Inclou dues grans branques:
– l’antroponímia, que estudia i estableix els noms de persona,
– la toponímia, que s’ocupa dels noms de lloc, tant dels que constitueixen la

toponímia major (llocs i nuclis de població reconeguts administrativa-
ment) com dels de la toponímia menor (noms d’organitzacions, institu-
cions, locals comercials, etc.).
L’Institut d’Estudis Catalans vehicula els seus treballs d’onomàstica a

través de l’Oficina d’Onomàstica, originàriament anomenada Oficina de
Toponímia i Onomàstica, que només s’ocupa de la toponímia major.

Els treballs d’onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans vénen de lluny.
L’any 1931 l’IEC va rebre l’encàrrec de la Generalitat de Catalunya de
redactar una llista dels noms de municipis de Catalunya. Aquesta activitat la
va vehicular a través de l’Oficina de Toponímia i Onomàstica, sota la
direcció de Josep M. de Casacuberta. Aquesta llista es va publicar l’any
1933.

L’encàrrec de la Generalitat comprenia dues tasques:
– la de revisar l’ortografia dels noms dels municipis de Catalunya,
– la de restablir la forma catalana dels noms que havien estat castellanitzats.

Amb aquest doble propòsit i sobre la base del respecte a l’etimologia i la
documentació en textos antics, es va crear el grup de treball format per
Pompeu Fabra, Joan Coromines i Josep M. de Casacuberta.

El resultat fou la publicació el 1933 de l’obra Llista dels noms dels
municipis de Catalunya, dreçada per la Secció Filològica amb la col·labo-
ració de la ponència de Divisió Territorial, una llista de noms de municipis,
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ordenats alfabèticament pel nom d’origen, i amb indicació de la forma propo-
sada com a oficial.

Riudecañas Riudecanyes
San Andrés Sant Andreu

L’IEC va assumir la responsabilitat de l’adaptació de la forma dels
topònims a l’ortografia catalana i, juntament amb la ponència de Divisió
Territorial, els canvis que es feren en els noms dels municipis, ja fos per
acostar el nom oficial a la denominació popular, ja fos per donar un nom a un
conjunt de pobles quan el nom de l’Ajuntament no corresponia a cap entitat
de la població (Rupit, en lloc de S. Joan de Fàbregues, per exemple) 2.

Des de la pèrdua de l’autonomia fins al 1990 no hi va haver a l’Institut
una activitat sistemàtica en matèria d’onomàstica. Però l’any 1991, l’Oficina,
anomenada ja Oficina d’Onomàstica, sota la direcció primer de Jordi
Carbonell i més tard de Josep Moran, rep la proposta de participar en el nou
projecte d’elaboració del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Cata-
lunya, confiat pel Parlament de Catalunya a la Generalitat perquè el dugués a
terme en col·laboració amb l’Institut.

El nou nomenclàtor havia de comprendre:
– els noms del nuclis de població (municipis i veïnats),
– els noms dels conjunts arquitectònics de caràcter monumental (Monestir

de Poblet), el dels elements naturals singulars, els orònims (serra de
Prades, Montsec), els hidrònims (la Muga, el Segre) i les vies de comu-
nicació bàsiques (el túnel del Cadí, l’aeroport de Barcelona),

– els noms comuns de lloc de caràcter genèric com, per exemple, túnel,
carretera, camí.
El projecte va ser coordinat per la Direcció General de Política Lingüís-

tica i hi van intervenir l’Institut Cartogràfic de Catalunya, els Departaments
de Cultura, de Governació i Relacions Institucionals, Economia i Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consorci per
a la Normalització Lingüística, l’Associació de Municipis i Comarques, la
Federació de Municipis de Catalunya i, naturalment, l’Institut d’Estudis
Catalans a través de l’Oficina d’Onomàstica.

Els criteris filològics que l’equip del Nomenclàtor va tenir en compte van
ser dos:
– la forma basada en l’etimologia,
– l’acord de la grafia del nom a la normativa ortogràfica. 3

2. L’any 1935, Fabra, Casacuberta i Coromines van fer una visita a València per fixar, juntament
amb Sanchis Guarner, Gómez Sereno i Giner, el nomenclàtor del País Valencià.
3. La participació de l’IEC es va centrar a vetllar que la grafia dels noms complís la normativa
ortogràfica establerta. Dels 40 000 noms, només 11 conserven una grafia incorrecta:

Cabacés [Cabacés] Capmany [Campmany]
Castell-Platja d’Aro [Castell i Platja d’Aro] Lladó [Lledó]
Massanes [Maçanes] Navàs [Navarc]
Rialp [Rialb] Roda de Barà [Roda de Berà]
Torrelavit [Terracota i Lavi’t] Forallac [Culpa-les, Fonteta i Per atallada]
El Figuro i Montseny [el Figuerol]
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L’any 2002, un cop acomplerta la primera fase del projecte (revisió i
correcció del Nomenclàtor), es va dissoldre la comissió de treball i es va
crear la Comissió de Toponímia de Catalunya, que es va encarregar de la
darrera fase del Nomenclàtor: la consulta als Ajuntaments i la publicació de
l’obra. Aquesta comissió és avui dia el punt de referència per a la normalit-
zació toponímica catalana a Catalunya.

El 29 d’octubre de 2003 es va presentar oficialment el Nomenclàtor
oficial de toponímia major de Catalunya, set anys després de la refundació
de l’Oficina i 70 anys després de la publicació de la Llista de noms de
municipis de Catalunya de 1933 4.

L’any 2007, l’Oficina d’Onomàstica va participar, com a membre de la
Comissió de Toponímia, en l’edició de l’obra Criteris per a la toponímia
d’àmbit municipal i en l’elaboració i edició del Nomenclàtor toponímic de la
Catalunya Nord (2.500 topònims) juntament amb la Universitat de Perpinyà.
Actualment participa també en l’ampliació del Nomenclàtor.

A més de participar en l’elaboració dels diversos nomenclàtors, l’activitat
de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut duu a terme moltes altres tasques com
són: l’assessorament en antroponímia, la certificació de la grafia correcta de
noms de pila i cognoms, la resolució de consultes sobre toponímia, l’assesso-
rament metodològic per a la realització de treballs toponímics, la formació en
onomàstica, etc.

3. La tasca lexicogràfica
La tasca lexicogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans s’inicia amb la creació
l’any 1911 de la Secció Filològica, dins de la qual es creen les Oficines
Lexicogràfiques sota la direcció de Pompeu Fabra amb el propòsit immediat
d’elaborar el Diccionari de l’Institut, eina indispensable en la cadena de
codificació del català modern iniciada amb l’ortografia i la sintaxi 5. Aquesta
obra, però, no va arribar mai al seu final a causa de les vicissituds polítiques
i, en conseqüència, Pompeu Fabra, conscient que calia un diccionari norma-
tiu va publicar l’any 1932 el Diccionari General de la Llengua Catalana
(DGLC), l’única obra lexicogràfica normativa fins a l’aparició del Diccionari
de la Llengua Catalana (DIEC) el 1985.

La societat catalana posterior al període de la dictadura va considerar el
DGLC l’obra normativa per excel·lència, però amb el pas dels anys i a causa
de la falta d’actualització, va complementar el diccionari de Fabra amb el
Diccionari de la Llengua Catalana d’Enciclopèdica Catalana.

Semblava lògic doncs que l’IEC havia d’elaborar una nova normativa
lèxica. I així, en la sessió plenària d’octubre de 1980, la Secció Filològica, va
decidir emprendre l’elaboració d’un diccionari, a través de les Oficines
Lexicogràfiques, que es va descriure a sí mateix com una actualització del
Fabra.

4. Tot i que inicialment es preveia que el nomenclàtor comprendria 5 000 topònims, finalment en va
contenir 40 000 pel fet que s’hi van incloure, a més dels noms dels municipis, els noms procedents de
la cartografia oficial i privada, les obres de referència, guies de viatge i de navegació, llibres de text i
la retolació.
5. No ens aturarem aquí en l’obra de Pompeu Fabra ni en les característiques del Diccionari General
de la Llengua Catalana que publicà com a diccionari d’autor a l’Editorial de López Lleuràs el 1932.
Ens centrarem en canvi en la tasca lexicogràfica duta a terme a l’IEC a través de la Secció Filològica.
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El projecte d’elaboració del DIEC va partir de sis supòsits fonamentals:
– Havia de ser el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, assumit pel Ple

de la Institució, tant en el sentit de la seva acceptació, com en el de la
seva elaboració. Es plantejava, per tant, com un treball col·lectiu de
l’Institut plenament institucional.

– S’havia de considerar l’obra de referència normativa fins que l’Institut no
disposés d’un diccionari normatiu de nova planta.

– Havia de ser una actualització i regularització del Diccionari General de
Pompeu Fabra, i, per tant, s’havia d’elaborar sobre la base del DGLC, i
basar-se, sempre que fos raonable, en els mateixos criteris.

– Havia de respondre a les necessitats expressives i comunicatives de la
societat contemporània, i, per tant, se n’havia d’actualitzar la nomencla-
tura i els continguts d’acord amb l’estat actual de la llengua.

– S’havia de considerar un diccionari normatiu, i, per aquesta raó, només
havia de contenir els mots de la llengua que l’Institut considerés mots
catalans plenament acceptats.

– Finalment, havia de respectar el concepte que una llengua correcta no és
una llengua monosistemàtica, sinó internament plural, tant pel que fa a la
seva extensió com a la diversitat dels seus registres.
Amb aquests supòsits es va iniciar la confecció pròpiament dita del

diccionari. El treball dut a terme durant quatre intensos anys va donar com a
resultat la primera edició del Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC), que
qual suposava un pas endavant important en relació amb el DGLC.

Les dades quantitatives d’ambdós diccionaris mostren l’aportació feta pel
DIEC:
– Articles nous: 15 775

DGLC DIEC1

51 791 67 566

– Subentrades noves: 8 357

DGLC DIEC1

8 643 17 000

– Accepcions noves: 44 478

DGLC DIEC1

75 522 120 000

– Exemples nous: 6 097

DGLC DIEC1

37 903 44 000
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– Canvis formals en les entrades i subentrades: 1 443

DGLC- DIEC1

1 443

I a més es van aplicar a la totalitat del text les propostes de canvi orto-
gràfic del guionet i de la vocal que precedeix essa líquida, que prèviament
havia aprovat la Secció Filològica.

Com es pot comprendre, l’actualització d’un diccionari editat el 1932 va
requerir una intensa activitat, sobretot en dos aspectes:
– en la incorporació al diccionari de molts neologismes i de noves paraules

procedents de les diferents varietats sociolectals, geolectals i tecnolectals,
– en l’actualització dels continguts (definicions, exemples, accepcions i cri-

teris lexicogràfics) del DGLC i l’elaboració dels articles corresponents a
les paraules noves.
El DIEC va presentar-se en societat el 1995 i des del moment mateix de

la seva aparició la Secció Filològica ja va emprendre’n la revisió i la
continuació de cara a una segona edició més sitematitzada.

La segona edició del DIEC, que va aparèixer l’any 2007, és doncs una
continuació de la primera, amb el temps necessari per aplicar els criteris
aprovats inicialment a la totalitat del text del diccionari i incorporar-hi les
esmenes que s’anaven proposant 6.

Els aspectes nous de la segona edició del DIEC es poden resumir en la
llista següent:

– es numeren les accepcions i subaccepcions,
– es regularitza la ubicació de les subentrades,
– es revisen les remissions,
– es revisen les definicions corresponents a unitats terminològiques,
– es redueixen les marques valoratives i
– s’esmenen les definicions impròpies.

Quantitativament la segona edició del DIEC representa una aportació
menor si la comparem amb la que havia fet la primera edició amb relació al
DGLC:
• Nombre total d’articles: 69 988 (en el DIEC1 eren 67 566)

– Articles nous: 2 994
– Articles suprimits: 796

• Nombre total de subentrades: 17 343 (en el DIEC1 eren 17 000)
– Subentrades noves: 1 618
– Subentrades suprimides: 564

6. Els treballs de preparació de la segona edició s’han centrat en l’aplicació de criteris lexicogràfics –
els que van quedar pendents d’aplicació en la primera edició i d’altres de nous–, en la revisió de la
nomenclatura i les definicions del lèxic especialitzat i del lèxic comú. (Informe sobre la segona edició
del Diccionari de la Llengua Catalana de l’IEC, març de 2007).
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• Nombre total d’accepcions: 132 460 (en el DIEC1 eren 120 000)
– Accepcions noves: 3 500 (aproximadament)
– Accepcions suprimides: ?? (no hem acabat d’elaborar aquesta llista)

• Nombre total d’exemples: 50 234 (en el DIEC1 eren 44 000)
• Nombre total de canvis formals en les entrades: 91 (s’hi inclouen única-

ment els canvis (orto)gràfics pròpiament dits) (en el DIEC1 se’n van fer
1 443, tots relacionats amb els canvis ortogràfics de la Secció Filològica)

• Nombre total de canvis formals en les subentrades: 71 (s’hi inclouen
únicament els canvis (orto)gràfics pròpiament dits)

• Nombre total de canvis en la categoria gramatical de l’entrada: 457
• Nombre total de modificacions en la informació morfològica de les

entrades: 23
• Nombre total de modificacions en la llengua d’origen: 26.

Però més enllà dels aspectes quantitatius la redacció del DIEC va suposar
la represa de l’activitat lexicogràfica de l’Institut i va servir per presentar
com a normatius molts mots de procedència dialectal i d’altres marcats
socialment que no eren al text de Fabra.

Les dues edicions del DIEC, juntament amb l’edició del Diccionari
manual de la llengua catalana, publicat el 2001 constitueixen el conjunt de
l’obra lexicogràfica normativa de l’Institut.

4. La terminologia
La terminologia és el camp de coneixement que s’ocupa de l’estudi, la reco-
pilació, l’anàlisi i eventualment la normalització dels termes d’especialitat.

La terminologia, en la seva accepció de conjunt dels termes dels àmbits
temàtics especialitzats, no concerneix d’entrada la totalitat de la comunitat
parlant, sinó tant sols els qui són professionals de cadascuna de les matèries
d’especialitat. En conseqüència, és als experts a qui s’adreça fonamentalment
l’activitat terminològica, per tal com en són els usuaris naturals.

El principi assumit per molts especialistes que una llengua sense
terminologia pròpia no és una llengua de cultura va determinar que força
especialistes en les branques de la ciència i la tècnica escrivissin en català
durant la dictadura. Aquesta activitat va ser a la base de les discussions que
l’any 1984 es dugueren a terme a la Direcció General de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya i que van conduir un any més tard a la creació
del TERMCAT. Gràcies a la resistència d’aquests científics i tecnòlegs,
l’activitat terminològica oficial l’any 1985 tenia unes bases discursives en
què basar-se i no es limitava a la creació ex novo de termes en català. La
majoria d’aquests especialistes procedien de les Seccions de l’Institut d’Estu-
dis Catalans 7.

7. Un dels precedents més clars d’activitat de fixació terminològica el trobem en alguns treballs
dialectològics publicats al Butlletí de Dialectologia Catalana, però sobretot en els Fulls
Lexicogràfics, una col·lecció d’opuscles en què especialistes de diferents camps discutien sobre els
criteris de normalització i adequació dels termes catalans.
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Per a la coordinació i fixació de la terminologia es va crear l’any 1985 el
TERMCAT, organisme inicialment sense personalitat jurídica, participat per
l’Institut d’Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya, i actualment ens
consorciat format per l’IEC (autoritat acadèmica), la Generalitat (adminis-
tració autonòmica) i el Consorci per a la normalització lingüística (admi-
nistracions locals) 8.

L’organització doncs de la terminologia catalana va seguir un model
diferent del de la lexicografia i l’onomàstica. Diferent del de la lexicografia,
perquè no és l’IEC qui es responsabilitza directament de la normalització i
fixació dels termes, sinó que ho fa indirectament a través de la seva parti-
cipació en el Consell Supervisor del TERMCAT, consell que fixa les formes
normalitzades. Allunyat del de l’onomàstica, perquè no és en l’interior de
l’IEC on es duen a terme els treballs terminològics.

L’activitat terminològica catalana partia d’una doble necessitat:
– de la necessitat dels especialistes de les diferents branques del saber, de

les professions i de l’activitat econòmica i cultural de disposar d’unitats
lèxiques en català avalades institucionalment. En aquest sentit es tracta
d’una activitat més pròpia d’especialistes que de lingüistes i més lligada
als sectors productius i didàctics que als pròpiament acadèmics,

– de la necessitat de la llengua catalana de posseir terminologia actualitzada
en tots els temes d’especialitat a fi d’assegurar l’ús del català en tots els
àmbits comunicatius. En aquest segon sentit es tracta d’una activitat de
base sociolingüística, que es dóna en el context d’un pla de normalització
o promoció de la llengua.
La creació del TERMCAT va suposar un pas important en l’activitat

terminològica catalana. Amb el centre la terminologia catalana va entrar en
un procés de treball dinàmic i sobretot sistemàtic i continuat. La feina de
producció terminològica directa o en col·laboració amb altres organismes, de
promoció de treballs de terminologia i de fixació de formes catalanes ha estat
notable. Basten les xifres següents per mostrar-ho:

Des del 1985 fins al 2005, ha produït més de 130 vocabularis com a autor
únic, ha estat coautor d’una trentena d’obres i n’ha assessorat més de dues-
centes. El nombre de termes que ha normalitzat a través del Consell
Supervisor fins al 2004 és de 6.002. (TERMCAT, 2006)
Els termes normalitzats pel Consell Supervisor, però, no són termes que

es considerin normatius. Poden arribar a ser-ho però només si la Secció
Filològica en proposa l’entrada al diccionari.

Conclusió
Ens proposàvem en aquesta exposició de repassar la feina normativa de
l’Institut d’Estudis Catalans sobre el lèxic, i més específicament sobre
l’onomàstica, la lexicografia i la terminologia.

8. Des de 1994 el TERMCAT és un organisme consorciat amb personalitat jurídica en el qual
participen la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la
Normalització Lingüística. Des d’aquest any la presidència del Consell de Direcció recau sempre en
el Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
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Com hem fet observar, els treballs duts a terme per l’IEC en els tres
àmbits no són pocs, sinó que mostren una activitat dinàmica, organitzada i
sistemàtica. Al darrere dels tres camps hi ha una labor feta important i unes
línies de futur a seguir. Les decisions que s’han pres sobre les responsabilitat
dels treballs en cada una d’aquestes àrees són conseqüència de la història de
l’Institut i del context en què cada sector es va organitzar.

I per acabar, més enllà de l’organització de la feina concreta, més enllà de
les activitats de consens inter-institucionals, hi ha present el respecte per les
decisions de l’Institut i la preservació de la normativa acceptada.
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Dixi espacial no situacional: anàlisi descriptiva i contrastiva *

Maria Josep CUENCA
Universitat de València Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Institut
d’Estudis Catalans

Introducció
La dixi és un dels fenòmens primordials del llenguatge i la comunicació.
Tanmateix, si deixem de banda els díctics personals (cf. per al català Nogué
2008a, 2008b), ha rebut poca atenció més enllà de les definicions i les classi-
ficacions generals que, quan mirem d’aplicar als textos, se’ns mostren massa
reduccionistes.

La dixi d’espai és un món polièdric que va molt més enllà de la funció
assenyaladora dins de l’espai físic de la comunicació. Posa en joc projeccions
metafòriques, basades en conceptes metalingüístics, en implícits, coneixe-
ments compartits i punts de vista que van negociant-se al llarg de l’intercanvi
comunicatiu.

Aquesta complexitat es posa de manifest en la pràctica docent. Quan s’ha
d’ensenyar la dixi espacial, s’observa que la definició del concepte i l’apli-
cació als textos generalment no encaixen.

Parem esment en els díctics espacials de l’exemple següent:
Marbella, amb l’alcaldessa, la primera tinenta d’alcalde i dos regidors a la
presó i mig consistori imputat per delictes relacionats amb la corrupció
urbanística, té des de divendres una comissió gestora. És la primera vegada,
en democràcia, que es dissol un ajuntament. Aquest nou organisme de salva-
ció que ha de governar Marbella fins al maig del 2007 hauria de ser immacu-
lat i fruit del consens, tal com exigeix una situació d’emergència. Però lluny
d’això, en el moment de la constitució de la gestora ja van sorgir les primeres
escletxes i dubtes. Per una banda, el PP no va votar el president, Diego
Martín, perquè és pròxim al PSOE. I per l’altra, resulta que un dels vocals del
PP és l’advocat defensor de dos imputats per corrupció, i els dos vocals del
PA havien col·laborat amb el GIL. No sembla que aquesta sigui la millor
manera de fer que els ciutadans tornin a confiar en les institucions. (El Punt,
24 d’abril de 2006, p. 21)
La referència a la comissió gestora es fa amb un nom precedit d’un díctic

que remet al text anterior (aquest organisme) per a indicar que és un
concepte proper en el text. Seguidament, això reprèn part de l’oració anterior,
com podem veure si reinserim l’antecedent: «lluny de això (= ser immaculat
i fruit del consens), en el moment de la constitució de la gestora ja van sorgir
* Aquest estudi forma part del projecte Cohestil (FFI2008-01230/FILO) subvencionat pel Ministeri
d’Educació i Ciència i del grup consolidat de recerca Grup d’Estudi de la Variació (GEV, 2009-SGR
521) subvencionat pe r la Generalitat de Catalunya.
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les primeres escletxes i dubtes». Finalment, aquesta (manera) ens remet al
contingut de les oracions anteriors referides a la constitució de la gestora. En
tots els casos, doncs, tenim elements díctics que assenyalen proximitat però
no en l’espai físic de l’enunciació, sinó en l’espai (metafòric) del text:
remeten a porcions del text anterior (com els pronoms de tercera persona o
l’article definit) i alhora indiquen que aquestes són pròximes en el
desenvolupament del text (com fan els díctics situacionals). Així doncs, hi ha
usos en què el díctic espacial no assenyala el context extralingüístic; es tracta
d’usos no situacionals, els quals són més freqüents que els situacionals, fins i
tot en la llengua oral. Observem la freqüència d’uns i altres usos en un
corpus de textos orals (Corpus Audiovisual Plurilingüe):

Tipus Nombre

Situacionals 047

No situacionals 133

Total 180

Taula 1. Tipus de díctics en el Corpus Audiovisual Plurilingüe

Un altre dels punts centrals de la descripció dels díctics espacials és
l’alternança dels graus de dixi. La relació tradicional entre graus de dixi i
persona gramatical queda clara en aquesta definició dels demostratius que
ofereix Badia (1994: 498):

Fent honor al significat etimològic (de ‘mostrar’) amb què els coneixem, els
demostratius situen els substantius [...] en un dels tres plans locatius en què
ocorren els fets expressats pel llenguatge [...]. Com és sabut, aquests plans
corresponen a les tres persones del discurs (jo, tu, ell [...]).
Se sol indicar que el català té dos sistemes díctics, un de binari (general) i

un de ternari (sistema valencià, que correspon a la distinció clàssica de la
qual també es mantenen restes, amb limitacions i particularitats, en alguns
altres parlars). El sistema binari, que Badia identifica com a proximitat-
llunyania, estableix un límit entre persones del discurs (primera i segona) i la
‘no persona’ (tercera). El ternari se sol descriure vinculat a les tres persones
discursives i s’identifica amb tres nivells de distància: pròxim, mediat –o
pròxim al receptor– i llunyà –o no pròxim ni a emissor ni a receptor– (Badia
i Margarit 1994, Hualde 1992, Lacreu 1992, Payrató 2002, Wheeler et al.
1999).

Si bé aquesta distinció pot ajustar-se als casos prototípics de dixi situa-
cional, no és difícil constatar que, en els usos no situacionals, l’alternança de
graus de dixi no sempre segueix les mateixes normes de distribució.
L’exemple següent il·lustra l’alternança d’un díctic textual de proximitat i un
de distància:

...el CAC perpetra uns textos florits propis del preciosisme purpurat. La
darrera d’aquestes pastorals, on perdona la vida a l’espot de les seleccions
nacionals, té tots els ingredients d’una filípica sacerdotal. Després de llegir-
la, hom no sap si mirar l’espot o anar-se a confessar, o gaudir sense com-
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plexos de l’atracció salvatge del pecat. Com sigui, tot el que ha passat, per
molt que estigui normalitzat, no sembla gens normal. Passo ràpid sobre
l’actitud del PP –i plataforma satèl·lit–, atès que es resumeix en aquella frase
tan precisa i cabrona: a sobre de cornuts, els catalans paguem el beure. (Pilar
Rahola, «CAC, el controlador», El Temps, 3 d’octubre de 2006, p. 14)
El díctic textual de proximitat, aquestes, i el substantiu pastorals, conjun-

tament, remeten a l’antecedent «uns textos florits propis del preciosisme
purpurat». En el segon cas, el sintagma aquella frase avança, catafòricament,
una frase feta «a sobre de cornuts, els catalans paguem el beure»; el díctic de
llunyania ens remet, en aquest cas, no a llunyania en el text (no hi ha gaire
més distància que en el primer cas) sinó a la llunyania temporal (és o es
presenta com una frase dita des de temps immemorials) i emocional (l’autora
no està d’acord amb el fet que s’acomplisca la dita); alhora marca la frase
com a compartida per emissora i receptors.

L’alternança entre primer i segon grau en exemples com l’anterior no
correspon, doncs, a la de l’ús situacional, que només trobem en exemples
com el següent:

Consulta la pàgina 26 i després la 73, i veuràs que l’autor contradiu en
aquesta el que diu en aquella (Wheeler et al. 1999: 111)
Com comenta Payrató (2002: 1167) respecte a l’exemple anterior, aquests

casos «semblen artificials fora de registres escrits i formals»; encara més, són
poc freqüents, per tal com és difícil trobar un context en què la referència de
l’antecedent siga suficientment clara i se solen preferir altres mecanismes de
represa referencial.

En aquesta presentació, analitzarem la dixi espacial no situacional, en
contrast amb la situacional, centrant-nos en dos aspectes complementaris:
– El tipus de dixi identificats en un corpus oral (Corpus Audiovisual

Plurilingüe, Payrató & Fitó 2008);
– L’ús dels díctics en corpus escrit narratiu, basat en l’anàlisi de 100 pà-

gines dels originals anglesos de les novel·les Through a Glass Darkly de
Donna Leon i The Interpretation of Murder de Jed Rubenfeld i la
traducció al català de les obres (Cristall enverinat i La interpretació del
crim, respectivament) 1.
Com a conclusió, definirem els processos de dixi i anàfora i compro-

varem que la dixi no situacional, i en concret la textual, que n’és el tipus més
freqüent i prototípic, es pot caracteritzar com un tipus intermedi entre aquests
dos procediments de referència bàsics.

1. Tipus de dixi
Com ja va assenyalar Bühler en el seu treball pioner sobre el tema i poste-
riorment han constatat també altres estudiosos, la dixi és un procés complex.

1. Volem agrair a Edicions 62 la cessió de la versió electrònica dels dos textos traduïts. Les
referències completes dels llibres són: Donna Leon, Through a Glass Darkly, Londres, Arrow
Books, 2006. Trad. cat.: Cristall enverinat, Barcelona, Edicions 62, 2006. Traductors: Anna Mauri i
Batlle, Anna Roca Puntí i Joan Puntí i Recasens; Jed Rubenfeld, The Interpretation of Murder,
Londres, Headline Review, 2006. Trad. cat.: La interpretació del crim, Barcelona, Edicions 62, 2007.
Traductor: Albert Torrescasana Flotats.
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Bühler (1934) parlava de tres modes de dixi: ad oculos, anafòrica i am
Phantasma. Altres autors n’han afegit altres tipus, com la dixi simbòlica
(Fillmore 1982), la dixi textual (Lyons 1977, Conte 1999) o discursiva
(Webber 1991), la dixi emotiva (R. Lakoff 1974) o empàtica (Lyons 1977,
Cornish 1999).

Tanmateix, l’anàlisi de corpus mostra altres usos. La taula 2 resumeix els
usos trobats en el Corpus Audiovisual Plurilingüe (CAP).

Tipus d’interpretació Tipus Casos

Antecedent
extralingüístic Dixi situacional 47

Antecedent
lingüístic Dixi textual 71

Dixi am Phantasma 1

Dixi presentacional 1

Ús indefinit 16

Ús expletiu 22

Sense antecedent

Ús gramaticalitzat 22

Total 180

Taula 2. Freqüència dels díctics en CAP segons el tipus de dixi 2

A continuació revisarem els diferents tipus 3.

1.1 Dixi situacional

Els díctics prototípics són els situacionals, és a dir, aquells que indiquen
proximitat o distància física d’un objecte o entitat respecte a l’emissor.
(1)
27 (.. 0.83) que jo em pensava_
28 que em portarien a no sé quin hospital_
29 que d’allà no sortia_
30 p(e)rò al final:_
31 re\
32 (.. 0.58) al final:_
33 l’hospital era més modern que els d’aquí (C2CN16SS, 176)4

2. Les formes identificades són les següents:
primer grau (122 exemples): aquest-a-s-es (19), aquí (20), això (43), així/aixís (42);
segon grau (58 exemples): aquell-a (10), allà (31), allí (2), ahí (2), allò (13).

En sentit estricte es pot considerar que així no és un díctic espacial, però considerem que s’hi pot
incloure atès que equival a «d’aquesta manera».
3. Per a un estudi més detallat, vegeu Cuenca (2010), d’on prové l’anàlisi que presentem en aquest
apartat.
4. La identificació dels exemples correspon al text del corpus, seguit del número de la fitxa de la
nostra base de dades. En els exemples cada grup tonal va precedit del número que l’identifica dins de
la transcripció del text; d’altra banda, el díctic és identificat en cursiva i l’antecedent, si n’hi ha i és
present en el fragment seleccionat, apareix subratllat.
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En (1), observem usos molt clars dels díctics adverbials allà i aquí. La
informant està parlant d’una situació en què, estant de viatge a Egipte, va
tenir un atac d’asma i la van portar a un hospital. Des del seu lloc enunciatiu,
Barcelona, defineix un espai llunyà, allà (l’hospital del país estranger, el país
estranger), i un espai proper, aquí (Barcelona, Catalunya). Fixem-nos que, la
indicació concreta del referent (si és l’hospital, la ciutat o el país, en el
primer cas; la ciutat, el país, l’estat, el continent o el primer món, en el
segon) no queda definida, atès que no es considera necessari per al progrés
del discurs 5. Si es vol concretar més, sovint es recorre a una aposició, com
en el cas de (2), on allí, va seguit d’una aposició (Tarragona).
(2)
03 un cop_
04 casi--
05 (. 0.12) tenim un accident amb mon pare\
06 perquè anàvem_
07 (. 0.21) ntx\
08 allí Tarragona_
09 {(AC) jo visc a les afores_ (C1CN22CS, 107)

Aquest funcionament, típic de la denominada dixi ad oculos, no és, però,
el de la majoria dels díctics espacials del corpus, segons que revisem i
il·lustrem a continuació.

1.2 Dixi textual

Hi ha díctics espacials que, en sentit estricte, no assenyalen l’espai físic en
què es produeix l’enunciació 6.
(3)
03 hi ha un nen_
04 que:_
05 té:_
06 am un pot_
07 una granota_
08 ECC mhm\
09 i té un gosset\
10 no
11 (INH)
12 i:_
13 se’n va al llit_
14 i la granota està dins del--
15 d’aquest pot\
16 de vi[dre\] (C1TN22CS, 137)7

5. Gelabert (2006) tracta aquesta qüestió en un article dedicat a la dixi de temps i de lloc
(concretament en hoy i aquí) en discurs polític espanyol.
6. Albadalejo (1998) ofereix una interessant anàlisi dels díctics d’espai en un corpus de conversa
espontània en català. Tanmateix, no és fàcil comparar els seus resultats i els nostres, ja que parteix
d’una definició, delimitació i classificació dels díctics d’espai diferent de la que proposem ací.
7. En els exemples, les sigles ECC precedeixen les intervencions de l’entrevistadora. La resta de
segments corresponen a la informant.
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(4)
72 (. 0.19) i llavors cau a una xarca de_
73 (. 0.15) d’aigua_
74 ECC mhm\
75 (.. 0.56) i:_
76 allà_
77 doncs_
78 (INH)
79 es troba a:mb_
80 (..0.45) am(b) una família de granotes_(C1TN25CS: 15)

Els exemples anteriors corresponen a narracions de la història gràfica
«Granota, on ets?». En (3) aquest remet a una menció propera del nucli
nominal, pot, i, per tant, s’assenyala el text com a espai. En (4) allà indica
llunyania, però no en el context enunciatiu pròpiament: allà té un antecedent
proper textualment, la xarca d’aigua, però l’emissor presenta aquest lloc
com a llunyà del seu del seu espai i temps d’enunciació (el seu aquí i ara).

Casos com aquests impliquen una interpretació metafòrica de l’espai. En
efecte, com hem explicat amb més detall en Cuenca i Ribera (2009), hi ha
processos vinculats a la progressió del discurs que s’expressen a partir de
metàfores metatextuals. És a dir, metàfores en les quals el text (domini meta
de la projecció metafòrica) s’entén com a espai (domini origen) i, en concret,
impliquen una conceptualització de l’enunciació com si fos un espai físic) a
partir de la metàfora EL TEXT ÉS UN ESPAI 8. Així, els elements afectats per
aquest tipus de metàfora metatextual en comptes d’assenyalar el context
extralingüístic, remeten al context lingüístic.

El díctic espacial pot assenyalar proximitat o llunyania a una unitat del
co-text, com en el cas de (5):
(5)
72 mira damunt d’una roca_
73 li surt un cérvol_
74 (.. 0.30) se li puja_
75 i aquest cérvol_
76 li tira:_
77 cap am un:_
78 barranc_
79 que hi ha un riu\
80 i cauen e:l gos i el nen\ (C1TN22CS, 138)

En (5) aquest remet, juntament amb el nom cérvol, a la primera menció
de l’animal, molt propera textualment. El díctic emfasitza el fet que el cérvol
és un actant focal en la història que es narra.

Tanmateix, sovint, el díctic no marca proximitat o distància en el text (o
no únicament), sinó en el temps o en l’estat emotiu de l’emissor. La distància
en el temps, com en el cas de l’exemple (4) anterior o de (6), és possible a
partir d’un procés metafòric pel qual el progrés textual es concep com un
transcurs temporal.
8. Aquesta metàfora és tan potent i està tan assimilada que es podria defensar que el text és un espai
en sentit literal; de fet, no és estrany sentir a parlar de l’espai textual o l’espai discursiu. Tanmateix,
el text no és un espai físic com ho és una ciutat o una habitació. El text o discurs és el seguit de
signes lingüístics relacionats i amb una funció comunicativa; així doncs, entendre’l com a espai
implica una metàfora metalingüística (cfr. Cuenca & Ribera 2009).



DIXI ESPACIAL NO SITUACIONAL: ANÀLISI DESCRIPTIVA I CONTRASTIVA 41

(6)
07 no sortia
08 (. 0.15) perquè:_
09 els dissabtes_
10 doncs_
11 feia alemany i anglè:s_
12 en una acadèmia_
13 i_
14 m’havia d’aixecar molt aviat
15 (INH)
16 p(e)rò aquell dia_
17 doncs bueno
18 el meu nòvio:_
19 i tota la colla_
20 se n’anave:n_
21 fora_
22 (. 0.15) i vaig dir_
23 vinga va
24 doncs sortiré (C1CN05CC, 127)

En (6), la combinació del demostratiu amb un nom de significat temporal,
dia, ens indica una temporalitat distant respecte a l’enunciació actual.

En altres casos, el díctic espacial indica la proximitat o la distància
emotiva amb què l’emissor percep el referent 9.
(7)
74 p(e)rò vaig sentir un soroll_
75 vaig mirar cap a la dreta_
76 i_
77 (.. 0.56) dic_
78 aquesta em menja (C2CN14SS, 89)

(8)
76 així_
77 que és que no sabia com reacciona:r_
78 (.. 0.36) i {(??) ell--}
79 quan em vaig aixecar_
80 {(@) volia agafar el tio aquell_
81 i estrangular-lo (C1CN05CC, 31)

En (7), aquesta remet a una menció anterior (en el segment 61) de la noia
de qui es parla. El díctic indica una proximitat emotiva, ja que no hi ha ni
proximitat textual de l’antecedent ni tampoc temporal. Semblantment (8), la
referència a el tio aquell indica distància no pròpiament espacial i textual,
sinó emotiva: la informant manifesta menyspreu respecte a la persona de qui
parla, que va provocar l’accident de què va ser víctima; la posposició del
demostratiu reforça aquesta lectura.

Així doncs, la dixi textual pot afegir una idea de distància o proximitat
temporal i emotiva, matisos que de vegades apareixen barrejats, especialment
en el discurs narratiu, en el qual la distància emotiva sol vincular-se a
l’aparició del punt de vista del narrador i a la interacció entre el món de la

9. Es tracta de la dixi emocional (Lakoff 1974) o empàtica (Lyons 1977).
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narració i el món narrat. Aquest efecte sol anar unit a la distància temporal
subjectiva que l’emissor estableix respecte al referent.

1.3 Usos sense antecedent

Hi ha casos en què el díctic no és situacional ni té un antecedent textual, és a
dir, no assenyala res en el context extralingüístic ni lingüístic. Es tracta de la
denominada dixi am Phantasma (o recognoscitiva) i l’ús presentacional, més
propi de l’anglès que del català. Aquests usos es poden considerar variants de
la dixi textual o incloure’s en un concepte més global, el de dixi discursiva.
El referent que «s’assenyala» es troba a la ment dels interlocutors.

La dixi am Phantasma es produeix quan el díctic indica distància en
l’àmbit del coneixement compartit per l’emissor i el receptor (Bühler 1934;
Halliday i Hasan 1976: 61; Conte 1999: 60). En aquest cas el díctic no té
antecedent textual, característica de què dóna compte la denominació am
Phantasma. En la dixi am Phantasma es metaforitza com a espai la memòria
i el coneixement compartit i el díctic ni assenyala el context extralingüístic ni
té un antecedent textual.
(9)
207 em deia que:_
208 pugés_
209 que tenia la:_
210 la cara plena de:_
211 (... 1.14) {(P) com es diu allò_
212 bueno_
213 de_}
214 màscares d’aquestes que es posen_
215 [no/]
216 ECC [mh][m\]
217 [ver]des_ (C2CN12SS, 170)

En l’exemple anterior el demostratiu apel·la al coneixement del receptor
del que són les màscares cosmètiques que es posen a la cara. L’acció díctica
no afecta l’espai físic ni el text com a espai, sinó que remet a la concepció
metafòrica del coneixement compartit entès com a espai que es pot asse-
nyalar i on els conceptes es poden considerar propers o llunyans. Aquest
recurs a un díctic am Phantasma, que és generalment poc freqüent, pot
esdevenir, com en aquest cas, un mecanisme de compensació: la informant
no sap el nom del producte.

La dixi presentacional es dóna quan un díctic de proximitat introdueix un
nou referent en un text narratiu, destacant-ne la importància i donant-lo com
si fos conegut per a emissor i receptor, tot i que per al segon no ho és. En la
dixi presentacional, tampoc no hi ha un antecedent i és el coneixement
compartit i el marc narratiu el que permet l’ancoratge enunciatiu. Vegem-ne
un exemple citat per Cornish (1999: 26).
(10) Because there’s this guy Louie Gelman, he went to a big specialist, and

the guy ... analyzed it wrong.
El demostratiu this, com en la dixi am Phantasma, no té un antecedent

lingüístic, sinó que introdueix en el text un referent nou. Tanmateix, en
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aquest cas és completament nou (té caràcter catafòric), com si l’introduïm
amb un article indefinit, però hi afegim una marca de «high focus» (cfr.
Strauss 2002: 146), és a dir, el díctic destaca que és rellevant per al text que
segueix, que n’esdevé el tòpic principal que es desenvoluparà a continuació.

No hem identificat cap cas clar de presentacional en el nostre corpus (no
és habitual en català), però n’hi ha un exemple que s´hi aproxima:
(11)
01 ECC què vas viure:_
02 (. 0.26) com et vas sentir\
03 I24 (. 0.28) (INH)
04 bueno_
05 va ser_
06 e_
07 (. 0.26) bueno\
08 fa poc_
09 quan vaig (a)nar a un congrés x inter[naciona:l_]
10 ECC [aha:\]
11 I24 am(b) aquesta associació_
12 (INH)
13 i llavors_
14 bueno\
15 vam fer un viatge:_ (C1CN24CS, 61)

Encara en el grup dels díctics sense antecedent, podem identificar usos
indefinits, expletius i gramaticalitzats, en què el díctic ha perdut la força
assenyaladora originària.
(12)
42 despré:s_
43 allò de le(s)_
44 abe:lles_
45 (.. 0.47) que també:_
46 bueno\
47 (.. 0.34) troben una sèrie de proble:mes_ (C1TN05CC, 5)

En algunes ocasions el díctic té un valor indefinit, neutre, que pot
esdevenir expletiu si és completament prescindible sintàcticament i buit de
significat referencial. Vegem-ne alguns exemples:
(13)
64 mira per fora de la:_
65 finestra:_
66 (. 0.10) comencen així a mirar_
67 (. 0.25) i aleshores_
68 quan ja han sortit de l’habitació_
69 comencen com a buscar-la_ (C2TN12SS, 22)
(14)
33 {(AC) es troba am(b) un seguit de proble:[mes_]}
34 ECC {(P) [mh][m\]}
35 [al] gos se li posa la:_
36 allò a sobre\
37 (.. 0.31) e:l_
38 pot de vidre\ (C1TN05CC, 4)
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En els exemples anteriors, trobem díctics de distància que són redundants
o prescindibles; de fet, podríem dir comencen a mirar, se li posa a sobre el
pot de vidre. Aquests usos són molt característics de la gramàtica de l’oral i
se solen evitar en l’escrit, ja que es relacionen amb la manca de planificació i
la impossibilitat de revisió típica de la conversa informal.

Un cas semblant, tot i que no vinculat a la informalitat, és la del refor-
çament díctic de les relatives, com en (15), on allà és igualment prescindible
sintàcticament i només reforça el relatiu on:
(15)
241 {(AC) llavors al final_
242 vam decidir que ense separaríem_
243 allà on trobéssim lloc\} (C1CN24CS, 48)

L’oralitat es reflecteix molt clarament en els usos indefinits i expletius, en
què el díctic és sobrer, des d’un punt de vista logicista, però té una funció
discursiva important com a mecanisme compensatori o reparador de diverses
dificultats plantejades pel caràcter espontani, no preparat, del discurs que es
produeix.

Finalment, hem identificat alguns usos fixats o gramaticalitzats en frases
fetes (p. ex. alguna cosa així, o així) o en estructures que funcionen com a
marcadors del discurs (p. ex. doncs això; i això; això).
(16)
05 (. 0.23) tenia una_
06 una granota_
07 suposo com a:_
08 animal domèstic_
09 o així (C1TN06CC, 133)
(17)
76 comencen a:_
77 perseguir-lo_
78 i se- --
79 (.. 0.34) i comencen a córrer_
80 i—
81 i això\
82 (.. 0.56) i llavors_
83 després també_
84 doncs_
85 x—
86 (. 0.27) apareix un musso:l_ (C2TN16SS, 147)

En aquest segon cas (17), el díctic s’usa per a indicar una mena de fron-
tera en la narració, atès que dóna pas a un canvi estructural; aquesta mena
d’usos gramaticalitzats fins i tot poden marcar la fi del text (18).
(18)
108 li veuen molt feliç_
109 (INH)
110 amb la: seva parella_
111 se’n van\
112 ECC (.. 0.46) mhm\
113 I14 (.. 0.51) {(P) això\
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114 (. 0.25) [ja està\]}
115 ECC [molt bé\] (C2TN14SS, 26)

Aquests usos, doncs, es poden considerar de marcador del discurs: el
díctic ja s’ha gramaticalitzat, totalment o parcialment, sol o en una estructura
més complexa; fa una funció d’estructuració discursiva i ha perdut o afeblit
el significat díctic en favor d’un significat procedimental (tancar una seqüèn-
cia o un text, continuar un tema, etc.).

En resum, hi ha díctics espacials que no tenen un ús situacional, és a dir,
no tenen com a funció única i exclusiva indicar proximitat o llunyania res-
pecte als interlocutors en l’espai de l’enunciació. En aquests casos, parlem de
dixi textual i d’altres valors propers, vinculats a una interpretació metafòrica
de l’espai. La dixi textual implica l’ús d’un díctic que remet al text. El díctic
no perd el valor assenyalador i continua indicant proximitat o distància res-
pecte a l’emissor; amb tot, la distància o la proximitat que indica no és literal,
física, sinó metafòrica. Es tracta d’una metàfora que té diferents concrecions:
el text com a espai, el text com a transcurs temporal i l’emoció com a espai.
Hi ha un tercer gran grup de díctics espacials, els que no tenen antecedent ni
extralingüístic ni lingüístic, que inclou la dixi am Phantasma i la presenta-
cional, en què hi ha un díctic espacial que ens situa en l’espai de la memòria i
el coneixement compartit i, finalment, l’ús indefinit, expletiu i gramatica-
litzat, en què el díctic no assenyala, sinó que ocupa l’espai d’una expressió
que no es troba o deixa sense concreció algun espai sintàctic o discursiu.

El nostre corpus oral ens ha mostrat, en fi, algunes de les concrecions de
la complexitat de la dixi i ens ha fornit exemples de diferents tipus de dixi,
entre els quals la situacional no és la més freqüent (47 casos, 26,1%). Tant en
la llengua escrita com en l’oral, la dixi més freqüent és la textual (71 casos,
39,4%), que té un paper rellevant com a mecanisme cohesiu, juntament amb
l’anàfora i la connexió.

2. Anàlisi contrastiva
Una altra via per a acostar-nos a la complexitat del funcionament dels díctics
espacials és comparar llengües amb sistemes diferents. A continuació, expo-
sarem breument els resultats de la comparació de l’ús dels demostratius en
dues novel·les escrites en anglès i traduïdes al català oriental (Cuenca &
Ribera 2010).

L’anglès té un sistema díctic binari, però amb una distinció diferent de la
del català, ja que separa l’espai de l’emissor de la resta d’espai, com mostrem
en la taula 3, on recollim les formes del corpus narratiu.

El primer que crida l’atenció d’aquestes xifres és que no hi ha una
correspondència numèrica entre els demostratius de l’anglès i els del català).
De fet, els demostratius catalans s’han usat per a traduir formes no demos-
tratives; es tracta del fenomen que hem denominat de sobremarcatge, que es
mostra en els exemples següents (19) i (20).
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Pròxim Llunyà
Espai díctic

D1 D2 D3

formes
this
these

that
thoseAnglès

N (%) 236 (48,3%) 253 (51,7%) 489

formes

aquest, aquesta
aquests, aquestes
això
així

aquell, aquella,
aquells, aquelles
allò

N (%) 277 (58,6%) 196 (41,4%) 473Català

N
díctic anglès >
díctic català

202 84 286

Taula 3. Sistemes díctics i formes de demostratius del corpus

(19)

Who could come and stack those
blocks of marble one on top of the
other and have the finished products
display such effortless grace? (Glass,
59)

Digueu-me qui podria alçar aquests
blocs de marbre un sobre l’altre i
aconseguir que el producte final des-
prengués aquesta elegància natural
que els caracteritza.

(20)

‘Come and meet my wife.’ Brunetti
followed him over to the woman...
(Glass, 45)

Vingui a conèixer la meva dona. Ell
el va seguir fins a aquella dona...

Veiem com en els exemples anteriors, els demostratius tradueixen dos
especificadors nominals: un indefinit (such) i un article definit (the).

Ara bé, l’elevada xifra de sobremarcatge (187 casos, 39,5% dels díctics
catalans) supera amb escreix la diferència de formes díctiques d’una llengua
a una altra. Podem deduir, doncs, que hi ha també molts díctics anglesos que
no s’han traduït com a díctics en català; dit d’una altra manera, molts díctics
s’han neutralitzat en la traducció (40,1% dels díctics en anglès), com veiem
en (21):

(21)

‘All they make is that tourist crap.
You know, the porpoises leaping up
out of the waves. And toreadors.’
(Glass, 26)

—Només fan rampoines per a turis-
tes. Ja saps què vull dir: balenes
blanques saltant per sobre les ones. I
toreros.
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Les diferències entre els originals i les traduccions queden més paleses si
tenim en compte els graus de dixi (taula 4).

Català
Anglès D1

aquest
D2

aquell
Formes

no díctiques Total

Díctic 1
(this, these) 112 (22,9%) 42 (8,6%) 82 (16,7%) 236 (48,2%)

Díctic 2
(that, those) 96 (19,6%) 43 (8,8%) 114 (23,3%) 253 (51,7%)

Total 208 (42,5%) 85 (17,4%) 196 (40,1%) 489 (100%)

Taula 4. Traducció dels demostratius segons el grau de dixit

Observem que la neutralització és molt alta (196 casos), especialment en
el cas del segon grau (23,3% dels casos).

Els díctics traduïts per díctics o bé mantenen el centre díctic o bé el
canvien. El manteniment es dóna en 155 casos (31,7%): 112 (22,9%) són
díctics de primer grau i 43 de segon grau. El canvi afecta 138 casos (28,2%),
96 dels quals (19,6%) són de segon grau en l’original anglès.

Podem concloure, doncs, que el primer grau té un nivell d’estabilitat més
alt que el segon grau. No obstant això, el primer grau sovint prové d’un se-
gon grau en anglès, cosa del tot lògica si tenim en compte que el primer grau
del català correspon tant a la proximitat directa a l’emissor com a la proxi-
mitat mitjana. En efecte, els canvis de centre díctic en la traducció se centren
en l’espai intermedi.

Figura 1. Correspondències entre els espais díctics

L’anàlisi detallada del tema ens duu a estudiar les diferents estratègies de
traducció dels díctics de l’anglès al català, que, com hem anunciat, són tres:
1. Manteniment del centre díctic (D1>D1, D2>D2)
2. Canvi del centre díctic (D1>D2; D2>D1)
3. Neutralització (D > no-D, D > Ø), és a dir, el díctic és traduït per una

unitat no díctica o és eliminat.
Com veurem, la tria d’aquestes estratègies és clarament diferent segons

que els díctics siguen situacionals o no situacionals.
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2.1 Traducció de díctics situacionals

Els díctics situacionals manifesten una tendència majoritària al manteniment
i es neutralitzen poc, com mostra la taula 5:

D1 D2 TOTAL

1. Manteniment 49 (58,3%) 6 (7,2%) 55 (65,5%)

2. Canvi 4 (4,7%) 10 (11,9%) 14 (16,6%)

3. Neutralització 8 (9,5%) 7 (8,3%) 15 (17,8%)

TOTAL 61 (72,6%) 23 (27,4%) 84 (100%)

Taula 5. Traducció de díctics situacionals

Els demostratius de primer grau tendeixen a mantenir-se, atès que en les
dues llengües s’associen amb l’espai de l’emissor.
(22)

The coroner said he could by no means
allow it: in cases of homicide, the
decedent’s body must by law be taken
into custody for an autopsy. ‘Not this
body,’ answered Banwell. (Murder, 27)

El forense li va dir que no ho podia
permetre de cap manera: en casos
d’homicidi, el cos del difunt que-
dava custodiat fins que li practica-
ven l’autòpsia.
—Doncs aquest cos no —va dir

en Banwell.

Les formes de segon grau no són gaire freqüents i admeten les tres
estratègies amb un predomini del canvi (23), seguit per la neutralització (24).
(23)

... Usually they served the sort of still
red that came in large bottles, and
instead of the thin glass he had in his
hand, the wine was served in plast
cups. ‘And those?’ she asked. (Glass,
40)

Normalment servien aquell vi negre
sense efervescència que venia en
ampolles grosses, i en lloc de la de-
licada copa que tenia a la mà el
distribuïen en gots de plàstic. —¿I
aquestes peces?— va preguntar ella.

(24)

Further to relax the atmosphere, Bru-
netti said, ‘I was just looking at those
flowers across the way’ –gesturing with
his head towards the garden– ‘and
wondering what we were doing inside
on a day like this.’ (Glass, 2)

Per relaxar encara més l’ambient,
Brunetti va fer un senyal amb l cap
en direcció al jardí mentre deia: —
Només mirava les flors de l’altra
banda. Em preguntava què fem aquí
en un dia com aquest.
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2.2 Traducció dels díctics no situacionals

Les estratègies de traducció dels díctics no situacionals són ben diferents,
com es presenta en la taula 6.

Estratègia D1 D2 Total

1. Manteniment 63 (15,6%) 37 (9,1%) 100 (24,7%)

2. Canvi 38 (9,4%) 86 (21,2%) 124 (30,6%)

3. Neutralització 74 (18,3%) 107 (26,4%) 181 (44,7%)

TOTAL 175 (43,2%) 230 (56,8%) 405 (100%)

Taula 6. Traducció de díctics no situacionals

En contrast amb el que s’esdevé en el cas dels situacionals, la neutralitza-
ció és l’estratègia preferida per a traduir díctics no situacionals (181, 44,3%).
Quan el demostratiu es neutralitza pot eliminar-se (25) o pot ser substituït per
una altra forma, sobretot un pronom feble o un article (26).

(25)

‘I know,’ answered McClellan definiti-
vely. ‘I won’t hear another word of this
ludicrous slander. Now go home. You
are not fit to be in your office in this
state. Get some rest. That’s an order.’
(Murder, 196)

—Ho sé —va respondre en Mc-
Clellan amb contundència. I no
penso sentir més calúmnies sense
solta ni volta. I ara vagise’n a casa.
En aquestes condicions no pot
treballar. Descansi una mica. És
una ordre.

(26)

The horse in question belonged to a
carriage that ha just emerged from a
construction site on Fortysecond Street,
where the steel skeleton of a new nine-
story commercial building was being
raised. The man driving this carriage
was superbly attired (Murder, 141)

El cavall en qüestió era d’un car-
ruatge que acabava de sortir d’una
obra situada al carrer Quaranta-dos,
on s’alçava l’esquelet d’acer d’un
edifici d’oficines de nou pisos.
L’home que conduïa el carruatge
anava de vint-i-un botons

(27)

Despite the mayor’s command, Hugel
hadn’t circulated to his staff the offer
of a reward to anyone who found the
Riverford girl’s body. But he could
hardly be blamed for that, Hugel told
himself. (Murder 158, M147)

Malgrat que l’alcalde li havia
ordenat que informés el personal
que hi havia una recompensa per a
qui trobés el cos de la filla dels
Riverford, el forense no n’havia
posat ningú al corrent. Però ell no
en tenia cap culpa, es va dir.
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La neutralització s’activa principalment per factors sintàctics vinculats al
sistema fòric del català. Així, tendeixen a eliminar-se pronoms díctics en
posició de subjecte, com en l’exemple (25) anterior, i se solen pronominalit-
zar els sintagmes nominals o preposicionals que contenen un demostratiu,
com en el fragment (27).

Constatem que el català mostra una tendència a evitar el marcatge díctic
en contextos en què el díctic s’interpretaria com a massa focal o emfàtic 10.

El canvi és la segona estratègia de traducció més freqüent (124 casos,
30,6%). En general, els canvis van de segon a primer grau, cosa lògica atès
que, com hem dit, el primer grau (aquest) inclou tant l’espai de l’emissor
com el del receptor. Així, aquest canvi s’activa quan l’antecedent es troba en
una intervenció prèvia del receptor o es refereix al receptor.

(28)

‘Weak little idiot.’ ‘You wouldn’t say
that if you talked to her,’ he said.
(Murder 83)

—Idiota i bleda.
—No ho diria pas, això, si parlés amb
ella.

(29)

It must be hard on you to be associat-
ed with that. (Murder 214)

Deu ser difícil, per a vostè, que
l’associïn amb tot això.

Semblantment, la presència de la primera persona explica canvi a primer
grau en català.

(30)

Go out there and cause trouble and
get arrested and get your name ir
the paper. Stupid bastard. You
never had any sense. Now those
bastards at the Gazzettino are
calling me.’ (Glass 20)

Vés cap allà i fica’t en problemes, i que
t’arrestin i el teu nom surti als diaris.
Malparit! Sempre has estat un cap de
pardals. I ara aquests malparits del
Gazzettino m’estan trucant a mi.

En l’exemple anterior, la primera persona singular pot explicar la
traducció de those per aquest. D’altra banda, també és freqüent un canvi de
segon a primer grau en construccions gramaticalitzades o més o menys
fixades (com ara that’s, that is why).

(31)

‘How does he manage to keep his
workmen?’. Brunetti asked. ‘Well, he
does and he doesn’t,’ Vianello said
‘At least that’s what I’ve heard.
(Glass 26)

—Bé, n’hi ha que marxen i n’hi ha
que no —va dir Vianello—. Com a
mínim, això és el que m’han dit.

10. D’altra banda, un canvi en la construcció o la presència de més de dos díctics també afavoreixen
la neutralització de díctics.
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El canvi va de primer a segon grau és menys freqüent o sol produir-se en
contextos en què, en anglès, es remarca narrativament la identificació del
narrador amb un personatge:

(32)

‘It’s Wednesday,’ the man said. ‘So
there’ll be liver. It’s good.’ ‘With po-
lenta?’ Brunetti asked. ‘Of course,’
the man said, pausing to glance aside
at this man who spoke Veneziano yet
who had to ask if liver was served
with polenta. (Glass, 93, G195)

Avui és dimecres, o sigui que hi hau-
rà fetge. El fan bo. —¿Amb polenta?
—va demanar Brunetti. —És clar —
va respondre l’home, aturant-se per
donar un cop d’ull a aquell paio que
parlava veneziano però havia de pre-
guntar si el fetge se servia amb
polenta.

El canvi de díctic fa que es perda aquesta identificació i que es reforce el
límit entre el món narrat (M1) i el món de la narració (M2).

El manteniment de grau en els díctics no situacionals és l’estratègia de
traducció menys freqüent (100 casos, 24,7%). Es manté el primer grau quan
hi ha una associació amb l’emissor i el segon grau quan es marca una
distància clara.

(33)

‘Why? It’s not a job you’re ... afraid
of losing, is it?’ [...]
‘Oh, no, of course not.’ [...] After a
long pause, Assunta went on, ‘You
just want these things to last for ever,
I guess.’ (Glass, 49)

— ¿Per què? No has de tenir por de
perdre-la, ¿oi? [...]
—Ah, no, és clar que no. — […]
Després d’una llarga pausa, va
continuar—:
Suposo que només vols que aquestes
coses durin per sempre.

(34)

it was the Veneziano stretto that was
sure to defeat any ear not born within
a hundred kilometres of the laguna.
Yet how sweet it was to hear that
dialect, so much like the one his
grandmother had spoken all her life
(Glass, 81)

sens dubte era el veneziano stretto
allò que hauria derrotat qualsevol
oient que hagués nascut més enllà
d’un centenar de quilòmetres al vol-
tant de la laguna. I malgrat tot, que
n’era de dolç aquell dialecte, tan
semblant al que la seva àvia havia
parlat tota la vida

D’altra banda, cal notar que és més freqüent que hi haja manteniment en
el món de la narració (M2, 69 casos), com en el primer dels dos exemples
anteriors, que en el món narrat (M1, 31 casos), com en el segon dels exem-
ples, i, al contrari, més canvi en el primer (78 casos) que en el segon
(46 casos); la neutralització és pràcticament igual en els dos mons.

En síntesi, la jerarquia de traducció dels díctics no situacionals en català
es pot formular així:
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Neutralització (181)
més amb D2 107

i en M2 94

> Canvi (124)
més amb D2 86

i en M1 78

> Manteniment (100)
més amb D1 63

i en M2 69

Figura 2. Jerarquia de traducció dels díctics no situacionals

Aquesta jerarquia diferencia clarament els usos no situacionals dels situa-
cionals, en els quals, com hem dit, l’estratègia clarament preferida és el man-
teniment (65,5%), mentre que la neutralització (17,8%) i el canvi (16,6%)
tenen una presència molt més baixa atribuïble a les diferències en l’espai
díctic intermedi.

Conclusió: la dixi espacial no situacional, entre la dixi i l’anàfora
El nostre estudi s’ha orientat a mostrar que la dixi situacional representa
només una part, i encara reduïda quantitativament, dels usos espacials en
català. El nostre corpus oral ens ha fornit exemples de diversos tipus de dixi.
La situacional, la prototípica, assenyala l’espai de l’enunciació. La dixi
textual implica que el díctic assenyala el text, considerat com a espai meta-
fòric; té un antecedent en el text, al qual remet directament, i marca proxi-
mitat o distància textual, temporal o emotiva, valors que poden sumar-se. En
els casos de la dixi am Phantasma i presentacional, hi ha un díctic espacial
que no assenyala l’enunciació ni el text anterior o posterior, sinó que ens
situa en l’espai de la memòria i el coneixement compartit. Finalment, l’ús
indefinit, l’expletiu i el gramaticalitzat inclouen un díctic que ja no asse-
nyala: ha perdut (o té molt esmorteït) el valor díctic i sovint deixa sense
concreció algun espai sintàctic o discursiu.

Entre els usos no situacionals destaca la dixi textual, la més freqüent i la
base de la resta d’usos. Aquest procediment cohesiu se situa entre els dos
grans mecanismes de referència: la dixi i l’anàfora.

En termes generals, podem dir que la dixi textual es diferencia de la
situacional (o ad oculos) pel fet que en la segona «il parlante dà istruzioni al
destinatario per identificare un referente extratestuale», mentre que en la
primera «il parlante dà istruzioni al destinatario per identificare un referente
che è collocato nel testo stesso, un referente intratestuale» (Conte 1999: 18).
En aquest sentit la dixi textual s’aproxima a l’anàfora, ja que, prototípica-
ment, el díctic textual té un antecedent dins del text; tanmateix, no podem
considerar-la un tipus «normal» d’anàfora, atès que el valor díctic espacial es
manté, tot i que metaforitzat (no assenyala espai físic, sinó el text com a
espai).

Per sintetitzar la diferència entre dixi i anàfora, partirem d’un exemple en
què hem assenyalat tres marcants de referència relacionats i alhora diferents:
avui, això, aleshores (cf. Cuenca 2008: cap. 3, ap. 7 i Cuenca 2009).

Es veu que avui fa un segle que existeix el permís de conduir a Espanya.
Això vol dir que fa cent anys ja es feien exàmens de conduir? I el límit de
velocitat era de 60 km per hora? La gent devia pensar: no és el límit, és
l’objectiu! Tant de bo hi arribéssim! I des de quan els posen la «L» als
novatos? Fa dos mil anys, si portaves una «L» era la teva matrícula, perquè
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en números romans és cinquanta. Aleshores, les matrícules portaven una
franja blava amb la «H» de «Hispania». (Andreu Buenafuente et al., «Els
passatemps», dins Hem de parlar. Més monòlegs de La Cosa Nostra, Barce-
lona, Columna, 2001, p. 111)
El mot avui és clarament un díctic prototípic que indica el dia en què

parla l’emissor, que és el 24 d’octubre de 2000, data de l’emissió del
monòleg; aleshores és un anafòric que té com a antecedent fa dos mil anys i
ens situa en un moment simultani al passat indicat per aquesta referència
temporal concretable. Els esquemes següents mostren el funcionament de la
dixi (figura 3), l’anàfora (figura 4), com la il·lustren aquests dos elements
temporals de referència no autònoma (avui, aleshores):

Figura 3. Dixi Figura 4. Anàfora

El tercer element destacat en el text, això, presenta un comportament
intermedi entre els dos fenòmens definits: en «Això vol dir que....», això és
un díctic i no perd totalment la força díctica d’indicar proximitat a l’emissor,
però alhora té un antecedent textual: «avui fa un segle que existeix el permís
de conduir a Espanya». Gràficament, tindríem el procés representat en la
figura 5:

Figura 5. Dixi textual

El díctic textual indica proximitat en el text entès com a espai: remet a un
referent o un concepte que s’acaba d’enunciar.

Les figures posen de manifest el fet que la dixi i els procediments fòrics
marquen una relació entre un element que té referència (antecedent, A) i un
element que demana o estableix una relació referencial i/o de sentit amb
aquell (marcant de referència, B). En el cas de la dixi, l’element A es troba
en l’enunciació (en el context extralingüístic, C), mentre que, en el cas dels
procediments fòrics, l’element A pertany al context lingüístic (al text, T, en
sentit estricte). La dixi textual, en canvi, implica una doble remissió: a la
realitat, perquè el díctic sempre indica (tot i que metaforitzada) proximitat o
llunyania en relació a l’emissor, i al discurs, ja que hi ha un antecedent
(anterior o posterior al díctic) que manté una relació referencial amb aquest.

En resum, hi ha díctics espacials que no tenen un ús situacional, és a dir,
no tenen com a funció única i exclusiva indicar proximitat o llunyania res-
pecte als interlocutors en l’espai de l’enunciació: el díctic no remet a l’espai
físic sinó a un espai metafòric, que s’identifica amb el text o discurs, per la
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qual cosa, en comptes d’assenyalar el context situacional, assenyala porcions
de text, de manera que, a més d’indicar proximitat o distància respecte a
l’emissor (valor díctic), generalment remet a un antecedent lingüístic, ante-
rior (valor anafòric) o, en alguns casos, posterior (valor catafòric).

D’altra banda, la comparació de les estratègies de traducció que hem
dibuixat en aquesta presentació és un argument fort a favor d’un tractament
diferenciat dels díctics no situacionals. Integrant les dades dels dos tipus de
dixi, que hem presentat abans, tenim els resultats que recollim en la taula 7.

No situacionals Situacionals Total díctics en anglès

1. Manteniment
D1 > D1
D2 > D2

100 (24,7%) 55 (65,5%) 155 (31,7%)

2. Canvi
D1 > D2
D2 > D1

124 (30,6%) 14 (16,6%) 138 (28,2%)

3. Neutralització
D > no-D
D > Ø

181 (44,7%) 15 (17,8%) 196 (40,1%)

TOTAL 405 (100%) 84 (100%) 489 (100%)

Taula 7. Traducció de díctics no situacionals vs. situacionals

La neutralització és l’estratègia de traducció predominant, de manera
molt marcada en el cas dels díctics no situacionals, la qual cosa reforça la
idea que el seu valor predominant és de tipus fòric. Com a díctics fòrics, no
és estrany que aquests demostratius es traduïsquen per formes prototípica-
ment fòriques (pronoms no díctics, articles o elisions, és a dir, anàfora zero).
El manteniment es dóna més entre les formes de primer grau, sobretot en el
cas dels situacionals, mentre el canvi afecta sobretot el segon grau, propor-
cionalment en un grau alt tant en situacionals com en no situacionals.
Aquesta tendència té a veure sobretot amb les diferències entre els sistemes
díctics de les llengües comparades.

D’altra banda, els criteris que fan triar un o altre grau de dixi díctic no
sempre estan regits fonamentalment per la distància, especialment si es tracta
de distància textual, sinó per altres paràmetres, alguns relacionats amb la
distància temporal i emocional i d’altres amb qüestions diverses com el
gènere discursiu (la doble enunciació de la narració, per exemple, o el temps
verbal sembla tenir incidència en la selecció de díctic de proximitat o
distància). En conclusió, com assenyala Cornish (1999: 27):

What these various uses of the English proximal and distal demonstrative
determiners have in common is their ability to point to elements of the
context –whether situational, discourse, or cultural– in which they occur, in
relation to the speaker’s current physical, temporal, discourse, or emotional
situation, and to make them salient in order that the intended referent(s) may
then be the subject of further discourse [...] the use of such devices carries
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with it the assumption that the addressee is not already attending to the
elements of the context made salient [...]. 11

Així, considerem, d’acord amb el que proposa Martínez (2000: 246), que
la proximitat o llunyania implica necessàriament subjectivitat:

La noción de proximidad o lejanía es una categoría lingüística, no física [...].
Es próximo lo que el hablante considera subjetivamente como tal. En esto
podemos apreciar como la categoría espacial es susceptible de ser utilizada
por un hablante en un acto comunicativo con fines estratégicos. En un
momento dado puede interesar acortar o aumentar las distancias con el
receptor, incluir a éste en la esfera del aquí, hacer que se sienta próximo a
nosotros y al mundo que nos rodea, o excluirlo del mismo.
Aquest fet, aplicable a tota la dixi, encara més palès en el cas de la no

situacional, on la distància relativa no és física, mesurable en centímetres,
metres o quilòmetres, sinó discursiva.

En conclusió, la dixi espacial en general i els usos no situacionals en
particular constitueixen un tema complex que demana més anàlisi, sens
dubte, i que remet a aspectes vinculats al centre díctic de l’enunciació i a la
subjectivitat.
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Convencions de transcripció (Payrató & Fitó 2008)

1. Aspectes prosòdics

Seqüència tonal terminal
descendent \
ascendent /
de manteniment _

Grup tonal truncat --
Manteniment de l’entonació

ascendent {(A) text afectat}
descendent {(B) text afectat}

Estrafer la veu {(EV) text afectat}
Intensitat

forta {(F) text afectat}
molt forta {(FF) text afectat}
fluixa {(P) text afectat}
molt fluixa {(PP) text afectat}

Temps
accelerat {(AC) text afectat}
desaccelerat {(DC) text afectat}

Allargament breu, mitjà i llarg : :: :::

2. Aspectes vocals

Riure simultani al discurs produït {(@) text afectat}
Riure no simultani al discurs produït

un símbol per síl·laba @
Fragment llarg amb la durada

especificada @R(durada)R@
Inhalació i exhalació (INH) (EXH)

3. Pauses i encavalcaments

Pausa
molt breu (0.1 < p < 0.3) (. durada)
breu (p < 1) (.. durada)
mitjana (1 < p < 3) (... durada)
llarga (p > 3) (.... durada)

Encavalcament [text afectat]

4. Regularitzacions i comentaris

Elisió ús de parèntesis per marcar el so elidit
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Comentari del transcriptor
precís (comentari)
general ((comentari))

5. Fragments conflictius

Dubte sobre el text transcrit {(??) text afectat}
Fragment inintel·ligible

Un signe per síl·laba x
Fragment llarg amb la durada

especificada xX(durada)Xx

6. Altres aspectes

Segona llengua {(L2) text afectat}
Truncament de mot paraul-
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Anàlisi acústica de les vocals ‘o’ oberta i ‘o’ tancada seguides de
nasal en parla espontània

Dolors FONT-ROTCHÉS, Agnès RIUS ESCUDÉ, Francina TORRAS COMPTE
Universitat de Barcelona, Laboratori de Fonètica Aplicada

Introducció
En aquesta comunicació presentem els resultats obtinguts en una investigació
basada en l’anàlisi acústica de les vocals ‘o’ oberta [ɔ], i ‘o’ tancada [o],
seguides de nasal en parla espontània en català. Aquest estudi, de caràcter
experimental, ha estat portat a terme al Laboratori de Fonètica Aplicada de la
Universitat de Barcelona i forma part de les investigacions que s’estan fent
dins del Grup de Recerca consolidat d’Entonació i Parla.

Hem utilitzat un corpus de parla espontània, constituït per 47 hores de
gravacions de programes de televisió emesos entre els anys 1996 i 2000. De
tot aquest material, hem seleccionat 129 vocals mitjanes posteriors, tant
obertes com tancades, seguides d’una consonant nasal, produïdes per homes i
dones d’edats compreses entre 18 i 80 anys, de professions diverses i proce-
dents de diferents indrets del domini lingüístic del català central, en un
context de parla espontània, real i genuïna.

Per fer l’anàlisi acústica d’aquestes vocals, ens hem servit de l’aplicació
d’anàlisi i síntesi de veu Praat: doing phonetics by computer (praat.org), la
qual ens ha permès extreure els valors dels dos primers formants (F1, F2) de
cada so vocàlic.

Considerem que aquest estudi és una aportació nova perquè s’hi analitza
la parla espontània, mentre que els investigadors fonetistes que ens han
precedit, Recasens (1985, 1991), Matas (1997), Carrera i Fernández (2005),
Cerdà (1972), Martínez Celdrán (1984, 1994), entre d’altres, han basat
l’estudi d’aquests sons en parla de laboratori. És, doncs, una bona oportunitat
per poder establir comparacions entre els resultats que hem obtingut en parla
espontània i els que han obtingut aquests investigadors en un model de parla
més formal.

1. Objectius de l’estudi
A l’hora de plantejar-nos l’anàlisi acústica de les vocals ‘o’ oberta i ‘o’ tan-
cada, vam decidir definir el camp de treball i acotar-lo a un context deter-
minat. Així, doncs, aquesta investigació se centra en l’anàlisi acústica de la
vocal ‘o’, en la seva variant oberta i tancada, seguida de consonant nasal i
emesa per parlants del català central en parla espontània.

Els objectius inicials que ens vam proposar són els següents:
1. Descriure acústicament les vocals mitjanes posteriors (‘o’ oberta, ‘o’

tancada) del català central seguides de nasal en parla espontània.
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2. Comprovar si el sexe és un factor que influeix en la diferenciació
d’aquestes vocals.

3. Comprovar si l’edat és un factor rellevant en la distinció d’aquestes
vocals.

4. Comprovar si la consonant nasal posterior afecta l’obertura i el tancament
de la vocal anterior.

5. Comparar els nostres resultats amb els estudis que ens han precedit.
Per això, ens vam formular les preguntes següents:

1. En parla espontània i en català central, quin és el valor acústic mitjà
expressat en Hertz de la ‘o’ oberta i de la ‘o’ tancada seguida de nasal?

2. És determinant el factor sexe?
3. És determinant el factor edat?
4. Hi ha diferència en l’obertura i el tancament de la vocal si la nasal

posterior és una ‘m’ o una ‘n’?
5. Quines semblances i quines diferències hi ha amb els valors que

estableixen altres fonetistes?

2. Corpus i metodologia
Per dur a terme aquesta investigació, hem utilitzat el Corpus oral de parla
espontània (Font-Rotchés 2006), que es troba a Biblioteca Phonica, 4,
http://www.ub.edu/lfa. El corpus és constituït per 47 hores de gravacions de
programes de televisió amb formats molt diversos (concursos, reportatges,
entrevistes, debats, tertúlies, magazins, etc.) emesos a TV3, TV2 i Canal 33,
entre els anys 1996 i 2000.

De tot el corpus, hem seleccionat 52 informants catalanoparlants, 33
(63%) homes i 19 dones (37%), d’edats compreses entre 18 i 80 anys, amb
dedicacions professionals variades (cuiner, reporter, locutor, actriu, mes-
tressa de casa...), de diferents contrades de la varietat dialectal central i de
diversa procedència sociocultural.

Per compensar aquesta diferència de presència d’ambdós sexes, hem triat,
70 paraules (un 54%) que han estat produïdes per homes i 59 (un 46%), per
dones, tal com podem veure al gràfic 1.

Gràfic 1. Percentatge, segons el sexe,
de producció dels enunciats



ANÀLISI ACÚSTICA DE LES VOCALS ‘O’ OBERTA I ‘O’ TANCADA SEGUIDES DE NASAL 61

Per constituir el corpus, hem analitzat tots els casos que apareixien en els
enunciats per a l’estudi de l’entonació de Font-Rotchés (2006), i hi hem
afegit tots els que hi havia en 5 hores de gravació extretes de la resta del
material audiovisual. Per obtenir la selecció de paraules resultant, ha calgut
excloure els informants que no complien els requisits que havíem establert, ja
sigui perquè no parlaven català central, perquè no eren parlants genuïns o
perquè el registre no era espontani.

Un cop seleccionades les 129 paraules (o fragments) que s’havien d’ana-
litzar i anotat en fitxes el punt exacte on es trobava cadascuna, hem extret el
so de tot el material audiovisual, en format DVD, amb el software AVS
Video Converter 6. A continuació, amb l’aplicació d’anàlisi i síntesi de veu
Praat (praat.org), hem seleccionat, tallat i guardat en un arxiu de veu en
format mp3 o wav cada paraula o fragment. Hem analitzat acústicament cada
vocal ‘o’ que es trobava dins d’aquest arxiu per obtenir els valors freqüen-
cials de l’F1 i de l’F2 al sonograma. En realitat, el Praat ens ofereix molts
valors per a cada formant vocàlic, del conjunt dels quals n’hem hagut de
seleccionar un. El criteri que hem utilitzat ha estat, en primer lloc, buscar una
zona d’estabilitat del formant i extreure’n el valor comú; en cas que no fos
possible, hem seleccionat la zona de la vocal en què els dos formants són
molt marcats i hem consultat al Praat el valor mitjà en Hertz de cadascun.

Alfons
Antoni (2)
Autònoma
Barcelona (4)
bona (6)
broma
cançons
com (17)
comparacions (2)
compren
compri
compta
condicions (2)
contra (2)
corona
crònica
definicions
dona (2)
doncs (7)
donen
dones (2)

econòmica
econòmics
econòmiques
eleccions
estona (4)
fenomen
font
gastronòmica
glaucoma
home (2)
homes
intoxicacions
jo no
malson
milions
minyons (2)
monòlegs
Montse (2)
no m’exciteu
no negarà
nom (4)

o no
on (3)
opcions
oposicions
perdona
persona (2)
persones (6)
poma (2)
prestacions
professions
seccions
s’enfronta
som (2)
s’omple
són (9)
sons
tònica
tothom (4)
toxicòmans
zona

Taula 1. Corpus: paraules seleccionades per analitzar les os obertes i les os tancades



62 DOLORS FONT-ROTCHÉS, AGNÈS RIUS ESCUDÉ, FRANCINA TORRAS COMPTE

Hem introduït les dades que hem obtingut del corpus en una base de
dades elaborada amb el programa Microssoft Acces. Posteriorment, les hem
passades a fulls de càlcul (Microsoft Excel) per poder-ne extreure resultats i
crear els gràfics corresponents.

Podem veure (Taula 1) les paraules seleccionades que constitueixen el
corpus d’aquesta recerca. Podem observar que hi ha paraules repetides, però,
com que han estat emeses en contextos diversos i per informants diferents,
hem decidit incloure-les. De les 129 paraules, n’hi ha 45 que són ‘o+m’ i 84
que són ‘o+n’. Curiosament, no n’hem trobat cap que sigui ‘o+ny’, segu-
rament per la poca freqüència d’emissió de paraules que contenen una ‘o’
tònica abans de la palatal.

3. Descripció acústica de les vocals
Els valors mitjans de l’F1 i de l’F2 que hem obtingut en parla espontània
després d’analitzar 129 vocals, 60 [ɔ] i 69 [o], són els que podem veure al
gràfic 2:

Gràfic 2. Valors dels formants de la ‘o’ oberta
i de la ‘o’ tancada + nasal en parla espontània

Les primeres dades que podem comentar d’aquest gràfic és que l’F1 de la
vocal oberta presenta una freqüència més alta que de la tancada, i que l’F2 de
l’oberta té una freqüència més baixa que la de la tancada. Per analitzar què
ens indiquen aquestes freqüències, tindrem en compte els estudis de Martínez
Celdrán (1994: 82) i Recasens (1986: 39) a l’hora de caracteritzar l’F1 i l’F2.

L’F1, segons Recasens, depèn directament del grau d’obertura de la
cavitat oral (com més obertura més alt és el formant i, com menys obertura,
més baix) i del grau de constricció de la faringe inferior (com més constric-
ció més alt és el formant i, a l’inrevés).

L’F2, en el cas de les vocals labialitzades, depèn inversament del grau de
constricció linguoalveolar i de la labialització (com més constricció i més
labialització més baix és el formant, i com menys constricció i menys
labialització, més alt). Martínez Celdrán hi afegeix la incidència que té la
posició de la llengua. Segons aquest autor, l’F2 baixa de freqüència a mesura
que la llengua va retrocedint des del paladar dur.
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Així, doncs, l’F1 que hem obtingut ens indica que a la [ɔ] hi ha més
obertura de la cavitat oral i més constricció de la cavitat faríngia que no pas a
la [o].

Pel que fa a l’F2, la vocal oberta presenta menys constricció linguoalve-
olar, menys labialització i més endarreriment de la llengua que la tancada.

Per analitzar la diferència entre la producció d’una [o] i una [ɔ] en parla
espontània, ens fixarem en les xifres que tenim a la taula 2.

F1
‘o’ tancada

%
F1 [o]-[ɔ]

F1
‘o’ oberta

F2
‘o’ tancada

%
F2 [o]-[ɔ]

F2
‘o’ oberta

577,4 9,2% 630,7 1 302,8 -5,3% 1 234,4

Taula 2. F1 i F2: diferències entre ‘o’ oberta i ‘o’ tancada

Si observem el percentatge que estableix la diferència entre l’obertura i el
tancament de la ‘o’, podem veure que és d’un 9,2%, pel que fa a l’F1, i d’un
5,3%, pel que fa a l’F2. Sembla, doncs, que, en parla espontània, només hi ha
una lleugera diferència entre els valors de la vocal oberta i els de la tancada.

4. Anàlis de resultas segons el sexe
Hem analitzat 70 os produïdes per homes (54%) i 59 produïdes per dones
(46%). Com podem veure al gràfic 3, si ens fixem en el sexe dels informants,
tant en l’oberta com en la tancada, el valor de l’F1 i de l’F2 és més alt en les
dones que en els homes.

Gràfic 3. Valors dels formants de la ‘o’ oberta
i de la ‘o’ tancada en homes i en dones.

Si el primer formant de les vocals té a veure amb una qüestió fisiològica,
és a dir, com més gran és l’obertura de la vocal i més estreta és la forma de la
cavitat faríngia, més alta serà la freqüència, i a l’inrevés, podem deduir que
l’F1 de les dones és més alt perquè la cavitat faríngia és més estreta que la
dels homes. Aquest mateix formant també està relacionat, segons Recasens,
amb l’obertura: com més obertura més alt és l’F1. Si ens fixem en el gràfic 3,
podem veure que les dones fan la [ɔ] més oberta que els homes.
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Si tenim en compte, tal com diu Cerdà (1972: 62), Martínez Celdrán
(1984: 279) i Recasens (1986: 39), que el valor del segon formant està
relacionat, com hem dit abans, amb la posició de la llengua i l’arrodoniment
del llavis, podem observar que, en parla espontània, els homes no avancen
tant la llengua com les dones, però, en canvi, arrodoneixen més els llavis,
sobretot en la vocal tancada, en què l’F2 és substancialment més baix en els
homes que no pas en les dones. Pel que fa a l’oberta, la diferència de l’F2
entre tots dos sexes no és gaire rellevant, però segueix la mateixa tendència
perquè és lleugerament més baix en els homes. Per analitzar la diferència
entre la producció d’una [o] i una [ɔ] en parla espontània fixant-nos en el
sexe dels informants, estudiarem les xifres que tenim a la taula 3:

F1 % F1 F2 % F2

‘o’ tancada F1 [o]-[ɔ] ‘o’ oberta ‘o’ tancada F2 [o]-[ɔ] ‘o’ oberta

Homes 541,8 10,6% 599 1 284,9 -4,6% 1 225,2

% homes-dones 14,6% 11,3% 3,1% 1,6%

Dona 621 7,4% 666,9 1 324,7 -6% 1 244,8

Taula 3. F1 i F2: diferències entre ‘o’ oberta
i ‘o’ tancada en homes i en dones

Si comparem els percentatges d’aquesta taula, mirant les diferències que
s’estableixen entre els formants de cada [o] i [ɔ], tenint en compte el sexe
dels informants, podem observar que:
– L’F1 de la [o] té una diferència del 14,6% i l’F1 de la [ɔ], una diferència

de l’11,3%, sempre més alt en el cas de les dones.
– L’F2 de la [o] té una diferència del 3,1% i l’F2 de la [ɔ], una diferència de

l’1,6%, també més alt en el cas de les dones.
Aquestes xifres ens permeten veure que l’F1 ens proporciona diferències

significatives que ens indiquen que les dones pronuncien la [ɔ] més oberta
que els homes. En el cas de l’F2, aquestes diferències són poc importants.

Gràfic 4. L’F1 de la vocal oberta i de la tancada en homes i en dones
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Si analitzem els percentatges que ens indiquen la diferència que es
produeix entre l’oberta i la tancada, observem que hi ha una diferència més
clara entre la [o] i la [ɔ] dels homes. Fixem-nos que la diferència del primer
formant, que és el que aquí ens aporta dades rellevants, és d’un 10,6% en els
homes i, en canvi, en les dones, només és d’un 7,4%.

El gràfic 4 ens il·lustra com l’F1 de l’oberta i de la tancada dels homes,
marcat amb una línia contínua, conserva una separació molt més clara que
l’F1 de les dones (marcat amb una línia discontínua).

5. Anàlisi de resultas segons l’edat
Els valors mitjans de l’F1 i de l’F2 segons l’edat que hem obtingut després
d’analitzar 129 vocals mitjanes posteriors seguides de nasal (60 obertes i
69 tancades) en parla espontània són els següents:

Gràfic 5. F1 i F2 de la vocal oberta i de la tancada
segons l’edat dels informants

Si ens fixem en el gràfic 5, podem observar que la tendència que hem
anat veient en apartats anteriors es continua mantenint: a l’F1, la ‘o’ oberta té
una freqüència més alta que la ‘o’ tancada en totes les franges d’edat, i, a
l’F2, l’oberta la té més baixa que la tancada.

En el cas de la [ɔ], hi ha una pèrdua significativa d’Hz-energia en el
segon formant a mesura que ens acostem a la franja d’edat més alta (61 i
80 anys). Aquest descens es pot explicar perquè els éssers humans, amb
l’edat, perden mobilitat de la musculatura i, per tant, en realitzar una ‘o’
oberta, que necessita més tensió de la musculatura facial, es produeix una
disminució d’aquesta tensió. En el cas de la ‘o’ tancada, aquest fenomen no
es produeix perquè no se’n necessita tanta per emetre aquest so.

Si comparem els percentatges de la taula anterior, mirant les diferències
que s’estableixen entre els valors de cada [o] i [ɔ] segons l’edat dels infor-
mants, podem observar que:
– A l’F1 de la [o] hi ha una diferència d’un 10% entre els grups de les dife-

rents franges d’edat.
– A l’F1 de la [ɔ] hi ha una diferència d’un 2% entre els grups de les dife-

rents franges d’edat.
Aquestes xifres ens permeten veure que a l’F1 de la [o] hi ha més

diferència entre els tres grups d’edat que entre els de la [ɔ].
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Si analitzem els percentatges de la taula que ens indiquen quina franja
d’edat diferencia més entre [o] i [ɔ], observem que és la de 41-60 anys, amb
un 16%. Fixem-nos que entre la [o] i [ɔ] de la franja de 18-40, en relació a la
de 41-60, difereixen només un 6,4% i amb la de 41-60 a 61-80, un 6,6%.

F1 18-40 a. %
18-40 / 41-60 41-60 a. %

41-60 / 61-80 61-80 a.

‘o’ tancada 597,3 -10% 537,6 11,1% 597,1

% [o]-[ɔ] 6,4% 16% 6,6%

‘o’ oberta 635,7 -1,9% 623,5 2,1% 636,8

Taula 4. F1 de la vocal oberta i de la tancada segons l’edat dels informants

F2 18-40 a. %
18-40 / 41-60 41-60 a. %

41-60 / 61-80 61-80 a.

‘o’ tancada 1298,4 -0,9% 1286,9 5,8% 1361,4

% [o]-[ɔ] 3,8% -3,8% 20,7%

‘o’ oberta 1256,2 -1,4% 1238 -12,8% 1080

Taula 5. F2 de la vocal oberta i de la tancada segons l’edat dels informants

A l’F2, si tenim en compte l’edat dels informants, també és manté la
mateixa tendència: és més alt a la tancada que a l’oberta, la qual cosa indica,
com ja hem vist anteriorment, que en la realització de la [o] hi ha més
avançament de la llengua i menys arrodoniment dels llavis.
Si comparem els percentatges de la taula 5, mirant les diferències que
s’estableixen entre els valors de cada [o] i [ɔ], segons l’edat dels
informants, podem observar que:

– L’F2 de la [o] guanya Hz amb l’edat i l’F2 de la [ɔ] en perd.
Aquestes xifres ens il·lustren que la diferència més significativa és a l’F2

de la [ɔ] entre els grups d’edat de 41-60 i 61-80 anys, en els quals el percen-
tatge diferencial és d’un 12,8%.

Si analitzem els percentatges de la taula que ens indiquen quina franja
d’edat diferencia més entre [o] i [ɔ], observem que és la de 61-80, amb un
20,7%. Fixem-nos, en canvi, que entre la [o] i [ɔ] de la franja de 18-40 i de
41-60 només hi ha un 3,8%.

Per tant, podem veure que amb l’edat la ‘o’ tancada és menys arrodonida
i la posició de la llengua, més avançada, mentre que la ‘o’ oberta és a la
inversa, més arrodonida i la posició de la llengua, menys avançada. Sembla,
doncs, que amb l’edat els F2 d’ambdues vocals s’allunyen.

6. Anàlisi de results segons la consonant posterior (M/N)
Si analitzem els resultats que hem obtingut tenint en compte la consonant
nasal posterior (45 ‘o+m’ i 84 ‘o+n’), tenim els valors següents:
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Gràfic 6. F1 i F2 de la vocal oberta i de la tancada + ‘m’ i ‘n’

Si ens fixem ens els resultats del gràfic 6, observem que, a l’F1, els valors
que hem obtingut segueixen la mateixa tendència que hem vist fins ara: el de
la vocal oberta és més alt que el de la tancada i la consonant posterior no hi
té cap incidència.

En canvi, a l’F2 del context ‘o+m’, veiem, per primera vegada en tota la
investigació, que la [ɔ] té un valor més alt que la [o], cosa que no es produeix
si la consonant posterior és ‘n’.

Si a aquests resultats hi afegim la variable del sexe, obtenim els valors
dels gràfics 7 i 8.

Gràfic 7. F1 de la vocal oberta i de la tancada
+ ‘m’ i ‘n’ en homes i en dones

Com podem veure al gràfic 7, els valors de l’F1 de la vocal oberta són
sempre més alts que els de la tancada, independentment de la consonant
posterior o de si són produïts per una dona o per un home.

Al gràfic 8, en canvi, observem que l’F2 es comporta d’una manera dife-
rent si la consonant posterior és ‘m’ (el de l’oberta és més alt que el de la
tancada) o ‘n’ (el de l’oberta és més baix que el de la tancada).

Per analitzar la rellevància d’aquestes diferències, ens fixarem en les
xifres que tenim a la taula 6.
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Gràfic 8. F2 de la vocal oberta i de la tancada
+ ‘m’ i ‘n’ en homes i en dones

F1:
O+M

%
F1: (O+M)-

(O+N)

F1:
O+N

F2:
O+M

%
F2: (O+M)-

(O+N)

F2:
O+N

‘o’ tancada homes 583,2 -8,2% 535,5 993,6 33,8% 1329

% homes-dones 3,5% 16,6% 18,6% 1,8%

‘o’ tancada dones 603,8 3,4% 624,3 1178 14,8% 1 352,9

‘o’ oberta homes 611,7 -6% 574,8 1 275,8 -11,6% 1 128,4

% homes-dones 7,6% 17,7% -4,6% 13,1%

‘o’ oberta dones 658,3 2,8 676,8 1 217,3 4,9 1 276,5

Taula 6. F1 i F2 de la vocal oberta i de la tancada + nasal,
segons el sexe dels informants

Si comparem els percentatges d’aquesta taula, mirant les diferències que
s’estableixen entre els valors de cada ‘o’, i fixant-nos en el sexe dels infor-
mants i en la consonant posterior, veiem que:
– En els homes, l’F1 de la tancada ‘+m’ té una diferència d’un 8,2% respec-

te al context ‘+n’. En les dones, aquesta diferència és només d’un 3,4%.
– En els homes, l’F1 de l’oberta ‘+m’ té una diferència d’un 6% respecte al

context ‘+n’. En les dones, aquesta diferència és d’un 2,8%.
Si analitzem l’F2, podem veure que:

– Si l’informant és un home, la diferència d’aquest formant en el context
[o] ‘+m’ és d’un 33,8% respecte al context ‘+n’. Si l’informant és una
dona, la diferència és només d’un 14,8%.

– Si l’informant és un home, la diferència d’aquest formant en el context [ɔ]
‘+m’ és d’un 11,6% respecte al context ‘+n’. Si l’informant és una dona,
en aquest mateix context, la diferència és d’un 4,9%.
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Si mirem les diferències entre homes i dones, veiem que:
– A l’F1 ‘o+n’, la diferència, tant en l’oberta com en la tancada, és

significativa (un 16,6% i un 17,7%), mentre que a l’F1 ‘o+m’ és inferior,
només un 3,5% i un 7,6%.

– A l’F2 ‘o+n’, la diferència, tant en l’oberta com en la tancada, no és tan
significativa (un 1,8% i un 13,1%), mentre que a l’F2 ‘o+m’ és superior,
un 18,6% i un 4,6%%.
Totes aquestes xifres ens indiquen globalment que a l’F2 de la tancada, en

el context ‘o+m’, la freqüència és més baixa que a ‘o+n’ (un 33,8% en els
homes i un 14,8% en les dones), la qual cosa ens fa pensar que si la conso-
nant posterior és una nasal alveolar (‘n’), l’arrodoniment dels llavis és més
marcat, segurament per les característiques d’aquesta consonant. Fixem-nos
que, si després de realitzar una ‘o’ intentem emetre una nasal bilabial (‘m’),
de seguida ajuntem els llavis. En canvi, si la consonant és ‘n’, la posició de la
cavitat bucal és bastant semblant, tant si emetem una ‘o’ com una ‘n’, el que
varia substancialment és la posició de la llengua. Això ens pot indicar que en
el context ‘+n’ és més fàcil mantenir la cavitat bucal més oberta.

7. Discussió
Després d’analitzar tots els resultats obtinguts en el context ‘o’ + nasal, hem
volgut contrastar-los amb els que havien obtingut investigadors fonetistes en
parla de laboratori.

L’estudi ens ha permès veure que, en parla espontània, tant l’F1 com l’F2
de la ‘o’ tancada tenen uns valors molt més alts que els que han donat els
estudis precedents en l’anàlisi de la parla de laboratori. En el cas de l’F1, hi
ha una diferència d’un 22,5% (106 Hz) en relació al valor que dóna Martí,
que és el més alt, i d’un 85,7% (266,4 Hz) en relació al més baix, que és el
valor de Cerdà. Pel que fa a l’F2, la diferència és d’un 28,3% (287,5 Hz) en
relació al valor més alt, que és el de Carrera i Fernández, i d’un 84,1%
(595,3 Hz) en relació al més baix, que és el de Cerdà.

Quant a la ‘o’ oberta, el valor de l’F1 pràcticament coincideix amb el que
proposa Recasens i només hi ha una lleu diferència amb el de Llisterri
(2,2%). El valor que hem obtingut de l’F2, però, és molt més alt que els que
han donat els estudis precedents en l’anàlisi de la parla de laboratori. Hi ha
una diferència d’un 18,1% (161,7 Hz) en relació al que proposen Carrera i
Fernández, que és el més alt, i una diferència del 63,9% (363,6 Hz) en relació
a la proposta de Cerdà, que és el obté un valor més baix.

En parla espontània, la diferència entre l’F1 de la ‘o’ oberta i de la ‘o’
tancada és d’un 9,2% (53,3 Hz) i entre la de l’F2 d’ambdues vocals és d’un
5,3% (68,5,7Hz). En els estudis anteriors de parla de laboratori, la diferència
entre l’F1 de l’[o]-[ɔ] és, en tots els autors, molt superior.

Quant a l’F2, la diferència entre l’oberta i la tancada és molt variable:
d’un 5,6% (Carrera i Fernández) a un 23,1% (Cerdà).

Per tant, observem que, en parla espontània, les diferències entre els
formants d’una oberta i d’una tancada són poc marcades com es pot veure en
el gràfic de dispersió següent:



70 DOLORS FONT-ROTCHÉS, AGNÈS RIUS ESCUDÉ, FRANCINA TORRAS COMPTE

[o]
F1

[o]-[ɔ]
[ɔ] [o]

F2

[o]-[ɔ]
[ɔ]

F1 % F1 F2 % F2

Cerdà (1972) (260-362)
311 23,7% (324-445,5)

384,7
(605-810)

707,5 23,1% (729-1012,5)
870,7

% autor-est. actual 85,7% 63,9% 84,1% 41,8%

Llisterri (1984) 462 33,5% 617 848 9% 924

% autor-est. actual 25% 2,2% 53,6% 33,6%

Martí (1984) 471,4 24,5% 586,9 947,6 7% 1014,3

% autor-est. actual 22,5% 7,5% 37,5% 21,7%

Recasens (1986) 422 50,2% 634 717 20,4% 863

% autor-est. actual 36,8% -0,5% 81,7% 43%

Martínez Celdrán
(1994) 448 30,8% 586 896 9,4% 980

% autor-est. actual 28,9% 7,6% 45,4% 25,9%

Carrera i Fernández
(2005)

(401, 407,
420)
409,3

30,5%
(491, 526,

585)
534

(852, 1065,
1129)
1015,3

5,6%
(920, 1117,

1181)
1072,6

% autor-est. actual 41,1% 18,1% 28,3% 15,1%

Font, Rius i Torras
(2010) 577,4 9,2% 630,7 1302,8 -5,3% 1234,3

Taula 7. F1 i F2 de la vocal oberta i de la tancada segons diversos autors

Gràfic 9. Dispersió dels valors obtinguts de la ‘o’ oberta i de la ‘o’ tancada

Si analitzem aquest gràfic, observem que les realitzacions d’aquests dos
sons presenten un camp de dispersió força ampli, però amb una zona de
confluència important, la qual cosa podria explicar la dificultat de distingir
ambdues vocals des d’un punt de vista auditiu.
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Conclusions
En parla espontània del català central el valor que hem obtingut a l’F1 de la
‘o’ oberta seguida de nasal és de 630,7 Hz i a la ‘o’ tancada, de 577,4 Hz,
una diferència d’un 9,2%. El valor de l’F2 de l’oberta és de 1 302,8 Hz i el de
la tancada, de 1 234,3 Hz, una diferència d’un 5,3%. Sembla, doncs, que en
parla espontània només hi ha una lleugera diferència entre els valors de la ‘o’
oberta i els de la ‘o’ tancada.

Si analitzem aquests valors, tenint en compte el sexe, en els homes hi ha
més diferències a l’hora de produir una ‘o’ tancada i una ‘o’ oberta perquè
entre ambdós sons hi ha una diferència d’un 10,6% i, en canvi, en les dones
només un 7,4%. L’explicació d’aquesta constatació cal buscar-la en les ca-
racterístiques fisiològiques, perquè una cavitat bucal més gran afavoreix
l’emissió de freqüències més baixes (homes), mentre que una cavitat més
petita fa que les freqüències siguin més altes (dones).

Si ens fixem en l’edat, a mesura que ens acostem a la franja de 61-80
anys, la ‘o’ tancada és menys arrodonida i la posició de la llengua és més
avançada, mentre que la ‘o’ oberta és a la inversa, més arrodonida i la posició
de la llengua, menys avançada. Les xifres que hem obtingut també ens
indiquen que, en el cas de l’ F1, la franja d’edat que diferencia més la [o] de la
[ɔ] és la de 41-60 anys (16%), i, en el cas de l’F2, la de 61-80 (20,7%). A la
franja 18-40, en canvi, no hi ha pràcticament diferència entre els valors de
l’F1 i l’F2 de la [o] i de la [ɔ], la qual cosa ens fa pensar que potser ens trobem
davant d’una pèrdua de diferenciació d’aquests sons en la població més jove.

Pel que fa a la consonant nasal posterior, l’única diferència rellevant que
hem observat és el segon formant de la ‘o’, ja que en el context ‘o+m’ la
freqüència és més baixa que en el context ‘o+n’ (un 33,8% en els homes i un
14,8% en les dones), la qual cosa ens indica que si la consonant posterior és
una nasal alveolar (‘n’), l’arrodoniment dels llavis és més marcat, segura-
ment per les característiques d’aquesta consonant.

Si comparem els resultats que hem obtingut amb els d’altres investiga-
dors, l’F1 de la ‘o’ oberta en parla espontània seguida de nasal té semblances
amb la proposta de Recasens i de Llisterri, però es distancia de la resta
d’autors. Aquestes variacions van des d’un 7,5% a un 63,9%. Tant l’F1 de la
tancada, com l’F2 de l’oberta i de la tancada en parla espontània presenten
diferències rellevants en relació als resultats que s’han obtingut en parla de
laboratori.

Aquests resultats ens animen a continuar analitzant i a ampliar aquesta
investigació a tots els contextos consonàntics (oclusius, fricatius, africats i
laterals) per comprovar si les tendències, pel que fa a l’edat i al sexe es
mantenen, si els valors que hem obtingut es confirmen i si la hipòtesi que la
diferència entre aquestes dues vocals en parla de laboratori és més marcada
que en parla espontània.
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1. Orígens i descripció del projecte: la xarxa Neoxoc
L’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (Obneo) és un
grup de recerca que des de l’any 19881 es dedica a la detecció sistemàtica i a
l’anàlisi de neologismes lèxics que apareixen en els mitjans de comunicació
de gran difusió en català i en castellà. Pel que fa a la recerca sobre neologia
en llengua catalana, des de l’inici l’Obneo ha rebut el suport de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Actualment, l’Observatori
compta amb una base de dades de 58 195 2 neologismes diferents de la llen-
gua catalana que provenen de textos escrits i orals, i que es poden consultar
lliurement a través del Cercador Obneo accessible a http://obneo.iula.upf.
edu/bobneo/index.php.

Des dels inicis, la recerca en neologia catalana duta a terme a l’Obneo
s’ha centrat en els neologismes generats des de la varietat central del català.
Un cop consolidat el projecte i la metodologia de treball del grup, l’Obneo ha
volgut incorporar la variació diatòpica en la seva recerca i contribuir, així, a
contrarestar l’escassetat d’estudis actuals sobre els recursos que s’usen per
innovar lèxicament en els diferents territoris del domini lingüístic del català.
Tot plegat amb la voluntat de trobar respostes a qüestions tan interessants
com ara si en els diversos territoris de parla catalana, en la varietat estàndard,
es generen neologismes diferents per denominar un mateix concepte, si les
paraules que s’inventa un determinat autor són o no conegudes arreu del
territori, si per tot es prioritzen els mateixos recursos neològics, etc.

Partint d’aquestes consideracions, l’Obneo va impulsar la creació d’una
xarxa d’observatoris de neologia de les varietats geolectals del català (Neo-
xoc) que des de l’any 2008 duu a terme un projecte de recerca, 3 dirigit per
M. Teresa Cabré i finançat per l’Institut d’Estudis Catalans, que persegueix
dos grans objectius generals: contribuir a l’anàlisi descriptiva de la neologia
en llengua catalana i conèixer els recursos lingüístics que utilitzen els seus
parlants per crear paraules noves en les diferents varietats geolectals.
1. L’Obneo neix com a grup de recerca l’any 1988 a la Universitat de Barcelona i l’any 1994 s’incor-
pora com a projecte de recerca a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. En podeu consultar tota la informació al seu web http://www.iula.upf.edu/obneo
/obpresca.htm.
2. Neologismes que corresponen a unes 150 000 ocurrències.
3. Projecte Neoxoc: desenvolupament d’una xarxa d’observatoris de neologia de les varietats
geolectals del català (Programa de recerca 2008-10, codi PT2008-S0402-CABRE01); responsable
principal: M. Teresa Cabré Castellví.
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Aquests objectius generals es concreten en diversos objectius específics,
com són:

– Articular una xarxa d’observatoris de neologia en diferents punts del
territori de la llengua catalana.

– Crear un corpus de neologia extreta de textos de mitjans de comunicació
escrita de gran difusió (premsa), procedents de territoris representatius de
les diferents modalitats diatòpiques de la llengua catalana.

– Contrastar les tendències de creació de lèxic nou i els recursos que l’han
generat en textos de premsa escrita de gran difusió, editada en diversos
territoris de parla catalana, a través de l’estudi de la neologia.
Actualment la xarxa Neoxoc 4 està formada per vuit grups vinculats a les

següents universitats catalanes:
– Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (node coordinador: OBNEO

IULA), coord.: Ona Domènech, Rosa Estopà
– Universitat d’Alacant, coord.: Josep Martines
– Universitat d’Andorra, coord.: Miquel Nicolau, Carolina Bastida
– Universitat de Girona, coord.: Andreu Pulido
– Universitat de les Illes Balears, coord.: Ramon Bassa
– Universitat de Lleida, coord.: Joan Julià-Muné, Imma Creus
– Universitat de Perpinyà Via Domitia, coord.: Joan Peytaví
– Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, coord.: Jordi Ginebra, Xavier

Rull

2. Metodologia i eines de treball
És sabut que la novetat no existeix en si mateixa, sinó només per referència a
alguna altra cosa; per tant, quan parlem de neologismes o paraules noves,
d’entrada cal definir per a qui una unitat lèxica és nova i en relació amb quin
codi. El criteri amb què treballa l’Obneo –seguit també per la xarxa Neoxoc–
per establir la neologicitat d’un mot és el criteri lexicogràfic: es considera
neologisme qualsevol paraula que no apareix en un corpus lexicogràfic
d’exclusió determinat prèviament.

Des de l’inici, s’ha treballat amb un corpus d’exclusió que combina obres
normatives i descriptives, que s’ha anat actualitzant amb l’aparició de nous
diccionaris i que actualment, pel que fa al català, està format per les següents
obres de referència bàsiques:
– Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,

2007.
– Gran diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia

Catalana, 1998.
– Gran Enciclopèdia Catalana, 2a ed., Barcelona, Enciclopèdia Catalana,

1992.

4. Al web de Neoxoc trobareu la informació completa de la xarxa i la llista actualitzada dels membres
de cada node: http://www.iula.upf.edu/rec/neoxoc/ .
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Els detalls de la metodologia de treball de l’Obneo es poden consultar en
el document en línia següent: Metodologia del treball en neologia: criteris,
materials i processos [iula.upf.edu/04mon008.htm]. Cal tenir en compte,
però, que en el projecte Neoxoc s’han pres una sèrie de decisions sobre els
quatre aspectes metodològics següents: les modalitats geolingüístiques de
treball, les fonts de buidatge, el nombre d’exemplars que es buida i els
corpus lexicogràfics d’exclusió.

En relació amb les modalitats geolingüístiques, com ja s’ha dit més
amunt, partim de les cinc modalitats dialectals territorials bàsiques que estab-
leix l’IEC (2009:12) quan fa referència a l’estàndard: baleàric, septentrional,
valencià, nord-occidental i central.

Quant a les fonts de buidatge, partim d’un corpus constituït per textos
procedents de la premsa de gran difusió. Sempre que és possible, es prioritza
la selecció de periòdics de la zona; en el cas que en un territori no
n’existeixin (com passa, per exemple, a la Catalunya Nord), es treballa amb
revistes de característiques semblants. També s’intenta treballar sempre amb
publicacions que tinguin una edició en línia, perquè d’aquesta manera es
facilita el tractament automàtic del text. Algunes de les publicacions
buidades pels diferents nodes de la xarxa són:
– Alacant: El Temps, L’Informatiu, Pàgina26
– Andorra: Diari Bondia Andorra, Diari d’Andorra, El Periòdic d’Andorra
– Barcelona: Avui, El Periódico (ed. en català)
– Girona: El Diari de Girona, El Punt Digital
– Lleida: Diari Bondia Lleida, Segre
– Mallorca: Diari de Balears
– Perpinyà: La Clau, Diguem-ho!, El Fiçó, El Punt Perpinyà
– Tarragona: delCamp.cat, Diari de Tarragona (Seccions Camp i Ebre),

L’EbreDigital, El Punt (Seccions Tarragona, Reus, El Vendrell, Tortosa),
DiariMésEbre.
Pel que fa al nombre d’exemplars per font que és objecte de buidatge, cal

dir que pot variar d’un punt geogràfic observador a un altre, perquè pot ser
que hi hagi un exemplar amb molt contingut neològic i un altre que en tingui
molt poc. Per això, s’ha preferit partir d’un nombre determinat de neolo-
gismes enregistrats, de manera que es treballa per aconseguir un mínim de
1 000 neologismes anuals diferents per a cada un dels grups de buidatge.

Finalment, en relació amb el corpus d’exclusió, el fet d’utilitzar obres
lexicogràfiques generals per determinar si una paraula és neològica o no fa
que es puguin considerar neologismes mots o sintagmes que simplement són
dialectalismes molt arrelats en un territori, i que sovint ja estan documentats
en altres fonts lexicogràfiques especialitzades geolingüísticament. Per aquest
motiu, a Neoxoc, tot i utilitzar el mateix corpus d’exclusió format per obres
lexicogràfiques generals, per a cada neologisme detectat s’anota amb una
marca explícita el fet que aparegui documentat en una de les obres següents:
el Diccionari català-valencià-balear, d’Alcover-Moll, i el Vocabulari espe-
cífic rossellonès amb traducció en francès i en català normatiu, de Renat
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Botet. D’aquesta manera, no es perd la informació sobre quines són les
paraules que, malgrat no ser als diccionaris generals, són molt utilitzades en
una varietat determinada (atès que apareixen documentades en la premsa
estàndard i formal), però, alhora, es deixa constància del fet que ja apareixen
documentades en obres lexicogràfiques dialectals i que, per tant, no són
paraules noves com les altres en el si de la varietat en què s’usen.

Les eines de treball utilitzades pels diferents nodes de Neoxoc, elaborades
per l’Obneo, són accessibles en línia a l’adreça següent: http://www.iula.upf.
edu/recurs04ca.htm, com es pot veure en la pantalla que es reprodueix a
continuació.

Per enregistrar les dades s’usa la plataforma de treball en línia Obneo, que
permet que els col·laboradors treballin telemàticament i simultàniament.
Aquesta plataforma funciona de manera integrada amb l’extractor de neo-
logia formal en línia Buscaneo, que a partir de textos d’Internet i utilitzant un
gestor de diccionaris permet el buidatge automàtic de tots els neologismes
que no siguin semàntics o sintagmàtics.

Les dades, un cop revisades i validades, s’aboquen a una base de dades
definitiva. Finalment, el cercador en línia d’accés obert Obneo permet la
consulta de les dades de Neoxoc, com també de tots els neologimes lèxics
detectats per l’Observatori de Neologia i per les xarxes Antenas Neológicas i
Neoroc, procedents de mitjans de comunicació, escrits i orals, en català i en
castellà, i recollits des del 1988.
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3. Primers resultats 
A partir de les dades recollides per Neoxoc s’està duent a terme un estudi 
contrastiu sobre els diferents tipus de recursos neològics en cada una de les 
varietats geogràfiques de la llengua catalana. Es tracta d’un estudi en curs, de 
manera que encara no podem presentar-ne els resultats, però sí que podem 
avançar les primeres tendències observades a partir de l’anàlisi de les 
primeres dades obtingudes. 

Aquestes dades són les corresponents als neologismes buidats per Neoxoc 
en la premsa editada durant l’any 2008, que es distribueixen, per nodes, tal 
com mostra la taula següent: 
 

Node Lemes Ocurrències 

Alacant 595 717 

Andorra 978 1 453 

Barcelona 1 866 2 606 

Illes Balears 901 1 043 

Girona 779 891 

Perpinyà 195 197 

Tarragona 263 225 

Lleida 5 - - 

Taula 1. Neologismes documentats per NEOXOC el 2008 

Segons el mecanisme de formació, aquests neologismes es distribueixen 
en les diferents varietats geolectals de la manera següent: 

 

 
Gràfic 1. Distribució dels tipus de neologismes (2008) 

 
5. El node de Lleida no es va incorporar al projecte fins més endavant, i per aquest motiu no hi ha 
dades corresponents al 2008 dels diaris editats en aquest territori. 
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El gràfic precedent ens mostra una distribució força homogènia, entre els
diferents nodes, dels recursos neològics més recurrents, tot i que es detecten
algunes divergències difícils d’explicar, com ara la caiguda de la prefixació a
Girona o de la composició culta a Mallorca; o la distribució diferent de la
sufixació entre Alacant, Andorra i Barcelona, d’una banda, i Girona, Mallor-
ca i Tarragona de l’altra; o la poca productivitat del manlleu de l’anglès a
Alacant, Mallorca i Tarragona. Es tracta de tendències que, en el cas de con-
firmar-se amb les dades recollides de manera sistemàtica durant un període
extens de temps, evidenciarien importants divergències territorials en l’evo-
lució neològica de la llengua catalana.

D’entrada, però, aquesta primera anàlisi duta a terme, en què cada node
ha estudiat contrastivament un tipus de neologisme, ens mostra un panorama
general força homogeni, en què els sufixos i prefixos més utilitzats són força
coincidents al llarg del territori, com també les estructures dels compostos
més habituals o l’ús expressiu del manlleu del castellà. Tot i així, es detecten
algunes diferències interessants que apunten tendències que caldria validar
més endavant, quan diposem d’un nombre més representatiu de dades.
Vegem, a tall d’exemple, alguns dels contrastos detectats en els dos recursos
neològics més productius: la sufixació i la prefixació.

En relació amb la sufixació, per exemple, tot i que en la major part del
territori els sufixos més productius són força coincidents (ex.: -ista, -isme,
-dor -dora, -er -era, -ià -iana), destaca el fet que alguns sufixos només si-
guin productius en determinades zones; així, -ada és força habitual a Mallor-
ca i a Perpinyà (ex.: americanada, xeremiada, bressolada), i -aire i -atge
només són molt productius a Perpinyà (ex.: betonaire, blocaire). D’altra
banda, pel que fa als neologimes sufixats documentats, es detecta una escassa
coincidència de lemes, de manera que la majoria de neologismes documen-
tats en una zona només són presents en el buidatge d’aquesta zona, com es
representa a la taula 2:

Lemes exclusius Exemples

Alacant 72 (70,58%) blaver, falderet, jogueter, poalada, valenciania

Andorra 121 (72,02%) andorraniat, eurovisiu, pister, plurianualitat,
trementinaire

Barcelona 195 (74,14%) bilingüista, chaconià, futbolització, zapaterisme

Girona 125 (73,52%) anxover, gironitzar, grupista, dretitzar, planià,
politiquer

Mallorca 147 (77,36%) autoctonista, barcelonejar, balearista, matisme,
polissonada

Perpinyà 19 (95,00%) bressolada, carillonaire, francofonia, liceà,
quillotinaire, sodrillada

Tarragona 29 (63,04%) carxofasa, desembassament, inundabilitat

Taula 2. Neologismes sufixats exclusius de cada zona
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En aquest sentit, les dades analitzades confirmen el fet que les vivències
socioculturals de cada zona en condicionen la creació neològica, de manera
que en el lèxic nou que usen els diaris catalans es percep la vida social, els
interessos culturals, polítics i econòmics d’una determinada societat a un
nivell micro, més local. No és gratuït que només en els diaris de Girona tro-
bem anxover i anxovar; que només en els de la comunitat valenciana trobem
jogueter; o que cavallista i navegador només apareguin en els de Mallorca, i
pister i trementinaire només en els d’Andorra. Tampoc és casual que en els
diaris de Girona trobem gironitzar; en els de Mallorca, balearisme, balea-
ritat, mallorquinitat; en els d’Andorra, parroquialista, andorranitat; en els
de la comunitat valenciana, llevantinisme, valenciania, blaver; en el de
Perpinyà, francofonia, i en els de Barcelona, provincialitzar.

De manera semblant, l’anàlisi contrastiva dels neologismes prefixats ens
permet constatar aquesta especificitat territorial no tant dels prefixos com de
les bases i, per tant, dels derivats que en resulten –ex.: pseudoensaïmada,
interinsular (Mallorca); interparroquial, interpirinenc (Andorra); desestacio-
nalitzar (Andorra, Tarragona); sobreexplotar, sobreoferta (Illes Balears, Ala-
cant). D’altra banda, també es detecta una certa heterogeneïtat pel que fa a la
productivitat, per nodes, dels diferents prefixos, almenys si prenem com a
patró les xifres relatives a tot el conjunt. Així, en alguns casos (Andorra, Illes
Balears, Tarragona) el nombre de derivats amb re- arriba a doblar el nombre
de derivats amb anti-, que és, en canvi, en conjunt, el prefix més productiu.
En la mateixa línia, a Alacant, Girona, Illes Balears i Tarragona el prefix pre-
no ocupa la tercera posició (que és la que ocupa per a totes les dades preses
en conjunt), sinó la quinzena (Alacant), la setena (Girona), la setena (Illes
Balears) i la desena (Tarragona).

4. Aplicacions i vies de futur
L’anàlisi contrastiva sistemàtica de les primeres dades obtingudes per
Neoxoc apunta algunes tendències poc homogènies, que són difícilment
explicables amb el volum de dades analitzat fins al moment. I aquí rau,
precisament, el gran interès que té la continuïtat del projecte, atès que la
recol·lecció sistemàtica i extensa de dades durant uns quants anys ha de
permetre arribar a conclusions sòlides, que puguin determinar amb seguretat
si en la creació neològica en català hi ha o no tendències territorialment
divergents.

La continuïtat del projecte, doncs, ens ha de permetre constituir una base
de dades de 16 000 neologismes catalans, representatius de diferents territo-
ris de parla catalana, que faciliti tant l’actualització de diccionaris, com la
realització de treballs de recerca descriptiva i aplicada sobre la creació
neològica en llengua catalana, amb finalitats diverses, com ara:
– Control de la qualitat i la sistematicitat en la redacció i traducció de

documents a través de la detecció de noves varietats expressives.
– Actualització de les bases lèxiques i terminològiques d’organismes i em-

preses amb grans volums d’informació.
– Anàlisi del vigor intern de les llengües i de la coherència de les mesures
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de planificació del corpus (aplicació a la llengua catalana).
– Sistematització de la «vigilància» científica i tècnica a través de la

detecció de noves expressions que poden introduir temes nous.
– Contrast amb dades d’altres llengües romàniques com les procedents de

la xarxa Neorom, coordinada per l’Observatori de Neologia i finançada
parcialment per l’Institut d’Estudis Catalans.
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De lo(s) a el(s): l’anivellament de l’article a la Catalunya del Nord

Claudi BALAGUER
Universitat de Perpinyà

L’estudi de l’article definit és un tema bastant complex en la història de la
llengua catalana. L’espai català presenta avui una tripartició bastant marcada
geogràficament: l’article lo, dit «clàssic» o també «forma plena», és caracte-
rístic de gran part del conjunt occidental excepte el valencià central i
meridional, a la part oriental del domini i al sud impera l’article majoritari el,
mentre que l’article salat es es preserva essencialment a la zona illenca del
domini català, a la gran majoria de les Illes Balears. La presència de lo, la
progressió d’el, l’evolució de l’article salat o la seua absència als escrits
illencs han estat estudiades en bon nombre d’estudis tot i que encara romanen
moltes incògnites respecte a la realitat dialectal antiga.

El nord-català es classifica, sense cap dubte, com a català oriental pel seu
conjunt de trets que són afins a la varietat estàndard; amb tot a diferència del
català central, l’article lo hi tingué fins a mitjans del segle XX certa vitalitat,
conservant fins avui una presència gens menystenible a la toponímia. La
substitució de l’article lo per el s’ha estudiat abundosament a moltes àrees
del territori català evidenciant i situant geogràficament i/o temporalment,
més o menys precisament, la seua substitució gràcies a l’anàlisi de docu-
ments diversos. En canvi a la Catalunya del Nord, l’estudi de l’article definit,
de la seua variació i substitució no s’ha estudiat gaire fins avui tot i que
aquesta àrea presente una problemàtica molt interessant i rica.

Aquest estudi mirarà d’estudiar la presència i el retrocés de la forma lo a
la Catalunya del Nord, essencialment a partir de finals del segle XIX, gràcies
als diversos testimonis lingüístics com són per exemple les enquestes Sacaze
(1887), els documents diversos de principis de segle XX (enquestes, articles
o textos), fins a l’actualitat (ALPO, enquestes inèdites d’alguns alumnes de
Louis Michel i ALDC). S’intentarà a més d’esbrinar les raons d’aquesta
substitució, en part arran dels comentaris que feren alguns estudiosos nord-
catalans i als debats ulteriors entre tots aquests a la primera part del segle XX.

1. Les dades anteriors
A la Catalunya del Nord, la tradició escrita amb lo que perdurà fins al segle
XX ha ocultat la presència de la forma el. El codi escrit divergia bastant de la
parla local com ho proven l’ús de firmo en lloc de signi o firmi (Escudero
2000) o els comentaris de Joan Veny sobre l’escassetat de localismes als
textos rossellonesos com en el cas del notari Guilla (1980: 463). Resulta
doncs ben difícil de poder esbrinar si el fet d’emprar lo a l’escrit responia a
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una realitat d’ús o a un model conreat per les classes cultes. Se sap per
exemple que a les Balears, s’usà de manera preferent als documents la forma
lo fins al segle XVIII (Martínez i Taberner 2000: 349-350) tot i que l’article
popular més usual hi fou sempre l’article salat i que a l’escrit també apareixia
el en alguns casos més limitats abans del mateix segle.

La Catalunya del Nord conegué a partir del segle XIX una revifalla de
l’activisme cultural i lingüístic amb diversos estudiosos i erudits com ara
Jaubert de Paçà, P. Puiggarí, Julià Bernat Alart o Camboliu que obraren per a
la recuperació i dignificació del català. Fou aleshores que aparegueren algu-
nes obres didàctiques com les gramàtiques que ens donen alguns indicis.

1.1 Les gramàtiques i obres d’ensenyament

El 1844, un mestre d’escola, Jean Mattes, escrigué unes Leçons pratiques de
grammaire, dirigides al públic de l’escola d’adults de Perpinyà, que tenien
com a objectiu d’ensenyar el francés mitjançant la llengua catalana. Tot i que
no dóna cap element de gramàtica i només una llista de paraules del català
septentrional, Mattes hi usa sistemàticament lo al seu lèxic que, tanmateix,
ben sovint presenta una forma escrita bastant «normativa».

La gramàtica catalana d’en Pere Puiggarí (1852) no diu res dels usos a la
Catalunya del Nord, i la seua obra en general no retrata el català septentrional
(tot i que de quan en quan en cita alguns trets als peus de pàgina) sinó que es
fonamenta sobre el model de llengua ultrapirinenc. Així cita la forma lo com
a forma genèrica tot i que esmenta la variant el que segons ell (1852: 28)
s’usa «particulièrement dans le dialecte valencien et dans le maillorquin.
[sic]»

Sortosament, a més d’aquestes obres existeixen algunes transcripcions de
parles locals que s’engegaren a partir de principis del segle XIX i que ens
forneixen alguna informació valuosa sobre la dualitat en l’ús de l’article
definit.

1.2 Les transcripcions

Després de la transcripció de la Paràbola del fill pròdig presentada per
Francesc Jaubert de Paçà, versió normativitzada i que no representa la parla
local (Veny 1998: 11), es feren diversos intents de transcripció de les varie-
tats locals de la Catalunya del Nord.

Un dels primers textos «localistes», en «dialecte roussillonnais», és la
traducció de la Paràbola del fill pròdig de Raymond Izern (1834: 479) que
segueix una primera mostra en «langue catalane» (text a l’annex). Fou pu-
blicada al volum 10 dels Mémoires et dissertations sur les Antiquités natio-
nales et étrangères publiés par la Société Royale des Antiquaires de France,
societat que arran de l’enquesta de Coquebert de Montbret edità tota una
sèrie de versions d’aquest text en diverses parles de l’estat francés, i fins i tot
més enllà. Tot i que la llengua semble molt dialectal com ja ho indicà Joan
Veny (1998: 11), no es pot descartar que podia representar una barreja de
solucions populars amb alguns elements més cultes ja que no s’indica la seua
provinença geogràfica.

En canvi, un dels primers textos més fiables podria ser el d’Achille
Luchaire, un estudiós parisenc que s’interessà molt a la dialectologia occi-
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tana. Al seu estudi sobre les parles pirinenques, Études sur les idiomes pyré-
néens de la région française, feu alguns comentaris sobre el català donant
com a base un text de Tuïr, i citant després algunes diferències amb la parla
de Prats de Molló (1879: 353-354). A tot el text es troba un predomini evi-
dent de lo tot i que en dos casos trobem formes divergents: «qu’es porcs
manjaben», «Mes lou pare ba dire an als seus moussous:». Si en el primer
cas sembla ser una contracció ‘ls > [s], el segon ja indica una tendència
evident a emprar el almenys darrere de an.

Menys de vint anys més tard, el 1895, aparegué una traducció / trans-
cripció catalana d’un fragment de Mirèio de Mistral a la Revue de Philologie
française et provençale (vol. 9, p. 60-61) provinent del Voló d’un tal Côme.
S’hi escrigué de manera gairebé exclusiva la forma el i només una vegada lo.

A totes aquestes podem afegir uns quants fragments del Diari d’en Jeppe
Vilar-Salgues de 1827, publicats a la Revue Catalane (Vergés de Ricaudy
1909: 154), més o menys representatius de la parla de Palaldà, que eviden-
cien el polimorfisme del locutor: «lou boutas de la farga» contra «m’ha donat
als passols» i «a n’al tichadou bounic».

Una conclusió parcial d’aquestes dades, que es confirmarà més endavant,
és que ja a mitjans de segle XIX existia polimorfisme a una part del territori
nord-català i una preferència probable de lo al nord i de la variant el al sud.

Les diverses enquestes dialectals que es féren cap a finals del segle XIX
ens permetran d’obtenir una visió més correcta de la realitat lingüística.

1.3 Les enquestes dialectals

Les dades més antigues que tenim a mà són les de l’enquesta Sacaze, feta el
1887, recollides i mapades per Jordi Costa a la seua tesi i publicades sota la
forma d’un atles el 1986. Amb tot és necessària una mirada més atenta als
textos originals, de les enquestes de Krüger i Salow de 1910, les de l’ALPO
entre els anys 1943 i 1951, de l’ALPI i de l’ALDC.

Al Sacaze són tres els mapes, el 132 ‘le berger’, el 135 ‘les champs’ i el
136 ‘les + poss.’ que tracten directament de l’article definit masculí. A
l’ALPO, que s’endinsa al mateix espai uns seixanta anys més tard, són sis els
mapes. Del 306 a 308 s’estudia l’article sol mentre que al 357 ‘mon’, el 498
‘ton’ i el 517 ‘son’ aquest apareix amb el possessiu.

Els etnotextos del català oriental, complement de l’ALDC, dissortada-
ment contenen pocs textos de la nostra zona d’estudi tot i que els d’Estagell,
de Jóc o fins i tot de Salses ens han permés de traure’n alguna informació
valuosa. Contrastarem adés aquests resultats amb els comentaris que varen
emetre alguns autors de la Catalunya del Nord sobre aquesta «rivalitat» entre
tots dos articles.

1.4 Els comentaris sobre lo i el

Les primeres dades respecte a la distribució territorial d’aquests articles es
troben en uns comentaris de Mossèn Caseponce al text que va llegir el 1906
durant el Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1907: 327):

2.° L’article comú definit lo, plural los, no es usat sinó al Russilló y a
Cerdanya.
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Els vallespirenchs y’ls conflentans usen exclusivament: el, els, la, les, v. g.:
el pa, el vi, el pare; els pans, els vins, els pares.
Grandó volgué corregir aquesta aproximació afirmant a la seua obra

inèdita sobre el subdialecte rossellonés (1917: 32): «mes les variants son
rares. Sols l’article el s’hi emplea més que lo. A Rosselló, l’article lo era lo
més usat; pero, més va, més l’us de el s’hi arrela.» Més endavant a la mateixa
obra afegia alguna informació complementària, probablement amb la inten-
ció de corregir el que deia Caseponce (Grandó 1917: 63): «Certs autors
pretenen que a Rosselló no s’usa que: lo, los. Es un error greu; s’usen molt:
el i els (de l’, -l’s) com a Conflent i Vallespir.»

Arran del canvi sistemàtic de l’article el per lo a la publicació d’una de
les seues obres, Josep Sebastià Pons justificà la seua tria de la manera
següent (1919: 152):

La forme lo est presque perdue à Barcelone ; elle subsiste en Roussillon
concurremment avec la forme el.
En Roussillon, Mossén Caseponce, qui a voulu écrire du langage vivant, a
adopté la forme el, tout simplement parce qu’il l’entendait autour de lui (El
Ferrer de Figueras - Els Reis d’Orient - Els tres Consells). Si donc l’écrivain
roussillonnais veut écrire un langage vivant, s’il a le souci des normes
actuelles du catalan littéraire, toutes ses faveurs iront à cette dernière forme.
Uns quants anys després Fouché també donava certes informacions

essencials sobre el canvi lingüístic que es produïa al Rosselló (1924: 65):
En cat. mod. les formes pleines du masc. [lo, los] ont complètement disparu.
En rouss., elles tendent de plus en plus à être remplacées par les formes
réduites renforcées [el] (…), sauf dans quelques expressions comme tot lo dia
«toute la journée», tot lo mes «tout le mois», etc.
A la seua gramàtica catalana, l’occità Lluís Pastre citava alhora lo(s) i

el(s) per a l’article determinat masculí (1925: 9) tot i que als exemples ulte-
riors de l’obra només usà el, la qual cosa confirma la manca de vitalitat del
primer article constatada ja pels autors anteriors.

Els comentaris precedents coincideixen doncs en retratar una reculada de
lo substituït per el. Ara entrarem en el detall del canvi a partir dels resultats
de les enquestes ja que les afirmacions anteriors només reflecteixen parcial-
ment la realitat, vista sobretot des de Perpinyà o d’una part del Rosselló.

2. L’anàlisi de les dades
Una possible errada d’anàlisi seria de considerar que les dades de l’enquesta
Sacaze que Jordi Costa va plasmar al seu atles reprodueixen l’ús general de
l’article a finals de segle XIX, quan de fet només es tingué en compte una
ocurrència, o poques, durant l’elaboració dels mapes de l’article definit.
Arran de l’examen dels textos dels enquestats es pot veure com a moltes
localitats existia ja un polimorfisme que aparentment privilegiava l’una o
l’altra forma segons un examen parcial emprès a partir d’uns quants docu-
ments del voltant de Millars. Així l’estudi de cadascuna de les enquestes
permet de visualitzar millor les tendències tot i que s’ha de tenir present que
potser existien variacions generacionals i fins i tot que els mestres d’escola
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han pogut procedir a una «normativització» més o menys clara de les dades.
Per exemple la parla de Millars presentava aleshores un clar predomini de lo
tot i que apareixen alguns exemples escassos de el / els; una miqueta més a
l’oest, a Nefiac, en canvi lo hi era general i es pot percebre una tendència
clara de substitució de lo per el com més ens acostem a Perpinyà.

Tot i així el mapa d’en Costa (redibuixat amb isoglosses al mapa n°1)
permet de fer-se una idea aproximativa de la distribució de les dues
solucions. Ara bé aquest s’hauria d’ampliar ulteriorment a partir de l’anàlisi
de totes les ocurrències i mirant de desdibuixar diverses àrees en funció del
percentatge d’ús de lo per exemple, per tal d’obtenir dades més fiables i
veure l’extensió del polimorfisme a finals del segle XIX.

Mapa n° 1: L’article determinat singular el 1887

Aquest primer mapa evidencia una mena d’oposició, tot i que no com-
pleta ja que existeixen bosses a la part de dalt i a baix, entre el nord i el sud
de l’espai nord-català. Com apareixia ja de manera parcial a algunes trans-
cripcions, veiem com el és la solució privilegiada al Vallespir mentre que lo
domina al Conflent. El Rosselló presenta penetracions de sud a nord de el
mentre que la Cerdanya manifesta un clar polimorfisme.

Amb tot aquestes dades només representen un element d’un fenomen més
complex. La distribució de l’article definit no coincideix exactament segons
si es tracta del singular o del plural, i també presenta d’altres característiques
quan forma part del possessiu com ho veurem més endavant.

Així l’extensió d’aquest mateix article al plural evidencia, en canvi, una
distribució més favorable a los que a els i que s’endinsa tant cap al nord com
en el cas anterior. Aquesta es pot contemplar al mapa a sota.
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Mapa n° 2: L’article determinat plural el 1887

A conseqüència de tot això es pot suposar que existien aleshores (i potser
encara subsisteixen ara) diverses possibilitats: la solució més septentrional
que és la d’una parella lo-los que s’oposa de manera rotunda a una parella
meridional el-els i entremig s’escampen diverses solucions com la parella el-
los (probablement al sud del Rosselló) i sobretot un polimorfisme el/lo-
los/els o el-los/els.

2.1 L’article lo contra el

Hem vist com en temps de l’enquesta Sacaze lo ocupava més de la meitat de
la Catalunya del Nord amb més intensitat al nord i que alhora el plural los
tenia una extensió superior a lo. Després, l’equilibri inestable, es capgirà
dràsticament a l’entrada del segle XX.

Fritz Krüger no dedicà gran atenció a l’article definit (1911: § 257-258)
per al qual només dedicà unes cinc ratlles. Excepte al Capcir que tenia ales-
hores lo, sembla afirmar que coexistia, sense més detalls, la forma el amb lo
a totes les altres poblacions que va enquestar de la Catalunya del Nord. Pel
que fa al plural només cita l’article els, sovint reduït a es oblidant-se de la
forma los que havia notat en diverses ocasions (com ara los camins § 10).

L’altre deixeble de Schädel, Karl Salow, que estudià la part oriental de la
Catalunya del Nord indicà el predomini relatiu de lo al Rosselló (1912:
§ 124). El va recollir al Barcarès, Sant Llorenç de la Salanca, Nefiac, Millars,
Ribesaltes, Cases de Pena, Estagell i Talteüll mentre que el li semblà la
solució usual a Canet, Santa Maria de la Mar, Sant Hipòlit, Salses, Illa,
Montner i, com es podia suposar, més al sud, a Banyuls dels Aspres. Tot i
que no tingué en compte el polimorfisme a la seua anàlisi final, aquest es pot
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deduir de § 94 on esmenta per al plural los a gran part del Rosselló i els
només a Santa Maria de la Mar, Sant Hipòlit i Montner com també als punts
del Vallespir. Aquesta darrera constatació -tot i les possibles errades degudes
a un polimorfisme no contemplat- com els mapes de l’atles Sacaze, apunten
cap a una persistència més forta de los que de lo.

Amb tot, existeix certa contradicció amb les notes de peu de pàgina que
indiquen que lo es preferia a la formació dels possessius i que es trobava a tot
arreu excepte a Santa Maria i Sant Hipòlit, fet que podria indicar que no es
tingué prou cura del polimorfisme existent aleshores.

Els resultats d’en Guiter i els seus alumnes gairebé quaranta anys més
tard, plasmats al mapa següent evidencien una substitució gairebé genera-
litzada de l’article el i una supervivència difícil de los al nord del Rosselló i
una resistència més forta al nord-oest.

Mapa n° 3: Article determinat als anys 40-50 segons l’ALPO

Unes mostres tretes d’una part del material de l’ALPI (dels anys 50) ens
mostren un ús generalitzat de l’article el a Llo, Taurinyà, Ribesaltes, Ba-
nyuls. Aquest fins i tot semblava penetrar el bastió capcinés, a Formiguera, la
qual cosa no és gens estranya ja que també ha substituït lo a Vingrau,
població de llengua occitana.

El 1964, Louis Michel, estudiós de la dialectologia costanera, no arreple-
gà cap rastre de la forma lo i indicava el (mas) i els ([el] dits) per a les loca-
litats del Barcarés, Sant Cebrià, Argelers, Cotlliure, Port Vendres i Banyuls
de la Marenda (mapes 2 ‘la ferme’ i 63 ‘les doigts’).

Amb tot cap a l’interior i al nord, lo conservà certa empenta. Uns deu
anys més tard, a les enquestes de l’ALDC, aquest article encara era majoritari
a Estagell (Veny 1998: 41-42) com es pot comprovar als etnotextos del català
oriental de l’atles, i sobrevivia sota la forma plural a Salses (1998: 450) tot i
que en aquest cas no es tractava de parla espontània sinó d’un text.
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Pel que fa a aquesta situació, a un article recent, el catalanista nord-
americà Philip Rasico afirmava, arran de les notes dels quaderns de camp de
Coromines (2010: 189):

La conservació de l’article lo / los en molts noms de lloc estagellencs, i, així
mateix, tal com sembla en la llengua popular quan va fer-s’hi l’enquesta,
podria representar no només un arcaisme, sinó potser també la influència de
l’article occità lo / los.
Amb tot la hipòtesi de la influència occitana invocada per Rasico, i tant

preuada per Guiter que l’assimilava a una invasió, en la conservació de lo a
Estagell es pot descartar ja que l’article occità més proper no és lo sinó le. En
realitat, a les antigues zones on dominava lo fins a la primera meitat del
segle XX pot haver subsistit un polimorfisme discret que no es percep
fàcilment com en el cas d’Aiguatèbia.

Les dades obtingudes a aquesta localitat conflentina el 1971 per Renée Di
Napoli, estudiant de Louis Michel, evidencien un panorama molt més hetero-
geni i ambigu que el que dibuixen els mapes de Guiter. Així, malgrat el clar
predomini de l’article el a tot el treball, amb algunes paraules s’ha recollit
l’ús de lo. Algunes d’aquestes poden tenir cert abast «popular» o «tradi-
cional» com ara lo carrer, lo bisbe, lo mall. Probablement es pot suposar que
existeix una conservació superior en els casos en que el plural es troba
davant d’una vocal com ara amb los amorers i també a l’àmbit de la tradició
com per exemple amb els refranys. Veiem així com l’article lo s’ha preservat
en el proverbi següent: «L’olla se vol fotre del perol, lo perol se fot de la
patna, tant mascarat és l’un com l’altre.»

Per si no fora prou embolicada la situació, arran de la recerca i confrontació
de dades ha aparegut una solució inesperada i curiosa, un article plural les.

2.2 Una forma estranya, l’article les
Així a la zona estudiada per Krüger aquest no va trobar dues sinó tres
solucions pel plural, tot i que aquest lingüista només va comentar breument, i
amb certs dubtes, la tercera forma les dient que la va trobar a Vilafranca de
Conflent (1911: § 258) car aparentment a la seua síntesi només analitzà un
mapa negligint tota la resta. Amb tot el seu material inèdit que va recollir
Jordi Costa, com també dades espellucades a d’altres parts de la seua obra
(1911: § 63), evidencien una àrea molt més important al Conflent. Aquesta
comprenia les poblacions de Clarà, Estoer, Bulaternera, Jujols i Tuès en el
cas de les cavalls, Fillols i Cornellà de Conflent les aibres, Rodés les braços
(Rodés) i Fontpedrosa i Vinçà les dos cavalls.

Tot i que ens puga semblar estranya aquesta solució convé dir que la
forma les de masculí plural també existeix (o subsistia) al Pallars (Coll 1991:
24), era usual a Andorra i a la conca de Tremp a principis del segle XX
(segons el DCVB). A certes poblacions del País Valencià existeix una
confusió entre els i les que potser es deu a aquesta forma antiga que, a més,
segons el DCVB podia existir a la Catalunya del Nord (s’hi cita un document
del segle XVI).

Com ja s’havia vist en part amb alguns comentaris dels estudiosos citats,
l’ús de l’article en el possessiu pot presentar divergències amb el funcio-
nament de l’article sol.
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3. El cas del possessiu
L’article del possessiu presenta un panorama molt diferent del que s’ha vist
anteriorment. Com es pot veure ja a finals del segle XIX, en temps de l’en-
questa Sacaze (mapa n° 4), la forma amb lo(s) era ja minoritària, i es trobava
acorralada a la part septentrional del territori.

Mapa n° 4: L’article determinat plural en el possessiu (1887)

Mapa n° 5: L’article determinat singular en el possessiu (mitjans segle XX)
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De manera semblant al que hem vist als mapes anteriors la preservació de
los era més important al Rosselló i al Conflent; tanmateix aquests espais es
veuen fortament atacats al sud en el cas de la primera regió i a l’est pel que fa
a la zona conflentina. Els lligams entre ells han desaparegut, s’han escindit
en dues entitats separades amb petites bosses entremig. Amb el pas dels
anys, el territori de lo s’ha anat encongint més com es pot veure al mapa
següent, realitzat a partir d’alguns mapes de l’ALPO.

A l’ALPO es pot contemplar com l’article lo només s’ha conservat intacte
al Capcir mentre que a la part septentrional del Rosselló només el preserven
alguns punts perifèrics, i encara amb polimorfisme. En el cas de Vingrau,
queden confirmades les dades de l’ALPO, arran d’una enquesta personal a
l’octubre del 2010, que donen formes del tipus el mieu a aquesta localitat de
llengua occitana.

Conclusió
L’article lo, tant present abans a la Catalunya del Nord, ha conegut una
reculada espectacular en cent anys. Amb tot, el canvi no s’ha fet de manera
igual i ha afectat més aviat la forma singular que el plural, creant una mena
de desequilibri intern.

La substitució es deu bàsicament a tres causes. La primera, més antiga
probablement, deu correspondre a un polimorfisme antic bastant arrelat a
partir del segle XVIII: l’article el començà a implantar-se sòlidament al sud
del territori i no arribà a ser exclusiu al nord en l’ús normal fins al segle XX
tot i que en el cas del possessiu ja dominava el a finals del segle XIX.
L’existència de la forma els-e també degué ajudar a la propagació de la
variant el. La segona és d’ordre psicològic com es pot constatar a partir del
comentari de Mossèn Caseponce (1907: 327-328): «Els articles lo, los sun
motiu de burla per la gent de Vallespir quan tracten amb cerdans y russillo-
nesos qui diuen: lo pa, lo vi, lo pare; los pans, los vins, los pares.»

Les parles de la Catalunya del Nord probablement patien ja d’un prejudici
–clarament arrelat a les classes més cultes– anteriorment a 1659, que feia que
un model de català central, la norma usada a l’escrit, apareixia com una
varietat superior per a una part important de la població. L’article el fou
aparentment un d’aquests elements meridionals que gaudí d’un prestigi
superior a la forma lo, tot i que aquest era la forma més «normativa». Així
aquesta mena d’autoodi ha perdurat fins al segle XX obstaculitzant, o fins i
tot impedint, la creació d’un estàndard regional i es percep clarament avui a
alguns estrats de la població com ara els gitanos. La tercera causa, més
improbable però sovint invocada per a justificar els canvis lingüístics, podria
ser l’arribada de catalans del sud, sobretot després de la guerra civil. Amb tot
les dades de Guiter (dels anys 40 i 50) infirmen parcialment aquesta teoria.

Un darrer factor que podria haver afavorit la substitució és que la forma
plena lo sol coneixer una realització ‘l a la parla espontània, fenomen que
també es retroba a certes parles occitanes (Alibèrt 1935: 73) creant
realitzacions com caça’l gos o atrapa’ls aucèls que es poden reinterpretar
després com el.
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Ara bé, la pèrdua de lo no es limita a la Catalunya del Nord, ans es pot
contemplar a moltes altres àrees del territori lingüístic català com ara al nord
de l’àrea occidental (Sistac 1998: 66):

L’article determinat coincideix en singular amb el del català occidental gene-
ral: lo, l’, la, l’; tot i que cada vegada se sent més el masculí el (sovint
realitzat al), especialment entre els més joves i en els usos formals, o davant
forasters.

i alhora al nord del País Valencià (Gimeno 1994: 223):
Es pot afirmar amb molta versemblança que l’article lo i el seu plural los va
reculant a poc a poc sota la influència del valencià de la Plana de Castelló (i
amb això som al davant de l’anomenat anivellament geolingüístic) sobre les
poblacions més importants de la part occidental com ara Morella i Vilafranca,
per a, posteriorment, i a partir d’aquestes dues localitats, influir sobre la resta
de localitats de la comarca dels Ports de Morella, si més no, i fins i tot de
l’Alt Maestrat, amb moltes relacions amb els Ports.
El mateix procés de substitució es percep a Andorra com ho ha demostrat

Lídia Rabassa (1996: 22-25) on lo conservava aleshores més vitalitat al nord
del territori (sobretot a Pal, Canillo i Ordino) mentre que només el preser-
vaven els locutors més grans a Andorra la Vella i a Encamp.

Tot i que sembla evident la progressió del tipus el i l’evicció gradual i
constant de lo, alguns elements romanen foscos com l’ús de l’article el a
noms de poblacions com El Soler o Els Angles que usaven exclusivament lo
abans. La presència a més d’una zona occitana, al Donesà (Alibèrt 1935: 72;
ALPO 306), que fa servir articles semblants podrien fer pensar a d’altres
possibilitats com ara l’existència d’articles salats es, sa transformats després
en el i la per permutació de la -s en -l.

Al capdavall l’evolució en l’ús de l’article definit a la Catalunya del Nord
és com un reflex de la seua història a tot el territori de llengua catalana, una
història que presenta moltes zones d’ombres amb vacil·lacions més o menys
evidents i vehements entre l’article salat, lo i el.
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L’article personal català, marca bàsica dels registres no formals
orals i escrits

Eusebi COROMINA I POU
Universitat de Vic

1. De tractament cortès a article personal
És inqüestionable la vitalitat en el català d’avui d’un article davant els noms
propis de persona en bona part del domini lingüístic, especialment en
situacions de comunicació oral espontània.

Les partícules en i na, formes clàssiques de l’article personal, conser-
vades avui en el balear, tenen les arrels en el mateix origen de l’idioma, en
textos del segle XII 1.

En i na són les formes ultradesgastades dels vocatius del llatí vulgar
DŎMĬNE i DŎMĬNA. En un principi constituïen un títol de cortesia que
s’anteposava als noms de persona de tots els estaments de la societat. En la
llengua parlada antiga, en i na van començar a deixar de ser una fórmula de
cortesia abans que en la llengua escrita. Si en la llengua escrita, més conser-
vadora, manté durant segles el valor de fórmula de cortesia, en la parlada, en
canvi, esdevé un tic, una mera marca rutinària de nom propi personal ja a
partir del segle XV.

Modernament, doncs, és un mer article presentador dels atropònims –
noms de pila, cognoms o bé sobrenoms–, sobretot en situacions de comuni-
cació no formal. Amb el pas dels segles, en i na conviuen amb altres formes
–el o lo i la–, distribuïdes pel domini lingüístic.

2. Usos en l’italià, el francès, l’espanyol i el portuguès
Altres llengües del nostre entorn han anteposat o encara anteposen de manera
limitada un article als noms de persona. L’italià, el francès i l’espanyol han
fet servir de manera residual un article davant els noms propis de persona,
especialment als noms de pila, sense valor de tractament 2. En francès, avui
és considerat pagès i pot denotar, davant un cognom, menyspreu envers la
1. En presenta mostres Moran (1984: 22). Casanova (2003: 209-233), en tractar del fet que la fórmula
de cortesia en i na, del català, esdevingué un mer article personal, i que en occità es perdé, assenyala:
«L’occità actua com el català i presenta les mateixes formes i tendències [...], i també des dels
primers documents fins al segle XIV, quan la influència francesa el fa considerar redundant i inútil.»
2. En trobem una mostra, en italià, en la transcripció d’un relat oral sobre una reunió política molt
moguda: «Mentre continuava su questo tono (che ti dà la misura del degrado morale e anche
dialettico nel quale siamo scivolati, e ci vorrà molto tempo e molta pazienza per recuperare un pó di
dignità perduta), il Pieretti, che è sempre stato un pó preso dalle floride grazie della canditata sotto
accusa, si avvicina al tavolo e lo sposta bruscamente. Preleva la Turacciolo, vestita di un acceso
turchino...» (Bruni 1997: 61). En francès, n’hi ha una mostra a La Chartreuse de Parme, de Stendhal
(1950: 421): «Ou je me trompe fort, ou le Rassi cherche à nous jouer quelque tour.» En espanyol,
n’hi ha mostres a Cela (1974: 147): «–¿Te acordaste mucho de la Lola? / –A veces. ¿Por qué mentir?
Como estaba todo el día pensando, me acordaba de todos. !Hasta del Estirao, ya ves!».
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persona anomenada 3. L’italià i l’espanyol l’hi anteposen avui en certs regis-
tres no formals orals i, encara, en algunes de les seves varietats territorials o
en zones rurals. Mentre en l’italià d’avui la presència d’aquest article, confi-
nat al nord de la península itàlica, constitueix una mostra de col·loquialisme
o de to familiar 4, en l’espanyol actual és considerat vulgar, en el sentit de
poc elegant i mancat de distinció 5.

El portuguès, que en fa un ús més extensiu, utilitza l’article quan en la
llengua col·loquial hom anomena una persona coneguda a través del tracte
directe i personal. En cas de no haver-hi coneixença o familiaritat, se’n
prescindeix 6.

En un principi s’esperaria l’absència de l’article davant un nom propi
personal en totes aquestes llengües. És sabut que el nom propi identifica
directament un referent únic, concret i definit dins l’entorn de l’enunciació o
gràcies als coneixements que comparteixen emissor i receptor, per la qual
cosa no és necessari d’actualitzar-ne o restringir-ne el significat amb l’article.
En català, doncs, l’article personal no té repercussions sintàctiques; és sintàc-
ticament redundant, expletiu; és una mera marca rutinària anticipadora del
nom propi personal.

3. Marca dels registres col·loquials
Avui allò que distingeix el català de les altres llengües romàniques és el fet
que en la comunicació informal, l’anteposició de l’article es fa efectiva
sempre davant qualsevol nom propi, i no ha de comportar forçosament, per
part del parlant, una relació familiar, emotiva o de coneixença personal amb
la persona anomenada. D’altra banda, la presència de l’article sempre té
relació directa amb la utilització de registres no formals (propis de la llengua
oral espontània, però també de l’escriptura que vol recrear l’oralitat). Es pot
comprovar en una selecció de mostres de llengua oral espontània real
obtinguda a partir d’enregistraments, que aplega produccions dels dialectes
central, nord-occidental i septentrional de transició, pertanyents a persones
de 9 a 77 anys i d’ambdós sexes 7:

3. Goosse (1993: 884) en remarca l’ús «campagnard» davant els noms de. El Dictionnaire universel
francophone (1997) assenyala que l’article denota menyspreu, especialment davant els cognoms.
4. Tal com sosté Renzi (1976: 16-18).
5. Gómez Torrego (1993: II, 56 i Martínez de Sousa (1993: 100) consideren «vulgar» l’ús de l’article
davant els noms de persona, en el sentit de poc elegant, o bé mancat de distinció, respectivament.
6. En portuguès, en una obra dedicada al cantant José Afonso, que aplega en un volum entrevistes,
cançons i crítiques, hi ha innombrables mostres d’aquesta presència i absència d’article davant els
noms propis (Moutinho 1975: 74): «A minha ida ao Brasil possibilitou-me os mais diversos contactos
com nomes representativos da cultura popular, tanto da música com do teatro. Sei lá, Jackson do
Pandeiro, Clementina de Jesus, uma cantora de bailes populares revelada aos sessenta anos, Luís
Gonzaga... E o Fotóti, que é um dos nomes apontados como renovador da música popular brasileira a
partir da “bossa”. O Tamba Trio, o Quinteto Violado, este último responsável pela renovação do filão
musical nordestino, o Gilberto Gil, a Carmen Costa, outra cantora popular...» Quant a aquest ús que
expressa coneixença o familiaritat a través del tracte, vegeu Cunha i Cintra (1997: 227) per al portu-
guès d’Europa, i O Estado de S. Paulo. Manual de redação e estilo (1997) per al portuguès del
Brasil.
7. Aquesta selecció de mostres prové del corpus recollit a Coromina (2001).
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Oralitat espontània: Mostres actuals
a. E: ah veus/ és que estava a l’ajuntament i vaig sentir un cotxe així_ i vaig

pensar_ segur que és el Roc...
M: com peta\
R: aquest embrague també_ l’haurien d’engrassar_ hosti_ ia vindrà
l’Òscar a radere\
Enregistrament d’una conversa entre nois de 18 i 19 anys, de Prats de
Lluçanès (Osona), fet a l’interior d’un vehicle, el 27 de novembre del
2000, per Ester Griera.

b. TR: [...] que va venir_ amb els anys aquells_ famosos d’en Franco_
Enregistrament d’una conversa d’un pare de família, de 35 anys, de les
Franqueses del Vallès, fet al seu domicili, el 17 de febrer del 1994, per
Coromina-Fargas.

c. A: ahir_ m:_ no\ em sembla que no\ dimarts\ dimarts a la tarda\ que em
vaig trobar en en Pere que tornava del metge i:: dallò\ [...]
A: m:: i en Dallò/ a: que:: que en tota la setmana que no l’he vist\ [...]
A: ah sí:: a: ia t’ho dic ara\ no\ no m:: perquè la Maria a:: ia saps com és
a:: i:: no vol que que jugui tant a la petanca\
Enregistrament d’una conversa entre dos homes d’uns 75 anys, fet en un
bar de Vic, el 23 de novembre del 2000, per Anna Castejón i Elisabet
Sabata.

d. B: home a la Maria José tampoc li agrada molt robar_ però io si puc
agafar alguna cosa arrano\
A: home_
B: té_ La Vanguardia_ eh_ (B dóna a A un exemplar del diari) perquè
disfrutis llegint lo de l’Arzallus\ [...]
A: una vegada_ una vegada hi’via passat un camió amb el pare del Josep
Maria\ [xxx] amb un cotxe particular i també ens ho vam passar bé\
Enregistrament d’una conversa d’una mare (A), de 64 anys (nascuda a
Sant Feliu de Llobregat) resident a Barcelona, amb el seu fill (B), de 34
anys (nascut i resident a Barcelona). Conversa enregistrada el 1994, al seu
domicili, per Moret.

e. JCB: havia de tindre el petit i havíem anat al cine_ aquí al Manelic\
perquè llavontes vivíem aquí_ aquí al Manelic hi havia un cine_ i vem
anar a veure no sé què del Joselito_ i allavontes va vindre corrents el meu
germà_ va va_ la Joana ia se n’ha anat a l’hospital_ hi vem anar corrents\
Enregistrament d’una conversa amb una dona, de 77 anys (soltera i pen-
sionista), nascuda i resident a Hostafrancs (Barcelona). Conversa
enregistrada el 12 de febrer del 1994 al seu domicili per Manrubia.

També se’n poden obtenir mostres de tertúlies radiofòniques, en què es
poden trobar exemples com ara la Simone Signoret, el Borrell (exministre
espanyol), el Clemente (exentrenador espanyol de futbol), en Franco, en
Lluís XIV, en Tàpies, l’Umberto Eco, el Tarradellas, en Pius XII, l’Ors, la
Rodoreda, etc. (provenen de mostres orals d’un programa radiofònic de
Catalunya Ràdio, transcrites Barnils, Monzó, Vendrell 1987). És més –i com
veurem més endavant–, l’escriptura, especialment la narrativa literària i certs



98 EUSEBI COROMINA I POU

gèneres periodístics, quan incorpora o vehicula mostres de la parla
espontània, sol emprar, a fi d’infondre-hi versemblança, l’article personal
davant el nom de gairebé qualsevol personatge o persona (viva, morta,
cèlebre, il·lustre, anònima, mereixedora de respecte, catalana, no catalana,
etc.).

3.1 Oralitat espontània

Diversos estudis han posat en relleu els contrastos entre el discurs oral
espontani i el discurs escrit. Efectivament, el diàleg o conversa, amb inter-
acció i lliure articulació dels torns de parla, s’elabora en situacions d’imme-
diatesa comunicativa, d’on el baix control del producte, la feble planificació
i, doncs, la seva espontaneïtat. El text escrit, en canvi, propi de la comu-
nicació diferida, gaudeix d’un control que en permet la planificació, la
revisió i la reelaboració. Això no obstant, segons Viana l’oral col·loquial
també segueix un procés de planificació, semblant a l’esborrany o a la prova-
tura, en el qual es fan «una sèrie de seleccions i jerarquitzacions, probable-
ment amb una estructura prou més complexa del que el resultat final ens pot
fer esperar» (Viana 1989: 83-91).

3.2 Oralitat calculada

Els diàlegs dels contes i les novel·les, les peces teatrals, els guions cinemato-
gràfics, certes entrevistes i reportatges publicats per la premsa, solen repro-
duir o recrear la parla espontània o quotidiana, però en el cas del «llenguatge
literari ho fa mitjançant un sistema estilitzat de convencions que, paradoxal-
ment, tenen relativament poc a veure amb la parla espontània», segons
Azevedo (1996: 117).

Oralitat calculada en els diàlegs dels textos narratius

Novel·la Conte
En Joan la mira sorprès i enorme-

ment agraït. Somriu amb lascívia
casolana i es des-pulla en un no-res.

–Sigui com sigui, Joan, vull que
sàpigues que jo confio en tu. Sóc
poruga, això ja ho saps. I tenim la
nena...

–Avui també dorm a ca la Cecília?
–Sí, i demà també: demà passat

tenen l’examen, i com que la Cecília
té ordinador i tot... Vull que sàpigues
que qui em fa patir és en Sorribes.

Isabel-Clara Simó, Dones, Bar-
celona, Columna, 1997, p. 74.

–Oi que la Montse va trucar ahir
amb veu d’engegar tot déu a dida,
Joan?

–Sí. Es veu que des que s’ha acabat
la vaga està d’una mala llet tipus Pal-
malat, o com se di-gui.

–Ah, sí? I què cony volia?
–Parlar amb tu, off course. Quan li

vaig dir que no sabíem on eres va
acabar de sulfurar-se. Pur sofre, la
nena.

–No va deixar cap missatge?
–Sí; va dir que volia parlar molt

seriosament amb tu; que havia estat
sopant amb el Quim dissabte i que
volia veure’t.
Màrius Serra, Línia, Barcelona,
Columna, 1987, p. 94-95.
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En aquesta oralitat calculada, no s’hi solen trobar les repeticions, les
vacil·lacions, els anacoluts o les reformulacions propis del discurs oral no
planificat. En l’oralitat escrita les informacions i les idees flueixen desbros-
sades, amb una certa desimboltura. Allò que l’acosta al discurs oral no
planificat és sobretot la tria d’un lèxic no marcat formalment; l’ús de frases
breus, inacabades (sovint amb dislocacions), no assertives (a causa del
caràcter interactiu del diàleg), l’anteposició de l’article personal al nom de
les persones, i marques dialectals, especialment generacionals i socials.

4. Narrativa literària del XIX i del XX
Aquesta oralitat calculada de què parlem, ja la trobem en nombroses textos
literaris de la segona meitat del XIX i la primera del XX. De fet, la narrativa,
sobretot el conte, és dels pocs documents que poden ajudar a confegir un
corpus que permeti, amb unes certes garanties de fiabilitat, la reconstrucció
dels probables usos i valors de l’article personal. Durant el període esmentat,
el gènere narratiu per excel·lència és el conte. A fi d’obtenir uns resultats
sobre aquest ús de l’article, ens calia disposar d’una selecció d’autors i de
contes amb criteris estrictament literaris i que fos representativa dels diversos
moviments artístics. I és en aquest sentit que ja hi ha una obra publicada que
reuneix aquestes condicions. Es tracta de l’Antologia de contes catalans,
preparada per Joaquim Molas i publicada el 1982 i el 1983, en dos volums
(en total, 846 pàgines). L’obra aplega 72 contes de 44 escriptors. La tria de
l’Antologia de Molas per poder fer-ne el buidatge de l’article personal respon
no solament a criteris d’extensió, sinó també al fet que presenta, a més, un
panorama d’autors i d’obres publicades des del 1865 fins al 1954.

El primer grup d’escriptors de l’Antologia va de Robert Robert a Marià
Vayreda, i gira fonamentalment al voltant del quadre de costums, gènere
consubstancial amb la recerca de la realitat; fet el buidatge, s’obté que en
aquest primer grup el 89% dels escriptors utilitzen l’article personal davant el
nom propi dels personatges. En el segon grup de contes, que va d’Apel·les
Mestres a Joan Santamaria, i que té com a nucli el Modernisme, amb
narracions de Víctor Català, Prudenci Bertrana o Josep Pous i Pagès, el 54%
dels escriptors fan servir l’article personal. El 30% dels escriptors del tercer
grup utilitzen l’article personal, i va de Joaquim Ruyra i a Maurici Serra-
hima, amb models més acostats al Noucentisme, amb textos que cerquen
autonomia pròpia, reveladors d’un món cultural refinat. L’últim grup de
l’Antologia comença amb contes d’abans de la guerra civil, amb Josep Pla, i
acaba l’any 1954, amb Jordi Sarsanedas; en aquestes obres, la història sol
passar a un segon pla i el conte esdevé un text en què l’autor manipula la rea-
litat en termes subjectivistes i intel·lectualitzats a fi de crear un cos ple de
connotacions personals o simbòliques. Consegüentment, l’ús de l’article
personal davant els noms propis arriba, en aquest grup, només al 12,25% dels
autors.

Tot i que l’activitat literària superposa al codi de la llengua un codi estètic
que fa que l’obra no sigui mai un pur reflex de la realitat, el discurs reportat
de la narrativa sovint recrea o reprodueix estilitzadament, com ja hem dit, la
parla d’uns personatges que hom vol versemblants. Així, en els contes
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costumistes i realistes s’observa una clara tendència a l’ús de l’article
personal, tant en el discurs del narrador com en el dels personatges. Però la
presència de l’article personal decreix a mesura que els contes s’allunyen de
la realitat i esdevenen uns textos amb autonomia pròpia, amb el propi sistema
de referents.

4.1 La narrativa traduïda
Així com els contes esmentats tendeixen a prescindir de l’article personal a
mesura que s’aparten de la recerca de la realitat com a matèria artística,
semblantment la narrativa traduïda a començament del XX –i fins ben bé als
anys 70– sol prescindir també de l’article personal, malgrat que les històries
mostrin situacions versemblants de la vida quotidiana. Probablement, la raó
de l’absència de l’article en aquestes obres traduïdes cal cercar-la en el fet
que la realitat que presenten les històries pertany a societats o a mons allu-
nyats (en el temps o en l’espai) de la realitat que coneix el gruix de lectors
catalans d’aquestes traduccions (com les d’E. Poe, per Carles Riba; la d’I.
Turguènev, per Francesc Payarols, o bé les traduccions de novel·la policíaca
o d’intriga nord-americana, per Rafael Tasis o per Manuel de Pedrolo).

Traduccions del XX: sense article
a. –Veus, tu i jo –deia aquell mateix dia en havent dinat Nicolau Petrò-

vitx al seu germà, asseguts al despatx– resulta que som homes antiquats,
que ja hem fet a tots. Qui sap? Tal vegada Basàrov tenia raó; ara, he de
confessar que una cosa em sap greu: precisament ara que esperava
començar a viure en gran intimitat i acord amb Arcadi, resulta que jo
m’he quedat enrera. (Ivan Turguènev, Pares i fills, traductor Francesc
Payarols, Barcelona, Proa, 1929)

b. Cat va dir:
–Anem’s-en, Deep –i m’agafà pel braç.
Em vaig posar el barret i vaig obrir la porta perquè sortís Helen, però

Cat li passà davant. [...]
–Ho saps? Ho saps de veritat? Sabies què feies quan vas permetre que

Lenny Sobel s’engresqués amb tu? Un pinxo que et porta dotze anys. Ho
sabies quan Bennett et duia penjada del braç...? (Mickey Spillane, Qui
mana, traductor Manuel de Pedrolo, Barcelona, Edicions 62, «La Cua de
Palla», 1964, p. 117)

Però passats els anys 70 del XX, comença a estendre’s l’ús de l’article
personal en les traduccions literàries, especialment de la narrativa que reflec-
teix situacions quotidianes –encara que pertanyin a cultures o a societats
diferents de la nostra–. Aquest canvi coincideix amb l’extensió dels mitjans
audiovisuals, especialment de la televisió, que acosten al gran públic altres
mons (abans, molt llunyans o desconeguts) i amb els quals el gran públic
acaba familiaritzant-se. La caiguda, doncs, d’aquesta barrera cultural i
psicològica pot haver afavorit l’extensió d’ús de l’article personal en les
traduccions: n’hi ha mostres en Maria-Antònia Oliver, Josep Julià, Monika
Zgustová, Jordi Arbonès, Francesc Parcerisas, Joaquim Mallafrè, Jordi
Bofias, etc. Aquesta pràctica, no cal dir-ho, s’estén també a les obres escrites
originàriament en català.
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Traducció del XX: amb article
L’Ignatius va firmar el rebut de correus i va tornar corrents a la seva

cambra. Va tancar la porta amb clau.
–Què és, fill? –va preguntar la senyora Reilly des del rebedor.
L’Ignatius va mirar la marca de Correu Aeri Lliurament Especial

estampada damunt el sobre. [...]
–Ignatius, què és això que has rebut, fill?
–Un comunicat de la Myrna Minkoff.
–I què vol ara, aquesta noia?
–M’amenaça de suïcidar-se si no li juro que el meu cor només li

pertany a ella. [...]
–Ai, Senyor –va sospirar en Dorian–. Que no calleu mai? (John

Kennedy Toole, Una conxorxa d’enzes, traductora Maria-Antònia Oliver,
Barcelona, Pòrtic, 1988, p. 127)

4.2 Josep Pla, Mercè Rodoreda i Quim Monzó

En el Josep Pla de Quadern gris (1966) o de Notes disperses (1969), encara
hi trobem un ús restringit de l’article personal: únicament el fa servir davant
el nom dels personatges més domèstics o familiars, no inclosos en l’esfera o
en els interessos professionals i intel·lectuals de l’escriptor (o del narrador):
una tieta, una minyona, un campaner, etc. La resta de noms de personatges,
llevat d’algun cas escadusser i sempre inclòs en un diàleg, van sistemàtica-
ment sense article (o bé els precedeix el tractament protocol·lari de senyor
-a, senyoreta, doctor, don...).

La Mercè Rodoreda de La plaça del Diamant (1962), en canvi, utilitza
sempre l’article personal (en i la). Però a Mirall trencat (1974), hi trobem un
joc d’usos molt significatiu de l’article: mentre els personatges femenins el
duen sempre (tinguin la posició social que tinguin), els personatges
masculins de certa posició (només els d’una certa posició: un notari, un
administrador, un sastre de prestigi) hi solen aparèixer en un primer moment
sense l’article, però quan ja s’han familiaritzat amb els Valldaura, els és
assignat tot seguit l’article personal.

Quim Monzó utilitza sistemàticament l’article personal. En els seus
Vuitanta-sis contes (1999), reescriptura dels contes que havia publicat vint
anys abans, curiosament hi substitueix les formes en i na (de la primera
versió) per el i la. Aquest fet desmentiria, d’altra banda, la dada presentada
per l’Atles lingüístic del domini català, dirigit per Veny (2001), segons la
qual la parella en i la constitueix el sistema d’article personal propi de
Barcelona i de la seva àrea d’influència. Pensem que l’Atles, publicat entre el
2001-2008, havia recollit les dades feia més de 30 anys. A més, hi ha altres
documents que confirmarien aquest canvi, com ara diversos textos literaris,
nombroses mostres cinematogràfiques i documents periodístics amb voluntat
de reproduir l’oralitat quotidiana d’avui. El pas de en a el possiblement
forma part d’un procés de simplificació i d’analogia respecte de la parella el i
la de l’article definit. Recordem que Narcís Oller a La febre d’or (1995),
escrita entre el 1890 i el 1892, recull la sorpresa que produeix en uns barce-
lonins l’ús de la forma masculina el.
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La presència o l’absència de l’article personal en la narrativa literària
(traduïda o escrita originàriament en català) no està exempta, però, de certs
usos vacil·lants o incoherents: així, hi ha autors o traductors que en una
mateixa obra, l’utilitzen i l’ometen intermitentment en el discurs del narrador
o dels personatges. D’altres, en canvi, jugant expressament amb la presència
i l’absència de l’article personal aconsegueixen una funció caracteritzadora:
prescindint-ne en el discurs del narrador i utilitzant-lo en el dels personatges,
distingeixen expressament el paper de narrador i el d’actuant. Cabré, a Les
veus del Pamano (2004); Sánchez Piñol, a Pandora al Congo (2005), o
Puntí, a Maletes perdudes (2010), per esmentar tres obres recents, ofereixen
mostres d’incoherència en els usos de l’article (en el cas del primer escriptor)
i de coherència (en els altres dos).

5. La llegibilitat
A principi dels anys 20 del segle passat es posen les bases del que ara ano-
menem llegibilitat, és a dir del conjunt de recursos o mecanismes lingüístics
que, convenientment utilitzats en l’escriptura, en faciliten la lectura i la com-
prensió. Entre els treballs relacionats amb la llegibilitat, hi destaquen els dic-
cionaris bàsics o de freqüències, que estableixen, generalment amb finalitat
didàctiques, el lèxic fonamental o més conegut i utilitzat pels parlants d’un
idioma. Les recerques dutes a terme per Thorndike i Lorge (1921) porten a
l’elaboració del primer vocabulari bàsic o fonamental d’una llengua. Gou-
genheim, per al francès, confegeix el Dictionnaire fondamental de la langue
française (1958). El primer vocabulari fonamental del català es deu a Llobera
(1968). L’italià De Mauro (1980) elabora un vocabulari bàsic de l’italià. A
França, a partir de la Segona Guerra Mundial havien començat els treballs
per determinar el vocabulari bàsic que calia prioritzar en l’ensenyament de la
llengua als estrangers que arribaven al país, i eventualment als alumnes de
l’ensenyament francès. I són justament aquests treballs, sobretot el Diction-
naire fondamental de Gougenheim, els que guiaran l’elaboració de voca-
bularis bàsics d’altres llengües, com el català o l’italià.

5.1 El català bàsic

L’any 1959 Llobera comença una tasca que desembocarà en la publicació, el
1968, d’El català bàsic, que recull un total de 1 600 mots acompanyats d’una
gramàtica bàsica, destinat especialment a fer de suport a l’ensenyament de la
llengua als no-catalanoparlants, però també a «molts catalanoparlants», a
causa de la situació sociolingüística de l’època.

El corpus de Llobera el constitueixen les converses orals enregistrades a
l’atzar al carrer, en centres de treball i d’ensenyament, al tren, etc. Recull un
total de 10 281 ocurrències, 6 151 de les quals provenen del català central; la
resta d’ocurrències, 4 130, provenen de converses captades en l’àrea del
català nord-occidental.

Feta la lematització dels mots recollits, estableix una estadística de les
unitats per ordre de freqüència. Incomprensiblement, Llobera no inclou en el
vocabulari bàsic l’article personal (cap de les seves formes), malgrat que sí que
hi fa constar les formes cal i can (contraccions de a casa del / a casa d’en).
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Els altres vocabularis bàsics que segueixen el de Llobera tampoc hi
inclouen l’article, la majoria dels quals són, en part, deutors del de Llobera:
es tracta del de l’Assessoria de Didàctica del Català (1975); de la Coor-
dinadora d’Ensenyament i Llengua Catalana (1978) i de López del Castillo
(1996).

5.2 Diccionari de freqüències

Caldrà esperar Joaquim Rafel (1996-1998) per obtenir dades relatives a l’ús
de l’article personal, gràcies al Diccionari de freqüències (en tres volums).
Els resultats provenen, però, de textos escrits, publicats entre 1833 i 1988, i
extrets del Corpus textual informatitzat de la llengua catalana.

El Diccionari de freqüències mostra com, en els textos no literaris,
l’article personal assoleix el lloc 125 del rang de freqüències (amb 17 754
ocurrències); en els textos literaris, en canvi, hi ocupa el lloc 66 (amb 35 182
ocurrències); globalment, l’article personal apareix, doncs, en el lloc 85 (amb
52 936 ocurrències). És a dir, l’article personal és més freqüent que paraules
tan bàsiques com casa, arribar, part, vegada, cada o terra. Aquest fet confir-
maria que l’article constitueix una forma o marca bàsica de l’idioma també
en la llengua escrita.

Ordre de freqüència de l’article personal 8

Rang
(ordre de freqüència decreixent) Freqüència

El mot 5è a
15è jo
25è hi
35è veure
45è nostre
55è son
65è encara
75è tot
85è en (art. pers.)
95è manera

105è sinó

és utilitzat 1 237 435 vegades
474 544
223 968
128 496

92 006
82 456
72 973
61 595
52 936
47 759
41 831

Pot sorprendre l’elevada presència de l’article personal en textos escrits
no literaris. dels quals s’esperaria un predomini de la llengua estàndard, un
registre de tipus formal, de to neutre, impersonal i, per tant, una tendència a
l’absència de l’article. Això no obstant, si observem amb deteniment les
ocurrències de l’article en els grups topològics dels textos no literaris, es
constata que la premsa és el grup amb el nombre més alt d’ocurrències de
l’article personal (amb 4 447, que representen el 25% del total), seguit dels
textos d’història i geografia (amb 4 434, que representen el 24,97% del total),
dels de ciències socials (amb 2.064, que representen l’11,62% del total) i dels
que tracten sobre llengua i literatura (amb 1 997, que representen l’11,24%
del total).
8. Taula confeccionada a partir de Rafel i Fontanals (1998).
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Textos no literaris: freqüències absolutes del lema en (article personal) 9

[...]1964-
1968

1969-
1973

1974-
1978

1979-
1983

1984-
1988 TOTAL

filosofia 8 2 5 5 421

religió i teologia 4 2 2 189

c. socials 12 52 118 45 2 2 064

premsa 64 192 379 500 335 4 447

c. pures i
naturals 8 73 5 688

c. aplicades 8 14 65 9 12 1 052

belles arts i
esports 9 3 32 73 100 2 015

llengua i
literatura 36 136 5 24 45 1 997

història i
geografia 342 159 145 32 253 4 434

correspondència 5 9 36 447

480 566 765 797 757 17 754

Textos literaris: freqüències absolutes del lema en (article personal)

[...]1964-
1968

1969-
1973

1974-
1978

1979-
1983

1984-
1988

TOTAL

assaig 29 4 36 20 4 1 892

narrativa 195 3 495 1 686 702 1 506 27 362

poesia 5 6 65 1 31 588

teatre 190 394 97 205 161 5 340

419 3 899 1 884 928 1 702 35 182

Pel que fa als textos pròpiament literaris utilitzats pel Diccionari de
freqüències, l’article personal hi ateny una presència superior, com era
previsible, a la que manté en els textos no literaris. Així, del total de les
52 936 formes de l’article personal presents en el Corpus textual informa-
titzat de la llengua catalana, 35 182 ja apareixen en els textos literaris, cosa
que representa el 66,46% en aquests, i el 33,54% en els no literaris. És evi-
dent també que aquesta freqüència més alta és deguda fonamentalment als
textos narratius, que ofereixen ja 27 362 ocurrències de l’article personal,
10 000 més que en el conjunt dels textos no literaris.

9. Dades extretes de Rafel i Fontanals (1998).
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Finalment, s’observa en els textos literaris que l’increment de l’article
personal en la narrativa, en el tram comprès entre els anys 1863 i 1913,
coincideix amb els resultats obtinguts de l’anàlisi de l’Antologia de contes
catalans. I d’acord també amb el Diccionari de freqüències, l’augment de
l’ús de l’article es torna a fer palès en la narrativa a partir dels anys 70 del
segle XX, després d’un període d’una certa davallada: si entre els anys 1964 i
1968 s’hi constaten 195 ocurrències, en els cinc anys següents (1969-1973)
ja se n’hi comptabilitzen 3 495. Aquesta evolució coincideix també, com ja
hem dit, amb l’extensió de l’ús de l’article, a partir dels anys 70, en les
traduccions literàries.

Conclusions
La pervivència i el vigor actual d’un article personal en català, provinent
d’un antic tractament de cortesia, constitueix avui una singularitat en l’àrea
romànica. Aquesta marca idiosincràtica del català, pròpia de l’oralitat
espontània, traspassa aquest àmbit i es fa present en la llengua escrita, tant
literària com no literària, segons uns determinats gèneres.

L’article personal és, de fet, una de les formes bàsiques de l’oralitat i de
l’escriptura: ocupa globalment el lloc 85 en la llista dels mots més freqüents
de l’idioma. Aquest mot anticipador del nom propi personal pot precedir
indistintament els noms de pila, els cognoms i els sobrenoms, i pot abraçar
persones vives, mortes, cèlebres, il·lustres, anònimes, mereixedores de res-
pecte, catalanes, no catalanes, etc. La utilització de l’article, a més, no
comporta forçosament una relació de coneixença o de tracte directe entre
l’emissor i la persona esmentada.

En l’àmbit literari, l’article personal és present sobretot en la narrativa,
que tendeix a oferir mostres versemblants de la parla quotidiana. En el
discurs reportat, sol projectar una il·lusió calculada d’oralitat tot incorporant,
entre d’altres marques, l’ús de l’article personal davant els noms de persona,
fet que no sol succeir en poesia, per exemple.

Tampoc no és estranya la presència de l’article personal en la premsa,
especialment en alguns textos d’opinió, en les entrevistes de personalitat (que
sovint reprodueixen la parla quotidiana de la persona entrevistada) i en
alguns reportatges sobre qüestions domèstiques, properes al ciutadà o que
són pròpies de la vida de cada dia, en les quals intervenen persones anònimes
(ciutadans de peu).

Els textos sobre història i geografia o sobre ciències socials solen incloure
nombrosos noms de persona, cosa que, d’entrada ja fa augmentar la proba-
bilitat de la presència de l’article, i aquesta probabilitat creix en les obres
dedicades a l’ensenyament d’aquestes matèries a alumnes joves (en textos
sobre història medieval, a més, el tractament de cortesa en, dispensat a
monarques, eclesiàstics, nobles i ciutadans, fa créixer probablement el nombre
d’ocurrències d’aquest lema dins el grup de textos sobre història i geografia).

Quant als textos extrets de gramàtiques o d’estudis lingüístics, s’hi
observa la tendència a il·lustrar les explicacions amb exemples inspirats en la
llengua quotidiana, i en els quals, doncs, els noms de persona apareixen amb
l’article (Ahir va arribar en Joan, en què en Joan és el subjecte).
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Elements de morfosintaxi del català antic segons la Crònica de
Ramon Muntaner

Michel CAMPRUBÍ
Université Toulouse II – Le Mirail

Introducció
Com en la nostra comunicació del col.loqui de Besiers (2009), els exemples
citats són extrets de l’edició de 1969 d’Edicions 62 i «la Caixa» (col·lecció
«Les millors obres de la Literatura Catalana»). Tractarem aquí, primer, de la
relació entre l’estil de l’obra i la sintaxi, concretament de l’ús del morfema
subordinant que (la seva funció i el seu valor semàntic si de cas). En aquest
camp de la subordinació, analitzarem després l’ús de la conjunció con, i el de
les locucions per ço que i per ço com. Passarem després a estudiar les locu-
cions o expressions que representen una correlació, tot definint primer
aquest fenònem a la llum de la teoria gramatical recent.

1. Estil i sintaxi: la conjunció que
L’estil de la Crònica ha estat caracteritzat en particular per Joan Fuster en el
Pròleg de l’edició: Muntaner, ens diu Fuster, «escriu tal com parla; com
parlaria amb els seus “lectors” o “oients”, si en comptes del manuscrit hi
hagués la seva conversa. [...] L’estil de Ramon Muntaner tendeix a calcar un
implícit cànon “conversacional”» (p. 12). Això explica, com veurem, aquest
ús tan freqüent de la relació establerta amb que entre les oracions, ja que
encara avui l’estil oral ens mostra una utilització semblant d’aquesta
conjunció. Vegem-ne exemples de la Crònica:

E per temps avant, lo dit senyor rei En Pere, qui era jove con la pres [...] estec
que no tornà ab la dita dona Maria, ans venia alcunes vegades a Montpestller
que no s’acostava a ella [...]. (p. 24)
Potser en la llengua actual, es diria més aviat: «estigué / va romandre

sense tornar amb...» i, en el segon segment, «venia a Montpeller sense
acostar-se a ella». Tot i que em sembla possible encara aquest tipus de sintaxi
(«va estar que no tornà amb la dita dona Maria»). Tenim aquí doncs un
element que a primera vista conjuntiu ja que relaciona dues oracions (la
principal i la subordinada constituïdes sobre la base dels dos verbs estec i no
tornà i després de venia i no s’acostava). Però aquests dos que estan seguits
de no i això ens suggereix que tenen com a equivalent la locució més
explícita sense que (estec sense que tornés amb... / venia a Montpeller sense
que s’acostés a ella). Segons aquesta anàlisi, es tractaria d’una subordinació
dita tradicionalment «circumstancial» (idea de «manera d’actuar, de fer») i
de valor negatiu (cf. el no o el sense de la locució).

Un altre ús de que el trobem en l’exemple:
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E a la porta de la dita cambra tuit estaran justats entró que sia prop de l’alba,
que vós obrirets la cambra. (p. 26)

(= ...tots estaran ajuntats fins que sigui prop de l’alba moment en què vós
obrireu la cambra –Es tracta de l’estratagema imaginat per tal que la reina
Maria pogui trobar-se al llit amb el rei Pere, al qual han fet creure que seria
una altra dona, de qui està enamorat.) Bé, aquest que de valor temporal
també l’analitzem mitjançant una locució que explicita el sentit temporal.
Veiem, doncs, com el que del català antic (més que en l’ús actual segura-
ment) és un lligam interoracional abstracte, funcional, per no dir elíptic.

Trobem un altre que precedit, aquesta vegada, d’un antecedent nominal,
el substantiu temps, cosa que l’acosta a l’anomenat relatiu (i és una construc-
ció encara vigent avui):

[...] e especialment tots temps que el senyor rei fos a Montpestller [...] (p. 27)
(cf.: durant el temps que vaig estar allí- corrent avui).
Aquí veiem que es pot donar com a equivalent explícit: (el temps) durant

el qual... –on és evident el caràter de relatiu de la relació sintàctica.
Un altre exemple propi de l’estil oral de Muntaner, el tenim en la frase

següent:
[...] e tuit atorgaren e s’acordaren que, pus la promessió s’era feta al rei de
Castella, la qual ell los contà tota per orde, que tantost pensàs d’entrar.
(= entrar al regne de Múrcia) (p. 37)
Tenim simplement aquí una repetició o represa del primer que subor-

dinant a causa de les dues oracions d’explicació intercalades que allunyen el
primer que de l’oració que ha d’introduir.

També trobem el que de valor causal, equivalent de ja que (possible
encara avui en un estil informal) (El context és: «sí que en aquell temps se
deïa que el pus bell catalanesc era, del món, d’ell [En Corral Llança] i d’En
Roger de Lòria»):

E no era meravella, que ells [...] vengren molt fadrins en Catalunya e
nodriren-se tota hora ab lo senyor infant; enaixí apreseren del catalanesc de
cascun lloc de Catalunya e del regne de València tot ço qui bo ne bell era [...]
(p. 44)
El sentit és doncs: (E no era meravella) ja que ells (etc.).
Un altre exemple entre els molts que trobem d’aquest ús:
E si en la dita cort hac joia ne festa, no m’ho cal dir, que cascuns vos ho
podets pensar. (p. 54)
D’altra banda, apareix un que introductor d’una oració que no ve després

de cap oració principal (o «matriu» en la terminologia generativa) (el context
és: «e aprés tramès per tota sa terra, a sos rics-hòmens e cavallers, que ven-
guessen a ell, e així se féu com ell los ho manà»):

Enaixí, que hi venc la host de la ciutat de València e de totes les viles del
regne. (p. 34)
Ens sembla que tenim un segment de caire el.líptic, propi d’aquest estil

oral que estem veient, o sigui: «[...] e així se féu com ell los ho manà. Enaixí
[va ser / va fer-se] que hi venc la host (etc.)» –on restablim un terme verbal
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necessari en el pla semàntico-sintàctic.
Encara podem citar una frase prou complexa, també amb una repetició o

represa d’un que conjuntiu i un complement nominal d’objecte no explícit:
Dic-vos, senyors, que ja no romandrà en mi que en tot ço que jo pusca
consell donar qui sia honor e profit de mon senyor lo rei e de la reina madona
Maria [...], que jo no faça volenters. (p. 25)
Tenim aquí una frase «de calaixos» («à tiroirs») amb subordinacions suc-

cessives intercalades i una doble negació: després del segon que conjuntiu,
un relatiu qui sia honor... acabant amb un altre que de represa peró, també,
funcionant com un relatiu, l’antecedent del qual seria implícit. O sigui que
cal entendre, fent una paràfrasi: «no romandrà en mi» = no serà el cas/no
passarà que [conjuntiu seguit de la «completiva»] en tot ço que jo pusca
consell donar [etc.], jo no ho faça volenters» –suprimint el darrer que davant
jo i afegint l’element nominal ho complement d’objecte de «faça»; perquè en
la frase de Muntaner, aquest objecte ha de ser forçosament el que (el tercer
després de no romandrà amb paper de relatiu doncs, l’antecedent del qual és
implícit en l’oració precedent = «en tot ço que jo pusca consell donar...»).
Hom veu aquí el caràcter molt «lliure» de l’organització sintàctica de la frase
quan és una mica llarga, i el paper sempre de la implicitació de certs ele-
ments que no tenen expressió morfològica.

2. La conjunció con i el seu valor temporal
Precisem que aquesta forma es diferencia clarament a la Crònica de la forma
com (excepte en algun cas de substitució de com per con, ho veurem). El seu
ús és bàsicament temporal, equivalent de quan (que no s’hi troba mai).
D’altra banda, la forma com és present en la locució per ço com que exami-
narem, o amb el sentit comparatiu i en locucions correlatives –cf. «E que així
com Déus los ha creats, així los exalça [...]» (p. 29) 1. Vegem alguns exem-
ples de la forma con entre els molts que es poden llegir:

E cascun hom e cascuna dona e donzella portarà un ciri en la mà, lo qual
encendrà con la dita dona Maria entrarà en la cambra del senyor rei. [= quan]
(p. 25)
així que con hom se pensava que fos en un lloc ell era en altre [...]. (p. 34)
–Pare, ben sabets que vós me prometés, con me donàs vostra filla per muller
[...]. (p. 36, dit pel rei de Castella Alfonso al rei Jaume d’Aragó)
Hom pot afegir l’exemple d’una expressió que es repeteix molt al llarg de

l’obra i que és: «con lloc e temps serà» (p. 36, etc.). Expressió que ve a ser
una mena de locució adverbial pel seu caràcter fix.

A vegades, l’oració temporal amb con és inserida en un segment també
el.líptic:

E sí retornaré con lo dit senyor rei N’Anfòs de Castella venc en València ab
la reina sa muller e ab los infants.

1. Recordem : con < cum (llatí, conjunció de valor essencialment temporal i causal). Més endavant,
en català, es farà servir quan (llatí quando) en el sentit temporal i només subsistirà la forma com
< quomodo – i no con- però aquesta forma única com hereta els valors del cum llatí conjuntiu, sobre
tot seguida de que (com que) amb un valor aleshores causal.
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El sentit és clarament: E sí retornaré con [és a dir: al moment en què] lo
dit senyor rei (etc.), o sigui que tenim un morfema de tipus conjunció
circumstancial que s’acosta a una expressió com al moment en què de la
llengua moderna, en la qual s’observa la presència d’un pronom relatiu. Això
ens fa recordar la proximitat dels dos tipus de subordinació (amb relatiu o
amb conjunció), cosa observada per molts lingüistes. I podem dir que, en
certes estructures, el morfema subordinant (aquí con i sovint que) sembla
correspondre ensems a la funció conjuntiva i a la relació amb un antecedent
(ho hem vist amb la frase complexa que hem analitzat, pel que fa al tercer
que). Aquest valor proper al de relatiu ja es troba en algun cas amb el cum
llatí, tal com ho assenyala el diccionari de Félix Gaffiot (1934).

Trobem un altre cas de subordinació amb con en què no equival exac-
tament a quan sinó a un com de la llengua moderna (no comparatiu sinó com
a continuador del con, ell mateix procedent del cum llatí com ho hem
recordat a la nota 1):

E con hac un poc així estat [la comtessa de Provença], dix que mal li faïa lo
cor e que se’n volia anar a la posada [...]. (p. 64)
Tot i presentant un valor temporal, aquest con / com duu un matís que no

tenim amb el morfema quan: una perspectiva de posterioritat amb quelcom
de causal -crec- del fet referit a l’oració principal, postposada sempre en
aquest cas. El sentit és doncs més o menys:

I després d’estar un poc així, digué que...
Com hem dit, hi ha d’altra banda algun cas de confusió de la forma con

amb la forma com: «[...] així per mar con per terra [...]» (p. 31) –comença-
ment, potser, o indici, d’una equivalència i confusió que pot explicar que no-
més subsisteixi més endavant la forma com, especialment combinada amb que
(per al valor causal), i que quan rellevi el con temporal del català més antic.

3. Locucions conjuntives: per ço que / per ço com
Aquestes dues locucions es diferencien clarament: la primera té un valor de
caire final o sigui amb idea de finalitat, representant la visió que Pottier i
Guillaume defineixen com a prospectiva pel que fa a les preposicions (visió
representada en castellà per para, en francès per pour). Alguns exemples de
la Crònica:

[...] mas que no vol [=la dona que han de dur al rei Pere] que llum hi haja per
ço que per negun no sia vista. (p. 25, en realitat és perquè no s’adoni el rei
que és la seva pròpia esposa, Maria de Montpeller)
En aprés, per ço que cascú entena les grans gràcies que Déus féu en sa vida al
dit senyor rei En Jacme d’Aragon, vos en vull dir partida sumàriament [...].
(p. 30)
Veiem que aquesta locució correspon a la conjunció perquè o a la locució

emprada avui per a expressar una idea de finalitat: per tal que... Un exemple
més:

Sí que encontinent ordonà que el dit senyor infant En Pere faés una correguda
en lo regne de Múrcia per ço que reconegués tot lo dit regne de Múrcia entró
a la ciutat. (p. 38)
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Veiem a més el subjuntiu com a mode verbal després de la locució, que
s’adiu amb la visió de finalitat.

Si prenem ara exemples de la locució per ço com, notem el seu valor
causal (doncs amb una visió que considerem «retrospectiva» en aquest cas,
seguint Pottier):

E açò féu lo dit senyor rei [= deixar a un vassal sarraí les illes de Menorca i
d’Eivissa] per çom com no s’hi podia aturar [= causa], que els sarraïns del
regne de València li corrien gran res de la sua terra, e així les fronteres
soferien-ne gran damnatge, per què a ell fo mester que hi anàs acórrer. (p. 31)

observem aquí l’ús de per què (separat) que significa «motiu / raó per la
qual...», locució doncs també complexa que no pot ser emprada així en la
llengua actual. També hi ha força exemples d’aquesta locució a la Crònica.
Basti citar:

E poblà la dita ciutat e illa ab majors franquees e llibertats que ciutat que sia
e’l món; per què és vui una de les bones ciutats que sia e’l món, e noble e ab
majors riquees e poblada tota de catalans [...]. (p. 31)
Donem un altre exemple de per ço com, però amb la substitució de com

per con, de la qual ja hem parlat:
E per ço senyaladament lleixà així les dites illes que en aquella saon no en
gità los sarraïns; e així mateix los lleixà per ço con havia a poblar de les sues
gents la Ciutat de Mallorca e la illa tota [...]. (p. 31)
Recordem, per acabar, que la llengua actual utilitza la locució causal per

tal com que correspon a la precedent amb ço. Ara bé, en ambdues locucions
(per ço que, per ço com), cal notar que la preposició inicial per és la mateixa
i té un significat de tipus «retrospectiu», essencialment de valor causal,
doncs. El valor de finalitat que trobem amb per ço que és, per tant, un valor
adquirit amb l’ús discursiu ; l’explicació és que de la idea de motiu o mòbil
hom passa a la idea de finalitat, ja que un motiu d’acció pot ser vist com una
finalitat que s’escull, amb una visió que així esdevé «prospectiva» 2. Afegim
que en el català central o oriental més exactament, en la seva modalitat oral
avui, només trobem la preposició per (retrospectiva), ja que per a (amb el
morfema a que duu el tret prospectiu) pertany només a la llengua escrita.
L’occità, llevat del gascó, només té la preposició per ; el gascó té a més la
preposició prospectiva o de finalitat entà/tà, amb un sistema més semblant al
del castellà.

Passarem ara a l’expressió de la correlació.

4. La correlació
Fent primer un curt resum de la teoria gramatical actual al respecte 3,
assenyalem que, si bé aquest fenòmen sintàctico-semàntic ja és present a les
gramàtiques antigues gregues i llatines, va ser la forma adjectival correlatiu
(«corrélatif») la que va ser emprada en un primer temps i amb un sentit
restingit a les expressions concessives sobretot, pel que fa a la gramàtica

2. Cf. l’explicació a Pottier et al. 1994: 197-198 i també la nostra: Camprubi 1999: 137.
3. Citem un número recent de la revista Langages dedicat a la qüestió: Constructions et inter-
prétations des systèmes corrélatifs – Langages, 174 (v. Referències bibliogràfiques).
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francesa. Segons l’estudi històric de Françoise Mignon que reprenem aquí,
cal esperar el segle XIX per a trobar la forma nominal («corrélation») a la
Grande Encyclopédie de Berthelot 4. Però la noció, basada en una anàlisi dels
diferents tipus d’oracions compostes (copulatives, disjuntives, condicionals,
causals...) ja havia aparegut a la Grammaire de Port-Royal 5. Més o menys
abandonada en el transcurs del segle XIX, quan s’introdueix la noció de
subordinació, la correlació torna a ocupar un lloc destacat al segle XX amb la
gramàtica descriptiva. Avui, segons Françoise Mignon, la distinció entre
l’adjectiu «corrélatif» i el nom «corrélation» continua en els estudis lingüís-
tics, ja que el substantiu (traduïm) «excedeix el domini dels correlatius [...].
Així designa la funció sintàctica que posa en relació enonciativa dues
oracions en una única asserció.» 6

Pel que fa als exemples de la Crònica, citarem una primera frase amb
elements correlatius «[lo cavaller dix que... –etc.] e que havia fe en nostre
senyor ver Déus que així com ells ho havien pensat ne cogitat, que així
vendria a bon acabament [...].» (p. 26)
Aquesta expressió de correlació comprèn un primer terme doble (l’adver-

bi de manera així i el morfema comparatiu com) que, doncs, obre una com-
paració i ve després el segon terme també doble amb la conjunció que i una
represa de l’adverbi així. En la sintaxi actual, no tindríem cap conjunció que
davant el segon així (cf. així com ells ho havien pensat, així vindria [la cosa]
a bon acabament). En efecte, l’oració principal o «apòdosi» que és sempre la
segona, que segueix la subordinada o «pròtasi», la qual comença amb la
locució ensems de manera i de comparació (així com), no necessita cap
conjunció de subordinació. Ara bé, hom pot explicar la seva presència en la
frase de Muntaner com una repetició del que conjuntiu després del verb dix
de l’oració matriu («lo cavaller dix...»). Tornem a trobar un fet de sintaxi
lliure propi d’aquest estil oral que hem analitzat primer.

D’altra banda, hom pot veure efectivament, com la frase més normal és
també present a la Crònica:

E que així com Déus los ha creats, així los exalça e exalçarà tots temps contra
tots llurs enemics. (p. 29)
mas així com Barcelona és la pus noble ciutat e la mellor que el senyor rei

d’Aragó haja, així passa la festa e els jocs de totes altres ciutats. (p. 51)
[= sobrepassa]
Tenim un altre exemple de correlació en el pla quantitiu ara, sense idea de

manera, amb l’expressió de la proporcionalitat i, una altra vegada, un que
superflu sintàcticament:

Per què debades se treballa qui vol contrastar ab aquesta obra que Déus féu,
cor per cert com majors seran aquells qui ab los deixendents d’aquest senyor
contrastaran, que major crebant pendran [...]. (p. 29)

4. Cf. Mignon 2009: 14.
5. Ibid.: 15: Grammaire générale et raisonnée, 1660; Logique, 1662.
6. Ibid.: 23.
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Recordem: crebant és l’efecte de crebantar / crebantar-se –entenem
doncs «major dany rebran». El que, com hem dit, superflu, pot explicar-se
igualment per algun terme omès però acordat al context com: és cert (que...).

Una altra expressió correlativa present a la Crònica és: no per tant que...,
ans... Així tenim:

No per tant que el rei Manfré de res no se n’esperdé, ans ferí valentment lla
on veé la senyera del rei Carles (p. 66, es tracta de la batalla de Benevento en
què va morir Manfred i vèncer Carles d’Anjou)
Glosem: No per això (= la traïció de molts barons sicilians que es passen

a l’altre bàndol) Manfred perdé l’esma, ans atacà valentament... Aquesta
expressió és, doncs, concessiva, i en el pla sintàctic, el primer segment és
introduït per una negació (no) davant una locució amb un que, cosa que li
dóna el caràcter d’oració subordinada, mentre que el segon segment introduït
per ans pren el caràcter d’oració principal. I aquí també l’oració pricipal està
sempre postposada a la subordinada. Advertim com, en la llengua actual, el
primer membre («no per això...» o altres expressions semblants) no té cap
conjunció que i potser això li treu la qualitat d’oració subordinada, establint
més una mena d’igualitat sintàctica, subratllada per la denominació de
«correlació» que podem aplicar a aquestes parelles sintàctiques. A més, en
algun cas, des del punt de vista semàntic és l’oració postposada la que conté
la conseqüència del fet referit a la primera oració, la qual pot considerar-se,
per tant, com a «principal» (cf. Com més fred fa, més menja). Com se sap,
aquestes frases són sovint reversibles: cf. Feia tant fred que els rius estaven
glaçats vs. els rius estaven glaçats de tant fred que feia –en francès també: Il
faisait tellement froid que les cours d’eau étaient gelés vs. Les cours d’eau
étaient gelés tellement il faisait froid.

Donem un altre exemple de dues oracions que configuren una oposició,
sempre amb el primer membre negatiu i el segon introduït per ans:

[...] mas lo rei d’Aragon per res no s’era volgut ab ell [el Príncep de Taranto,
fill de Carles d’Anjou] en res consolar, ans li era estat brau e felló (p. 75)
Recalcarem només la quasi repetició de l’element adverbial per res (no

s’era volgut) / en res (consolar) que és una forma d’insistència en l’aspecte
negatiu de la trobada entre els dos personatges.

Conclusió
L’estil oral, viu i força lliure que caracteritza la Crònica no deixa d’influen-
ciar la sintaxi que hi és emprada, com ho hem vist, a través de repeticions i
represes d’alguns termes, també amb diverses el·lisions o omissions d’ele-
ments que són necessaris per a la clara comprensió de les frases. Des del punt
de vista estrictament lingüístic, aixó ens recorda que el nivell discursiu /
enunciatiu s’aparta sovint, per no dir sempre, d’allò que pot ésser una
estructura canònica subjacent que representa l’ús estàndard i preceptiu (de la
norma social quan existeix). D’altra banda, en algunes oracions, l’ambigüitat
funcional del morfema que, conjunció subordinant i pronom relatiu alhora
–també en el cas de con- assenyalada en altres casos per alguns lingüistes, no
sorprendrà els seguidors de Guillaume, especialment els que preconitzen la
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primacia del significant pel que fa al sistema de la llengua: així, sota una
única morfologia (que, con), passem sense cap mena de trencadura, pel que
fa a la subordinació, de la funció purament conjuntiva a la de tipus «relatiu»
amb antecedent, explícit o no. També els que coneixen la sintaxi de la
gramàtica generativa chomskyana, recordaran com hi és postulat un «com-
plementador» («complémenteur» en francès) que subsuma ensems el con-
juntiu i el relatiu –o l’interrogatiu– és a dir un constituent únic que encapçala
totes les oracions al nivell de «l’estructura profunda». I finalment, respecte a
l’evolució posterior de la llengua catalana, veiem, primer, l’inici d’una
confusió entre el con, continuador del cum temporal llatí, i del com procedent
de quomodo, que finalment romandrà com a forma única, al costat de quan
com a conjunció temporal. A més, podem dir que, si bé la sintaxi actual
(sobre tot de la modalitat parlada i oral) encara té un caràcter de relativa
llibertat (pensem en el que i els seus variats valors), el té en grau menor al
que s’observa a l’època de Muntaner. I si prenem el cas de la sintaxi de la
modalitat escrita del francès actual, constatarem com la sintaxi hi és quelcom
de ben fixat, tot i que avui, per influència de l’anglès i molts altres motius de
caire sociolinguític, la regularitat (normativa) s’hi veu cada vegada més
malmesa, no sols en la llengua oral sinó fins i tot en la llengua escrita.
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Una reanàlisi aspectual d’un ús no intransitivitzador de se

Gretel DE CUYPER
Universitat d’Anvers

Introducció
L’objecte d’estudi d’aquest treball concerneix un ús particular del clític se,
que apareix en oracions com menjar-se el pa o llegir-se el diari. Es tracta
d’un se que a primera vista no es relaciona gens amb l’estructura argumental
del verb amb què apareix. Veurem que les anàlisis que se’n van proposar a la
bibliografia, i que van des de l’adició d’una certa èmfasi fins a la proposta
d’un determinat paper aspectual, no estan exemptes de problemes. En
aquesta contribució, tot i basant-nos en les propostes prèvies, proposarem
d’analitzar les dades des d’una perspectiva aspectual lleugerament diferent.

L’article s’organitza com segueix: a la secció 2, i per tal de situar millor el
se objecte del nostre estudi, oferim un breu panorama dels usos més coneguts
de se. A la secció 3, introduirem l’ús concret de se que s’investiga en aquest
treball. Després de revisar les anàlisis existents i de discutir-ne els principals
mèrits i problemes, proposarem a la secció 4 una hipòtesi alternativa, que
esperem que permeti proporcionar solucions als problemes esmentats.

1. Se i la seva relació amb l’estructura argumental

1.1 Se que ocupa una posició argumental

En les oracions següents es presenten diversos usos del clític se: (1) rep una
interpretació semànticament reflexiva, (2) una de recíproca, (3) una de pas-
siva i (4) una d’impersonal.
(1) El nen es mira.
(2) La Maria i en Jordi s’escriuen cartes.
(3) Es venen cases.
(4) Aquí es beu molt.

En els quatre casos, la vinculació de se amb l’estructura argumental és
obvia: en el primer cas té la funció d’un complement directe (El nen mira el
gat), en el segon, d’un complement indirecte (La Maria i en Jordi escriuen
cartes a en Manel), en el tercer, substitueix un subjecte (L’agent ven cases),
amb promoció conseqüent de l’objecte a la posició de subjecte, i en el quart,
substitueix també un subjecte (Aquí els suecs beuen molt).

1.2 Se que elimina una posició argumental

L’any 1975 Kayne va comprovar, en base a dades del francès, un comporta-
ment inesperat de les construccions reflexives en la construcció causativa (7)



118 GRETEL DE CUYPER

en comparació amb el de les construccions transitives i intransitives en
aquesta construcció (5-6).
(5) Construccions causatives amb una construcció transitiva incrustada:

Les habitants mangent des rats.
La famine a fait manger des rats aux habitants de la ville. (Kayne 1975:
242)

(6) Construccions causatives amb una construcció intransitiva incrustada:
Monsieur Dupont entre. / Tout le monde rit.
Son fils a fait entrer Monsieur Dupont. (Kayne 1975: 244)
Cela fera rire tout le monde. (Kayne 1975: 202)

Tal com es pot observar a partir d’aquestes dades, en la construcció
causativa el subjecte de les transitives s’introdueix amb la preposició a (5),
en canvi, per a les intransitives (6) no és així. Ara bé, en contra de les
expectatives, resulta que la construcció reflexiva, quan va incrustada a la
causativa (7), es comporta com les intransitives, ja que el seu subjecte no pot
anar introduït per la preposició a.
(7) Construccions causatives amb una construcció reflexiva incrustada:

Le frère du juge s’est tué.
La crainte du scandale a fait se tuer le frère du juge.
*La crainte du scandale a fait se tuer au frère du juge. (Kayne 1975: 407)

Aquesta observació va portar a concloure que les construccions que
apareixen amb un se no s’han de considerar com a transitives, sinó com a
intransitives. És a dir, el se absorbeix o elimina un dels arguments de la
construcció transitiva amb què es relaciona. La hipòtesi que relaciona se amb
l’absorbció d’una posició argumental es va estendre, a més, a totes les
llengües romàniques.

1.3 Conclusió

Malgrat el fet que hi ha un acord (quasi) unànime en considerar el se que
s’ha estudiat aquí com un element que absorbeix un argument del verb 1, i,
per tant, com a element intransitivitzador, no es pot afirmar que tots els usos
de se absorbeixin una posició argumental. En la secció següent tractarem un
ús de se que no té cap funció intransitivitzadora.

2. Un se no intransitivitizador
2.1 Introducció

Al contrari dels exemples anteriors, els següents s’escapen de l’anàlisi propo-
sada a la secció 2: malgrat la presència de se, els verbs de (8-9) mantenen
tant el seu objecte com el seu subjecte.
(8) En Joan es llegeix l’Avui.
(9) En Pere es menja la coca.

Els usos de se a (8-9) no s’incorporen, doncs, a la hipòtesi segons la qual
se és un element intransitivitzador. Per entendre el seu funcionament sintàc-

1. Vegeu De Cuyper (2001) per a una discussió de la la posició que ocupen les construccions refle-
xives respecte a la dicotomia inacusativitat/inergativitat dins del grup dels verbs intransitius,
introduïda primer per Perlmutter (1978) i elaborada per Burzio (1986).
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tic i semàntic, convé, per tant, anar a la recerca d’una altra explicació. Es
tracta d’un grup de pronoms reflexius per als quals la presència sembla limi-
tada, a més, a un grup restringit de verbs (vegeu § 3.3.3).

Aquest ús de se s’ha estudiat amb més atenció en castellà que en català.
Donat que els resultats obtinguts en investigacions sobre el castellà també
resulten pertinents per al català, en l’estudi que segueix també els tindrem en
compte.

2.2 Quin se?

2.2.1 Un se oblidat o sense significat particular

Malgrat el fet que l’ús de se que s’acaba d’esmentar no és gens «excep-
cional» en català, s’ha d’observar que no sempre ha retingut l’atenció dels
lingüistes (vegeu, per exemple, Badia i Margarit 1995). D’altra banda, la
descripció sintàctica i/o semàntica d’aquest element a la bibliografia queda
sovint reduïda a ben poca cosa: Oliva (1988) el denomina un «morfema
verbal» 2; per a Par (1923), es tracta d’una «partícula reflexiva» usada sovint
amb verbs com menjar o beure:
(10) El rovell s’ha menjat un tros de la barana (Ginebra & Montserrat 1999)
(11) En Joan s’ha begut una cervesa belga.

Ara bé, si els marcadors reflexius presents a (8-11) no tinguessin cap
valor sintàctic, quedaria per explicar per què la seva presència sembla haver
d’obeir certes restriccions formals. Aquestes es presentaran amb més detall a
l’apartat següent. I queda, també, la qüestió de saber si la presència d’aquest
se comporta algunes conseqüències interpretatives. A l’apartat següent també
ens detindrem en aquest tema.

2.2.2 Cap a un significat per a se

2.2.2.1 Un se «pragmàtic»

En algunes obres el se aquí examinat es troba descrit com un element que
assenyala l’interès que pren el referent del subjecte en el procés descrit 3. En
correlació amb aquesta afirmació, més d’una vegada (Gutiérrez Ordóñez
1999 i Zagona 1996 per al castellà, entre d’altres) se l’ha considerat com un
«element superflu» i «opcional».

Clarament, si bé els efectes discursius que acaben de mencionar-se poden
correspondre a les intuïcions dels parlants, es fa palès que en si mateixos no
satisfan com a explicació (vegeu també Oliva 1988, o Strozer 1976 per al
castellà). En efecte, si la funció d’aquest se consistís «només» en assenyalar
un interès particular per part del referent del subjecte, es planteja el problema
de l’agrammaticalitat de se als exemples següents:
(12) *En Joan es treballa.
(13) *En Joan es viatja als Estats Units.
(14) *En Joan es va menjar pa.

2. Oliva (1988) afegeix, però, determinades conseqüències per a la realització argumental dels verbs
amb què apareix (vegeu la nota 7 per a més detalls).
3. Leclère (1976, per al francès) el diu un «pronom préverbal ou clitique» que serveix a «marquer
l’intéressement du sujet au procès».
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L’agrammaticalitat d’aquestes dades convida clarament a anar a buscar
més enllà.

2.2.2.2 Un se «benefactiu»

Altres propostes, com la de Rigau (1994) o la de Todolí (1998), van més
enllà del mer paper pragmàtic de se i proposen, per a oracions amb aquest se,
una lectura benefactiva. L’espai d’aquest treball no ens permet analitzar les
propostes amb més detall (i incloure, per exemple, el complex tema de la
delimitació de la classe dels benefactius). Ens limitem a destacar dos dels
punts que ens semblen problemàtics per a una visió «benefactiva» del se:
entre els trets definitoris dels benefactius, s’ha proposat que «poden doblar
un complement introduït per la preposició a» i que «no són participants
obligatoris de l’esdeveniment verbal» (Todolí 1998: 76) 4. Ara bé, sembla
que, al contrari dels «benefactius», els usos particulars de se que s’estudien
aquí no es poden doblar:
(15) *En Joan es va menjar l’arròs negre a si mateix.

A més, l’opcionalitat de se no es fa sempre tan palesa:
(16) La meva germana es va menjar totes les galetes.
(17) Ahir el gos es va cruspir tres quilos de pernil.

En un exemple com a (16), els parlants manifesten una forta preferència
per a l’ús de se. D’altra banda, a (17) la seva supressió provocaria una oració
agramatical.

2.2.3 Un paper aspectual per a se

A les últimes dècades s’han vist aparèixer propostes prometedores que rela-
cionen els resultats obtinguts d’estudis aspectuals amb la presència de se. Ara
bé, abans de presentar-les, convé introduir breument el tema de l’aspecte
(§ 2.2.3.1). Després explicarem com el se s’ha pogut relacionar amb aquest
tema (§ 2.2.3.2).

2.2.3.1 L’aspecte lèxic

(a) Introducció

L’aspecte lèxic (Garey 1957) és una categoria semàntica que sovint s’ha rela-
cionat amb el verb. Més en particular, aquesta categoria informa sobre «el
desenvolupament temporal intern d’un esdeveniment». En parlar de desenvo-
lupament intern, l’aspecte es distingeix d’una altra categoria verbal ben
coneguda: el temps, que es relaciona amb ubicacions temporals externs al
desenvolupament de l’esdeveniment (Reichenbach 1947). Per il·lustrar la
diferència entre ambdues categories, poden presentar-se els exemples
següents:
(18) treballar
(19) construir la casa

4. Referim a Rigau (1994) per a una altra aproximació al benefactiu. Cal afegir també que en el seu
estudi Rigau (1994) deriva de la naturalesa anomenada «benefactiva» del clític la necessitat que
aparegui en contextos tèlics. Tractarem la relació de se amb la telicitat a l’apartat següent.
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Els exemples anteriors manquen de temps (un ancoratge temporal extern 
amb un passat, un present o un futur respecte a algun punt de referència, que 
pot, però no ha de ser, el moment de parla), però no d’aspecte. En efecte, es 
perfila una distinció ben neta entre (18) i (19) pel que fa al seu desenvolupa-
ment temporal intern. Mentre que a (18) es presenta un esdeveniment que –si 
no fos pels nostres coneixements extra-lingüístics– pot continuar eternament, 
aquest no és el cas de l’esdeveniment a (19). Un cop construïda la casa, 
l’esdeveniment ja no té més raó d’existir: la casa proporciona, per tant, el 
límit de l’esdeveniment a (19). 

(b) Classificacions aspectuals lèxiques  

La diferència que acaba d’esmentar-se té rellevància lingüística, i s’ha deno-
minat a la bibliografia (Garey 1957) com una oposició entre esdeveniments 
atèlics (18) i esdeveniments tèlics (19).5 Els primers no tenen cap meta o 
telos (del grec) inherent al seu desenvolupament intern, els segons sí. Una 
prova lingüística que recolza aquesta diferència interpretativa consisteix en la 
compatibilitat d’aquests esdeveniments amb sintagmes adverbials que infor-
men sobre el temps que dura l’esdeveniment. Els esdeveniments atèlics son 
compatibles amb sintagmes adverbials introduïts per durant (20), els tèlics 
amb els que van introduïts per en (21). 
(20) treballar    durant deu anys / *en deu anys 
(21) construir la casa  *durant deu anys / en deu anys 

Els sintagmes adverbials que van introduïts per durant acoten, així, un 
esdeveniment atèlic temporalment. Els que van introduïts per en, en canvi, 
ubiquen sobre l’eix temporal l’esdeveniment que ja queda acotat lèxicament. 
És a dir, els sintagmes adverbials introduïts per en no fan res més que 
especificar l’ancoratge de l’esdeveniment acotat a l’eix temporal. 

2.2.3.2 Se i la seva contribució lèxico-aspectual 

(a) Les propostes 

Ara bé, com es relaciona aquest ús de se amb la distinció aspectual que acaba 
de presentar-se? Bartra (2002: 2150) menciona que aquest se «[e]n molt de 
casos col·labor[a] a establir la telicitat del predicat». És a dir, esdeveniments 
del tipus de (22) comparteixen tots el fet de ser de naturalesa tèlica: això 
queda demostrat clarament per la prova de la compatibilitat amb els 
sintagmes adverbials temporals. 
(22) En Joan s’ha fumat el cigarro  *durant / en cinc minuts. 

En considerar les propostes amb més detall, destaquen dues tendències 
diferents sobre com entendre aquesta «col·laboració» 6. A continuació co-
mentarem les dues hipòtesis. 

 
5. Existeixen classificacions més detallades (entre les més conegudes les de Verkuyl 1972, 1993, 
Dowty 1979, Smith 1991 o Pustejovsky 1992), que es basen totes en l’estudi de Vendler 1957. 
6. Les mateixes tendències s’observen a la bibliografía sobre el castellà (vegeu, per exemple, Zagona 
1996 i Sánchez López 2002, entre d’altres). 
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Hipòtesi 1 – Se com a conversor tèlic

D’una banda, dins el context de la seva contribució aspectual, s’ha identificat
el se com l’element responsable de la inclusió d’una delimitació a un
esdeveniment que originalment mancava de tal límit.
(23) En Joan ha begut (cervesa) + se > En Joan s’ha begut una cervesa belga.

És a dir, se es considera com a conversor tèlic (Bel 2002).

Hipòtesi 2 – Se com a emfatitzador tèlic 7

D’altra banda, altres autors (Pérez Saldanya 2002, Rosselló 2002; vegeu tam-
bé Strozer 1976 o Zagona 1996, entre d’altres, per al castellà) han considerat
que perquè pugui aparèixer se, la construcció equivalent sense se ja ha de ser
tèlica. En lloc de provocar un procés de conversió tèlica com a (23), ara se
s’afegeix a un esdeveniment que, a l’input, ja ha de ser tèlic (24):
(24) En Joan ha begut una cervesa belga + se > En Joan s’ha begut una cervesa

belga
Sota aquesta hipòtesi, se ja no és cap conversor, sinó un simple marcador

explícit de la telicitat d’un esdeveniment 8. Donat que se «només» serveix
per insistir en un tret semàntic ja present a la construcció equivalent sense se,
es torna a plantejar la qüestió de l’obligatorietat de se. Segons Pérez Salda-
nya (2002), la presència del clític és preferible. En canvi, a Rosselló (2002)
es proposa que en certs casos se és obligatori, i en d’altres només opcional.

(b) Discussió

Ara bé, una primera pregunta que es planteja és si convé separar dos papers
aspectuals per a se. Tot seguit discutirem cada proposta i conclourem que es
plantegen alguns problemes per a totes dues.

En primer lloc, sota la hipòtesi de se com a conversor tèlic, s’ha d’ad-
metre que la contribució aspectual genuïna no queda tan clara com podria
semblar a primer cop d’ull. Efectivament, reconsiderant l’exemple (23), que
demostra el mateix procés de conversió que (25), s’ha d’afirmar que la
contribució aspectual sembla (co)dependre també, i com a mínim, d’un canvi
en la naturalesa semàntica del CD 9 (i si a més no hi ha cap objecte present a
l’input, també de la inserció d’un objecte amb determinades característiques
pel que fa a la seva determinació o quantificació).
(25) En Joan menja (sopa) + se > (25’) En Joan es menja una sopa.

En efecte, només la inserció de se (26-27) no permet transformar l’esde-
veniment de (25) a un esdeveniment tèlic:
(26) *En Joan es menja sopa.
(27) *En Joan es menja.

7. Existeix una anàlisi paral·lela d’una funció emfatitzadora per a se des de la perspectiva de
l’estructura argumental. Oliva (1988), per exemple, considera se com a marcador explícit de la
transitivitat («especial») d’un verb.
8. Convé afegir que més d’un estudi adopta també una combinació d’ambdós tipus de propostes.
Això queda explicitat de manera molt clara, per exemple, a Almagro (1993, per al castellà).
9. En termes de Verkuyl (1993), la naturalesa semàntica de l’objecte deu correspondre a [+SQA].
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Es podria argumentar que és precisament l’ús de se, amb paper conversor
tèlic, el que és responsable dels canvis semàntics eventuals per a l’objecte (o
de la introducció mateixa de l’objecte amb les propietats semàntiques reque-
rides). Sota comandament de se, els objectes co-establirien, així, la lectura
tèlica. D’altra banda, és cert que un esdeveniment amb se pot ser tèlic sense
que s’hagi d’afegir cap se (com queda palès, de fet, a les propostes que se
situen sota la segona hipòtesi sobre el paper aspectual de se):
(28) En Joan ha menjat una sopa en cinc minuts.

En conclusió, la relació aspectual entre (28) i (25’) no queda massa clara.
Sembla que als esdeveniments que es presenten amb se el paper conversor de
se no sigui una necessitat absoluta per aconseguir una lectura tèlica.

La discussió que s’acaba d’esmentar sembla afavorir, així, la segona visió
sobre el paper aspectual de se, és a dir, la seva funció com a indicador
explícit de la telicitat que, sense se, de fet, ja és present a la construcció. No
obstant, aquesta proposta no està tampoc exempta de problemes. En el
context de la identificació d’una contribució aspectual per a se, sembla que
en la seva funció de focalitzar la telicitat, ja no participa gens en la «cons-
trucció» mateixa de la telicitat, motiu pel qual la contribució que sol
denominar-se «aspectual» sembla quedar reduïda a una mera contribució
d’insistència en un tret semàntic aspectual ja present. Tornem, doncs, a una
funció més aviat pragmàtica de se. Així, de nou, la relació aspectual amb una
construcción equivalent sense se tampoc queda clara aquí. A més, en
argumentar que se «insisteix» en algun tret ja present sense se, no s’explica
tampoc per què la presència de se no és sempre opcional.

Malgrat els problemes esmentats, les dues visions sobre el paper aspec-
tual de se posen de manifest el fet que se només apareix en contextos tèlics.
Això constitueix, sense cap dubte, un pas endavant respecte a d’altres
propostes. Per tant, la conclusió d’aquest apartat és que la presència de se
queda legitimada en contextos tèlics, però no pas en contextos atèlics.

3. La proposta alternativa: una revisió aspectual de se
3.1 Tres proves

A la secció anterior, encara que el paper «aspectual» de se al final s’ha hagut
de relativitzar en ambdós tipus de propostes, sí que s’ha pogut destacar la
necessitat de que sigui tèlic el context en què es presenta se. La nostra
proposta serà que, al contrari del que sembla, oracions com (28) i (29) no són
aspectualment equivalents.
(28) En Joan llegeix el diari.
(29) En Joan es llegeix el diari.

Per a tal propòsit, sotmetrem a prova alguns dels parells «mínims» existents.
La primera prova concerneix les diferents possibilitats d’interpretació

provocades per la inserció d’una negació, la segona presenta les possibilitats
de cancel·lació de l’estat final, i una última examina la prova de la compati-
bilitat amb els sintagmes adverbials introduïts per en / durant. Aquestes
proves permetran de destacar uns efectes interpretatius particulars de les
construccions amb se.



124 GRETEL DE CUYPER

3.1.1 Prova 1 - La negació de la consecució de l’estat final

A (30-31) i (32-33) tenim cada vegada dues oracions amb una negació, que
només es diferencien per l’absència versus la presència de se:
(30) Quan va veure un mosquit a la sopa, no la va menjar.
(31) Quan va veure un mosquit a la sopa, no se la va menjar.
(32) En Joan avui no ha llegit el diari.
(33) En Joan avui no s’ha llegit el diari.

En analitzar les possibilitats d’interpretació dels dos membres de cada
parell, s’observa cada vegada un contrast. A les oracions (30) y (32), amb la
partícula negativa es nega que hagi tingut lloc l’esdeveniment descrit: no hi
ha hagut cap esdeveniment de menjar la sopa, relacionat amb el referent del
subjecte, i tampoc cap esdeveniment de llegir el diari avui, amb la mateixa
relació. La mateixa interpretació s’anuncia per a les oracions a (31) y (33): la
partícula negativa pot negar, en aquests exemples també, l’existència de
l’esdeveniment. Però, a més d’aquesta lectura, a les oracions de (31) i (33)
també es presenta una segona possibilitat, que consisteix en negar només la
part final del desenvolupament intern. És a dir, en aquest cas, hi ha hagut
etapes progressives de menjar i de llegir parts successives dels respectius
referents dels objectes indicats, però aquestes etapes no van arribar a cap
estat final (la sopa acabada de menjar i el diari acabat de llegir). És aquesta
última lectura que explica el contrast de grammaticalitat il·lustrat a (34-35):
(34) *En Joan avui no ha llegit el diari. Demà acabarà de llegir-lo.
(35) En Joan avui no s´ha llegit el diari. Demà acabarà de llegir-lo.

Abans de comentar la rellevància d’aquests resultats per al nostre estudi,
passem primer a una segona i tercera prova.

3.1.2 Prova 2 - La cancel·lació de la consecució de l’estat final

A (36) i (37) presentem un altre parell d’oracions tèliques que, de nou,
només es diferencien per l’absència versus la presència de l’element se.
(36) En Pere va menjar una amanida.
(37) En Pere es va menjar una amanida.

La segona prova consisteix en aplicar a aquests exemples la cancel·lació
de l’estat final, que forma part íntegra dels esdeveniments tèlics.
(38) En Pere va menjar una amanida però no li va agradar i en va deixar la

meitat.
(39) *En Pere es va menjar una amanida però no li va agradar i en va deixar la

meitat.
El resultat d’aplicació d’aquesta prova presenta una altra divergència:

mentre que cancel·lar un estat final és possible a (36) –vegeu (38)–, a (37)
–vegeu (39)– això dóna una sensació incòmode als locutors nadius.

3.1.3 Prova 3 - La compatibilitat amb durant / en x temps

En el moment de discutir els papers aspectuals de se presentats a la bibliogra-
fia, no hem insistit en un assumpte que no queda sense importància. En
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moltes ocasions (encara que no totes), l’oració sense se permet també una
lectura dita atèlica. En efecte, l’oració de (40) és compatible no només amb
el sintagma adverbial introduït per en, sinó també amb el sintagma adverbial
introduït per durant. La primera compatibilitat indica una interpretació tèlica,
la segona una interpretació atèlica. No obstant, d’aquestes dues possibilitats
(40), a (41) només en queda una en la oració amb se:
(40) Ahir en Joan va llegir un article durant / en cinc minuts.
(41) Ahir en Joan es va llegir un article *durant / en cinc minuts.

Aquest tipus d’exemples sembla argüir a favor del paper d’insistència en
la telicitat per part de se (vegeu secció 3). Podria, fins i tot, pensar-se en un
paper de se com a «desambiguador aspectual».

3.2 Discussió de les proves: tres classes lèxico-aspectuals

Creiem que el que demostren els resultats de l’aplicació de les tres proves és
que l’oració amb se té la consecució de l’estat final integrada de manera
obligatòria al seu desenvolupament temporal intern, mentre que a les ora-
cions sense se aquest estat final es realitza només de manera potencial.

És a dir, a les oracions sense se, la consecució de l’estat final és possible
(per no dir plausible en la gran majoria dels casos) però no pas obligatòria.
Efectivament, hem vist que unes informacions contextuals determinades per-
meten cancel·lar-la. En canvi, a les oracions amb se, la consecució de l’estat
final queda obligatòriament inclosa. Cap informació contextual permet
cancel·lar-la, el que indica que la consecució de l’estat final està identificada
lèxicament a (43), però no a (42).
(42) El mes passat en Joan va llegir la Biblia durant / en tres dies.
(43) El mes passat en Joan es va llegir la Biblia *durant / en tres dies.

Ara bé, això significa que a (42) hi ha dues lectures, una de tèlica si es
realitza la consecució de l’estat final i una altra d’atèlica si no s’aconsegueix
aquest estat final? Creiem que no: equiparar la lectura de (42) amb durant
amb la lectura (única) de (44) amb durant amagaria les distincions aspectuals
fonamentals entre ambdós esdeveniments.
(44) El mes passat en Joan va buscar la Biblia durant / *en dos dies.

(44) és un esdeveniment homogeni: no es manifesta cap «canvi» en la
relació que s’estableix entre buscar i el referent de l’objecte. En canvi, en la
lectura de (42) amb durant, l’evolució interna és heterogènia: allà sí que es
pot notar un canvi gradual per al referent de l’objecte a mesura que avança
l’esdeveniment. Les parts de l’objecte queden progressivament afectades per
l’acció expressada pel verb, tal com es pot comprobar a (43) i a diferència de
(44). Opinem que és aquesta diferència la que fa que les propietats semàn-
tiques mai no puguin transformar la interpretació aspectual de (44) –com-
pareu amb (45)–, mentre que a (42) sí –compareu amb (46)– 10:
(45) El mes passat en Joan va buscar feina durant / *en dos dies.
(46) El mes passat en Joan va llegir poesia durant / *en dos dies.

10. Des del nostre punt de vista, no obstant, les propietats semàntiques dels objectes no transformen
mai la interpretació aspectual: només poden (no: han d’)especificar un dels valors establerts lèxica-
ment.
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Davant d’aquests resultats, convé un replantejament aspectual. Allà on
tradicionalment es distingeixen esdeveniments atèlics i tèlics, proposem una
distinció lèxica tripartita. Proposem l’existència d’esdeveniments l(èxica-
ment)-atèlics, d’esdeveniments l(èxicament)-tèlics i d’esdeveniments l(èxica-
ment)-resultatius. Els esdeveniments l-atèlics no tenen cap meta inclosa a
l’estructura lèxica, i llavors, tampoc cap progrés cap a un estat final. Els
esdeveniments l-tèlics i l-resultatius, en canvi, sí. Ara bé, per als l-tèlics,
l’estat final és present a l’estructura com una meta (o telos), i res més. Per als
l-resultatius, en canvi, l’estat final és present com un autèntic resultat de
l’esdeveniment. D’aquí els noms proposats per a aquestes classes.

3.3 Se com a marcador resultatiu

3.3.1 El paper aspectual de se rescatat

Quines són les conclusions que poden extreure’s de la discussió anterior
respecte al paper aspectual de se? Ha quedat clar que les oracions amb se
s’han manifestat totes com a esdeveniments l-resultatius. Podem, doncs, res-
tablir un paper genuïnament aspectual per a se: el considerem com un
marcador explícit de l-resultativitat.

Alhora, però, volem insistir també en l’autonomia de les construccions
amb se. No deriven pas d’eventuals oracions equivalents sense se. Se no
hauria de considerar-se, doncs, com a conversor l-resultatiu. Aquesta idea
permet d’integrar a l’anàlisi, sense cap problema, exemples que no tenen cap
«corresponent» sense el se l-resultatiu, o bé perquè el verb només existeix en
la forma reflexiva (47), o bé perquè el verb té un significat diferent quan
apareix sense se (48), o bé perquè els seus arguments no semblen estar
seleccionats pel verb quan apareix sense se (49-50).
(47) Ja s’han cruspit els torrons [DIEC]
(48) Em vaig clavar un plat de mongetes [DIEC]
(49) El s’ha menjat lo (extret de la comunicació de C. Balaguer, 04.11.2010,

Col·loqui internacional de llengua i lingüística catalanes, Paris X Nan-
terre)

(50) El rovell s’ha menjat un tros de la barana (Ginebra & Montserrat 1999)
Assumim que les condicions específiques pel que fa a les propietats se-

màntiques dels sintagmes nominals en funció d’objecte directe són degudes a
la semàntica relacionada amb la l-resultativitat i imposada pel marcador
resultatiu se.

3.3.2 Se i la seva relació amb l’estructura argumental del verb

Encara que l’espai d’aquesta contribució no ens permet entrar en detalls, i en
contra del que a primera vista es podria deduir a partir de la secció 2, defen-
sem que se és un element lèxic i forma part íntegra de l’estructura argu-
mental del verb, on ocupa la mateixa posició que el complement directe.
D’aquesta manera, el se l-resultatiu no és pas un element adjunt o funcional
(tal com ha defensat Zagona 1996 per al castellà). Ens limitem aquí a
recordar i considerar significatiu el fet que certs subjectes i objectes «no
sel·leccionats pel verb mateix» puguin aparèixer a les construccions amb se.
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En aquest sentit, defensar que se a (51) és opcional el mateix valor que dir
que a en Joan a (52) és opcional.
(51) En Joan es beu una cervesa.
(52) La María escriu una carta a en Joan.

En ambdós casos la supressió provoca un canvi de les realitzacions argu-
mentals, correlat amb canvis de significat. Pel que fa a l’oració de (51), sense
se, la predicació de l’estat final de una cervesa (tal com quedaria expressada
també a enviar-se una cervesa o fotre’s una cervesa) desapareix per senyalar
una mera afectació progressiva d’una cervesa per part de beure.

3.3.3 Sobre les restriccions d’aparició del se resultatiu

El lector pot haver observat que en molts casos no pot aparèixer el se l-resul-
tatiu, fins i tot en aquests contextos on res del món extern prohibeix una
interpretació resultativa. Això queda demostrat per la impossibilitat en català
de (53):
(53) *?En Joan es va cremar la fusta.

Abans de concloure, convé doncs, una petita nota explicativa pel que fa a
la impossibilitat de (53). Les restriccions d’aparició que afecten el marcador
resultatiu se es relacionen amb el seu significat semàntic d’anàfora. Com bé
va indicar Martín Zorraquino (1979: 107) per aquest tipus de se, «[l]a cate-
goría nocional que representa el pronombre reflexivo es, a nuestro juicio, un
cierto Locativo» que «remite el proceso verbal hacia la esfera del sujeto»
(Martín Zorraquino 1979: 336) 11. És a dir, no només hi ha una afectació
completa de l’objecte, sinó que aquest resultat final s’ha de situar a l’esfera
del subjecte mateix. Això explica, per exemple, també el fet que se no pugui
aparèixer a l’oració següent amb el verb llegir, que sol ser precisament un
dels verbs compatibles amb la semàntica imposada per se:
(54) *El president s’ha llegit el discurs davant el públic.

Amb se, la lectura s’entén com un procés interior, incompatible amb el
context proporcionat per (54).

Conclusió
L’objectiu d’aquest treball ha consistit en esbrinar el comportament semàntic
i sintàctic d’un ús particular de se. A primera vista es tracta d’un ús que no
està gens relacionat amb l’estructura argumental, donat que els arguments
dels verbs amb què apareix queden tots expressats. La contribució que sol
denominar-se «aspectual» a la bibliografia tampoc ha quedat gaire clara. En
base a unes proves per clarificar l’estatus aspectual de se, s’ha proposat que
se és un marcador aspectual explícit de resultativitat. El paper primordial de
se no és, doncs, «assenyalar l’interès particular del subjecte per a l’acció
descrita», ni tampoc «convertir a la telicitat o insistir en la telicitat». Creiem
que aquests efectes, si es noten presents, deriven tots del paper fonamental de
se com a marcador resultatiu.

11. Vegeu també Rosselló (2002), que junt amb el tret «tèlic», menciona també el tret d’«interiorit-
zació» per a aquest clític, o Zagona (1996, per al castellà).
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Anàlisi cognitiva de les construccions d’estructura argumental del
verb prototípiques en català

Roger PÉREZ I BRUFAU
Universitat Oberta de Catalunya

Introducció
Des de l’enfocament de la lingüística cognitiva ha esdevingut una peça
essencial el pas que s’estableix entre la representació mental –fonamental-
ment espacial i temporal– i el seu correlat lingüístic, ja sigui en el sentit de la
creació d’un ús lingüístic a partir d’una realitat donada (aprenentatge infantil)
o des del punt de vista de la descodificació lingüística.

És en aquest sentit que la teoria dels image schemas així com la teoria de
les representacions imagístiques esdevenen centrals per tal de mostrar la
continuïtat entre els dos tipus de coneixement: lingüístic i sensorial (ja que
des de l’experiencialisme es defensa la no modularitat de la ment així com el
fet que tot coneixement –inclòs el lingüístic– prové de la nostra interacció
física amb el món). La primera teoria és essencial en semàntica cognitiva,
teoria defensada fonamentalment per Johnson i Lakoff –especialment
desenvolupada a Johnson (1987, 2007)– mentre que la segona teoria resta
lligada a la gramàtica cognitiva, defensada essencialment per Langacker –on
cal destacar Langacker (2008a, 2008b). Finalment, la darrera peça de la
nostra teoria –v. Pérez i Brufau (2009, 2010) per a una introducció– prové
del centre vital de la gramàtica de construccions de Goldberg (1995, 2006):
es tracta de la idea (evidentment compartida amb Langacker) segons la qual
una llengua és una xarxa estructurada de construccions, des dels morfemes
fins a l’estructura argumental dels verbs.

Així, doncs, partim de la idea que si, tal com es defensa des de tots els
enfocaments de la Lingüística Cognitiva que hem examinat, la llengua pre-
senta un continu entre lexicó i sintaxi (tal com podem veure en la Figura 1,
extreta de Langacker [2005: 108]) que només podem analitzar per separat de
forma abstracta, caldrà que els image schemas (que s’han mostrat a la base
de molts fenòmens relacionats amb el lèxic, la semàntica i fins i tot la
morfologia, per exemple en treballs com Bierwiaczonek (2004), Brugman &
Lakoff (1988), Cienki (1997), Clausner & Croft (1999), Evans (2010), Gibbs
(2003, 2005, ed. 2008), Gibbs & Colston (1995), Grady (1997, 2005),
Hampe (ed. 2005), Tyler & Evans (2003), Turner (1990, 1993), Mandler
(2004), Oakley (2007), Peña Cervel (1998, 2003) o Santibáñez (2002), entre
d’altres, treballs on a més es mostra la realitat psicològica dels image sche-
mas) siguin també la peça clau a l’hora d’explicar de forma coherent i
completa fenòmens relacionats amb la sintaxi.
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Figura 1. Continu entre lexicó i sintaxi segons Langacker

Nosaltres, tot resseguint les construccions prototípiques pel que fa a l’es-
tructura argumental dels verbs en català pretenem mostrar que podem
fusionar totes aquestes teories en una que ofereixi una explicació coherent
per a aquests fenòmens lingüístics, una teoria que anomenaríem «an Image-
schematic Construction Grammar (ISCxG o una gramàtica de construccions
image-schemàtica)».

1. La teoria dels image schemas de Johnson
Aquest és un dels conceptes centrals de Johnson (1987, però també de 2007)
–tot i que comença a gestar-se a Lakoff i Johnson (1980) i es desenvolupa en
d’altres obres dels dos autors, sols o en col·laboració– i ha estat una de les
seves aportacions més valorades i discutides, és per això que mereix una
especial atenció i repassarem tot seguit algunes de les investigacions més
importants que s’han realitzat al respecte d’aquests image schemas.

Només fer una ullada a la recopilació Hampe (ed. 2005) –que recull
textos de diversos autors sobre els image schemas– trobem una diversitat
immensa de definicions al respecte, en tot cas, sempre es recull l’original de
Johnson (1987: xiv) on es diu que «an image schema is a recurring dynamic
pattern of our perceptual interactions and motor programs that gives cohe-
rence and structure to our experience». Les característiques més destacades
en conjunt són que els image schemas són significatius, preconceptuals (que
es donen abans del llenguatge), esquemàtics i flexibles i que serveixen per
relacionar allò imagístic amb allò no imagístic. Ens ajuden a entendre la
nostra situació al món, és a dir, tal com argumenta Johnson (1987) ens
patrocinen la comprensió, que no és altra cosa que el simple fet de tenir un
món («have a world») significatiu. Ja en aquest text es parla de la relació
amb Langacker i Mandler, parlant de transformacions dels image schemas.

Evans (2007: 106), per la seva banda, ens ofereix una explicació dels
image schemas en aquest sentit: «a relatively abstract conceptual represen-
tation that arises directly from our everyday interaction with and observation
of the world around us». Tot seguit s’afirma que per a Lakoff i Johnson els
image schemas són els que ofereixen la base concreta per tal de poder
realitzar projeccions metafòriques d’un camp físic a un d’abstracte. En
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aquest text es remet sempre a Johnson (1987, 2007) i Lakoff (1987), tot i que
també es fa referència a Mandler (2004) i es relacionen els image schemas
amb l’embodiment (concepte central de l’experiencialisme de Johnson).
Finalment, caracteritza els image schemas dient que són preconceptuals,
basats en la interacció amb el món, tenen significat i es construeixen per
analogia.

Tornant a Hampe (ed. 2005) descobrim un dels llistats més afinats de la
totalitat d’image schemas:
(a) CONTAINMENT / CONTAINER, PATH / SOURCE-PATH-GOAL, LINK, PART-

WHOLE, CENTER-PERIPHERY, BALANCE.
(b) the force schemas: ENABLEMENT, BLOCKAGE, COUNTERFORCE, ATTRAC-

TION; COMPULSION, RESTRAINT, REMOVAL, DIVERSION.
(a) CONTACT, SCALE, NEAR-FAR, SURFACE, FULL-EMPTY, PROCESS, CYCLE,

ITERATION, MERGING, MATCHING, SPLITTING, OBJECT, COLLECTION,
MASS-COUNT, SUPERIMPOSITION.

(b) UP-DOWN, FRONT-BACK.
(a) INANIMATE MOTION, ANIMATE MOTION, SELF MOTION, CAUSED MOTION,

LOCOMOTION.
(b) EXPANSION, STRAIGHT, RESISTANCE, LEFT-RIGHT 1.

Un parell d’exemples de la representació dels image schemas (que, a més,
són dos dels més importants per a la nostra exposició) els podem veure tot
seguit a les Fig. 2 i 3.

Figura 2. Image schema: CONTAINER (extret de Johnson 1987: 23)

A ———————————> B
Figura 3. Image schema: SOURCE-PATH-GOAL (extret de Johnson 1987: 28)

1. Per a nosaltres els centrals són, com veurem tot seguit, els de CONTAINER, SOURCE-PATH-GOAL i
els de force (que són un tipus i que es relacionen amb els treballs de Talmy 2000a, b i c). Tots ells cal
relacionar-los amb els conceptes de TRAJECTOR / LANDMARK o FIGURE / GROUND. Peña Cervel
(1998) afirma que hi ha image schemas més bàsics que d’altres: CONTENIDOR i PATH com a més
destacats. Santibáñez (2002) afegeix FORCE i combinacions entre ells. Tots els autors, a més,
insisteixen en el fet que serveixen per unificar experiències físiques i abstractes per projecció
metafòrica i d’una manera o altra tracten de la Hipòtesi d’Invariància de Lakoff. Cienki (1997) també
proposa agrupacions i destaca determinats image schemas. Els image schemas que apareixen a 1 són
els centrals en Lakoff i Johnson, els de 2a tan sols apareixen en Johnson i els de 2b només en Lakoff.
Finalment, els de 3 apareixen en altres autors com Mandler, Gibbs, etc. Cal dir, però, que Johnson
(1991) afegeix a la seva llista FIGURE / GROUND.
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Com veurem més endavant, aquests image schemas es poden combinar
per oferir la comprensió global d’una situació donada al món.

2. Les representacions imagístiques de Langacker
Langacker, al llarg dels seus nombrosos estudis, presenta una teoria que
anomena Gramàtica Cognitiva de la qual donarem ara les peces essencials
per tal de veure com podem usar-les nosaltres per extreure una representació
el més acurada possible dels estats mentals que vol transmetre el llenguatge.

En primer lloc, Langacker divideix les entitats lingüístiques en noms (que
sempre es refereixen a coses) i la resta (que ens donen relacions, ja sigui
entre coses o entre coses i entitats).

Fig. 4. Esquema bàsic de la representació imagística de Langacker
(extret de Langacker 2008a: 99 2)

En la Fig. 4 trobaríem especificats els següents elements clau per a la
nostra anàlisi posterior: a (c) hi trobaríem les preposicions simples mentre
que a (d) les preposicions complexes i a (e) hi cabrien els verbs. A la part
superior de la representació hi trobaríem el trajector i a baix el landmark,
que serien l’equivalent a la figura i el fons en una relació. Finalment,
òbviament, a (b) hi trobaríem els noms.

També útil per a la nostra anàlisi posterior és la següent aportació de
Langacker (2008a) on es mostra la diferent representació mental per a
preposicions i verbs 3.

2. Notem que per a Langacker la tipologia «Thing» és una àrea de l’espai limitada. I aquesta àrea la
podem entendre com un objecte o com un contenidor i també podem fixar la nostra atenció en els
elements que omplen aquest contenidor, tal com mostra la següent representació gràfica.

3. Per a nosaltres l’aportació temporal del verb és una peça essencial.
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Fig. 5. Diferència establerta per Langacker (2008a: 117) entre «in», «into» i «enter».
La representació de «enter» la trobem també a Langacker (1987)

Per altra banda, «give» i «receive» són analitzats per Langacker (1991)
tal com es mostra a la Fig. 6 4.

Fig. 6. Representació imagística de Langacker (1991: 332) de «give» i «receive»

A la representació només cal comentar-li que allò en negreta és allò
perfilat del marc conceptual que ens dóna una realitat com la donació-
recepció, les fletxes mostren les forces en joc i les rodones discontínues les
esferes de control (per a nosaltres no altra cosa que una projecció metafòrica
de l’image schema de CONTENIDOR) dels agents i recipients implicats.

3. La Gramàtica de Construccions de Goldberg
La teoria de Goldberg sobre construccions enteses com a unitats mínimes del
llenguatge parteix de la base que tot el llenguatge no és altra cosa que una
xarxa de construccions, des de les més simples a les més complexes, de les
més concretes a les més abstractes, i que estan lligades entre elles per unes
regles d’herència. A més, aquesta aproximació també redueix la distància
real entre lexicó i sintaxi en el sentit que totes dues són semànticament

4. També la participació de les forces: atracció, impulsió, etc. és essencial per a la nostra proposta.
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rellevants, ja que tant la forma com el contingut donen significat. Per altra
banda, amb aquesta proposta es pretén reduir tota explicació sobre el
llenguatge al mínim cognitiu.

En el nostre cas, ens és interessant la seva proposta perquè podem veure
com les construccions d’estructura argumental del verb comparteixen amb
les construccions més lligades a la semàntica i al lèxic el fet que es cons-
trueixen usant els mateixos mecanismes cognitius i les mateixes eines: el que
nosaltres entenem que és la nostra imaginació i percepció i capacitat d’ab-
stracció mitjançant l’ús dels image schemas i representacions imagístiques.
És en aquest mateix sentit que Goldberg (1995) defensa un retorn de la
perifèria al nucli del llenguatge (el que ella anomena «common patterns»)
però sense prescindir de la perifèria (com fa el generativisme) sinó extraient
la lliçó d’aquesta perifèria, és a dir, aprofitant tot allò que tingui a veure amb
com formem aquesta perifèria, com l’aprenem, com l’usem i com la
processem.

Per entendre el que proposa Goldberg en els seus textos ens és útil de
mostrar el següent cas on mostrem la dependència de la construcció resul-
tativa respecte a la de moviment causat per intervenció de la metàfora
conceptual segons la qual ELS ESTATS SÓN LLOCS I CANVI D’ESTAT ÉS CANVI
DE LLOC (metàfora ja destacada en els treballs de Lakoff i Johnson i que
Grady considera una Metàfora Primària).

Fig. 7. Dependència entre construccions (Goldberg 1995: 88)
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4. Coincidències
En diversos llocs, Langacker parla de la teoria dels image schemas com una
part important de la lingüística cognitiva que cal aprofitar, nosaltres desta-
carem, per la seva importància i per la proximitat en el temps, Langacker
(2008a i b).

A Langacker (2008b: 2) es parla dels image schemas com a noció bàsica
de la semàntica conceptual i se’ls defineix com a «schematic and imagistic
concepts which are abstracted from perceptual bodily experience, function as
constituents of more complex notions, and provide the structure projected
metaphorically to more abstract domains» i tot seguit es dóna un llistat on
apareixen els que ja hem examinat 5.

Langacker (1995, 2000) els considera fonamentals en tota explicació lin-
güística. Langacker (1995), després d’insistir en el continu format per lexicó
i gramàtica, insisteix que els «cognitive domains» abracen des d’allò més
simple i concret fins a allò més abstracte que no és res més que els image
schemas. Seguidament situa enmig els «conceptual archetypes», també
essencials per a la conceptualització humana, lligats a realitats com el rostre
humà, la comprensió del cos com un tot, etc.

Langacker (2000: 3), després de presentar les habilitats cognitives més
importants (basic domains, compare, categorizing, abstraction, attention,
figure / ground, establish relationships) comenta «also fundamental to cogni-
tion and linguistic semantics are image schemas (Johnson 1987, Lakoff
1987) and metaphor».

En el recull d’articles sobre models basats en l’ús del llenguatge Barlow
& Kemmer (ed. 2000) només el text de Langacker parla dels image schemas
donant-los importància en l’aprenentatge.

Per altra banda, a Langacker (2008a), tot analitzant el cas del verb
«enter», comenta que accepta la teoria dels image schemas tot i que critica
una certa vaguetat en la seva definició. En comptes de l’anàlisi clàssica
d’«enter» com a [GO([x],[TO([IN([y])])])], Langacker proposa analitzar-lo
com a fusió de tres image schemas diferents de la manera que observem tot
seguit:

5. Per altra banda, Langacker (1987) no usa els image schemas, segurament per la proximitat en el
temps amb la publicació de Lakoff (1987) i Johnson (1987), però Langacker (1991) ja els utilitza
sense problemes.
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Fig.8. Fusió de tres image schemas en Langacker (2008a: 33)
per al cas d’«enter»

Per altra banda, Lakoff (1990: 54) ens diu que:
the Invariance Hypothesis has another consequence as well, a consequence
for the type of imagistic representation that Ron Langacker has proposed for
many abstract concepts. The Invariance Hypothesis claims that, if those ab-
stract concepts are metaphorically understood, then their imagistic repre-
sentations are the image schemas that have been metaphorically projected
from the source domains of the metaphors. In short, the IH is a possible link
between metaphor and Langacker style analysis.
Veiem com, doncs, Lakoff, tot parlant de la seva Hipòtesi d’Invariància

ho concreta explicitant que hi ha una relació clara entre una teoria com la
dels image schemas i una proposta imagística com la de Langacker.

Altres textos de Lakoff mostren la necessitat de relacionar-se amb
Langacker, tot i que és especialment Johnson qui anomena els conceptes de
trajector i landmark i de profiling com a essencials, dirigint-se sempre a
Langacker i la seva teoria.

També cal considerar el lligam entre aquests autors i Goldberg en els dos
sentits, dependència dels uns i dels altres que podem descobrir clarament a
Goldberg (1995, 2006) així com a Lakoff i Johnson (1999) i Langacker
(2008a), per citar només alguns exemples.

Pel que fa a la relació entre Langacker i Goldberg, cal destacar el fet que
tots dos parlen de les seves teories com a «Grammars» (Cognitive i Con-
struction Grammar respectivament), fent rellevant els dos que les seves
teories són teories de la gramàtica, és a dir, que en cap cas estan negant que
aquesta existeixi com a eina teòrica, sinó que no existeix en el sentit que se li
ha donat en el moviment generatiu com a eina purament formal. Per als dos,
cal partir de les construccions i no de les regles, construccions que abracen
des d’allò més concret fins allò més abstracte format a partir de recurrències,
tal com els treballs de Tomasello (per exemple, Tomasello 2003 parla clara-
ment del fet que la freqüència provoca automatització en l’accés a determi-
nades construccions) i Mandler expliquen en el sentit que es produeix una
categorització dinàmica.

Finalment, tan sols apuntar el fet significativament rellevant que tots
aquests autors defensen el paper clau que té la imaginació en la creació de
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significat entès com a possibilitat de donar-nos una existència o experiència
amb un sentit per a nosaltres com a humans. Podríem afegir en aquest mateix
sentit els treballs de Fauconnier i Turner (destaquem Fauconnier i Turner
2002 pel seu afany de globalitat), tot i que els treballs més destacats en
aquesta direcció són els de Johnson (1987, 2007).

5. El cas de l’estructura argumental del català
Així, doncs, reprenem tots els elements que hem afirmat fins al moment
(image schemas bàsics: contenidor, camí, objecte, forces, etc.; elements de la
teoria langackeriana: temporalitat, trajector / landmark, profiling; i la idea
d’una xarxa de construccions de Goldberg) i, analitzant un seguit de cons-
truccions prototípiques de l’estructura argumental del català, comprovem si
podem oferir una interpretació coherent d’aquestes. Veurem com la nostra
proposta comparteix elements amb la proposta que Inchaurralde i Vázquez
(ed. 2000) proposen seguint Dirven i Verspoor (1998) en el sentit que hi ha
diversos esquemes d’aconteixement per a les llengües i que els més impor-
tants són: «ésser» (on apareix destacat el paper de pacient), «succés» (pa-
cient, procés), «fer» (agent), «experimentar» (experimentador), «tenir» (pos-
seïdor), «moure» (path) i «transferir» (amb tres papers destacats). I aquests
esquemes d’aconteixement es relacionen amb diversos patrons oracionals, on
destaquen els següents: copulatiu, intransitiu, transitiu, ditransitiu, de com-
plement (ja sigui Complement Preposicional o Complement de Règim
Verbal) i patró transitiu amb complement (hi ha un CD però també un com-
plement amb preposició) 6. La nostra proposta planteja la diferència d’usar en
tots els casos únicament image schemas i elements proposats per Langacker i
Goldberg amb la intenció de mostrar com les construccions d’estructura
argumental depenen únicament d’aquests elements combinats en diverses
formes per tal de donar una entitat lingüística que elabori de forma signi-
ficativament rellevant la imatge del món (literal o metafòric) implicada en
cada cas, cosa que ens porta, com veurem més endavant, a una nova agru-
pació d’estructures oracionals i esquemes d’aconteixement.

5.1 Construcció de situació (ésser, estar, casos del verb tenir, haver-hi)

El paper de la Metàfora Primària segons la qual UN ESTAT ÉS UN LLOC es
mostra ja fonamental en aquesta anàlisi, ja que és gràcies a aquesta que
mantenim el mateix image schema per anunciar «En Joan és a casa» o «En
Joan és alt». Encara trobaríem traces d’aquest fet en els exemples anglesos:
«to be in love» o «to be in troubles» i en català en verbs que inclouen el pre-
fix «en» com: (en)amorat, (en)caparrat, (en)carnat, (en)causat, (en)cadenar,
(en)cegat, (en)certat, (en)coleritzar, (en)cobert, (en)creuat, (en)coratjat, (en)-
curiosit, (en)darrerit, (en)altir, (en)diumenjat, (en)dimoniat, (en)dreçat, (en)-
fonsat, (en)senyorit i el castellanisme corrent tot i que innecessari (en)simis-
mar-se; i també suceeix el mateix per als adjectius començats per la preposi-
ció locativa «a» 7.

6. Devem a l’amable intervenció de Maria Josep Cuenca durant la presentació d’aquest treball en el
Col·loqui el fet de fixar-nos en aquesta proposta.
7. Ramos (2007) ja ofereix una anàlisi en aquests termes.
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La construcció temporal no seria res més que una projecció metafòrica
segons la qual EL TEMPS ÉS ESPAI, com en «La reunió serà el dilluns». Tan
sols fixem-nos que la paràfrasi més habitual per a aquest cas seria «La reunió
tindrà lloc dilluns», cosa que ja ens porta a la idea de lligam entre espai i
temps.

Pel que fa a la construcció determinada «En Joan és el director del
Col·legi» ens trobem que del landmark tan sols en perfilem una peça
concreta, cosa que ja sabem que s’inscriu perfectament en la teoria de
Langacker ja que considera que les Coses són espais limitats on hi poden
haver diversos elements (vegeu nota 2).

Per altra banda, també podem dir «Tinc les mans a la taula» o «Tinc les
mans fredes» (el que fem llavors és perfilar o focalitzar una part de la cosa-
trajector, en aquest cas una part del cos). En tots els casos el CRV-SPrep de
la situació literal passa a SAdj-Atribut en la segona construcció de situació
figurada. En tot cas, totes dues poden ser unides sota el nom de Construcció
de Situació, una construcció que podríem representar clarament tal com
mostrem en la Fig 9. Cal remarcar la importància del temps com a diferència
amb el cas de les preposicions, cosa que el converteix ja en una construcció
procés, no una descripció. Aquí, però, continuem necessitant només un
esquema de contenidor i un d’objecte (a part del temps). Aquesta construcció
ens serveix per expressar situacions en tots els sentits del terme: llocs, estats,
propietats, etc. i prové de la nostra capacitat per entendre la nostra expe-
riència del món com a espai on hi ha contenidors i coses que els ocupen (el
nostre propi cos és entès com a contenidor quan som petits i no parem
d’introduir-nos coses a la boca per tal de fer-les nostres).

Fig. 9. Construcció de situació

Si volguéssim encara (i només ho fem amb aquesta construcció a tall de
mostra i no ho repetim amb la resta per tal de centrar-nos en la nostra
proposta) mantenir com a tals les propostes de Langacker i Goldberg,
trobaríem les següents representacions (que, a més de menys funcionals,
considerem que són també menys explicatives del que a nivell cognitiu
succeeix a l’hora de «construir la sintaxi»).
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Relació Estativa Nominal profile

Relació temporal simple Relació temporal simple
Funció literal Funció metafòrica

Fig. 10. La construcció de situació dependent d’altres construccions
seguint el model de Langacker

SEM BE <theme loc>

PRED

SYN V SUBJ OBJ

⏐
⏐
⏐ STATES ARE LOCATIONS
⏐
↓

SEM BE <theme prop or qual>

PRED

SYN V SUBJ OBJ

Fig. 11. La construcció de situació i la participació
de la metáfora ELS ESTATS SÓN LLOCS seguint Goldberg

5.2 Construcció transitiva amb CRV (moure’s) 8

Sortir / entrar (anar, venir, etc.): verbs que necessiten d’un complement amb
preposició i que concreten algun punt de l’esquema «Source-path-goal».

Seguint les indicacions de Mandler (2004) i Johnson (2007) aquesta
construcció seria segurament la nostra experiencia bàsica de desenvolupa-
ment cognitiu-vital en el món (més que l’experiència purament de presència
en un contenidor presentada en l’anterior construcció) ja que la nostra

8. Seguim la idea que els verbs amb CRV són transitius segons Cuenca (2005).
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experiència vital més bàsica i primera és la de moviment en l’espai. Així
destaquem també la importància de les qualitats (destacades sobretot per
Johnson [2007] tot i que ja des de Lakoff i Johnson [1999]) com a
component essencial (no només dels image schemas com a allò purament
formal) a l’hora de construir els nostres elements semànticament rellevants
(tant en la forma com en el contingut).

Per a aquests verbs, necessitem de la participació de tres image schemas:
els de contenidor, objecte i camí. A la part superior de la Figura 12 veuríem
«en Joan surt de casa» i a baix «en Joan entra a casa». Com veiem, mantenim
l’esquema bàsic de la preposició modificat pels elements que es presenten en
la construcció. En aquest cas el trajector pot ser una cosa o un contenidor,
però en tots els casos mostra «self motion» (és a dir, una força interna) i el
landmark pot ser un lloc o un estat (per intervenció de la metàfora ELS
ESTATS SÓN LLOCS) i, per tant, el landmark pot ser un Sintagma preposi-
cional o un adjectiu.

Fig. 12. Representació de la Construcció amb CRV

5.3 Construcció ditransitiva (transferir)

Donar / rebre 9 (posar, treure, enviar, transportar, llançar, portar 10, etc.): en
aquest cas, verbs amb doble complement (CD i CI o CRV, en català els dos
darrers amb preposició, cosa que no passa en anglès, llengua en què el
Complement Indirecte pot aparèixer sense preposició), els image schemas
implicats serien quatre: camí, objecte, contenidor i un de força, ja sigui
aquesta impuls o atracció. S’afegeix, doncs, un agent extern en forma de con-
tenidor que aplica una força a allò cotingut a l’inici o la fi. Representaríem
com veiem «en Joan dóna una pilota a la Maria», mentre que per a «la Maria
rep la pilota del Joan» la força deixaria de ser d’impulsió en el primer con-

9. L’agentivitat dels contenidors seria també una peça essencial a l’hora de construir el significat.
10. Aquest verb implicaria un desplaçament en el contenidor origen o trajector.
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tenidor per passar a ser d’atracció en el segon, canviant així també la relació
entre trajector i landmark (figura i fons) i, per tant, la «construalitat» 11 de la
situació en tant que perfilament diferent. En aquest cas, a més, la força esta-
bleix una relació agentiva en el contenidor origen així com una de pacient en
el destí.

L’experiència de transferència és clarament també una de les nostres
experiències vitals fonamentals i bàsiques: l’alletament quan som petits és
òbviament una de les primeres experiències de traspàs de coses d’un conte-
nidor a un altre. La transferència pot ser, evidentment, física o, metafòrica-
ment, d’entitats abstractes. El contenidor destí pot ser un CI en cas que sigui
agentiu («En Joan porta la pilota a la Maria») o un CRV en cas que sigui no-
agentiu («En Joan porta la pilota al cotxe»). Seguint Langacker i Goldberg,
ens trobem amb una derivació a partir de la Caused-motion Construction.

Fig. 13. Representació de la Construcció ditransitiva amb «donar»

5.4 Construcció transitiva amb CD (fer)

Analitzem «cantar», com a exemple de verb que sempre s’ha considerat mo-
nosèmic. És un verb, a més, que presenta la possibilitat de portar un CD o no
i d’acceptar, per tant, diversos tipus de construccions. La Hipòtesi d’Inva-
riància de Lakoff (segons la qual l’image schema literal és mantingut en la
seva topografia quan els mots pateixen un procés de metaforització) és
essencial en aquesta part del treball, ja que és gràcies a ella que podem parlar
de manteniment de l’image schema en el llenguatge figurat. Un simple
exemple creiem que ho mostrarà clarament: en el cas del verb «cantar»
sembla que ens trobem amb un verb monosèmic que desperta, com a unitat
lèxica, un determinat image schema (el de contenidor, ja que tenim un
contenidor que expulsa cap al seu exterior un determinat so que els altres
capten pel sentit de l’oïda). El verb «cantar», però, té com a mínim dos
significats més que apareixen en les frases següents: «al Joan li canten els
peus» i «això ja canta». Tot i que les construccions són diferents, ens trobem
que l’image schema despertat per la peça lèxica «cantar» es manté: en el
primer cas ens trobem amb un contenidor del qual focalitzem una part (els
peus) i que expulsa cap a l’exterior olor que els altres capten pel sentit de
l’olfacte, mentre que en el segon cas trobem un contenidor metafòric (un fet
o una cosa) que expulsa cap a l’exterior coneixement que els altres poden

11. Traduïm així el terme «construal» usat per Langacker en les seves obres.
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descobrir a través de la vista. Ens trobem, doncs, amb un cas d’image schema
de fort contingut lèxic, mentre que els que hem examinat fins ara mostraven
un pes sintàctic més important. Trobem representat a sota el fet essencial
inclòs com a image schema en el verb, tot i que hauríem de focalitzar
(profile) determinades zones del contenidor per oferir la imatge exacta. Es
dóna en aquest cas una força interna que produeix una expulsió d’un
«objecte». És evident que en el cas d’altres verbs (com menjar, per exemple)
el que succeeix és justament a l’inrevés (l’objecte és dirigit cap al
contenidor), però els elements implicats són els mateixos, tal com succeïa en
el cas anterior d’entrar i sortir. Es veu fàcilment que aquesta construcció pot
derivar a una de ditransitiva només que el landmark sigui emmarcat en un
altre contenidor (és a dir, que sigui situat).

Fig. 14. Representació d’un verb transitiu com «cantar»

5.5 Construcció intransitiva inergativa (fer, succeir)

Necessitem en aquest cas un trajector (cosa o contenidor) que simplement fa
quelcom (manner of motion or action). Verbs com jugar, plorar, brillar, etc.
En cas que el trajector sigui agentiu caldrà mostrar-ho amb una força inte-
rior. Evidentment, aquesta construcció és la que ens permet codificar les
accions que no tenen implicat un landmark. Langacker ens parla en aquest
cas d’«absolute construal».

Fig. 15. Construcció intransitiva inergativa
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5.6 Construcció intransitiva inacusativa (succeir)

Parlem ara de verbs com trencar-se, per exemple. Verbs que mostren un can-
vi d’estat amb un trajector (cosa o contenidor) implicat i un landmark que es
dóna com a contenidor (ESTAT, donat que participa de la metàfora ELS
ESTATS SÓN LLOCS). També es produeix una nova participació de metàfora
amb un moviment fals (false motion que assenyalem amb la línia discon-
tínua) que dóna lloc a la idea que UN CANVI D’ESTAT ÉS UN CANVI DE LLOC.
La fletxa doble mostra la força interior que dóna lloc al moviment fals del
canvi d’estat. El contenidor destí indica l’estat final en què acaba el trajector.
Opcionalment es pot perfilar també un altre contenidor per mostrar l’estat
origen del trajector.

Fig. 16. Construcció intransitiva inacusativa

5.7 Altres construccions

Donada la limitació d’espai tan sols anotem que el mateix podríem fer amb
les construccions ja no tan prototípiques del català com són la passiva i la
pronominal (reflexiva o recíproca). Simplement entrarien llavors en joc altres
image schemas com el de «cicle» en el cas de la reflexiva, etc.

Conclusions
Hem vist breument com els image schemas de Johnson, juntament amb les
representacions imagístiques de Langacker (limitades als elements que ens
són estrictament necessaris per completar els image schemas) ens serveixen
per explicar les construccions d’estructura argumental prototípiques del
català en el sentit que Goldberg ens les presenta en els seus treballs.

Així, doncs, partint de la idea que si, tal com es defensa des de tots els
enfocaments de la Lingüística Cognitiva que hem examinat, la llengua pre-
senta un continu entre lexicó i sintaxi que només podem analitzar per separat
de forma abstracta, hem vist que els image schemas (que s’han mostrat a la
base de molts fenòmens relacionats amb el lèxic, la semàntica i fins i tot la
morfologia) són també la peça clau a l’hora d’explicar de forma coherent i
completa fenòmens relacionats amb la sintaxi com són ara les construccions
d’estructura argumental dels verbs.
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Això permet afirmar que els mateixos mecanismes cognitius que ens
permeten assolir el significat d’allò relacionat amb el lexicó i la morfologia
ens serveixen per a construir patrons oracionals que ens permeten comunicar
de forma significativament rellevant les diverses situacions (literals o
metafòriques) dels nostres estats mentals.
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La spécifité du « progressif » catalan : une approche contrastive
(anglais, français, gallo, italien, castillan)

Didier BOTTINEAU
UMR 7114 MoDyCo, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Les langues romanes, et avec elles des langues de divers autres types (germa-
nique, celtique), possèdent des périphrases verbales dites « progressives » :
des formes composées d’un verbe et d’un auxiliaire (anglais be + -ing,
castillan / portugais / italien estar + gérondif), le verbe étant un participe
présent / gérondif ou un infinitif précédé d’une préposition (français être à
+ inf., portugais estar a + inf., allemand sein am + inf., breton bezañ oc’h
+ inf.) ; dans certains cas la périphrase est plus élaborée et recrute une unité
lexicale grammaticalisée (français être en train de + inf., où train est un
déverbal issu du verbe traîner). L’appellation générale de « progressif », fal-
lacieuse s’il en est, laisse l’impression que toutes ces expressions devraient
encoder la même représentation aspectuelle schématique : la visualisation du
déroulement d’un évènement, la capture d’un segment d’actualisation com-
pris entre le commencement et la fin. Pourtant, l’expérience de l’utilisation
de ces périphrases dans leurs langues respectives et l’observation des traduc-
tions fait apparaître des différences majeures entre les conditions contex-
tuelles et pragmatiques d’emploi d’une part et la nature des effets de sens
qu’elles suscitent d’autre part.

Pour sortir de cette impasse, on fait appel à la théorie des actes corpori-
mentaux langagiers (TACML : Bottineau 2010, 2011, 2012ab, 2013a), qui
redéfinit le statut cognitif des formes grammaticales en fonction de
l’expérience qu’en font les sujets parlants dans l’expérience quotidienne de la
parole sous toutes ces formes : la TACML considère que les formes ne sont
pas que des objets abstraits représentant des valeurs dans un système
d’oppositions (approche structurale), des symboles de manipulations
computationnelles (approche générativiste) ou des symboles encodant des
représentations spatialisées visuelles ou multimodales (linguistique cognitive
américaine) ; la TACML envisage les formes langagières dans leur dimen-
sion corporellement incarnée par l’action du sujet dans le contexte de l’inter-
action à autrui : réemployer un mot comme « -chien- » c’est, par définition,
citer un nombre ouvert d’occurrences du même mot en tant que fragment de
discours d’autrui et de soi-même, déjà survenu en de multiples occasions
dans autant de contextes discursifs, situationnels et pragmatiques en lesquels
il se trouvait inséré ; et par conséquent, réutiliser ce mot, le re-citer, c’est
convoquer à la mémoire un réseau d’associations de connaissances corres-
pondant à l’ensemble des impressions et savoirs préalablement enregistrés
dans ce réseau à l’occasion de ses emplois antérieurs : un mot est un
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activateur intentionnel de réminiscences construites, hiérarchisées, normées
et fournies en modèle par les interactions verbales collectives, qui font
converger les sujets vers l’élaboration de notions analogues malgré la
disparité des expériences personnelles. Le sujet parlant peut utiliser le mot
pour réactiver ce réseau chez autrui, mais il peut également le faire pour lui-
même, réflexivement, dans le cas de l’endophasie, la parole réflexive
intériorisée, qui n’est autre que la simulation imaginaire de l’acte vocal dans
sa dimension motrice, bouclée sur l’anticipation imaginaire de son effet
perceptuel, en vue de produire sur soi-même le même effet : la récupération
d’une notion, d’un réseau de connaissance normé acquis dans le cadre social
des interactions verbales (distinct de celui des interactions individuelles aux
objets du monde tels que l’être-chien, constitutives des catégories). La
TACML se range dans les paradigmes de la cognition incarnée et distribuée :
incarnée, en ce que la réalisation de processus mentaux, sémantiques et
psychologiques passent par des actes corporels tels que la phonation, qui
n’est pas que la production d’un symbole pour un schème qui lui préexis-
terait indépendamment ; et distribuée, en ce que la cognition, ici pensée
comme « décentralisée » du cerveau, est vue comme un processus coor-
donnant le cerveau, l’action corporelle dans sa dimension motrice et
sensorielle, les effets sur l’environnement, et la coordination intersubjective
directe (neurones miroirs) et médiate (par le biais des perturbations perce-
vables de l’environnement). Dans ce cadre, la parole est comprise comme
une technique cognitive corporelle / incarnée : un mode d’action motrice
permettant de susciter des effets sensoriels (réel ou simulés : cas de
l’endophasie) visant à activer des effets cognitifs et sémantiques chez autrui
comme chez soi-même.

Cette problématique ne s’applique pas qu’au lexique, elle concerne la
morphologie grammaticale, en soulevant la question : en utilisant tel
morphème dans telle langue, en la position syntaxique qui le caractérise
habituellement, dans le type de contexte, de situation, d’interaction verbale
où il s’utilise routinièrement, quel effet de sens, quel acte de conscience peut-
on produire chez soi-même (endophasie réflexive) ou chez autrui (exophasie
adressée) dans le cadre du rapport interactif soi / autrui ? Quelle est la nature
de la procédure d’élaboration du sens qui se trouve activée ? Dans les lignes
qui suivent, telle est la question que nous posons à la périphrase verbale
progressive catalane, et ce dans une perspective contrastive. Dans le cadre de
notre problématique, les indicateurs pertinents sont les suivants :
– La forme globale de la périphrase : en quoi sa structure (« être » + géron-

dif, être en train de, « être » + préposition + inf. selon les cas) contribue-
t-elle à la production d’effets de sens spécifiques ?

– La valeur (au sens saussurien) des unités qui la constituent : il n’y a qu’un
verbe être en anglais (be), deux en castillan (ser, estar) ; en quoi l’oppo-
sition ser / estar différencie-t-elle le progressif castillan du progressif
anglais pour lequel be se présente hors de l’opposition à un autre verbe
« être », ou l’opposition des deux verbes « être » bretons bezañ et emañ,
tous deux utilisables pour le progressif (vs le castillan) ?
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– La composition submorphémique des opérateurs lexicaux : estar castillan
et catalan, stare italien incluent tous les trois un élément formateur <st>,
dont la portée sémantique a été analysée dans divers cadres théoriques,
dont la théorie des cognèmes. De même, le gérondif roman en -n-t/d- a
été analysé comme la négation de la perfectivité (Bottineau 2008). En
quoi ces compositions submorphémiques particulières différencient-elles
les périphrases concernées de celles qui se forment autrement (anglais,
français) ?

– La valeur (saussurienne) des périphrases verbales dans leur globalité au
sein des jeux d’oppositions dans leurs langues respectives : en anglais, be
+ V-ing est isolé ; en français, être en train de + inf. contraste margi-
nalement avec être à + inf.; en gallo, c’est être à + inf. qui est non
marqué, être en train de + inf. recevant des valeurs d’emploi très spé-
cifiques ; en portugais, estar a + inf. contraste avec estar + gér., plus mar-
qué ; en italien, stare + gér. contraste avec andare / venire + gér., essere
dietro a + inf. et parfois essere in ballo a + inf., à la différence de estar
+ gér. castillan (qui s’oppose à ir et d’autres verbes de déplacement ou
positionnement spatial + gér.) ou de stare + gér. catalan (qui contraste
principalement avec anar + gér.) : en quoi les réseaux locaux d’oppo-
sitions contribuent-ils à spécifier le profil de périphrases au demeurant
munies du même schéma instructionnel que celles de langues voisines ?
La prise en compte de cette série de quatre critères doit permettre

d’aboutir à une esquisse de la singularité du progressif catalan dans le
contexte contrastif des périphrases verbales réputées homologues dans une
série de langues romanes et non romanes.

1. Anglais be + V-ing
Structurellement, cette périphrase verbale est « progressive » en ce qu’elle
identifie le sujet par le verbe be à l’intériorité du temps d’évènement
convoquée par -ing. La notion d’intériorité n’est pas que métaphorique : elle
se justifie par la forme même du morphème -ing, quasi isomorphe de la
préposition in pour l’intériorité spatiale, comme en témoignent des
alternances telles que in love / loving, in an attempt to / attempting to. Diver-
ses autres langues présentent la même analogie, comme le français avec en et
-ant et le basque avec l’inessif -n et le participe présent en -tzen (inessif
archaïque du nom déverbal) (Bottineau 2012). Cependant, il faut prendre
soin de distinguer le processus de construction du sens que la périphrase be
+ V-ing impose à l’interprétant par sa forme même et la classe de situations
avec lesquelles elle est compatible en matière de référence. S’il est vrai que
be + V-ing focalise l’attention schématiquement sur un moment du
déroulement, on sait que d’une part, l’expression d’une action en cours
n’appelle pas mécaniquement le progressif (l’énoncé suivant commente la
vignette d’une bande dessinée et concerne manifestatement une action
singulière en cours de déroulement) :
(1) Rupert catches the kite

Rupert attrape le cerf-volant
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et que d’autre part le progressif anglais est fréquemment utilisé dans des
contextes où le déroulement n’est pas pertinent :
(2) You’ve been drinking again!

Toi, tu as encore bu !
(3) When a twenty-year-old woman marries an eighty-year-old man, she is

marrying money.
Quand une femme de vingt ans épouse un vieillard de quatre-vingts ans,
c’est sa fortune qu’elle épouse.

Revenons donc à notre principe de départ : la parole est une technique
cognitive passant par des formes incarnées et permettant de produire des
effets de sens et des actes de consciences chez soi-même ou autrui selon que
la parole est réflexive ou adressée, et les formes grammaticales sont munies
d’un invariant opératoire et procédural caractérisable, qui constitue une
contribution à la formation du sens global. Lorsque l’on s’adresse à autrui,
quelle que soit la classe de situation à laquelle on réfère, quel peut être
l’intérêt de focaliser son attention sur un segment intérieur et partiel, de
concentrer son aperception du procès sur une zone restreinte, de « fenêtrer »
son attention sur un cadre borné (windowing of attention dans la sémantique
cognitive de Talmy) ? La réponse tombe sous le sens : la mise en exergue
d’une zone restreinte permet l’occultation de tout ce qui est exclu du « coup
de projecteur », à savoir l’accompli et l’inaccompli, les segments ω et α du
modèle guillaumien, qui deviennent pour l’interprétant des intervalles non
visualisés et de contenu indéterminé, à spécifier pour aboutir à une pleine
compréhension du procès. Ainsi, un énoncé aussi banal que :
(4) Daddy’s reading the newspaper

Papa lit le journal
ne signifie pas tant le fait que la lecture est en cours de déroulement (qui
aurait besoin d’une forme grammatical ad hoc pour comprendre un aspect du
sens aussi trivial?) que le fait que la mère fait prendre conscience à l’enfant
qu’à partir de ce déroulement, il doit rétablir les tenants et les aboutissants :
les présupposés, à savoir « papa est occupé », et les implicatures, à savoir
« cesse de l’importuner ». Le segment focalisé par l’aspectualisation du
déroulement est pris pour symptôme, et les segments d’accompli et d’inac-
compli occultés par l’exclusion de la focale constituent les zones aveugles
pour lesquelles un diagnostic est à établir par l’interprétant, typiquement en
rétablissant des présupposés et implicatures suffisamment évidents culturel-
lement pour qu’ils n’aient pas à être explicités en contexte (même s’ils
peuvent l’être, comme le montrent les travaux d’Adamczewski sur l’ana-
phore). Be + V-ing impose à l’interprétation un échantillonnage du procès
qui rend nécessaire une analyse et une compréhension de la situation : le
déroulement cursif se présente comme la partie émergée de l’iceberg qui,
pour la compréhension du tout de l’objet dont il est question, nécessite un
effort d’imagination pour compléter la partie visible de la partie non visible ;
tel est l’enjeu de la fragmentation aspectuelle du procès, dont la pertinence
ne réside pas dans la référence, mais dans l’acte de conscience qu’elle vec-
torise. En (1), le progressif n’est pas utilisé parce que la formulation corres-
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pond exactement à ce que montre le dessin, et l’auteur n’a pas cherché à
inviter le lecteur à s’interroger sur les motivations du personnage ou ce que
révèle son geste ; dire (1’) Rupert is catching the kite donnerait un sens
particulier à l’action dans le contexte où elle survient et imposerait au lec-
teur, à l’invitation du narrateur, la détermination du contenu de l’implicite.
Cette analyse par les présupposés et implicatures rend compte de structures
redoublées comme :
(5) The jury is going to be choosing the top model of the year

Le jury va élire le mannequin de l’année
L’annonce is going to signale la réalisation d’un programme déjà planifié

(présupposition) et non une décision immédiate de la part de l’annonceur (ce
que signifierait l’auxiliaire modal will), et l’aspectualisation de choose
signifie non pas que les membres du jury prennent leur temps à observer les
jeunes femmes pour choisir celle qui leur plaît le plus (mettre l’accent sur cet
aspect du processus serait pour le moins déplacé dans ce contexte !), mais
que la manière de choisir répond à un protocole professionnel rigoureu-
sement régulé par des critères d’évaluation bien définis et que, justement, ils
ne se laissent pas aller aux impulsions motivées par des penchants person-
nels. Avec le progressif anglais, si l’on ne prend pas soin de comprendre
précisément la nature du rapport présupposé / implicature souligné par cette
forme transitionnelle, on s’expose parfois à des contresens sérieux, et croire
que la durée est celle du procès ou de l’observation plutôt que celle de sa
compréhension et de la mâturation de son contenu peut en être un.

Ceci fait du progressif anglais un vecteur phénoménologique : le locuteur,
en focalisant le déroulement, impose à l’allocutaire de penser la durée du
procès dans le cadre de la durée de sa prise de conscience des éléments
manquants (accompli et présupposés, inaccompli et implicatures) ; par une
sorte d’hypallage, la marque de déroulement, qui par son placement
syntaxique concerne le procès, affecte à l’interprétation la durée même du
processus cognitif d’accès au sens, comme on le voit avec les verbes de
perception :
(6) I’m seeing pink elephants

Je vois des éléphants roses→ J’ai la berlue
En (6), c’est l’accès même à la conclusion que ce que je vois est bien des

éléphants roses, censés ne pas exister : l’admission de l’image perceptuelle se
heurte à une insatisfaction et une résistance, se trouve bloquée dans
l’inaccompli, et l’échantillonnage vectorise la convocation des présupposés
(les éléphants roses, ça n’existe pas) et les implicatures (j’ai des hallucina-
tions ; serais-je sous influence ?).

Le dernier trait important concerne l’intersubjectivité : en l’absence du
progressif, un énoncé comme (1) produit un effet d’évidence commune et
partagée selon laquelle ce que dit le locuteur ne lui appartient pas en propre
et pourrait tout aussi bien avoir été formulé dans les mêmes termes par
d’autre locuteurs ; avec la forme simple, le sujet ne fait que relayer un savoir
commun d’ordre perceptuel comme en (1) ou plus intellectuel et théorique
comme pour les faits récurrents et les vérités abstraites (Oil floats on water
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« l’huile flotte sur l’eau) et s’exprime non pas en tant qu’auteur d’un contenu
de pensée ou d’idée mais en tant que porte-parole d’un savoir dialogique
détenu par la collectivité et déjà maintes fois formulé,ou accessible par la
perception avec une évidence telle qu’il en est formulable collectivement
sans qu’importe le point de vue subjectif adopté. Avec le « progressif », le
locuteur met grammaticalement en scène l’acte métalinguistique par lequel il
dirige le processus interprétatif, ce qui, dans le cas de la parole adressée à
autrui, conduit mécaniquement à la divergence des points de vue dans
l’intersubjectivité, avec un locuteur qui sait et assume son point de vue ou la
paternité de son opinion, et un allocutaire qui ne savait pas et méritait qu’on
lui « mette le nez » dans une réalité qui lui avait échappé, comme supra en
(2), (3) et (4), ou encore dans l’exemple suivant, extrait d’une altercation
conjugale :
(7) If we’re not playing golf, I’m not going anywhere.

Si on ne va pas au golf, moi je ne vais nulle part.
Il faut comprendre : « si je dois comprendre de ce que toi tu viens de dire

que tu n’as plus l’intention d’aller au golf, alors moi je proclame ici et
maintenant que je ne vais nulle part. » Présupposition : « tu as dit ça et je suis
en colère » ; implicature : « tu n’obtiendras rien de moi » ; valeur phéno-
ménologique : « prends le temps de réfléchir à ce que tu décides, il y aura des
conséquences » ; mode énonciatif : « en utilisant les progressifs, j’attribue
chaque propos aux auteurs respectifs qui en sont responsables ». I’m not
going est au « progressif » non pas parce que le non-départ a une durée (ça
n’aurait aucun sens), mais parce que sa proclamation, strictement centrée sur
le locuteur en matière de prise en charge énonciative et en opposition
conflictuelle au point de vue de l’allocutaire, sert de base à l’imposition d’un
calcul dans la durée de la présupposition et des implicatures. Et dans la
subordonnée en if, we’re not playing golf est attribué à un énonciateur autre
que le locuteur (fait de polyphonie), lequel est dans ce contexte instancié par
l’allocutaire qui s’était précédémment exprimé en tant que locuteur, ce qui
fait de (7) une réplique hostile à l’intonation catégorique.

Le progressif anglais fonctionne donc comme un opérateur d’échantillon-
nage déterminant un clivage présupposés / implicatures adossé à la disjonc-
tion des segments d’accompli et d’inaccompli, et il s’utilise comme une sorte
de mode élocutif permettant d’ouvrir une divergence de points de vues dans
l’intersubjectivité dialogale. En cas de parole réflexive comme en (6)
(exemple des éléphants roses) on observe le même phénomène, avec un locu-
teur qui se dédouble en n’arrivant pas à croire ce qu’il se dit à lui-même. Ce
fonctionnement fait du progressif anglais un instrument crucial dans la
gestion de la relation soi-autrui par les interactions verbales, révélateur de la
manière dont les sujets apprennent à se constituer eux-mêmes par l’allocution
(l’appareil formel de l’énonciation, revue en appareil formel de l’interlocu-
tion par Douay et Roulland dans le cadre de la théorie de la relation
interlocutive), et la généralité de sa portée tient à deux faits : (i) l’emploi du
verbe be, seul verbe « être » en anglais, et (ii) la simplicité de -ing (opérateur
d’intégration analogie à in). Le progressif anglais n’a ni éléments formateurs
complexes comme -st- et -nd-, ni valeur oppositive lexicale liée à une oppo-
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sition entre be et un autre verbe, ni valeur oppositive globale liée à la relation
de ce progressif à d’autres périphrases en concurrence sur le même terrain.
Par contraste, être en train de français s’avère autrement plus spécialisé.

2. Français être en train de + INF
D’un point de vue contrastif, la périphrase française déploie un cheminement
cognitif de construction du sens qui ne présente rien de commun avec celui
de l’anglais. Si l’on tente de le modéliser dans un esprit comparable à celui
de Lachaux 2005, on obtient la chaîne d’instructions interprétatives sui-
vante :
– être : identifier le sujet défini en amont (à gauche) à une propriété

attendue en aval (à droite)
– en : concevoir cette propriété comme un en-cours qui modifie transitoi-

rement les propriétés définitoires du sujet par « fusion » ou « coales-
cence » (Bottineau 2013b) (v. Jean est en colère ; je suis en vacances ;
j’ai passé le weekend en Cévennes vs dans les Cévennes).

– train : nom déverbal issu du verbe traîner, spécifiant la propriété transi-
toire du sujet comme un acte de traction, ce qui schématiquement
implique d’un côté un regard rétrospectif en direction de la source de la
traction, et de l’autre côté un regard prospectif en direction de la cible
directive, vers laquelle le mouvement est orienté.

– de : préposition ablative introduisant la source de l’origine d’un mouve-
ment ; fixe un terme d’arrivée au regard rétrospectif amorcé par train et
un terme de départ à la redéfinition du procès.

– verbe à l’infinitif : forme lemmatique du verbe utilisée pour la définition
du procès et sa visualisation aspectuelle intégrale.
Ce train d’opérateurs instructionnels peut se schématiser comme suit :

Et il peut se gloser comme suit : le locuteur fait en sorte que l’allocutaire
identifie au sujet (être) une propriété modificatrice transitoire (en) comprise
comme un processus de modification en cours comprise entre une source et
une cible (train) dont il faut remonter à la source (de) pour redéfinir la teneur
évènementielle (infinitif). Ce faisant, le locuteur suscite une prise de con-
science (qui pour Leeman 2012 donne à la périphrase une dimension inchoa-
tive) ; il conduit pas à pas un rattrapage cognitif, une sorte de geste mental de
mise à jour : au lieu de simplement souligner l’existence de zones aveugles
d’accompli et d’inaccompli (-ing anglais), il dirige activement le processus
par lequel la conscience interprétante est focalisée sur le déroulement, puis
ramenée à son origine, et enfin amenée à redéfinir lexicalement le procès
dont le début a échappé à l’attention. Dans l’énoncé suivant :
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(8) Il est encore en train de fumer en cachette
soit le locuteur amène l’allocutaire à constater un fait qui lui avait échappé,
soit il oriente réflexivement sa propre prise de conscience d’un fait qui lui
avait échappé à lui-même (monologue intérieur ou vocalisé) ; aussi la
reformulation il fume encore en cachette, certes recevable, paraît moins
naturelle en ce que la circonstance en cachette souligne la dissimulation que
vient corriger le « progressif » par sa fonction révélatrice. Selon les contex-
tes, la notion de train (traîner) peut sembler renforcer l’agentivité du sujet et
la présenter comme antagonique relativement à celle des interlocuteurs :
(9) La Chine est en train de renforcer ses positions sur les marchés africains
Il faut comprendre : « c’est moi, locuteur, qui ai vu cela, et à vous, allocu-
taire, que cela a échappé, aussi ramené-je votre attention au début du procès
dont le déroulement en cours est passé inaperçu » ; l’implication est : cette
action non remarquée de l’agent Chine porte-elle préjudice à d’autres agents
(nous, les concurrents de la Chine sur les marchés Africains) ? Mais cet effet
de suragentivisation et d’intentionnalisation du sujet ne concerne que les
procès susceptibles de faire l’objet d’une réalisation volontaire, ce qui n’est
pas le cas dans :
(10) Regarde, il est encore en train de tremper sa cravate dans la soupe
où manifestement il n’est pas question de focaliser un agent volontaire dont
l’action serait préjudiciable à d’autres. Pour cette raison, être en train de est
compatible avec les verbes météorologiques impersonnels, dépourvus
d’agent identifiable :
(11) Mince, il est en train de pleuvoir

Il faut comprendre : « ceci t’a / m’a / nous a échappé (selon que la portée
de la parole est adressée ou réflexive), il faut rentrer en urgence le linge qui
sèche dehors ». Enfin, le progressif français peut être utilisé pour simuler la
conduite de la prise de conscience d’un évènement qui est en réalité fictif, ce
qui constitue une efficace entrée en matière in medias res en début de récit :
(12) Tu es en train de te maquiller pour un rendez-vous galant et tu t’aperçois

qu’un énorme bouton pousse sur ton nez. Qu’est-ce que tu fais ?
Il faut comprendre : « imagine que tu es en train de te maquiller ». C’est
exactement l’effet de cette périphrase quand on l’emploie – elle fait imaginer
ou reconstituer depuis le début un procès en déroulement, en général parce
que ce début est passé inaperçu ; éventuellement parce qu’il est purement
fictif et ne relevait pas du percevable, auquel cas la construction fait assumer
et simuler comme réel une procès compris comme étant fictif – ce qui
produit un effet plus vivant que « imagine », qui souligne la non-réalité du
procès évoqué et interdit la simulation empathique de son expérience
sincèrement vécue. Dans (12), le choix de être en train de aura pour effet de
susciter chez la lectrice une réponse émotionnelle empathique à la situation
imaginée nettement plus précise la formulation « imagine », qui maintient
une distance.

La périphrase verbale française est donc nettement plus spécialisée que
celle de l’anglais : si be + V-ing souligne des zones aveugles que l’inter-
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prétant se doit de reconstituer, l’altérité interlocutive que cette périphrase met
en scène se borne à opposer des points de vue, et sa portée est très large –
elle concerne aussi bien la réaction pragmatique en situation que la
connaissance théorique que l’on peut se faire d’un sujet donné à partir de
propriétés observables, singulières ou récurrentes. Par rapport à cela, la
périphrase française, qui permet la conduite dynamique et autoritaire d’une
prise de conscience, crée un effet de corps à corps intersubjectif qui resserre
considérablement la coordination interlocutive et produit un effet de réduc-
tion de l’écart des points de vue initialement constaté, alors que l’anglais
souligne au contraire l’existence et le maintien de cet écart : après être en
train de, l’écart opposant les interlocuteurs est censé être neutralisé ; après be
+ V-ing, il a seulement été révélé, mais pas corrigé. C’est la raison pour la-
quelle l’utilisation de être en train de est exclue pour la traduction d’exem-
ples anglais où, manifestement, l’antagonisme interlocutif n’est pas réduit :
*si on n’est pas en train d’aller au golf, moi je ne suis pas en train d’aller
nulle part. Le progressif français est donc réservé à des cas de réconciliation
interlocutive appliquée à des situations pratiques, ce qui en fait un opérateur
hautement spécialisé par rapport au progressif anglais. En outre, du point de
vue saussurien de la valeur oppositive et distinctive en système, le progressif
français alterne en français parlé avec une autre tournure, être à + infinitif :
(13) Ça fait quinze jours que je suis à rédiger cet article et je ne m’en sors pas

Etre en train de, dans le même contexte, susciterait une prise de cons-
cience réflexive ou adressée. Par contraste, être à, avec la préposition
directive qui introduit un choix de destination, souligne l’exclusivité de
l’action et porte implicitement l’attention vers le paradigme des autres
actions possible au détriment desquelles l’action exprimée s’est imposée de
manière exclusive. Ainsi formulé, (13) ne vise pas à opérer un rattrapage
cognitif, mais à créer un effet de contraste entre une action réalisée exclu-
sivement mise en exergue et une liste implicite d’autres actions possibles
reléguées à l’arrière-plan. La reformulation suivante ne produit pas cet effet :
(14) Ça fait quinze jours que je suis en train de rédiger cet article et je ne

m’en sors pas
La conduite du rattrapage cognitif par être en train de a pour effet de

détourner l’attention de toute autre action qui aurait pu être envisagée en
concurrence. Il est intéressant de signaler qu’en gallo, langue régionale ro-
mane d’oïl parlée dans le croissant oriental de la Bretagne (à l’est de la ligne
Plouha-Vannes), la distribution de être à et être en train de est inverse de
celle du français actuel : être à s’utilise pour toute action en cours considérée
comme prévisible en regard de ce que l’on sait des caractéristiques du sujet
(15) Alicz, mon aùtr soer, yèll est a chopae dan son leit

Alice, mon autre sœur, elle est à se reposer dans son lit
Alors que être en train de s’utilise précisément lorsque le procès a un

aspect inattendu ou incongru relativement à la connaissance préétablie du
sujet et que sa compréhension se heurte à une résistance :
(16) I descendit à bas, e qhi sq’i vit ? Adam q’etae assis su unne roche. I tae

acangnë de méme ; o unne ouistine, i tae en train de cafuter et d’atenner
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des fourmions qi ne li avaen méme ren fet.
Il descendait et qu’est-ce qu’il vit ? Adam assis sur un caillou. Il avait un
air sombre et renfermé ; avec une badine, il agaçait et dérangeait des
fourmis qui ne lui avaient rien fait.

Statistiquement, en gallo, l’utilisation de être à l’emporte largement sur
être en train de, réservé à de tels cas d’incompréhension ; une analyse simi-
laire concerne estar a + inf. et estar + gér. en portugais. Les effets séman-
tiques et pragmatiques obtenus des périphrases gallèses sont tout à fait diver-
gents de ceux des périphrases françaises, preuve si besoin est qu’il n’est pas
question de déterminer compositionnellement la teneur des effets de sens en
s’appuyant uniquement sur la littéralité des opérateurs dans leurs valeurs
instructionnelles cumulées. Le motif de cette divergence est que le gallo est
en contact avec le breton, langue celtique parlée à l’ouest de la ligne Plouha-
Vannes, laquelle possède deux périphrases verbales « progressives » formées
sur les deux verbes « être » + préposition + infinitif. Avec le premier, bezañ
« être » (I.-E. *bheu) + oc’h + infinitif « être à » + inf., on obtient un pro-
gressif qui focalise le procès dans des conditions relativement comparables à
celles du progressif anglais :
(17) [coup de sonnette]

Un den bras, glas-du wisket, a oa o c’hortoz digor.
‘un homme grand, bleu-noir vêtu, que était à attendre ouvrir’
Un homme grand, habillé de bleu sombre, attendait qu’on ouvre.

Avec le second, emañ « être » (également de *bheu, augmenté du déic-
tique -mañ « -ci », avec un sens comparable à celui de stare), on obtient une
valeur situative stabilisée, plus ancrée dans la permanence et avec une
fonction présentative dans l’interlocution :
(18) Demat itron. Digarezit ac’hanon. Amañ ‘mañ Herve Lagadeg o chom ?

‘jourbon madame. Excusez à-moi. Ici est Hervé Lagadeg à rester ?’
Bonjour madame. Excusez-moi. C’est bien ici qu’habite Hervé Lagadeg ?

On en conclut que l’alternance des périphrases en gallo résulte d’un
compromis entre (i) les formes schématiques procédurales propres à chacune
(comme en français) et (ii) la manière dont être à gallo calque ses emplois
sur ceux des homologues bretons, ce qui repousse être en train de gallo à une
valeur tout à fait particulière, mais toujours en accord avec la forme
schématique procédurale des signifiants constitutifs.

3. Langues romanes (italien, castillan)
La périphrase verbale progressive des langues romanes autres que le français
est généralement formée de l’auxiliaire issu du latin stare en combinaison
avec le gérondif : italien stare + gér., portugais / castillan / catalan estar
+ gér. Sa valeur instructionnelle comprend l’un des deux verbes « être » de
ces langues, dans sa valeur oppositive et distinctive : propriété momentanée,
transitoire ou non définitionnelle, non conventionnelle, relative à un juge-
ment porté par le locuteur (stare / estar) vs propriété permanente, stable,
définitionnelle et conventionnelle. Du point de vue morphologique, stare /
estar comprennent l’élément formateur <st>, très répandu dans les langues
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romanes et germaniques, en relation avec la notion d’immobilisation, arrêt,
stabilisation, fixation : stare / estar provoque un arrêt du regard interprétatif
sur un instant focalisé dans la fluence du déroulement et crée un effet de
photographie instantanée que ne créent pas be anglais ni être français,
dépourvus de cet élément formateur. Le gérondif en -nt-/-nd- comprend pour
sa part un marqueur dental t/d correspondant à l’instruction de perfectivité
(visualiser la fin du temps d’évènement) précédé du marqueur de négation n :
n de cantando est la négation du -do de cantado, muni de l’instruction « ne
pas atteindre la borne finale du temps d’évènement », ce qui correspond
littéralement à la notion d’inaccompli. La combinaison d’un auxiliaire
d’interception (-st-) et d’un participe niant l’accès à la perfectivation (-nd-)
forme un tout cohérent par lequel l’interprétant est amené à produire une
visualisation interceptive d’un déroulement. Les progressifs romans sont
ainsi caractérisés par une « communauté d’esprit » correspondant à un déno-
minateur commun interprétatif matérialisé par la composition submor-
phémique de stare / estar et du gérondif à nasale + dentale : l’attention de
l’interprétant est amenée à se focaliser sur un instant du déroulement prélevé
comme un coup d’arrêt, un instantané au sens photographique du terme, ou
un arrêt sur image au sens filmique du terme. Cependant les conditions
d’emploi de ces formes font que cette même procédure peut engendrer des
effets contrastés ou s’utiliser dans des conditions divergentes :

3.1 Italien 1

Le progressif italien est utilisé lorsque le locuteur oriente l’attention interpré-
tative vers un déroulement mis en exergue et présenté comme saillant, avec
un effet de mise en relief particulier. L’effet est celui de la révélation d’une
réalité masquée rendue visible par un locuteur-médiateur complice qui prend
la peine d’initier l’interprétant à une aperception autrement inaccessible :
(19) Quando ebbe fatto il bagno si asciugo’ al sole, si rivesti’ e si mise in

cammino. Stava calando la sera, e in fondo alla pianura vide una corona
di luci (A. Tabucchi, Sogni di sogni, Palermo, Sellerio, 1992, p. 62)
Lorsqu’il eu terminé son bain il se sécha au soleil, se rhabilla et se remit
en chemin. Le soir tombait, et on fond de la plaine vide il aperçut une
couronne de lumière.

Avec le gérondif, il se produit une focalisation interne sur le regard du
sujet, mais guidée par la subjectivité du locuteur : implicitement, le narrateur
place le lecteur « dans les yeux du personnage » et lui fait entrevoir ce
qu’aperçoit le marcheur au moment de se mettre en route. La rupture de la
continuité de déroulement par l’intermédiaire de la vision instantanée corres-
pond à l’instant de calage où la conscience du lecteur adopte empathique-
ment la position de la conscience fictive prêtée au personnage par simulation
de transfert empathique. Littéralement, le locuteur prend en main l’esprit de
l’allocutaire et le place en une position qui lui donne accès à un point de vue
inédit sur la situation matérielle ou plus abstraite, ce qui confère au
progressif un caractère révélateur, voire explicatif : mi marito riposa « mon

1. Je remercie Catherine Camugli pour les exemples littéraires de cette section, que nous avons
travaillés ensemble à l’occasion d’une préparation de cours réalisé en collaboration.
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mari repose » (au cimetière) / « se repose » (fait sa sieste) est informationnel,
sans plus, mi marito sta riposando explique pourquoi une épouse demande à
ses amies de parler moins fort.
(20) Sotto la mia cella è la cucina del convento. Mentre scrivo sento l’acciot-

tolio dei piatti di rame e stagno : le sorelle sguattere stanno sciacquando
le stoviglie del nostro magro refettorio. (I. Calvino, Il cavaliere inesis-
tente, Milano, Mondadori, 1959, p. 45)
Sous ma cellule se trouve la cuisine du couvent. Pendant que j’écris
j’entends le tintement des plats de cuivre et d’étain : les sœurs ménagères
sont en train de rincer la vaisselle de notre maigre réfectoire.

Lorsque le progressif est utilisé en position introductive, l’effet d’instan-
tané et d’interruption du déroulement dans la visualisation de l’évènement
préfigure souvent une interruption effective de l’évènement lui-même par un
incident inopiné :
(21) E io le dissi i miei anni, dissi anche come mi chiamavo e stavo raccon-

tandole molto di me quando m’interruppe, volgendomi contro una faccia
cattiva. (E. Vittorini, Il garofano rosso, Milano, Mondadori,1948, p. 106)
Et je lui dis mon âge ; je lui dis également comment je m’appelais, et
j’étais au milieu de ma présentation de moi-même lorsqu’elle m’interrom-
pit, tournant vers moi un visage captivé.

Concernant le locuteur, l’arrêt sur image est souvent motivé par un désir
de s’opposer à l’allocutaire dans le cadre d’une polémique ; le progressif
produit une interruption du déroulement fluide des idées, révèle une
divergence de points de vues et appelle une correction :
(22) Oi, quale telefonata ! Lasciami la testa ! La moglie l’ha trovato ! e allora

no… Se te lo sto dicendo! Li’ c’era roba brutta. Mi dice che era entrato
in un giro di droga… (Marcello Fois, Nulla, 1999, p. 36)
Oh là là, quel coup de fil ! Lâche-moi la tête ! Sa femme, il l’a trouvée !
et alors non… Si je suis en train de te le dire ! il y avait des choses pas
propres. Elle me dit qu’il était entré dans un réseau de drogue...
Oh là là, quel coup de fil ! Laisse-moi tranquille ! Sa femme, il l’a trou-
vée ! et alors non… Puisque je te le dis ! C’était une histoire pas nette.
D’après elle il était entré dans un trafic de drogue...

Le progressif italien ne passe jamais inaperçu, il est reçu comme une
forme relativement lourde qui toujours signale une implication forte du
locuteur dans la conduite de l’interprétation allocutive avec recherche d’effet
de révélation, d’explication, voire de polémique. Ce relief particulier s’ex-
plique par le fait qu’il contraste avec plusieurs autres constructions :
– Un progressif cursif en andare + gér., utilisé pour souligner la progres-

sion du sujet de l’accompli vers l’inaccompli en insistant sur la quantité et
la qualité des résultats intermédiaires cumulés (valeur très différente de
anar + gér. catalan, v. infra) :

(23) Naturalmente ho letto e vado leggendo libri a sostegno dell’una e
dell’altra posizione.
Naturellement j’ai lu et je lis toujours des livres en faveur de chaque
position
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– Un progressif présentatif en venire + gér., qui avec le verbe « venir »
adopte le point de vue de l’allocutaire en tant que bénéficiaire du produit
de l’activité en déroulement (« je viens (à vous) écrivant une grammaire,
vous voyez venir à vous le produit en cours d’élaboration ») :

(24) Vengo scrivendo una grammatica
Je suis en train de rédiger une grammaire

(25) [à propos de figurines représentant des personnages de de Star Wars]
Questo é un altro avance del mio nuovo modello che vengo lavorando.
Quasi é finito a Pepakura ..... aspetto farlo arrivare presto a voi.
Ça c’est une autre avancée du nouveau modèle auquel je travaille.
J’ai presque fini Pepakura… Je vais bientôt vous le faire parvenir.

– Une périphrase essere dietro a + inf. ‘être derrière à’, qui focalise le but
poursuivi par le sujet dans le déroulement de l’action, objectif éventuelle-
ment contesté ou incompris de l’observateur :

(26) Ma cos’è che sei dietro a fare ? la fa sobbalzare la zia.
« Mais qu’est-ce que tu fabriques ? » – la fait sursauter sa tante.

(27) …“Ma quando ti laurei???Sono anni che sei dietro a studiare”…
... Mais quand est-ce que tu passes ton diplôme? Ça fait des années que tu
étudies...

– Une périphrase essere in ballo a ‘être en danse à’, appliquée à des actes
ou projets d’une certaine envergure (ou vécus comme tels) et focalisant la
façon dont le procès en déroulement mobilise le corps et les préoccupa-
tions du sujet agissant en excluant le reste :

(28) Siamo in ballo a registrare il nostro disco... Siamo lenti, ma simpatici...
On est en train d’enregistrer notre album... On n’est pas rapides, mais on
est des gars sympas...

(29) — Ho visto questo SAMSUNG HM320JI da 320 GB (5 400 giri, 8 MB di
cache) a un prezzo intorno ai 70 € e credo proprio che lo prenderò.
— Ma se sei in ballo a cambiarlo io passerei a un 7 200 giri.
— J’ai vu le SAMSUNG HM320JI à 320 GB (5 400 tours, 8 MB de
cache) pour un prix autour de 70 € et je crois que je vais le prendre.
— Mais si tu es parti pour le changer / tant qu’à le changer moi je
passerais à un 7 200 tours.

La particularité du progressif classique italien, et ses variations régio-
nales, tient aux différents réseaux d’oppositions qu’il tisse avec les multiples
constructions concurrentes, diversement pratiquées selon les variantes régio-
nales.

3.2 Castillan

Certains des emplois mentionnés supra se retrouvent en castillan :
– Effet de mise en exergue, de révélation ou d’explication :

(30) Lo que estamos viendo es un cambio climático mayor.
Ce à quoi nous assistons, c’est à un changement climatique majeur.

(31) ¿Es verdad esto que estamos viendo? Son tan magníficas y coloridas
estas imágenes, tomadas desde un Hubble reacondicionado y mejorado,
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que uno se pregunta si no habrán sido editadas por computadora. Con la
ayuda de su nueva cámara principal, el rejuvenecido telescopio espacial
Hubble produjo una asombrosa serie de imágenes de procesos dinámicos
tomadas en las últimas fronteras del universo.
C’est réel, ce qu’on voit là ? Ces images sont tellement magnifiques et
colorées, prises par un Hubble rénové et amélioré, qu’on se demande si
elles n’ont pas été retravaillées par ordinadeur. Grâce à sa nouvelle
caméra principale, le télescope spatial Hubble rajeuni a produit une série
d’images spectaculaires de processus dynamiques prises aux ultimes
limites de l’univers.

(32) Estamos viendo un fútbol como hacía años no veíamos. Los jugadores
están dando todo
Ça, c’est un football comme on n’en voyait plus depuis des années. Les
joueurs sont en train de tout donner.

(33) Este premio es uno de los más importantes que se dan en Chile y significa
que estoy haciendo algo que los demás valoran.
Ce prix est l’un des plus importants qu’il y ait au Chili et ça signifie que
ce que je suis en train de faire a de la valeur aux yeux des autres.

– Valeur polémique dans le dialogue :
(34) ¡Estoy viendo !

Je vois bien !
Mais il faut souligner le fait qu’en castillan le progressif s’emploie avec

une fréquence beaucoup plus élevée qu’en italien. D’une part, ce progressif
est souvent une manière de ne pas conjuguer le verbe lexical et de délocaliser
les marques de temps et de personne sur un auxiliaire générique selon le
mécanisme économique de la déflexivité régressive (Bottineau 2010),
comme on l’observe en alsacien avec la périphrase verbale düen « faire » +
inf. D’autre part, cette fréquence et facilité d’emploi lui permet de produire,
sur la base de la même procédure de saisie d’un instantané, des effets
sémantiques et pragmatiques beaucoup plus modérés et discrets, tels que :
– La présentation et caractérisation des propriétés distinctives d’un person-

nage (ou du sujet en général) que le locuteur isole comme focus
attentionnel et objet d’analyse à l’exclusion de tout autre (en l’absence de
pronom tonique du moins). Sans le progressif, le sujet est incorporé au
verbe sous forme flexionnel, et donc, intégré au rhème ; avec le
progressif, le procès est sur-rhématisé par le gérondif (de par sa position
syntaxique à droite) alors que le sujet flexionnel est appliqué à l’auxiliaire
de focalisation attentionnelle estar, ce qui permet de faire penser séparé-
ment l’agent et l’action et de porter un coup de projecteur sur l’agent à
partir de l’action prise pour cadre :

(35) Estoy trabajando en una empresa desde hace unos meses y cuando fui
contratado me dijeron que lo hacían por un período inicial de seis meses,
aunque no hemos firmado ningún contrato por escrito. ¿Es legal?
Je travaille dans une entreprise depuis quelques mois et quand j’ai été
embauché ils m’ont dit qu’ils le faisaient (que c’était) pour une période
initiale de six mois (pour six mois pour commencer), bien que nous
n’ayons signé aucun contrat écrit. Est-ce légal ?
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En italien 2, la forme correspondante serait lavoro : sto lavorando serait
inapproprié dans ce contexte, créant une focalisation sur le sujet ressentie
comme en contradiction avec le circonstant. En castillan, l’effet de fond
de tableau du gérondif crée au contraire une complémentarité entre cette
forme et la mesure de la durée.

– Si le sujet n’est pas particulièrement mis en relief en position initiale, il
ne subsiste que la production d’un arrière-plan, d’un fond de tableau,
d’une assiette « en creux », d’un effet de cadrage par le gérondif, en
particulier dans les subordonnées circonstancielles :

(36) Fotos del proyecto en el cual estoy trabajando.
Photos du projet sur lequel je travaille actuellement.

– De manière remarquable, dans le cadre des questions adressées directe-
ment dans un dialogue, la présence du progressif peut amplifier l’intérêt
sincère que porte le locuteur pour l’état du sujet, alors que son absence
crée au contraire un effet de démotivation ou de désintérêt, comme l’in-
diquent clairement les exemples suivants dans leurs contextes respectifs :

(37) ¿Por qué lloras, mujer? Nos guste o no, en la vida siempre habrá algo a
alguien que nos haga sufrir.
Pourquoi tu pleures ? Que ça nous plaise ou non, dans la vie il y a
toujours quelqu’un pour nous faire souffrir.

Sans le progressif, la question por qué nie la pertinence du procès et dés-
actualise la prédication, comme s’il s’agissait de révoquer l’acte, ou du
moins de le remettre en question pour cause de non-pertinence.
(38) Una esposa se despertó en medio de la noche y no vio a su esposo en la

cama. Ella se levantó y fue a buscarlo alrededor de la casa. De repente lo
escuchó en el sótano llorando. Cuando ella bajó al sótano le preguntó:
“¿Mi amor, por qué estás llorando?”
Y él le dice:
“Te acuerdas veinte años atrás, cuando tu padre me amenazó que si no
me casaba contigo yo iría a prisión.”
Ella le dice:
“Sí, ¿Por qué?”
Luego él le contesta:
“Porque, esta noche ya yo hubiera salido de la cárcel.”
Une femme se réveille au milieu de la nuit et s’aperçoit que son mari
n’est pas dans le lit. Elle se lève et fait le tour de la maison à sa recherche.
Soudain elle le trouve à la cave, en pleurs.
« Pourquoi tu pleures, mon amour ? »
Et lui répond :
« Tu te souviens, il y a vingt ans, quand ton père m’a menacé de m’en-
voyer en prison si je ne t’épousais pas. »
Elle lui répond :
« Oui, pourquoi ? »
Et lui de répondre :
« Parce que cette nuit, je serais déjà sorti de prison. »

2. Je remercie Louis Begioni pour ses remarques concernant ces exemples.
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Avec le progressif, le principe du procès est admis et validé, et soumis à
un questionnement qui appelle une explication et non une remise en cause.
La périphrase souligne la divergence des points de vue interlocutifs et
appelle une véritable négociation.

La combinaison de la déflexivité et de l’emploi du progressif castillan
pour la caractérisation du sujet détaché du procès et de la réduction du procès
à un fond de tableau explique la prolifération des emplois relativement neu-
tres de cette périphrase en castillan, à côté d’emplois beaucoup plus moda-
lisés et polémiques analogies à ceux observés en italien. Dans ces deux
langues, les valeurs d’emplois se chevauchent, mais ne se superposent pas.

4. Catalan
En catalan, la forme qui mériterait le nom de « progressif » au sens strict est
la périphrase de progressif cursif en anar + gérondif. Cette combinaison d’un
verbe de mouvement et du gérondif a pour effet de dissocier deux instruc-
tions interprétatif : (i) la focalisation du processus actif et agentif dans lequel
le sujet se trouve engagé, et (ii) la mesure quantitative du déroulement dans
la durée, avec la transition graduelle de l’inaccompli en accompli. A aucun
moment il n’est question d’interception, ni d’arrêt sur image, ni d’instantané
photographique qui livrerait à l’observation un échantillon isolé et prélevé à
des fins d’analyse. Tout au plus peut-on parler de ralenti énonciatif : la
formulation verbalisée d’un procès par une phrase requiert généralement un
segment de durée énonciative en syntaxe d’étendue très inférieure à celle de
la durée phénoménale correspondant à l’extension du procès référentiel, si
bien que le temps de conceptualisation du procès, très raccourci par rapport
au procès lui-même, fait apparaître l’évènement sous la forme d’un résumé.
Pour compenser cet effet, le catalan dispose d’une forme cursive, anar +
gérondif, qui permet d’envisager le rythme de défilement du procès conçu au
même rythme que celui du défilement énonciatif qui en vectorise la
conception : l’acte de parole ne couvre qu’une partie de l’exécution de l’acte.

L’objectif de la démarche n’est pas de mettre le procès en question en
livrant une saisie interceptive, il est simplement de livrer à l’allocutaire (ou
au lecteur) une impression réaliste et fidèle de l’expérience vécue par
l’agent : un allocutaire qui se voit instruit de construire un procès dont le
déroulement est ralenti par rapport à celui de la chronosyntaxe a accès à un
procès décondensé, dont le défilement simule celui de l’expérience vécue. En
conséquence, cette construction produit des effets d’empathie par laquelle
l’allocutaire ou lecteur partage les sensations du personnage du sujet, ce que
soulignent dans les exemples qui suivent diverses spécifications des condi-
tions physiques et matérielles de l’expérienciation du procès, mais également
diverses explicitations de leurs significations pour l’humeur ou le moral du
personnage. Dans la plupart des cas être en train de ne peut être utilisé en
traduction car il aboutirait à un effet tout à fait inverse à celui recherché :
(39) Anava movent el rascle i amb la vista no em perdia cap moviment, fins

que alçant el cap m’apareixia el mocador foscde tia, i llavors em tornava
tota la tranquillitat del món.
Tout en passant le rateau, je ne perdais pas un mouvement jusqu’au



LA SPÉCIFITÉ DU « PROGRESSIF » CATALAN : UNE PAPPROCHE CONTRASTIVE 167

moment où, en relevant la tête, j’apercevais le foulard sombre de ma
tante, et alors, toute la tranquillité du monde me revenait. (Pdt 24/25)

Remarque : la construction tout en V-ant s’utilise en français lorsque les
procès concomitants sont discordants, peu compatibles, inattendus simultané-
ment (Halmøy 2002). De ce point de vue, la traduction crée entre les deux
actions une relation d’antagonisme tout à fait contraire à l’effet d’harmonie
et de naturalité évoqué par le gérondif cursif catalan. La traduction a dû faire
avec les moyens offerts par le français, qui ne possède aucune construction
comparable à celle du catalan.
(40) Fora del recel de la gran per la xica, aquells sis anys de casa endins van

ser bons. M’anava passant la inquietud que sentia a hores pel Jaume.
À part la jalousie de l’aînée pour la petite, ces six années-là, chez nous,
avaient été bonnes. L’inquiétude que j’éprouvais parfois pour Jaume me
passait. (Pdt 57/57, [4])

(41) […] m’hi anava acostumant.
[…] je m’y faisais. (Pdt 77/76)

(42) Sabia tant com els altres, però mai no va deixar anar cap acusació a una
persona en concret. Solament, parlant en general, deia: hi ha gente
dolenta, Conxa, que no perdona. / Hi havia molta feina i poc pa. Anàvem
tirant la casa endavant amb penes i treballs, tots.
Elle en savait autant que les autres, mais elle ne laissait jamais échapper
une accusation. Elle disait seulement, en parlant en général : il y a des
gens méchants, Conxa, qui ne pardonnent pas. / Il y avait beaucoup d’ou-
vrage et pas grand-chose à manger. On s’en sortait à grand-peine et en
s’escrimant. (Pdt 107/105)

(43) Per què la gent es dedicava a fer-nos mala sang? Des delsprimers dies
que havíem tornat d’evacuats, i amb l’excusa de preocupar-se de nosal-
tres, anaven desfilant per casa, avui un, demà passat un altre, que deia
que sabia qui havía estat el causant de la mort del Jaume.
Pourquoi est-ce que les gens s’ingéniaient à nous faire du mal ? Dès les
premiers jours de notre retour, sous prétexte de s’inquiéter de notre sort,
ils défilaient à la maison ; un jour c’en était un, le lendemain un autre qui
disait savoir qui avait provoqué la mort de Jaume. (Pdt 106/103-4)

(44) Aquell diumenge, però, el sermó de mossèn Miquel tocava més de peus a
terra, i quan va començar a parlar dels homes d’aquest poble jo em vaig
agafar a las seves paraules com la brida del cavall. Deia que no es
podien fer tontrollar les coses tal com Déu les havia creades; que l’home
cada dia més volia sentir-se superior i anava fent sense demanar-se si
trencaven la disposició de Nostre Senyor, que havia dit per aquí has de
córrer i no canviar-ho. Quan vaig sentir això de córrer, vaig pensar en
l’aigua de Sarri. Però, cà, no podia referir-se a això. Vaig continuant
escoltant que hi havia un ordre establert que s’havia d’acceptar, el
mateix que si naixíem rics o pobres, sans o malalts. Que als ulls de Déu
tot érems iguals a l’hora de la mort. I això era el que importava. Que, des
de feia un temps, els homes, tant parlar de llibertat i de justícia, ho
anaven trastocant tot i tenien el perill de condemnar-se per tota l’eter-
nitat. Al primer banc, ben a prop de la trona, la vella de cal Sebastià feia
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que sí amb el cap com si estigués d’acord en tot. Va acabar dirigint-se a
les dones i va dir que haviem de guiar els nostres homes cap a Déu i
encaminar-los quan els vèiem perduts. Que, si no ho fèiem, el càstig diví
cauria sobre tota la família. / Quan va haver acabat de sermonar, tia va
donar-me un cop de colze i una mirada intel-ligent es va creuar amb la
meva. En sortir va dir-me que mossèn Miquel sempre havia estat un
llepaculs dels rics i que ara el feien empatollar-se on no li pertocava.
Aleshores vaig comprendre que aquell sermó anava que ni pintat per a
mi.
Mais ce dimanche-là, le sermon du curé Miquel n’était pas compliqué, et
quand il se mit à parler des hommes du village, je m’étais accrochée à ses
paroles comme à la bride d’un cheval. Il disait qu’on ne pouvait faire
bouger les choses de là où Dieu les avait créées ; que l’homme voulait se
sentir supérieur et qu’il agissait sans se demander s’il bouleversait ce que
notre Seigneur avait disposé, lui qui avait dit ta vie doit s’écouler sur cette
voie, pas sur une autre. En entendant le mot couler, j’avais pensé à l’eau
de Sarri. Mais, allons, il ne pouvait pas parler de ça ! Et j’avais continué à
l’entendre dire qu’il y avait un ordre établi, qu’il fallait le respecter, de
même qu’on naît riche ou pauvre, en bonne santé ou malade. Qu’aux
yeux de Dieu nous étions tous égaux devant la mort. C’était ça qui
comptait ; et que, depuis un bout de temps, à force de parler de liberté et
de justice, les hommes avaient tout chamboulé, et qu’eux-mêmes avaient
perdu l’esprit et couraient le risque de se damner pour l’éternité. Sur le
premier banc, tout près de la chaire, la vieille Sebastià faisait oui de la
tête, comme si elle était d’accord sur tout. A la fin, il s’était adressé aux
femmes et il avait dit que nous devions ramener nos maris vers Dieu, les
remettre sur le droit chemin, sinon le châtiment de Dieu s’abattrait sur
toute la famille. / Quand il eut fini de nous sermonner, ma tante m’avait
donné un coup de coude et un regard de connivence avait croisé le mien.
En sortant, elle m’avait dit que le curé Miquel avait toujours léché le cul
des riches et qu’à présent, ils le faisaient s’emmêler les pieds là où il
n’avait pas à les mettre. J’avais alors compris que son sermon pouvait me
viser. (Pdt 75/74-75)

Remarque : la focalisation interne et empathique propre au progressif
catalan ne peut être obtenue en français sans incongruité (« j’avais continué à
l’entendre dire »), aussi est-elle esquivée en traduction dans la plupart des
cas.
(45) No s’havia acabat la solfa, no, que encara quedava cançó. Algunes coses

bones: saber que els néts anaven creixent, veure’ls un cop al any,
acompanyar el naixement dels altres, pensar que no ens havia de faltar
res si treballàvem, deixar que el temps esmorteís els mals records… I al
costat d’això: el silenci més profund.
La musique n’était pas finie, non, il restait encore un tour de danse.
Quelques bonnes choses : savoir que les petits-enfants poussent, les voir
une fois l’an, accompagner la naissance des autres, se dire qu’on ne
manquera de rien si on travaille, laisser le temps atténier les mauvais
souvenirs. Et à côté de ça : le silence profond. (Pdt 114/112)

(46) S’anirien cobrint de pols i teranyines fins que una tempesta obrís la
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primera esquerda […]
[Les meubles d’une maison abandonnée] Ils se couvriraient de poussière
et de toiles d’araignées jusqu’à ce qu’un orage ouvre la première brèche
[…] (Pdt 120/118)

Dans tous ces exemples, il ne s’agit pas de souligner l’anomalie du
procès, mais bien de faire ressentir les conditions de leur expérienciation
dans leur normalité. Le castillan possède une construction apparemment
similaire, en ir « aller » + gér. :
(47) [forum, thème : comment se remotiver au travail] A veces en vez de

música escucho chistes, asi voy trabajando y riéndome a la vez, es
bastante divertido.
Parfois à la place de la musique j’écoute des blagues, comme ça je
travaille et en même temps je m’amuse, c’est assez drôle.

La différence avec le castillan est que si anar est un verbe de déplacement
du corps dans l’espace exprimant la locomotion telle que l’éprouve celui qui
la réalise, ir est un verbe plus abstrait focalisant l’observation d’une
trajectoire d’un corps appréhendé du point de vue externe d’un observateur
qui n’en fait pas l’expérience. Dans cet exemple, on voit en effet que le per-
sonnage se donne à voir dans les différences facettes de ses manifestations
sans pour autant mettre l’accent sur la dimension empirique de la progres-
sion, contrairement à tous les exemples catalans avec anar. Il est donc
logique que la construction en anar, empirique et exprimant les sensations du
vécu, soit bien plus courante que la construction en ir, qui intellectualise
davantage la conceptualisation du déroulement.

Dans ces conditions, l’existence en catalan d’une périphrase interceptive
en estar + gérondif va prendre un relief tout à fait particulier, que l’on ne
retrouve pas en castillan. Dans le corpus d’exemples utilisés pour cette étude,
majoritairement extraits de L’habitació del nen / La chambre de l’enfant
(Josep M. Benet i Jornet) et de Pedra de tartera / Pierre d’éboulis (Pdt,
Maria Barbal), le progressif « interceptif », statistiquement minoritaire, n’est
utilisé que lorsque le procès réputé en cours fait l’objet d’une construction
conceptuelle problématique par l’allocutaire ou le locuteur en cas de réflexi-
vité (v. estic plorant infra) :

– Invention de la scène censée se dérouler par le progressif, avec un allo-
cutaire qui ne l’avait pas remarquée :

(48) MARE: […] Per què has entrat aquí ?
PARE: El nen s’està dutxant.

MÈRE : […] Pourquoi es-tu entré ici ?
PÈRE : Le gosse prend sa douche.

(49) MARE: Imagina una dona desorientada, que ho va perdent tot, una dona
embarassada que… El fetus no para d’esgarrapar-la per dintre. Si queda
sola, aquesta dona només tindrà una solució.
PARE: No vull anar-me’n! El teu marit no vol anar-se’n! El nen s’està
dutxant! El nen és al bany!
MÈRE : Imagine une femme désorientée, qui est en train de tout perdre,
une femme qui… Et le fœtus qui n’arrête pas de la déchirer à l’intérieur.
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Si on la laisse seule, cette femme n’aura qu’une solution.
PÈRE : Je ne veux pas m’en aller ! Ton mari ne veut pas s’en aller ! Le
gosse est en train de prendre sa douche ! Il est dans la salle de bain !

– Prise de conscience réflexive :
(50) PARE: […] Procura… No ploris.

MARE (adonant-se’n): Ah, estic plorant. No, molt bé.
PÈRE : […] Essaye de… Ne pleure pas.
MÈRE s’en apercevant : Ah, je pleure. Non, très bien.

(51) MARE: Està passant de veritat? De sobte, creus…? (Lenta.) Has decidit,
de sobte, que el nen és viu?
MÈRE : Tout ça est vraiment en train de se passer ? Lentement Tu as
décidé, tout d’un coup, que le gosse est vivant ?

– Mise en contraste de procès en relation problématique :
(52) MARE: […] Volia recuperar la teva pedra, ens estavem fent un petó, no

ens vam adonar que passava l’altra banda de la barana… (S’atura,
angoixada.) Vols que continuï?
MÈRE : Il voulait récupérer ta pierre, nous, on s’embrassait, on ne s’est
pas aperçu qu’il passait de l’autre côté de la balustrade… (Elle s’arrête,
angoissée) Tu veux que je continue ?

(53) Mentre ells acabaven de regirar l’herba l’Angeleta em va acompanyar a
fer trepadella per als conills. Quan estavem recollint-ne la nena va
començar a trobar fragues; el seu nassiró s’arrufava a prop de la boca
per l’atenció de collir-les.
Tandis que les autres finissaient de retourner le foin, Angeleta m’avait
accompagnée couper de l’esparcette pour les lapins. Pendant qu’on
ramassait, la petite avait trouvé des fraises des bois ; son petit nez se
retroussait au dessus de sa bouche du soin qu’elle mettait à les cueillir.
(Pdt 74/73)

En l’absence de ces effets de sens très marqués, le catalan n’emploi ni le
progressif statif (estar + gér.), ni le progressif cursif (anar + gér.), mais la
forme simple, laquelle peut au demeurant être traduite par être en train de
français, dont on connaît la valeur ; dans l’exemple infra elle est motivée par
l’adverbe déjà :
(54) Jo veia que no podria desfer-me fàcilment de la meva parella. I el Jaume,

només arribar, ho va simplificar amb una rialla com si en coneguéssim
de sempre i un: ara toca als de Sarri ballar amb las fadrines de Pallarès!
El Martí va quedar sorprès i no va tenir temps de respondre perquè ja
giravoltàvem per la sala amb el Jaume.
Je pensais que j’aurais bien du mal à me débarrasser de mon cavalier. Et
Jaume, sitôt arrivé, avait tout arrangé avec un éclat de rire, commesi nous
nous connaissions depuis toujours et avec un « maintenant c’est au tour
des gars de Sarri de danser avec les filles de Pallarès » ; ça avait pris
Martí au dépourvu, il n’avait pas eu le temps de répondre parce qu’on
était déjà en train de virevolter avec Jaume. (Pdt 40/41)

Et lorsque le catalan emploie « son » progressif, on ne le retrouve pas
nécessairement dans les traductions parallèles, comme dans cet exemple
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extrait de Tintin et les Picaros, où les traducteurs catalan et portugais ont pris
la liberté d’introduire des périphrases absentes du français et que l’homo-
logue castillan n’éprouve pas le besoin d’utiliser :
(55) Général Alcazar (on entend des coups de feu)

[catalan] El camp! Estan atacant el camp!
[castillan] ¡El campamento! ¡Atacan el campamento!
[portugais] Estão a atacar o acampamento!
[français] Le camp ! On attaque le camp !

Conclusion
Le « progressif » regroupe une famille de périphrases verbales, romanes ou
autres, réunies par des signifiants dénotant une procédure commune de cons-
truction interprétative du sens, similaire (langues romanes) ou analogue
(français, breton) selon les langues que l’on compare. Malgré ces similarités,
il demeure des différences importantes et explicitables entre les types d’effets
produits et les conditions interactionnelles et pragmatiques d’utilisation,
autant liées à la littéralité des signifiants mis en œuvre (avec leur composi-
tion submorphémique) et aux valeurs oppositives des unités lexicales et des
périphrases dans les cadres systémiques qu’elles occupent au sein de chaque
langue. Le catalan, en particulier, se distingue par la proéminence particu-
lière du progressif cursif en anar + gérondif, qui a pour effet de recentrer le
progressif statif en estar + gérondif sur des effets hautement marqués, avec
une forte implication subjective du locuteur dans le domaine de la modalité
et un effet sur la gestion de l’intersubjectivité par l’interaction nettement plus
pointue qu’en castillan malgré l’air de famille évident qui lie entre eux une
partie des emplois. Dès lors que l’on considère les formes langagières
comme les gestes unitaires d’une technique cognitive et incarnée de concep-
tualisation intersubjective conforme à des normes procédurales de nature
sociale, on dispose de moyens permettant d’approfondir la sémantique et
pragmatique de ces formes en ayant recours à des critères d’analyse plus
déterminants que la discrimination des nuances aspectuelles et référentielles.
En particulier, cette analyse fait apparaître que le progressif cursif catalan
met à disposition des interlocuteurs un mode de construction du regard
conceptualisateur fondé sur la sensibilité empirique et une empathie qui
n’existe pas dans d’autres langues comme le français (lequel dispose de être
en train de qui n’est pas moins original). Ce décalage se manifeste souvent
par des décalages en traduction, comme dans la bande dessinée Tintin et les
Picaros (dans cet ordre : catalan, castillan, portugais, français) :
(56) [catalan]

—I doncs què, Néstor?
—Jo… ehem… precissament m’estava assegurant que era el «Loch
Lomond» com sempre.
[castillan]
—¿Qué ocurre, Néstor?
—Yo… ejem… precisamente me aseguraba de que era “Loch Lomond”,
como de costumbre.
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[portugais]
—Então, Nestor?
—Eu… hem… Estava precisamente a verificar se era mesmo “Loch
Lomond”, como de costume.
[français]
— Eh bien, Nestor?
— Je… hem… précisément, je m’assurais que c’était bien du « Loch
Lomond », comme d’habitude.

Il se manifeste également par des renoncements ou de légères incon-
gruités en traduction, lorsque le traducteur cherche à faire exprimer par le
français un type de regard auquel l’usage francophone n’est pas entraîné et
n’a pas sédimenté dans ses formes, comme dans :
(57) Vaig enfadar-me amb les nenes perquè veien passar només amb una

rentada per parts, i jo cridava que ens calia alguna cosa més que una
esbandida, després del que havíem passat. Elles se’m miraven amb uns
ulls rodons de sorpresa que jo veia que s’anaven tornant de compassió. I
acabaven dient que sí a tot i llavors, per dins, ja em donava per vençuda i
estava a punt de dir que tant era.
Je m’étais fâchée avec mes filles parce qu’elles voulaient juste faire une
petite toilette, et moi je criais qu’il nous fallait autre chose qu’une toilette
de chat après ce qui nous était arrivé. Elles me regardaient avec des yeux
ronds d’étonnement et je voyais que cela devenait de la pitié. Elles
avaient fini par dire oui à tout, au moment où je m’avouais vaincue et où
j’allais dire que ça n’avait pas d’importance. (Pdt 105/102)

Les deux gérondifs catalans sont « normaux » au sens de conformes à un
usage répandu et à un mode d’appréhension habituel de la réalité subjective
en devenir ; les efforts de traduction pour les restituer (devenait, avait fini
par) induisent inévitablement une prise de recul intellectualisante avec un
locuteur qui semble évaluer et juger, plutôt que percevoir et assimiler par
empathie, le processus en déroulement : c’est que le français comme système
de formes n’est pas muni des formes comme gestes mentaux incarnés per-
mettant d’aboutir à des actes sémantiques réellement analogues à ceux du
catalan.

Bibliographie
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA, 2006, «Les perífrasis verbals», Gra-

màtica normativa valenciana. València, Acadèmia Valenciana de la
Llengua, p. 298-301.

BADIA I MARGARIT Antoni M.ª, 1994, Gramàtica de la llengua catalana. Des-
criptiva, normativa, diatòpica, diastràtica, Barcelona, Encicl. Catalana.

BOTTINEAU Didier, 2005, « Périphrases verbales et genèse de la prédication en
langue anglaise », dans Nicole Le Querler et Hava Bat-Zeev Shyldkrot
(éds), Les périphrases verbales, Lingvisticæ Investigationes Supplementa
n° 25, p. 475-495.

BOTTINEAU Didier, 2010, « Language and enaction », in J. Stewart, O. Gapenne,
and E. Di Paolo (eds), Enaction: towards a New Paradigm for Cognitive
Science, Cambridge (MA), MIT Press, p. 267-306.



LA SPÉCIFITÉ DU « PROGRESSIF » CATALAN : UNE PAPPROCHE CONTRASTIVE 173

BOTTINEAU Didier, 2010, « Les linguistiques cognitives en France, problé-
matiques actuelles », dans A.O. Tchubaryan et E.I. Pivovar (éds), Les
Sciences cognitives : questions et perspectives, Actes du 1er séminaire
franco-russe en sciences cognitives, Moscou, 21-22 septembre 2010,
Académie des Sciences de Russie et Université d’État pour les Sciences
Humaines de Moscou, p. 177-222.

BOTTINEAU Didier, 2011, « Parole, corporéité, individu et société : l’embodiment
entre le représentationnalisme et la cognition incarnée, distribuée, biosé-
miotique et enactive dans les linguistiques cognitives », dans J.-B.
Guignard (éd.), Intellectica, n° 56-2, Linguistique cognitive : une explora-
tion critique, p. 187-220.

BOTTINEAU Didier, 2012a, « La parole comme technique cognitive incarnée et
sociale », Tribune Internationale des Langues Vivantes, n° 52-53, Lin-
guistique et phénoménologie du langage, p. 44-55.

BOTTINEAU Didier, 2012b, « Le langage représente-t-il ou transfigure-t-il le
perçu ? », dans F. Lautel-Ribstein (éd.), Formes sémantiques, langages et
interprétations : Hommage à Pierre Cadiot, numéro spécial de La Tribu-
ne Internationale des Langues Vivantes, p. 73-82.

BOTTINEAU Didier, 2012c, « Les périphrases verbales ‘progressives’ en anglais,
espagnol, français et gallo : aspect, phénoménologie et genèse du sens »,
dans C. Bracquenier et L. Begioni (éds), L’Aspect dans les langues natu-
relles. Approche comparative, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
p. 93-136.

BOTTINEAU Didier, 2013a, « Pour une approche enactive de la parole dans les
langues », dans G. Louÿs et D. Leeman (éds), Langages, n° 192, Le Vécu
corporel dans la pratique d’une langue, p. 11-27.

BOTTINEAU Didier, 2013b, « L’opérateur en en linguistique instructionnelle
enactive », dans D. Vigier (éd.), Langue française, n° 178, La préposition
« en », p. 41-58.

CHEVALIER Jean-Claude et DELPORT Marie-France, 1995, « Temps des choses,
temps de l’outil », Modèles linguistiques, 16-1, n° 31, p. 149-164.

DELMAS Claude, 2001, « Interpréter be + -ing », dans A. Ouattara (éd.), Par-
cours énonciatifs et parcours interprétatifs, Paris, Ophrys.

DOUAY Catherine, 2000, Éléments pour une théorie de l’interlocution, Un autre
regard sur la grammaire anglaise, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes.

DOUAY Catherine et ROULLAND Daniel, 2008, « L’Autre dans la langue : de la
co-énonciation à l’interlocution », GRAAT, 38, L’Autre / The Other,
p. 15-33.

DREANO Patrick, 2005, Grammaire du gallo, Ploudalmézeau, Label LN.
ESPUNYA Anna 2001, “Contrastive and translational issues in rendering the Eng-

lishprogressive form into Spanish and Catalan: an informant-based
study”, Meta, 46, n° 3, p. 535-551.

FABRA Pompeu, 1946, réimpr. 1984, 2e éd. (1re éd. 1941), Grammaire catalane,
Paris, Les Belles Lettres.



174 DIDIER BOTTINEAU

FORTINEAU Chystelle, 2001, « Gérondif et forme en -ant : problèmes de
traduction », dans Yves Macchi (éd.), Panorama de la linguistique
hispanique, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, Travaux et recherches,
p. 163-174.

FURMANIAK Gregory, 2005, “The be + -ing form: progressive aspect and me-
tonymy”, Corela, 3,2 (en ligne).

GARCÍA GONZÁLEZ Javier, 1992, Perífrasis verbales, Madrid, Sociedad General
Española de Librería.

GIRARD Geneviève, 2002, « Aspects, choix sémiques, valeurs de vérité », dans
Cahiers Chronos, n° 10, V. Lagae, A. Carlier et C. Benninger (éds),
Temps et aspect : de la grammaire au lexique, p. 79-96.

GÓMEZ TORREGO Leonardo, 1988, Perífrasis verbales, Madrid, Arco Libros.
HALMØY, 2003, Le Gérondif en français, Paris, Ophrys.
LACA Brenda, 2005, « Périphrases aspectuelles et temps grammatical dans les

langues romanes », dans N. Le Querler et H. Bat-Zeev Shyldkrot (éds),
Les Périphrases verbales, Lingvisticæ Investigationes Supplementa 25,
p. 47-66.

LACHAUX Françoise, 2005, « La périphrase “être en train de”, perspective inter-
linguale (anglais-français) : une modalisation de l’aspect ? », dans N. Le
Querler et H. Bat-Zeev Shyldkrot (éds), Les Périphrases verbales, Lin-
gvisticæ Investigationes Supplementa 25, p. 119-142.

LEEMAN Danielle, 2012, « Contribution à la définition de l’identité de la péri-
phrase être en train de », Tribune internationale des langues vivantes,
numéro spécial, Hommage à Pierre Cadiot, p. 133-138.

LUQUET Gilles, 2010, « De l’iconicité des morphèmes grammaticaux en espa-
gnol », dans Vues et contrevues, Actes du XIIe colloque international de
Linguistique ibéro-romane, Limoges, Lambert-Lucas, p. 73-83.

PELLICER Joan y FRANCESC Ferran, 1998, Gramática de uso de la lengua
catalana, Barcelona, MIL999.

QUITARD Mathilde, 2010, Recherches sur la semi-auxiliarité en espagnol : le cas
de « ir », thèse de doctorat de l’Université Paris III.

RULL Xavier, 2007, La perifrasació verbal en català, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans.

SOLÀ Joan (ed.), 2002, Gramàtica del català contemporani, Barcelona, Empú-
ries.

SQUARTINI Mario, 1998, Verbal Periphrases in Romance. Aspect, Actionality,
and Grammaticalization, Berlin and New York, Mouton de Gruyter.

TALMY Leonard, 2000, Toward a Cognitive Semantics I and II, Cambridge
(MA), MIT Press.

VEYRAT Monserrat, 1993, Aspecto, perífrasis y auxiliación: un enfoque
perceptivo, València, Universitat de València.

WHEELER Max, YATES Alan and DOLS Nicolau, 1999, Catalan: a comprehen-
sive grammar, London, Routledge.



11

Le féminin dans les langues romanes : les noms d’agent en espagnol
et en français

Jean-Claude ANSCOMBRE 1

Centre National de la Recherche Scientifique, LDI - Université Paris XIII

Introduction
Depuis un certain temps, l’Académie française recommande de former le
féminin de certains noms – en particulier des noms d’agent – par ajout d’un e
final 2 : ainsi, parmi les plus courants écrivaine, auteure, professeure, et
quelques autres. À l’inverse, la Real Academia Española a récemment
déclaré que « … El empleo de circunloquios y sustituciones inadecuadas:
“diputados y diputadas, electos y electas”, […] “los niños y las niñas” al
colegio, etc., resulta empobrecedor, artificioso y ridículo… » Mon intention
n’est pas de prendre parti dans ce débat pour l’un ou pour l’autre camp, mais
de proposer sur ce sujet une réflexion linguistique évitant autant que faire se
peut tout débat passionnel. Que peut en effet la linguistique nous dire à
propos de ces formations, d’autant qu’on n’a pas cru nécessaire de demander
aux linguistes leur avis en l’occurrence, fort sans doute du principe que ce
sont les cordonnier(e)s les plus mal chaussé(e)s. Nous allons voir en effet
que le statut de l’opposition masculin / féminin ainsi que l’histoire de cette
opposition sont loin d’être transparents, et que leur étude réserve plus d’une
surprise. Il convient donc d’être prudent et d’examiner avec attention faits et
hypothèses plutôt que d’asséner de façon péremptoire des conclusions plus
souvent le fruit du politiquement correct que de l’analyse fondée.

1. Un bref historique de masculin / féminin dans les langues romanes
Il est habituel de considérer que les langues romanes comme le catalan,
l’espagnol, le français, le portugais, etc., possèdent une distinction de genre
consistant en une opposition masculin / féminin. Je laisserai de côté ici les
survivances d’un genre neutre comme le lo espagnol, le ça français et le o
portugais qui ne sont pas pertinentes pour cette étude. Notons d’ailleurs que
pour ce qui est du français ça, il est erroné de parler d’un neutre, car il s’agit
en fait d’un genre indifférencié, d’un « joker » en quelque sorte, susceptible
1. Je remercie Irène Tamba (EHESS-CRAO) pour les nombreuses discussions que nous avons eues
sur le sujet : ce texte lui doit beaucoup.
2. Suggestion qui repose sur une vulgate, à savoir que le féminin linguistique s’obtient en français par
adjonction d’un -e muet au masculin. Cette règle est largement fausse dans la mesure où le féminin
par simple adjonction d’un e muet (qui n’embrasse pas la majorité des cas) provoque souvent un
changement sensible de prononciation – il y a souvent réapparition d’une consonne muette au
masculin : voisin / voisine, boulanger / boulangère, époux / épouse, veuf / veuve. Sans compter les
exceptions… Le statut de cet -e muet sera évoqué plus loin. Par ailleurs, cette vulgate réduit le genre
linguistique à une simple opération formelle, ce qui n’est certainement pas le cas. Enfin, les études
menées sur le sujet montrent que le e muet final est équiréparti entre le masculin et le féminin
(environ 47 % contre 53 %), ce qui rend donc son usage non pertinent.
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de reprendre à peu près n’importe quoi, en particulier le féminin et le mascu-
lin. Pour des raisons qui apparaîtront un peu plus loin, je parlerai de Gmasc,
Gfem et Gneutre pour désigner les oppositions linguistiques concernant les
genres masculin, féminin et neutre respectivement, lorsque de telles oppo-
sitions existent 3. Signalons d’entrée que dans les langues indoeuropéennes
contemporaines, la répartition du genre ne présente aucune unité : certaines
langues possèdent les trois genres linguistiques (ainsi le russe et l’allemand),
d’autres deux genres et des survivances plus ou moins abondantes d’un genre
neutre (catalan, espagnol, italien), certaines enfin pas de genre au niveau des
substantifs, les indications de genre ne subsistant plus qu’au niveau des
pronoms personnels et des possessifs (anglais). Notons la situation bizarre du
français : deux genres linguistiques (Gmasc et Gfem), parfois neutralisés au
pluriel dans les articles et les pronoms (le / la / les, mon / ma / mes), mais pas
toujours (celui / celle, ceux / celles), et au singulier et au pluriel dans les cas
obliques (lui / leur) 4. Notons enfin que la proximité génétique de deux
langues n’implique nullement une communauté de fonc tionnement de la
fonction du genre : ainsi l’allemand, pourtant dans le même groupe que
l’anglais (les langues germaniques) est – du moins quant à ce qui est du
genre – plus proche du russe (groupe des langues slaves).

Dans les langues romanes contemporaines, l’opposition Gmasc / Gfem
est présentée comme provenant du latin, auquel on attribue notoirement trois
genres linguistiques : Gmasc, Gfem et Gneutre, traditionnellement repré-
sentés dans les grammaires par les flexions de dominus, rosa et templum
respectivement. Si donc on néglige dans un premier temps les survivances de
Gneutre, les langues romanes sont passées de trois genres à deux. Ce passage
de trois genres à deux ne s’est pas fait de façon simple, et en particulier, une
bonne partie du Gneutre latin a été récupéré dans les langues romanes
actuelles par le Gmasc. Les raisons en sont bien connues : la perte de la
flexion latine est passée par une étape intermédiaire à deux cas sujet et
oblique (accusatif-ablatif). Or le -m final se retrouve dans l’accusatif mascu-
lin (dominum) et le nominatif / accusatif neutre (templum), d’où une confu-
sion, accentuée dans des langues comme la français par la chute de ce -m
final 5. Par ailleurs, certaines neutres à terminaison en -a ont été pris pour des
féminins 6. C’est ainsi que le latin folia (Gneutre pluriel) a donné le français
feuille (Gfem singulier), l’espagnol hoja (Gfem singulier). Mais aussi le
catalan full (Gmasc, singulier) ‘feuille de papier’ et fulla (Gfem, singulier)
‘feuille d’arbre’ 7 , avec une opposition identique pour l’italien foglio /

3. Je ne retiendrai donc pas la dénomination habituelle de genre grammatical, car je suis convaincu
que le concept de genre comprend d’autres choses qu’une simple composante grammaticale.
4. L’espagnol présente la même neutralisation pour les cas obliques : (le + la) veo, mais (le + le)
digo. Notons cependant la tendance en espagnol à rétablir un féminin pour le cas oblique (‘laísmo’),
sous la forme la digo, fréquente à l’oral.
5. Qui a commencé en latin classique dès le premier siècle après J.C.
6. La raison en sera évoquée plus loin.
7. A l’origine, full était le générique, et fulla, copié sur le pluriel folia du latin folium, était un
collectif désignant exclusivement le feuillage (la fulla de l’arbre). Le mot en est venu à désigner
toute feuille végétale, reléguant dès le Moyen Âge full à la dénomination de supports d’écriture ou
assimilés.
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foglia 8 . D’où des résultats non nécessairement convergents dans les 
différentes langues romanes, comme on peut le voir sur l’échantillonnage 
suivant : 
1. les noms de plante : latin salix (Gfem), cat. salze (Gmasc), esp. sauce 

(Gmasc) 9, fr. saule (Gmasc) ; lat. fagus (Gfem), cat. faig (Gmasc), esp. 
haya (Gfem), fr. hêtre (Gmasc.), port. faia (Gfem.), it. faggio (Gmasc), 
etc. 

2. les noms latins en -or comme calor sont tous Gmasc sauf une demi-
douzaine, dont arbor, cor, marmor, uxor et sor ; ils sont tous Gmasc en 
espagnol, sauf quatre (sor, labor, flor, coliflor) ; Gmasc (dolor, favor, 
sabor, valor) ou Gfem (calor, flor, por, sudor) en catalan ; tous Gfem en 
français (chaleur, douleur, peur, saveur, valeur, etc.) ; et enfin Gmasc 
(dolore, favore, sapore, valore, calore, fiore, sudore) en italien 10. 
Ces divergences sont dues à divers facteurs : évolution propre à chaque 

système, influence de certains substrats, chute de certaines consonnes et/ou 
voyelles finales, confusions 11, etc. Elles ont le mérite de montrer que le 
phénomène du genre est linguistiquement complexe, et qu’on ne peut en 
borner l’étude à une simple appréhension superficielle.  

2. Les noms d’animés : un état des lieux 
D’après ce que nous venons de voir, les tribulations des genres masculin et 
féminin (et éventuellement neutre) depuis le latin rendent difficile la déter-
mination du genre linguistique à partir de la forme du mot. On peut com-
prendre qu’il en soit ainsi pour des inanimés pour lesquels le genre n’a pas a 
priori de signification particulière, bien que cette évidence n’en soit pas une. 
Elle repose en effet sur la confusion entre le genre et le sexe, ou plutôt sur la 
vulgate d’un parallélisme parfait entre l’opposition de genre Gmasc / Gfem 
et l’opposition de sexe Smasc / Sfem. Parallélisme qui cesse d’être fondé dès 
lors qu’on affaire a des inanimés, du moyen le croyons-nous. Or les inanimés 
peuvent éventuellement être vus comme des entités sexuées dans des civilisa-
tions animistes, et il n’est nul besoin d’aller chercher des exemples exotiques 
relatifs à des contrées lointaines. Ainsi en latin classique, les noms de fleuve 
comme Sequana, Garumna, Ana 12  – morphologiquement appartenant à 
Gfem, comme rosa, parangon du Gfem – étaient Smasc car considérés 
comme représentant des êtres mâles 13. À l’inverse, les noms d’arbre et de 
pays étaient généralement Sfem, même appartenant à la catégorie Gmasc, 
 
8. Ce phénomène déborde largement les langues romanes : le Gmasc russe list ‘feuille’; a deux 
pluriels : listij ‘feuilles de papier’ et list’ja ‘feuilles d’arbre’. Le premier pluriel a une morphologie 
suffixale de masculin, le second une morphologie suffixale qui appartient à la fois au féminin 
singulier (comme njanja ‘nounou’) et au pluriel neutre (comme polja ‘plaines’).  
9. Tant en catalan qu’en espagnol, beaucoup de noms d’arbres et d’arbustes – surtout sauvages – sont 
des Gfem : espagnol encina, haya, retama, gayomba, palmera, etc. ; cat. alzina, ginesta, palmera, 
olivera, pomera, etc.  
10. Notons cependant que le latin pavor (masc.) a donné l’italien paura (fem.).  
11. Un cas bien connu est le glissement à l’oral surtout de l’espagnol hambre (féminin) à hambre 
(masculin) sous l’influence de l’apocope dans el hambre, un hambre.  
12. La Seine, la Garonne et le Guadiana. 
13. Magnus Garumna, chez César, De Bello Gallico.  
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parce que considérés comme des êtres femelles : populus alba, Aegyptus
incognita 14.

On peut estimer que dans le cas des animés humains, les choses se pas-
sent différemment, puisque les référents de tels noms se subdivisent en deux
sous-classes, à savoir les êtres de sexes mâle et femelle respectivement. Nous
serons en particulier amené à nous poser les questions suivantes :
1. Les noms renvoyant à des animés sont-ils toujours classables dans l’une

des deux catégories masculin / féminin, i.e. selon l’axe Smasc / Sfem ?
2. La morphologie d’un nom indique-t-elle toujours la catégorie de genre ?
3. L’opposition de genre est-elle isomorphe à l’opposition de sexe ?

Comme on a pu le pressentir à la lumière de ce qui précède, il n’y a pas
de règles générales en latin permettant de déterminer le genre d’un nom,
même animé. Il y a certes des sous-classes où de telles règles existent : en
latin, les noms d’animés en -or sont masculins, et renvoient à des individus
mâles, à l’exception de soror et uxor 15, qui sont Gfem et renvoient à des
individus Sfem. Ailleurs, tout est possible.

En effet, nous l’avons vu, on attribue généralement au latin trois genres
traditionnellement dénommés masculin, féminin et neutre – désignés ici par
Gmasc, Gfem et Gneutre. Tout le problème vient de ce qu’il y a parallèle-
ment cinq déclinaisons substantivales morphologiquement bien différenciées,
respectivement illustrées par : rosa, -ae ; dominus, -i / templum, -i ; con-
sul, -is ; manus, -us / cornu, -us ; dies, -ei. Il y a également deux déclinaisons
adjectivales : l’une, celle de bonus ‘bon’ comprend également un Gfem bona
et un Gneutre bonum. Leur flexion correspond à la première et à la seconde
déclinaison : rosa / bona, dominus / bonus, templum / bonum. L’autre, dont
l’exemple type est vetus, veteris ‘vieux’, ne distingue pas Gmasc et Gfem,
mais seulement Gmasc et Gneutre au pluriel 16. Elle est identique à la troi-
sième déclinaison, i.e. celle de consul. On comprend donc que la première
déclinaison adjectivale, qui comporte trois paradigmes correspondant grosso
modo aux trois genres, ait servi de critère pour le genre linguistique : populus
alba ‘peuplier blanc’ fait ainsi de peuplier un Gfem, et magnus Garumna ‘la
grande Garonne’ de Garumna un Gmasc. On constate alors que la répartition
des genres dans ces groupes flexionnels ne donne pas lieu à des règles
générales même si, dans le cas des animés, on remarque des tendances.
Ainsi, la première déclinaison (rosa) comporte surtout des animés Gfem
(filia ‘fille’), mais aussi des Gmasc (scriba ‘scribe, greffier’, agricola ‘culti-
vateur’). La seconde (dominus) comprend surtout des noms Gmasc, mais
aussi des Gfem (noms de pays - Aegyptus) et des Gneutre comme vulgus
‘foule’. Notons également des Gmasc comme puer ‘enfant’ indéterminés
quant au sexe (‘garçon ou fille’, v. l’espagnol niño dans los niños ou encore
le français enfant). La troisième (civis ‘citoyen’) comprend des Gmasc
comme judex ‘juge’, des Gfem comme mater ‘mère’ et soror ‘sœur’, des

14. Du même genre donc que Gallia et Hispania.
15. Respectivement sœur et épouse.
16. Et seulement au nominatif et à l’accusatif, ainsi qu’à l’accusatif singulier : veterem (acc. masc.
sg.) vs vetus (acc. neutre sg.). Je laisse de côté le cas des parisyllabiques qui ne joue aucun rôle dans
le débat.
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Gneutre (animal), mais aussi des indéterminés comme civis ‘citoyen(ne)’,
hostis ‘ennemi(e)’ et parens ‘parent(e)’. La quatrième déclinaison (manus,
-us / cornu, -us) comporte des Gmasc (senatus) et des Gfem (tribus). Enfin,
tous les noms de la cinquième déclinaison (dies, -ei) sont Gfem (plebs) sauf
dies ‘jour’ et ses dérivés, qui sont des Gmasc 17. Signalons quelques incohé-
rences sémantiques : vulgus (deuxième déclinaison) ‘foule’ est Gneutre mais
plebs (cinquième déclinaison) ‘foule, plèbe’ est Gfem. On pourrait continuer.
Cet état des choses un peu brouillé provient en fait de ce que la tripartition
(masculin, féminin, neutre) :
– doit être appliquée à cinq déclinaisons nominales distinctes, alors qu’il

n’y a que trois paradigmes adjectivaux distinctifs ;
– provient d’une bi-partition (animé, inanimé) en proto-indoeuropéen.

Notre Gmasc vient en fait du genre animé, alors que le féminin serait issu
du neutre pluriel en passant par une fonction de collectif. C’est pourquoi, en
latin, il y a certaines ressemblances entre le neutre pluriel (templa, fulgura,
cornua) et le féminin singulier (rosa). Cet état de choses a d’ailleurs laissé de
nombreuses traces : en latin hortus (nominatif sg.) ‘jardin’, mais horti
(nominatif plur.) ‘parc’ ; auxilium (nominatif sg.) ‘secours’, auxilia (nomi-
natif plur.) ‘troupes auxiliaires’ ; liberi ‘enfants’ n’existe pas au singulier, car
indifférencié quant au sexe. Castra ‘camp’ n’existe qu’au pluriel, sans doute
est-ce un ancien collectif. En espagnol, cesta ‘panier’ désigne le même objet
que cesto, mais plus grand. Même chose pour anillo / anilla et quelques
autres. Certains noms de lieux plantés d’arbres sont des féminins en
espagnol : álamo / alameda (tremblaie), sauce / salceda (saulaie), et surtout
en français 18 : cerisaie, chênaie, hêtraie, pommeraie, etc. De même, les
noms de quantités contenues : cucharada, palada, carretada, camada, etc.,
pour l’espagnol ; cuillerée, charretée, bolée, pincée, etc., pour le français.

Des faits précédents, on déduit les réponses suivantes à nos questions, à
savoir qu’en latin :
1. Les noms renvoyant à des animés ne sont pas toujours classables en

Gmasc / Gfem : il y a des indéterminés et des neutres.
2. La morphologie d’un nom (animé ou non) n’indique pas toujours son

genre.
3. L’opposition de genre linguistique ne coïncide que très partiellement avec

l’opposition de genre sexuel, en particulier pour les animés.
Qu’est devenu cet héritage dans les langues romanes, en nous bornant aux

cas des animés du français et de l’espagnol ?
(a) Dans les deux langues, le Gneutre a quasiment disparu, et n’a subsisté

que l’opposition Gmasc / Gfem, le Gneutre ayant été récupéré en général

17. Dies semble avoir été masculin à l’origine, mais il n’est pas rare au féminin, d’une part parce que
tous les autres noms de la cinquième déclinaison sont des Gfem, et d’autre part, sous l’influence du
Gfem nox ‘nuit’, auquel il est régulièrement associé et opposé. Dès le latin vulgaire, dies devient
exclusivement un Gfem.
18. L’espagnol est en effet plus limité dans cette suffixation : robledo ‘chênaie’, manzanar ‘pom-
meraie’, cerezal ‘cerisaie’, sont des Gmasc.
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par le Gmasc 19. Le Gneutre latin templum ‘temple’ a ainsi donné le
Gmasc espagnol templo et le Gmasc français temple.

(b) En français :
(F1) Les noms d’animés ne sont pas toujours classables en masculin /
féminin : il y a des indéterminés : enfant, juge, ancêtre, architecte, syndi-
caliste, etc.
(F2) La morphologie d’un nom (animé) n’indique pas toujours son genre :
une sentinelle, un assassin, un modèle, une personne, une vigie, un
escroc, etc.
(F3) Certains noms morphologiquement masculins n’ont pas de féminin :
un témoin / *une témouine, un escroc / *une escrocque, un écrivain /
*une écrivaine, un modèle / *une modèle, etc., ce qu’il convient d’expli-
quer puisque dans d’autres cas, la formation du féminin se fait sans
problème : avocat / avocate, président / présidente, etc. Par ailleurs, et
essentiellement chez les animés supérieurs (i.e. les humains plus les
animaux communs), le féminin ne se fait pas par dérivation morpho-
logique, mais par variation lexicale : homme / femme, garçon / fille, père /
mère, cheval / jument, bouc / chèvre, etc.

Dans le cas de témoin, la diachronie nous offre une piste intéressante.
En effet, témoin provient de testimonium ‘témoignage’, et a gardé ce sens
jusqu’au XVIe s. 20. Il en reste des traces en français contemporain, ainsi
prendre à témoin ‘invoquer le témoignage’, et surtout dans la tournure
témoin p, ainsi : « … c’était un grand cuisinier, témoin les nombreux plats
qui portent son nom… » La non-existence d’un féminin viendrait de ce
qu’en fait, il reste des traces de neutre ou d’indifférencié dans le mot
témoin, qui signifierait non pas ‘qui témoigne’, mais ‘qui porte témoi-
gnage’. Passons au cas controversé de un écrivain / *une écrivaine. Ce
refus des sujets parlants d’un tel féminin peut paraître étrange dans la
mesure où l’on a sans problème vilain / vilaine, châtelain / châtelaine,
aquitain / aquitaine, etc. L’histoire du mot nous donne encore une fois
une piste. On remarque en effet que ceux de ces mots qui ont un féminin
morphologique proviennent de mots bas-latins en -nus : villanus,
castellanus, aquitanus, formant régulièrement le féminin en -a : villana,
castellana, aquitana. Mais écrivain a une origine bien différente. Il s’agit
au départ du mot latin scriba, scribae (masc., 1re déclinaison), dont on a
changé la déclinaison en scriba, scribanis (masc., 3e déclinaison) de
même sens, sous l’influence vraisemblable de scribo, scribonis (‘recru-
teur’). Le mot écrivain est issu de l’accusatif scribanem de cette forme
refaite tardivement, et non d’un quelconque scribanus. Il ne comporte
donc pas le suffixe -nus, ce qui a dû empêcher la formation du féminin.
Enfin, médecin n’a pas le féminin médecine comme nom de métier,
malgré l’existence de médecine comme pratique. Là encore, l’explication

19. Il y a par exemple coïncidence entre les pronoms masculin et neutre accusatifs dans lo veo ‘je le
vois’.
20. D’où des formes intermédiaires comme testemoigne, ou encore des usages comme « … en
tesmoing de ma fidélité envers le roy mon seigneur… » (1585, cité par Godefroy, Dict.).
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est de nature morphologique : médecin n’est pas analysable en méde-cin,
et vient d’une formation régressive sur médecine, lui-même formé à partir
du latin médiéval medicina.

(c) En espagnol :
(E1) Les noms d’animés ne sont pas toujours classables en masculin /
féminin : il y a des indéterminés : niño, hijo, pariente, estudiante, testigo,
reo, paciente, cómplice, cantante; en fait, la plupart des noms en -ante /
-ente, sauf quelques uns 21, etc.
(E2) La morphologie d’un nom (animé) n’indique pas toujours son genre :
centinela, recluta, guarda, cura; modelo, soprano, etc.
(E3) Certains noms morphologiquement masculins n’ont pas de féminin :
alors qu’on a químico / ?química, matemático / ?matemática, físico /
?física et l’incontournable médico / *médica, malgré l’existence des deux
genres pour l’adjectif médico / médica. Et chez les animés supérieurs, de
même qu’en français, le féminin ne se fait pas toujours par dérivation
morphologique, mais aussi par variation lexicale : hombre / mujer, yerno /
nuera, caballo / yegua, toro / vaca, padre / madre, etc.

Pour certains, et comme dans le cas du français, la diachronie du mot
semble avoir joué un rôle. Considérons par exemple testigo : on peut
s’étonner de *testiga, alors qu’on a par ailleurs amigo / amiga. La raison
en est qu’alors qu’amigo s’analyse en am-igo (lat. am-icus), testigo n’est
pas une forme en -igo. Il provient en fait du latin testificare en passant par
testivigar, puis testiguar. Testigo apparaît d’abord sous la forme testiguo
(XIIe s. selon Corominas y Pascual), et il s’agit vraisemblablement d’une
dérivation impropre d’une forme verbale, quelque chose comme ‘un je
suis témoin’ ; v. un sabelotodo, fr. un je-sais-tout, esp. recibo, pagaré, fr.
reçu, etc. Ce qui pourrait expliquer la répugnance des sujets parlants à
fléchir de tels mots, et montrerait par là même qu’un mot garde des traces
de son parcours diachronique, au moins dans certains cas. Pour médico /
*médica, la forme médico a été formée sur le latin medicus, lui-même
issu du verbe mederi ‘soigner’. L’existence de l’adjectif féminin médica
rend mystérieuse une absence de substantif féminin sur laquelle nous
reviendrons. Notons enfin que l’espagnol escribano, de même origine et
formation que le français écrivain, ne connaît pas non plus le féminin
escribana, sans doute pour la même raison. Une première conclusion
semble s’imposer, à savoir que les unités lexicales semblent garder en
synchronie des traces contraignantes de leur parcours diachronique.
C’est à la nature de telles traces que je vais consacrer le prochain para-

graphe. Mon idée de départ est qu’il y a une logique dans la (non-)formation
de ces féminins, logique que je voudrais expliciter. Je vais m’y employer au
travers de l’analyse contrastive des noms d’agent en -eur en français, -or en
espagnol, ainsi voyageur, travailleur, navigateur ; conductor, escultor, tra-
bajador, etc.

21. Cliente / clienta, presidente / presidenta, dependiente / dependienta, asistente / asistenta, regente
/ regenta.
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3. Les noms d’agent en -eur / -or et le féminin
3.1 Thèmes verbaux et thèmes nominaux

Je vais reprendre une idée utilisée dans Anscombre 2001a, 2001b, 2003 22,
pour traiter les noms d’agent espagnols et français en -or et -eur respecti-
vement. J’appellerai thème d’une unité lexicale la forme à partir de laquelle
est dérivée cette unité, en d’autres termes, la base dérivationnelle : les deux
notions de thème et de dérivation sont donc intimement liées. Ainsi, ferme /
fermette / fermier / fermage ont en commun le thème ferm-. Je dirai que ce
thème est verbal s’il est celui d’un verbe, et nominal s’il est celui d’un
substantif. Parmi les thèmes verbaux, je distinguerai le thème de présent
(celui du gérondif) et le thème d’infinitif (celui de l’infinitif). Parmi les
thèmes nominaux, un thème particulièrement important est le thème de supin,
qui est le thème nominal correspondant aux noms d’action (en français, ce
sont essentiellement les noms en -ion / -ure / -age). Voici quelques
exemples : sauveur (thème de présent, sauv-ant), sauveteur (thème de supin,
sauvet-age) ; constructor (thème de supin, construc-ción) ; oyente (thème de
présent, oi-iendo) ; corredor (thème d’infinitif, corre-dor). La règle de
formation est la suivante, comme on pourra le vérifier :
(F) Les noms d’agent français en -eur sont formés sur des thèmes de présent

ou des thèmes de supin. Les noms d’agent en -or en espagnol sont formés
sur des thèmes d’infinitif (-dor) ou des thèmes de supin (-sor / -tor).
Vérifions-le sur quelques exemples. Ainsi, sucesor ‘successeur’ est un

thème de supin : il a le même thème suces- que sucesión, et non le thème
suced- de suceder. Entendedor a le thème entende- de l’infinitif, et non celui
de entendimiento. En français, le thème de buveur est buv-, qui est un thème
de présent – c’est celui de buv-ant. Dona-teur a le même thème (nominal
donc) que dona-tion : c’est donc un thème de supin, alors que celui de donn-
eur est un thème de gérondif : donn-er → donn-ant, etc. Notons qu’avec les
verbes réguliers, il n’est pas toujours facile de savoir si on a affaire à un
thème verbal ou à un thème nominal : ainsi balay-eur est indéterminé (balay-
ant / balay-age) ; don-ante est un thème de présent, mais donador est
indéterminé (dona-r / dona-ción) d’après nos définitions. Il faut alors avoir
recours à des critères complémentaires 23. Dans le cas de donador, on note
que les dérivés sur le thème nominal de dona-ción comportent un -t- et non
un -d- : donativo / donatario Il s’agit là d’ailleurs d’une règle générale : les
thèmes de présent sont en -d-, alors que les thèmes de supin sont en -t- / -s- :
entende-r / entende-dor, mais compone-r / composi-ción / composi-tor 24. Je
vais utiliser ces deux concepts de thème verbale et de thème nominal pour
élucider le problème de la formation du féminin dans le cas de ces noms
d’agent en -eur (fr.) / -or (esp.).

22. Cette idée trouve son origine dans l’opposition entre thème de présent / thème de supin de Plénat :
1988.
23. V. Anscombre 2001a, 2001b.
24. Pour les origines indoeuropéennes de ce phénomène, v. Benveniste 1975.
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3.2 La formation du féminin des noms d’agent en -or / -eur

Nous laisserons de côté la formation (rare et non productive) du type
demandeur / demanderesse, réduite en français à quelques termes juri-
diques 25. La règle de formation du féminin est alors la suivante :

(a) Formation du féminin en français

(FF) Les noms en -eur du français forment le féminin en -euse si le thème est
verbal, et en -trice si le thème est nominal.
D’où : chanteur / chanteuse, menteur / menteuse, danseur / danseuse,

travailleur / travailleuse, etc. Et à l’inverse, constructeur / constructrice,
donateur / donatrice, lecteur / lectrice, conducteur / conductrice, rédacteur /
rédactrice, lecteur / lectrice, etc.

Les exceptions à cette règle sont rares : par exemple chasseur est courant
alors que chasseuse est attesté mais rare – il s’agit d’une activité essentielle-
ment masculine. Mais chasseuse de scalps est d’un emploi courant dans les
revues d’économie. Sucesseur, intercesseur et prédécesseur ne sont pas des
exceptions : il s’agit de thèmes de supin qui feraient le féminin en -srice, ce
qui est impossible en français pour des raisons purement phonologiques.
Restent alors : auteur, prédécesseur, professeur, ingénieur, et quelques
autres. Leur particularité est qu’il n’existe pas de thème pour ces noms
d’agent, et que leur terminaison n’est donc pas interprétée comme une
marque dérivationnelle. Ou alors – c’est le cas de professeur – il y a bien un
thème, mais il est seulement formel et ne correspond pas pour le sens. Un cas
du même type est celui de procureur : malgré l’existence tout à fait officielle
de procuratrice – formé sur le thème nominal de procuration – l’usage de la
procureur tend à s’imposer. Il est vrai qu’aux yeux d’un public non averti, le
sens de ‘qui agit par procuration’ n’est guère transparent.

(b) Formation du féminin en espagnol

(FE) Les noms en -or de l’espagnol forment presque tous le féminin en -or-a,
que le thème soit verbal ou nominal. Les exceptions concernent une
(petite) liste de noms d’agent formant le féminin en -triz, et formés sur un
thème de supin.
D’où, contrairement au français, procuradora, sucesora, profesora,

autora, antecesora, etc. Mais : emperador / emperatriz, actor / actriz,
institutor / institutriz, cantatriz 26, etc. En revanche, embajatriz et tutriz ont
cédé devant embajadora et tutora 27.

On peut pour l’instant résumer ce qui précède de la façon suivante :
(MAG) L’existence d’une morphologie féminine des noms d’agent français

en -eur et espagnols en -or dépend d’une façon générale de la possibilité
ou non d’interpréter la finale du mot comme une marque flexionnelle
ajoutée à un thème. Lorsque cette interprétation n’est pas possible (ce qui

25. V. Anscombre 2001a, pour ces noms et leurs propriétés.
26. Mais cantatriz concerne uniquement l’opéra. Pour le flamenco, on a cantaor / cantaora.
27. Embajatriz et tutriz figurent dans les dictionnaires mais sont totalement sortis de l’usage oral.
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peut avoir lieu en particulier pour des raisons diachroniques), le féminin
est souvent difficile, voire impossible. Dans le cas des noms d’agent en
-or, l’espagnol a subi une évolution différente de celle du français, et
forme systématiquement un féminin régulier en -ora.

4. La position du problème
4.1 Les hypothèses de base

Une première conclusion se dégage de ce qui vient d’être dit : à savoir qu’il
semble y avoir un système linguistique de formation des noms d’agent et de
leur féminin sans rapport direct avec le sexe du référent concerné. De façon
plus explicite, les partisans de la féminisation des termes par adoption de
formes comme auteure / écrivaine en français ou encore de dédoublements
comme miembros y miembras pour l’espagnol appuient leurs revendications
sur les hypothèses (implicites) suivantes :
– Une version susbstantivale de la fonction référentielle de la langue : tout

nom – en se bornant aux humains – est une description de son référent.
De ce point de vue, à tout nom Gmasc correspond un référent Smasc, et à
tout nom Gfem un référent Sfem.

– Il résulte de ce qui précède que, sauf pour certains noms collectifs comme
humanité (non susceptibles de référer à des individus spécifiques), l’exis-
tence en langue d’un Gmasc implique l’existence dans le réel d’un
Smasc, et donc d’un Sfem qui est son symétrique. Il doit donc y avoir un
Gfem correspondant.

– C’est la terminaison d’un nom humain qui détermine s’il s’agit d’un
Gmasc ou d’un Gfem, du moins pour les animés.

– À toute terminaison impliquant un genre masculin correspond (la plupart
du temps) une terminaison indiquant cette fois le genre féminin.

– Pour rétablir l’existence d’un Gfem qui n’existe pas face à un Gmasc
« dominant », il suffit de rétablir la terminaison correspondante.
Or le problème principal de ces propositions est qu’elles ne résistent

guère à l’examen des faits, dont une partie a été exposée tout au long de cette
étude.

Commençons par la langue comme description d’un monde de référents.
Cette thèse qui est ancienne, est largement battue en brèche aujourd’hui, au
bénéfice d’une thèse voyant toute langue comme une grille conceptuelle que
l’on applique à une autre grille, la grille perceptuelle 28. Les arguments en ce
sens ne manquent pas. On peut par exemple remarquer qu’au niveau des
stéréotypes qui représentent notre vision générale du monde en langue, on
trouve des phrases génériques comme Le soleil se lève / Le soleil se couche,
dont l’aspect « descriptif » est d’autant plus discutable qu’il varie d’une
langue à l’autre : ainsi angl. The sun rises / The sun sets, esp. El sol sale / El
sol se pone, cat. El sol surt / El sol es pon, etc. Citons encore la tomate,
classée par la langue dans les légumes alors qu’il s’agit d’un fruit botanique-
ment parlant. Autre problème, celui de l’accord : la possibilité de phrase

28. Sur ce sujet, v. Prieto 1966.
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comme Juan es buena persona, Margarita es un buen elemento en el grupo /
Max est une bonne recrue pour le groupe / Lia est un modèle pour tous rend
problématique la première thèse. Sauf à admettre que le parallélisme Gmasc /
Gfem ≈ Smasc / Sfem n’est pas valide pour les épicènes, dont feraient partie
ceux des substantifs ayant à voir avec des relations partie / tout. Thèse qui se
heurte également au changement de genre linguistique – à sexe constant –
dans certaines langues, ainsi l’allemand : der Mann (Gmasc), die Frau
(Gfem), die Katze (Gfem), der Turm (Gmasc), ont pour diminutifs les
Gneutre das Männchen, das Fräulein, das Kätzchen, das Turmchen, et il
s’agit là d’une règle générale, indifférente à tout autre facteur, en particulier
le genre de départ. Enfin, cette thèse descriptiviste impliquerait que pour
toute langue possédant des substantifs devraient éventuellement exister une
version Gmasc et une version Gfem, chaque fois qu’existerait effectivement
dans la nature un Smasc et un Sfem. Or c’est un fait bien connu que les
langues à genre sont plutôt l’exception que la règle. Et si on se borne au
domaine indoeuropéen, toutes les combinaisons sont représentées : pas de
genre ou peu s’en faut (anglais), deux genres grosso modo (catalan, espagnol,
français, italien), trois genres (allemand, grec ancien, latin, russe, sanskrit).
Hors du domaine indoeuropéen, certains groupes de langues africaines
possèdent en fait non pas des marques de genre mais des classifieurs, qui
peuvent aller jusqu’à distinguer plusieurs dizaines de « genres ».

Passons au plan morphologique. On a souvent voulu voir la terminaison
d’un mot comme désignant sans ambiguïté son genre (linguistique). Dans le
cas d’une langue comme l’espagnol (qui a conservé des voyelles finales
permettant du moins en apparence de mieux distinguer les terminaisons
Gmasc des terminaisons Gfem, au moins pour les animés ou les humains),
une vulgate fort courante y compris de nos jours fait du -o final une marque
de Gmasc, et du -a final une marque de Gfem. Certes, il existe des sous-
catégories transparentes du point de vue du genre. Ainsi, les substantifs en
-tion / -sion du français et en -ción / -sión de l’espagnol relèvent toujours du
Gfem. Mais dans le domaine substantival relatif aux humains, il est erroné
d’affirmer qu’en espagnol, -o / -a ≈ Gmasc / Gfem. Les exemples abondent,
et l’on a, parmi les plus connus : un recluta / una centinela, una modelo / un
profeta, sans compter les (nombreux) épicènes, dont criatura, persona,
víctima, etc. La chute des voyelles finales en français a obscurci le
phénomène. Cependant, Corbett (1991) cite une étude 29 qui établit une cor-
rélation entre le genre des substantifs français et leur structure phonologique,
fondée sur la syllabe finale, et faisant intervenir éventuellement la pénul-
tième et l’antépénultième. Cette étude fait état d’une prédictibilité assurée
dans 98 % des cas, et montre au passage que ce qui porte le genre
linguistique n’est pas le thème (et donc pas le noyau sémantique) –
contrairement à ce que suggère l’intuition, mais les éléments à la périphérie
du thème, en particulier les terminaisons. Dans le cas des noms d’agent
étudiés plus haut, le français illustre cette règle de façon exemplaire : lorsque
le nom d’agent de terminaison -eur est formé sur un thème qui correspond

29. Gr. Tucker, W.E. Lambert and A.A.Rigault, The French Speaker’s Skill with Grammatical Gen-
der: an Example of Rule Governed Behaviour, La Haye, Mouton, 1977.
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pour le sens, un féminin peut être formé : en -euse sur un thème verbal, en
-trice sur un thème nominal. L’espagnol semble plus mystérieux : nous
avons vu que le féminin en -ora est systématique, qu’il y ait thème ou non
(autor / autor-a), et que ce thème corresponde pour le sens ou non (profesor /
profesor-a). On pourrait penser que dans le cas de l’espagnol, la terminaison
seule compte, quel que soit son statut. Le problème est en fait beaucoup plus
complexe, ce que montrent les divergences de comportement sur des mots en
apparence semblables du point de vue des terminaisons. Prenons par exemple
médico, pour lequel nous avons remarqué que le féminin récemment proposé
médica est loin de faire l’unanimité, et ce, malgré l’existence d’un adjectif
médico / médica ‘médical’. Nous avons déjà vu que la trajectoire diachro-
nique d’un nom contraint son statut synchronique. Nous allons maintenant
nous pencher sur le paramètre de la terminaison.

4.2 Le statut de la terminaison
Nous avons en effet jusqu’à présent utilisé de façon complètement intuitive
les concepts de dérivation et de terminaison. Il convient en fait de distinguer
trois termes, à savoir terminaison, flexion et dérivation, et nous allons voir
qu’il ne s’agit pas là d’une mince affaire 30. Nous mènerons l’exposé sur
l’espagnol, la présence régulière de voyelles finales facilitant l’exposé. Nous
commencerons par le concept de terminaison, qui est en fait de nature
morphophonologique. La terminaison d’une unité lexicale est la partie finale
de cette unité qui est effacée lorsqu’un processus de formation d’une autre
unité lexicale lui est appliquée. Par exemple, colegio a pour terminaison -o,
du fait de l’existence de colegi-al et colegi-ado. En revanche, le français
maison, bien que -on provienne historiquement d’une ancienne marque latine
d’accusatif, n’a pas de terminaison selon notre définition, du fait de
l’existence de maison-nette et maison-née. Bien entendu, tous les exemples
sont loin d’être aussi idylliques, et la définition devra inclure certains
processus phonologiques (d’où l’affirmation ci-dessus qu’il s’agit d’une
définition morphophonologique). Ils permettront de regrouper dans une
même famille escuela, escolar et escoliar de même noyau escol-. De même
pour un noyau monac- commun à monje, monja, monacal, monaguillo. Une
terminaison sera une flexion si elle s’oppose à une autre terminaison sur le
même noyau sans changement de sens. Un exemple typique est celui des
déclinaisons : ainsi, l’accusatif latin civem est une flexion qui s’analyse en
civ-em, du fait de l’existence du nominatif singulier civ-is et du génitif pluriel
civ-ium. Par contraste, la dérivation produit sur un même noyau une nouvelle
entité de sens différent. C’est le cas de l’espagnol -or déjà vu comme suffixe
de formation d’agent : trabaja-r / trabaja-dor, suce-sión / suce-sor. On con-
sidère habituellement que le genre et le nombre linguistiques font partie de la
flexion d’une entité lexicale, et ne relèvent donc pas de la dérivation. Ce qui
permet de distinguer le passage de niñ-o à niñ-a (flexion) du passage de
naran-jo à naranj-a (dérivation). Notons cependant que les limites entre
flexion et dérivation sont floues, ainsi pour les augmentatifs en -ón : sill-a /
sill-ón, abeja / abejón, lágrima / lagrimón, fortuna / fortunón, etc. Alors que
naranja / naranjo est une opposition qui peut être ramenée à l’opposition
30. On pourra consulter sur ce sujet l’excellente mise au point de Serrano-Dolader 2010.
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générale partie / tout ou produit / producteur, rien de tel pour silla / sillón ou
niña / niñita 31. On voit toute la complexité du problème. Les très imparfaites
définitions que nous venons de donner nous permettent cependant de jeter
quelque clarté sur notre problème de Gmasc / Gfem. On note en effet que
pour qu’il y ait une alternance Gmasc / Gfem marquée dans la terminaison, il
faut qu’il y ait flexion, ce qui ne peut se faire qu’en présence d’un noyau
propre à la suffixation. La dérivation ne suffit pas, puisqu’elle produit un
changement de sens. Ainsi, naranj-o est un Gmasc et naranj-a un Gfem,
mais naranj-a n’est pas le correspondant féminin de naranj-o. En revanche,
l’existence de niñ-ez, niñ-era, niñ-ato, etc., montre l’existence d’un noyau
sémantique niñ- qui fait de niñ-o / niñ-a les deux faces flexionnelles Gmasc
et Gfem d’une même entité. On en déduit que, si certaines conditions ne sont
pas réalisées qui permettent d’en conclure à la présence d’une flexion sus-
ceptible d’accueillir une variation Gmasc / Gfem, un suffixe n’indiquera pas
en soi si on se trouve en présence d’un Gmasc ou Gfem. En particulier, la
présence d’un -o ou d’un -a finaux peuvent ne pas être pertinents, ce point a
été souligné par plus d’un. Ce qui ne signifie pas qu’on ne puisse jamais
trancher : il y a des cas où le suffixe impose un genre, ainsi la dérivation en
-ista dont le produit est un Gmasc : cicl-ista, moto-(r)ista, art-ista, etc.
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, ce ne sont pas des noms à suffixe
-a, et ils sont en dehors de l’opposition Gmasc / Gfem pour des raisons que
nous évoquerons dans le prochain paragraphe. On en déduit également, ce
qui signale déjà Serrano-Dolader (2010), que toute opposition -o / -a ne relè-
ve pas nécessairement de la flexion Gmasc / Gfem, puisqu’il peut s’agir d’un
processus non pas flexionnel, mais dérivationnel. C’est le cas déjà cité de
naranj-o / naranj-a, et son apparente ressemblance avec niñ-o / niñ-a est
donc à porter au compter de l’homonymie suffixale, de la même façon qu’il y
a en français une homonymie suffixale entre haut-eur et march-eur. Le
mécanisme de formation du féminin des noms d’agent en -eur – que nous
n’avions fait que constater – est alors clair : les noms d’agent à terminaison
-eur n’ont de correspondant féminin que si cette terminaison est un suffixe
correspondant à un noyau sémantique, appelé thème. Le féminin est alors en
-euse on en -trice selon que le thème est verbal ou nominal. Sinon, cette
terminaison est interprétée comme non marquée pour le genre. Que se passe-
t-il dans le cas de l’espagnol ? Nous avons remarqué précédemment que
l’espagnol avait abandonné l’opposition thème nominal / thème verbal, dont
il ne reste que quelques représentants. On explique ainsi le caractère
systématique de la féminisation en -a, y compris dans des cas comme autor-a
et profesor-a. En effet, l’abandon de cette distinction permet de voir le
féminin en -a comme une flexion sur le masculin. Il y a bien dérivation : on a
profesor-al, profesor-ado ; autor-ía, et c’est donc le masculin qui apparaît
comme le noyau sémantique de cette formation.

Voyons quelques exemples supplémentaires. Le cas de modelo / *modela
se traite facilement : non seulement modelo est un emprunt 32, mais de plus il
ne correspond à aucune dérivation : modelar ‘modeler’ ne correspond pas

31. Sauf peut-être à voir de telles oppositions comme scalaires, ou d’écart par rapport à un standard.
Voir certaines propositions de Millán-Chivite 1994 sur ce sujet.
32. À l’italien modello. On sait que les emprunts sont fréquemment rétifs à toute modification.
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pour le sens, et ne peut donc fournir de base flexionnelle. Passons maintenant
au cas de médico. Le caractère étrange de médica ‘correspondant Gfem de
médico’ attire d’autant plus l’attention que l’on a l’alternance adjectivale
médico / médica ‘médical(e)’. Et par ailleurs, le Gfem catedrática est bien
accepté. Le problème n’est donc pas dans la formation d’un féminin, mais
dans les circonstances de cette formation, et il semble être général, si l’on
considère la liste suivante : físico / ?física (profession) / física (domaine) / fí-
sico / física (adjectifs); químico / ?química (profession) / química (domaine) /
químico / química (adjectifs) ; informático / ?informática (profession) / infor-
mática (domaine) / informático / informática (adjectifs) 33, etc. L’histoire de
médico ne nous éclaire guère. Il s’agit d’un emprunt au latin medicus de
même sens, et dont les premières attestations remontent à la fin du XVe siècle,
l’adjectif médico étant attesté en 1555 34. Nous allons en fait montrer que le
substantif médico et l’adjectif médico ne font morphologiquement pas partie
de la même famille. De son origine latine mederi ‘soigner’, médico a gardé le
sens : le médico est celui qui soigne. Mais le sens de l’adjectif est bien
différent : médico / médica signifie en fait ‘de médecine, médical’. Una
receta médica est une ‘recette médicale’, et non une ‘recette de médecin’. Un
congreso médico est donc linguistiquement ‘un congrès médical’ et non ‘un
congrès de médecins’. On peut le voir sur la paire minimale suivante : una
reunión médica / *una quedada médica, alors qu’on aurait sans problème
una reunión entre médicos / una quedada entre médicos 35. Méd-ico / méd-
ica forment donc une paire flexionnelle sur un sens qui est celui de ‘médical,
de médecine’, et qui n’est pas celui de médico. Le substantif médico reste un
emprunt isolé, non formé sur le thème med- des adjectifs correspondants, et
par conséquent non susceptible d’être fléchi. Là encore, ils s’agit d’une
homonymie entre le substantif et l’adjectif. On a un cas tout à fait similaire
avec informática, à l’origine un calque sur le français informatique. La paire
adjectivale informát-ico / informát-ica est en fait de la même famille mor-
phologique que informat-izar, sur le modèle característ-ica (subst.) et carac-
teríst-ico / característ-ica (adj.). L’adjectif signifie en effet ‘qui est de nature
informatique’, et informatizar signifie ‘implementar medios informáticos’,
i.e. ‘implémenter des moyens de nature informatique’. Sur le substantif infor-
mática, on a formé par dérivation impropre informático ‘spécialiste de l’in-
formática’, sur le modèle de física → físico : il s’agit bien d’une dérivation
puisque le sens a changé, et elle est impropre car ne faisant pas appel à des
préfixes ni à des suffixes. Là encore, il y a simple homonymie entre le
substantif et l’adjectif, et là encore, le substantif n’est pas analysable en
informát-ico puisque provenant d’une dérivation impropre sémantiquement
non rattachable à l’adjectif. La flexion n’est pas possible, d’où l’absence du
féminin.

On aura vu sur ces quelques exemples l’importance décisive de la notion
de flexion pour le problème qui nous occupe. Pas de base flexionnelle, pas de

33. Les acceptabilités sont une moyenne des opinions des sujets parlants, qui vont du refus pur et
simple à une acceptabilité mitigée.
34. Selon Corominas y Pascual.
35. Cette très pertinente paire minimale m’a été signalée par S. Gómez-Jordana (Univ. Complutense
de Madrid).
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féminin possible. Et même lorsque les féminins en -a « passent », il s’agit
d’un emploi forcé, et qui en particulier supporte mal l’emploi attributif, au vu
des exemples suivants :
(1) Juan es catedrático / Margarita es catedrática.
(2) Juan es informático / ??Margarita es informática.
(3) Juan es físico / *Margarita es física.
(4) Juan es químico / ??Margarita es química.
(5) Juan es un famoso catedrático / Margarita es una catedrática famosa.
(6) Juan es un informático muy bueno / ?Margarita es una informática muy

buena.
(7) Juan es un físico reconocido / ??Margarita es una física muy reconocida.
(8) Juan es un químico muy competente / ??Margarita es una química muy

competente.
Quand cependant on parvient à imposer un féminin non conforme, le

résultat peut être surprenant. Ainsi la forme elementa tirée de elemento ne
peut en aucune façon être considérée comme le Gfem correspondant au
Gmasc elemento. En effet, le sens ne convient pas : elementa a toujours un
sens péjoratif au contraire de elemento. Il n’y a donc pas flexion, ni même
dérivation : le mot element-al, qui pourrait fournir un noyau sémantique, ne
convient pas non plus pour le sens.

4.3 Le statut du masculin

Au vu de tout ce qui précède, on aura compris que le problème est autrement
plus compliqué qu’une simple variation formelle au niveau d’une voyelle
terminale, généralement -o opposée à -a dans le cas de l’espagnol, et -ø
opposé à -e pour le français. Le problème touche à la fois la morphologie, la
sémantique, et accessoirement la phonologie.

Tout n’est cependant pas résolu. Un problème de fond reste cependant,
celui des épicènes. Il a été remarqué en effet par plus d’un(e) que certains
noms étaient susceptibles de désigner l’ensemble des entités d’une certaine
classe, que ces entités soient représentées par un Gmasc ou un Gfem. Ainsi le
Gfem habitation s’applique aussi bien à un Gmasc comme appartement qu’à
un Gfem comme chambre de bonne. On aurait tort de croire que c’est
toujours un Gmasc à qui est dévolu ce rôle d’épicène. Si le français dit un
troupeau de moutons, l’espagnol dit en revanche un hato de ovejas, et on
parle d’un troupeau de chèvres, même s’il comprend un ou plusieurs boucs.
La répartition Gmasc / Gfem dans ce domaine semble d’ailleurs très aléa-
toire : on opposera ainsi le français souris (Gfem) / rat (Gmasc) à l’espagnol
ratón (Gmasc) / rata (Gfem). Et dans le domaine des objets, l’espagnol
barco / nave et le français bateau / navire. On peut multiplier les exemples.
Deux questions fondamentales se posent :
1. Pourquoi est-ce dans le domaine des animés que le masculin est souvent

l’épicène?
2. Comment fonctionne ce masculin?

Si l’on examine des listes d’exemples, on s’aperçoit qu’en fait, c’est
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essentiellement dans le domaine des animés humains que les épicènes sont
masculins, plus quelques animaux familiers, qu’ils soient domestiques ou
sauvages 36. Notons de plus que l’opposition est parfois non pas binaire au
niveau lexical, mais ternaire, ou même quaternaire, à savoir : un épicène, une
opposition Gmasc / Gfem, un reproducteur. C’est le cas du français cochon
(pas de Gfem), porc / truie, verrat. Et pour l’espagnol : caballo, caballo /
yegua, semental 37. Et il est possible que les oppositions lexicales morpholo-
giquement non apparentées relèvent de reproducteur / femelle plutôt que de
mâle / femelle. Qu’on pense à bouc / chèvre ou encore à toro / vaca. Je me
bornerai ici à l’examen des animés humains.

Le plus célèbre et le plus controversé des épicènes est sans conteste
homme lui-même. On peut cependant noter que son caractère d’épicène est
très limité, et se borne aux phrases de type L’homme est… / Les hommes
sont… 38 . Ailleurs, il est systématiquement interprété comme opposé à
femme. On ne peut dire par exemple Max et Lia sont des hommes que je
connais bien alors qu’on a Max et Lia sont des amis à moi. Ce masculin
épicène est parfois appelé générique. Avant que de contester ces deux
dénominations, nous ferons deux remarques. La première est que l’état actuel
de nos langues rendrait problématique la non-existence d’épicènes du type
homme. Imaginons ce que deviendrait un proverbe comme El hombre es un
lobo par el hombre : quelque chose comme El hombre y la mujer son un lobo
y una loba para el hombre y la mujer. De même pour l’expression française
répondre comme un seul homme, qui deviendrait répondre comme un seul
homme ou une seule femme. Sans compter le caractère peu naturel d’énoncés
comme : Margarita y Pablo llevan diez años casados, y no tienen hijos ni
hijas, ou encore Dans mon travail, j’ai des amis et des amies, mais aussi des
ennemis et des ennemies. La seconde remarque est que ces épicènes sont
indifférenciés du point de vue de l’opposition mâle / femelle, et non pas,
comme on l’a parfois affirmé, neutres de ce point de vue. La morphologie
nous l’indique : dans beaucoup de cas, le féminin est une flexion non sur un
thème commun avec le masculin, mais sur le masculin lui-même. C’est le cas
en français pour la série mécanicien / mécanicien-ne, physicien / physicien-
ne, académicien / académicien-ne, etc. Ou encore la série candidat / candi-
dat-e, lauréat / lauréat-e, scélérat / scélérat-e, etc. En généralisant la forma-
tion en -a des Gfem correspondant aux Gmasc en -dor, l’espagnol dérive en
fait un féminin d’un masculin, et retrouve ainsi un procédé ancien en
indoeuropéen 39. Or pour pouvoir procéder ainsi, il faut bien qu’au moins
dans certaines circonstances, ce masculin morphologique ne représente pas
un masculin sémantique opposé au féminin, sous peine de contradiction. Ces
deux remarques nous permettront de faire l’hypothèse suivante, sur la nature
du masculin appelé « épicène ». Lorsque le masculin est épicène (parmi les
36. Par exemple perro / perra, gato / gata, oso / osa, pavo / pava, etc. ; chien / chienne, chat / chatte,
ours / ourse, éléphant / éléphante, etc.
37. Sur ce point, v. pour l’indoeuropéen Benveniste 1969-I, chap. 1.
38. Homme ne doit sa célébrité qu’au fait qu’il est le seul survivant de l’opposition homo / vir, son
symétrique étant femina / mulier. Pour la petite histoire, homo est de même racine que humus ‘terre’,
et homo signifie ‘né de la terre’. Il s’oppose ainsi à deus ‘né de la lumière’.
39. V. Huot 2001, se fondant sur Meillet et Vendryes 1924.
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humains), ce n’est pas parce qu’il l’est par nature, mais parce que sa fonction
est de dénoter l’appartenance et rien d’autre, à une classe dont les éléments
possèdent certaines propriétés. Ainsi, conducteur en tant qu’épicène signifie
‘qui conduit un véhicule’, et s’oppose en ce sens à par exemple passager, qui
exclut cette propriété. On peut donc ainsi dire : En tant que conducteur, Lia
connaît les dangers de la route. Un Gmasc épicène est donc le support d’une
relation exclusive élément / classe. En particulier, cette relation n’est pas
compatible avec une relation de type mâle / femelle, puisqu’une telle relation
est externe à élément / classe. C’est pourquoi cette fonction ne fait pas d’un
Gmasc un véritable épicène : plutôt que d’embrasser les deux genres, il ne les
considère pas 40. Et en ce sens, ce n’est pas non plus un générique, puisque la
seule propriété considérée est celle qui fonde l’appartenance à la classe, à
l’exclusion des autres. Cette fonction est probablement ce qui reste d’un état
ancien de l’indoeuropéen qui ne connaissait que la distinction animé /
inanimé, représentés respectivement par un Gmasc et un Gneutre. Le neutre
pluriel devait donner naissance au féminin, après passage par une valeur de
collectif 41. On peut vouloir par ailleurs, à l’intérieur de la classe, différencier
diverses sous-classes. Pour reprendre l’exemple précédent, il peut être néces-
saire de distinguer les conducteurs de poids lourds et les conducteurs de voi-
tures. Et aussi distinguer parmi les conducteurs les Gmasc opposés aux
Gfem. On dira alors Lia est une conductrice avisée.

Résumons tout ce qui vient d’être dit sous forme d’hypothèse générale :
(H) Les langues romanes possèdent une double distinction :

(a) Animé / inanimé, qui est une distinction sémantique, et qui, sauf
exception, ne donne pas lieu à des régularités morphologiques.
(b) Masculin / féminin, qui est également une distinction sémantique,
mais aussi lexicale. Il y a des mots du genre masculin et des mots du
genre féminin.

Par ailleurs :
(c) Les deux oppositions sont exclusives l’une de l’autre : ou bien on est
sur l’axe animé/inanimé, ou bien on est sur l’axe masculin / féminin.
(d) L’opposition de genre ne coïncide avec l’opposition de sexe que s’il y
a morphologie flexionnelle, au sens donné à ce terme.
(e) Sur l’axe animé/inanimé, les distinctions de genre ne sont pas
pertinentes. C’est usuellement le masculin qui représente la classe, mais
la règle n’est pas générale.
Lorsque hijo s’oppose à padre ou à nieto, on se trouve alors sur l’axe

animé / inanimé, la distinction de genre ne compte pas, et los hijos désigne
alors les enfants (opposés aux padres ‘parents’, et non entre eux). D’où des
questions comme ¿Tienes hijos?, face au peu naturel ¿Tienes hijos e hijas?,
avec des réponses du type Tengo dos hijos. Dans cet emploi, hijo correspond
au français enfant, et non pas à fils. Lorsqu’on se trouve en revanche sur

40. Notons que tous les épicènes ne sont des Gmasc. Il y a aussi des Gfem, ainsi recrue, sentinelle,
victime, etc.
41. Sur ces points, v. Varenne 1971, Haudry 1979, Pinault 1996, Le Bourdellès 1996.
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l’axe masculin / féminin, l’opposition de genre et donc de sexe redevient
pertinente : Tengo dos hijos, un niño y una niña ‘j’ai deux enfants, un fils et
une fille’. Mais elle ne peut se manifester morphologiquement que si les
conditions sont réunies au niveau du substantif, i.e. si un dispositif flexionnel
est applicable.

5. Une suggestion pour finir
Comme cela a été souvent dit, il existe des noms d’animés – par exemple
parmi les humains – pour lesquels seul existe le masculin linguistique. De
tels substantifs ne permettent donc pas de se situer sur l’axe Gmasc / Gfem.
Une solution consiste à forcer la morphologie : on a pu constater qu’elle
conduisait, outre à des bizarreries, à un rejet assez général des sujets parlants.
Or ces mêmes sujets parlants ont d’instinct choisi la solution la plus simple,
qui est de féminiser avec l’article, dans les cas où la féminisation par flexion
est ressentie comme trop forcée : la médico, la testigo, la químico ; la profes-
seur, une ingénieur, etc. Notons le cas amusant de el / la profe, avec le
parallèle français le / la prof. Ce procédé, outre qu’il semble mieux corres-
pondre au(x) système(s), est également en accord avec une remarque que
nous avons faite : que l’opposition Gmasc / Gfem est portée par la périphérie
d’un mot et non par son noyau sémantique. Or l’article fait effectivement
partie de la périphérie d’un nom.

Il y a historiquement des antécédents célèbres d’utilisation de l’article à
de telles fins. Voici un cas authentique où un féminin flexionnel a disparu et
où le féminin est réapparu par le biais de l’article.

Il s’agit du mot français escroc, en fait emprunté à l’italien scrocco
‘malfaiteur’, vers 1640 42. Avant cet emprunt avait eu lieu un premier
emprunt à l’italien qui avait donné escroquer, sur lequel on avait formé
régulièrement escroqueur / escroqueuse. Au XVIIe s., les deux formes escro-
queur et escroc coexistent 43, avec le même sens. Il est donc tout à fait
étonnant que Mme de Sévigné, qui connaissait certainement les deux mots,
ait cependant choisi de dire une escroc (1657) :

… il me semble que vous me prenez pour une escroc… (Lettres, 838).
alors qu’elle aurait pu avoir recours à escroqueuse. En l’absence de marque
flexionnelle, elle a donc spontanément choisi de former le féminin par
l’article, ici l’indéfini.

Pour l’espagnol, voici le cas suivant, qui est intéressant en particulier par
son ancienneté :

…Para decirla y responder a lo que se nos pregunta, que digamos algo de esta
enfermedad y dolencia. Y plega a Dios no nos suceda lo que al otro médico
(que por estar cansado y por vía de entretenimiento lo quiero contar) : habíe
ganado una médico grande fama de conocer enfermedades porque un día, en-
trando a hacer la primera visita a un enfermo, halló el aposento lleno de
cáscaras de melón y durazno… (San Juan de la Concepcíon, La llaga de
amor, c. 1605, p. 148, apud CORDE)

42. Orthographe initiale escroq.
43. V. le Dictionnaire de l’Académie 1694 et Furetière 1690.
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Cet autre exemple montre cependant que le statut du masculin et du fémi-
nin ne sont peut-être pas aussi clairs qu’on le croit, et que des études
détaillées s’imposent :

…Ocho años que no auscultaba a Ichaso. La última vez, lo hice acompañan-
do a una médico francesa, catedrático de Anatomía de la Sorbona, que con-
feccionaba una tesis sobre nuestra minoría étnica… (Iñaki Linazasoro, La
otra Guipuzcoa, 1969, p. 20, apud CORDE)
L’auteur n’a pas hésité à utiliser l’article, mais n’a pas voulu ou pas pu

féminiser catédrático en catedrática.
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La représentation de la langue dans les parémies catalanes. Étude
comparative

Mònica GÜELL
Université Paris-Sorbonne, Séminaire d’Études Catalanes - CRIMIC (EA 2561)

Jo dicto el mal, dicto el bé,
i governo cel i terra :
amb mi s’adora al bon Déu,
i amb mi es blasma i amb mi es peca
Soldats de marfil
la guarden en una humida presó,
i malgrat això, per ella
es revoluciona el món.

On aura deviné que c’est à l’héroïne de ces devinettes catalanes que nous
allons consacrer cette communication. Une héroïne dotée d’une grande force
et de larges pouvoirs, dont témoignent les parémies. On étudiera ici la
représentation de la langue dans les parémies catalanes, espagnoles et
françaises. Nous entendons la langue dans l’acception première, c’est-à-dire
l’organe de la parole (« agent principal de la paraula »), qui a engendré un
nombre considérable de parémies de différentes espèces, à savoir les locu-
tions, les expressions proverbiales ou les proverbes ; en revanche, la
deuxième acception, la langue comme système, ne donne, à notre connais-
sance, qu’un seul item en catalan, le proverbe «Moros vells no aprenen
llengües» (entrée llengua dans DCVB et Farnés). Quelles sont les traductions
des parémies catalanes en espagnol et en français ?

Le corpus est constitué par les parémies comprenant le mot-clé llengua
puisées dans les entrées correspondantes dans le Diccionari català-valencià-
balear (DCVB), le Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans, segona edició (DIEC2) et dans Farnés, Paremiologia catalana
comparada (1992-1998) 1. Pour la traduction, outre Farnés qui fournit le cas
échéant des équivalences dans plusieurs langues romanes, on a consulté pour
l’espagnol le Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda
edición (DRAE) ; Martínez Kleiser, Refranero general ideológico español
(1978) ; Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales ; Parés i
Puntas, Diccionari de refranys Català-Castellà / Castellà-Català (1997).
Pour le français, le Trésor informatisé de la Langue Française (TLF) ; Rey
& Chantreau, Dictionnaire des expressions et locutions (1997) ; Montrey-
naud, Pierron, Suzzoni, Dictionnaire des proverbes et dictons (2006), Sevilla
Muñoz, Cantera Ortiz de Urbina (ed.), 877 refranes españoles con su

1. Pour tous les exemples, nous indiquerons les sources abrégées : DCVB, L = Farnés.
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correspondencia catalana, gallega, vasca, francesa e inglesa (1998) et le
Refranero multilingüe en ligne dirigé par Julia Sevilla. On a dû écarter les
proverbes et locutions comprenant les mots-clés parlar, dir, xerrar, callar,
trop nombreux pour être exploités dans les limites ici imposées.

Après un rappel succinct de certaines caractéristiques des proverbes –
critères généraux du figement et traits définitoires – on établira une descrip-
tion formelle des parémies centrée sur les structures rimiques, les parallé-
lismes, les comparaisons et métaphores qui façonnent le signifiant, puis on
décrira sommairement les modèles d’énoncés. On examinera enfin les
champs sémantiques des parémies catalanes, et leur traduction en espagnol et
en français avec une approche comparative.

1. Quelques caractéristiques des proverbes
Parce qu’offrant un résumé clair et précis sur les traits définitoires des pro-
verbes et leurs caractéristiques, qu’il nous soit permis de citer ici Jean René
Klein (2010 : 188) :

À côté des caractères généraux du figement (unités codées mémorisées à
signification globale, le plus souvent non compositionnelle ; une certaine
rigidité formelle, à des degrés variables ; un sens stable) (Klein 2007a ;
Lamiroy & Klein 2005), phénomène auquels ressortissent les proverbes
(Anscombre 2005 ; Klein 2007b), on notera les traits essentiels qui permet-
tent de distinguer les proverbes et dictons d’autres séquences figées (Ans-
combre 2006 ; Kleiber 1989, 2000) :

• ce sont des prédications autonomes, ce qui les différencie des expres-
sions verbales [...]

• à caractère générique, indépendantes d’un ancrage situationnel qui
caractérise les phrases figées, appelées aussi « situationnelles » [...]

• exprimant une vérité par défaut, comme le montrent ces proverbes de
sens contradictoire [...]

Comme traits secondaires, on retiendra le caractère oral, traditionnel et
collectif des proverbes et dictons, à quoi s’ajoutent souvent des traces
d’archaïsme, des particularités syntaxiques et une préférence pour les
séquences rythmées (Anscombre 2006 ; d’Andrea 2007, 2008).
L’opinion de Jean-Claude Anscombre (2010 : 37) sur le figement des

proverbes et leur transmission est également éclairante :
Suelen incluirse los refranes dentro de la categoría de las expresiones fijas,
tesis que suele ir acompañada de otra tesis, a saber, la de su fiel transmission
de generación en generación. Como ya argumenté en Anscombre 2000, si
bien hay, como en toda categoría lingüística que se precie, elementos fijos, la
fijación léxica no es un rasgo característico de estas formas sapienciales.
Aparte de los argumentos propiamente lingüísticos, pueden aducirse a favor
de esta tesis dos argumentos: a) Suelen existir variantes, y no solamente léxi-
cas; b) Desde un punto de vista sincrónico, los refranes suelen modificarse
para estar acordes con la sintaxis, la semántica y el léxico vigentes.
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2. Une typologie formelle des parémies
2.1 Des éléments rimiques et rythmiques

Parmi les énoncés non rimés comprenant llengua (llenguo), on trouve :
La llengua vaja, i les mans quietes (DCVB Val.)
Qui té llengua, ha de tenir fets (DCVB)
Molta llengua i pocs fets (L373)
Llengua llarga és senyal de mà curta (L322)
Acurça llengua o allarga bossa (DCVB Men., L326)
Homo petit, llengo llarga (DCVB Mall.)
Poble petit, llengo llarga (DCVB Men.)

et parmi les rimés :
Qui llengua ha, a Roma va (DCVB, L385)
Qui llengua ha i sap parlar, no es perd en nul llogar (L386)
Qui sa llengua no constreny, té molt poc seny (L387)
La llengua no té ossos, i en trenca de ben grossos (DCVB, L355), et la
variante de Majorque :
Sa llengo no té os, i el trenca ben gros
La llengua és poca de tall i fa gran tall (L349).
Llengua muda mai fou batuda (L365).
Llengua muda no és abatuda (L366).
La llengua beneeix u la llengua maleeix (L 344)
Sa llengu beneeix i sa llengu maleeix
La llengua beneeix i la llengua maleeix (DCVB, Minorque)
Llengua de mel, llengua del cel (L359)
Llengua de mel llengua al cel (L359)
Llengua de murmurador, fereix de traïdor (L360)
Llengua atrevida, molts mals se crida (L357)

Avec le diminutif llengüeta :
Qui tinga llengüeta, que tinga bosseta (L388)
Les structures binaires sont très nombreuses. Les deux segments peuvent

avoir des structures rythmiques identiques ou non, mais l’effet de parallé-
lisme est réel dans tous les cas 2. Parmi les énoncés rimés, on a :

La llengua beneeix u la llengua maleeix
La llengua beneeix i la llengua maleeix
Llengua de mel, llengua de cel
La llengua no té ossos, i en trenca de ben grossos
La llengua és poca de tall i fa gran tall.

2. Sur le bimembrisme, voir Jean-Claude Anscombre (2010 : 38).
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2.2 Les fleurs de la rhétorique

Les locutions parémiques utilisent souvent des fleurs de la rhétorique telles
que comparaisons, métonymies, synecdoques et métaphores. Dans le corpus
ici étudié, breviari, sac de nous, cans, ganivet, mala llaga, pebre, mel, mans,
tisores sont les comparés :

Tenir més llengua que un ganivet de dos talls (L395)
Les llengües no són tisores, però són més talladores (L356)

cette dernière attestée chez Verdaguer.
La locution Tenir més llengua que... pour désigner ceux qui sont très

bavards se prévaut de comparaisons telles que :
Tenir més llengua que un breviari lletres (DCVB, Empordà)
Tenir més llengua que un sac de nous (DCVB, Pallars)
Tenir la llengua més llarga que els cans (DCVB, Mallorca)
On trouve le nombre seize dans:
Tenir més llengua que setze (L394)
Esser un tot llengua o un setze llengües o tenir llengua per setze (DCVB).
La comparaison Més... que... est une autre structure productive comme en

attestent les exemples suivants :
La llengua fa més mal que cap punyal (L352)
Més mal fa la llengua que els cops (L369)
Més mata una mala llengua que una mala llaga (L370)
Més pica una mala llengua que tot el pebre (L371)
Ne mata més la llengua que l’espasa (L376)
La structure Val més n’offre qu’un seul item :
Val més una bona llengua que una bona hisenda (L397)

qui signifie d’après DCVB : « El qui sap expressar-se bé i de manera persua-
siva té grans mijans per a fer fortuna ». Mais cette affirmation est-elle
toujours d’actualité, en ce XXIe siècle ?

On soulignera les structures métaphoriques Llengua de mel, llengua del
cel – DCVB : «les paraules afalagadores tenen un so deliciós per al qui les
rep» (Val.) – ou encore Llengua llarga és senyal de mà curta (L322). La
structure métaphorique se double ici d’une antithèse long / court, fort produc-
tive en parémies.

2.3 Les modèles d’énoncés

La plupart des énoncés sont des affirmations qui définissent ou décrivent une
propriété de la langue ou du locuteur, souvent introduits par le verbe
« ésser » ou « estar », comme dans:

El que no peca de llengua és perfecte (L339)
De males llengües, l’infern n’està empedrat (L 337)

pour signifier que le monde est plein de médisants.
La llengua és senyal de ço que el cor desitja (L350)
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Mossegar-se la llengua és pensar mal (L375)
Pour recommander le silence, on dira à Majorque ou à Minorque :
Sa llengo està bé dins sa boca (DCVB)
Mais on trouve aussi d’autres verbes, comme dans la parémie :
Ne mata més la llengua que l’espasa (L 376)
En revanche, les injonctions sont quantitavivement moins fréquentes :
Ficar-se la llengua al cul ou a la butxaca (veure’s obligat a callar)

s’emploie surtout sur le mode de l’injonction :
Fica’t la llengua en la sabata (L342)

et les variantes :
Fica’t la llengua a la butxaca

ou les bien grossiers :
Fica’t la llengua al cul
Vés i posa’t la llengua en lo cul
Et encore :
Acurça llengua o allarga bossa
Guarda’t de mala llengua
Al malparlat, la llengua li caiga (L330)
No escoltes llengua de mel, si el cor és de fel (L377).

3. Étude comparative des champs sémantiques : catalan, français, espagnol
Avant de classer les parémies catalanes sur la langue et d’en proposer une
traduction, rappelons que les thèmes et motifs, voire les métaphores des
proverbes de l’aire romane proviennent d’un fonds commun latin, ce qui fait
que nous comprenons assez aisément les locutions des autres langues
romanes, comme le rappelle Jean-Claude Anscombre (2009 : 9) :

[...] le domaine sententieux indoeuropéen provienne majoritairement d’un
fonds commun latin, éventuellement issu du grec classique, que ce soit au
niveau de l’idée de base (invariant sémantique), ou même parfois de la forme
(invariant formulaire). Même les métaphores usuelles sont communes à nos
cultures européennes – plus particulièrement dans le monde méditerranéen-
et font que généralement, nous comprenons sans problème la plupart des
formes sentencieuses d’une autre langue indoeuropéenne.
Les parémies des langues romanes offrent une riche palette de locuteurs :

ceux qui savent parler, les beaux parleurs, les bavards, les médisants, les
silencieux, les francs, les frimeurs, les menteurs. La clarté, la franchise, la
mesure, la louange ou la médisance, la tromperie, le mensonge, l’hypocrisie
sont les qualités ou les défauts représentés. Concernant la traduction des
parémies, deux remarques d’ordre général s’imposent. Premièrement, comme
dans toute expérience de traduction, on tentera de dire presque la même
chose selon la formule de Umberto Eco (2006). Deuxièmement, la traduction
des locutions figées, proverbes et formules sentencieuses pose des problèmes
spécifiques (Zuluaga 1999, Ugarte 2001, Anscombre 2009). Dans les cas où
il y a des équivalences ou des correspondances formelles et sémantiques,
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elles n’expriment pas toujours la même chose que dans l’original. Lorsqu’il
n’y a pas dans la langue d’arrivée de locution équivalente, le traducteur a le
choix entre plusieurs possibilités, comme nous verrons ci-après.

3.1 Les parémies qui recommandent le silence
Bé està la llengua dins la boca (L332)

est traduite par Farnés Al buen callar llaman Sancho (Correas n°1549) 3.
Llengua muda mai fou batuda (L365)
Llengua muda no és abatuda (L366).

Farnés précise que « batuda » signifie « vençuda » dans le langage des
enfants et offre l’équivalence espagnole En boca cerrada no entran moscas.
Correas offre cette version du proverbe : En boca cerrada no entra mosca ni
araña (n° 8415). 877 refranes (1998) et Le Refranero multilingüe traduisent
cette dernière par les traductions littérales A boca tancada no hi entren
mosques (aussi chez Farnés) et En bouche close jamais mouche n’entra, alors
que l’énoncé figure au présent dans Montreynaud et alii : En bouche close
jamais mouche n’entre. Or si la parémie catalane est encore en usage de nos
jours, sa traduction française ne peut que faire sourire par son archaïsme
(Anscombre 2009). Tout aussi archaïque, Langue muette n’est pas battue
(MC).

Llengua que no parla, Déu no l’ou
Boca que no parla, Déu no l’ou

est ainsi glosée : « moltes vegades els assumptes es compliquen perquè no hi
ha prou franquesa o perquè no es dieuen clarament les coses » (DCVB).

Ficar-se la llengua al cul / a la butxaca : «veure’s obligat a callar» (DCVB).
Fica’t la llengua en la sabata (L342)

et les variantes :
Fica’t la llengua a la butxaca / al cul
Vés i posa’t la llengua en lo cul.
La parémie espagnole est un calque au registre tout aussi grossier :
Meterse alguien la lengua en el culo (DRAE : « Tener que dejar de hablar »
ou « callarse »)

et Correas recueille le proverbe :
Meta la lengua en la boca, y calle. «De ordinario se dice meta la lengua en el
culo, y calle» (n° 14255)
Avec un signifié proche, on trouve Mossegar-se la llengua (L375),

Morderse la lengua, Se mordre la langue : « regretter vivement d’avoir dit
quelque chose » ou « s’empêcher au dernier moment de parler » (mordre sa
langue avant 1419, d’après Rey & Chantreau 1997). Également : Mossegar-
se la llengua és pensar mal (L375), traduit par Farnés : Morderse la lengua
es mal pensar (attesté au XVIe siècle par Núñez) et Mordre sa langue est mal
penser.
3. Le proverbe Fais de ta bouche une prison, pour mettre ta langue a la raison, glané sur une base de
données en ligne du Ministère de la Culture (MC), dont l’image de la langue prisonnière rappelle
celle de la devinette citée en épigraphe, est probablement un hapax.
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Autres locutions : Avoir un bœuf sur la langue, Avaler sa langue. Tenir sa
langue : se retenir de parler (XVIIe, d’après Rey & Chantreau), se taire à bon
escient, garder le secret (Académie française, 9e éd.). Pour les paroles in-
discrètes qu’on laisserait échapper, le catalan dit Fugir o escapar-se li la
llengua, « escapar-se li paraules indiscretes » et Anar-se’n de la llengua (DI-
EC2) ; en français Ne pas savoir tenir sa langue / Ne pas tenir sa langue, en
espagnol Escapársele a alguien la lengua / Írsele a alguien la lengua,
« escapársele palabras que no quería decir » (DRAE), Irse de la lengua /
Echar alguien la lengua al aire, au registre familier : « decir inconsiderada-
mente lo que no quería o no debía manifestar » (DRAE).

3.2 La mesure et la concision
Qui sa llengua no constreny, té molt poc seny (L387).
La llengua curta i la vista llarga
Sa llengo curta i sa vista llarga (L345, Rul.lan Quijote, I part, cap IV)
Llengua curta i mans llargues
Acurça llengua o allarga bossa (L326)
Cette parémie de Minorque recommande de moins parler et d’agir plus

généreusement (DCVB).
Citons en français : Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche

avant de parler, il faut mûrement réfléchir avant de parler, en espagnol : Hay
que darle siete vueltas a la lengua antes de hablar et pour prôner les vertus
de la mesure, Alquimia probada, tener la lengua refrenada (Correas n° 2081)
qui n’est plus en usage de nos jours.

3.3 La médisance

La médisance, on s’en doute, est fort productive en parémies :
De males llengües, l’infern n’està empedrat (L337)
En France, l’enfer est pavé de bonnes intentions, mais on ne dit pas la

même chose : « les bonnes intentions ou résolutions aboutissent souvent à
des résultats exécrables » (Rey & Chantreau).

Al malparlat, la llengua li caiga (L330)
traduit par Farnés : «(1) Mala boca peces coma (2) A las malas lenguas, tije-
ras buenas / Con lo que dices lo atices.» La parémie figure chez Correas sous
les formes :

A las malas lenguas, tijeras (n° 600)
A las malas lenguas, tijeras para cortarlas (n° 497)
El que no peca de llengua és perfecte (L 339)
Guarda’t de mala llengua (L343)
A la llengua torta, busca-li la volta (L328)
Llengua de murmurador, fereix de traïdor (L360, Farnés cite Verdaguer,
Aforística)
On pourrait ajouter ici les parémies classées sous la rubrique « La langue,

une arme redoutable ».
La llengua no té ossos, i en trenca de ben grossos (L355).
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Posar a qualcú la llengua damunt (DCVB, Bal.)
Passar-lo per la llengua (DCVB, Cat.)
Portar-lo entre llengües (DCVB, Val.) : «malparlar d’ell, malfamar-lo».
La même locution est attestée dans Correas :
Poner la lengua en alguna persona : «cuando se murmura» (n° 18554)
Les locutions espagnoles Andar en lenguas, au registre familier : «Ser

con frecuencia objeto de conversaciones, o de habladurías y murmuración»
ou Traer en lenguas a alguien / Traer en bocas (DRAE) correspondent au
sens de ces locutions catalanes. En français, on peut traduire par « voler de
bouche en bouche, être sur toutes les lèvres ».

Homo petit, llengo llarga (Mall.)
Poble petit, llengo llarga (Men.) : «significa que els homes petits solen xerrar
molt, i que en els pobles petits és freqüent la murmuració» (DCVB)
Un coup d’oeil au Refranyer d’Amades (section « Refranys geogràfics »)

illustre le bien-fondé de ce proverbe !

3.4 Hypocrisie et mensonge
Llengua falsa no ama veritat (L362)
Llengua llarga, cau de mentides (L363)
Montreynaud et alii citent : De grands langages, grandes baies [men-

songes], attesté chez Baïf, 1597, mais le caractère archaïque fait aussi
sourire, ne serait-ce que par le mot « baie ».

3.5 Louange, belles promesses, séduction
Llengua de mel, llengua del cel
Llengua de mel llengua al cel (L359).
No escoltes llengua de mel, si el cor és de fel (L377)

en français : Miel sur la bouche, fiel sur le cœur (qualifié de régional par
Montreynaud et alii).

Boca de miel, y manos de hiel (Correas n°3707)
Avoir la langue dorée (vieilli) « Parler facilement, élégamment, de façon

habile et ornée, généralement trompeuse », et tout aussi vieux, une langue
pelue (Rey & Chantreau).

No tenir més que llengua («promettre o bravejar molt i sense fonament»
DCVB)
Qui té llengua ha de tenir fets («significa que el qui promet o braveja, ha de
complir» DCVB)
Fer-se llengües d’algú o d’alguna cosa
No deixar-se llengua
No bastar llengües («fer grans lloances d’aquella persona o cosa» DCVB)

3.6 Bien s’exprimer, parler gentiment, délicatement
Val més una bona llengua que una bona hisenda (L397)
Faire merveille du plat de la langue (TLF) signifie « chercher à étonner,
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à étourdir par de grandes phrases, des récits extraordinaires ». La locution est
à rapprocher de No el penjaran per falla de llengua (« es diu d’una persona
molt xerradora i que té molta retòrica, viva i convincent », DCVB). Mais le
sens est bien différent dans Jamais beau parler n’écorcha la langue
(Dictionnaire de l’Académie française), où « bien parler » est à prendre au
sens propre, et sans les nuances de Faire merveille du plat de la langue.

877 refranes españoles et Le Refranero multilingüe offrent la traduction
Cortesía de boca, mucho vale y poco cuesta (Correas n° 5650 : Cortesía de
boca, mucho vale, y poco costa), dont la traduction catalane est Cortesia de
boca, molt val i poc costa.

Qui llengua ha, a Roma va («vol dir que a força de preguntar s’arriben a sa-
ber les coses o anar allà on es vol», DCVB)
Quien lengua ha, a Roma va. Qui langue a, à Rome va (vieux) ou En
demandant on va à Rome (Montreynaud et alii)
Preguntando se va a Roma.
Mais la glose du Refanero multilingüe n’explique pas la même chose :

«Enseña que se debe pedir explicaciones o aclaraciones ante cualquier
duda».

3.7 Parler librement et franchement
No tenir la llengua travada, o No tenir rues (o pèls) a la llengua : «esser
propens a parlar sense dissimuls ni eufemismes»,

tout comme dans l’espagnol No tener alguien pelos en la lengua (DRAE) ; le
français, lui, change les poils de la langue pour la poche dans Ne pas avoir sa
langue dans sa poche (« parler avec facilité et notamment répliquer » (Rey &
Chantreau). On a déjà rencontré l’image de la poche en catalan, mais pour
exprimer autre chose. Ont un sens proche :

No tenir la llengua arrendada («parlar amb llibertat, sense sotmetre’s a
imposicions d’altri», DCVB)
Dir tot el que ve a la llengua («dir tot allò que es té ganes de dir, sense
reprimir-se gens», DCVB).

3.8 Faire parler
Estirar la llengua a qualcú : «fer-lo parlar provocant-lo hàbilment a dir coses
que sense aquella provocació no diria» (DCVB)

que l’on peut traduire par Tirar de la lengua a alguien, au registre familier et
en français par Tirer les vers du nez : «Obtenir de quelqu’un, par la parole,
une information qu’il ne souhaite pas donner» (TLF), « lui arracher
adroitement des secrets » (Rey & Chantreau) ou Délier, dénouer la langue, et
lorsqu’on veut chercher noise ou délier la langue, l’espagnol dira Buscar la
lengua a alguien.

3.9 Loquacité

La loquacité génère un grand nombre de parémies métalinguistiques :
Tener alguien mucha lengua (registre familier : «ser demasiado hablador»)
Tenir molta llengua algú, «dir més que no farà, parlar més que no deuria, no
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callar per desvergonyiment, irreverència, etc.», DIEC2)
Avoir bien de la langue (vx) (Ac.)
Avoir la langue bien (trop) longue, « Parler trop, ne pas se taire à propos »
(TLF)
Largo de lengua, «que habla con desvergüenza o con imprudencia» (DRAE).
Escalfar-se la llengua, «parlar extensament» (DCVB)
En espagnol, Calentársele a alguien la lengua / la boca offre deux sens :

«Hablar con extensión, explayarse en el discurso o conversación acerca de
algún punto» et «Enardecerse, prorrumpir en verdades, frescas o palabras
descompuestas» (DRAE). Correas précise pour Calentarse la boca : «hablar
mal, desbocarse un caballo» (n° 4349).

Darle a la lengua
Avoir la langue bien pendue
Avoir la langue bien /mal affilée (XIVe)

expriment aussi la loquacité. Les locutions ou proverbes suivants s’appuient
souvent sur des structures comparatives :

Tenir més llengua que mans (L393)
équivalent de Llengua curta i mans llargues ;

Llengua llarga és senyal de mà curta
traduit par La lengua larga es señal de mano corta (Correas n° 12398) ou
escasa (n° 12399) ou

Lengua longa, señal de mano corta (n° 12400)
en français Longue langue, courte main (Montreynaud et alii), totalement
archaïque.

Pour
Tenir més llengua que setze

Farnés cite Lengua bardela que per sete favela et lengue catorsese pour
l’italien, Núñez pour l’espagnol Lengua demasiada, que por siete habla,
également dans Correas n° 12394. Nous avons déjà mentionné (§ 2.2) :

Tenir més llengua que un breviari lletres
Tenir més llengua que un sac de nous
Tenir la llengua més llarga que els cans
Esser un tot llengua o un setze llengües o tenir llengua per setze (DCVB)
Tenir més llengua que un ganivet de dos talls (L395)
Sembla que ha menjat llengua
Sembla que hagi menjat llengües (L389)

qui dit le contraire d’avaler sa langue en français.
Molta llengua i pocs fets (L373)

a été traduit par Más son los amenazados que los acuchillados ou El mal del
milano las alas quebradas y el pico sano (Farnés). Ici, la langue a disparu au
profit d’autres images. De sens semblable, Molta llengua i poques mans
(L374) est traduit par Farnés No diga barba lo que no haga.
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Amb la meitat de la llengua en tindries massa, i amb llei [gens] en tindries
prou, «es diu al qui xerra massa» (DCVB, Empordà)

3.10 La langue, une arme redoutable

Comme corollaire du champ sémantique précédent, la langue est souvent
comparée à une arme, qu’elle surpasse en danger. En catalan, on trouve des
comparaisons avec la hache, le poignard, l’épée ou les ciseaux. En voici
quelques exemples :

Tenir llengua de destral : «esser malparlat i calumniador» (DCVB, Cast., Val.
Farnés : d’astral, L392)
La llengua és poca de tall i fa gran tall (L 349)
La lengua del mal amigo, más corta que cuchillo (Correas n° 12397)
Más hiere mala palabra que espada afilada (Correas n° 13650)
La llengua fa més mal que cap punyal (L352)

et les traductions de Farnés :
Sanan llagas y no malas palabras
La lengua del mal amigo más corta que cuchillo
Más hiere mala palabra, que espada afilada
Un coup de langue est pire qu’un coup de lance.
La llengua no romp cap os però trenca el més gros (L353)
La llengua no té os i sí parla ben gros (L354)
La llengua no té ossos i en trenca de ben grossos (L355)

avec de nombreuses variantes.
La lengua no tiene hueso, pero corta lo más grueso

ne figure pas chez Farnés, alors qu’on le trouve dans le Refranero multilin-
güe.

Les llengües no són tisores, però són més talladores (L356, Farnés cite Ver-
daguer).
On retrouve l’image du couteau dans les parémies espagnoles El mal

pajarillo la lengua tiene por cuchillo cité à propos de Llengua atrevida molts
mals se crida (L357).

Enfin, le caractère tranchant et affuté se lit dans la locution Tenir la
llengua ben esmolada (L390), traduite en français par Avoir la langue bien
affilée, dont la connotation peut être méliorative ou péjorative.

Refermons cette longue liste par un proverbe espagnol construit sur des
images tout aussi tranchantes et percutantes en une belle gradation résumant
tous les dangers de la langue :

No hay tal instrumento como la lengua: ella es hacha, ella es sierra, ella es
cepillo, ella es barrena (Martínez Kleiser)
Enfin, la langue tue :
Llengua solta mata son senyor (L367)
No diga la lengua lo que paga la cabeza (Farnés)

et autres variantes telles que :
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A veces dice la lengua lo que paga la cabeza
No diga la lengua por do pague la cabeza (Correas n°18515)
Por la boca muere el pez
Més mal fa la llengua que els cops (L369)
Més mata una mala llengua que una mala llaga (L370)
Ne mata més la llengua que l’espasa (L376)
Farnés propose un bien archaïque : Tel coup de langue, es pire qu’un

coup de lance 4.

3.11 Le miroir de l’âme ou du cœur
Diu la llengua, quan no ment el que el cor desitja i sent (L338)
No dice más la lengua que lo que siente el corazón (877 refranes)
Du même champ sémantique,
La llengua és senyal de ço que el cor desitja (L350, Farnés cite Tirant lo
blanc)
De l’abundància del cor parla la boca (saint Mathieu)
De l’abundància del cor la boca en vessa
De l’abondance du cœur la bouche parle (Montreynaud et alii)
De la abundancia del corazón habla la lengua (877 refranes et Refranero
multilingüe)
El que no peca de llengua, és perfecte (L339)
En la llengua de l’home, es coneguda la saviesa sua (L340, Farnés cite Isabel
de Villena).
La llengua és el mirall del ventre (L348)

traduit par La langue est le miroir du ventre (MC), à notre connaissance non
répertorié ailleurs.

3.12 Réversibilité
La llengua beneeix u la llengua maleeix (L344)
La llengua beneeix i la llengua maleeix
La lengua bendice y maldice.
Sa llengo és lo més dolç i lo més agre («vol dir que parlant es pot fer molt de
bé i molt de mal», DCVB, Mall.)

correspond au proverbe espagnol No hay cosa más amarga ni más dulce que
la lengua (Martínez Kleiser).

Enfin, hors classement, et en prenant « langue » dans le sens de « système
d’expression verbale », on trouve en catalan Moros vells no aprenen llengües
(DCVB, «significa que les persones de certa edat ja no estan en disposició
d’aprendre coses noves, com hi estan els joves»), et en français L’usage est
le tyran des langues (Montreynaud et alii : « l’usage prévaut sur les règles »).

Il est temps de conclure en deux points. Premièrement, concernant la
représentation de la langue dans le corpus parémique catalan, on a pu

4. Ainsi orthographié chez Farnés.
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constater une grande variété de parémies comprenant le mot « langue »,
variété qui correspond aux différentes situations de communication et qui
demanderait à être complétée par d’autres mots-clés tels que paraula, parlar,
callar, xerrar, dir, du champ sémantique de la communication.

Deuxièmement, la traduction des parémies n’est jamais une tâche aisée,
malgré la romanicité des thèmes ou motifs, voire de certaines métaphores.
Dans bon nombre d’exemples la traduction dit presque la même chose, et
tout se joue sur ce « presque ». Dans d’autres cas, on ne dit pas la même
chose ou on se trouve devant une impasse. Sans parler des outils de
recherche et des problèmes méthodologiques auxquels se trouve confronté le
traducteur (Anscombre 2010). Á l’heure de la langue muesli et de la langue
de bois, du prêt à parler qui sont, peut-être, les reflets d’une pensée figée,
s’interroger sur les parémies peut sembler d’un goût passéiste et futile. Mais
malgré les difficultés rencontrées, n’est-il pas de plus beau voyage que celui
qu’on entreprend dans les livres et les dictionnaires afin de percer le secret
des langues, en perpétuel mouvement ?
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Remarques sur l’impératif en catalan

Franc FLORICIC
Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle

On se propose ici de décrire une petite sous-classe de formes verbales du
catalan, en l’occurrence celle des impératifs monosyllabiques. L’impératif a
longtemps été négligé dans la littérature linguistique. Or, son intérêt réside en
ceci qu’il mobilise tous les champs de l’analyse linguistique : de la syntaxe à
la phonologie, en passant par la morphologie et la pragmatique. On se
concentrera ici sur la morpho-phonologie de l’impératif catalan, en se
demandant notamment si ces impératifs sont soumis à quelque contrainte de
minimalité. On verra que ces impératifs violent (ou du moins peuvent violer)
les contraintes de Minimalité, ce qui pose inévitablement la question de la
pertinence de cette contrainte en catalan.

1. Impératif
L’une des caractéristiques essentielles que l’impératif partage avec le vocatif
est son enracinement discursif. De fait, l’un et l’autre sont polarisés autour de
l’allocutaire et laissent à l’arrière-plan le locuteur. En tant que tel, l’impératif
se distingue donc par des propriétés prosodiques qui l’opposent radicalement
aux autres temps et modes. Cet aspect des choses est particulièrement
pertinent dans les cas où l’impératif est morphologiquement syncrétique avec
l’indicatif. Si l’on prend en considération une expression telle que menja
[ˈmenʤəә] ‘il / elle mange’, l’on a affaire à un énoncé purement constatif
dans sa variante pragmatiquement neutre ; mais sa valeur est clairement
directive si on lui associe un contour prosodique approprié (cf. menja!).

(1)
●
↑
|
|
|

(●)

Il a été reconnu depuis lontemps que le début de mot jouissait d’un statut
particulier. On sait en effet depuis au moins Kruszewsky et Schuchardt que
le début de mot joue un rôle crucial dans la reconnaissance des unités
lexicales. A l’impératif et au vocatif, le début de mot joue même un rôle plus
important encore, car c’est le contour intonationnel qui marque d’emblée la
nature de l’acte de parole en question ; c’est la raison pour laquelle la fin de
mot peut subir des troncations radicales. Du point de vue morphologique, les
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impératifs sont caractérisés par leur brièveté et l’absence de marques
flexionnelles, et ces propriétés reflètent d’une manière iconique la relation
immédiate – on pourrait dire non-médiate – marquée par l’impératif (2 sg.).
Cette relation peut être représentée comme en (1), qui illustre le caractère
asymétrique de la relation qui soutend l’impératif : le terminus a quo de la
relation est d’une certaine manière occulté, alors que le terminus ad quem est
quant à lui mis au premier plan du scénario dialogique.

2. Minimalité
On a reconnu depuis longtemps que la taille des mots indépendants ne devait
pas être inférieure à un certain gabarit prosodique. Tel était par exemple le
point de vue d’Antoine Meillet dans son analyse de l’aoriste en arménien
ancien. Se demandant pourquoi l’ancien arménien avait conservé l’augment à
la 3e personne du singulier, Meillet (1900 : 16) remarquait justement que
« Les formes grammaticales très brèves sont souvent éliminées au profit de
formations plus longues et ayant plus de corps phonétique. C’est à cette ten-
dance qu’est due, on le sait, la conservation de l’augment en arménien an-
cien. La 3e personne du singulier de l’aoriste a l’augment dans tous les cas
où, sans augment, elle serait monosyllabique : beri, eber ; baçi, ebaç ».

En réalité, l’unité prosodique minimale peut varier de langue à langue,
mais partout dans le monde on peut signaler des langues dans lesquelles une
telle contrainte prosodique est à l’œuvre. Des contraintes sur le mot minimal
ont été identifiées dans un certain nombre de processus phonologiques, parmi
lesquels on peut signaler la formation des hypocoristiques, les phénomènes
divers de troncation, le clipping, etc. En revanche, le vocatif et l’impératif
ont curieusement été ignorés dans les discussions phonologiques, et lors-
qu’ils ont été pris en considération, ils ont souvent été signalés comme
offrant une illustration privilégiée de l’existence de Contraintes de Mini-
malité. C’est le cas notamment dans un certain nombre de langues africaines,
où l’impératif est l’une des formes les plus dépouillées.

Les données en (2) sont issues du Ndebele – langue bantoue parlée au
Zimbabwe – dans laquelle la 2e personne (sg.) de l’impératif correspond à
l’infinitif moins le marqueur infinitival úkú. On relève ainsi à l’impératif
do:nsa ‘tire !’ (cf. l’infinitif úkú=do:nsa), bhukú:tsha ‘nage !’ (cf. l’infinitif
úkú=bhukú:tsha), etc. Quand, en revanche, on a affaire à des racines mono-
syllabiques, Hyman remarque que “the stem cannot occur in its bare form in
the imperative, but rather acquires an augmentative syllable yi-” (cf. en (2b)
l’impératif yí:-lwa ‘lutte !’ en face de l’infinitif úkú:=lwa ; l’impératif yi:-
phá ‘donne !’ en face de l’infinitif úku:=phá, etc) :
(2) Le « mot minimal » en Ndebele

Infinitive Imperative Gloss
(a) Multisyllabic
C-initial úkú=do:nsa do:nsa ‘to pull’

úkú=bhukú:tsha bhukú:tsha ‘to swim’
úkú=khi:pha khi:pha ‘to put out’
úkú=búthéle:la buthelé:la ‘to heap up’
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(b) Monosyllabic
úkú:=lwa yí:-lwa ‘to fight’
úku:=phá yi:-phá ‘to give’
uku-dl-a yi-dl-a ‘to eat’
uku-z-a yi-z-a ‘to come’
uku-m-a yi-m-a ‘to stand’

Aussi les mêmes contraintes sont-elles à l’œuvre en Swahili. Le point
commun entre le Swahili et le Ndebele réside en ceci que l’impératif se
forme en effaçant le marqueur d’infinitif -ku, mais la stratégie utilisée pour
éviter qu’une forme soit sub-minimale est dans le cas du Swahili différente:
le marqueur d’infinitif est ici conservé justement dans les cas où autrement,
la racine serait subminimale. Avec les verbe polysyllabiques, on relève donc
en (3a) som-a ‘lis !’ (cf. l’infinitif ku-som-a), fany-a ‘fais !’ (cf. l’infinitif ku-
fany-a), etc. Lorsqu’en revanche on a affaire à des verbes monosyllabiques,
la marque d’infinitif ku- se maintient, d’où des impératifs tels que (3b) ku-l-a
‘mange!’, ku-nyw-a ‘bois!’, etc. :
(3) Le « mot minimal » en Swahili

Infinitif Impératif Glose
(a) Polysyllabique

ku-som-a som-a ‘lire’
ku-fany-a fany-a ‘faire’
ku-kat-a kat-a ‘couper’
ku-sahau sahau ‘oublier’
ku-pig-a pig-a ‘frapper’

(b) Monosyllabique
ku-l-a ku-l-a ‘manger’
ku-nyw-a ku-nyw-a ‘boire’
ku-j-a njoo ‘venir’
kw-end-a nend-a ‘aller’

Le point fondamental sur lequel on reviendra plus loin est que les con-
traintes de Minimalité ne s’appliquent pas d’une manière aveugle et systéma-
tique. De fait, si la contrainte de Minimalité en vigueur dans ces langues est
observée d’une manière assez régulière dans la plupart des racines monosyl-
labiques, il est des verbes qui peuvent très bien violer le seuil du Mot
Minimal. C’est le cas par exemple dans le dialecte Swahili de Kimakun-
duchi, dans lequel Bertoncini (1999) a pu relever des formes subminimales
parmi lesquelles on signale précisément des impératifs comme lya! ‘mange !’
(v. Kraska-Szlenk 2009 : 281) 1.

Avant de clore ce trop bref panorama, on rappellera que si en ancien
arménien la 3e personne du singulier de l’aoriste est pourvue de l’augment là
où autrement il serait monosyllabique, l’impératif, lui, est dépourvu d’aug-

1. Le même type de violation est attesté en Tswana, où Denis Creissels me signale l’existence de
formes telles que tlá ! ‘viens !’, qui coexiste avec la forme à augment etlá !
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ment et se présente sous la forme d’un thème nu monosyllabique. Comme le
rappelle Meillet (1905-1906 : 359), « Seule, la 2e personne du singulier de
l’impératif, qui est par excellence la forme brève des verbes dans la plupart
des langues, est restée monosyllabique [en arménien] dans ce dernier verbe
(i.e. lal ‘pleurer’) : lac̣ ‘pleure’ » :
(4) Les impératifs monosyllabiques en arménien ancien

dir ‘lay !’
lac ̣ ‘pleure !’
lic ̣ ‘fill !’
bac ̣ ‘ouvre !’
kac ̣ ‘reste !’

Or, les faits de l’arménien fournissent encore une fois une illustration de
ce que l’impératif peut violer l’interdiction des mots monosyllabiques. Aussi
verra-t-on dans le reste de cette contribution que la 2e personne (sg.) de l’im-
pératif en catalan peut elle aussi violer cette contrainte sur le mot minimal.

3. Impératif et minimalité en catalan
En catalan, divers travaux – notamment ceux de Teresa Cabré (1994, 1998,
etc.) – ont identifié le trochée moraïque comme le schème prosodique mini-
mal de cette langue. Aussi l’identification d’une telle contrainte de Mini-
malité s’est-elle appuyée en particulier sur l’existence de phénomènes
phonologiques tels que la formation des hypocoristiques. Or l’identification
du Mot Minimal ne semble pas devoir reposer uniquement sur la morpho-
logie nominale ; en l’occurrence, si on prend en considération la morphologie
verbale, il apparaît que de nombreuses formes verbales peuvent être réduites
à des syllabes CV ou CVC. C’est le cas en particulier d’un certain nombre
d’impératifs catalans. Mais avant de discuter le cas des impératifs, on
rappelera quelques éléments essentiels de la phonologie du catalan.

3.1 Aspects de la phonologie du catalan

3.1.1 L’inventaire phonologique

On ne s’arrêtera pas sur les détails du système consonantique du catalan,
dont l’inventaire exact continue de faire l’objet de débats. On retiendra pour
la discussion qui suit le système en (5) :
(5)

bilabiale labiod. dent. alvéol. prépalat. palat. vélaire
occlusives orale p b t d k g

nasale m (ɱ) n ɲ (ŋ)
fricatives (β) f v (ð) s z ʃ ʒ (ɣ)
affriquées ts dz ʧ ʤ
rhotiques vibrante r

battue ɾ
latérales l ʎ
approximantes j w
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Le catalan possède trois occlusives non aspirées : les bilabiales /p/ ~ /b/ ;
les apico-dentales /t/ ~ /d/ et les dorso-vélaires /k/ ~ /g/. Ces occlusives
peuvent avoir des réalisations (allophones) continues à l’intervocalique ou
après sonantes: [β, ð , ɣ ] (v. Brasington 1976 : 139). Elles sont réalisées
comme voisées en coda devant une consonne sonore (y compris les
sonantes), et comme non voisées en coda devant une consonne sourde ou
avant une pause (données et gloses extraites de Bermúdez-Otero & Payne à
paraître):

(6) a. /p/ escop-i-r [əәs.ku.ˈpi] ‘to spit’
escup molt! [əәs.ˌkub.ˈmol] ‘spit a lot!’
escup tot! [əәs.ˌkup.ˈt ̪ot ̪] ‘spit all!’
escup! [əәs.ˈkup] ‘spit!’

b. /b/ llob-a [ˈʎo.β̞əә] ‘she-wolf’
llop lliure [ˌʎob.ˈʎiw.ɾəә] ‘free wolf’
llop trist [ˌʎop.t ̪ɾist ̪] ‘sad wolf’
llop [ˈʎop] ‘wolf’

Comme l’italien, le catalan possède 7 voyelles en syllabe accentuée, mais
contrairement à l’italien, l’inventaire est réduit à trois voyelles en syllabe
atone. C’est ce que montre le tableau (7), avec les paires en (8) (Mascaró
1976 : 41 et 2008 : 96-97, Badia i Cardús 1991 : 141, Harris 2005, etc.) :
(7)

strong i e ɛ a ɔ o u

weak i əә u
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(8) prím əәprimár
sérp səәrpəәntí
pɛ́l pəәlút
gát gəәtɛ́t
ʎúm ʎuminós
gós gusɛt́
pɔ́rt purtuári

Les données en (7) et (8) montrent une configuration asymétrique des
voyelles antérieures et postérieures: à part [i], les voyelles d’avant sont
centralisées, alors que les voyelles postérieures passent à [u].

3.1.2 La structure syllabique

D’une manière générale, on peut dire que le catalan admet non seulement les
syllabes CV, mais également les syllabes CVC, CVCC et même CVCCC,
même si évidemment les schèmes les plus marqués structurellement sont
moins fréquents que les schèmes non marqués. En position d’attaque, le
catalan admet un maximum de deux consonnes, la seconde étant /r/ ou /l/.
Naturellement, toutes les combinaisons ne sont pas possibles : /fr/ et /fl/ sont
autorisés, mais pas */sɾ/, */sl/, */ʃɾ/, */ʃ/ (v. Wheeler 2005 : 78). On peut
donc résumer les contraintes sur la structure syllabique avec les exemples en
(9), empruntés à Prieto & Bosch-Baliarda 2006 : 241 (v. aussi Prieto 2006 :
234, Lloret 2008 : 209, 218) :
(9) Pas de coda Coda simple Coda complexe (2 C) Coda complexe (3 C)

u [ˈu] ham [ˈam] art [ˈart] erms [ˈerms]
‘one’ ‘fish hook’ ‘art’ ‘uncultivated.mpl’
bo [ˈbɔ] sol [ˈsɔl] part [ˈpart] text [ˈtekst]
‘good.ms’ ‘sun’ ‘part’ ‘text’
tro [ˈtɾɔ] tren [ˈtɾɛn] trens [ˈtɾɛns] bruscs [ˈbɾusks]
‘thunder’ ‘train’ ‘trains’ ‘abrupt.mpl’

Précisons que les groupes consonantiques finaux peuvent être simplifiés
de diverses manières dans les divers dialectes. C’est ce qui advient en parti-
culier avec les groupes homorganiques formés de latérale / nasale +
occlusive. Dans ce cas, comme le montrent les données en (10), l’occlusive
est effacée (v. Hualde 1992 : 402, Morales 1995: 45, etc.) – effacement qui
est typique du catalan central, du catalan nord-occidental, du roussillonnais,
du catalan d’Eivissa et du valencien septentrional, méridional et une partie du
valencien central ; d’un autre côté, ces groupes homorganiques sont préser-
vés dans une partie du valencien central, en mallorquain, minorquain et en
alghérais:
(10) /ˈkamp/ [ˈkam] [kəәmˈpɛt] ‘field’

/ˈpunt/ [ˈpun] [punˈtɛt] ‘point’
/ˈbaŋk/ [ˈbaŋ] [bəәnˈkɛt] ‘bank’
/ˈalt/ [ˈal] [əәlˈtɛt] ‘tall’
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Dans d’autres cas, une voyelle épenthétique est insérée afin d’éviter une
coda complexe en fin de mot. C’est ce que montrent les exemples en (11), où
le groupe consonantique final croît en sonorité et est donc suivi d’une voyelle
épenthétique (v. Lloret 2008 : 225). Cette voyelle épenthétique est un shwa
[əә] en catalan central, en roussillonnais et en catalan des Baléares, alors que
c’est un [a] en alghérais et un [e] dans les variétés occidentales (v. Lloret
2008 : 226-230) :
(11) *obr > ɔ́.βɾəә (cf. dɔ́ɾm)

*batr > bá.tɾəә
*apt > [áp.təә]
*alumn > [əә.lúm.nəә]
*tendr > [tɛ́n.dɾəә]
*llibr > [ʎí.βɾəә]
*pobr > [pɔ́.βɾəә]

Ajoutons qu’il existe une certaine variation intra-dialectale concernant
l’évitement des codas complexes, et que la contrainte sur les codas s’appli-
que d’une manière variable selon les catégories morpho-syntaxiques.

3.1.3 Le problème de -n / -r finaux

La question de -n et -r en position finale mérite une attention particulière. Le
/n/ final est effacé quand la syllabe finale du mot est accentuée, mais il se
conserve quand il est suivi d’un -s final flexionnel (données extraites de
Bibiloni 2008 : 273, v. également Nonell 1896 : 139, Mascaró 1976 : 86,
Moll 1991 : 98, Bonet, Lloret & Mascaró 2005). Avec un nom comme lliçó
‘leçon’, on peut considérer que la représentation phonologique est /ʎisón/, et
que l’output [ʎisó] est le résultat de l’effacement du /n/ final :
(12a) pa pans

català catalans
fi fins
ma mans
menorquí menorquins
so sons
lliçó lliçons

En revanche les syllabes atones en fin de mot conservent le -n final –
(12b) –, de même que les syllabes accentuées finales dont la nasale est suivie
en coda par une autre consonne – (12c) – (v. Mascaró 1976 : 86) :
(12b) plàtan [ˈpla.təәn]

examen [əәg.ˈza.məәn]
àton [ˈa.tun]
origen [u.ˈriʒəәn]

(12c) carn [ˈkarn]
contorn [kunˈtɔrn]
forn [ˈfɔrn]
torn [ˈtɔrn]
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Bibiloni (2008 : 273, n. 1) remarque que les formes de 3e personne du
singulier té (< tenir) et ve (< venir) sont les seules formes verbales qui ont
perdu leur /n/ final (v. également Mascaró 1976 : 142). On pourrait donc
considérer que l’effacement du /n/ final ne s’applique qu’aux formes nomi-
nales ou non verbales (v. Brasington 1976 : 131). Précisons à ce propos que
la présence vs absence du /n/ final a également un conditionnement morpho-
syntaxique : les formes dépendantes maintiennent en effet le /n/ final (cf. un,
algun, qualcun, cadascun, ben, bon, etc.), alors que les formes régissantes en
sont elles dépourvues (cf. u, algú, qualcú, cadascú, bé, bo, etc.) (v. Bibiloni
2008 : 274). L’effacement du -r final se produit en gros dans les mêmes
contextes que l’effacement du -n final. Une différence importante entre les
deux phénoménologies réside en ceci qu’au pluriel, la vibrante disparaît
devant -s final, contrairement à ce qui se passe avec la nasale [n] qui elle se
maintient dans ce contexte. L’effacement du -r final peut donc être illustré
par les exemples en (13) empruntés à Morales (1995 : 43-44) :
(13a) masc. sg. fem. sg.

primer [primé] primer+a [primérəә] ‘first’
clar [klá] clar+a [klárəә] ‘clear’
sencer [səәnsɛ]́ sencer+a [səәnsɛŕəә] ‘whole’
segador [səәɣəәðó] segador+a [səәɣəәðórəә] ‘reaper’

(13b) voler [bulɛ́] ‘to want’
voler-ho [bulɛ́ru] ‘to want it’
voler-te [bulɛ́rtəә] ‘to want you’

(13c) masc. sg. masc. pl.
primer [primé] primer+s [primés]
clar [klá] clar+s [klás]
sencer [səәnsɛ]́ sencer+s [səәnsɛś]
segador [səәɣəәðó] segador+s [səәɣəәðós]

Ajoutons pour être complet que d’une part, la vibrante réapparaît quand
elle est suivie d’un clitique ou un suffixe (v. Moll 1932 : 405-406), comme le
montrent les formes de féminin en (13a) et les formes verbales enclitiques en
(13b). D’autre part, même parmi les nominaux, on peut relever des paires
telles que flor [ˈflɔ] ‘fleur’ vs amor [əәˈmɔr] ‘amour’ ou cor [ˈkɔr̄] ‘cœur’, où
il ne semble pas que synchroniquement il y ait quelque motivation phono-
logique que ce soit derrière l’effacement ou le non-effacement de la nasale
finale 2. Ces cas sont traités par Morales comme des exceptions lexicales.

2. Discutant les données du dialecte de Ciutadella, Moll (1932 : 405) observe : «La r intervocàlica
llatina, tornada final en romànic, s’ha perdut, fins i tot en els monosíŀlabs: CLARU > klá, AURU > ɔ́.
En aquest darrer vocable s’ha reconstruït entre la gent menys culta la r final, i pronuncien ɔr; però la
gent antiga i poc lletruda segueix dient ɔ́. El mateix cal dir de THESAURU, que en menorquí dóna trəәzɔ́
i trəәzɔ́r, de AMORE que dóna əәmó i əәmór, i de COR, que ha format kɔ i kɔr, segons el grau de cultura
del qui parla.»
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3.2 Le mot minimal et les hypocoristiques catalans

On peut à présent, avec à l’esprit les données phonologiques qui précèdent,
en venir au problème de la minimalité et à la manière dont elle se manifeste
en catalan. On s’appuyera essentiellement sur un type de processus mor-
phologique qu’on a souvent invoqué comme un révélateur des contraintes sur
le mot minimal d’une langue, à savoir la formation des hypocoristiques. Sur
la base de ce que montrent les hypocoristiques du catalan oriental, Cabré
(1994) suggère donc que ces formes sélectionnent un trochée, qu’il s’agisse
d’un trochée syllabique ou moraïque. Comme le montrent les exemples en
(14), on obtient soit des bisyllabes avec tête à gauche – cf. Fina < Josefina en
(14a), Queta < Enriqueta en (14b), Pona < Josepona en (14c), etc. –, soit des
monosyllabes bimoraïques avec tête à gauche, d’où des exemples tels que
Mei < Remei (14k), Quel < Miquel (14m), Meu [mɛw] < Bartomeu (14n), etc.
(14) Les hypocoristiques en catalan

(a) Josefina > Fina, Fineta
(b) Enriqueta > Queta
(c) Josepona > Pona, Poneta
(d) Manolita > Lita
(e) Jacinto > Cinto, Cintet
(f) Clotilde > Tilde
(g) Fernando > Nando
(h) Antònia > Tona
(i) Magdalena > Lena
(j) Rossita > Sita
(k) Remei > Mei
(l) Meritxell > Txell
(m) Miquel > Quel
(n) Bartomeu > Meu
(o) Elisabet > Bet
(p) Anton > Ton
(q) Salvador > Vador [bəәðó]
(r) Baltasar > Tasar [təәzá]
(s) Bartomeu > Tomeu [tumɛ́w]

Le processus qui génère le type d’hypocoristiques mentionnés en (14)
peut donc être représenté comme en (15), ainsi que le suggère Cabré:
(15) F F

µ µ µ µ
| | | |

ge.no.[vé. va] > veva re.[me i]
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Ce n’est évidemment pas le lieu de discuter de la structure des hypocoris-
tiques et de déterminer si leur structure fondamentale est plutôt celle d’un
trochée moraïque, d’un trochée syllabique ou de quelque autre schème proso-
dique. Le point important est que la formation des hypocoristiques est géné-
ralement considérée comme reposant sur un schème prosodique canonique
qui coïncide avec le mot minimal de la langue.

3.3 Les impératifs catalans : des « mots minimaux » ?

Si l’on s’arrête à présent sur les impératifs monosyllabiques qu’offre le
domaine catalan, on pourrait inférer a priori, dans le droit fil des observations
de Cabré (1993), que le trochée moraïque est en effet un schème prosodique
récurrent parmi les impératifs ; et de fait, les impératifs en (16) présentent
généralement un schème CVC ou CV Glide :
(16) Les impératifs monosyllabiques en catalan (Moll 1929-1932)

batre correr
bát / be ̝ǽt / bǽt kór / kórəә / kóre / kóro / kóri / kórɛ / kóra / kúri
anar fer
bé / bés / vés fés / fɛ́s / fé
veure tenir / tindre
bɛ́w / vəә́s / bɛ́s / té / tɛ́ / tén / tín / tíŋgəәs / tíŋgis / tíŋgos
vɛ́w / vɛ́js / vəә́w
beure moure
béw / bɛ́w / bəә́w / bów mów / máw
riure caure
ríw káw / cáw / kɞẃ / ce ̝ǽw / cǽw
treure / traure creure
trɛ́w / tráw kɾɛ́w / kɾéw / kɾəә́w
metre tèmer
mɛ́t / mét / məә́t tɛḿ / tém / təә́m
fondre perdre
fón pɛ́rt / pɛŕde / pɛ́ls
prendre rompre
prɛ́n / prəәń rúm / róm / rómp
dur dire
dú / dúw / dús / dúʃ dís / díw / díɣəәs / díɣis / díɣos
viure venir (bəәní, bíndre)
bíw / víw bén / vén / bín / bínɑ /bíne / bínəә / vínõ / víno
vendre dormir
ven dorm
plànyer deixar
pláɲ / pʎáɲ / plájɲ / déʃəә / déʃ / ʃəә
plǽɲ

Précisons tout d’abord que parmi les formes verbales en (16), on peut
relever des impératifs proprement dit, mais également des formes qui sont en
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réalité des formes de subjonctif. Par exemple, le verbe dir [di] a dans certains
dialectes une forme bisyllabique – díɣəәs / díɣos / díɣis – qui est clairement
empruntée au paradigme du subjonctif, et c’est le cas aussi du verbe tenir.
Ensuite, il apparaît clairement que le schème prosodique le plus récurrent est
le trochée, et c’est à ce schème que sembleraient donc se conformer nos
impératifs (cf. bát ‘bats !’, kór ‘cours !’, mɛ́t ‘mets !’, prɛ́n ‘prends !’, etc.,
avec des syllabes CVC ; mais aussi béw ‘bois !’, mów ‘bouge !’, ríw ‘ris !’,
kɾɛ́w ‘crois !’, avec des syllabes CV Glide).

Il apparaît donc, d’après les données en (16), que le trochée moraïque
semble bien un schème prosodique fondamental dans la phonologie du cata-
lan ; or, ce schème serait responsable, toujours selon Cabré (1993), de
l’existence de variantes allomorphiques de certains de ces impératifs (2e sg.).
Pour reprendre les termes de Cabré (1993 : 81), «Cal ressaltar també que les
formes imperatives de 2ps dels verbs anar, fer, venir, no prenen les
corresponents de la 3psPI com caldria esperar, perquè aquestes formes no
s’ajusten a les condicions del mot mínim de la llengua: va / vés, fa / fes, ve /
vine». Autrement dit, si l’impératif de ces formes verbales n’est pas syncré-
tique avec les formes de 3e personne (sg.) du présent de l’indicatif, c’est
parce que ces dernières ne satisfont pas la contrainte du catalan sur le Mot
Minimal.

On ne s’attardera pas sur les détails de l’analyse de Teresa Cabré. On
pourrait néanmoins se demander pourquoi les formes de 3e personne (sg.) du
présent de l’indicatif devraient, elles, tolérer la subminimalité, et non les
formes d’impératif. Pourquoi en somme les impératifs devraient respecter la
Contrainte de Minimalité – d’où les formes vés, fés, vine, etc. – alors que
cette contrainte peut être violée par les troisièmes personnes correspondantes
du singulier du présent de l’indicatif (va, fa, vé, etc.). En réalité, de notre
point de vue, il ne semble pas que l’impératif soit sensible aux contraintes
sur le mot minimal. Du reste, on peut relever aussi des impératifs mono-
syllabiques avec coda complexe comme pɛ́rt ‘perds !’, rómp ‘romps !’, dorm
‘dors !’, etc.

À vrai dire, si on examine nos impératifs en prenant en considération leur
source étymologique, il semble que l’on trouve une confirmation de ce que
leur formation n’obéit pas à des contraintes phonologiques de taille mini-
male. Par exemple, les verbes anar ‘aller’, fer ‘faire’, dir ‘dire’ et veure
‘voir’ ont comme impératif (2e sg.) respectivement les formes vès, fès, dis, et
vés. Or, y a-t-il ici une raison phonologique pour que l’impératif se présente
avec le schème CVC ? En réalité, la forme de ces impératifs a une raison
d’être purement morphologique : comme de nombreuses autres variétés
ibéro-romanes, la régularité concernant la formation de l’impératif catalan est
que la 2e personne (sg.) de l’impératif coïncide avec la 3e personne (sg.) du
présent de l’indicatif. C’est le cas non seulement en catalan, mais aussi en
aragonais, asturien, galicien ou encore en gascon pour ne prendre que ces
exemples. L’impératif catalan des verbes anar ‘aller’, fer ‘faire’, dir ‘dire’ et
veure ‘voir’ devrait donc être en toute logique va, fa, di et veu. Si en réalité
leur impératif (2e sg.) est vès, fès, dis, et vés, avec une syllabe lourde fermée
par [s], c’est parce que le marqueur de 2e personne du singulier [s] a étendu
son domaine fonctionnel de la P2 (indicatif ou subjonctif) à l’impératif,
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comme l’ont remarqué Pietsch, Moll, Pérez Saldanya, Viruete Erdozáin et
d’autres encore. Autrement dit, étant donné que les formes les plus fréquen-
tes de 2e personne du singulier du présent ont comme exposant la marque
sigmatique de personne [s], cette marque a pu être généralisée à ces impé-
ratifs où elle n’est pas étymologiquement justifiée 3. Dans un dialecte tel que
celui d’Alghero (n° 148 dans la liste de Moll), cette généralisation donne
même lieu à des impératifs tels que pɛls ‘perds !’, où phonologiquement on a
affaire à une syllabe hyper-lourde. Ceci étant dit, cette généralisation ne
s’applique pas à tous les verbes, attendu qu’on relève des formes verbales
telles que te “tiens !”, qui est à la fois subminimale et qui en même temps est
dépourvue de toute marque de personne. Comme le souligne Fouché (1924 :
125) : « Dans le sens de ‘voici’ on emploie té (< tene). Mais si cet impératif
conserve sa valeur verbale, il prend l’n devant une voyelle, tandis qu’il le
prend ou non devant une consonne ; cf. tén ú ‘tiens-le’ ; tém bé ou té ƀé
‘tiens bien’. »

3.4 Fréquence d’emploi et statut interjectionnel

On pourrait considérer, dans le droit fil des travaux de Witold Mańczak, que
l’amputation radicale d’impératifs tels que té serait due à leur fréquence
d’emploi. Mańczak (2004) note en effet que « Si les changements phoné-
tiques irréguliers dus à la fréquence se produisent à l’intérieur d’un para-
digme flexionnel ou d’une famille de mots, les réductions ont lieu plus
souvent dans les formes les plus fréquentes que dans les formes plus rares ».
Et Mańczak (1980 : 68) cite précisément les impératifs monosyllabiques
comme un exemple de réduction phonétique conditionnée par la fréquence :
“In the same vein, the (latin) imperative ending -e disappeared in the forms
fac, dīc, dūc, which are very often used”.

Inutile de le dire, c’est le grand mérite de Witold Mańczak d’avoir sans
relâche soutenu, depuis les années cinquante, que la fréquence d’emploi
constitue une force fondamentale en phonétique historique et dans le chan-
gement morphologique. Concernant les impératifs tronqués, on peut rappeler
que l’importance de l’Überhäufigkeit avait déjà été signalée par Schuchardt
(1889) 4 et Curtius (1886) comme un explicandum de leur réduction.

Il est donc évident que la fréquence est une propriété générale de certains
des verbes signalés plus haut. Mais la raison pour laquelle certains de nos
impératifs – comme té – peuvent être subminimaux est plutôt celle mise en
avant par le grand dialectologue français Georges Millardet, qui observe :
« Historiquement l’impératif est, dans la conjugaison, une interjection
verbale aussi brève que possible, réduite le plus souvent au radical inaltéré,
avec ou sans voyelle thématique, gr. ἔξ-ει, lat. ex-ī, vid-ē, gr. φέρε, lat. age.

3. „Vielleicht möchte man sich fes aus fe entstanden denken, indem zu Imp. 2 das für die zweite
Person karakteristische –s hinzutrat, wie im Volksmunde dijiste etc. zu dijistes wurde, wie fz. fai etc.
zu fais.“ (Pietsch 1912 : 172).
4. „Wir haben hier quantitative Veränderungen welche ausserhalb der ‘Lautgesetze’ liegen, und ihre
Ursache ist in der Überhäufigkeit des gebrauches zu suchen ; wie ich schon anderswo gesagt habe,
kann man sich in solchen Fällen nicht auf Tonlosigkeit der Wörter beziehen, da diese selbst erst eine
Folge der Überhäufigkeit ist, da ferner die sonst in unbetonten Silben herrschenden ‘Lautgesetze’
nicht beobachtet erscheinen und da endlich auch betonte Wörter bei Überhäufigkeit verkürzt werden
(vgl. Imperative wie tosk. gua > guarda, span. to > toma)“ (Schuchardt 1889 : 529, n. 1)
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[…] l’emploi des impératifs en qualité d’interjections entraîne pour ces
formes verbales une certaine usure phonétique. Le même fait peut être
constaté dans d’autres langues : ital. tę, vie, guar’ ; port. chete (Mistero, 113)
= chegate, guarte, calte, tirte, porte » (Millardet 1923 : 441, 449). La même
observation se retrouve dans les travaux de Meillet 5 et Hofmann (1926). On
peut donc faire l’hypothèse, avec Millardet, Fouché et bien d’autres, que la
forme phonologique particulière de ces impératifs monomoraïques est au
moins en partie due à une sorte de dérive transcatégorielle. On peut d’ailleurs
signaler en catalan un bel exemple de réduction drastique qui implique le
verbe deixar [dəәˈʃa] (/ [diˈʃa]) ‘laisser’). L’impératif régulier de ce verbe est
deixa [ˈdeʃəә] (ou [ˈdiʃəә]), mais Moll (1932 : 409) signale dans le dialecte
minorquin de Ciutadella des variantes tronquées telles que ʃə́әm fé! < diʃə́әm
fé! (= deixa’m fer!) ; ʃə́әl əәstá! < diʃəә́l əәstá! (= deixa’l estar!); ʃə́ә fé kəә ʒɔ
véŋgi! < déʃəә́ fékəә ʒɔ véŋgi! (= deixa fer que jo véngui!). Or, la réduction
exceptionnelle de cette forme n’est pas plus étonnante que celle qu’on relève
en lombard ou en molisan, où le même type d’amputation aboutit à ssa / sa
(< ássa < lássa). On peut faire naturellement la même remarque à propos de
l’impératif tronqué du portugais xá (< deixa) qui apparaît dans des expres-
sions telles que xá comigo, qui n’est pas sans évoquer celui de de l’impératif
portugais olh ‘regarde !’ qui coexiste avec olha. Or là aussi, l’impératif peut
perdre sa voyelle thématique et l’amputation de cette forme verbale peut aller
jusqu’à générer la variante [ɔ], qui constitue véritablement ce que Gilliéron,
Millardet et d’autres appelaient « un mutilé phonétique » : la réduction
radicale de la forme verbale est bel et bien corrélée à une dérive de la forme
verbale vers le statut de discourse marker.

Conclusion
Les impératifs monosyllabiques du catalan présentent généralement une
syllabe lourde – CVC, CVG(lide) ou CVCC – mais on peut également rele-
ver des formes de surface qui sont subminimales et qui violent le schème
prosodique bimoraïque. On pourrait certes avancer qu’au niveau de la
représentation phonologique, ces impératifs sont malgré tout bien formés
phonologiquement. Mais il est clair en même temps qu’ils sont en quelque
manière « marqués », et que leur « marque » est le résultat d’une érosion
phonétique due à la fois à la fréquence et à la dérive vers le statut d’inter-
jection ou de discourse markers. Et de fait, l’impératif comme le vocatif ou
les emprunts est le lieu privilégié d’émergence de structures anomales (v.
Isačenko 1964, Floricic 2002, Floricic & Molinu 2003, etc.). De ce point de
vue, l’impératif comme le vocatif apparaissent comme l’image miroir des
Hypocoristiques en ce qui concerne la marque phonologique. Autrement dit,
l’impératif et le vocatif fonctionnent comme des électrons libres dans le
système et apparaissent donc comme le lieu privilégié d’émergence du
marqué.

5. Meillet (1922 : 34-35) : « […] disposant à la fois de dīce, dūce, eme, lege, face, cape, et de dīc,
dūc, em, leg, fac, cap, etc., le latin a réservé le type dīc, dūc, em, fac pour certains cas usuels (em est
devenu interjection) et a généralisé pour l’usage normal, conforme au type général de la conjugaison,
le type eme, lege, cape. »
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Jacint Verdaguer, traductor de Frederic Mistral
(La fraseologia en les traduccions de nerto: un estudi comparatiu)

Núria CAMPS CASALS
Universitat de Vic

1. Consideracions prèvies
La faceta de traductor de Jacint Verdaguer, a la qual es dedicà poc, només ha
estat estudiada fragmentàriament, tot i ser d’un interès remarcable: i, en
aquest sentit, l’objectiu de la comunicació és donar més llum a una de les
seves traduccions més destacades: la versió catalana del Nerto de Mistral.
Aquest objectiu pretenem assolir-lo a través de la realització d’un estudi
comparatiu basat en la col·lació de trets comuns o diferents en la fraseologia
present a les edicions de Nerto en diverses llengües romàniques (català,
francès i espanyol), tot i que es posa un èmfasi especial en la versió catalana.
Per fer-ho ens servim de les primeres traduccions a cada llengua, immediates
a la publicació de l’original.

Cal tenir present que està parcialment per fer l’estudi de les traduccions i
la recepció de la literatura occitana moderna a Catalunya i, en aquest context,
la traducció de Verdaguer suposa la confluència dels camins paral·lels que
recorrien el català i el provençal –la relació entre Catalunya i Provença fou,
com és sabut, molt estreta al llarg del segle XIX i principis del XX a causa,
sobretot, de les renaixences literàries respectives–. Així mateix, com a com-
plement de l’estudi comparatiu, es contextualitza el marc de publicació de
l’obra i es descriu el procés traductològic –no només, però principalment– al
català, objecte d’una certa polèmica, per cert.

En resum, la comunicació ens permetrà reflexionar –a través d’una anàlisi
comparada i de la col·lació de la fraseologia– sobre els processos traducto-
lògics emprats en el moment de vessar Nerto a diverses llengües romàniques
i, per extensió, sobre els punts de contacte i de divergència entre aquestes
llengües.

2. La gènesi de les traduccions de Nerto
El 1884 Frederic Mistral (1830-1914) 1 publicà Nerto, una «nouvello prou-
vençalo» basada en una llegenda provençal que relata la història d’una jove,
el pare de la qual ha venut l’ànima de la noia al diable. Nerto, la noia, es
desplaça a Avinyó per tal de buscar l’ajut del Papa (Pedro de Luna,
Benet XIII), fet que permet a l’autor de tractar els fets històrics del Cisma
d’Occident, en el qual les terres cristianes d’Europa es dividiren en els
dominis de dos pontífexs –l’un establert a Roma i l’altre a Avinyó– que
rivalitzaven per la legitimitat del seu papat. El volum veié la llum a París, de
la mà d’Hachette (veg. Mistral 1884).

1. Per a més informació biobibliogràfica, veg. Casanova 2004.
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Recordem que, en aquest moment, la popularitat del poeta en llengua
provençal i del Felibrigi –el moviment literari i cultural que encapçalava– ja
depassava els límits geogràfics de la Provença i s’estenia per tota França.
Amb la publicació de Mireia, el 1859, ja rebé els elogis de Lamartine i
obtingué, encara, un èxit més rotund el 1864, quan Gounod, amb la
col·laboració de Mistral, convertí Mireia en una òpera. Ara, amb Nerto,
Mistral fou guardonat amb el Prix Vitet de l’Acadèmia francesa, ex-aequo
amb Gustave Droz.

2.1 La versió francesa de Nerto

La primera de les traduccions de Nerto, si es pot considerar com a tal, fou
segurament l’autotraducció francesa del mateix Mistral present a «l’edició
prínceps» de 1884 (Casanova 2004: 336-341). El maillanenc encapçala la
llista de Premis Nobel (Tagore o Beckett, entre d’altres) que recorreren a
l’autotraducció per versionar les seves obres a les «llengües de cultura» de
l’època (Grutman 2009: 123-134).

Com explica Jean-Yves Casanova, a Frédéric Mistral. L’enfant, la mort
et les rêves (Casanova 2004), les grans obres mistralianes eren bilingües i la
posició dominant del francès i la difusió d’una literatura a la qual Mistral
tenia accés directe li facilitaren l’expressió en aquesta llengua, en la qual
també escrigué una quantitat notable de versos.

El poeta, que cursà estudis de dret en francès, dominava perfectament la
llengua i, molt probablement, tenia un coneixement profund de la seva
literatura. Malgrat tot, quan parlem de l’autotraducció al francès, potser
caldria, si ens hi volem referir amb propietat, parlar de «versió». Encara,
Casanova concreta:

Il nous faut également admettre que Mistral, en pratiquant de façon assidue
l’autotraduction, a crée un texte français parfois assez différent de l’original
provençal. Cette distance que nous avons souvent relevée dans les Memòri
révèle une grande capacité à manier le français et lui permet ainsi de doser
savamment les effets produits par le texte occitan et la version française,
souvent d’ailleurs en éloignant la traduction d’une précision de sens plus
développée dans le texte original ou en limitant ce qui est de l’ordre de
l’inscription du sujet. Il a été souvent affirmé que les traductions de Mistral
paraissaient monotones et vieilles par la seule volonté mistralienne d’affadir
la version française afin de rehausser celle en oc. (Casanova 2004: 340)
En poques paraules, autotraduint-se i generant una versió francesa més o

menys allunyada de l’original, menys precisa i de menor qualitat, Mistral
aconseguia acomplir una doble missió: feia sobresortir l’original provençal,
al mateix temps que en facilitava una difusió més àmplia amb la versió
francesa.

Així mateix, Casanova explicita que Mistral emprava una francès sense
pretensions líriques, ple de lèxic obsolet o desaparegut, més propi de
principis del s. XIX que no pas de l’època del poeta.

Il s’agit ici d’une langue appliquée qui n’essaie pas de trouver un ton lyrique,
mais se contente d’une traduction parfois éloignée, trop éloignée ou trop
littérale; elle cherche dans un idiome qui nous apparaît aujourd’hui obsolète
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des références lexicales disparues depuis de l’usage. Traduire dans le français
d’un premier XIXe siècle peut paraître de nos jours étrange, mais se justifie
pleinement eu égard à la formation de Mistral. Son usage du français
n’évolue pas avec le temps et de nouvelles lectures et reste figé dans les
carcans somme toute étroits. (Casanova 2004: 340)
Actualment, original i traducció francesa de les grans obres mistralianes

formen un tot indissociable i, per tant, és impossible actualitzar la traducció
francesa de l’autor. En aquest cas, autotraducció i original han arribat a
assolir, indistintament, la condició d’original.

2.2 La traducció catalana de Nerto

La producció de Mistral es donà a conèixer en català, per norma general, poc
després de la seva publicació en provençal. Per corroborar-ho, només cal fer
esment de les versions catalanes, en prosa o en vers, de Mirèio (1864), Nerto
(1885) o Lou pouème dóu Rose (1897) 2.

Com ja s’ha comentat, el procés traductològic de Nerto al català fou
realment polèmic. Cal tenir en compte que, tot i que s’atribueix a Jacint
Verdaguer (Folgueroles, 1845 – Vallvidrera, 1902) 3 la traducció catalana de
Nerto publicada l’any 1885 4, l’autoria real és incerta. Es tracta d’una edició
bilingüe francès-provençal que publicà la Llibreria d’Àlvar Verdaguer, a
Barcelona 5.

En aquest sentit, un obituari anònim amb motiu de la mort de Narcís
Verdaguer i Callís6 (Vic, 1863 – Barcelona, 1818) –cosí de Verdaguer,
advocat, periodista, escriptor i traductor, així com un dels exponents més

2. Sobre la recepció de Mistral a Catalunya, veg. Aramon i Serra 1997: 654.
3. Per a la biografia del poeta català, veg. (Torrents, 2002).
4. Sembla que hi hagué un intent de fer-ne una versió bilingüe català-castellà. Veg. Solà & Pinyol
1990: 9.
5. Veg. Mistral 1885. El volum es reedità el 1903.
6. Veg. Rucabado i Verdaguer 1991: 61-106. Sobre la seva vida hi ha nombrosos treballs biogràfics,
d’entre els quals sobresurt l’obra de Joaquim Coll i Amargós (1998). De tota manera, Coll i Amargós
en destaca bàsicament la dimensió històrica i política i embasta per sobre l’aportació literària i
traductogràfica. Verdaguer i Callís col·laborà al setmanari La Veu del Montserrat i fundà, amb Jaume
Collell, la Veu de Catalunya (1891), que dirigí fins que es convertí en diari el 1899. La seva
producció com a escriptor no fou recollida més que parcialment i de forma pòstuma el 1925 en un
dels fascicles de «La Lectura Popular» que editava Francesc Matheu sota el segell d’Il·lustració
Catalana. Igualment, una mostra de l’obra periodística fou editada amb el títol La primera victòria
del catalanisme (Verdaguer i Callís, 1919). Pel que fa a la seva activitat traductora, cal parar atenció
especial als nombrosos textos en textos d’autors vuitcentistes d’Occitània que girà al català i que
escampà en nombroses publicacions periòdiques. Ja l’any 1893, quan es casà amb Francesca
Bonnemaison, començà a traduir conjuntament amb ella amb el pseudònim «Franar». Ens consten
més d’una setantena de textos en prosa que aparegueren publicats al setmanari La Veu de Catalunya.
Es tractava de rondalles, contes populars i llegendes moralitzants de tarannà conservador. Sembla que
Verdaguer Callís inicià les seves traduccions del provençal amb el poema de Mistral Lou Lioun
d’Arle que es publicà a La Veu de Montserrat el març de 1885 i les continuà a La Veu de Catalunya.
Ciprés Palacín (2002) n’elabora un primer catàleg que recentment s’ha ampliat, revisat i corregit
(Camps 2010). Cal tenir present que en alguns casos no es citava ni l’autor ni la revista de publicació
original i, en altres casos, no apareixia el nom del traductor. Així mateix, cal tenir molt present la
traducció al català, en hendecasíl·labs (Miró 2002: 233), de dues parts de la Divina Comèdia de
Dante –l’«Infern» i el «Purgatori»– les úniques que pogué acabar abans de morir. La traducció veié la
llum, pòstumament, el 1921 quan «la seva vídua [...] publicà [...] les dues primeres parts de la
trilogia» (Salarich i Torrents 1963: 425-426). També n’aparegueren fragments en publicacions
periòdiques de l’època.
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rellevants del catalanisme conservador i catòlic de l’època– que aparegué el
12 d’abril de 1918 a La Veu de Catalunya i que citen Josep M. Solà i Ramon
Pinyol (1990: 9), atribueix l’autoria de la traducció catalana de Nerto a
Verdaguer i Callís i aclareix que –amb independència del fet que en l’edició
no consta la seva autoria– el periodista la féu sota el pseudònim de «Franar»;
pseudònim que Verdaguer Callís i la seva esposa, Francesca Bonnemaison,
empraven en les seves traduccions:

No volem tocar sinó de passada un punt delicat, el de la paternitat de
l’esplèndida traducció de «Nerto», que figura entre les obres de Mossèn
Jacint Verdaguer. En realitat féu la traducció «Franar» –que aquest era el
pseudònim d’En Verdaguer i altra eminent personalitat a ell íntimament
unida–; Mossèn Verdaguer revisà l’original i n’assumí la responsabilitat da-
vant el públic, per l’excessiva modèstia de «Franar». (Solà & Pinyol 1990: 9)
Encara que és molt possible que Verdaguer i Callís gaudís d’un gran

domini del provençal –superior fins i tot al del seu cosí– no es pot deixar de
dir que l’obra mistraliana aparegué –amb comptades excepcions– en versió
bilingüe francès-provençal i que, en conseqüència, probablement Jacint
Verdaguer –en cas de no tenir prou perícia traslladant textos del provençal–
es valgué de la versió/autotraducció francesa.

Coll i Amargós, igual que Josep M. Solà i Ramon Pinyol en l’article «Set
cartes inèdites de Verdaguer a Mistral» (1990: 9), atesta que és impossible
que la versió fos obra de «Franar» –o com a mínim que hi prengués part
Bonnemaison– ja aquest pseudònim s’emprà, únicament, amb posterioritat a
l’enllaç de Verdaguer Callís i Bonnemaison (1893). Amb tot això, Coll i
Amargós manifesta certa cautela:

Amb tot, creiem que la informació podria ser en part certa. D’una banda, no
hem d’oblidar les segures confidències que Narcís Verdaguer degué fer a
F. Cambó durant els llargs anys d’íntima amistat. I, d’una altra, no podem
menystenir que N. Verdaguer tenia un coneixement molt profund del proven-
çal –com demostraria a les traduccions de contes publicats al setmanari La
Veu de Catalunya durant els anys noranta, avantatge que, cal assenyalar-ho, li
facilitaria una estreta relació amb tot el cercle d’escriptors i poetes que envol-
taven Mistral i que s’aplegaven en el felibritge. (Coll i Amargós 1996: 139)
Segons Pinyol, el marc de publicació de l’obituari –el diari que havia

dirigit el mateix Verdaguer Callís– podria donar versemblança a la infor-
mació. Pinyol, tanmateix, reflexiona sobre el fet que «és molt dubtós que
Jacint Verdaguer s’apropiés de la feina d’un altre» (Pinyol i Torrents 2006:
75). Aquesta informació també la recull l’Enciclopèdia Espasa, tot i que amb
reserves. En referència a aquesta mateixa disquisició, Rafanell (2006) a La
il·lusió occitana, assegura, en aparença sense cap dubitació, que:

[Verdaguer i Callís] va ajudar el seu cosí germà, Mossèn Cinto, en la versió
de Nerto de Mistral (1885). Potser, més que ajudar-lo, en va ser l’únic
traductor, donat que, a diferència del sacerdot-poeta, aquell «tenia un
coneixement molt profund del provençal». (Rafanell 2006: 165) 7

No era la primera ni la última vegada que Verdaguer exerciria de
traductor i si ho feia –com exposa Joan Requesens (2004: 113-155) a l’article

7. Dins d’aquesta citació s’inclou un fragment de El Matí, 28.06.1930, I.
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«Jacint Verdaguer, traductor»– ho feia per «afinitat d’idees» (Requesens
2004: 148).8 A propòsit de les motivacions de Verdaguer, Requesens precisa
que segurament el català feia seu el valor ideològic dels textos que traslla-
dava i que, en el cas de Mistral traduïa per «afecte i agraïment» (Requesens
2004: 147); per Verdaguer, Mistral era «el mestre, l’amic i el seu referent
ideològico-literari» (Requesens 2004: 148). Això queda reflectit en la carta
que Verdaguer trameté a Mistral el 10 de maig de 1884 per demanar-li
l’autorització per a traduir Nerto:

A les vostras repetides y per mi tan llausengeras mostras d’inmerescuda
estimació, he pensat moltas vegadas com podría correspondre, y avuy que se
m ofereix ocasió plasent, vinch á demanarli lo seu beneplacit [per traslladar
Nerto al català]. // Acabo de’veure y admirar la vostra Nerto, fruyt madur d
una imaginació que l sol de Provensa escalfa y d un cor creyent que 1 sol de
la fe cada jorn mes vivifica. // Encara que incapas mon enginy per seguir
vostra sublime volada, he pensat en assajar la traducció de la Nouvelle y si
vos plau mon intent, espero mereixer vostra aprobació y permís, que seran
per mi eficas estímul per empendre y portar a bon terme la obra. (Solà &
Pinyol 1990: 14)
A més de la seva versió de Nerto, destaquen també la versió catalana del

Càntic dels Càntics de l’Antic Testament i la seva autotraducció al castellà de
Lo somni de Sant Joan (1887).

2.3 Les traduccions espanyoles de Nerto

De la primera versió espanyola de la qual, per ara, tenim constància –la
primera conservada a la Biblioteca Nacional d’Espanya– és la que l’editor
L. González y C.a publicà el 1903 a Barcelona (Mistral 1903). La traducció –
que formava part de la col·lecció «Biblioteca Blanca»– anava precedida d’un
brevíssim pròleg anònim sota l’epígraf «Al que leyere» i de la versió
espanyola del prefaci que Mistral escrigué per a Lis Isclo d’or i «Dicho
trabajo es una hermosa autobiografía del poeta provenzal que proyecta estra-
ordinaria claridad sobre su estilo y sus tendencias» (Mistral 1903: 6).
S’estampà juntament amb alguns contes del mateix autor 9.

No tenim notícia del traductor, per bé que, a l’inici de l’edició, s’indica que
la propietat de la traducció d’aquest volum queda reservada als editors. A-
quests, en un «Al que leyere», ja citat, que precedeix l’obra la qualifiquen de:

Una de las obras más delicadas de Federico Mistral, el más alto poeta que ha
producido el renacimiento provenzal, es la hermosa leyenda que hoy
ofrecemos á nuestros favorecedores. NERTO ocupa lugar preeminente entre
las obras maestras de la poesía cristiana del siglo XIX. Posterior á Mireio, á
Calendau y á Lis Isclo d’or (colección de poesías), señala una fuerza de
inspiración, una frescura imaginativa y una vivacidad en el diálogo y en la
descripción verdaderamente maravillosas. (Mistral 1903: 5-6)
Aquest volum tingué una tirada escassa; tant, que el 1911 Bernardo

Morales San Martín (València, 1864–1947) –prolífic escriptor valencià i

8. Per a una relació detallada de les traduccions de Verdaguer veg. Requesens 2004.
9. Els contes que acompanyen la traducció són «La comunión de los santos» i «A Nuestra Señora de
Montserrat».
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traductor al català i a l’espanyol 10– en féu una nova versió a l’espanyol
precedida d’un estudi sobre Mistral. Es tracta d’una edició d’E. Domènech
(Mistral 1911) que aparegué a Barcelona vuit anys després de la primera
traducció espanyola. En nota bibliogràfica, l’editor explica que, un cop
emprès el projecte, s’assabentaren d’una versió prèvia a l’espanyol:

Ya compuesto el estudio de Federico Mistral, debido al ilustre novelista
valenciano don B. Morales San Martín, se nos advierte la existencia de una
versión castellana de NERTO (editada por la extinguida Casa editorial L.
González y C.a) de la que se hizo un tiraje muy parco. // La versión catalana á
que alude el señor B. Morales San Martín, es debida al insigne poeta
Verdaguer, y de ella han aparecido ya dos ediciones. (Mistral 1911: 31)
Aquesta puntualització és interessant ja que, pel que sembla, fins llavors

només hi havia la traducció catalana de Verdaguer de 1885 i la castellana
anònima de 1903. Morales San Martín, en el mateix sentit escriu en l’estudi
introductori:

Pero NERTO, la leyenda de la linda baronesa de Castel-Renard y de Rodrigo
de Luna, es desconocida aún al menos para aquellos lectores que no conocen
el provenzal, el catalán y el francés. Nerto no estaba traducida aún al caste-
llano y ésta ha sido la grata tarea que nos confió el cariño y la solicitud del
inteligentísimo editor de esta Biblioteca. (Mistral 1911: 19)
El traductor clou l’estudi amb una descripció dels procediments utilitzats

en la seva versió:
[...] vertí la obra de Mistral, como si el poeta pensándola en provenzal
hubiérala escrito en castellano. He respetado los conceptos; pero los vestí con
los severos ropajes de nuestra habla; dejé los giros propios del provenzal allí
donde podía hacerse sin contraposición á los de nuestra lengua. Esta fué mi
labor. [...] Olvida al mísero traductor: guarda todo tu respeto y toda tu
admiración para el poeta, para el autor de NERTO. (Mistral,1911: 30)

3. La traducció de parèmies en Nerto
Intentar definir les tipologies de parèmies és una tasca complexa i, sovint,
infructuosa. El que sí que podem fer és intentar subdividir-les en conjunts.
Per exemple, per l’origen podem parlar de paremiologia sàvia o de paremio-
logía vulgar i, si ens fixem en la funció que porten a terme dins el text,
podríem dividir-les en locucions, frases fetes, refranys, proverbis o citacions.
Sigui com vulgui, l’objecte d’aquest text no és fer una caracterització pare-
miològica; més aviat, un cop identificades, es tracta de fer-ne un estudi
comparatiu.

El Nerto mistralià és un text generós en parèmies. Aquest ampli ventall
paremiològic no es limita a la versió catalana de Jacint Verdaguer, sinó que
també és present a les versions francesa i espanyola de l’obra (1903, 1911).
En tots els casos, les parèmies conformen un recurs estilístic bàsic per a
l’obra, cal destacar la importància que tant l’autor com els traductors confe-
reixen a l’aspecte paremiològic: les parèmies són quasi sempre restituïdes
com a tals. Tot i així, no podem afirmar amb seguretat que en tots els casos

10. Per a més informació veg. Miralles & Sirera 1993.
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els traductors tinguin constància que allò que traslladen és una parèmia i, per
tant, ens podem trobar davant una traducció paraula per paraula.

Sigui com vulgui, les traduccions respecten el registre i el lèxic de l’obra i
els traductors distingeixen, quasi sempre, l’element paremiològic intercalat al
text. Quant a la tipologia, hi ha una presència important de refranys d’origen
popular, anònims. Com afirma Xus Ugarte (1998) en la seva tesi doctoral
Traducció de parèmies:

[...] –l’anonimat és per a molts estudiosos una condició inherent al concepte
de refrany– [...] [aquests] formen part del patrimoni comú de la cultura judeo-
cristiana, d’expressió llatina des de l’Edat Mitjana. [...] Per força, doncs, el
corpus tradicional conté els mateixos tòpics i llocs comuns en les diferents
llengües: les parèmies són l’exponent de l’antioriginalitat i posen de manifest
el conservadorisme de les mentalitats, fossilitzat en formes estereotipades.
(Ugarte 1998: 445-446)
Com en tota traducció, cal preguntar-se sobre el grau d’anostrament o,

vist des del punt de vista contrari, sobre el grau de fidelitat que ha assolit el
traductor en el moment de traspassar l’original a la llengua d’arribada. Tot i
així, la traducció de textos literaris té la peculiaritat de la presència
d’elements retòrics i paremiològics.

Arribats a aquest punt, resulta oportú fer una incursió en els criteris
metodològics de traducció paremiològica. Ugarte també en caracteritzà els
trets bàsics i en féu un elenc detallat en l’article «A perro viejo no cuz cuz:
criteris de traducció paremiològica en quatre versions de La Celestina»
(Ugarte 2001).

La traducció de parèmies ha de reproduir la funció o intenció del text original
i no tan sols el sentit o contingut semàntic. [...] Cal recalcar que hi ha dues
premisses bàsiques per a assolir un bon resultat: la competència paremiolò-
gica i la consciència paremiològica del traductor. Consisteixen en la capacitat
d’identificar, en la llengua de traducció, les parèmies equivalents preexistents
respecte a la llengua original. Si no existeixen, cal inventar noves parèmies
plausibles, tot apel·lant als elements de persuasió inherents a refranys i
sentències. (Ugarte 2001: 142)
D’aquesta reflexió i de l’anàlisi empíric de les opcions de traducció del

corpus paremiològic dels escriptors que Ugarte ha analitzat al llarg dels anys,
se’n desprèn la proposta que presentem.

Proposta de criteris per a una traducció paremiològica (Ugarte 2001: 137-138)

Traducció per equivalent preexistent

Segons aquest procediment, el traductor utilitza una parèmia repertoriada
en la llengua de traducció (LT) que té el mateix sentit que la parèmia de la
llengua original (LO).

Anostrament literal

El traductor fa una versió literal de la parèmia de la LO quan no troba –o
no existeix– un equivalent repertoriat en la LT.
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Anostrament en forma de parèmia

El traductor crea una nova versió de la parèmia de la LO quan no troba –o
no existeix– un equivalent repertoriat en la LT. Aquesta nova versió, com
el cas anterior (AL), pot ser literal, però sempre ha de conservar una forma
parèmica, a través del ritme, la rima, el caràcter sentenciós o l’alteració de
l’ordre dels termes de la sentència.

Traducció no idiomàtica (no literal)

El traductor fa una versió no idiomàtica i no literal, generalment una
paràfrasi o una reformulació de la parèmia de la LO, quan no troba –o no
existeix– un equivalent repertoriat en la LT.

Error

El traductor fa una versió errònia de la parèmia de la LO, generalment a
causa de la incomprensió de l’original.

Omissió

El traductor omet la parèmia, de forma involuntària (oblit) o intencionada
(reformulació d’un fragment, incomprensió de l’original). Dues observa-
cions puntuals pel que fa a la inclusió dels errors (E) i les omissions (O) en
la proposta de classificació anterior: l’error no és pròpiament un criteri,
perquè no és sistematitzable, però cal tenir-lo en consideració, perquè,
òbviament, altera el sentit de l’original. Les omissions són un cas diferent
dels errors, perquè, encara que inevitablement hi ha negligència en la
lectura, la majoria són deliberades i les causes, com ja s’ha esmentat
abans, poden ser diverses: incomprensió de la llengua original, compen-
sació de la parèmia en una altra part del text, o casos de traducció lliure.

En definitiva, a partir d’ara es tracta d’extrapolar les estratègies traducto-
lògiques que acabem d’exposar al buidatge paremiològic de l’obra, per tal de
trobar els punts de contacte i les divergència entre les traduccions i l’original.
Per fer-ho s’examina, a continuació, una mostra de cinc parèmies. Es pararà
atenció a les equivalències de les parèmies proposades en l’original (pro-
vençal) i en les quatre versions disponibles: la francesa del mateix Mistral
(1884), la catalana de Jacint Verdaguer (Mistral 1885), l’espanyola anònima
(Mistral 1903) i l’espanyola de Morales San Martín (Mistral 1911). Per
ajudar-nos en aquesta tasca ens hem valgut de l’obra Paremiologia catalana
comparada de Sebastià Farnés (1992-1998). Es tracta d’una voluminosa obra
multilingüe publicada durant l’última dècada del XX per Columna, però
confegida a finals del XIX i principis del XX.

4. Cinc parèmies en Nerto
Com a mostra, s’exemplifica la traducció del corpus paremiològic de Nerto
per mitjà de cinc parèmies i les traduccions corresponents. S’analitza, a més,
la tipologia de la traducció, a partir de la «Proposta de criteris per a una
traducció paremiològica» d’Ugarte que hem citat suara.
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La tria d’aquestes parèmies, per cert, no ha estat un procés aleatori.
Tenint en compte que la finalitat de l’estudi era –a més de l’estudi de la
versió catalana– la confrontació de trets comuns o diferents en la fraseologia
present a les edicions de Nerto en diverses llengües romàniques –posant un
èmfasi especial en la versió catalana– hem optat per analitzar les cinc
primeres parèmies de l’obra repertoriades a l’obra Paremiologia catalana
comparada de Sebastià Farnés, de la qual ja s’ha destacat la rellevància
anteriorment.

4.1 Exemple 1
ORIGINAL D’escalabra sus lis auturo emé la faisso à la centuro e de canta, lou

péu au vènt, lou pitre nus, li bras mouvènt, mi bèu leitour, acò ‘s
coucagno [...] (Mistral 1884: 4)

FR De gravir sur les cimes avec la ceinture aux reins et de chanter, les
cheveux au vent, la poitrine nue, le geste animé, amis lecteurs,
c’est pain bénit. (Mistral 1884: 5)

CAT ESCALAR les cimes am la faixa a la cintura, i cantar, els cabells
al vent, el pit tot nu i movent els braços, quan el matí i la rosada
escarrabitllen i donen plaer, mos cars lectors, això es pa i mèl.
(Mistral 1885: 5) [Ser pa i mel (Farnés: VI, 737)]

ESP 1903 ESCALAR las cimas con la faja en la cintura y cantando; el
cabello al aire, el desnudo pecho y moviendo los brazos, cuando la
mañana y el rocío desperezan y alegran el ánimo, esto, queridos
lectores, es miel sobre hojuelas. (Mistral 1903: 27)

ESP 1911 TREPAR penosamente á las altas cimas, sujeta la cintura con la
faja, y cantar, los cabellos al viento, desnudo el pecho y con airoso
ademán, es, caro lector, un placer exquisito. (Mistral 1911: 35)

Criteris dels traductors

Mistral (FR) Verdaguer (CAT) Anònim
(ESP 1903)

Morales San
Martín (ESP 1911)

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció
no idiomàtica

(no literal)

4.2 Exemple 2
ORIGINAL […] E forço mounde, que lou Diable tiro deja ‘mé soun rediable,

riran o devendran mourru, se ié parlas dóu Banaru. (Mistral 1884:
6)

FR […] Et tels et telles, que le Diable tire déjà avec son croc, riront ou
deviendront maussades, si vous leur parlez du Cornu. (Mistral
1884: 7)

CAT […] i molta gent, que l diable té encastada am sa forca, riuran i
faran morros si jo ls parlo del Banyut. (Mistral 1885: 6) [Fer
morros (Farnés: VI, 254)]

ESP 1903 […] y muchos á quienes tiene el diablo ensartados en su tridente
reirán y sentirán enfado si les hablo del diablo. (Mistral 1903: 28)
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ESP 1911 […] y muchos á quien el diablo tiene ya sujetos con su arpón
reirán y harán gestos despreciativos si yo les hablo del Gran
Cornudo. (Mistral 1911: 26)

Criteris dels traductors

Mistral (FR) Verdaguer (CAT) Anònim
(ESP 1903)

Morales San
Martín (ESP 1911)

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció
no idiomàtica

(no literal)

Traducció
no idiomàtica

(no literal)

4.3 Exemple 3
ORIGINAL Li bèlli raubo entre-duberto e l’arrouganço dóu jouvènt que

marcho emé la tèsto au vènt. (Mistral 1884: 14)
FR Les belles robes entr’ouvertes et l’arrogance de la jeunesse qui

marche la tête à l’évent. (Mistral 1884: 15)
CAT […] les belles robes escotades i la fantasia de la joventut, que

marxa amb el cap ple de vent. (Mistral 1885: 8) [Tenir el cap ple
de vent (Farnés: II, 656. En la variant, Tenir el cap ple de pardals]

ESP 1903 […] las hermosas telas descotadas y la fantasía de la juventud que
marcha con la cabeza llena de viento. (Mistral 1903: 30)

ESP 1911 […] los ricos vestidos descotados y la arrogancia de la juventud
que camina con la cabeza llena de viento. (Mistral 1911: 38)

Criteris dels traductors

Mistral (FR) Verdaguer (CAT) Anònim
(ESP 1903)

Morales San
Martín (ESP 1911)

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Anostrament en
forma de parèmia.
És més habitual

«amb el cap ple de
pardals». Passa el

mateix amb el
castellà.

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

4.4 Exemple 4
ORIGINAL Baroun rouina, siés nus e crus! (Mistral 1884: 34)
FR Baron ruiné, te voilà nu ! (Mistral 1884: 35)
CAT Baró arruinat, has quedat nu i cru! (Mistral 1885: 14). [Nu i cru

(Farnés: VI, 483/484)]
ESP 1903 ¡Barón arruinado, has quedado en cueros vivos! (Mistral 1903: 39)
ESP 1911 ¡Barón arruinado, no posees ni la camisa que llevas! (Mistral 1911:

47)
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Criteris dels traductors

Mistral (FR) Verdaguer (CAT) Anònim
(ESP 1903)

Morales San
Martín (ESP 1911)

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

4.5 Exemple 5
ORIGINAL Ah! moun ami, quau jogo perd. (Mistral 1884: 38)
FR Ah! mon ami, au jeu on est sujet à perdre. (Mistral 1884: 39)
CAT Ah, mon amic: Qui juga perd. (Mistral 1885: 15). [«Qui juga perd»

(Farnés: V, 346-347)]
ESP 1903 ¡Ah, amigo mío, quien juega pierde. (Mistral 1903: 41)
ESP 1911 Ah, amigo mío: quien juega pierde. (Mistral 1911: 48)

Criteris dels traductors

Mistral (FR) Verdaguer (CAT) Anònim
(ESP 1903)

Morales San
Martín (ESP 1911)

Traducció
no idiomàtica

(no literal)

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Traducció per
equivalent
preexistent

Conclusions
Per acabar només voldria recollir algunes de les idees que ja he exposat en el
text. En tots els casos, les parèmies conformen un recurs estilístic bàsic per a
l’obra, cal destacar la importància que tant l’autor com tots els traductors
donen a l’aspecte paremiològic: les parèmies són quasi sempre restituïdes
com a tals. Tot i així, no podem afirmar amb seguretat que en tots els casos
els traductors tinguin constància que allò que traslladen és una parèmia i, per
tant, ens podem trobar davant una traducció paraula per paraula. Les traduc-
cions, a més, respecten el registre i el lèxic de l’obra i els traductors distin-
geixen, quasi sempre, l’element paremiològic intercalat al text.

Pràcticament tots els traductors opten per traduccions equivalents preexis-
tents al llarg de tota l’obra. En el cas de Verdaguer, si parem atenció a la font
a partir de la qual traslladà Mistral al català –a l’espera d’acabar l’anàlisi del
corpus paremiològic complet– podem afirmar que, en la majoria de casos,
beu del text original occità; en comptades ocasions s’ajuda del text francès
que –com ja hem comentat anteriorment– és menys precís, de menor qualitat
i més o menys allunyat de l’original, d’altra banda 11. A propòsit d’aquesta
constatació, si s’extrapolen aquests resultats a la hipòtesi sobre l’autoria de la
traducció –el dubte de si fou de Jacint Verdaguer o del seu cosí Narcís–,
podríem afirmar que el traductor havia de tenir un bon coneixement de
l’occità. Malgrat tot, cal contemplar la proximitat lingüística ja que aquest

11. Sembla que Mistral, en traduir al francès, tingui poca competència paremiològica en aquesta
llengua.
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aspecte podria ser rellevant. És precisament la proximitat allò que facilitava
l’aprenentatge de l’occità.
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Català i sard: la traducció entre llengües minoritzades com a factor
de normalització 1

Carles BIOSCA
Universitat Autònoma de Barcelona

La traducció ha tingut al llarg de la història una funció fonamental en la
codificació i l’establiment de noves llengües, fins al punt que molts pro-
cessos codificadors han estat motivats per la necessitat de traduir. Un
exemple d’això és el fet que per a moltes llengües la traducció, especialment
d’obres religioses, ha constituït el primer intent de fixar una ortografia.
Igualment, la voluntat de consolidar i justificar una codificació determinada
fa ús en molts casos de la traducció d’obres de fort valor simbòlic com a
mitjà de legitimació. Sovint, doncs, els codificadors han estat alhora traduc-
tors.

Però la funció normalitzadora de la traducció es pot observar també en
llengües ja codificades, en les quals l’existència de traduccions és un indi-
cador de l’estatus i de l’ús d’una llengua. Així, una llengua normalitzada que
tingui un corpus ben establert i un estatus consolidat, acostuma a comptar
també amb un corpus de traduccions d’obres escrites en altres idiomes,
traduïdes a la llengua en qüestió de manera directa, és a dir, sense inter-
posició de cap altra llengua. I viceversa: generalment, el fet que una llengua
origini traduccions del seu corpus literari original en altres llengües és també
un indicador d’estatus de la llengua de partida.

En canvi, una llengua minoritzada o amb un estatus i una codificació
febles té més dificultats per a vehicular un corpus de literatura traduïda. És
freqüent veure en el cas de llengües minoritzades traduccions fetes per mitjà
d’una llengua pont, per manca de traductors competents en l’idioma original
i que alhora tinguin, pel que fa a la llengua recessiva, les capacitats neces-
sàries per traslladar-hi de manera reeixida un text.

Aquest fenomen dibuixa doncs un cercle viciós : a mesura que un procés
de substitució lingüística avança, la competència dels traductors esdevé cada
cop més àmplia en la llengua dominant i més limitada en la recessiva. Si això
passa, l’accés a la literatura universal tendirà progressivament a fer-se a
través de la llengua dominant, fet que a la llarga afavorirà la convergència
entre el sistema lingüístic i literari de la llengua amenaçada i el de la llengua
hegemònica. Alhora, a mesura que la llengua recessiva va perdent espais de
conreu i de difusió en favor d’una altra varietat, es redueix també el ressò
d’aquella llengua en altres sistemes literaris, afavorint en canvi la translació

1. Aquesta contribució s’inscriu en el Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània
(GETCC) (2009, SGR 1294), reconegut i finançat per l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris de la
Generalitat de Catalunya, i en el projecte «La traducción en el sistema literario catalán; exilio, género
e ideología (1939-2000)», amb el número de referència FFI2010-19851-C02-01, finançat pel Minis-
teri de Ciència i Innovació d’Espanya.
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vers la llengua dominant, una tasca que esdevé cada cop més habitual, fins al
punt que el sistema literari de la llengua en recessió es desdibuixa i
s’assimila al de la llengua de més estatus. Un procés com el que hem descrit
no interessa només els estudis literaris, sinó que també té conseqüències en la
codificació mateixa de la llengua. Cal tenir en compte que quan la producció
pròpia d’un idioma no cobreix tots els àmbits comunicatius dels seus
parlants, els àmbits més deficitaris es vehiculen per mitjà d’una altra llengua
o bé de traduccions d’una altra llengua. Aquesta necessitat deixa empremtes
en l’estructura gramatical de la llengua recessiva, principalment, en el lèxic –
els neologismes en són l’exemple més evident–, però també en la morfo-
logia, la sintaxi o la fonètica. És important, doncs, per a les llengües que es
troben en un procés de normalització, mantenir un flux constant de traduc-
cions amb el màxim de llengües possibles, tant de partida com d’arribada, si
es vol evitar que el corpus escrit en aquella llengua s’esvaeixi dins del
sistema literari de la llengua dominant.
En aquest estudi tractarem de la traducció entre dues llengües que es troben
actualment, si bé en circumstàncies diferents, en procés de normalització,
com són el català i el sard. Es tracta de dues llengües romàniques amb una
forta vinculació històrica, política i geogràfica: el català va ser utilitzat des
del segle XIV a Sardenya com a llengua de l’administració, i fou adoptat pels
estrats nobiliaris i funcionaris de l’illa, especialment a la capital, Càller. A
més, la ciutat de l’Alguer patí la conquesta catalanoaragonesa i la repoblació
amb colons catalans el 1354. Com a conseqüència, el català hi ha perviscut
fins avui, en contacte permanent amb la llengua sarda, que hi ha deixat trets
lèxics i fonètics importants. Malgrat aquest contacte tan directe i perllongat,
sorprèn l’escassa quantitat de traduccions entre aquestes dues llengües.

Si bé per volum de producció escrita es tracta de dues literatures de
dimensió molt diferent, cal recordar que el sard té una forta tradició poètica
des del segle XIV, i dramatúrgica a partir del segle XVII, i que disposa d’un
corpus literari de narrativa considerable, que s’ha anat enriquint fins a arribar
al desenvolupament de la novel·lística en sard a la segona meitat del
segle XX.

Aquest dèficit en la producció literària és degut al fet que la llengua
sarda, tot i que presenta l’exemple més antic de text romànic, ha conviscut
durant segles no sols amb el llatí, sinó també amb altres llengües implantades
a l’illa. De primer, durant la baixa edat mitjana, cal remarcar la presència del
pisà i del genovès, llevat del quadrant occidental de l’illa, el jutjat d’Arborea,
on el sard tingué un ús formal molt estès al llarg dels segles XII i XIII. A
principi del segle XV el català comença a ser emprat a Sardenya com a
llengua literària, i a la fi del segle XVI trobem les primeres obres escrites en
castellà per autors sards. La dominació piemontesa suposà un parèntesi de
relativa normalització a mitjan segle XVIII, però aviat es decantà per la
imposició de l’italià basat en el toscà literari, una política que dura fins avui.
Sembla, doncs, que la subordinació és el principal factor que ha impedit un
contacte directe prolongat entre els dos sistemes literaris que prenem com a
objecte d’estudi.

Abordant el nostre tema central d’anàlisi, descriurem de manera general
el corpus de traduccions existents entre aquestes dues llengües. Pel que fa a
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la traducció del català al sard, hi ha indicis que dins la vasta tradició de
literatura religiosa sarda, concretament dels goigs –anomenats en sard
goccius o gosos–, alguns dels textos són atribuïbles a versions de goigs
escrits originàriament en català. En aquesta comunicació, però, ens cenyirem
únicament a la recensió de les obres literàries que s’han publicat de manera
explícita com a traduccions d’un original preexistent.

En aquest aspecte, cal remarcar que, pel que fa a la traducció del català al
sard tenim constància tan sols de l’existència de cinc títols traduïts. Quasi
tots provenen d’un mateix editor, Diegu Corraine, fundador i director de
l’editorial Papiros, de Núoro, qui a partir dels anys 70 del segle XX va
apostar per l’edició de literatura infantil com a eina de normalització de la
llengua sarda. Molts dels títols del catàleg de Papiros són traduccions, i
d’aquests, n’hi ha tres que són traduïts del català. Els dos primers són dos
contes infantils que l’editorial La Galera publicà en català l’any 1983,
concretament, Nit a la barca, d’Amèlia Benet, i En Pere Trapella, de Mercè
Canela Garayoa. Corraine els publicà en sard l’any 1989 amb els títols Una
note in sa barca i Pedru Matzone, respectivament.

El tercer títol traduït al català per Papiros és també adreçat als infants,
però en aquest cas es tracta d’un llibre de divulgació, titulat La vida de les
plantes, i escrit per Maria Àngels Julivert, que es publicà en català a
l’editorial Parramón el 1993 i que Corraine va publicar el 1998 amb el títol
Sa bida de sos fundos. Val la pena de destacar que aquesta obra constitueix la
primera documentació en sard de diversos termes del camp de la biologia
(anghiospermas, cloroplastu, cotilèdone, eteròtrofu, impollinatzione, etcè-
tera), termes que es recullen en un glossari al final de l’obra.

La següent traducció del català al sard és del 2009, i en aquest cas no es
tracta d’una obra per a joves, sinó d’un clàssic de la novel·la catalana. És la
versió en sard de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, feta per Giagu
Ledda, metge sard resident a Catalunya des del 1981. La traducció es publicà
a l’editorial Papiros, i rebé un ajut de l’Institut Ramon Llull. Val la pena
esmentar el procés d’elaboració d’un estàndard comú emprès el 1998, i que
ha culminat, l’any 2006, amb la promulgació d’unes normes ortogràfiques,
conegudes amb el nom de Limba Sarda Comuna, que el govern regional sard
ha adoptat com a normativa oficial. A Sa pratza de su Diamante, el traduc-
tor, Giagu Ledda, explicita que ha seguit fidelment aquestes normes. La
traducció fou revisada per l’editor, Diegu Corraine, que fou a més, membre
de la comissió que creà la LSC.

La darrera traducció de què tenim notícia és el recull A ballu tango:
(n)e(u)rotica limba, que el mateix any 2009 publicà l’editorial calleresa
Condaghes. Es tracta d’una autotraducció de l’alguerès Antoni Arca, poeta,
narrador i dramaturg nascut el 1956. A ballu tango, com explica l’autor, és
una narració feta per ell mateix a partir de tres obres publicades anteriorment
en català als reculls Memòries d’un dia llarguíssim i Tres peces de teatre,
apareguts el 1993. Paral·lelament, aquesta nova versió ha aparegut publicada
en català a l’editorial Fonoll, el setembre del 2009, amb el títol Duty Free,
dins de la col·lecció Biblioteca Global, i en el marc del projecte editorial
Medi Terra, compartit amb les editorials Condaghes, de Càller, i Albiana-
CCU, de Còrsega.
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Pel que fa, d’altra banda, a les traduccions del sard al català, assenyalem
que en aquesta combinació lingüística només tenim constància de dues
traduccions publicades, i totes són obra del mateix traductor, Antoni Arca. La
primera d’aquestes traduccions, Al temps d’en Luxori, es publicà l’any 1991
a l’editorial algueresa Càlic, i un any més tard es reedità a l’editorial APEUS,
de Sàsser. És la versió que féu Arca d’un drama al·legòric sobre el martiri de
Sant Luxori, en tres actes, que Antoni Cossu (1927-2002), poeta i
intel·lectual sard, havia publicat l’any 1985 amb el títol A tempos de Lussur-
zu. Val la pena d’esmentar l’ús que fa el traductor de la variació lingüística.
A l’original, Cossu alterna l’ús del sard amb l’ús de l’italià. Arca resol
aquesta alternança fent correspondre a l’italià un català estàndard formal i al
sard un català alguerès, amb certs italianismes. Alguns trets utilitzats pel
traductor són els finals en -os (ellos, aqueixos, los sardos), i lèxic alguerès
(quelqui ‘algun’, lego ‘aviat’, estajó ‘anyada’, etc). També és interessant, des
del punt de vista de la codificació del català, el criteri amb què Arca fa servir
els topònims de Sardenya, emprant preferentment les formes més catalanit-
zades (Montlleó, Oristany) o adaptant directament el topònim original sard,
que no sempre coincideix amb la forma oficial italiana (Castell, Selàrgius,
Fordonjanus, Boréne, Olíana).

L’any 1993, un any més tard, es publicà, també d’Antoni Arca, la tra-
ducció Pa negre, un recull de poemes del poeta sard Frantziscu Masala
(1919-2007), la versió original dels quals s’havia publicat a Siena l’any
1956, acompanyada de la traducció en italià, amb el títol Pane nero.
Voldríem, per acabar, fer esment dins d’aquest apartat d’una traducció difosa
i enregistrada en format audiovisual. Es tracta d’una cançó en sard, Ria, ria,
escrita i interpretada per la cantant sarda Marisa Sannia (1947-2008), cançó
que Feliu Formosa traduí al català, i que ha estat interpretada i enregistrada
per Ester Formosa. Curiosament, Marisa Sannia musicà i enregistrà també un
poema de Frantziscu Masala del qual justament hi ha una versió catalana,
perquè forma part del recull Pa Negre. Es tracta de Melagranada, un poema
que també Ester Formosa ha enregistrat en la versió original sarda, però (que
sapiguem) no en versió catalana.

Constatem, en definitiva, que el contacte entre el sistema literari sard i el
català, com hem exposat, ha donat ara per ara un fruit poc esponerós. Malgrat
la proximitat geogràfica, històrica i cultural (i fins i tot lingüística), la
traducció d’autors sards al català i viceversa és encara, malauradament, molt
minsa, una realitat que no fa sinó reforçar la importància de les conside-
racions que exposàvem més amunt sobre els condicionants del context
sociolingüístic.

Tanmateix, si aprofundim en l’anàlisi de les versions existents podem
observar que es tracta de traduccions en general molt sòlides, fetes en unes
varietats lingüístiques ben elaborades, en alguns casos amb un valor literari
important i sovint adreçades al gran públic. Aquestes característiques són una
mostra de la utilitat d’aquestes traduccions pel que fa a la normalització de
les llengües d’arribada, una utilitat que es concreta en la creació de neolo-
gismes per al llenguatge especialitzat, en la fixació de formes toponímiques,
o en l’elaboració de registres lingüístics nous, motivats per la imitació d’un
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original. Més enllà dels aspectes purament formals, aquestes traduccions
contribueixen també a reconèixer i difondre la cultura de partida, dos factors
que al llarg d’aquest escrit hem volgut remarcar de manera expressa. Sembla,
doncs que hi ha prou indicis per afirmar que si les circumstàncies evolu-
cionen favorablement, és a dir, si la combinació lingüística que hem abordat,
tant en un sentit com en l’altre, continua generant traduccions, aquesta
producció pot tenir uns efectes molt positius sobre la normalització, tant del
corpus lingüístic com de l’estatus social, del català i del sard.
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Estudi lingüístic de la traducció catalana del comentari de Ber-
nardo Ilicino als Triumphi de Petrarca: una primera aproximació

Leonardo FRANCALANCI
Universitat de Girona – ILCC

Introducció
Amb la present comunicació voldria oferir –tal i com diu el títol– una
primera aproximació a l’estudi lingüístic de la traducció catalana del
comentari de Bernardo Ilicino als Triumphi de Petrarca.

El desinterès demostrat per la crítica envers aquest text és un fet que, des
de sempre, ha cridat la meva atenció: no tant per l’oblit en què caigué
després dels anys ‘30 (les raons salten als ulls), sinó perquè des d’aleshores, i
fins avui dia, poquíssims s’han interessat seriosament pel seu rescat. I allò
que em sobta encara més –no puc amagar aquí un cert neguit– és que alguns
d’aquests ho han fet, a sobre, sense posar-hi aparentment gaire esment,
contribuint així a reforçar la idea d’una traducció poc interessant 1. Penso,
sobretot, a la primera edició completa del text, Los Trionfi de Petrarca
comentados en catalán, publicada tot just fa uns mesos per la North Carolina
University Press (Recio 2009).

Que aquesta traducció tingui les seves limitacions, sobretot des d’un punt
de vista estrictament literari, és un fet innegable, però això no significa,
tanmateix, que es tracti d’un text d’escàs interès; només cal pensar a les
possibilitats que ofereix, amb els seus gairebé 500 folis, als estudiosos
d’història de la llengua. Hem de tenir en compte, a més a més, que des de fa
uns pocs anys, amb la identificació de la redacció del comentari que va servir
de model al nostre traductor (Francalanci 2006 i 2008), disposem d’un punt
de mira privilegiat per apropar-nos a la seva feina, titllada massa sovint i
massa precipitadament –ho veurem més endavant– de poc acurada. La
comparació dels dos textos, en efecte, contribueix decididament al seu rescat,
permetent-nos esbrinar la gènesi de molts errors, d’entrada fàcilment atri-
buïbles al traductor però en realitat dependents directament del model.
Aquestes consideracions, naturalment, no capgiren ni la valoració del text ni
de la feina del nostre anònim, però sí ens ajuden a copsar-ne millor la realitat,
amb totes les seves llums i ombres. Reddite quae sunt Caesaris Caesari.

Vet aquí, doncs, els dos propòsits principals d’aquesta comunicació. El
primer, em sembla força evident, és oferir-los una primera aproximació a
l’estudi lingüístic d’aquesta traducció, un buit que –per increïble que sembli–
no s’ha omplert ni amb la recent edició del text 2. El segon, en un pla més

1. «La traducción catalana da la impresión de carecer de interés». Recio (2006: 216).
2. L’anàlisi lingüística es redueix a les següents paraules: «En la encuadernación viene escrito con
letra del siglo XIX “Petrarcha comentat en Valencia”. La palabra “Valencia” está escrita sin acento,
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general, és pal·liar la falta d’atenció crònica que ha patit aquesta traducció,
contribuint així al rescat d’un text que, tot i els seus problemes, representa
sens dubte un testimoni privilegiat de l’àmbit cultural català de les darreries
del segle XV.

Pel que fa a l’estudi de la llengua de la traducció, m’agradaria començar
oferint-los-en una breu descripció. Tradicionalment se situa l’autor dintre de
l’àrea lingüística valenciana, però quins elements ens porten a aquesta con-
clusió? Ens ofereix la descripció lingüística elements suficients per avançar
alguna altra hipòtesis, com per exemple a quin ambient pertanyia? I encara:
com es posiciona la traducció respecte, per exemple, als models lingüístics
de la València d’aleshores?

En segon lloc voldria analitzar –també molt breument, s’entén– la relació
entre la traducció catalana i el seu model italià; en aquest sentit, em sembla
també molt interessant explicar-los com i perquè es produeixen alguns errors
de traducció i quin és el context que n’afavoreix la gènesi.

La traducció catalana del comentari de Bernardo Lapini da Montalcino,
dit «Ilicino», als Triumphi de Francesco Petrarca es conserva en un únic
manuscrit, actualment partit en dos toms: el primer, que conté els primers
tres triomfs, és el ms. Esp. 534 de la Bibliothèque nationale de París, mentre
que el segon, que conté els darrers tres triomfs, és el ms. II de la Biblioteca
de l’Ateneu barceloní.

Les primeres notícies segures per la història d’aquest manuscrit ens les
proporciona l’ex-libris que trobem al marge superior del f.I del primer
volum, «Est d[omini] Jo[annes] Vich epi[scopi] Maiorice[nsis]», a partir del
qual sabem que formà part de la biblioteca del valencià Joan Vich Manrique
(1530-1611), bisbe de Mallorca entre 1573 i 1604; puix que la nota de pos-
sessió l’identifica com a responsable de la seu mallorquina, és probable que
el nostre manuscrit anés a parar a les seves mans durant aquest període.
Després de la seva mort, el manuscrit dels Triumphi passà, amb tota la seva
biblioteca, al monestir de la Murta, en el regne de València (la identificació
del monestir és controvertida), i finalment, en el segle XIX, fou adquirit pel
bibliòfil M. Victorià Amer. D’aquesta col·lecció en sortí a finals d’aquell
mateix segle, ja dividit en dos toms, en direcció a Paris i Barcelona, on
encara es conserva.

Pel que fa a la datació, la nostra traducció degué ser realitzada, molt
probablement, entre l’últim quart del segle XV i els primíssims anys del
segle XVI 3, per un desconegut autor d’àrea lingüística valenciana. Aquesta
provinença fou proposada ja per Massó Torrents (1902: 56-61) en la seva
descripció codicològica del manuscrit del 1902, basant-se principalment en la
presència de formes com chiquet infant (f.17v) i Syl·la chiquet (f.39r), amb la
grafia -ch- característica de l’apitxat pel so palatal [t∫].

L’element més significatiu d’aquest text és, sens dubte, que el nostre
traductor anònim decideix traduir al català només el comentari, deixant els
por lo que puede leerse como “València”, el lugar, o como “valencià”, es decir, la lengua en que está
escrito» (Recio 2009: 25).
3. El terme post quem és el 1478, data d’edició del model italià. El terme ante quem és el 1512, any
de publicació de la traducció castellana del Comentari d’Ilicino realitzada per Antonio de Obregón.
Sobre aquesta qüestió es vegi Francalanci (2008: 124-126).
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versos poètics en italià: aquesta actitud envers l’italià representa, en el meu
entendre, una declaració d’intencions força clara per part de l’autor, i ens
proporcionar valuoses informacions a propòsit de la recepció de Petrarca i de
la seva obra entre els literats catalans.

1. Algunes qüestions preliminars
Abans d’entrar en el viu del nostre estudi lingüístic, deixeu-me dedicar unes
poques pàgines, sempre a tall de premissa, a algunes qüestions que em
semblen especialment interessants per entendre millor la complexitat de
l’argument tractat.

Comencem, doncs, amb alguns petits aclariments a propòsit d’Ilicino i la
seva obra. En termes generals, podem observar com la crítica hagi demostrat,
des de sempre, un cert recel envers aquest comentari, considerat un text
feixuc i prolix que ofega, amb un ingent allau d’informacions, l’elegància del
poema triomfal. Es tracta, tanmateix, d’un criteri modern i «petrarquista»,
que no concorda en absolut amb el valor que se li atribuïa al segle XV.
L’extraordinària fortuna editorial d’aquest comentari als Triumphi (50
edicions entre 1475 i 1525, amb una cadència gairebé anual) 4, en efecte,
suggereix un escenari molt diferent, i demostra com aleshores la feina exegè-
tica de Ilicino representava, amb totes les seves limitacions estètiques i
literàries, una ajuda inestimable per entendre els versos més hermètics dels
Triumphi. I no només a l’àmbit italià: d’aquest text, a més de la catalana,
objecte d’aquesta comunicació, coneixem almenys dues traduccions en
francès, dues en castellà i una, fragmentaria, en llatí (conservada en un ma-
nuscrit italià). Dit d’una altra manera: durant l’últim quart del Quattrocento, i
fins a la primera meitat del segle XVI, qui llegia els Triumphi, tant dintre com
fora d’Itàlia, ho feia quasi certament a través del comentari de Ilicino.

El comentari, dedicat a Borso d’Este, fou escrit molt probablement en el
període 1468-1469, quan l’autor era metge de la cort dels Estensi a Ferrara.
Bernardo, «medicus et philosophus discipulus», era fill de Pietro da Montal-
cino, metge de la cort de Filippo Maria Visconti a Milà (1412-1447) i
comentarista dels sonetti de Petrarca; d’aquest heretà, doncs, tant la vocació
mèdica com la literària. El nostre autor, format en l’Studio sienès, no fou
pròpiament ni un humanista ni un veritable intel·lectual, i sovint sembla
complaure’s justament de portar endavant una tasca que no entrava pròpia-
ment en les seves competències. En el comentari l’autor presenta dues
possibles lectures del poema triomfal: una globale i l’altra minuta. La
primera correspon a la lectura al·legòrica, segons la qual el poema explica «il
transito dell’anima», mentre que en el segon cas es tracta d’una «expositione
della lettera», o sigui d’una interpretació literal del text dels Triumphi;
aquesta última es fa patent amb més intensitat sobretot en alguns passatges
dels T. Famae, on la natura del text no dóna peu a una lectura al·legòrica.
Resulta però evident que tant per Ilicino, com de retruc pel traductor català,
l’obra del Petrarca representava, més enllà d’un repertori pràcticament
inesgotable sobre l’antiguitat, una veritable font d’educació moral.

4. Per un estudi detallat, malgrat que parcial, del corpus ilicinià es vegi Wilkins (1951: 387-401).
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La mateixa història redaccional dels Triumphi, d’altra banda, imposà a
l’Ilicino una ingent feina filològica prèvia al comentari. Primer de tot hem de
tenir present –sovint s’oblida– que els Triumphi són una obra inacabada: a la
mort del Petrarca, que segons sembla hi treballà fins a l’últim moment, molts
capítols o fragments quedaren sense una organització definitiva. Aquesta
situació deixà moltes qüestions obertes, sobretot pel que fa a les dobles
redaccions, i obligà els comentaristes, com l’Ilicino, a establir prèviament
una pròpia edició crítica del poema sobre la qual poder després treballar 5.
Guiat per les necessitats exegètiques dels diferents blocs argumentals, l’autor
no dubtà en trencar les terzine segons la repartició dels diferents temes que
volia comentar, donant així vida a allò que avui coneixem com el «Comen-
tari als Triumphi». Em sembla interessant insistir sobre aquest punt, perquè
pensar al Comentari i als Triumphi senzillament com a dos textos juxta-
posats, tal i com passava amb les glosses medievals, representa un greu error
metodològic. Existeixen només dues realitats textuals: d’una banda el
Comentari, que engloba al seu interior tant els versos del poema com el
comentari pròpriament dit; de l’altra els Triumphi, el quals sempre tingueren
i seguiren tenint, al marge dels comentaris, una vida editorial pròpia. A nivell
filològic, tot això té una importància cabdal. D’entrada, perquè si no tenim
en compte aquesta indissolubilitat, correm el risc d’aplicar metodologies
d’anàlisi equivocades o poc efectives, obtenint així resultats allunyats de la
realitat; i després, perquè la natura i l’ordre dels capítols configuren unes
realitats macrotextuals que ens permeten simplificar notablement l’examen
filològic del corpus ilicinià.

Els estalviaré, per haver tractat la qüestió a bastament en una altra ocasió
(Francalanci 2006 i sobretot 2008), els detalls d’aquest procés filològic. Tot
allò que m’interessa aquí és que el lector tingui present aquesta dada: el
model de la nostra traducció fou la segona edició del comentari, publicada a
Venecià l’any 1478, on s’editen els Triumphi, amb el comentari de Bernardo
Ilicino, i el Canzoniere (Rerum Vulgarium Fragmenta), amb el comentari de
Francesco Filelfo. La importància d’aquesta dada, com ho demostraré a
continuació, no rau, senzillament, en la possibilitat de establir un terme post
quem per la realització de la traducció catalana: una de les conseqüències
més interessant d’aquesta identificació és la possibilitat d’estudiar, de forma
contrastiva, el text català i el seu model italià. Això no tan sols ens permet
estudiar les correspondències lingüístiques que el traductor estableix entre
determinades paraules o expressions italianes i catalanes, sinó que, a més a
més, ens permet veure amb claredat quines formes constitueixen errors i
quins d’aquests –i això és fonamental per la valoració de la feina del
traductor– provenen directament del model.

La importància d’aquest petit gran èxit filològic, tanmateix, no sembla
haver contribuït gaire a la seva difusió; és per això que insisteixo, un cop i
altre, en donar-lo a conèixer. Els en donaré un exemple. Tot just fa pocs
mesos, ja ho he recordat, sortia publicada la primera edició completa de la

5. Només la feina filològica duta a terme per Bembo sobre els autògrafs petrarquescos, a principi del
segle XVI (1501), permeté establir, tot i que encara amb algunes incerteses, la redacció dels Triumphi
més propera a la voluntat de l’autor.
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nostra traducció catalana (fins ara només estava editat el Triomf del Temps).
En la seva introducció, l’autora ens diu:

La principal dificultad del texto, dejando a parte algunos borrones, tachaduras
y palabras oscuras, es que faltan palabras en las oraciones (relativos, verbos,
etc.) que dificultan la comprensión de la oración y que hay errores de traduc-
ción de ciertas palabras u oraciones que confunden al lector. En estos casos,
recurro al original de Ilicino para su corrección. Este comentario publicado
en Venecia en 1475 proviene de la Universidad de Cornell (signatura A
192037). (Recio 2009: 30)
Com tots ben sabem, els errors més insidiosos, fins i tot a l’àmbit filo-

lògic, són els menys evidents. En primer lloc, l’incunable venecià de 1475, al
qual fa referència l’autora, no existeix: la primera edició, impresa l’any 1475,
és bolonyesa, mentre la primera edició impresa a Venècia és la segona, de
l’any 1478. El segon error, aquest sí de més calat, és que de «original de
Ilicino» no n’hi ha només un, sinó molts, i que aquests difereixen, en alguns
casos sensiblement, l’un de l’altre. Això implica, necessariament, que
l’elecció del text de referència hagi d’estar basada en un examen filològic
previ, ja que si escollim entre els molts incunables arbitràriament correm el
risc d’atribuir, tal i com passa a la nostra autora, les moltes divergències
entre aquest text i la traducció catalana a la poca perícia del traductor, sense
adonar-nos que, en realitat, l’anònim està senzillament treballant sobre un
model diferent 6.

2. L’estudi lingüístic del text: una primera aproximació
Deixem, doncs, aquestes qüestions més generals i propedèutiques i entrem en
el viu de l’anàlisi lingüística del text.

Dèiem més amunt que ja l’any 1902 Massó Torrents proposava, donant-la
com a gairebé segura, la provinença valenciana de l’autor de la nostra
traducció; pel que sembla, també en devia estar convençut l’anònim del
segle XIX que escrigué, al llom del manuscrit, «Petrarcha comentat en valen-
cià». Avui en dia, malgrat que la prudència ens imposi un cert escepticisme,
les conclusions que podem extreure de l’anàlisi del text semblarien ser en
bona part les mateixes. En efecte, al costat d’uns elements comuns, en català
antic, a tot el domini, i de fenòmens avui circumscrits a una zona concreta
però aleshores molt més extensos, el nostre text presenta uns elements que
apunten decididament cap a l’àmbit lingüístic valencià.

Els elements que concorren de manera més significativa a aquesta
identificació són principalment tres.
1. En primer lloc, la utilització de la grafia -ch-, característica de l’apitxat.

Respecte a aquest punt, però, hem d’observar que aquesta grafia apareix
només en les diferents formes del mot chiquet («chiquet infant», «Syl·la

6. Heus aquí un dels molts exemples. A la pàgina 391, nota 35, la autora ens diu: «La introducción a
los siguientes versos es totalmente diferente en el texto italiano: “era vo dapoi alchuni altri exempli li
quali contenuti nel presente capitolo sotto brevità trascorremo [...]”. En realitat, resulta “totalmente
diferente” només si comparem la traducció catalana, «Eren aprés alguns altres. On diu [...]», amb
l’incunable bolonyès de 1475: si el comparem amb el text de l’incunable venecià de 1478 «Erano
dipoi alchuni altri. Onde dice [...]», allò que observem és una correspondència absoluta (Recio 2009:
391).
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chiquet», «essent ell chiquet», «chiquet ocell», «chiqueta», etc.).
2. En segon lloc la presència, constant i exclusiva, de les formes verbals

incoatives palatalitzades, com hixqueren, vixqueren, naxqué, ixqué, hixca,
etc.

3. En tercer lloc, la desaparició, també constant i exclusiva, de la -s- inter-
vocàlica en el sufix -ea, com en fortalea, vellea, bellea, durea, pobrea,
riquea, certea, etc.
Al costat d’aquests tres fenòmens en trobem d’altres que, tot i no ser

determinants, semblarien també coherents amb un origen valencià. Entre
aquests podem destacar:
– la desaparició de -r- en els grups consonàntics -rs-: lavós, ves (tant per la

prep. «vers» com per «vers poètic»), etc.;
– l’accentuació antiga dels mots bahina i rohina;
– a nivell vocàlic, la presència, força extensa, de la dissimilació en les

vocals protòniques (matex, erudatíssima, sancer, etc.), i la conservació de
a tònica llatina (retraure, nàxer) i de e àtona del català antic (comoguen).
A propòsit de la flexió verbal podem destacar la presència, les unes al

costat de les altres, de formes comunes a tot el domini i de formes aparent-
ment més valencianes. Entre les més interessants, en un sentit i altre, trobem:

– Indicatiu present: 1a p. sing. amb -e («yo·t pregue»); 3a p. sing. nax i lig,
al costat de formes com «aquella que… obre y tanca»; 3a p. plu. dien.

– Subjuntiu present: 2a p. sing. vulles; 3a p. sing. hixca, «ell se banye» i «no
és algú…que no desige…y no treballe» (al costat, però, de la 3a p. sing.
de l’ind. pres. desiga), contenga, convinga, moga, discórrega; 3ª p. plu.
«per ço que… se comoguen aquells».

– Subjuntiu plusquamperfet: les formes de 3ª p. sing. veés i vés.
Pel que fa al lèxic, les conclusions que podem treure són, si més no, les

mateixes. Podem destacar l’ús constant del verb exir (exint i ixqué), de ací,
de l’ordinal deén, de huy, del numeral huyt y del seu corresponent ordinal
huyté, de la forma adverbial mentres, dels infinitius del tipus retraure i
nàixer, de cego, espill, bres, bívores, odre, ffebra, de la forma realme sense -
i-, aparentment més comuna a València, i l’ús exclusiu de volta i voltes (mai
vegada/ -des). Crec que sigui força característica també la forma furtar +
complement directe, com en «furtar Proserpina» i «les furtades sabines.

La caracterització valenciana no sembla presentar gaire esquerdes. A
continuació els proposo, si més no a tall de contrapunt, un exemple que
semblaria incompatible amb aquesta provinença: es tracta de la forma estan-
ci, per estància, en la frase «y lo çel diu ésser la estanci e cadira de Déu». És
força probable, no obstant, que sigui senzillament un error.

Una altra de les característiques de la llengua de la nostra traducció, més
enllà dels possibles elements valencians, és la presència, força abundant, de
cultismes. Sovint no es tracta, però, de mots de «collita pròpia», sinó de
veritables calcs de l’italià humanístic de l’Ilicino. L’únic fenomen que
podríem considerar com a cultisme propi de la traducció és la conservació de
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les vocals finals, especialment evident en els noms dels personatges clàssics;
aquests, en efecte, apareixen tant en la forma genuïna com en la culta,
independentment de la forma present en el model italià. (Virgili / Virgílio,
Ovidi / Ovídio, etc.). Això provoca sovint la convergència, en la mateixa
forma, d’eventuals cultismes i italianismes (i fins i tot castellanismes, en
alguns casos), reduint-ne així sensiblement l’impacte i dificultant-nos la
identificació clara d’uns i altres. Un cas emblemàtic d’aquesta superposició
―n’hi ha molts més― és el cat. ànimo, un cultisme ben genuí en l’ús de la
llengua però aquí traducció de l’it. animo: l’hauríem de considerar, doncs, un
italianisme? El nostre anònim l’hauria fet servir de totes maneres, per bé que
no tingués al davant el mot italià animo?

Els elements que han anat sortint a la llum fins ara ens permeten contes-
tar, almenys en part, a les preguntes que ens havíem plantejat al principi
sobre el traductor i l’ambient al qual pertanyia. Resulta clar, en efecte, que,
tot i la bona preparació cultural, i el bon coneixement de l’italià, el nostre
anònim no era certament un autor culte, almenys en el mateix sentit en què
aquest concepte s’aplica, per exemple, a Roiç de Corella. La llengua que
utilitza, per bé que ens aparegui sovint força llatinitzada, no ho és de una
forma del tot genuïna; no és, per dir-ho així, una tria estilística explícita de
l’autor, quan més aviat el resultat de la transposició fidel de la llengua de
Ilicino. Al contrari, podem observar que alguns llatinismes, molt freqüents en
el text italià, acaben desapareixent per deixar lloc a formes més acostades a
l’ús català. Això no significa, és clar, que el traductor utilitzi una llengua poc
acurada, o que no sigui plenament conscient de les normes comunes de la
llengua escrita; allò que sembla faltar, si de cas, és una actitud obertament
ideològica envers la llengua i el lèxic utilitzat. La conclusió apareix, en
definitiva, força clara: malgrat la presència abundant de cultismes, la nostra
traducció no semblaria evocar el context literari propi dels autors més
refinats (els de la valenciana prosa, per entendre’ns), sinó més aviat dels
escriptors i lletraferits que animaven els cercles burgesos de la València de
finals del segle XV.

*

Pel que fa a la traducció, podem observar que el text català consisteix en una
veritable transposició ad litteram del model italià d’Ilicino, del qual el
traductor, que procedeix mot a mot, gairebé mai s’allunya i del qual sembla
reproduir, fins i tot, la mise en page (sovint manté fins i tot les grafies italia-
nes en els noms propis: Chiron, Achil·les, etc.) Una proximitat que en molts
casos, sobretot quan coincideix amb un error del model, dóna peu a
confusions, malentesos i construccions sintàctiques sovint agramaticals en
català.

Les intervencions del traductor en el text, en realitat ben poques, resulten
força opaques i es limiten, en general, a alguns aclariments, sense que es
pugui arribar mai a parlar pròpriament d’una veritable amplificatio; les més
comunes les trobem en forma de parelles sinonímiques, una pràctica molt
comuna entre els traductors medievals però ja caiguda en desús entre els
humanistes. Observem, també, el fenomen invers, o sigui la reducció de
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parelles o construccions sinonímiques presents en el model, sobretot davant
de llatinismes que el nostre anònim, molt probablement, no coneixia.

En el primer cas, el procés és força senzill. El traductor, que generalment
utilitza en català un parònim del mot italià que vol traduir, quan creu que la
paraula escollida resulta poc entenedora pels lectors catalans, l’acompanya
amb un sinònim més proper a l’ús corrent del català:

it. «un corvo… con becco infestava el suo inimico»
cat. «un corp… ab lo bec picava e infestava lo seu enemich»
it. «quello che cacciò Tarquinio Superbo»
cat «aquell que bandegà o lançà T. S.»
it. «oracolo»
cat. «oraculo o ydola»
it. «dovenne matto»
cat. «mat y envergonyit»
it. «diligentemente invesitgando»
cat. «diligentment investigant y demanant»
it. «construsse una pira»
cat. «constituí una gran pila o munt de lenya»

Pel que fa al fenomen invers, o sigui la reducció de les construccions
sinonímiques del text italià, podem veure els següents exemples:

it. «Crudeltà et horribilità dei serpenti»
cat. «orrible crueltat dels serpents»
it. «lo qual hebbe grandissime lodi et grandi fregi di fama»
cat. «lo qual hagué grandíssima lahor de ffama»
it. «instigato et suaso»
cat. «persuadit»
it. «consiglio et suasione»
cat. «consell»
it. «cognati e affini»
cat. «cunyats»
it. «pochissima distantia et uno breve interstitio et minimo intervallo»
cat. «poqueta distància e un breu e mínim intervall»
it. «in danno et pernitie dello imperio»
cat. «en dan del imperi»
it. «satrapi et proceri»
cat. «satrapes»
it. «maestri et architecti»
cat. «mestres»
it. «consimile scempio et equale infortunio»
cat. «consemblant y egual infortuni»

Un dels pocs exemples de glossa present en el text és el següent:
it. «una nocte vedando una silva che brusiava»
cat. «una nit guardant una silva que brugia, ço és que les herbes y fulles
dels arbres se menejaen».



ESTUDI LINGÜÍSTIC DE LA TRADUCCIÓ CATALANA DEL COMENTARI… 253

Un altre element característic, alhora que constant, de la nostra traducció
és l’assimilació del món clàssic a l’horitzó cultural de la tardor de l’Edat
mitjana: així, per exemple, Juli Cèsar, en italià definit com a un «gran
romano», apareix en la traducció com «gran cavaller romà», mentre que
«quelli decem viri» com «aquells X cavallers de Roma».

Podem observar també una correspondència constant, al llarg de tot el
text, entre algunes construccions i paraules italianes i catalanes: un exemple
d’això podria ser l’italià «con ciò sia cosa che», sempre traduït al català per
«com sia cosa que», nientedimeno per norresmenys i l’adverbi maxime,
llatinisme molt freqüent en el text italià, pel cat. majorment. També hi ha
correspondències menys evidents, com la que el traductor estableix entre l’it.
segno e cenno i el cat. sentiment: així «gli fu fatto un cenno» esdevé en la
traducció «mas fon-li fet un sentiment». El mateix sentiment, d’altra banda,
tradueix també l’italià sentimento i senso. Una de les traduccions que em
semblen més intrigants i sorprenents és la de l’it. chiedere ‘demanar’, sempre
traduït amb el cat. creixer:

it. «tornò a Roma et chiese al senato il secondo consolato et la proro-
gazione dello imperio»
cat. «retornà en Roma y crexqué en lo senat lo segon consolat y la porro-
gaciό del imperi»
it. «havendo egli giurato di non fare cosa che Anaximane gli chiedesse
per gratia»
cat. «havent ells jurat de no fer cosa que Anaxímane li crexqués per
gràcia »

Veiem finalment alguns exemples d’errors que, si no poguéssim com-
parar la traducció amb el seu model italià, serien fàcilment imputables al
traductor:

cat. «Per la qual cosa axí com la mort en los progenitors havia estampada
la fama la mort obscurant aquella en memòria regnar dels vivents»
it. «Onde, sì come la morte quelle nei progenitori haveva spente, così la
fama, la morte obscurando, quelle immemoria regnare de viventi»

La frase que apareix en el text català, evidentment incorrecta, és traducció
literal de l’it. quelle immemoria regnare de viventi, error per fa regnare.

cat. «trihunfant-la despux se»
it. «triomphando la dipo se»

Aquesta forma, que no té ni cap ni peus, prové directament de l’error
tipogràfic present en Venezia 1478 per la dipose; el traductor, procedint ad
litteram, no identifica la forma verbal dipose, sinó que hi llegeix dipò se,
acabant així per relacionar triomphando amb la, i traduint literalment l’it.
dipò en el cat. despux.

cat. «veent los samnites senyors per l’absència del dictator»
it. «vedendo li samniti sigori per la absentia del dictatore»

La forma senyors, aparentment correcta, representa en realitat una lectio
facilior per segurs, i prové de la forma de l’it. septentrional sigori ‘sicuri’,
present en Venezia 1478.
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cat. «fon per Déu perfet Cesar sobrat y mort»
it. «fu da dio prefecto di Cesare superato»

Es tracta d’un error anàleg al precedent. En aquest cas la forma cat. Déu
és traducció literal de l’it. septentrional dio, “due”, present en l’incunable.

cat. «ab açò»
it. «la ulteriore e la citeriore con questo»

La forma present en Venezia 1478 constitueix un error tipogràfic evident
per l’it. conquistò: el traductor, que sembla no adonar-se’n, la tradueix lite-
ralment, transformant l’it. con questo en el cat. ab açò.
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Narració i construcció social d’una identitat: la campanya per la
llengua catalana a la premsa
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Tothom té el seu diari i per aquest conei-
xerem com és i com pensa el que el llegeix, ja
que acaba per identificar-se amb les idees
que li prediquen i li inculquen.

Joan Salvans, Diaris, 1934

Durant el primer terç del segle XX a Catalunya van produir-se canvis subs-
tancials relacionats amb l’aparició de la societat, la cultura i la comunicació
de masses. Una de les icones més representatives d’aquest període va ser
sens dubte la premsa, que va experimentar un augment del seu protagonisme
social i va exercir funcions de lideratge en el procés de transformació i
modernització del país. En particular, la premsa catalana va tenir un paper
destacat –fins i tot, decisiu– en el procés de recuperació i afirmació nacional
catalana, com a eina fonamental en la vertebració d’una opinió i d’una
mentalitat col·lectives.

A les darreries del segle XIX, el catalanisme polític va començar a
reivindicar els drets de la llengua catalana des de la premsa i altres tribunes.
A poc a poc, per tant, va anar augmentant la presència del català a la premsa,
al mateix temps que van començar a proliferar els diaris en català. Així
doncs, no va trigar a forjar-se una estreta aliança entre la premsa i el naciona-
lisme, en la qual la llengua –convertida en «un element central dins el
bagatge teòric del catalanisme» en paraules de Grau (2006: 35)– tenia un
paper protagonista.

D’aquesta manera, la llengua catalana va esdevenir durant les primeres
dècades del segle un tema habitual a la nova premsa de masses, que al seu
torn va convertir-se en una plataforma perfecta per a la promoció i la difusió
de la llengua i cultura catalanes, preconitzada per les elits noucentistes i pel
catalanisme polític.

L’estudi que presentem a continuació s’emmarca en aquest context, i
pretén abordar una de les fites cabdals en la història de la llengua: la
construcció del català contemporani, precisament a través de la premsa; en
concret, a partir de l’anàlisi del discurs públic entorn de l’idioma que es va
generar a principi del segle passat, en el diari en català més important del
moment, La Veu de Catalunya (LVC) (1899-1937).

L’objectiu que es proposa aquest treball és d’una banda, mostrar –per bé
que sumàriament– l’anàlisi del corpus de material lingüístic obtingut a partir
del buidatge de les edicions del periòdic i, de l’altra, assajar de contex-
tualitzar l’aportació d’aquest diari en la construcció del català contemporani.
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1. Un testimoni fonamental per a la història de la llengua catalana
Són diversos els elements que fan de LVC una plataforma d’excepció i un
testimoni imprescindible per a l’estudi de la història de la llengua catalana
del període contemporani:

En primer lloc, cal tenir en compte que es tracta del diari en català de més
llarga durada, amb gairebé quaranta anys de publicació al seu darrere, fet que
fa que s’erigeixi com «una gegantina enciclopèdia de la cultura catalana» 1.
No podem oblidar tampoc, que aquest diari era el portaveu de la principal
formació política del catalanisme, la Lliga Regionalista. Si la Lliga va tenir
realment un paper clau en l’obra de modernització del català, resultarà inte-
ressant de veure, doncs, com es va vehicular la qüestió lingüística a les
pàgines del seu diari.

D’altra banda, la importància d’aquesta publicació queda ja palesa en
l’opinió de contemporanis il·lustres: Josep Carner, per exemple, considerava
aquest diari com «una peça clau en la cultura catalana» i en ressaltava la seva
representativitat 2:

Quina intensa comunitat és la creada per La Veu. Ha interessat l’intel·lectual,
el pràctic, el sentimental i fins l’escèptic. El seu secret no ha consistit sola-
ment en un ideal. Ha consistit també en el llenguatge. La Veu no ha perdut
mai la iniciativa... per que parlava en llengua catalana.
El testimoni d’un altre escriptor i periodista del moment, Prudenci

Bertrana, que considerava aquest diari com «el més llegit en terres cata-
lanes», ens permet de constatar l’àmplia difusió de què gaudia la capçalera 3.
Les dades procedents dels estudis d’història de la premsa corroboren el relleu
d’aquesta publicació: pel que fa a la difusió, LVC era el primer diari en català
i el sisè entre el conjunt dels diaris barcelonins, amb un tiratge de fins a
20.000 exemplars l’any 1913 4.

Finalment, LVC destaca perquè es va convertir en la plataforma d’expres-
sió dels personatges públics més representatius de l’escena catalana del
moment, fins i tot de diferents tendències polítiques, aplegats tots ells al
voltant de la figura de Prat de la Riba (dirigent de la Lliga, director del diari i
a partir de 1914, president de la Mancomunitat de Catalunya). Així desta-
quen entre la nòmina de col·laboradors i redactors amb què comptava aquest
diari noms com Jaume Bofill i Matas, Josep Carner, Eugeni d’Ors, Francesc
Cambó, Josep Puig i Cadafalch, entre d’altres.

1. Josep M. Figueres (s.d. [2006]), La Veu de Catalunya, estudi encarregat per l’Arxiu d’Història de
la Ciutat de Barcelona, treball inèdit en procés de revisió, que hem pogut consultar gràcies a
l’amabilitat de l’autor. D’altra banda, el nostre estudi s’inscriu en la línia de recerca del projecte del
MEC, dirigit per Josep M. Nadal, Las representaciones de la lengua catalana en la historia
(FFI2008-04496/FILO, 2008-2011).
2. Carta de Josep Carner a Jaume Bofill i Mates, 6-VIII-1921, cf. Josep M. Figueres (s.d. [2006]).
3. Prudenci Bertrana va enviar una carta a LVC (6-IV-1914) perquè en fes difusió, ja que segons ell
aquest era el diari «més llegit en terres catalanes» i això li permetia «la publicitat convenient a la
lletra».
4. Per a una relació més detallada sobre el tiratge de la premsa de masses a Catalunya a principi de
segle, vegeu Gómez Mompart (1992).
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2. El corpus documental
La longevitat del diari (1899-1937), fa que sigui molt difícil de realitzar un
estudi minuciós de la qüestió lingüística en la seva totalitat; esdevé necessari,
per tant, fixar uns límits cronològics pel que fa al període d’estudi, que en el
cas del present treball comprèn els anys de 1910-1917. El punt de partida de
1910 permet analitzar el debat previ a la publicació de les Normes Orto-
gràfiques de Pompeu Fabra i el punt i a part, el fixem al 1917, perquè aquest
any comporta canvis importants com la mort de Prat de la Riba. Sens dubte,
la desaparició del dirigent de la Lliga, director de LVC, i home fonamental de
la política catalana, va condicionar la trajectòria cultural i les relacions de la
intel·lectualitat del moment.

Amb tot, el corpus documental obtingut a partir de l’exhumació de les
edicions d’aquest rotatiu durant el període esmentat és ingent: consta de més
de sis-centes notícies i articles referents a la llengua, en alguna de les seves
múltiples vessants, de les quals més de tres-centes van aparèixer en portada 5.
L’eloqüència de les dades, doncs, posa de manifest la importància concedida
a l’idioma en aquells moments, al mateix temps que ens permet de realitzar
un seguiment de l’evolució i les fluctuacions del paper de la llengua en el
decurs del període estudiat. Així, es pot comprovar com el discurs lingüístic
a les pàgines de LVC experimentava una tendència in crescendo, passant per
exemple de 32 notícies relacionades amb la llengua publicades l’any 1910, a
104 notícies aparegudes durant 1917; o bé de 17 portades que feien referèn-
cia a la qüestió lingüística el primer any (1910), a 40 portades el darrer any
(1917). L’evolució ascendent d’aquest discurs va assolir les seves cotes
màximes durant els anys 1913, 1915 i 1916, i només va quedar truncada
l’any 1914 a causa de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, que va compor-
tar la pèrdua de protagonisme de la qüestió lingüística, relegada en el millor
dels casos, a les pàgines interiors del diari.

2.1 Classificació del corpus

2.1.1 La publicació de les Normes Ortogràfiques

El material lingüístic que conforma el corpus obtingut pot ordenar-se a
l’entorn de tres grans eixos principals. El primer bloc el forma el gruix de
reaccions a l’entorn de la publicació de les Normes Ortogràfiques de Fabra
l’any 1913, que va desencadenar una autèntica efervescència entorn de
l’idioma, convertint la qüestió ortogràfica en matèria de notícia gairebé diària
durant els mesos de febrer, març i abril d’aquell mateix any.

La publicació de les Normes Ortogràfiques significava en aquell moment
el triomf de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per haver reeixit en la missió
encomanada i alhora el primer pas ferm cap a la normalització del català. La
Veu es disposava a fer-se ressò d’aquesta victòria davant de l’opinió pública
per tal de contribuir a crear una imatge favorable de l’IEC i de la nova
normativa. Hi havia la necessitat de transmetre una imatge d’adhesió
completa i d’unitat arreu dels territoris del domini lingüístic per tal de contri-
5. El buidatge exhaustiu del període 1910-1917, traduït en xifres, equival a la quantitat total de
pràcticament 3 000 exemplars, sense tenir en compte les edicions vespertines que oferia la capçalera
gairebé diàriament durant els anys esmentats.
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buir a fixar la normativa fabriana, qüestionada per diverses veus. El diari de
Prat va treballar activament en aquesta direcció a través de diversos meca-
nismes: en primer lloc, va publicar el text íntegre de les Normes, custodiat
pels discursos del mateix Prat de la Riba (que apel·lava els lectors, els
catalans, a adoptar la nova ortografia) 6. Es va crear una secció exclusiva –
titulada explícitament «Per l’unitat de l’idioma»– per donar compte de
l’adhesió a la normativa fabriana per part d’entitats, cases editorials i altres
publicacions periòdiques, que es va mantenir diària durant pràcticament tres
mesos. Però la gran maniobra de LVC per crear la imatge d’unitat entorn de
la nova normativa es va basar a aplegar i difondre tan sols els textos
favorables a les Normes. Mai va reportar cap de les veus crítiques que es van
alçar contra el text de l’Institut i que com és sabut, van aparèixer en d’altres
publicacions periòdiques del moment, principalment en les comarcals. Per tot
esperit crític va reproduir alguns testimonis que tot i adoptar la normativa,
remarcaven la dificultat del text, en demanaven una simplificació o bé
reclamaven una major difusió de la publicació de l’IEC.

Així doncs, LVC va filtrar els testimonis que va generar la nova norma-
tiva i va reproduir només aquells que eren positius, deixant al marge les
crítiques dels detractors, per tal de reeixir, segurament, en la seva maniobra
de difondre arreu una imatge impol·luta d’unitat lingüística. El fet de donar
repercussió a les notícies publicades en diaris i revistes de fora del Principat
(de València, les Balears o Perpinyà) l’hem d’entendre com un mecanisme
més del diari per crear la imatge d’unitat lingüística. L’òrgan periodístic de la
Lliga va completar la seva campanya a favor de les Normes amb la difusió
del text: LVC va crear a les pàgines del diari la secció «De les normes
ortogràfiques», dedicada a desenvolupar algun dels punts conflictius de la
normativa fabriana. Va ser una iniciativa que desafortunadament no va tenir
continuïtat, ja que tenim constància sols de la publicació de tres textos durant
l’any 1913 7. L’autor de la columna, que firma Esteve Arnau i que demostra
tenir notables coneixements filològics, no és altre que Pompeu Fabra, amagat
sota un pseudònim, tal com va descobrir el professor Josep Murgades 8.

Des de la perspectiva de la història de la llengua contemporània, Mila
Segarra (1985: 340) ja havia afirmat que «la premsa i les editorials del país
tingueren un paper molt important en la propagació de les Normes», ara però
estem en condicions d’afirmar, amb relació a LVC, que va tenir un paper clau
en la creació d’un clima favorable envers la nova normativa, responsable, en

6. Les Normes Ortogràfiques van aparèixer publicades en l’edició de LVC del 31-I-1913, tan sols una
setmana després que fossin aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans. La seva publicació va suposar
l’inici d’una nova secció, «Per l’unitat de l’idioma», dedicada exclusivament a recollir els testimonis
de la reforma ortogràfica.
7. Els textos van publicar-se a LVC entre el mes d’abril i el mes de juny de 1913. Els aspectes
ortogràfics tractats van ser la qüestió de «Per, pera, per i perquè» (16-IV-1913); «El sò de la “l”
doble» (30-IV-1913) i el darrer, la «Combinació entre verb i afixe. –Guionets i apòstrofs» (8-VI-
1913).
8. Vg. l’aportació de J. Murgades, «Textos desconeguts de Fabra», en el marc del II Col·loqui
Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». D’altra banda, aquest pseudònim de Fabra ja
apareix recollit en l’obra de Josep Rodergas, Els pseudònims usats a Catalunya, on es comenta que
Esteve Arnau era utilitzat per Fabra en temes lingüístics a la revista L’Avenç. No menciona, però, els
textos de Fabra que van aparèixer publicats a LVC sota aquest pseudònim.



NARRACIÓ I CONSTRUCCIÓ SOCIAL D’UNA IDENTITAT 261

bona part, de l’èxit d’aquesta. Tanmateix, el missatge d’unitat entorn de la
qüestió ortogràfica preconitzat per LVC era tan sols la base de la seva
campanya per la llengua catalana. La codificació era la primera passa per a la
regeneració de l’idioma nacional. Calia, però, d’altra banda, recuperar el
prestigi de la llengua catalana com a vehicle d’expressió social i al mateix
temps afavorir l’accés de l’idioma a tots els àmbits públics. LVC en va fer
campanya també.

2.1.2 Les polèmiques entorn de la llengua

A banda dels testimonis entorn de la reforma ortogràfica, LVC atresora entre
les seves edicions un fons documental d’alt valor: el tou de documents que es
poden aplegar en un segon bloc són discursos, articles i cartes dels intel·lec-
tuals més destacats de la cultura catalana del moment, que en molts casos, no
han estat recollits encara en les edicions de l’obra dels autors i han restat
oblidats a les pàgines d’aquesta publicació periòdica.

La quantitat del material exhumat i la naturalesa diversa dels documents
fan que sigui impossible de ressenyar-los tots en el present treball, per tant,
ens centrarem en el comentari de la tipologia majoritària: les reaccions contra
les diverses escomeses que patia la llengua catalana per part de polítics i
publicacions centralistes. En el període estudiat trobem concretament dues
polèmiques importants al voltant de la llengua catalana. La primera, a causa
de les declaracions del ministre Royo Villanova al Senat en contra de l’ús
públic de la llengua catalana, el novembre de 1915. Les reaccions a l’esco-
mesa del ministre contra la llengua no es van fer esperar, de manera que van
començar a proliferar a les pàgines de LVC textos aplegats sota l’epígraf «Per
la llengua catalana» (entre aquests textos destaquen els firmats per Josep
Puig i Cadafalch, Josep Carner, Josep Morató i Grau, Ferran Agulló –sota el
psèudonim habitual de Pol). Aquesta reivindicació va culminar amb una
campanya d’homenatge a l’idioma, organitzada des de les pàgines del diari
que es va materialitzar amb la celebració de la Diada de la Llengua Catalana,
l’1 de gener de 1916, al voltant de la qual trobem un altre tou considerable de
textos referents a la qüestió lingüística.

La segona polèmica va tenir lloc uns mesos després a propòsit de les
declaracions de la RAE en contra de l’ús de llengües diferents de la caste-
llana. També va motivar una resposta massiva per part dels personatges més
destacats del moment, en aquesta ocasió agrupats sota una nova columna «La
qüestió de l’idioma».

Davant de qualsevol manifestació en contra de la llengua catalana, el diari
reacciona amb força: un dels mecanismes emprats per tal de combatre els
atacs centralistes és reportar textos de publicacions de diferents punts del
domini lingüístic o bé aplegar testimonis molt diversos. Per exemple, arran
de la polèmica per les declaracions del ministre Villanova, abans citada, LVC
aplega en una mateixa pàgina, un article extret de El Diluvio –una publicació
d’ideologia republicana i anticlerical– i un article procedent de El Correo
Catalán –diari vinculat a la dreta carlina, catòlica i conservadora–, perquè el
fet de posar de costat testimonis tan diversos entre si que alhora conver-
geixen en un sol punt: la defensa de la llengua catalana, li permet de trans-
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metre públicament la idea de l’existència d’una unitat absoluta pel que fa a la
reivindicació de l’idioma. De fet, així ho manifestava el periodista i redactor
en cap de LVC, Josep Morató i Grau, en un article al diari: «a Catalunya,
quan es tracta d’una cosa essencial com és la llengua es crea tot seguit la
unanimitat, sense que hi valguin opinions polítiques ni compromisos
subterranis» 9.

Si en la primera part afirmàvem que l’estratègia del diari tenia com a
objectiu crear una imatge d’unitat ortogràfica, en aquest segon bloc, dedicat
als discursos dels intel·lectuals, constatem que el diari vol reforçar la imatge
d’unitat entorn de la llengua.

2.1.3 Els usos lingüístics

Finalment, en un tercer bloc es poden aplegar les notícies i els textos, també
de naturalesa diversa, que ens proporcionen informació sobre el mapa de
representacions i els usos lingüístics dels parlants. El més recurrent són els
textos en forma de sàtira pel que fa al canvi de codi lingüístic (code switch-
ing) que tenia lloc sobretot entre les capes benestants de la societat de la
capital catalana, en què el prejudici social feia que sovint en contextos fins i
tot privats, es preferís canviar de llengua i passar a parlar en castellà, vehicle
de prestigi i de les relacions socials, en detriment del català. En aquest sentit
destaquen els textos de Josep Carner i Eugeni d’Ors –sota el pseudònim de
Xènius–, que a partir d’històries anecdòtiques i amb grans dosis d’ironia,
escriuen al diari per tal de denunciar certs comportaments i percepcions
sociolingüístiques dels seus contemporanis.

La Veu va popularitzar el cèlebre anatema de Dant: «Vergonya eterna als
qui, menyspreant son idioma, alaben els dels altres», que va esdevenir un
autèntic leitmotiv a mans del diari, sota el qual va presentar un conjunt de
manifestacions encarades a reivindicar, davant de l’opinió pública, la llengua
catalana enfront dels actes de menyspreu soferts. La majoria eren textos en
forma de carta que els mateixos lectors enviaven al diari per denunciar
situacions de minorització que patia la llengua en els àmbits públics i
oficials, com la justícia, l’administració i l’ensenyament. El diari va esdeve-
nir en aquest sentit una autèntica plataforma pública al servei del ciutadà, que
podia expressar el seu malestar davant un acte de menyspreu a la llengua
catalana i, que LVC, al seu torn, de seguida aprofitava com a pretext per
reivindicar l’ús del català en tots els àmbits públics, tot denunciant la
minorització que patia per la influència de la llengua oficial, i també a causa
de les actituds de deslleialtat per part dels parlants.

3. La campanya per la llengua a La Veu de Catalunya
Fins al moment, el recorregut a través del corpus obtingut ens ha permès
conèixer els principals cavalls de batalla entorn de la llengua catalana,
immortalitzats a les pàgines de La Veu. Resulta interessant però desgranar les
conclusions que es deriven de la implicació del diari pel que fa a la qüestió
de l’idioma i que ens porten a parlar d’una autèntica campanya per la llen-
gua, articulada en dos eixos fonamentals: un d’intern, que va tractar d’impul-

9. Josep Morató i Grau, «El dret a l’idioma», LVC, 4-II-1913.
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sar i difondre l’obra de codificació de l’idioma i, un d’extern, que es va
ocupar de defensar i reivindicar l’ús públic del català i la seva presència en
els àmbits oficials.

L’evolució del protagonisme de la llengua al diari durant els anys
estudiats no és fortuïta, sinó que està vinculada directament amb la trajectòria
de la formació política que representa. Hem vist com la llengua prenia un
espai important a les pàgines de La Veu i en feia el seu vehicle d’expansió.
Aquest procés s’inicia, en un primer estadi, amb la reivindicació de l’estat en
què es troba l’idioma; després la publicació de les Normes marca un punt
d’inflexió i la qüestió ortogràfica centralitza gairebé la totalitat del discurs
lingüístic. A mesura que la llengua catalana avança en el terreny la codi-
ficació, augmenten les campanyes públiques per a la promoció de l’idioma,
que esdevé un autèntic emblema nacional i una eina a mans dels polítics.

«En la història de les llengües res no és innocent» advertia el professor
Modest Prats (2009), i per tant, «nosaltres no podem ser ingenus». En aquest
sentit cal entendre la presència de l’element lingüístic i el seu protagonisme
al diari. Com a emblema nacional, la llengua va patir una instrumentalització
política que es reflecteix a les pàgines del diari –segurament l’exemple més
clar és el seu ús en les consignes electorals de la Lliga–, sobretot, a partir de
1915, quan va convertir-se en un poderós aliat de les reivindicacions
regionalistes en què l’argument principal de vot era la llengua catalana: «Qui
odía la Llengua Catalana odía Catalunya; qui el vota o s’hi al·lía, és un
traïdor» o bé «La llengua és la característica més ferma de Nacionalitat.
Voteu per la Llengua Catalana» (LVC, 6-IV-1916).

Al seu torn, però, els intel·lectuals de LVC van veure en la formació
regionalista, «l’instrument polític amb el qual portar a la pràctica el seu
projecte lingüístic» i van servir-se de la difusió de què gaudia el diari per
promocionar la modernització de l’idioma (Grau 2006: 428). LVC va
esdevenir, doncs, una peça clau en al construcció del català contemporani.

La conclusió que es desprèn de la lectura i l’anàlisi del corpus documen-
tal obtingut a través del diari és, com hem intentat posar de manifest al llarg
d’aquest treball, el paper protagonista que tenia el discurs sobre la llengua en
el context sociopolític de principi de segle. Per què, però, la llengua va ser
motiu de tantes notícies i tantes portades a La Veu, en el decurs dels anys
1910-1917? Primer de tot, segurament perquè, segons les paraules del
redactor en cap del diari, Morató i Grau: «La qüestió de la llengua és
essencial. No podem negligir-la ni podem posposar-la a cap d’altra. Mentre
conservem la llengua i la conservem amb la dignitat que li pertoca, no hi ha
perill que desaparegui nostra personalitat» 10. En aquest sentit, la llengua
esdevenia, en la conjuntura catalana d’aquell moment, un aliat molt poderós
per les reivindicacions nacionalistes. En d’altres paraules, el diari es va
dedicar a donar veu a la llengua catalana perquè entenia que aquesta era cada
vegada més una peça clau del projecte de regeneració del catalanisme polític.

Així doncs, al servei dels intel·lectuals noucentistes, LVC va esdevenir un
instrument més en la difusió de la imatge de la Catalunya Ideal, bastida a
través del llenguatge. D’aquesta manera, la llengua es convertia cada vegada

10. Josep Morató i Grau, «Qüestió de dignitat i qüestió de cultura», LVC, 4-XII-1915.
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més a les pàgines de LVC en tot un símbol d’aquell projecte, en el gran aliat
del projecte de regeneració nacional. El discurs reivindicatiu entorn de la
llengua pròpia es trobava legitimat a més per l’auge de les llengües nacionals
a Europa i per les veus regionalistes que s’alçaven en aquell moment, des de
diferents punts del territori espanyol. El diari aprofitava l’avinentesa que li
oferia qualsevol paral·lel europeu en aquest sentit, per legitimar les
demandes nacionalistes catalanes. Així, assimilant el cas català al d’altres
nacions europees aconseguia elevar les reivindicacions per la llengua pròpia
a una categoria internacional.

Cal remarcar que els atacs contra l’idioma van potenciar encara més la
campanya duta a terme per LVC per tal de prestigiar la llengua catalana, tot
reivindicant la seva validesa com a vehicle d’expressió en tots els àmbits.
Amb aquest objectiu, el diari com a plataforma d’expressió pública va ajudar
a denunciar les actituds de menyspreu envers el català, comeses sovint des de
les administracions públiques.

Podríem dir, doncs, que el diari va donar veu i protagonisme a la llengua
catalana en dos sentits: d’una manera evident, perquè era el seu vehicle
d’expressió i, per tant, «fou el mitjà més poderós que utilitzà el catalanisme
per generalitzar entre el poble l’ús escrit de la llengua catalana. Per a molts
catalans fou l’única escola, l’únic llibre, l’únic mestre que ensenyava a parlar
i a escriure correctament la llengua pròpia» – tal i com afirma Marcet (1987:
79-80) en relació amb la premsa catalana. D’una manera més subtil, va donar
veu al projecte de regeneració nacional, que anava de bracet amb la
construcció d’una llengua moderna.

Als ulls de l’escriptor noucentista, l’arquitecte per excel·lència del
projecte, LVC probablement resultava un dels millors suports per dissenyar
els plànols de la Catalunya Ideal. No en va Anderson, en la seva obra Comu-
nitats imaginades (2005 [1991]: 64), s’ha referit al paper clau del diari com a
constructor de realitats: «les llengües impreses van assentar les bases de la
consciència nacional, aquest grup de lectors semblants, connectats per mitjà
de la impremta», o del diari, en el nostre cas, «formaven l’embrió de la
comunitat nacionalment imaginada». La importància de la llengua sobre el
paper va quedar de manifest, doncs, a principi del segle passat, quan la
construcció del català contemporani i de la Catalunya Ideal van fer-se, en
bona mesura, sobre el paper, paper de diari.
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Per una periodització de la història social de la llengua catalana*

Francesc BERNAT I BALTRONS
Universitat de Barcelona

1. Per què necessitem una periodització?
Com és sabut, la tasca dels historiadors no pot limitar-se a la simple expo-
sició dels fets del passat sinó que, a més, estan obligats a fer-ne una
valoració. I això explica que la seva feina comporti també la delimitació
d’aquells segments temporals que, al seu parer, presenten elements comuns o
semblants. Fins i tot, els estudiosos d’una determinada sincronia estan obli-
gats igualment a definir el marc temporal que delimita el corpus triat per
analitzar. Tanmateix, és en aquesta operació on rau, precisament, la paradoxa
de tota periodització: sempre serà convencional perquè no és una realitat
tangible sinó el resultat d’una reflexió intel·lectual sobre el passat, sense la
qual, però, no tindríem ciències històriques 1. Vet aquí, doncs, la raó per la
qual qualsevol branca de les humanitats que vulgui ser digna d’aquest nom
haurà d’afrontar, tard o d’hora, el repte que implica fer una periodització
històrica de la matèria d’estudi. En altres mots: no hi ha discurs històric
sense periodització.

Per això, sorprèn que aquesta última qüestió no hagi tingut gaire ressò
entre els historiadors de la llengua catalana i que, fora de notables excepcions
com la de Miquel Nicolás (1998), no disposem encara de propostes de
periodització de la història del nostre idioma –ni externa ni interna–
suficientment debatudes i contrastades, a diferència del que succeeix en
altres llengües europees 2. Tot i que no pretenem ara donar una solució
definitiva a la qüestió que acabem de plantejar, ens agradaria que aquest
article servís, com a mínim, per a obrir un debat sobre quines són les etapes
que caracteritzen millor la història de la llengua catalana i quins són els
criteris que hauríem de seguir per arribar a definir-les. Per aquesta raó, i
també amb la voluntat que pugui ser una eina de suport per als docents de
llengua i cultura catalanes, proposarem una proposta de periodització –que
limitarem conscientment a la història social o externa de la llengua 3– amb la
∗ Agraïm els comentaris sobre aquest article que ens ha fet Brauli Montoya. Amb tot, la
responsabilitat última dels continguts i opinions que hi llegireu és únicament nostra.
1. Vegeu, en aquest sentit, les reflexions de Nicolás (1998: 116).
2. Entre els estudiosos de la història del francès, per exemple, és habitual parlar d’ancien français,
moyen français o français moderne. Etiquetes similars també són freqüents en l’estudi de la diacronia
de l’anglès (Old English, Middle English, Modern English) o l’alemany (Althochdeutsch,
Mittelhochdeutsche, Neuhochdeutsch). En canvi, la majoria dels manuals d’història del castellà no
solen tractar aquesta qüestió i els pocs que en parlen solen distingir només entre castellano antiguo i
español moderno. Per a més informació, vegeu Eberenz (1991: 79-80).
3. No només per raons pràctiques i metodològiques, que justificarem aviat, sinó també perquè cal
esperar la pròxima publicació dels resultats del projecte La gramàtica del català antic (GCA),
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intenció que sigui un punt de partida per a la discussió acadèmica sobre la
qüestió plantejada. Caldrà entendre-la, doncs, com una proposta oberta i
perfectible.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, comentarem breument primer els
diversos intents de periodització de la història de la llengua catalana i en
farem una valoració crítica a fi d’aportar alguns elements que serveixin per a
la discussió teòrica; a continuació, i desenvolupant una idea de Brauli
Montoya (2002), exposarem la nostra proposta de periodització, que es
fonamenta en una macrodistinció de la història del català en dos grans
períodes sociolingüístics dividits, al seu torn, en diverses subetapes.

2. Un estat de la qüestió
Abans de revisar els diversos intents de segmentació de la història de la
llengua catalana, cal revisar breument la relació entre la història interna i
l’externa d’una llengua, ja que aquesta és el primer aspecte que s’han de
plantejar tots els qui pretenen establir la periodització històrica d’un idioma.
En efecte, des que Ferdinand Brunot va establir aquesta distinció a la seva
monumental Histoire de la langue française, des origines à 1900 4 cap
historiador d’una llengua ha pogut obviar-la en els seus treballs. Així, per a
alguns investigadors cal triar entre l’estudi dels canvis que afecten al llarg del
temps tot sistema lingüístic –la història interna– o l’anàlisi històrica de les
actuacions sobre els usos lingüístics d’una determinada comunitat humana –
la història externa–; per a d’altres, en canvi, no cal considerar la història
externa i la interna com una disjuntiva sinó com a realitats paral·leles d’una
llengua que interaccionen i es condicionen mútuament 5. Tot i que Brunot ja
es decantava per aquesta última opció, la veritat és que, de facto, la majoria
dels historiadors d’una llengua 6 només tenen en consideració una de les dues
facetes esmentades –ja sigui per raons de tipus pràctic o al·legant la dificultat
de fer-ne un estudi integrat–, malgrat que declarin ser conscients de les
relacions que mantenen històricament.

Amb tot, i seguint Rolf Eberenz (1991), som del parer que la interrelació
entre història externa i interna no només no ha de condicionar les reflexions
sobre la segmentació històrica d’una llengua sinó, fins i tot, que cal matisar
la manera en què s’ha plantejat tradicionalment. Així, aquest filòleg alemany
critica el mite que tot canvi en la macroestructura social d’una comunitat

coordinat per Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines, que dedicarà un capítol a la periodització de
la història interna del català. Vegeu el web del projecte a http://webs2002.uab.es/sfi/cica/GCA/
default.htm.
4. Obra publicada en onze volums (els dos darrers, pòstums) entre 1905 i 1938.
5. Més modernament, Nicolás (1998), fins i tot, ha proposat enriquir aquesta dialèctica tot distingint
tres aspectes en l’estudi històric de les llengües: la interrelació entre formes, usos i idees
lingüístiques. Amb tot, considerem que els nostres comentaris hi són igualment aplicables, perquè
l’estudi dels usos i la consciència lingüístiques estan integrats dins la història externa en la proposta
de Brunot.
6. Cal reconèixer, però, l’existència d’honorables excepcions. En català, per exemple, comptem amb
els estudis de Brauli Montoya (1986) sobre el desplaçament històric de la llengua catalana al sud
valencià o d’Andreu Bosch (2002) sobre la formació de l’alguerès. Fixem-nos, però, que es tracta
d’estudis sobre àrees reduïdes que permeten integrar més fàcilment la perspectiva externa i interna de
la història de les llengües.
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lingüística hagi de tenir necessàriament un efecte en el sistema formal d’una
llengua. Malgrat que Eberenz reconeix que en determinats nivells, com el del
lèxic, la interrelació històrica és inqüestionable i fluïda, demostra, en canvi,
que en d’altres, com el morfosintàctic i el fonològic, no sempre hi ha relació
entre els canvis en els elements constitutius d’una llengua i les principals
transformacions històriques que n’han afectat l’ús. Per altra banda, Eberenz
també critica el fet que moltes perioditzacions d’història interna no estiguin
basades en aspectes estrictament lingüístics sinó en fets d’història externa.
Per tots aquests motius, Eberenz arriba a la conclusió que, si es vol fer una
periodització que no sigui completament convencional, cal donar compte
primer de tots els canvis que afecten les dues facetes històriques d’una
determinada llengua escrupolosament per separat, per tal de poder aïllar en
una segona fase aquells aspectes interns i externs de la llengua que demostrin
estar realment interconnectats. No es tracta, doncs, de negar la relació entre
el marc sociohistòric i l’estructura d’una llengua sinó de tractar-la amb una
metodologia d’estudi adequada que eviti automatismes insatisfactoris.

A banda d’aquestes necessàries consideracions prèvies, i centrant-nos ja
en la història de la llengua catalana, el primer que s’ha de reconèixer és que
les perioditzacions que s’han assajat sobre la nostra llengua –més implícites
que explícites– són força diverses metodològicament. En aquest sentit, i tal
com ha demostrat Miquel Nicolás (1998: 116-122), els principals manuals
d’història de la llengua catalana 7 no han seguit un únic barem de segmen-
tació per a la història externa. Tot i que hi ha compendis que es decanten més
per aproximacions de tipus quantitatiu (seguir l’esquema cronològic general
dels segles) i d’altres per criteris més qualitatius (centrar-se en els canvis en
l’ús de la llengua), Nicolás conclou que les perioditzacions analitzades no
segueixen una sola línia metodològica sinó que hi ha molts matisos i
combinacions. Fins i tot, el manual Història de la llengua catalana d’Antoni
Ferrando i Miquel Nicolás (2005), el més recent i complet que existeix avui
sobre història de la llengua catalana, tampoc és una excepció al fet que
acabem de comentar, tal com reconeixen els mateixos autors:

Atès que tota divisòria és convencional, i fins a cert punt arbitrària, hem
escollit com a criteris de periodització i, doncs, de distribució en capítols,
aquells fets històrics d’indubtable repercussió social, cultural o política per al
conjunt de l’àrea lingüística o, si més no, per a la majoria dels seus territoris.
Com veurem tot seguit, es tracta d’una periodització feta a partir de referents
ben coneguts i acceptats per la majoria d’historiadors, bé que hem procurat
triar fites importants coincidents aproximadament amb el canvi de segle.
(Ferrando & Nicolás 2005: 16)
Així mateix, una altra de les característiques de les perioditzacions

aplicades a la història externa de la llengua catalana és el fet que han estat
força condicionades pels esquemes aplicats a la història de la literatura
catalana, especialment la tradicional segmentació entre esplendor (ss. XIII-
XV), decadència (s. XVI-principis del XIX) i recuperació (a partir de mitjan

7. En concret, Nicolás (1998: 118-121) analitza onze dels manuals més representatius dedicats a la
història social de la llengua catalana (tota o una part significativa). Una dada que val la pena remarcar
és el fet que tots menys un han estat publicats a partir de 1980.
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s. XIX) que prové de l’escola historiogràfica d’arrel romàntica, iniciada per
Milà i Fontanals i desenvolupada per Rubió i Lluch 8. En aquest sentit, s’ha
de reconèixer prèviament que per raons històriques i polítiques els estudis
sobre la història del català s’han hagut de desenvolupar més tardanament que
les recerques aplicades a d’altres llengües europees. Així, i tal com remar-
quen encertadament Rafanell & Solà (2003: 256-258), el primer lingüista que
va assajar una síntesi de conjunt de la història de l’ús social del català és M.
Sanchis Guarner, primer a La llengua dels valencians (1960 [1933]) 9 i, més
tard, amb la seva ja clàssica Aproximació a la història de la llengua catalana
(1980). Hem de ser conscients, doncs, que les principals obres de referència
sobre la història externa de la nostra llengua no tenen més de tres decennis.
En conseqüència, i tal com assenyalen Rafanell & Solà (op. cit.), ha estat la
història de la literatura catalana la que ha hagut de compensar durant molt de
temps l’absència de manuals sobre la nostra història lingüística, a diferència
del que succeeix en altres països europeus 10. Per aquesta raó, no és cap
casualitat que hi hagi tants paral·lelismes entre moltes de les perioditzacions
que s’han aplicat a la història de la llengua i de la literatura catalanes i, fins i
tot, que a vegades la divisòria entre aquests dos camps d’estudi no sigui gaire
clara en algunes obres 11. Seria injust no reconèixer, però, que aquesta
confusió no és tan present en els tractats d’història de la llengua dels darrers
anys –cada vegada més decantats per categoritzacions d’arrel sociolingüís-
tica–, tot i que la influència dels esquemes de la història de la literatura no hi
ha desaparegut encara del tot.

3. Alguns criteris generals per a una nova periodització
Després de tot el que acabem de comentar, el lector ja deu haver arribat a la
conclusió que una periodització de la història social de la llengua catalana
autocentrada i sense interferències d’esquemes d’altres disciplines hauria de
seguir els següents criteris:
(a) Basar-se exclusivament en la història externa de la llengua, sense que

això signifiqui negar o menystenir els lligams que manté amb la història
interna, que haurien de ser establerts en una fase posterior.

(b) Seguir una línia metodològica clara de periodització que sigui indepen-
dent dels esquemes cronològics basats en segles i que es fonamenti úni-
cament en els canvis més rellevants que han afectat els usos socials de la
llengua catalana. La segmentació històrica resultant, doncs, hauria de
donar compte principalment dels avenços i els retrocessos en els usos

8. Amb tot, aquest esquema historicoliterari és avui qüestionat per bona part dels estudis literaris més
recents, especialment pel que fa al tractament del període anomenat tradicionalment “Decadència”.
Tot i així, encara és molt present entre els no especialistes i investigadors d’altres branques de les
humanitats. Sobre les perioditzacions en la història de la literatura catalana, vegeu Molas (1986).
9. Rafanell & Solà (2003: 257) en destaquen que «[a]unque limitado al ámbito estricto del antiguo
reino de Valencia, el trabajo de Sanchis supone un primer ensayo de ordenación y periodización de
los principales avatares de la lengua catalana, en especial de su modalidad valenciana».
10. Cal reconèixer, però, que la confusió entre història de la llengua i història de la literatura també
era freqüent en els primers manuals d’història d’altres llengües europees, que també estaven
fortament influïts per la historiografia romàntica.
11. Per exemple, el manual de Marcet (1987).
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lingüístics, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu.
(c) Integrar la història de la literatura en la periodització de la història dels

usos socials de la llengua catalana, però en cap cas subordinar-s’hi.
Per tot el que acabem d’exposar, creiem que un bon punt de partida per

començar a bastir una periodització de la història externa de la llengua
catalana –que, evidentment, caldria perfilar– és la següent reflexió de Brauli
Montoya, un dels sociolingüistes que millor ha investigat la història de la
nostra llengua:

Si volem resumir en poques paraules el desenvolupament històric de la
llengua catalana diríem que és una història en dues fases: una primera de
formació, expansió i ascensió, que arriba fins al segle XV, i una segona de
replegament, fragmentació i davallada a partir del segle XVI. Naturalment
que això és presentar un panorama excessivament simplificat, però ja
veurem, [...], com aquest esquema s’acompleix amb poques excepcions des
dels orígens de la llengua fins al moment present. (Montoya 2002: 13-18)
Tanmateix, i al nostre entendre, caldria tenir en compte encara un altre

fet: recordar que la història del català no està en absolut desconnectada dels
processos generals que han afectat la història lingüística d’Europa, per la
qual cosa tota periodització que s’hi apliqui ha de tenir present també les
complexes relacions que s’han establert històricament entre les llengües del
vell continent. Per aquesta raó, considerem que el marc aportat per Daniel
Baggioni a Langues et nations en Europe (1997) és una referència indefu-
gible per a qualsevol operació que pretengui establir comparacions amb
altres històries de llengües europees. No es tracta, a més, d’una simple
qüestió metodològica: cal recordar que tota periodització aplicada a la
història de la llengua catalana no ha de servir només als seus usuaris habi-
tuals sinó que també ha de ser una eina que faciliti la comprensió de la nostra
història lingüística als estrangers. I, en aquest sentit, tots els paral·lelismes
que es puguin establir entre la diacronia del català i la d’altres idiomes
europeus esdevindran una eficaç eina pedagògica per a la difusió del conei-
xement sobre la nostra llengua.

En síntesi, la clau de la proposta de periodització de Baggioni (1997) en
la seva anàlisi comparada de la història de les llengües europees és el
concepte de «revolució ecolingüística», entès en el sentit de canvis profunds
en l’ecologia (o organització) dels intercanvis socials que vehiculen les
diferents llengües en l’espai europeu. Evidentment, Baggioni no considera
les revolucions esmentades com a talls sobtats sinó com l’inici de processos
de reestructuració de la comunicació lingüística a escala europea, que en
determinades comunitats poden acomplir-se en pocs segles mentre que en
d’altres triguen més temps o, fins i tot, no arriben a donar-se. Així, segons
Baggioni, l’Occident europeu ha conegut després de la desaparició del món
antic grecoromà tres grans mutacions ecolingüístiques, la qual cosa implica
dividir la història lingüística europea en tres grans etapes o períodes, que
coincideixen aproximadament amb l’Edat Mitjana, la Moderna i la
Contemporània.

La primera revolució començaria a partir dels segles XI i, sobretot, XII
quan diverses llengües orals nascudes a l’Alta Edat Mitjana –els vulgars–
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accedeixen a l’escriptura de manera habitual i, com a conseqüència, desenvo-
lupen progressivament uns models formals per tal de ser usats com a
llengües literàries i/o d’scripta (prosa no literària). Malgrat el notable paper
social que aniran adquirint les llengües vulgars europees a la Baixa Edat
Mitjana, això no va qüestionar la posició elevada del llatí, que va continuar
essent la llengua comuna de les elits europees occidentals i la que es
reservava per a les funcions més formals.

La segona revolució ecolingüística tindria lloc entre els segles XV i XVI i
és la que explicaria el pas d’una societat medieval que combina jeràrqui-
cament l’ús formal del llatí i determinats vulgars «il·lustres» a una situació
en què alguns d’aquests últims es consoliden com a llengües dels nous estats
moderns absoluts, s’expandeixen fora dels seus límits originals (dins i fora
d’Europa) i fan entrar en crisi l’antiga llengua sàvia perquè, a banda de
prendre-li funcions, passen per un ràpid procés de fixació. Segons Baggioni
(1997: 73-94), aquesta revolució ecolingüística va tenir com a conseqüència
una gran segmentació de l’espai comunicatiu europeu, ja que a cada nova
unitat política s’imposarà progressivament entre les respectives elits una sola
llengua, la qual, a més, anirà marginant, sense fer desaparèixer, tant el llatí
com els vulgars que van perdre el suport de les noves monarquies.

La tercera revolució ecolingüística s’iniciaria a partir del s. XIX i és el
resultat de l’aparició de les noves llengües nacionals impulsades per les
revolucions liberals burgeses, tant si havien estat llengües comunes dels
antics estats moderns com si eren idiomes que es revifaven després d’haver
quedat marginats per la primera revolució. A partir d’aquesta data, segons
Baggioni (1997: 201-222), tots els habitants dels nous estats-nació sense
distinció de classe es veuran impel·lits cada vegada més a aprendre i usar la
llengua nacional en tots els àmbits i funcions socials, la qual cosa comportarà
el declivi progressiu de les llengües sense estat (ara qualificades de patois,
«regionals» o «minoritàries») en el cas que la nova política lingüística oficial
aconsegueixi reeixir. Així mateix, s’hi afegeix el fet que les profundes
transformacions socioeconòmiques que tenen lloc a partir d’aquesta època
impulsaran la difusió de les llengües nacionals tant o més que l’acció dels
estats. En resum, es tracta del procés més profund d’unificació de la
comunicació lingüística que ha conegut Europa dins cada unitat política des
de l’Edat antiga.

Si apliquem l’esquema general de Baggioni (1997) a la història de la
llengua catalana, aquesta també quedaria dividida en dos grans períodes.
Així, durant el primer, que aniria des de l’aparició del català fins a finals del
segle XV (aproximadament set segles) 12, la nostra llengua seguiria la
progressiva expansió dels usos lingüístics que caracteritza l’evolució general
de les llengües europees que accedeixen a l’escriptura a partir de la Baixa
Edat Mitjana. Durant el segon període, en canvi, que s’iniciaria al s. XVI i
arribaria fins als nostres dies (els darrers cinc segles), el català ha entrat en
una fase de retrocés funcional com a resultat de no haver pogut participar ni

12. Tot depèn de la data en què situem l’aparició de les llengües romàniques. Si bé se sol considerar
que el Renaixement carolingi (principis del s. IX) és el fet que trenca definitivament la consciència de
seguir parlant llatí, els romanços ja se n’havien diferenciat tipològicament al segle anterior.
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de la segona ni de la tercera revolució ecolingüística europea. Tot i que és
cert que el replegament esmentat s’ha pogut contrarestar en part –segons
l’àmbit o el territori– durant els darrers decennis, cal reconèixer també que la
tendència dominant no s’ha pogut frenar i que els esforços normalitzadors
que caracteritzen aquests últims anys no han aconseguit (encara?) que el
català hagi accedit plenament a la categoria de llengua nacional.

És evident, doncs, que tant l’esquema general proposat per Baggioni
(1997) com el de Montoya (2002) arriben a conclusions semblants si els
apliquem a la història externa de la llengua catalana: hi ha una fractura
profunda entre el procés continuat d’expansió funcional (i territorial) anterior
al segle XVI, paral·lel al d’altres llengües veïnes que més tard esdevindran
llengües d’estat, i la tendència dominant de replegament i fragmentació de la
comunitat lingüística catalana que s’inicia a partir d’aquell segle, tot i que hi
hagi diversos símptomes de reacció en els dos darrers segles que no han
aconseguit, però, capgirar el procés general. Més enllà de les necessàries
matisacions que farem a continuació, és clar, segons el nostre parer, que una
periodització de la història social de la llengua catalana no pot obviar les
dues grans fases que acabem d’assenyalar i les ha de prendre com a marc de
referència general. Per aquesta raó, després d’establir quines són les dues
grans èpoques que comparteixen una mateixa dinàmica general, a
continuació cal destacar els factors que modulen els processos esmentats si
volem que la nostra proposta de periodització no només sigui generalista
sinó, també, el més precisa possible.

4. La primera fase: formació, expansió i ascensió
Establertes ja les línies generals que caracteritzen el primer gran període de
la història del català, ens proposem ara distingir-ne les dues subetapes que, al
nostre entendre, expliquen millor el desenvolupament històric de la nostra
llengua des dels orígens fins al segle XV. En aquest sentit, ens sembla
evident que no podem passar per alt en aquest període l’enorme importància
del gradual accés de la llengua a l’escriptura entre els segles XI i XII i sobre-
tot el XIII 13, no només per les conseqüències que tindrà en la progressiva
expansió de les funcions socials del català durant l’Edat Mitjana (que no
qüestionen, però, la preeminència del llatí) sinó perquè això també implica
remarcar que la nostra llengua va seguir un desenvolupament paral·lel al
d’altres grans vulgars medievals com el francès o el castellà, a diferència
d’altres que van acabar adoptant varietats veïnes per a aquesta funció (com
l’aragonès o el francoprovençal) o van accedir-hi molt més tard (com el basc
o el romanès). En conseqüència, proposem distingir en aquesta primera fase
una etapa de formació-singularització del romanç català en l’oralitat, i una
altra de consolidació i expansió territorial-funcional durant la Baixa Edat
Mitjana.

13. Els segles XI i XII seria més aviat de transició si ens atenem únicament a l’accés del català a
l’escriptura. Amb tot, ens decantem més aviat per començar la segona etapa al XIII perquè s’hi
acumulen diversos fets decisius: la desvinculació dels afers occitans a partir de la batalla de Muret, la
consolidació dels scripta catalans, l’aparició de la literatura catalana en prosa i l’expansió territorial
pel sud ibèric i la Mediterrània.
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Pel que fa a la primera (ss. VIII/IX - XII), es tractaria de remarcar que és
una etapa comuna amb bona part de les llengües europees sorgides a l’Alta
Edat Mitjana –especialment amb les romàniques– en què el llatí té el
monopoli gairebé absolut de les funcions formals mentre que les altres són
eminentment orals. A banda d’aquesta repartició funcional, també és interes-
sant tenir en compte els processos centrípets i/o centrífugs que tenen lloc en
aquest primer període entre varietats de la mateixa família lingüística a fi
d’explicar, per exemple, les relacions lingüístiques i culturals catalano-
occitanes en aquests segles. En definitiva, es tracta de subratllar que el català
era en aquesta època una de les moltes llengües orals europees, en avançat
procés de singularització respecte a les varietats veïnes, que vivien sota el
monopoli formal del llatí, el qual, però, ja presentava algunes esquerdes.

Quant a la segona (ss. XIII-XV), marcada per l’expansió funcional –tant
quantitativa com qualitativa– i territorial de la llengua, el català presenta un
desenvolupament semblant al d’altres vulgars europeus, especialment amb
els de la Península Ibèrica i la Mediterrània occidental. Pel que fa al primer
tipus d’expansió, ens referim al notable desenvolupament dels usos escrits
del català en aquests segles i la ràpida adaptació de la llengua a nous
contextos formals (típic de les societats baix-medievals europees amb una
burgesia i classes dirigents autòctones); pel que fa al segon tipus, ens referim
a la pràctica configuració de l’actual àrea lingüística del català com a resultat
de les conquestes militars i posteriors repoblacions de territoris originà-
riament andalusins, en un procés semblant al del castellà i el portuguès. Així
mateix, el desenvolupament funcional esmentat presenta en el cas català
algunes particularitats que mereixen ser remarcades, especialment en relació
a la història d’altres llengües europees. En aquest sentit, proposem destacar
el bilingüisme catalanooccità de la literatura catalana naixent (clarament
delimitat pel gènere, tot i que s’anirà difuminant després en la poesia) 14 i la
ràpida consolidació del model de prosa culta catalana respecte a altres
llengües europees –literàries i/o amb scripta– gràcies a la tasca de Ramon
Llull i la Cancelleria Reial 15. Fins i tot, també valdria la pena ressaltar la
transcendència del fet que Llull sigui el primer europeu que va demostrar que
un vulgar (el català) podia tenir les mateixes aptituds que el llatí.

5. La segona fase: replegament, fragmentació i davallada
Tot i que la segona fase general de la història de la llengua catalana és més
breu que la primera, la complexitat de les edats moderna i contemporània,
així com la presència de dues mutacions sociolingüístiques decisives en la
història lingüística d’Europa (la segona i la tercera revolució ecolingüística)
aconsellen, al nostre entendre, distingir tres etapes del XVI ençà. Es tractaria,

14. En aquest sentit, cal dir que no estem davant de l’únic cas de bilingüisme literari condicionat pel
gènere que trobem a Europa durant els mateixos segles: l’expansió de la lírica galaicoportuguesa fora
del seu territori n’és un altre exemple destacat. Seria interessant, doncs, estudiar els paral·lelismes
entre tots aquests casos.
15. El fet que el català escrit culte presenti una uniformitat pràcticament absoluta al segle XIV és un
fet excepcional si tenim en compte que els altres vulgars europeus de la mateixa centúria encara
presentaven moltes vacil·lacions formals. La poca variació dialectal del català medieval segurament
ha de ser també un factor important per explicar la celeritat d’aquest procés.
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en definitiva, d’assenyalar els diferents estadis que ha seguit el procés de
replegament o minorització dels usos lingüístics que caracteritza bona part de
la història moderna i contemporània del català.

La primera etapa abastaria els segles XVI i XVII i es distingiria de les
altres dues per ser l’inici del procés de replegament dels usos de la llengua.
Com és sabut, els usos formals del català entraren en crisi en aquesta època
com a resultat de la progressiva supeditació política i cultural que implicà la
unió dinàstica amb Castella i la posterior integració dels països catalanòfons
en la Monarquia hispànica dels Àustria, la qual cosa va impedir a la nostra
llengua accedir al nou rang d’idioma d’estat modern 16. Aquesta crisi, però,
només afectà les elits polítiques i culturals autòctones (sobretot les més
identificades amb la nova situació), la majoria dels quals abandonen
parcialment o totalment el català en abraçar la llengua promocionada pels
nous monarques: el castellà. Amb tot, en cap moment el català és perseguit
oficialment ni prohibit (excepte a la Catalunya Nord a partir de 1659) sinó
relegat a una posició subalterna per les noves elits. Això explica que la crisi
afecti sobretot l’ús del català com a llengua àulica i literària, i que en cap
moment deixi de tenir una presència més o menys destacable en els usos
formals autòctons (inclosos els literaris i els administratius). Per la mateixa
raó, la gran majoria dels catalanoparlants –és a dir, la massa analfabeta i
camperola, però també una part dels notables locals– queden al marge
d’aquesta crisi i resten o monolingües en català o amb un coneixement molt
superficial del castellà.

La segona etapa començaria després de la Guerra de Successió (1702-
1715) i es clouria amb la construcció dels estats liberals espanyol i francès 17.
Es tracta d’un breu període caracteritzat per l’aprofundiment qualitatiu i
quantitatiu del procés de replegament iniciat en el període anterior, però
englobat encara dins el marc definit per l’Edat Moderna i la segona revolució
ecolingüística europea. Atès que els Decrets de Nova Planta (i anteriorment
l’edicte de Lluís XIV del 1700 per a la Catalunya Nord) 18 signifiquen l’inici
d’una política lingüística oficial destinada a expulsar el català de tots els
àmbits formals possibles –que mai no havia existit abans–, els trets més
significatius que defineixen aquesta segona etapa són la marginació oficial de
la llengua i l’extensió de la diglòssia amb la llengua d’estat. Tot i així, i sense
menystenir-ne l’efecte, les mesures legals contra el català van tenir una
eficàcia limitada, perquè no sempre es disposava dels mitjans adequats per
fer-les complir integralment i, a més, sovint no anaven adreçades al conjunt
de la població (que resta majoritàriament analfabeta i monolingüe) sinó més
aviat a les capes benestants, les quals aprofundeixen el seu grau d’alienació
lingüística.

16. Ens remetem a les característiques de la segona revolució ecolingüística per a la comprensió
adequada d’aquest concepte.
17. Com que l’estat liberal s’implanta definitivament a França després de 1830 (tot i que de facto ja
era vigent des de la consolidació de la primera república) i a Espanya a partir de 1833 (malgrat els
breus assajos anteriors), proposem iniciar aquesta segona etapa a partir del segon terç del segle XIX.
18. Tot i que no oblidem altres edictes restrictius contra l’ús del català en aquest territori anteriors a
aquesta mesura, considerem que el de 1700 és el més significatiu perquè va invalidar tot acte i
document públic que fos deliberat o escrit en català.
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La tercera i última etapa (que arribaria fins als nostres dies) està marcada
per la construcció dels nous estats-nació europeus i el canvi de paradigma
ecolingüístic que comporten les revolucions liberals del XIX: la unificació
política, econòmica i lingüisticocultural de tota la població serà concebuda
ara com l’única via per assolir el progrés de la nació, per la qual cosa
esdevindrà un dels principals objectius dels nous estats. A més, les profundes
transformacions socials impulsades pel capitalisme i els avenços tècnics
durant els dos darrers segles –migracions, urbanització creixent, nous mitjans
de comunicació i transport, etc.– potenciaran encara més les mesures legals
destinades a aconseguir la uniformitat lingüística de la població. El principal
efecte d’aquests nous factors és la bilingüització progressiva de tots els
catalanoparlants (acomplida durant la primera meitat del XX) i, en deter-
minats llocs i capes socials, fins i tot la interrupció generalitzada de la trans-
missió lingüística intergeneracional. Amb tot, aquest procés de substitució ha
estat qüestionat durant el segle XX per una part dels catalanòfons, que han
aconseguit alentir-lo amb més o menys eficàcia segons el territori, i, fins i
tot, fer tornar la llengua a determinats àmbits públics que s’havien perdut 19.
Com a resultat final, al llarg del darrer segle hi ha hagut fortes tensions entre
els partidaris de mantenir o subvertir la política lingüística oficial i s’han
aprofundit les divergències sociolingüístiques entre els països catalano-
parlants. També cal sumar-hi l’efecte de les grans immigracions al·lòctones,
encara difícil de ponderar.
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Alfred Vilaplana (1930-1987) i la difusió de la llengua catalana: la
tasca d’una generació oblidada

Immaculada FÀBREGAS I ALEGRET
Université de Bretagne-Sud, Laboratoire HCTI-EA 4249, Équipe LiCoRN

El treball que aquí presentem té el seu origen en l’admiració per la cons-
tància i el compromís que Alfred Vilaplana va demostrar envers la llengua
catalana en el decurs de tota la seva vida. El nostre objectiu és exposar
l’aportació que aquesta persona, poc coneguda avui en dia, va fer a la llengua
catalana entre els anys cinquanta i vuitanta. Des de Catalunya estant, va
compartir els seus anhels amb una colla de figures de la mateixa època que,
amb l’arribada de la democràcia, varen quedar en l’oblit. Ens centrarem
doncs en la trajectòria d’Alfred Vilaplana i hi descobrirem una gran
personalitat. Ho farem de manera cronològica.

Alfred Vilaplana i Ballester va néixer a Barcelona el 15 de febrer de
1930. Va ser el fill gran de tres germans d’una família benestant catalana que
vivia al barri de la Sagrada Família 1. De petit va anar a una escola del
Passeig de Sant Joan, i més tard a l’escola Cor de Maria del carrer Sant
Antoni M. Claret 2. Als tretze anys, hagués volgut fer el batxillerat però el
seu pare, que era manyà, el va fer treballar d’aprenent i de recader. Primer va
treballar al taller familiar de serralleria i, a continuació, a l’empresa de
caldereria i fundició Mas-Bagà. Tot i que el seu pare volia que continués fent
de manyà com ell, el jove Alfred, cap als divuit anys, va plantar cara al seu
pare i es va buscar una feina totalment diferent: va entrar d’oficinista a
Públia 3, de la qual el seu oncle era un dels fundadors.

Tal i com veurem a continuació, la seva trajectòria professional es pot
dividir en tres etapes: una primera etapa a l’establiment Públia (anys
cinquanta), una segona etapa a l’empresa Maderas Colomer Sardá S.A. (des
de començaments dels anys seixanta fins a l’any 1985), i una última etapa en
la qual impartí classes de català a l’Escola d’Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta última etapa fou molt curta ja que,
malauradament, Alfred Vilaplana ens va deixar sobtadament l’any 1987 a
l’edat de 57 anys.
1. Agraïm la generosa i incondicional amabilitat de Roser Rosés i Senabre, esposa d’Alfred Vila-
plana, la qual ens ha proporcionat nombroses informacions. Tanmateix, lamentem cometre algunes
imprecisions cronològiques per manca de fonts documentals i a causa de la mort sobtada d’Alfred
Vilaplana.
2. Segons explicava Alfred Vilaplana en vida, abans d’anar a una escola del Passeig de Sant Joan, ja
havia anat a un parvulari però no en tenim les informacions escrites. També explicava que havia anat
a l´escola Ramon Llull i en aquest cas tampoc no disposem de dades per escrit. Pel que fa a l´escola
Cor de Maria, hem trobat butlletins de notes que corresponen als anys 1940-43, la qual cosa no
descarta que hi hagués estudiat més anys.
3. Més avall explicarem el tipus de negoci de Públia.
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Situem-nos en la seva primera etapa professional, que ve marcada per
l’entrada a Públia, i que durà uns bons deu anys des de finals dels quaranta
fins a començaments dels seixanta. Seria molt agosarat per part nostra voler
recrear fil per randa totes les accions que Alfred Vilaplana dugué a terme
durant aquella dècada a Públia. Però, malgrat algunes llacunes degudes a la
seva desaparició sobtada, mirem de descriure el context en què es trobà
immers durant aquells anys a Públia.

Públia fou fundada tot just acabada la guerra civil, i tenia els locals al
carrer Consell de Cent, número 281, de Barcelona. Els seus fundadors foren
quatre: Joan Mateu i Ferrer, Joan Mateu i Ballester, Joan Luna, i Joan
Ballester i Canals 4. En un ambient de clandestinitat i persecució, Públia
començà a existir com a sala d’exposicions i alhora com a empresa de
publicitat de cinema dedicada a fer els cartells per anunciar les pel·lícules
d’estrena. Tanmateix, gràcies a un d’aquests socis, Joan Ballester, Públia
esdevingué un nucli d’activisme català i, fins i tot, una llibreria catalana.
Joan Ballester i Canals (Barcelona 1913-1980), era un activista català que, ja
de ben jove, participà en les agrupacions polítiques de Palestra, Unió Cata-
lanista i Nosaltres Sols! Als 24 anys (any 1937), fou enviat al front d’Aragó
on caigué ferit i presoner de les tropes franquistes. L’any 1939, però, pogué
tornar a la vida civil i és quan fundà Públia amb els seus socis. L’any 1945,
es convertí en un dels promotors de l’Organització de Resistència Nacional
(ORN) i del seu diari Bandera del Poble Català. Mentrestant, s’anà fent
càrrec de Públia de la qual anà fent un nucli d’activisme clandestí. I això no
és tot, ja que Joan Ballester també acabà fent de Públia un punt de venda i
distribució de llibres en català. Efectivament, a partir de 1950, es convertiria
en delegat a Barcelona de l’Obra del Diccionari Català-Valencià-Balear 5

d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll. A través de Públia, Joan
Ballester esdevindria doncs el difusor del diccionari en qüestió i, per tant, de
la noció de Països Catalans, tasca que portà a terme amb dos col·laboradors i
treballadors de Públia: Joan Barat i el seu propi nebot Alfred Vilaplana.

És així com, durant la dècada dels cinquanta i començaments dels
seixanta, Alfred Vilaplana va poder introduir-se al món que el captivava: la
lluita per la llengua catalana i la defensa de la unitat de la llengua catalana.
En el decurs d’aquell període relativament curt però intens, pogué establir
forts lligams amb personalitats que lluitaven pels mateixos ideals i anà
forjant-se la seva personalitat a través de la realització d’una sèrie de
projectes que evocarem més avall.

Des de Públia estant, Alfred Vilaplana entrà en contacte directe amb el
món editorial i participà activament en la coordinació de l’Obra del
Diccionari des de 1950, cosa que el dugué a mantenir moltes relacions,
sovint epistolars, amb persones com Francesc de B. Moll, Joan Crusellas,
Santiago Albertí, etc. Cal afegir que un dels puntals de la difusió del
Diccionari era la parada de llibres que, des de 1950, Públia organitzava el
Dia del Llibre 6. Desafiant el règim repressiu, primer a la Gran Via (tocant al

4. Cf. Manent i Segimon (1999: 155-166).
5. Alcover i Moll (1926-62).
6. En temps de la dictadura, calia dir Dia del Llibre i no pas de Sant Jordi.
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Passeig de Gràcia) 7, i a partir de 1953 a Canaletes, la parada de Públia servia
per vendre i treure al carrer tots els llibres catalans i, sobretot, per fer
conèixer el Diccionari 8. No cal dir que el jove Alfred s’entregava amb
convenciment i decisió a aquesta tasca.

També a començaments dels anys cinquanta, Alfred Vilaplana participà
en el món editorial però des d’una revista setmanal que no estava vinculada a
Públia: Cultura y folklore 9, publicada entre 1953 i 1954. Aquesta revista
contenia articles de gènere molt divers: itineraris culturals, efemèrides,
informacions sardanístiques, curiositats, una carta al director, una pàgina
poètica, una pàgina literària i, fins i tot, un consultori lingüístic. Alfred
Vilaplana escriví uns quants articles per a la Pàgina literària. Eren articles
sobre temes diversos amb un denominador comú: una llengua exquisida. La
correcció fabriana irreprotxable de la seva llengua, la riquesa de vocabulari i
la profunditat poètica dominen a tots els articles. A tall d’exemple, podem
destacar els següents títols: «El temple d’en Gaudí» (núm. 30: 81),
«Necessitem el demà» (núm. 33: 176-177), «Llatinitat és...» (núm. 63: 218),
«Temps de verema» (núm. 68: 334), «Partença» (núm. 71: 399). A la Pàgina
literària d’aquesta revista, també escrivien personalitats com Joan Crusellas i
Soler o Pere Català i Roca 10.

A partir de 1956, Alfred Vilaplana participà en les expedicions que
s’organitzaven per a la difusió del Diccionari Català-Valencià-Balear ja que,
des de Públia, Ballester fomentà moltes trobades entre joves valencians,
baleàrics i de la Catalunya central i nord, deixant de banda les tensions que
sorgirien més tard entre valencianistes i pancatalanistes 11. Del 7 al 9 de
desembre de l’any 1956, juntament amb Joan Crusellas, Santiago Albertí i el
propi Joan Ballester, Alfred Vilaplana es desplaçà a València. Va reunir-se,
entre altres, amb Manuel Sanchis Guarner, Vicent Andrés Estellés, Ferrer
Pastor. Des de l’endemà mateix, del 10 al 20 de desembre de 1956, els
expedicionaris valencians correspongueren i foren acollits per Alfred
Vilaplana, Joan Ballester, Manuel Blasi, Joan Mateu, Joan Crusellas, Rafael
Griera i Joan Fortuny.

7. La parada se situava davant de les Galeries Laietanes que es trobaven al núm. 613 de la Gran Via i
que havien estat fundades com a sala d’exposicions i antiguitats l’any 1915.
8. Cf. Manent i Segimon (1999: 160-161).
9. No podem donar les dades bibliogràfiques d’aquesta revista que s’editava a Barcelona atès que no
figuren en cap dels volums publicats. A la contraportada de cada volum, apareix «Montserrat –
Milans, 4», que podria correspondre al nom i a l’adreça de la impremta. La voluntat d’ometre les
referències es pot comprendre vist el context de clandestinitat i censura al qual s’exposaven totes les
publicacions de caire catalanista durant el règim dictatorial.
10. També agraïm a Eulàlia Vilaplana i Rosés, filla d’Alfred Vilaplana, per la seva col·laboració
eficaç i desinteressada i per tots els documents que ens ha facilitat.
11. Segons Vila i Francès (2000: 253-254), «El “conflicte” ya pot detectar-se en 1959 darrera d’una
conferència de Francesc de B. Moll que indignà als ratpenatistes mes veterans –els quals organisaren
una conferencia de resposta a carrec del catedratic d’Historia Antiga J. San Valero– encara que
realment es considere iniciat a partir de 1971 en la realisacio de cursos de catala pel “Secretariat” en
un numero cada volta major de ciutats valencianes; i no tinga el seu ple esclafit fins a 1976 quan, en
el canvi de text per als cursos de Lo Rat Penat, es tallà la que havia segut important via en el proces
d’expansio de les teories catalanistes i els seus defensors abandonaren Lo Rat Penat, creant entitats
propies per a la defensa d’aquelles com el centre “carles Salvador” que condeia tituls en catala ».
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A través d’aquests viatges i trobades, es creaven vincles, no només
culturals i ideològics, sinó també de caire editorial. Per exemple, entre 1955 i
1957, Ferrer Pastor difonia la col·lecció Els autors de l’ocell de paper 12 a
València, i inversament, Alfred Vilaplana i Joan Ballester distribuïen el
Diccionari de la rima de Ferrer Pastor (1956) a Barcelona.

Aquestes relacions entre els diversos territoris de parla catalana anaven
acompanyades d’una voluntat d’obrir-se al món. En aquest sentit, preci-
sament Alfred Vilaplana que era bon coneixedor de la llengua francesa 13, es
desplaçà a París del 27 al 29 de setembre de 1957 per participar a la
Campagne européenne de la jeunesse organitzada per les Joventuts Europees
Liberals. Els temes centrals foren la unificació de l’ensenyament europeu, les
relacions entre la Comunitat europea i la comunitat atlàntica, i l’Europa
davant la realització del mercat Comú i de l’Euratom.

Durant aquells mateixos anys, Alfred Vilaplana també s’implicaria en la
col·lecció Els autors de l’ocell de paper que fou un bastió de la defensa de la
llengua catalana i un intent evident d’obrir-se cap a fora. En realitat, el nom
de «col·lecció» dissimulava una revista literària que apareixia en forma de
quadernets i que fou publicada per l’editorial Editex. Tingué tres anys de
vida (1955-1958) i 22 números. Cada número incloïa un poema, una narració
i un assaig de tres autors diferents. Els seus iniciadors i promotors foren Joan
Crusellas i Alfred Vilaplana. La col·laboració entre Crusellas i Vilaplana
demostrava, un cop més, que compartien els mateixos anhels. En el pròleg
del primer número, Joan Crusellas descrivia clarament el seu objectiu al qual
s’adheria Alfred Vilaplana:

Desitgem que el corrent integrador de L’OCELL DE PAPER, no sigui una
manifestació de cleda o d’escola. Aquesta col·lecció serà vinguda del principi
integrador de la cultura, i participarà per tant dels benefactors corrents
comunicatius entre els qui la componen en el nostre poble i també dels
corrents comunicatius de la nostra cultura amb els altres. (núm. I, 1955: 7)
Alfred Vilaplana, a més de ser iniciador i promotor de la col·lecció, hi

escriví un article intitulat «Vocació de viure» (núm. X, 1956: 5-11). També
realitzà un dibuix que serví de portada a un dels números (núm. III, 1955). A
través de la seva col·laboració constant en aquesta col·lecció, mantenia
relacions amb nombroses personalitats vinculades a la llengua i la literatura
catalanes com Manuel de Pedrolo, Salvador Espriu, Maria Aurèlia Capmany,
Enric Guiter, Joan Fuster, Josep M. Espinàs, Miquel Palau, Maurici
Serrahima, Miquel Barceló, Jordi Sarsanedas i molts d’altres. Els quadernets
eren de petites dimensions: 12 x 16,5. Referint-se al núm. V, Oriol Izquierdo
deia:

[…] és una mostra més de l’obstinat impuls resistent de la gent de cultura
durant els anys cinquanta. Només vint-i-vuit pàgines eren prou per oferir un
petit assaig, un relat i un poema, tres textos diversos, d’autors diversos i un
objectiu comú: no renunciar a l’esperit creatiu. ¿Hi ha cap revista, avui, capaç

12. Crusellas i Vilaplana (eds.) (1955-1958).
13. Alfred Vilaplana havia estudiat francès a l’escola i, a més, l’any 1951 obtingué un certificat de
llengua francesa a l’Institut Francès de Barcelona. També seguí cursos d’anglès a l’Ateneu Barce-
lonès l’any 1957.
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de ser tan significativa amb tan poc com aquest ocell de paper? (Izquierdo 
1997: 17) 
Alfred Vilaplana també va participar de manera decisiva en una altra 

col·lecció: Quart Creixent 14. Aquesta vegada, els dos editors d’Els autors de 
l’ocell de paper es van aplegar amb Santiago Albertí. Sota el nom de 
«col·lecció», Quart Creixent també encobria allò que, en realitat, era una 
revista concebuda com un instrument de difusió d’aspectes diversos de la 
cultura catalana: la història, la geografia, l’economia, la llengua, el cinema, 
les arts plàstiques, etc. Els promotors van haver de fer mans i mànigues amb 
la censura per tal de camuflar-ne la periodicitat fins que, tant la delegació 
barcelonina de censura, com Madrid, prohibiren que es continués publicant. 
Per tant, només aparegueren quatre volums entre 1957 i 1958, tot i que el 
cinquè ja estava a punt, segons Faulí (14.06.1978: 10). Foren uns volums 
molt diferents dels de la col·lecció Els autors de l’ocell de paper: no eren 
quaderns sinó volums pròpiament dits. Contenien 17 articles d’una llargària 
entre dues i quatre pàgines, amb un total d’unes cinquanta pàgines. 

Alfred Vilaplana no només va participar de ple en la concepció i en la 
realització d’aquesta col·lecció que abastava temes ben diversos de la cultura 
catalana, sinó que, en aquest cas, també es va relacionar amb personalitats 
que tenien la consciència de la necessitat de fer conèixer la llengua i la 
cultura catalanes tant de les Illes com del país Valencià: des d’Albert Manent 
a Josep M. López Picó, passant per Francesc de B. Moll, Emili Beüt, Jaume 
Vidal Alcover, Joan Fuster, Alexandre Cirici Pellicer, Joan Barat i, àdhuc, 
Miquel Martí i Pol i molts més. 

A més, Alfred Vilaplana escrivia i col·laborava per a altres publicacions 
de fora de Catalunya i en especial de les Illes, com és el cas de la col·lecció 
poètica La Font de les Tortugues o dels Quaderns literaris Ponent. Malgrat 
la irregularitat amb què es publicaven, aquesta darrera col·lecció conegué un 
total de 72 números entre 1956 i 1974. 

Des de Públia, també va treballar per a la difusió de la Biblioteca Raixa. 
Aquesta col·lecció, que tenia com a precedent la revista Raixa, la qual hagué 
de tancar l’any 1953 per problemes de censura, fou creada per Francesc de 
Borja Moll l’any 1954. La Biblioteca Raixa, de fet, era una col·lecció de 
llibres de butxaca destinada a fer conèixer autors moderns, tant catalans com 
estrangers. Afegim la difusió de Pont Blau, Literatura, Arts, Informació, que 
era una revista mensual i que es publicà a Mèxic entre 1952 i 1963. Intentava 
ser un instrument de vincle entre els escriptors de llengua catalana de l’exili i 
de l’interior. 

En la línia europeista i d’obertura cap al món, cal destacar un projecte 
comú entre Alfred Vilaplana, Joan Crusellas i Santiago Albertí. Tots tres es 
van proposar de crear una sèrie de llibres dedicats als diferents pobles en 
forma d’assaig. És així com el gener de 1958, va aparèixer el llibre intitulat 
Els Pobles Joves, editat per la col·lecció Nova Europa. L’autor va ser Joan 
Cruselles (1958) i hi exposava els factors que constitueixen la vida 
col·lectiva dels pobles tot tenint en compte el fet europeu. Contenia un 
 
14. Albertí et al. (1957-1959). 
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«Pòrtic» i una «Eixida», aquesta a càrrec del propi Alfred Vilaplana.
Per tal de fer la difusió de la col·lecció Nova Europa encetada amb Els

Pobles Joves de Crusellas, aquell mateix any Alfred Vilaplana i Santiago
Albertí crearen Difusora General. Concebuda com una plataforma de
promoció, Difusora General permeté que, des de Públia, aquest assaig
tingués un gran ressò als territoris de llengua catalana, en particular entre els
valencians. Tant és així que, segons Ferré Trill (1993: 104), fou considerat
com un precedent de Nosaltres, els valencians que publicaria Joan Fuster
(1962) al cap de quatre anys. Tant Els Pobles Joves com Nosaltres, els
valencians s’inspiraven en el llibre Noticia de Cataluña de Vicens Vives
(1954).

Malauradament, el projecte de la col·lecció Nova Europa entre Vilaplana,
Crusellas i Albertí quedà en un únic llibre. A partir d’aleshores, com ho
confirma Ripoll Domènech (2010b: 238), Difusora General assumiria la
distribució a llibreries del Diccionari Català-Valencià-Balear així com de les
col·leccions Els autors de l’ocell de paper, Quart Creixent, Noves Lletres,
Raixa, Cua de palla i altres, que representaven el conjunt dels Països
Catalans.

D’aquests anys cinquanta hi ha un altre fet a destacar: l’activa col·la-
boració d’Alfred Vilaplana en l’elaboració d’un Diccionari castellà-català i
català-castellà. El seu interès per la correcció lingüística el portà a treballar
conjuntament amb Santiago Albertí per a la confecció d’un diccionari
bilingüe. Malgrat la quantitat de feina que Alfred Vilaplana va realitzar per a
aquest diccionari, es produí un trencament en les relacions entre els dos
autors i el diccionari fou enllestit i publicat per Santiago Albertí a comença-
ments dels seixanta. Es tracta del conegut diccionari Albertí (1961).

Paral·lelament a aquestes múltiples activitats, encara n’hem d’afegir una
altra: la de professor de llengua catalana durant els anys cinquanta. La seva
vinculació amb l’escoltisme (els seus dos germans eren escoltes) va fer que
escoltes de totes les edats li demanessin classes de català, tasca que va
realitzar durant tres anys. En la més pura clandestinitat, primer va donar
classes al Cercle Catòlic de Sants. Arran de l’enderrocament de l’edifici
d’aquesta entitat, va continuar donant classes a la Penya Cultural Barcelo-
nesa, del carrer aleshores anometat Pedro Lastortras 15.

Amb l’arribada dels anys seixanta, Alfred Vilaplana va viure canvis molt
importants. A més de fundar una família 16, es produí un gran canvi
professional. Per una sèrie d’entrebancs personals amb el seu oncle Joan
Ballester, Alfred Vilaplana va deixar de treballar a Públia i va entrar
d’oficinista a l’empresa de fusteria Colomer Sardá. Aquesta etapa profes-
sional duraria uns vint-i-cinc anys, fins que l’empresa va haver de tancar. No
cal dir que, pel fet de treballar en una empresa de fusteria, el seu entorn
professional no tindria res a veure amb el que tingué durant els anys anteriors
a Públia. Tanmateix, Alfred Vilaplana no abandonà les seves activitats en

15. Aquest carrer, que desemboca al Palau de la Música Catalana, actualment duu el nom de
Verdaguer i Callís.
16. Es va casar l’any 1959 amb Roser Rosés i Senabre, amb qui va tenir dos fills: l’Alfred (1960) i
l’Eulàlia (1961).
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defensa de la llengua catalana. Ans al contrari: va saber aprofitar tot el seu
bagatge i les seves relacions per seguir difonent la llengua i la literatura
catalanes. Amb la seva marxa de Públia, també desaparegué Difusora
General i Alfred Vilaplana va crear una nova difusora de llibres catalans:
Vilaplana Llibres, dedicada a la venda de llibres a domicili. Gràcies a les
relacions amb les llibreries i les grans distribuïdores, Vilaplana Llibres venia
llibres relacionats amb la llengua, la literatura i la cultura catalanes a una
colla de clients fidels. Alfred Vilaplana va realitzar aquesta activitat fins a la
seva mort.

Com a bon autodidacta, sempre tenia l’afany de millorar els seus
coneixements i, a finals dels anys seixanta, es va preparar per presentar-se a
la primera convocatòria de majors de 25 anys per a l’obtenció del Batxillerat,
que aprovà amb molt bons resultats. Era una manera d’obrir-se portes i de
tenir la possibilitat de fer estudis superiors.

Si bé, fins a principis dels anys setanta, havia anat escrivint esporàdi-
cament poemes dedicats a familiars i amics, a partir dels setanta, Alfred
Vilaplana desenvolupà i consolidà el seu talent de poeta. El to humorístic que
marcava els primers poemes, a partir d’ara, deixaria pas a una poesia d’una
gran profunditat i una colpidora transcendència. El primer recull de poemes
fou escrit entre 1972 i 1977 i s’intitulà Segador novici 17. En va escriure
catorze més: Allò que fou, no ho tensis (1977) 18, La pols del camí (1977) 19,
Arran de les sorres mortes (1977) 20, Com si fos un temps perdut (1978) 21,
D’aquella marinada perduda (1979), Rosa de Torrent (1980), Iris de silencis
(1980-1981) 22, Vint poemes d’estimar i una cançó de compartir (1982) 23,
Sense paraules (1981-1982), Pels camins del mite (1982), Notes de sempre
(1982) 24, Enllà (1982-1983), Inútilment fidel (1983), Les velles paraules
(1985). També va escriure alguns articles i alguns contes com per exemple
«A mig camí de la lluna» que fou publicat per la revista juvenil Cavall Fort

17. És el primer recull de 49 poemes d’iniciació que evoquen indrets, racons, muntanyes de Sant
Llorenç de Morunys i la Vall de Lord (comarca del Solsonès), natura, cicle d’estacions de l’any,
nadales. També hi ha poemes dedicats a familiars, amics, músics i pintors. No podem donar les
referències bibliogràfiques d’aquests reculls ja que no han estat publicats.
18. Guanyador del 3r. Premi del III Certamen López-Picó de l’Ajuntament de Vallirana, maig de
1977.
19. Llibre-diari que originà els dos reculls posteriors: Arran de les sorres mortes (1977) i Com si fos
un temps perdut (1978), utilitzant el primer vers de cada poema del llibre-diari i desenvolupant-lo en
nous poemes repartits en aquests dos nous títols.
20. Conté seixanta apunts encapçalats per un vers extret de les mateixes primeres notes de La pols del
camí. (1977). Finalista del premi Caravel·la 1979.
21. És el cinquè recull de poemes sense títol. De fet, són vuitanta apunts encapçalats per un vers (en
majúscula) extret de les mateixes primeres notes de La pols del camí (1977). Cal entendre aquest
conjunt de poemes com la continuació d’Arran de les sorres mortes (1977). Obra guanyadora del 2n.
Premi del IV Certamen López-Picó de l’Ajuntament de Vallirana, maig de 1979.
22. Aquest recull i els següents, Alfred Vilaplana no els donava per definitius, sinó que tenia la
intenció de revisar-los, cosa que no pogué fer a causa de la seva desaparició prematura.
23. Fou el novè recull de poemes, escrit del 4 al 12 de febrer de 1982, després de la lectura del llibre
de Pablo Neruda Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924).
24. Aquest recull constitueix un diari en prosa que conté comentaris personals i temes relacionats
amb la llengua. L’incloem dins la poesia ja que es tracta d’una prosa poètica.
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ja en temps de democràcia 25.
Arribada l’època democràtica, Alfred Vilaplana es va matricular ràpida-

ment a classes de reciclatge de català per bé que, entre l’any 1979 i 1981, es
va treure tres certificats: certificat d’aptitud, nivell D i nivell D-2. Inquiet per
les qüestions socials, entre 1980 i 1984, també es va matricular a l’Escola
Superior de Ciències Socials de l’ICESB 26. Sense deixar de treballar a
l’empresa Colomer Sardá, es va diplomar en Ciències Socials després
d’haver seguit, durant quatre anys, cursos de sociologia, economia política,
estadística, psicologia social i altres disciplines.

Tal i com hem dit, l’any 1985, l’empresa on treballava va tancar i Alfred
Vilaplana va aprofitar per dedicar-se amb fermesa a la llengua catalana.
Compaginant-ho amb l’activitat de la difusora Vilaplana Llibres, va comen-
çar a donar classes de català a més d’obtenir el certificat G de la Junta
Permanent que corresponia a l’especialització de llenguatge administratiu i
jurídic. Gràcies a la seva formació, als certificats obtinguts brillantment i a
les seves competències pedagògiques, Carles Duarte i Montserrat, aleshores
subdirector general de Formació d’Adults de la Generalitat, li proporcionà
contínuament classes per a formar els professionals de sectors diferents.
Alfred Vilaplana impartia classes per a l’obtenció del certificat B, C i G,
classes de català jurídic, de correcció i traducció de textos. Havent cursat
Ciències Socials, a partir de 1985 també dedicà articles i treballs a temes
sociològics de Sant Llorenç de Morunys (ibid. 1986: 123-140). Dissorta-
dament, Alfred Vilaplana ens va deixar d’una mort sobtada el dia 28 de
febrer de 1987, quan acabava de fer 57 anys 27. D’aquells últims dos anys
abans de la seva mort, Carles Duarte en té el següent record:

L’Alfred Vilaplana ens va ajudar amb un treball exigent i ple d’enstusiasme
en la feina que assumíem en aquells anys. Era un home que es prenia molt
seriosament el país i el que feia, que establia un vincle natural, franc, ferm,
ple de determinació entre la seva vida i la nostra vida col·lectiva i s’hi sentia
unit amb un sentiment autèntic i profund, un exemple per als joves d’ales-
hores que acabàvem els estudis universitaris i ens trobàvem ja immersos en
aquesta responsabilitat engrescadora de reconstrucció i rellançament, que
amb persones com l’Alfred Vilaplana no tan sols era molt més fàcil, sinó que
adquiria un sentit històric i de futur més nítid i més convincent. 28

Aquestes paraules relatives als últims anys de la seva vida es poden
aplicar al conjunt de la seva existència que fou una dedicació constant a la
llengua catalana, sense oblidar que bona part del seu compromís es realitzà
des de la clandestinitat. Des dels anys cinquanta fins al final del franquisme,
va desafiar la censura i l’autarquia que imposava el règim dictatorial. No ho
feia sol: ben aviat es va envoltar de persones que lluitaven pel mateix ideal.
Persones, com hem vist, d’edats diferents, de territoris diferents, i d’àmbits
diferents: sovint autodidactes, tots compartien la voluntat de difondre la

25. Vilaplana i Ballester (1980: 12-13).
26. Sigles que corresponen a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona, situat al carrer Enric
Granados, núm. 2, de Barcelona. Alfred Vilaplana hi va seguir els cursos del vespre.
27. La seva mort sobtada fou provocada per un vessament cerebral.
28. Paraules de Carles Duarte (27.10.2010).
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llengua catalana. I com molts d’ells, no va escatimar esforços.
Era un home inquiet, i el seu afany de transmetre les seves inquietuds era

inseparable de la seva condició de lector incansable. Era un ésser arrelat a la
terra però obert al món: s’interessava per la llengua i la literatura catalana, i
alhora era un bon coneixedor de la literatura europea. També va ser amant de
l’art en general i de la música 29, i fins i tot es va dedicar a la sociologia. Va
ser doncs polifacètic, però sempre minuciós, rigorós i escrupulós, tant en la
feina, com en la utilització de la llengua. Amb tot, va ser un home complet: a
més de difondre la llengua, la literatura i la cultura catalanes a través del món
editorial, va ser articulista, lexicògraf, professor de català i poeta. I està clar
que en tots els casos va contribuir a la divulgació d’una llengua normativa
fabriana.

Bo i reprenent de nou les paraules de Carles Duarte, en la figura d’Alfred
Vilaplana reconeix «el compromís valent i generós amb la llengua i amb el
país quan tot hi anava en contra i, després [...] la incorporació a la represa
sense fer ostentació de trajectòria, sinó amb la il·lusió i l’anhel de poder
participar d’un recomençament» 30. Amb l’adveniment de la democràcia,
tant ell, com molts dels que el van acompanyar en la seva comesa, no es van
vanagloriar de la feina feta. És més, les noves generacions de llicenciats en
filologia catalana van eclipsar bona part d’aquella generació autodidacta que
va haver de fer front a les vicissituds de la dictadura i que, de fet, va aplanar
el camí als futurs universitaris.
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El model lingüístic valencià

Alícia MARTÍ CLIMENT
Universitat de València

La present comunicació pretén aprofundir en el coneixement de la nostra
llengua, i més concretament del valencià actual des del punt de vista des-
criptiu i normatiu, a partir de l’anàlisi del Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV). Naix de la memòria de suficiència investigadora diri-
gida pel Dr. Antoni Ferrando de la Universitat de València, titulada Estudi
dels usos lingüístics del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana des del
1982 fins al 2002.

L’anàlisi se centra en una mostra del conjunt dels diaris oficials publicats,
des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV, 1-
XII-1983) fins a l’acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL, 25-
III-2002) pel qual s’aprova el referent normatiu valencià. Concretament,
l’estudi es limita a un exemplar per mes de cada any.

El nostre propòsit és assenyalar els canvis lingüístics més significatius en
l’ortografia, la morfologia i el lèxic que configuren el model lingüístic
valencià actual i mirar d’establir-ne les possibles causes.

1. Anàlisi del model lingüístic del DOGV

1.1 Ortografia

Hem observat l’ús dels doblets amb alternança entre les vocals a / e del tipus
traure / treure, i entre les vocals i / e del tipus depòsit / dipòsit; dels doblets
amb r i sense, com ara tresor / tesor, ordre / orde, etc., i dels aplecs tl / tll
(vetlar / vetllar...), a més de l’accentuació oberta o tancada de la e tònica.

1. Evolució global: depòsit / dipòsit
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En el cas dels doblets amb alternança entre les vocals a / e en el radical
d’una sèrie de verbs i derivats (per exemple traure / treure), d’entre les dues
formes possibles mai no apareix la forma amb e. En canvi, en els doblets
amb alternança entre les vocals i / e en el radical, com ara depòsit / dipòsit,
segons es pot observar al gràfic, hi apareixen ambdues formes, tot i que la
tendència és l’establiment del vocable amb e, i no amb i com era habitual
fins al 2000.

En els doblets amb r i sense, hi ha un predomini de les formes amb la
ròtica; de fet, fins a l’any 2000 no comença a utilitzar-s’hi la forma orde. I,
finalment, els aplecs tl / tll són poc utilitzats al DOGV; per tant, encara que
la forma predominant sembla ser vetlar, les dades són poc significatives.

Un altre dels aspectes analitzats ha estat l’accentuació oberta o tancada de
la e tònica en gentilicis (anglès / anglés, francès / francés...); participis
(admès / admés, atès / atés...); numerals ordinals acabats en e tònica (cinquè /
cinqué...); la terminació -en de la tercera persona del plural del present
d’indicatiu d’alguns verbs (com ara depèn / depén); els infinitius acabats en
-eixer, -encer i -enyer (conèixer / conéixer, convèncer / convéncer, atènyer /
atényer...); la segona i la tercera persona del plural dels imperfets d’indicatiu
amb accent en el radical (fèiem / féiem, fèieu / féieu...); els adjectius cortès /
cortés, aliè / alié..., i els substantius comitè / comité, interès / interés, vostè /
vosté, etc. En aquest cas, la tendència cap a l’accentuació tancada és clara.
L’accent greu (o obert) només es manté mínimament durant els primers anys
en alguns numerals ordinals com cinquè, vuitè o novè, i en d’altres paraules
com anglès, comitè, conèixer, parèixer o atès.

1.2 Morfologia

Són moltes les qüestions morfològiques que han centrat la nostra anàlisi,
principalment els demostratius, els numerals i la formació del plural de
paraules que acaben en -sc, -st, -xt i -ig i d’algunes paraules planes acabades
en -e. També el verb i la conjugació han ocupat bona part de l’estudi: des de
les dobles formes d’alguns infinitius i participis, fins als diferents paradigmes
del present d’indicatiu i del present i pretèrit imperfet de subjuntiu.

Tradicionalment, sota l’etiqueta de demostratius s’inclouen tres tipus de
paraules que pertanyen a classes diferents: els determinants demostratius
(aquest, aqueix, etc.), els demostratius que funcionen com a pronoms neutres
(això, açò, etc.) i els adverbis demostratius (ací, aquí, etc.).

2. Els demostratius: aquest / este
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Pel que fa als determinants demostratius, hem estudiat l’alternança en l’ús
de les formes reforçades (amb aqu-) amb les formes no reforçades o simples.
Com es pot observar en el gràfic, les formes no reforçades de primer grau
(este, esta...) hi apareixen a partir de l’any 1998 i, des d’aleshores, ambdues
formes hi conviuen, tot i que hi predominen les reforçades. El mateix passa
amb els demostratius de segon grau, però l’aparició de les formes no
reforçades (eixe, eixa...) es produeix un any més tard, el 1999.

En el cas dels pronoms neutres demostratius es manté la triple distinció
de proximitat (açò, això i allò), però no passa el mateix amb els adverbis
demostratius (ací, aquí i allí / allà). L’adverbi més habitual és el de primer
grau en la forma ací; de fet, aquí, de segon grau, només apareix dues
vegades, i d’adverbis demostratius de tercer grau l’únic existent és allí. Mai
no hi apareix la forma ahí, ni tampoc allà.

En el cas dels numerals, ens hem centrat en l’evolució de la utilització de
les formes: huit / vuit, u / un i dos / dues. S’hi observa una major utilització
dels numerals amb v: vuit, vuité, vuitanta, etc. De fet, fins a l’any 1997 no hi
trobem cap numeral amb h, ni ordinal ni cardinal, i, tot i això, la forma
dominant continuarà sent la que presenta v. Quant als numerals u / un, la
forma més utilitzada al principi és u, però l’ús evoluciona cap a la major
aparició de la forma un en detriment d’u. I, en el cas de dos / dues, s’hi
observa un clar predomini del numeral dues, tot i que a partir del 1996 hi té
una presència més continuada la forma dos.

3. Evolució global: huit / vuit

Pel que fa a la formació del plural, hi ha un predomini dels plurals amb
-os de les paraules masculines acabades en -sc, -st, -xt i -ig (textos, previstos,
etc.) i dels plurals amb -s dels substantius plans acabats amb -e, com ara
homes, joves o termes. Però, aquest últim cas presenta certes vacil·lacions,
perquè mentre homes i joves desapareixen a favor de les formes hòmens i
jóvens, es manté una paraula com termes sobre térmens. Possiblement,
doncs, és més una qüestió que afecta unes paraules concretes que no una
tendència general de la formació del plural.

En relació al polimorfisme verbal, hem estudiat els infinitius de la segona
conjugació que tenen dues formes possibles, com ara tenir i tindre, venir i
vindre, valer i valdre, defensar i defendre, ésser i ser i els derivats. Així, del
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doblet valdre / valer, la forma més utilitzada és valdre, i de defendre / defen-
sar, l’única forma que hi trobem és defensar. En el cas de les formes ser i
ésser, fins al 1991 s’hi observa un predomini d’ésser sobre ser, però després
s’inverteix la tendència. I, finalment, tenir és l’única forma existent fins al
1994 en què hi apareix tindre; des d’aleshores, totes dues formes hi con-
viuen, encara que tenir és la més utilitzada. Al final dels anys noranta
comencen a ser habituals tindre, vindre i derivats, si bé no hi ha un predo-
mini clar d’una forma sobre l’altra.

4. La dualitat de formes en el plural

Sobre la doble forma del participi en alguns verbs de la tercera conju-
gació, les acabades en -ert i les acabades en -it (per exemple establert /
establit), fins a l’any 1995 hi predominen les formes amb -ert, i a partir del
1996, les formes amb -it, com es pot observar en el gràfic.

5. Evolució de la doble forma d’alguns participis

En la conjugació dels verbs incoatius, a partir de l’any 1999 s’hi observa
la presència de la vocal i en l’increment del radical en la primera, segona i
tercera persona del singular, i també en la tercera persona del plural, del
present d’indicatiu, per exemple expedesc > expedisc o estableix > establix.
Tot i això, s’hi pot constatar un clar predomini de la forma amb -eix fins al
2002. Paral·lelament, en les formes del present de subjuntiu dels verbs
incoatius, s’hi observa l’augment de l’ús de la vocal i (establesquen > esta-
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blisquen); ara bé, es tracta d’un canvi anterior, ja que la forma amb -isc s’hi
introdueix a la fi de l’any 1993 i hi predomina a partir de l’any 1996.
Finalment, en el cas de l’imperfet de subjuntiu que té formes acabades en -s
(o -sse-) i en -ra (o -re), per exemple cantés o cantara, s’hi observa una
tendència progressiva al predomini de les formes amb -r sobre les formes
amb -s a partir de l’any 1994.

6. Evolució dels diferents paradigmes del present d’indicatiu

1.3 Lèxic

Ens hem fixat en la freqüència d’ús de les diferents formes possibles de
remetre a un mateix concepte existents: ensenyament / ensenyança, vacances
/ vacacions, desenvolupament / desenrotllament / desplegament (desenvolu-
par / desenrotllar / desplegar, i els derivats), servei / servici, judici / juí ( i
derivats), avui / hui, colp / cop, proper / pròxim, prompte / aviat, ajut / ajuda,
conreu / cultiu, claveguera / albelló, despesa / gasto, signar / firmar, etc. i
els mots compostos formats a partir de tipus, com ara prototip / prototipus.

7. Evolució global: perjudici / perjui

En destaquem algunes. Fins a l’any 1998 l’única paraula que trobem és
servei 1, però a partir d’aquest moment la paraula servici fa l’entrada en el
DOGV, tot i que durant el període estudiat no hi predomina encara. En
aquesta mateixa línia, des de l’any 1999 hi abunda la forma firmar (i deri-

1. De fet, només l’any 1990 hi trobem en set ocasions la paraula servici, potser degut a un error de
picatge o a una descurança.
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vats) en lloc de signar i des del 2000 ensenyança com una possible alter-
nativa a ensenyament. Sobre el binomi perjudici / perjuí, cal dir que a partir
de l’any 1998 s’hi observa una major aparició de la forma perjuí que predo-
minarà ja el 2002.

Una altra qüestió que ens han semblat interessant de destacar del lèxic és
l’alternança entre l’ús dels verbs desenrotllar, desenvolupar i desplegar, tant
en infinitiu, gerundi i participi, com en les diferents formes conjugades i els
substantius corresponents. La forma desenrotllar és la menys utilitzada i
desenvolupar la que presenta una major freqüència d’aparició. En general,
doncs, hi predomina desenvolupar; ara bé, de l’any 1986 al 1989, ambdós
inclosos, hi trobem una major abundància de la forma desplegar, que podem
interpretar com un intent de consolidar aquesta forma lèxica davant de les
altres. Tot i això, a partir del 1990 torna a haver-hi un major ús de desen-
volupar, si bé també cal afegir-hi que en els darrers anys s’hi constata un
augment en la utilització de desenrotllar.

Abans d’acabar l’anàlisi dels canvis més significatius en el model de
llengua del DOGV, convé fer referència a la utilització de determinades
paraules que no són habituals en el valencià general actual, com ara avui,
cop, tothom, petit, altri i aviat. Tot i això, en la majoria de casos aquestes
paraules hi apareixen només durant els primers anys; després, hi desapa-
reixen i són reemplaçades per d’altres de sinònimes, més pròximes a la parla
del País Valencià.

—————

Recull dels principals canvis observats en el model de llengua del DOGV

Ortografia

• doblets amb alternança entre les vocals a / e: sempre a
• doblets amb alternança entre les vocals i / e: canvi i > e (2000)
• doblets amb r i sense: canvi r > sense ròtica (2000)
• aplecs tl / tll: predomina tl
• accentuació oberta o tancada de la e tònica en: tendència al tancament

Morfologia

• demostratius:
– determinants: introducció de les formes no reforçades (este 1998, eixe
1999)
– pronoms neutres: sistema ternari (açò / això / allò)
– adverbis de lloc: sistema binari ací / allí

• numerals:
– v- / h-: predomini v-, introducció h- (1997)
– u / un: u > un
– dos / dues: predomina dues, major aparició de dos (1996)

• formació del plural de paraules que acaben en:
– -sc, -st, -xt i -ig afegint una -s o bé la síl·laba -os: predomini -os
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– -e amb -s o -ns: predomini -s amb vacil·lacions
• el verb i la conjugació:

– doble forma d’alguns infinitius: valdre, defensar, ser (1992), tindre
(1994), vindre i derivats (finals dels 90)
– participis amb les terminacions -it / -ert: -it (1996)
– present d’indicatiu: predomini -eix, introducció -ix (1999)
– present de subjuntiu: introducció -isc (1993, predomini 1996)
– pretèrit imperfet de subjuntiu amb -r o -s: predomini -r (1994)

Lèxic

• servei / servici: servici (1998)
• signar / firmar: firmar (1999)
• ensenyament / ensenyança: ensenyança (2000)
• perjudici / perjuí: perjuí (1998)
• desenvolupar / desplegar / desenrotllar: tendència a desenrotllar

—————

2. Cap a quin model de llengua estem anant?
Una vegada comentats els principals canvis lingüístics observats en el
DOGV, és hora de reflexionar sobre cap a quin model de llengua estem
anant. Abans, però, cal recordar que, segons Lacreu (2002: 242), «un model
de llengua no és més que una tria entre la diversitat de variants que presenta
una llengua de manera natural. Una tria conscient i explícita feta amb la
voluntat d’aconseguir uns objectius determinats».

D’acord amb el grau de participació de les diferents varietats lingüís-
tiques, l’estandardització del català ha estat de tipus composicional, però un
cert caràcter policèntric del procés i la compartimentació de l’espai comuni-
catiu han fet que el resultat actual siga un model que s’assembla en gran
mesura al model d’estàndards autònoms 2, és a dir, l’existència de normes
diferenciades en cada territori, sense que aquest fet represente un obstacle per
a la consciència de la unitat de la llengua.

Dins l’ortografia fabriana, hi podem distingir els models de normativit-
zació particularista, integracionista i convergent, en terminologia de Lacreu
(2002: 247). El model particularista parteix de la gramàtica de Sanchis
Guarner de 1950, respon a una codificació endonormativa 3 autònoma 4

segons Pradilla (2004: 124) i es caracteritza per l’ús dels demostratius no
reforçats est (e), eix (e), i les formes verbals incoatives en -ix (patix). El

2. Model propi de llengües que ocupen un espai geogràfic ampli i en què les comunitats lingüístiques
estan repartides en marcs politicoadministratius diversos.
3. Pradilla (2004: 124) la defineix de la següent manera: «La codificació endonormativa és el cas de
les varietats lingüístiques els usuaris de les quals es reconeixen com a part d’un espai lingüístic més
ample (grup matriu) al qual es (re)incorporen i del qual adopten les pautes normatives».
4. La codificació endonormativa autònoma es produeix quan, «davant l’absència de codificacions
operatives per a la pròpia àrea lingüística, se’n genera una amb la voluntat que esdevinga referencial
per al seu conjunt» (Pradilla 2004: 124).
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segon model, que Lacreu (2002: 247) i Pradilla 5 (2004: 124) coincideixen a
anomenar integracionista, deriva de la pràctica escriptora de Joan Fuster i
consisteix a adoptar directament la normativa aplicada a Catalunya, especial-
ment en la morfologia verbal (penso, pensi, pateixi, etc.). I, el tercer model,
encapçalat pel gramàtic i escriptor Enric Valor en els anys setanta, Lacreu
(2002: 247) l’anomena convergent perquè és una solució de compromís entre
els dos models anteriors, i Pradilla (2004: 124-126) afirma que respon a una
codificació endonormativa autònoma. Dins aquest darrer model, cal
inscriure, segons Montoya (2006: 58-60), l’Institut de Filologia Valenciana,
fundat el 1978 per Sanchis Guarner a la Universitat de València i estés
després, amb l’afegitó d’Interuniversitari, a la d’Alacant i la Jaume I, de
Castelló.

En el cas del DOGV, s’hi observa el canvi d’un model acadèmic, en què
els referents són l’Institut d’Estudis Catalans 6 (IEC) i l’Institut Interuni-
versitari de Filologia Valenciana 7 (IIFV), a un model, el de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua 8 (AVL), que podríem anomenar polític, ja que
aquesta institució ha estat el producte, el resultat, d’un pacte polític en
matèria de llengua al País Valencià. Més encara, en relació al model de
codificació, l’AVL proposa «una codificació policèntrica però convergent»
(AVL 2005: 5); ara bé, els usos lingüístics observats en el DOGV tendeixen
cap a un model particularista, com palesa la utilització dels demostratius no
reforçats est (e), eix (e), i de les formes verbals incoatives amb -ix (patix).

Des d’una codificació endonormativa, és a dir, que no qüestiona la unitat
de la llengua de valencians, balears i catalans, l’AVL proposa un model
estàndard que afavoreix les formes més habituals en terres valencianes «a fi
de prioritzar i recuperar solucions lingüístiques genuïnes», tal com recull la
Resolució 10/2002 9. Així, doncs, la nostra anàlisi del DOGV constata un
apropament a les tendències que després proposarà l’AVL. Per exemple, la
resolució sobre el referent normatiu 10 presenta una llista de variants pròpies
de la llengua parlada (este, hòmens, huit, tindre, vindre, establit...), que
sovint han coexistit en els textos escrits al costat de variants equivalents d’ús
més general en registres formals (aquest, homes, vuit, tenir, venir,
establert...) i que ara s’ometen, amb la qual cosa desapareixen implícitament

5. Pradilla (2004: 124) parla de codificació endonormativa integracionista «quan s’adopten els
patrons normatius d’una varietat ja codificada».
6. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I: Fonètica (Barcelona, IEC, 1999),
Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana II: Morfologia (Barcelona, IEC, 1999) i
Gramàtica normativa (Barcelona, IEC, 2002).
7. Guia d’usos lingüístics 1. Aspectes gramaticals (València, IIFV, 2002).
8. Els materials de referència en aquest cas han estat la Gramàtica normativa valenciana (València:
AVL, 2006) i els diferents acords i resolucions anteriors sobre el referent normatiu del valencià.
9. Resolució 10/2002, de 4 d’abril de 2002, de la Presidència de l’AVL, per la qual es publica l’acord
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 25 de març de 2002, pel
qual s’aprova el referent normatiu oficial del valencià.
10. Resolució 12/2002, de 31 de maig, de la Presidència de l’AVL, per la qual es publica l’acord de
l’AVL, adoptat en la reunió plenària de 20 de maig del 2002, en què es refon i es complementa
l’acord de 25 de març del 2002 pel qual s’aprova el referent normatiu del valencià, i s’emet dictamen
sobre la consulta formulada pel conseller de Cultura i Educació per a l’aplicació de la Resolució
10/2002, de 4 d’abril, de la Presidència de l’AVL.
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de l’ús oficial. En l’esmentat acord també es recullen casos com ara les
variants de paraules amb a (llançar i traure), amb e (redó) i sense r
adventícia (orde), i es consagren formes del valencià general (juí, servici...).

3. I quines en són les causes?
Tot seguit, mirarem de demostrar com les causes dels canvis lingüístics
observats durant el període analitzat estan, moltes vegades, directament
relacionades amb la situació política i social del país. Perquè, com assenyala
Lacreu (2002: 247), «la llengua –els models de llengua– ocupa un paper
crucial en la política valenciana de l’últim quart de segle».

En primer lloc, cal fer una mica d’història. Des del 1975 (any de la mort
de Franco) fins al 1982 (en què s’aprova de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana 11), la nostra llengua no té un marc jurídic adequat, ni
tampoc un codi lingüístic ben establert. Després, del 1982 al 1995, el període
de govern de la Generalitat Valenciana amb majoria absoluta del PSPV-
PSOE, cal destacar l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià
(LUEV) 12.

Així, al principi, des del 1984 fins al 1993/1994, no hi ha canvis
lingüístics en l’ús del DOGV. Es tracta d’un període de temps marcat per la
calma en la història política, ja que hi ha una majoria absoluta del PSPV-
PSOE. Aquesta uniformitat es veurà truncada a la fi del 1993. De fet, els
primers canvis lingüístics els trobem a la fi del 1993, i en la morfologia ver-
bal. S’hi observa l’evolució dels diferents paradigmes del present de
subjuntiu dels verbs incoatius, primer amb la vocal e (-esc) i després amb i
(-isc), i l’any 1994 també de les diferents formes del pretèrit imperfet de
subjuntiu, de -s a -r.

Posteriorment, l’any 1995 assistirem a un canvi de govern a la Generalitat
Valenciana: una coalició del Partit Popular (PP) amb Unió Valenciana (UV).
I també vindran els canvis en els usos lingüístics. L’any 1996 s’hi constata el

11. Llei orgànica 5/1982 d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
12. Llei 4/1983 de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).
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canvi en la utilització de la doble forma d’alguns participis de verbs de la 
tercera conjugació, de -ert (establert) a -it (establit) i l’aparició de la forma 
d’infinitiu tindre en lloc de tenir. 

Des de l’oposició, la qüestió lingüística sempre havia estat un tema 
secundari per al PP; però, durant els dos primers anys de mandat, PP i UV 
aproven tota una sèrie de mesures que ataquen la unitat de la llengua i la 
utilització d’una determinada terminologia política i lingüística (País Valen-
cià, llengua catalana...). De fet, el PP no activa la seua política de pacte 
lingüístic fins al tercer any de mandat, i després de la sentència del Tribunal 
Constitucional favorable a l’ús de la denominació llengua catalana a la 
Universitat de València i tenint com a rerefons el pacte de governabilitat amb 
Convergència i Unió que havia permés l’accés de José María Aznar al poder 
el març de 1996. 

És en aquestes circumstàncies que, en setembre de 1997, l’aleshores 
president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, encomana al 
Consell Valencià de Cultura (CVC) dictaminar sobre la qüestió de la llengua. 
Justament al final de la legislatura 13, en què les mesures preses són 
recordades en la campanya electoral i els partits de govern solen tenir en 
compte el concepte de miopia 14 de l’electorat, com assenyala Guia Conca 
(2001: 43) 15.  

Així, doncs, el 13 de juliol del 1998 es produeix l’aprovació del dictamen 
sobre la llengua 16 al CVC i, més tard, el 2 de setembre del 1998, les Corts 
Valencianes aproven la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL) 17. Després de l’acord, té lloc un assetjament mediàtic de Las 
Provincias amb la intenció de mediatitzar l’establiment de la nòmina 
d’acadèmics i aquesta pressió va menar el president Zaplana a posposar-ho 
fins que passara la contesa autonòmica del juny del 1999. 

Al llarg d’aquests anys comencen a observar-se alguns canvis en l’ús de 
la llengua en els documents oficials, òbviament també en el DOGV. Per 
exemple, a partir de l’any 1997 hi apareixen els numerals amb h, tant or-
dinals com cardinals; durant els anys 1998 i 1999 s’hi introdueixen paraules 
com servici, perjuí, firmar... i des del 1998 el canvi a favor de l’ús de les 
formes no reforçades dels determinants demostratius. 

 
13. «Els dos darrers anys de la legislatura representen un període diferent, perquè ja són anys en què 
les mesures que cal prendre seran recordades en la campanya electoral per l’electorat i pels mitjans 
de comunicació i, especialment durant el darrer any de mandat perquè és un any de precampanya 
electoral i els partits de govern solen tenir en compte el concepte de “miopia” de l’electorat» (Guia 
Conca 2001: 43). 
14. La miopia de l’electorat consisteix en la manca de capacitat d’anàlisi de tot el període legislatiu. 
«L’electorat és miop respecte als tres primers anys de mandat i percep de forma amplificada allò 
ocorregut durant el curs polític immediatament anterior a les eleccions» (Guia Conca 2001: 43-44) 
15. A més, segons Guia Conca (2001: 44), «és interessant preguntar-se si, tot i la racionalitat d’aquest 
plantejament politicoelectoral del pacte lingüístic i tot i els contactes iniciàtics que s’havien donat 
entre diversos actors polítics i socials a la primeria de l’any 1997, la proposta de pacte lingüístic 
hauria estat feta el setembre del 1997 sense la sentència del Tribunal Constitucional del mes d’abril i 
la reacció secessionista-feixista posterior». 
16. Dictamen sobre la llengua.  
17. Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua.  
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Posteriorment, la contesa electoral autonòmica dóna la majoria absoluta
al PP i continuen els canvis lingüístics: a mitjan 1999 s’hi introdueixen les
formes amb -ix del present d’indicatiu dels verbs incoatius i des de l’any
2000 hi apareixen paraules com ara ensenyança, orde o depòsit, com a
possibles alternatives a ensenyament, ordre i dipòsit. A més a més, al llarg
dels anys noranta hi creix l’ús de la forma desplegar d’una manera signi-
ficativa, la qual cosa podem interpretar com un intent de consolidar aquesta
forma lèxica davant de les altres (desenvolupar i desenrotllar); ara bé, en els
darrers anys s’hi constata un augment en la utilització de desenrotllar.

Comptat i debatut, resta clar l’interés pel control de la llengua des de la
classe política. El model de llengua va sofrint canvis de forma progressiva
des dels darrers anys de l’última legislatura del PSPV-PSOE, però sobretot
durant els mandats del PP. Tot i això, de vegades no hi canvis o aquests són
molt insignificants. Per exemple, l’any 1995 no n’hi trobem cap, possible-
ment perquè es tracta de l’any anterior a les eleccions estatals, i el 1997, en
què s’inicia el pacte lingüístic, només s’hi introdueixen els numerals amb -h.
A més, al final del període analitzat ja no hi ha cap tipus de canvi, potser
perquè s’espera que l’AVL determine el model lingüístic que cal seguir.

Conclusions
Les dades obtingudes sobre els usos lingüístics del DOGV ens han permés
conéixer millor el model lingüístic valencià actual instaurat amb la creació de
l’AVL, en què s’imposen variants pròpies de la llengua parlada (este,
hòmens, huit, tindre, establit...), abans deixades de banda per ser consi-
derades massa col·loquials.

Un model lingüístic que, des de la consciència de la unitat de la llengua,
pretén ser convergent, perquè naix com una nova solució de compromís que
integra les sensibilitats dels membres secessionistes moderats, que han
esdevingut minoritaris, amb les dels partidaris de la unitat de la llengua
catalana, majoritaris. Però, cada vegada s’acosta més al model particularista,
per exemple amb l’ús dels demostratius no reforçats este, eixe, i de les
formes verbals incoatives amb -ix (patix).

De fet, l’evolució de la història política, i més concretament del conflicte
polític sobre la llengua al País Valencià, ha propiciat l’expansió del model
particularista per tal de mirar d’apropar-se a la realitat social valenciana, tot
evitant un divorci massa accentuat entre la llengua escrita i la parlada, i
aparentment sense interés per acostar-se a les altres varietats de la llengua.
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L’évolution de la norme linguistique catalane en Catalogne Nord
comme élément de positionnement glottopolitique

Christian LAGARDE
Université de Perpignan - Via Domitia

Cette communication n’entend pas forcément innover, et sans doute
(re)posera-t-elle davantage toute une série de questions qu’elle ne prétend y
apporter des réponses. Nous partirons du fait – c’est un truisme –, d’une part
que les langues (ou les modalités linguistiques, peu importe à ce stade) sont à
la fois multiformes et en perpétuelle évolution, et que parallèlement les
actions humaines n’ont de cesse d’œuvrer dans le sens de leur unité voire de
leur uniformisation, et sur la voie de leur figement et de leur réification. Le
premier point de problématisation tourne autour de la pertinence de ce que
l’on persiste, par commodité, à dénommer « dialecte roussillonnais » ; le
deuxième analysera les éléments de constitution d’une norme en Catalogne
Nord ; le troisième, les modalités et les conséquences d’une instrumenta-
lisation idéologique de cette norme entre l’espace occitan, Catalognes du
Nord et du Sud et plus largement les Pays catalans.

1. Le « dialecte roussillonnais »
1.1 Topographie et congruence

Le concept de « dialecte roussillonnais » 1 a été illustré par les principaux
dialectologues qui se sont succédé sur le terrain, de Julien Sacaze en 1877 à
Jordi Costa qui en a été l’exégète, en passant par Mgr Antoni Griera, Enric
Guiter et Joan Coromines 2. La bibliographie critique catalane sur la question
récurrente de la distinction entre occitan et catalan sur les confins septen-
trionaux de la zone, établit qu’elle a été tranchée sur la base de l’étude menée
par Coromines en 1943, en préface à l’étude Las vidas de santos rosellonesas
del ms. 44 de París 3. Badia i Margarit fait siennes les conclusions de Coro-
mines dans ses Moments clau de la història de la llengua catalana 4. Pour

1. Je suivrai ici l’excellente synthèse proposée par Pere Verdaguer : «El dialecte rossellonès», dans
Le Catalan au nord des Pyrénées : une problématique singulière, dossier réuni et présenté par
Christian Lagarde et Jean-François Courouau, Lengas, revue de sociolinguistique (Montpellier), 52,
2002, p. 13-30.
2. Julien Sacaze, Enquête de linguistique et de toponymie des Pyrénées, 1887 ; Antoni Griera, Atlas
lingüístic de Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1926 ; Henri Guiter, Atlas
linguistique des Pyrénées-Orientales, Paris, CNRS, 1966 ; Joan Coromines, Diccionari etimològic i
complementari de la llengua catalana, Barcelona, Curial, 1980-1991 ; Georges J. Costa, Atlas
linguistique Sacaze des confins catalano-languedociens, Saint-Estève, Association des Professeurs de
Catalan, 1986.
3. Joan Coromines, Las vidas de santos rosellonesas del ms. 44 de París, Mendoza, Universidad
nacional de Cuyo, 1945.
4. Antoni M. Badia i Margarit, Moments clau de la història de la llengua catalana, Universitat de
València, 2004.
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Badia « dues estructures tan semblants, tan veïnes; un vocabulari tan com-
partit per força havien de crear confusions » chez les exégètes. La thèse de
Coromines est, dit-il, que :

el text del manuscrit hauria estat redactat en rossellonès antic (considera-
blement occitanitzant), segons una modalitat idiomàtica que avui viu
arraconada a la comarca del Capcir, on trobem el parlar de transició del català
cap a l’occità. Aquest parlar correspondria al rossellonès antic tot sencer. 5

De même, Badia reconnaît à Coromines le fait d’avoir mentionné l’im-
portance de «la ‟koiné” literària i administrativa de la llengua de la canci-
lleria reial, que encobria realitats dialectals més variades, les quals […] no
eren […] tan diferenciades […]» 6.

Ainsi, au Nord et à l’Ouest le « dialecte roussillonnais » constitue-t-il
selon Pere Verdaguer – qui reprend toutes ces données – « una zona de
transició suau » acquise au catalan par le recul de l’occitan face à
l’imposition exercée dès 1172 par les comtes de Barcelone, laquelle aurait
provoqué une rétraction ancienne des isoglosses vers le Nord 7. L’épaisseur
des faisceaux qu’elles constituent a permis de déterminer, de Porté (au pied
du col de Puymorens) à Salses, l’existence d’une frontière linguistique aux
contours sinueux 8, pourvue de quelques zones de transition (Capcir,
Donnezan, Bas Fenouillèdes et Verdouble Moyen) qui sont autant de buttes-
témoins d’une occitanité linguistique ancienne et de voisinage. Au Sud, les
choses sont plus simples : le long des Albères court une simple ligne de
partition interdialectale au sein de l’ère du catalan nord-oriental, puisque le
« dialecte roussillonnais » s’y confronte avec les parlers dits de « català
septentrional de transició » correspondant à l’Empordà et à la Garrotxa.

Parler pour cet ensemble d’un « dialecte roussillonnais » est bien entendu
une commodité de langage, puisqu’on épouse ainsi la dénomination
provinciale attribuée, à travers le Traité des Pyrénées de 1659, par le pouvoir
royal français à ces territoires, et que, malgré le degré important d’unité de la
langue, les dialectologues ont eux-mêmes marqué en son sein les différences
entre les parlers de la plaine roussillonnaise et ceux du Vallespir, du
Conflent, de la Cerdagne et (bien sûr) du Capcir. Jusqu’où faut-il donc aller
pour rendre compte de l’unité dialectale la plus pertinente : la vallée, l’ancien
comté, des sous-ensembles « comarcals » tels que le Riberal de la Tet, la
commune et pourquoi pas jusqu’à l’individu, à la mesure de son propre
parcours et à l’échelle de son idiolecte ? Tous les cadres se révèlent, à
l’analyse, à la fois pertinents et discutables.

Pour autant que nous acceptions cette formulation, la caractéristique
fondamentale du « dialecte roussillonnais » – au-delà de la représentation de
lignes de fracture sur les cartes dialectologiques qui matérialisent le change-
5. Ibid., p. 159.
6. Ibid., p. 154, n. 16.
7. Pere Verdaguer, qui se base sur la préface à Vida de sants rossellonesos, où Joan Coromines
définit le Roussillon dans son entier, le « capcinès actual [n’étant quu’une subsistance du]
rossellonès comú de l’Edat Mitjana » (P. Verdaguer, «El dialecte…», p. 13).
8. Pere Verdaguer définit la frontière septentrionale comme «una línia que va de Porté […] a Font-
rabiosa, a Piugbalador, a Mosset, a Tarerac, a Nefiac, a Estagell, a Taltaüll, a Òpol i fins a Salses»
(ibid., p. 14), comme autant de zones de transition entre domaines occitan et catalan (ibid.).
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ment d’aire linguistique dont le passage entre Salses et Fitou est devenu
emblématique –, est d’incarner le fait que, selon le diagnostic de Badia,
«existeix ben bé un veritable continuum que uneix ambdues llengües» 9. Ce
continuum est donc à la fois lié au socle diachronique (dont atteste particu-
lièrement le capcinés) et au voisinage, en tant que zone de contact inter-
linguistique. Pere Verdaguer a bien mis en évidence une double perméabilité
par rapport à l’occitan et au français – cette dernière étant clairement
tributaire d’un phénomène d’imposition.

1.2 Caractéristiques linguistiques et sociolinguistiques

Dans son recueil El català al Rosselló: occitanismes gal·licismes, rossello-
nismes 10, puis de manière plus structurée dans son article de synthèse «El
dialecte rossellonès» de 2002, Verdaguer montre clairement que l’influence
occitane ne se limite pas au seul lexique, puisqu’il répertorie comme
distinctifs pas moins de 11 traits phonétiques, 24 traits morphosyntaxiques
(en particulier la morphologie verbale, les connecteurs et certaines structures
syntaxiques), tandis que celle du français pointe dans tous les domaines de la
langue, singulièrement en morphologie, syntaxe et lexique. Entre les lignes
semble se dessiner un effet cumulatif des deux influences, sans pouvoir
véritablement distinguer celles exercées directement par la seconde sur le
terrain nord-catalan de celles véhiculées par l’occitan, soumis depuis quatre
siècle de plus que le catalan à la pression du français. Cela étant – j’y
reviendrai – l’analyse de Verdaguer remonte à un état de langue corres-
pondant aux années soixante-dix ; aujourd’hui, indubitablement, l’inventaire
est précieux mais il date.

On observera que les ouvrages traitant des spécificités roussillonnaises
publiés depuis lors sont essentiellement (et presque exclusivement) des
dictionnaires. Le volet lexico-sémantique est indéniablement le maillon
faible des langues, celui où la porosité dans le contact est le plus propice à
l’interférence. En cela, les dictionnaires consacrés au catalan rousillonnais ou
au français régional de la zone par Verdaguer, Botet et Camps 11 et jusqu’au
Dico d’aquí de Gerard Jacquet 12, pour aussi précieux qu’ils soient, ne
sauraient que faire état des permanences (parfois en tant qu’archaïsmes) et
des évolutions (en tant qu’emprunts) dans cette seule perspective. Cette
approche patrimoniale ne nous dit rien des évolutions phonético-phono-
logiques, ni morpho-syntaxiques, qui sont autrement significatives du
devenir du « dialecte ». Par exemple, le passage du /s/ apico-alvéolaire à la
sifflante, de la charge alvéolaire du /l/, de la liquide palatale /λ/ à la semi-

9. Antoni Badia i Margarit, op. cit., p. 158.
10. Pere Verdaguer, El català al Rosselló: occitanismes gal·licismes, rossellonismes, Barcelona,
Barcino, 1974. Il s’agit d’un recueil de chroniques publiées dans le quotidien perpignanais
L’Indépendant.
11. Christian Camps, Dictionnaire du français régional du Roussillon, Paris, Bonneton, 1991 ; Renat
Botet, Vocabulari específic rossellonès : amb traducció en francès i en català normatiu, Canet,
Trabucaire, 1997 ; Pere Verdaguer, Diccionari de renecs i paraulotes, Canet, Trabucaire, 1999 ;
Renat Botet, Christian Camps, Diccionari rossellonès d’expressions, locucions i refranys, Canet,
Trabucaire, 2006.
12. Gerard Jacquet, Le petit dico d’aquí : glossaire du français parlé en Roussillon, Canet,
Trabucaire, 2008.
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voyelle /j/13 ou encore du /r/ apico-alvéolaire à l’uvulaire /R/, sont autant de
marqueurs d’une francisation galopante et distinctive du reste de l’aire
linguistique du catalan. On pourrait en dire autant de la morphologie (via
l’emprunt lexical) et de la syntaxe (à travers les nombreux calques des
structures du français), et bien sûr a fortiori du lexique.

Les travaux divulgatifs de Verdaguer des années soixante-dix corres-
pondent bien à une époque où malgré tout, le « dialecte roussillonnais » est
un objet identifiable, dans la mesure où il correspond à une période de
socialisation encore significative de la langue. Le terrain de prédilection du
catalan est jusqu’alors l’espace rural, dont Perpignan est encore mal dégagée
– même si l’afflux de rapatriés d’Afrique du Nord, dont la Ville nouvelle du
Moulin-à-Vent devient le principal territoire désigné, contribue insidieu-
sement mais significativement à changer la donne. Le catalan est certes en
situation diglossique – comme les travaux de Bernardó & Rieu et
Bernardó 14 l’ont bien montré – mais on le parle, couramment ou occasion-
nellement, même sous la forme hybride que recueille Verdaguer. Au-delà de
ses subdivisions dialectologiques internes, toujours perceptibles, le « roussil-
lonnais » a d’autant plus d’existence qu’il est clairement identifiable territo-
rialement – borné au Nord par l’occitan, et au Sud par une frontière politique
que le régime franquiste vise à rendre étanche. La suite des événements,
jusqu’aux enquêtes sur les usages menées contradictoirement en 2004 et
2005 15, n’aura été qu’un long processus à la fois de déclin de ces usages
traditionnels ruralisés et de réorientation à partir d’un militantisme culturel et
politique catalaniste.

2. Légitimité et standard
2.1 Le catalanisme contemporain, porteur d’autoestima

Les travaux linguistiques de Verdaguer correspondent également, en effet, à
la concrétion – sur les traces de l’occitanisme dont Charles Camproux puis
Robert Lafont ont constitué les figures de proue – d’une revendication
catalaniste en Roussillon, appelé dès lors à s’auto-dénommer Catalunya del
Nord ou Catalanya Nord. La fin du franquisme et l’enthousiasme de la
Transition démocratique au Sud ont largement conforté pareille affirmation
au cours de la même décennie, l’ancrage au Sud s’étant incarné dans
l’Universitat Catalana d’Estiu de Prades 16, dont la création et le déve-

13. C’est le phénomène de « yeísmo » en voie de généralisation en castillan.
14. Domenec Bernardó i Bernat Rieu, «Diglòssia a Catalunya Nord», Treballs de Sociolingüística
Catalana, 1, 1977 (València, Tres i Quatre) ; Dominique Bernardo, « Le catalan. La problématique
nord-catalane », dans Geneviève Vermès (ed.), Vingt-cinq Communautés linguistiques de la France,
Paris, L’Harmattan, 1988, t. I, p. 133-149.
15. Generalitat de Catalunya, Enquesta d’Usos Lingüístics a la Catalunya Nord, Secretaria de
Política lingüística, 2004 ; Ernest Querol, « L’influence de l’orientation linguistique des établisse-
ments scolaires du secondaire sur les usages et représentations du catalan dans les Països Catalans »,
dans Chrystelle Burban et Christian Lagarde (éds), L’École, instrument de sauvegarde des langues
menacées ?, Presses universitaires de Perpignan, 2007, p. 251-268 ; Gentil Puig Moreno, «Enquestes
sociolingüístiques a la Catalunya Nord», Aïnes noves (Perpinyà), 1, 2007, p. 5-97.
16. Christian Lagarde, « L’Universitat Catalana d’Estiu : la légitimité d’un ancrage historique à
l’espace pan-catalan », dans Le catalan au nord des Pyrénées : une problématique singulière, dossier
réuni et présenté par Christian Lagarde et Jean-François Courouau, Lengas, 52, 2002, p. 117-143.
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loppement coïncident précisément (et très logiquement) avec cette charnière.
Pareil changement de pied n’est en rien l’apanage de la seule Catalogne

Nord ; c’est une lame de fond qui parcourt toutes les périphéries françaises.
La vague de Mai-68 fait croire bien avant 81 que l’on peut « changer la vie »,
ou en tout cas que le militantisme peut enrayer le déclin des « langues
régionales » de l’Hexagone. L’accent est mis à la fois – là comme ailleurs en
France – sur l’enseignement formalisé de la langue, soit dans le cadre insti-
tutionnel de l’Education nationale, soit dans celui de différentes associations,
et sur le lien entre engagement linguistique et culturel et engagement
sociopolitique. Il s’agit, pour simplifier sans caricaturer, d’une double
rupture : effacer le déclin et l’absence de transmission intergénérationnelle de
la langue en renversant l’autodénigrement diglossique en estime de soi ;
sortir d’un culturalisme de type félibréen peu revendicatif et donc passif.

Le recul d’un tiers de siècle par rapport à ce mouvement nous permet
aujourd’hui d’en dresser un bilan contrasté. L’autoodi a effectivement baissé
d’intensité, mais il se maintient paradoxalement davantage au plan linguis-
tique qu’au niveau de global de l’identité catalane. Le relais institutionnel,
surtout à partir des collectivités locales travaillées par le secteur militant, a
été pris – certes à des degrés divers d’implication réelle par rapport à
l’affichage 17 – et a contribué lui aussi à ce sursaut identitaire. En revanche,
malgré les avancées significatives qu’ont constitué la création de classes
d’immersion (La Bressola, Arrels) puis de classes bilingues dans le secteur
public, la césure entre catalanophonie traditionnelle et néo-locuteurs – là
comme ailleurs en France, du reste – n’a pas véritablement disparu 18. Le
passage de l’autoodi à l’autoestima s’est réalisé de manière imparfaite, et la
première « victime » (si j’ose dire) de ce décrochage a été et demeure le
« dialecte roussillonnais » dont j’ai tenté d’esquisser la relative congruence.

Revenons si vous le voulez bien en arrière. La Catalogne du Nord a
toujours connu des flux migratoires de proximité avec les territoires dont elle
a été détachée en 1659. Elle a aussi participé à des mouvements de sens
inverse. Mais la première moitié du XXe siècle s’est caractérisée par trois
importantes vagues successives en provenance du Sud : l’appel de main
d’œuvre agricole pendant la Première guerre mondiale, puis l’afflux lié à la
grande crise de 1929 en Espagne et, dix ans plus tard, l’arrivée massive des
Républicains de la Retirada – parmi lesquels nombre de Catalans et de
catalanophones. Un tel apport d’immigrés ou d’exilés de langue catalane a eu
des effets déterminants de revitalisation linguistique et culturelle sur fond de
pente déclinante substitutive. Porteurs d’usages largement déliés de l’autoodi
et souvent – surtout parmi les exilés – d’une conscience politique de reven-
dication étendue à la langue et à la culture, ils ont – dès les années trente et
quarante – indéniablement insufflé au Roussillon une dynamique sociolin-
guistique absente, par exemple, de l’Occitanie ou de la Bretagne (l’étude

17. Entre « Perpinyà la catalana / Perpignan la catalane » de la Mairie de Perpignan et « L’accent
catalan de la République française » du Conseil général des Pyrénées-Orientales.
18. C’est ce qu’a tenté d’appréhender Montserrat Casacuberta dans sa thèse L’Enseignement aux
adultes du breton en Bretagne et du catalan en Roussillon : profils et représentations, soutenue en
2009 à Montpellier 3 sous la direction d’Henri Boyer.
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comparative menée par Alexander Wanner à Salses et Sigean en apporte une
éclatante démonstration 19). Ils ont d’ailleurs largement contribué, à titre
personnel ou à travers leurs enfants, à fournir des cadres militants au
catalanisme aussi bien politique que culturel local (Verdaguer ou Costa en
sont de très bons exemples).

Cependant, l’effet pervers de cette injection salutaire a eu sa contrepartie.
Les « Catalans espagnols » étaient également porteurs d’un autre catalan,
certes lui-même entaché de castillanismes puisque élaboré principalement à
partir de la langue de Barcelone, mais précisément plus proche du standard
officiel établi par Pompeu Fabra et l’IEC. Autrement dit, se confrontent alors
une langue affectée d’un degré de légitimité – au sens que lui donne Bour-
dieu 20 – avec le « dialecte roussillonnais » autochtone fortement francisé et
suspect de n’être pas (ou plus) totalement une langue – sans qu’on n’en soit
jamais venu à le qualifier, comme l’occitan voisin, de « patois ». Le
différentiel de prestige, moteur sociolinguistique puissant, est enclenché. Si
bien que l’apport des Catalans du Sud a donc paradoxalement, à la fois
permis la survie d’une langue socialisée et la perpétuation – non plus par
rapport au français mais du « bon catalan » – de l’autoodi 21.

Il est très difficile d’« inverser la substitution linguistique » comme le
soulignent les travaux remarquables de Joshua Fishman 22. La langue en elle-
même (en tant que corpus), dans l’infinie diversité qu’elle manifeste en tant
qu’elle est vivante, n’y contribue pas. Elle ne se sauve que par un travail
parallèle sur son status. Ainsi, la codification est l’un des outils importants
d’un tel processus, parce qu’il affecte la forme d’expression prestigieuse
qu’est l’écrit. En domaine catalan, les « Normes de Castelló » de 1932 ont
fixé durablement la trame d’un système graphique commun et rendu sans
objets les errements localistes et/ou individuels auxquels sont aujourd’hui
encore aux prises des langues voisines comme l’occitan. Les graphies
faussement dénommées « phonétiques », sont soucieuses du moindre détail
et contribuent à donner une vision éclatée de la langue ; les « savantes », qui
gomment bien des divergences, ont le mérite de rendre manifeste l’unité
fondamentale de la langue. Le « dialecte roussillonnais » qui, comme les
autres modalités de la langue catalane, a pu y être adapté, a vu sa repré-
sentation graphique devenir compatible avec le lectorat potentiel de l’aire
linguistique. Mais la norme graphique commune n’est pas tout…

Pour le reste, la réalité est autrement complexe. On observera tout
d’abord une absence de zèle normatif de la part des catalanistes roussil-
lonnais issus du Sud. Certain d’entre eux, nous l’avons vu, ont parfois même
fortement contribué à observer, consigner et divulguer l’altérité du dialecte.

19. Alexander Wanner, « Une enquête sociolinguistique comparative à Salses (Pyrénées-Orientales)
et Sigean (Aude) », Lengas, 33, 1993, p. 7-124.
20. Pierre Bourdieu, « La production et la reproduction de la langue légitime », Ce que parler veut
dire, Paris, Fayard, 1982, p. 23-58.
21. Joan Peytaví Deixona, « Quelle langue (ré)apprendre ? Catalan standard, dialecte roussillonnais
et enseignement en Catalogne du Nord » dans Chrystelle Burban et Christian Lagarde (éds), op. cit.,
p. 149-165.
22. Joshua Fishman, Reversing Language Shift, Clevedon, Bilingual Matters, 1991 ; Joshua Fishman
(ed.), Can Threatened Languages be Saved?, Clevedon, Bilingual Matters, 2001.
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Il n’empêche cependant qu’ils ont souvent perpétué de facto dans leurs
usages propres (aussi bien oraux qu’écrits) le catalan naturel de leurs
origines, contribuant sans se l’être proposé à alimenter l’existence d’une
endodiglossie associant en position haute la langue du Sud / de culture / de
l’écrit vs en position basse le dialecte du Nord / populaire / oral.

2.2 Le poids normatif du Sud et l’émergence d’un sous-standard

Depuis la fin du franquisme, les liens transfrontaliers n’ont cessé de se
multiplier et de gagner en intensité – même si une « frontière mentale »
perdure indubitablement. La Transition démocratique (1976), l’entrée de
l’Espagne dans l’Europe (1986), les Jeux Olympiques de Barcelone (1992)
ont contribué à normaliser les rapports de deux territoires que les pouvoirs
étatiques de part et d’autre avaient amené à se tourner le dos. La redé-
couverte du Sud, de sa vitalité économique 23 et de celle de la langue relayée
par les pouvoirs publics autonomes (la LNL de 1983, la LPL de 1998) a
frappé les esprits nord-catalans. Mais c’est avant tout l’accès, parfois
localement malaisé, aux médias émettant en catalan qui a contribué à changer
l’image de la langue (son status) et sans aucun doute conduit à reconsidérer
son corpus lui-même.

Le contraste entre une normalisation – certes incomplète, mais enviable
pour beaucoup – de la langue catalane au Principat, et les bribes qui
parviennent à s’afficher au jour le jour au Nord, n’est pas passé inaperçu. En
Roussillon coexistent – comme l’ont clairement montré les enquêtes et
études successives 24 – une catalanophonie rurale vieillissante qui a cessé
depuis maintenant deux générations de transmettre naturellement sa langue,
et un secteur militant de dimension assez réduite qui a délibérément opté
pour le « faire comme si » – comme si le contexte nord-catalan était le même
qu’au Sud –, de manière à contribuer par ses actes quotidiens volontaristes à
impulser et faire progresser une dynamique de normalisation encore large-
ment lacunaire voire virtuelle. À côté du modèle de normalité politique,
économique et culturelle du catalan, le modèle de langue proprement dite
propagé par le Sud – à l’écrit par la tentative avorté d’édition « comarcale »
du quotidien El Punt, par le site Internet ‘vilaweb.cat’ qui en a pris locale-
ment le relais ; à l’oral, non seulement par les chaînes de télévision
autonomiques TV3 et Canal 33, mais aussi Canal 9, Canal Nord, et par les
stations de radio (entre autre Catalunya Ràdio, Ràdio Empordà, Ràdio Olot,
etc. – s’infiltre au Nord, auréolé à la fois de normalité et de prestige.

23. Christian Lagarde, « Le Sud contre le Nord ou la fascination barcelonaise : vers une
recatalanisation pragmatique ? », dans Le Catalan au nord des Pyrénées : une problématique
singulière, dossier réuni et présenté par Christian Lagarde et Jean-François Courouau, Lengas, 52,
2002, p. 161-180.
24. Dawn Marley, Parler catalan à Perpignan, Paris, L’Harmattan, 1995. Concernant les enquêtes
Média Pluriel 1993 et 1998, l’EULCN Generalitat 2004 et la contre-enquête 2005, voir Gentil Puig
Moreno, op. cit. Sur l’hétérogénéité des enquêtes en Catalogne Nord, voir Christian Lagarde, «La
influencia del marco estatal en el porvenir de las lenguas : balance contrastado España-Francia en las
zonas catalanohablantes y vascohablantes», dans Mónica Castillo Lluch y Johannes Kabatek (eds.),
Las lenguas de España. Política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la Transición
hasta la actualidad, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y Vervuert, 2006, p. 185-205 (en particulier
p. 188-190).
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Les médias locaux écrits ou émettant en langue catalane sont toujours
marginaux. À la télévision, les éditions locales de France 3 Sud, mis à part
« Viure al païs », diffusé soit en catalan soit en occitan, ne font guère de
place à la langue. Il en est de même de la station de radio France Bleu
Roussillon. Seule la station associative Ràdio Arrels émet exclusivement en
catalan et rencontre un auditoire fidèle et significatif. Lorsqu’elle y apparaît,
la langue des médias nord-catalans varie d’un individu à l’autre, entre les
formes fortement dialectalisées (et donc « authentiques ») qui peuvent être
employées par les personnes interviewées ou les intervenants ponctuels, et
les formes normées des journalistes et animateurs d’antenne, qui oscillent,
souvent selon leurs origines, entre le catalan standard et un catalan
roussillonnais standardisé. Ce même éventail de variétés (standard / sous-
standard) est également en usage dans l’enseignement ; la question est donc
de savoir en quoi ce sous-standard « comarcal » se différencie du standard et
comment il s’articule avec lui.

On pourrait à bon droit qualifier ce sous-standard nord-catalan de norme
d’usage – ce qui suppose de lui assigner une classe de locuteurs. Il ne s’agit
pas véritablement des « locuteurs naturels » du dialecte tels qu’encore il en
demeure. Il s’agit plutôt dans ce cas de ce que j’appellerai volontiers et à
double titre des « locuteurs-ponts ». À savoir des locuteurs qui se situent
dans les dernières franges d’une transmission intergénérationnelle partielle
(plus précisément de grands-parents à petits-enfants), et « à la fois / donc »
d’une langue apprise / réapprise, et populaire / savante, ceux que Robert
Lafont a pu baptiser les « intercesseurs de la norme » 25. Ces locuteurs accul-
turés, au moins à titre passif, à la norme standard définie par les institutions
officielles (IEC, médias), militants catalanistes (nationalistes et même
indépendantistes) sont pleinement conscients des lacunes que présente le
« dialecte roussillonnais », en particulier des nombreux traits gallicisants qui
l’affectent, et de ce fait ils n’ont nullement le culte de ce qui ressemble au
« català que ara es parla » que pourfendait en son temps sur son terrain
Pompeu Fabra 26. La leçon fabrienne a donc été pleinement intégrée. Mais
s’ils s’emploient de bonne grâce à épurer le dialecte, ils ne sont pas pour
autant disposés à passer le parler de leur territoire par pertes et profit en
s’alignant sur le standard en tant que tel.

Les locuteurs / promoteurs de ce sous-standard semblent considérer
comme non négociable la permanence d’un certain nombre de traits qui
incarnent l’identité linguistique nord-catalane. Du point de vue phonétique, il
s’agit de l’ouverture du « o fermé » en « u », qui s’illustre dans la topo-
nymie ; l’absence de prononciation des esdrúixols, voire la prononciation
« -ei » des finales en « -eix / -eig » [points (a), (d), (i) chez Verdaguer] 27. Du
point de vue morphosyntaxique, c’est avant tout la désinence en « -i » des
premières personnes du singulier et de « -es » à la deuxième du singulier ; les
25. Robert Lafont, « À propos de l’enquête sur la diglossie : l’intercesseur de la norme », Lengas, 1,
1977, p. 31-39.
26. Josep Murgades, «Fabra, entre la contestació i la institutcionalització», dans Joan A. Argenter
(ed.), Simposi Pompeu Fabra, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica, Jornades
científiques, 7), 2000, p. 31-57.
27. Pere Verdaguer, «El dialecte…», p. 21-23.
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pronoms personnels proclitiques ; les infinitifs forts ; l’emploi récurrent de
ser comme auxiliaire (à la place de haver) et au détriment de estar ; celui du
passé composé ; celui généralisé de la négation pas ; celui de l’article
redoublé dans l’expression du superlatif relatif [points (a), (h), (i), (k), (m),
(o), (p) chez Verdaguer] 28. Enfin, la liste serait longue du lexique propre au
roussillonnais maintenu au motif on ne peut plus recevable de l’authenticité
locale face à ce qui n’est autre, bien souvent au Sud, que des emprunts au
castillan plus ou moins adaptés phonétiquement. De ce point de vue,
cependant, le travail néologique demeure très dépendant des prescriptions de
l’IEC ou du TERMCAT, non pas tant par pure révérence à ces institutions
que par défaut d’usage socialisé dans certains registres à l’échelon local.

Conclusion
Tâchons à présent de dresser un bilan de ces formes « non négociables » qui,
du fait de leur position stratégique de divulgateurs de leurs adeptes, tendent à
se répandre dans l’écrit et l’oral roussillonnais et à se poser en termes
d’altérité par delà le territoire nord-catalan. Leur point commun n’est autre
que l’affirmation d’une identité linguistique catalane aux formes toujours
proches de la langue occitane (les points a et d pour la phonétique ; tous les
points de morphosyntaxe). La position des « intercesseurs de la norme » du
catalan académique est donc à la fois ouverte et raisonnable et dans une
certaine mesure paradoxale.

Conscients, à l’unisson des enquêtes sociolinguistiques les plus récentes
portant sur les usages et les représentations, de l’avenir incertain (pour ne pas
dire fortement compromis) du dialecte, ils se montrent clairvoyants quant
aux priorités. L’un des plus emblématiques, Joan Peytaví Deixona, tout en
oeuvrant au sein de l’IEC (dont il est membre de la commission linguistique)
en faveur de la prise en compte institutionnelle des formes nord-catalanes au
sein du répertoire pan-catalan, ne se déclarait-il pas en 2005, « prêt à se
battre pour le catalan, pas pour le dialecte » 29 ? Pétris de standard et consi-
dérant qu’il est la seule clé du devenir du catalan, ils n’en demeurent pas
moins attachés à ce qui est – comme Coromines, Badia et Guiter l’ont
démontré – la source du catalan septentrional, son socle d’origine occitane.
Mais on peut néanmoins s’interroger sur le devenir de ce sous-standard (et de
tous les sous-standards en général) : ont-ils/auront-ils leur place dans le cadre
d’une langue – malgré les apparences – toujours menacée, ou ne sont-ils /
n’auront-ils été qu’une coquetterie transitoire d’intellectuels en mal de
racines et d’individuation ? L’avenir, sans aucun doute, nous le dira…

Annexe
Nous reproduisons ici de manière schématisée pour ce qui est des exemples,
l’ensemble des traits dialectaux distinctifs du « dialecte roussillonnais »
relevés par Pere Verdaguer 30.

28. Ibid., p. 23-26.
29. Joan Peytaví Deixona, op. cit., p. 163-164.
30. Pere Verdaguer, «El dialecte…».
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Fonètica

(a) pronunciació u de ó : Canigú (Canigó)
(b) el sistema vocàlic tònic : sistema vocàlic amb 5 elements (cf. castellà)
(c) el vocalisme àton : prell per parell... ; pitit per petit...
(d) refús dels mots esdrúixols : musica per musica
(e) desplaçament de l'accent en els pronoms personals : calla-té
(f) la t epentètica : somit (somi), mart (mar)...
(g) conservació dels grups nr i lr : tenre, venre, molre
(h) desaparició de l davant t : escutar (escoltar)
(i) desaparició de la consonant palatal al final del mot
(j) el grup tr esdevé ir : pairastre ; cantaire, pescaire...
(k) tendència a la geminació : dissadde (dissabte), facil·le (fàcil)

Lèxic

(a) present d'indicatiu en -i : canti
(b) plural dels noms i adjectius acabats en vocal tònica : pà > pas (i no pans)
(c) els possessius : llur, llurs ; el llur... ; mon, ton , son,...
(d) extensió del plural analògic : ells ellos, uns unos...
(e) conservació d'indefinits : qualque, qualcús, quelcom, n'importa qui, què,

quan, com
(f) numerals : desesset (disset), desevuit, desenou ; quatre-vints... (vuitanta);

quatre-vint-deu... (noranta)
(g) adverbis : ò per sí (afirmació) ; no... que (no... més que, no... sinó)
(h) pronoms personals : me per em (me fa mal) o per m enclític (porta-mé)
(i) infinitius forts : fúger (fugir), cúller, cúser, búller, sàller, fíquer (ficar)
(j) infinitius comuns amb d'altres zones : compenre, fonre, molre
(k) un gran nombre de verbs es conjuga amb l'auxiliar ser : sum menjat per

he menjat o vaig menjar.
(l) un cert nombre de verbs de la segona conjugació tenen un participi de la

tercera : naixit, corrit, coneixit, pareixit, creixit...
(m) usos dels temps : pretèrit indefinit per pretèrit perfet
(n) anar + infinitiu (i no anar a + infinitiu)
(o) la negació amb pas
(p) els superlatius : força o un munt per molt
(q) és (com « c'est ») invariable
(r) se (com « on ») + singular (sense acord)
i més calcs
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Quand la langue s’en va. Les intellectuels roussillonnais face à la
déprise linguistique (XIXe-XXe siècles)

Nicolas BERJOAN
Université de Provence, UMR Telemme

L’époque contemporaine est en Roussillon celle du repli du catalan, puis de
sa substitution comme langue quotidienne de communication par le français.
Ce phénomène n’est pas passé inaperçu des intellectuels roussillonnais, qui
ont cherché à en comprendre les mécanismes.

Quant à établir une chronologie précise de la déprise du catalan, leurs
travaux semblent donner des informations contradictoires, François Jaubert
de Passa signalant dès 1824 que le parler de la plaine du Roussillon n’est
plus qu’une « langue de convention, mélange de mots catalans, espagnols et
languedociens, français » 1, alors que des observateurs actuels, comme Pere
Verdaguer (1998) ou Alà Baylac-Ferrer (2009), estiment que la rupture de la
transmission intergénérationnelle date de la seconde moitié du XXe siècle.
Ces différences d’appréciations reflètent l’environnement sociolinguistique
dans lequel ils se meuvent. Pour Jaubert de Passa, immergé dans un Rous-
sillon catalanoparlant, la distance qui sépare le langage de ses compatriotes
du catalan classique des manuscrits médiévaux est déjà un symptôme de
décomposition. Alors que Pere Verdaguer et Alà Baylac parlent depuis un
lieu où le catalan a disparu des foyers roussillonnais, et donnent pour cela
une importance cruciale au moment qui a vu les Roussillonnais ne plus parler
cette langue à leurs enfants.

Considérées dans leur ensemble ces réactions permettent pourtant de se
faire une idée des paliers qui ont scandé la décatalanisation linguistique du
Roussillon. Après une première étape, qui dure jusqu’au dernier tiers du
XXe siècle, pendant laquelle le catalan demeure langue habituelle des popu-
lations roussillonnaises et le français ne progresse qu’auprès des élites
sociales, la mise en place de la trilogie acculturante – route, école, service
militaire – (Weber 1983) signifie un premier reflux du catalan parmi les
catégories populaires. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour
qu’une deuxième vague de mutations économiques et sociales porte le coup
de grâce à l’usage public du catalan. Les pages qui suivent veulent dresser
l’état des réflexions que ces replis successifs du catalan ont suscitées parmi
les érudits locaux à ces différentes périodes.

1. Perdre la forme
C’est au début du XIXe siècle que s’expriment pour la première fois des
craintes quant à la situation de la langue catalane en Roussillon. Cette inquié-
tude peut paraître étonnante dans un Roussillon catalanophone. Mais l’ana-

1. F. Jaubert de Passa, Recherches historiques sur la langue catalane (1824), Perpinyà, Trabucaire,
2000, p. 134.
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lyse que font les érudits roussillonnais de la situation linguistique, comme les
remèdes qu’ils proposent, reflètent leur environnement social.

Le gros de la population roussillonnaise a pour unique langue le catalan,
et seules les élites sociales sont passées au français, langue du pouvoir et de
la distinction. Ce choix des classes supérieures fait naître le préjugé diglos-
sique, pour lequel le catalan est une langue indigne d’être employée dans les
conversations et les écrits sérieux. Et c’est ainsi qu’il faut comprendre les
cris d’orfraies que l’abbé Claret, en 1842, imagine être ceux que pousseront
les lecteurs de la Revue des Pyrénées-Orientales quand ils liront sa
proposition de lui faire une place dans les pages du périodique. « Et quoi me
dira-t-on, n’est-ce pas une grande témérité que de vouloir introduire dans
cette Revue des vers écrits dans un jargon si barbare ? Qui pourrait en
supporter la lecture ? » 2 Abandonné par les plus aisés, le catalan s’enferme
dans son statut de parler populaire. On ne sait pas bien si le peuple roussil-
lonnais commence lui aussi à le regarder comme une langue de second ordre.
Ce qui est certain c’est qu’il se trouve livré à toutes sortes de variations
dialectales, et se déforme au contact de langues voisines.

Avec une certaine acuité Jaubert de Passa replace ce premier recul de la
langue autochtone dans l’histoire politique des pays catalans. La réunion de
la couronne d’Aragon à la puissance castillane, et l’intégration du Roussillon
à la France après le traité des Pyrénées, l’ont privé d’une cour qui puissent
l’illustrer. Le catalan ne pouvait alors que céder la place à la langue du roi
chez les populations entretenant des rapports fréquents avec les agents du
pouvoir. Avec autant de pertinence il s’inquiète de cet état de la langue, qui
lui semble amorcer une irréversible déchéance. Jaubert a beau essayer de se
rassurer en expliquant que, de l’autre côté de la frontière, « le mauvais état
des écoles publiques et l’orgueil national [catalan], tout contribuera à
conserver encore longtemps l’usage du catalan » 3, le spectre de la dispari-
tion de la langue hante déjà les esprits des linguistes roussillonnais du
premier XIXe siècle.

Prenant acte des deux symptômes du mal qui affecte le catalan, la dépré-
ciation du statut de la langue et la dissolution de ses formes, ils vont
s’efforcer de combattre la mauvaise opinion que les lettrées se font de
l’idiome local, et de rappeler les règles qui doivent présider son usage.

Afin de restaurer l’image du catalan auprès de ses locuteurs, les érudits
roussillonnais clament sa qualité de langue et non de « patois », en affirmant
qu’il peut faire littérature. Le catalan possède une histoire prestigieuse,
rappellent de conserve Jaubert de Passa, l’abbé Claret ou le bouillant
professeur Pierre Puiggari. Il a connu une exceptionnelle floraison littéraire
au Moyen Âge, et non seulement il a déjà produit une littérature remar-
quable, mais il est toujours capable de prouesses. C’est ce que veut prouver
Pierre Puiggari en offrant à lire, en annexe de sa Grammaire catalane-
française, quelques poèmes de son ami Joaquim Rubió i Ors 4. Mais aussi

2. Abbé Claret, « Lettre », La Revue des Pyrénées-Orientales, 1 mai 1842, p. 59.
3. F. Jaubert de Passa, Recherches historiques…, p. 142-143.
4. P. Puiggari, Grammaire catalane française. À l’usage des Français, obligés ou curieux de
connaître le catalan, des linguistes ou amateurs de langue romane, Perpignan, Alzine, 1852.
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Pierre Courtais, cet instituteur de Port-Vendres qui, l’un des premiers, tente
de faire renaître une poésie roussillonnaise en catalan, en publiant en 1868
son recueil Flors de Canigo. Le poème Lo Diamant ramasse en une
historiette les espoirs des ces lettrés roussillonnais. Il raconte comment un
jour, cheminant, un paysan est interpellé par un caillou qui se plaint du triste
état dans lequel on le tient. La pierre affirme au manant qu’il est en fait un
diamant que l’on a laissé se couvrir de fange, et qu’il suffirait de le décrotter
pour voir reluire sa valeur. La fable est transparente, injonction est faite au
peuple roussillonnais de regarder à nouveau son idiome comme une belle
langue.

Ce qui doit distinguer la langue catalane du « patois » c’est aussi l’exis-
tence de normes régissant son usage, et Pierre Puiggari entend les afficher
publiquement en publiant sa Grammaire, lui qu’anime le « désir d’arrêter
autant que possible, la corruption qui dégrade de plus en plus la langue
catalane, particulièrement en Roussillon » 5 Donnant à lire un mémento d’or-
thographe catalane, il espère voir les Roussillonnais sauver leur langue en la
parlant et en l’écrivant avec correction.

2. Le Roussillon à l’école
À partir du dernier tiers du XIXe siècle on sent l’inquiétude croître à propos
de l’avenir du catalan en Roussillon, sans doute à cause d’une nouvelle phase
d’acculturation française, qui touche maintenant les classes sociales infé-
rieures. La société roussillonnaise connaît une évolution spectaculaire de ses
structures. La population bascule vers la plaine, et les liens avec le marché
français se renforcent, notamment après l’arrivée du train à Perpignan en
1858. La scolarisation, qui concerne théoriquement, à partir de 1882,
l’ensemble des enfants roussillonnais, est un rude coup porté à la langue
catalane. Sans parler de la pratique vexatoire du sou, par laquelle des
professeurs punissent les élèves qui parlent le catalan à l’école, il est évident
que ce passage au régime scolaire moderne marque un tournant dans l’his-
toire de la langue catalane en Roussillon. En alphabétisant les Roussillonnais
en français, il les rend analphabètes dans leur langue maternelle, et accroît la
distance symbolique qui sépare un catalan contenu dans la sphère de l’oralité,
et un français qui devient la seule langue possible de l’écrit. En faisant de
l’école un instrument incontournable d’ascension sociale, il pousse les
Roussillonnais à privilégier l’usage du français pour assurer la réussite de
leurs enfants.

Ces nouveaux périls n’échappent pas aux érudits locaux. Tous pointent
l’exode rural comme une cause essentielle du recul du catalan, et tous
comprennent que les progrès de la scolarisation renforcent les Roussillonnais
dans l’idée que le catalan est une langue révolue, ainsi que le suggère
Alphonse Talut, jeune rédacteur de la revue La Clavellina.

L’instruction […] a ruiné la langue catalane […]. Il semble même que la
plupart des familles ouvrières aient honte de parler catalan à leurs enfants, ou
d’entendre leurs enfants parler catalan […]. Serait-ce que l’usage du catalan
exerce un influence pernicieuse sur les études de l’enfant ? Cela n’est pas

5. P. Puiggari, Grammaire catalane… p. 1.
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sérieux ; car j’ai pu me convaincre de ce fait : l’enfant, avec cette méthode,
arrive à parler une langue bizarre qui n’est plus ni du français, ni du catalan
[…]. 6

Pour faire face à cette situation ils disposent d’instruments éprouvés, mais
l’école leur pose un problème inédit auquel ils tâchent aussi d’apporter une
réponse.

Leur discours n’a pas changé en ce qui concerne la piètre opinion que les
Roussillonnais se font de leur langue. Il consiste à leur remémorer les
prouesses passées de l’idiome et à vanter ses mérites présents. Ils peuvent
s’appesantir plus longuement sur ces derniers depuis que la Renaixença a
permis la résurgence d’une littérature catalane de l’autre côté de la frontière.
C’est l’Atlàntida de Jacint Verdaguer qui sert d’argument à Louis Brousse,
un autre des rédacteurs de la Clavellina, pour contredire ceux qui pensent
que le catalan n’a plus d’avenir.

[L]a langue catalane n’a pas encore disparu […]. De ce qu’en Roussillon
nous n’ayons plus d’écrivains catalans […] est-ce à dire que le catalan soit
mort ? Ce serait faire injure à d’illustres auteurs, nier des œuvres qui sont
immenses et raisonnablement comme il n’y a de mort que ce qui ne vit plus,
il n’est pas permis de dire que la langue catalane est morte tant que l’Atlan-
tide existe. 7

Mais il n’est pas question de brandir seulement l’acte de renaissance
d’une littérature catalane pour convaincre leurs compatriotes des qualités de
leur langue. Ils espèrent voir les Roussillonnais être capables de créer leur
propre monument littéraire. C’est ce à quoi les appelle Jean Amade dans la
première livraison de la Revue catalane, la publication de la Société d’Études
Catalanes (SEC).

Nous nous adressons à vous, poètes roussillonnais qui songez peut-être dans
l’ombre à régénérer la langue catalane parlée dans notre vieux Roussillon. Il
court pas mal de préjugés dans ce pays du Roussillon. La plupart des
Roussillonnais croient aujourd’hui que le catalan est la langue des chansons
grivoises […]. Il faut avouer, en effet, que le catalan excelle dans ce genre de
productions […]. Mais encore que le rire ne laisse pas d’être une bonne
chose, notre langue est capable d’un plus grand effort et digne des plus hautes
destinées. 8

Le second volet de leur propagande linguistique consiste à affirmer sans
cesse que le catalan est une langue, et donc qu’il possède des règles. Voilà
pourquoi ils critiquent sévèrement les catalanades d’Albert Saisset, le plus
populaire des écrivains en langue catalane de l’époque, qui doit sa renommée
aux histoires pittoresques qu’il raconte dans le catalan de la rue. Eux
cherchent la clé d’une écriture régulière, et peuvent une nouvelle fois
s’accrocher aux initiatives des Catalans du sud. En 1906 ils sont quelques-
uns à suivre Mgr Carsalade au Primer Congrès internacional de la llengua
catalana. Dans la foulée la SEC annonce son intention de se soumettre aux

6. A. Talut, « Une renaissance », La Clavellina, 15 septembre 1898.
7. L. Brousse, « La langue catalane », La Clavellina, 15 octobre 1897.
8. « Appel aux poètes catalans roussillonnais », La Revue catalane, 15 janvier 1907, p. 9.
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règles que doit édicter l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Mais les règles de
l’IEC n’arrivent pas, et les Roussillonnais restent sans direction jusqu’à la
publication des normes élaborées par Fabra en 1913. Les membres de la SEC
se proposent de les adopter avant que la guerre mondiale ne change la donne.
La flambée nationaliste qui emporte la France pousse certains sociétaires à
vouloir rompre toutes relations avec les Catalans du sud, qu’ils soupçonnent
de « germanophilie », et à refuser les normes publiées sous l’égide de l’IEC.
Leur fronde empêche l’implantation des règles de l’IEC en Roussillon. En
1923 partisans des normes et anti-normistes s’accordent sur les règles
élaborées par Charles Grando, qui sont globalement fidèles à celles de Fabra
mais conservent quelques tournures traditionnelles ou typiquement roussil-
lonnaises. Elles ne prospéreront pas, et il faudra attendre le dernier tiers du
XXe siècle, et la disparition des locuteurs naturels du dialecte roussillonnais
du catalan, pour que les normes fabriennes ne s’imposent en Roussillon.

Les érudits nord catalans de la Belle Époque ne s’abusent pas sur le
caractère édifiant de l’orthographe, ni sur le pouvoir social de la littérature.
Ils savent que la bataille décisive pour la langue se déroule sur le terrain
scolaire. Dès le tournant du siècle ils se plaignent que l’école ferme ses
portes au catalan. Et les intelligences roussillonnaises qui se penchent sur ce
cas d’ostracisme, comme l’ingénieur Paul Bergue, comprennent qu’il est
soutenu par un réflexe idéologique lié à la construction nationale française.
« Mais voilà, le catalan ne doit pas être enseigné ; danger pour la patrie ! Va
pour le latin et le grec. Mais le catalan !... Cependant le vieil idiome aurait
encore duré […] si les écoles laïques n’étaient venues se dresser contre lui, le
honnir, le renier. » 9 Puisque cette exclusion est due au nationalisme lin-
guistique français, ils développent, pour soutenir leur campagne en faveur du
catalan à l’école, un argumentaire double. Politiquement ils expliquent que
les langues et les traditions locales sont de précieux adjuvants au patriotisme
national. En permettant de resserrer les liens rattachant les hommes et leurs
petites patries, elles favorisent l’amour de la grande patrie. Sur le plan
pédagogique, conscients de ne pas pouvoir demander que l’on enseigne la
langue régionale pour elle-même, ils réclament que lui soit faite une place
d’auxiliaire pour l’apprentissage du français, et préconisent dans les classes
l’usage de la « méthode mixte », qui se sert du catalan pour apprendre le
français. Ils dénoncent au contraire les ravages de la « méthode directe »,
voulant que l’on ne parle jamais que le français aux élèves, qui, à les
entendre, jette les jeunes Roussillonnais dans les limbes d’un entre deux
langues monstrueux. La « méthode mixte », ainsi que le soutient Louis
Pastre, cet instituteur qui est le chantre de la pédagogie bilingue, permettrait
de remédier à ce lamentable échec en faisant des Roussillonnais de parfaits
polyglottes.

Le catalan, dit-on, est l’unique cause du mauvais français que parlent et
écrivent nos enfants. Nous sommes absolument de cet avis. Mais si ce
catalan, qu’on prohibe vainement à l’école, était au contraire employé comme
moyen d’enseigner le français nous sommes certains que les enfants […] ne
les confondraient plus. Ils parleraient le français avec des tournures bien

9. P. Bergue, Fables de La Fontaine. Traduites en vers catalans, Perpignan, Comet, 1909, p. 16-17.
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françaises et le catalan avec des expressions qui lui sont propres. 10

Quel que soit le bien-fondé de leurs raisonnements, les partisans du
catalan à l’école n’obtiendront pas gain de cause. Et ils ne leur reste plus
qu’à œuvrer en marge de l’institution, en ouvrant des cours libres comme
Louis Pastre à Perpignan entre 1920 et 1924, ou encore Alfons Mias, qui sera
le premier à proposer un cours de catalan par correspondance entre 1936 et
1938 (Grau 1982).

3. Un pays à la langue perdue ?
La seconde moitié du XXe siècle marque une nouvelle étape dans le reflux de
la langue catalane en Roussillon, qui se solde par sa quasi-disparition de
l’espace public. Cette situation critique est le fruit de plusieurs facteurs qui
conjuguent leurs effets. L’intégration économique du pays au marché fran-
çais se renforce. Après la spécialisation agricole, c’est le temps du tourisme
et des services, une mutation qui affecte la langue catalane pour laquelle le
monde paysan était un bastion. Elle s’accompagne d’un afflux de populations
venues du reste de la France qui a fini par rendre les Catalans de socarrel
minoritaires sur ce territoire. Et puis il y a l’attitude toujours méfiante de
l’État français vis-à-vis de langues minoritaires, qui continue d’empêcher que
le catalan soit enseigné largement aux élèves roussillonnais.

Le paradoxe est que la disparition physique du catalan en Roussillon
coïncide avec la restauration de son image. Les intellectuels catalanistes des
années soixante luttent encore pour prouver aux Roussillonnais qu’il s’agit
d’une véritable langue, et s’appuient toujours, pour cela, sur les réalisations
de leurs homologues du Principat, quand il ne s’efforcent pas eux-mêmes de
faire littérature, à l’instar de Pere Verdaguer qui publie en 1966 la première
nouvelle roussillonnaise en catalan, El cronomòbil. Mais peu à peu la
nécessité de vanter les mérites du catalan s’amenuise. Peut-être plus que de
leurs efforts d’illustration, c’est un retournement politique et culturel d’am-
pleur qui a balayé les vieux préjugés. Il y a d’abord, avec la crise de la
conscience occidentale des années soixante, une remise à plat des hiérarchies
culturelles et un retour en faveur des idiomes minoritaires. Il y a aussi que,
depuis l’obtention d’un statut d’autonomie par la Catalogne en 1979, le
catalan est redevenu langue officielle au sud de la frontière, et langue de
communication habituelle dans un pays dont le dynamisme fait pâlir d’envie
les Roussillonnais. Voilà comment une langue que l’on ne parle plus connaît
une surprenante revalorisation de son statut.

Puisqu’on ne peut plus compter sur une transmission intergénérationnelle
du catalan, c’est à assurer son apprentissage par le biais de l’enseignement
que s’attachent les intellectuels catalanistes de la seconde moitié du
XXe siècle. À partir du vote de la loi Deixonne, en 1951, un enseignement
facultatif des langues régionales est possible à l’école publique. Mais la mise
en application de la loi traîne en longueur, et c’est pour permettre la multi-
plication des cours de catalan que se constitue en 1961 le Grup Rossellonès
d’Estudis Catalans (GREC). Si des classes ouvrent peu à peu dans les
collèges et lycées des Pyrénées-Orientales, il faut attendre le milieu des
10. L. Pastre, « Rapport du secrétaire », La Revue catalane, 15 octobre 1907, p. 302.
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années soixante-dix pour voir se dérouler un apprentissage du catalan dans
les écoles primaires, et ce n’est que dans la seconde moitié des années
quatre-vingt-dix que sont mises en place les premières expériences d’ensei-
gnement bilingue.

C’est la lenteur que met l’Éducation nationale à répondre aux demandes
réitérées d’un enseignement en langue autochtone qui incite les catalanistes à
fonder leurs propres écoles associatives. La Bressola apparaît en 1976, et
parvient à ouvrir régulièrement de nouveaux centres depuis, ce qui n’em-
pêche pas ses animateurs de se plaindre des obstacles que continue de dresser
l’administration chaque fois qu’il est question de créer une école. En 1981
des dissidents de la Bressola décident de fonder l’école Arrels, qui obtient en
1995 son rattachement à l’Éducation nationale.

Si le problème de l’apprentissage du catalan mobilise une bonne partie
des énergies des intellectuels catalanistes, leur démarche consiste plus
largement à défendre l’identité catalane du Roussillon, en un temps où elle
est menacée par des mouvements structurels qui transforment la société
locale à grande vitesse. C’est pourquoi ils s’échinent pour que la langue
catalane, qu’ils considèrent comme le pilier de l’identité locale, opère un
retour dans l’espace public.

La volonté d’ouvrir les médias locaux à la langue régionale n’est pas
neuve, depuis les années cinquante des hommes comme Pau Roure ou Pere
Verdaguer ont sollicité L’Indépendant pour qu’il permette une expression en
catalan dans ses pages, sans grand succès. C’est pour pallier le manque
d’enthousiasme de la presse locale qu’un groupe de Roussillonnais s’accorde
à la fin des années quatre-vingt avec la direction du journal de Gérone El
Punt afin de publier une version nord catalane du périodique. Elle paraîtra de
1987 à 1999, bravant une belle série de péripéties. La même ambition de
créer un média catalan bénéficiant d’une audience élargie a motivé la
création de radio Arrels en 1981. Avec El Punt Catalunyà Nord, elle est un
parfait exemple de l’effort de « normalisation » impulsé par les catalanistes
depuis trente ans. Il s’agit à la fois d’utiliser le catalan comme instrument de
communication naturel, mais aussi de le laver de son image ringarde de
llengua dels avis en l’associant à une actualité qui va bien au-delà de
l’horizon roussillonnais. Cependant, une fois encore, c’est sans doute l’accès
facilité des Catalans du nord aux médias de la Catalogne autonome qui a fait
le plus pour faire entrer la langue catalane dans les postes de télévisions et de
radios du Roussillon ces dernières années.

Outre cette volonté de moderniser l’image de la langue, les militants
catalanistes ont cherché à assurer sa présence dans le paysage local, en
obtenant un affichage bilingue des noms des lieux et des rues du Roussillon.
Dans les années quatre-vingt ils rectifient eux-mêmes les panneaux indica-
teurs par le biais de pintades sauvages, avant que leur geste ne soit relayé par
les municipalités, qui se sont souvent converties au double affichage.

L’un des résultats les plus marquants des efforts catalanistes a été l’insti-
tutionnalisation du fait catalan en Roussillon. L’intrusion des partis catala-
nistes sur la scène politique locale, les créations associatives, et plus généra-
lement le changement de mentalité qui a rendu audibles les revendications
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minoritaires au sein des sociétés occidentales, ont contribué à faire apparaître
la protection de la culture catalane comme une demande sociale légitime.
C’est pourquoi les collectivités locales subventionnent maintenant les écoles
catalanes, assument leur part du marquage identitaire du territoire, et qu’elles
ont parfois créé, comme la Mairie de Perpignan avec le Centre de docu-
mentació i d’animació de la cultura catalana (Cedacc) en 1977, des insti-
tutions chargées d’en assurer la promotion de la culture locale. Les services
de l’État eux-mêmes ont dû faire montre d’un peu plus de bienveillance,
notamment dans le domaine de l’enseignement. Les écoles catalanes
perçoivent depuis 1982 une subvention ministérielle, Arrels est entrée dans le
système public d’éducation, et les classes bilingues en français et langue
régionale se sont multipliées, quoique l’administration scolaire rechigne à
permettre l’élargissement de cette offre pédagogique.

Si la situation du catalan dans l’enseignement et dans l’espace public s’est
améliorée depuis les années quatre-vingt, elle ne permet pas, ainsi que le
dénoncent les catalanistes, d’assurer sa connaissance par toute la population
d’un territoire qui vit des mutations démographiques accélérées. Selon Alà
Baylac un quart des élèves roussillonnais seulement suivrait une initiation au
catalan – encore souligne-t-il les lacunes de cet enseignement –, et 2 % un
cursus bilingue. C’est en s’appuyant sur les enquêtes d’opinion qui montrent
une population locale favorable au développement de l’enseignement du
catalan que les catalanistes féraillent de nos jours pour voir la fenêtre scolaire
s’élargir.

4. De la langue à l’identité. Une conclusion
Au terme de ce parcours rapide de deux siècles de réflexion linguistique en
Roussillon, il faut noter le caractère précoce de l’inquiétude qui s’est fait jour
quant au devenir de la langue catalane. Avec une vraie lucidité certains
érudits identifient dès le début du XIXe siècle les menaces qui pèsent sur sa
pratique et semblent imaginer le processus qui allait conduire à son complet
effacement. Cette crainte débouche sur un discours et à une action de défense
de la langue qui n’ont pas connu de solution de continuité depuis, et qui vont
évoluer en fonction de l’environnement culturel global. Dans le Roussillon
faiblement intégré à l’espace français du premier XIXe siècle, où seules les
élites adoptent la langue du pouvoir, ils luttent pour rétablir son image auprès
des classes supérieures. Dans le Roussillon nationalisé et alphabétisé des
trois quarts de siècles suivants, ils sentent bien que c’est l’école qui décidera
de sa survie, et réclament de l’institution une tolérance à son égard. Enfin,
dans le Roussillon acculturé de la fin du XXe siècle, où le catalan a disparu de
l’espace public, ils s’efforcent de marquer le territoire roussillonnais du
sceau de la langue, tout en luttant pour mettre en place les structures
permettant sa diffusion la plus large possible.

Le résultat de leurs actions n’a pas permis d’endiguer le phénomène de
substitution linguistique, peut-être parce que, pendant longtemps, elles n’ont
pas été liées à une critique radicale des conditions qui l’ont précipité,
l’intégration croissante du Roussillon dans l’espace national français et dans
l’univers des échanges élargis. Les lettrés nord catalans ont compris les effets
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culturels de ces mouvements, les ont regrettés, mais, jusqu’aux années
soixante, ils n’ont pas vu d’autre horizon pour leur pays, et se sont félicités
de son appartenance à la France, pays moderne, puissant et policé. Il a fallu
attendre les années soixante-dix, et la naissance du catalanisme politique,
pour voir un lien établi entre le sort fait au catalan, la nationalisation
française et le développement capitaliste, au moment même où le Roussillon
connaît une ultime phase de mutations qui va emporter sa société tradition-
nelle et porter un coup fatal à la langue.

Si les intellectuels roussillonnais n’ont pas opéré cette relation critique,
c’est qu’ils appartiennent pleinement à la société sur laquelle ils s’inter-
rogent, et que leur pensée linguistique reflète l’identité que se sont construits
les Roussillonnais durant le siècle et demi qui sépare la Restauration des
années soixante. Une identité qui accepte le projet national français, perçu
comme d’autant plus valorisant qu’on le compare aux tragiques soubresauts
agitant la péninsule ibérique, mais qui réclame une place pour la culture
catalane dans ce cadre. Ceci explique qu’ils n’aient pas imaginé rompre avec
la construction nationale française, et qu’ils n’aient pas obtenu le soutien des
Roussillonnais lorsqu’ils y ont pensé, ce qui les a obligé à s’en tenir à des
revendications modestes, pédagogiques et culturelles avant tout, qui trouvent
plus facilement leur assentiment.
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Entorn del concepte de transmissió lingüística al segle XXI

Joana SERRA
Universitat de Perpinyà – Via Domícia
Institut català de recerca en ciències socials – ICRECS

Introducció
L’objectiu de la ponència és dur a terme una reflexió sobre el concepte
sociolingüístic de «transmissió» que, concretament en el cas del català a
Catalunya Nord, cal revisar.

Si realitzo una aproximació teòrica, si m’interesso pel concepte de trans-
missió en l’actualitat és per un motiu ben concret. Com a nord-catalana, i
coneixedora de la situació lingüística d’aquesta petita part del país, se’m
plantegen múltiples qüestions en relació al futur de la nostra llengua en el
territori de Catalunya Nord. Fer una aproximació teòrica sobre un concepte
tan complex com el de la transmissió, ens hauria de permetre avançar, per tal
de fer una aportació en l’estudi sociolingüístic del català a Catalunya Nord.

1. El cas de Catalunya Nord
Provar d’entendre les mentalitats nord-catalanes no és gens fàcil, ja que
Catalunya Nord ha tingut una evolució cultural i política diferent de la resta
dels Països Catalans. Units amb Catalunya i compartint el seu destí durant
més de vuit segles, separats pel Tractat dels Pirineus i finalment seguint una
història paral·lela amb constants imbricacions, els nord-catalans s’han fet una
identitat pròpia, original, ambigua, a mig camí de tot, amb contradiccions,
amb paradoxes, amb certes singularitats. Durant aquests tres o quatre segles
de canvi diversos factors entraran en joc i seran fàcilment determinables, la
dificultat serà analitzar-los. A Catalunya Nord, l’estat francès, des de fa més
de tres segles, ha tingut una acció molt regular, radical, modèlica, i
«intel·ligent», amb un sistema liberal, democràtic, social, exemplar pel país
dels drets de l’Home, almenys en aparença. La política de l’Estat ha estat de
permetre a tothom, pobre o ric, francès d’origen o estranger, tenir els
mateixos drets i sobretot el dret a l’educació. Ara bé amb molts matisos i
evidentment, exclusivament en francès.

Ens interessarem aquí per la «realitat lingüística nord-catalana» i més
precisament ens centrarem sobre la transmissió a Catalunya Nord. Per
intentar aclarir quina és aquesta «realitat lingüística nord-catalana» i com-
prendre certs comportaments i actituds, ens hem de plantejar diverses
qüestions.

Subjectivament, si mirem al nostre voltant, a Catalunya Nord ja no hi ha
més transmissió lingüística entre les generacions. Les dades estadístiques
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(com per exemple les dades publicades per la Generalitat de Catalunya el
2004) mostren perfectament que hi ha un nombre molt poc elevat de
persones que diuen que utilitzen el català. I si reprenem la breu definició de
la substitució lingüística, ens donem compte de seguida, que Catalunya Nord
se troba en una situació de bilingüisme unidireccional (és a dir que la llengua
dominant [llengua A] ha esdevingut llengua necessària i la dominada
[llengua B] ho ha deixat de ser, de manera que hi ha parlants monolingües en
llengua A però només n’hi ha de bilingües en llengua B), que els parlants no
tenen una massa bona representació social del català i que no hi ha més
transmissió intergeneracional de la llengua. Però és realment així? Per no
caure en les anècdotes, per establir un marc teòric hem de plantejar-nos un
màxim d’interrogacions: objectivament doncs, podem dir que ja no hi ha
transmissió lingüística intergeneracional a Catalunya Nord? Hi ha una
ruptura de la transmissió de la llengua?

Per avançar en l’elaboració d’aquest marc teòric la qüestió de base que se
planteja és: què entenem per transmissió lingüística intergeneracional?

2. L’origen del concepte de transmissió
No podem dir que la transmissió és el simple fet de parlar o de deixar de
parlar una llengua als seus fills. Segons Emili Boix, l’estudi de la transmissió
de la llengua entre generacions forma part fonamentalment de la sociologia
de l’educació, de l’anàlisi de la reproducció de valors i comportaments
culturals. Estudis com aquest han d’intentar respondre a diverses preguntes:
com se transmeten les llengües d’una generació a l’altra? En quins àmbits?
(Familiars, escolars, laborals, socials?) Per quins canals? A quin ritme? I
sobretot per quines raons? Per quins factors de l’estructura social?

La transmissió és l’instrument per excel·lència de la continuïtat social.
Element actiu del que es comunica a l’interior d’una comunitat humana, és
indissociable de les construccions ideològiques, que en qualsevol societat
estructuren l’ordre social. Per aquest motiu, per ser un fenomen social, un
element actiu, la transmissió és un procés eminentment variable. És també un
fenomen els efectes del qual poden ser molt imprevisibles. Sempre està
sotmès, en la seua translació d’una generació a l’altra, a certes pèrdues,
destruccions, reinterpretacions i recomposicions.

Partint de l’origen del concepte de transmissió, i les diferents cons-
truccions del seu significat, argumentarem en aquest escrit la validesa o no
d’aquest paradigma a començaments del segle XXI.

La transmissió com a objecte d’estudi va començar a aparèixer al si de
l’escola dita «Cultura i Personalitat». L’origen de la noció de transmissió ve
del desenvolupament del concepte d’enculturació, tal com va ser proposat el
1948 per Herskovits 1. Aquest concepte havia d’omplir les mancances del
terme «socialització» fins aleshores preconitzat. L’estudi de la transmissió
dels sabers permetia la predicció del comportament ja que, seguint els

1. Terme, introduït per l’antropòleg nord-americà M. J. Herskovits, que designa el procés pel qual un
individu adopta la seva cultura. Aquest procés s’inicia en la infantesa d’una manera inconscient amb
l’aprenentatge de les conductes més elementals i, en l’adult, comporta l’acceptació o el rebuig,
conscients, de noves formes culturals segons si s’adiuen o no amb els models adquirits en la
infantesa.
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principis culturalistes, la força de la cultura era en aquest punt tan persuasiva
que programava els individus. L’èmfasi va ser doncs posat sobre els
processos d’adquisició, per sobre dels transmissors i de les etapes
psicològiques del desenvolupament humà.

Cap als anys 60-70, els nous coneixements en etnolingüística sobre
l’adquisició del llenguatge van contribuir a modificar certes percepcions
sobre la cultura i la seua adquisició. En aquesta època, els etnolingüistes van
deixar un lloc més gran als actors en el sentit i les conseqüències de les
interaccions. Així doncs, la cultura ja no podia ser considerada com rígida,
homogènia i impenetrable. Va caldre també avaluar de nou el paper passiu de
l’actor social en el procés d’adquisició de la llengua i de la cultura. Amb
aquestes noves consideracions, l’antropologia es va dotar d’una base teòrica i
el concepte de «transmissió del saber» apareix per descriure els processos de
reproducció social i adquisició de la cultura.

Transmetre una cultura, una creença, una història, una llengua... sempre
ha estat percebut com un fenomen natural. Una generació reproduïa les
creences, la llengua de la generació que els precedia, i integrava, a poc a poc
les noves adquisicions de la tècnica. Però aquesta visió, podríem dir idíl·lica,
es contradiu al llarg de la història. En altres paraules, la transmissió, es
podria definir com un element X que transmet uns sabers a un element Y i
que aquest els adquireix, els aprèn. La transmissió és doncs un aprenentatge.
Però aquest aprenentatge té únicament un significat? En quins marcs es fa
aquest aprenentatge, per quins àmbits, i per quins canals? Transmetem els
mateixos valors que fa 50 anys i de la mateixa manera?

Per entendre el concepte de transmissió s’han de considerar diversos
camps científics, la qual cosa complica l’estudi. El concepte comporta ple de
tòpics i de clixés, reposa sobre una opinió confusa, que convé aclarir.

2.1 Les diverses definicions

Entrem en les possibles i variades definicions del concepte. Veurem que
fins i tot traient-lo del seu context, té diversos significats 2.

La transmissió pot voler dir aprenentatge. El fet de transmetre una llengua
pot simplement voler dir aprendre una llengua a una altra persona. Diríem
fins i tot que transmetre és oferir a les generacions que ens succeeixen un
saber viure. I si volem anar una mica més lluny, aquest aprenentatge, un cop
establertes les bases, implica un treball d’identificació de si mateix.

La transmissió també se pot associar al concepte de construcció, en el
sentit d’assegurar una continuïtat. Això és una necessitat interna de cada
individu, fins i tot podríem dir que és un desig. En aquest cas se podria veure
com una herència, és a dir la necessitat que cadascú té de deixar el seu llegat
a la generació següent. De la mateixa manera que un mestre als seus
deixebles. Aquest significat de la transmissió també és una manera de fer que
el qui transmet tingui la impressió de no ser oblidat a través de la seua
«herència». I aquesta herència que deixa li permet projectar-se en el futur.

2. Algunes d’aquestes definicions se poden trobar més en detall en el treball del psicoanalista Jacques
Hassoun, Les contrebandiers de la mémoire, i que planteja el problema de què se pot transmetre i de
quina manera.
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El significat d’herència és encara més marcat en el marc de la transmissió
d’una llengua dita minoritària.

La transmissió té una connotació simbòlica. La transmissió d’una cultura,
d’una llengua d’una generació a l’altra crea una pertinença. El fet de rebre
una cultura et permet identificar-te a un grup, un col·lectiu més ampli que el
de la família, per exemple.

La transmissió també és donar un referent al qui adquireix el saber.
Aprendre una llengua sense referent és molt més difícil. De fet, fer qualsevol
aprenentatge sense una persona de referència és pertorbador. I la transmissió
implica dues persones com a mínim, una que transmet i l’altra que adquireix.
El perill és de caure en la repetició, i de limitar la pròpia creativitat, invenció
i recerca de si mateix. La memòria impedeix l’oblit.

No podem deixar de costat, no esmentar, la transmissió plantejada amb el
concepte d’«habitus» de Pierre Bourdieu, marc teòric que han fet servir Emili
Boix i Günter Behling, en els seus estudis respectius. Els dos investigadors
utilitzen l’habitus perquè és especialment apropiat per analitzar i entendre les
causes de les tries de les llengües. Aquestes tries de les llengües gairebé mai
no són producte d’una decisió explícita, racional, conscient i pausada. Són
normalment producte d’un procés històric anterior, que ha portat a la
interiorització d’uns esquemes de percepció, interpretació i actuació per part
de l’individu. Aquests esquemes fan que l’individu en un camp social
determinat, faci una cosa o una altra.

2.2 Enfocaments

Aquestes definicions de la transmissió responen a una manera de concebre la
societat, la llengua, les representacions socials, les polítiques que van molt
estretament lligades a la ideologia. Aquestes definicions corresponen a
anàlisis de la realitat diferents, són la cara visible de les polítiques.

La definició de transmissió des d’un punt de vista d’aprenentatge és el
concepte més bàsic i el primer que ens ve a l’esperit. Tot i això té una forta
connotació acadèmica: és la definició que segueix les normes més
estrictament clàssiques.

Les dues definicions de transmissió que s’associen als conceptes de
símbol i de referent, les podríem associar a una definició antropològica.
Totes dues fan referència a l’ésser humà sota els seus aspectes socials,
psicològics, culturals. Aquesta visió fa referència als lligams entre la
transmissió i l’individu, i als lligams entre la transmissió i una comunitat
determinada. Aquesta disciplina es recolza sobretot en l’estudi etnològic de
les societats i pobles que han preservat una cultura específica original.

La definició que estableix una relació entre els conceptes de transmissió i
de construcció és potser la que té més connotacions ideològiques amagades.
Aquesta relació amb la construcció és associada amb l’herència, amb el
llegat, amb el patrimoni. Aquesta és la definició patrimonial, la més
conservadora de les que hem comentat. Qui concep la transmissió intergene-
racional des d’aquest punt de vista és (en el nostre cas) la política lingüística
de l’Estat francès.

Evidentment, la transmissió plantejada des d’un punt de vista de l’habitus
de Bourdieu, és una definició sociològica.
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3. Primeres aportacions qualitatives
Aquesta petita aportació vol incidir sobre els diferents àmbits on és rellevant
parlar de la transmissió.

La tècnica de l’entrevista semi-estructurada i amb respostes obertes és la
que millor s’adiu a un estudi d’aquestes característiques. En aquest model
d’entrevista es parteix d’un guió prèviament elaborat que s’utilitza com a
punt de referència i com a índex de les qüestions a tractar, però donat que es
pretén recollir la trajectòria vital de l’entrevistat amb la màxima complexitat
i riquesa de detalls, també, després de la prova, se podrà reorientar el guió
cap aquells punts no previstos que el testimoni esmenti i que puguin ser
d’interès per a la investigació.

Tot i el caràcter personal i, globalment, subjectiu de les narracions bio-
gràfiques, a través de l’acumulació de relats paral·lels, se podran obtenir
evidències suficients per a fer ressaltar unes orientacions sobre el fenomen
investigat mitjançant la comparació i classificació dels relats dels informants.
Aquest és un enfocament de naturalesa inductiva que pot ser fructífer i pot
posar de relleu trajectòries i pautes de comportament i de pensament
comunes.

Aquestes primeres aportacions qualitatives fan part d’una etapa de les
entrevistes inicials o exploratòries, on l’objectiu principal és la identificació
d’aspectes rellevants i característics d’una situació. Ens permetran donar una
primera impressió d’un context, necessària per establir una línia d’actuació.

Com ja ens podem imaginar el fenomen de la transmissió lingüística és
molt més complexe que això. És molt sovint simplificat i reduït al món fa-
miliar. Per error, no se tenen en compte altres factors com el món estudiantil
(escola fins a universitat), el món laboral (sigui quina sigui la categoria
socioprofessional) i les relacions socials (lleure, veïnatge i activitats que no
estiguin relacionades amb el món educatiu, laboral, ni familiar). Veiem ara
aquests diferents àmbits, el seu marc i les seves possibles contradiccions.

3.1 La família

De fet tots els estudis que s’han fet sobre la qüestió pressuposen que la
transmissió de la llengua se fa sempre en l’àmbit familiar. És a dir que de
pares a fills, d’avis a fills (d’una generació a l’altra) és com se transmet la
llengua. És evident que en regla general, l’aprenentatge de la primera
llengua, de la «llengua materna», se fa en l’àmbit familiar, és a dir amb els
pares, avis, germans, oncles, qualsevol familiar que visqui o no al si de la
casa, en tot cas amb familiars amb qui es té un contacte regular. Podem
afirmar que el nucli dur, en regla general, de la transmissió és la família,
entesa com a unitat social formada per un grup d’individus lligats entre ells
per relacions de matrimoni, parentiu o afinitat.

Ho sé pas, mai n’hem pogut parlar d’això amb el meu pare. Volia pas, volia
pas parlar de perquè català, i de perquè pas. Volia pas parlar català. En sabia,
i molt bé, mes volia pas. I jo que volia parlar català a casa, eri considerat com
una mica revolucionari. (B1GD. 31-05-2009)
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Aquest extracte mostra clarament les dificultats, la complexitat que pot
suposar parlar de llengua i de transmissió al si de la família.

3.2 El món educatiu

Sempre se diu que l’ensenyament és un dels elements més importants de cara
a una recuperació o no d’una llengua. L’escolarització permet l’alfabetitza-
ció, l’aprenentatge general, instrucció, etc., però també la socialització. Ens
interessa l’escola, i el món educatiu en general, com a institució col·lectiva,
com a fet social. L’escola per molta gent és la sortida cap al futur.

Sí, sí mes tenia por de parlar català. Perquè a l’escola li han fet de tot. De tot,
eh. Me contava sempre que al matí arribaven a l’escola i donaven a un nen
una pedra i cada cop que el nen sentia a parlar en català , li donava la pedra. I
el que al final del dia tenia la pedra, era castigat pel mestre. El mestre de
l’escola laica i republicana i francesa. (B1GD. 31-05-2009)
Ens interessa en particular l’escola, en un marc com el de l’Estat francès,

ja que l’escola laica, pública i gratuïta que Jules Ferry instaura a finals del
segle XIX, ha tingut unes conseqüències molt importants en l’ús del català a
Catalunya Nord i en la representació social que la gent ha anat assimilant de
la llengua.

3.3 El món laboral

Ens interessa el món socioprofessional on se troba l’individu, sigui quina
sigui la feina exercida. Encara un cop cal tenir en compte l’aspecte social del
treball: la feina que la gent fa per obligació, per ocupació o simplement per
guanyar-se la vida. Però no només ens interessa la llengua que s’utilitza al si
d’una categoria socioprofessional, sinó també les relacions entre treballadors
i patrons, entre membres d’una entitat comercial o d’una empresa, tenint en
compte que poden ser horitzontals o verticals. Per exemple:

Doncs la meua mare ella ha après el francès a l’escola, i sempre nos contava
això que quan parlaven en català eren castigats, que hi havia això de la
delació, que si un deia «aah, elle a parlé en catalan!», tenies un bon point,
tenies una récompense… Bon això tothom ho sap, c’était fait pour le bien de
l’enfant ! Calia parlar francès, calia trapar una feina belleu a fora, bon és
això… I això la meua mare sovint me’n parlava i sempre era un punt d’inter-
rogació... (A1SCB. 14-04-2006)
Aquest és un dels principals arguments que es retroba a les famílies,

l’adquisició de la llengua francesa és estretament lligada a l’ascensió social.

3.4 Les relacions socials

Aquest últim factor, el de les relacions, se podria considerar com el conjunt
dels factors precedents. Ara bé, s’hi afegeix el món del lleure i la socialit-
zació de veïnatge. El que ens interessa són les interaccions i lligams mutus
existents entre dues o més persones o grups socials o entre una o més
persones i un o diversos grups socials:

Cap als 14, 15 anys també comenci a anar a la Universitat Catalana d’Estiu.
Allà jo entenc pas gran cosa, però hi vaig cada tarda a un taller de ceràmica
que fa el Paulí, un home que coneixia els meus pares a través del meu avi.
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L’any següent faig una classe d’iniciació i en aquell moment me trobi amb
altres joves, això una mica més tard cap als 15 o 16 anys, amb altres joves
que si que parlen català i que a més és gent del nord, que m’estranyava. A
part d’això, l’any següent me diuen que estan muntant una associació de
joves per defensar la llengua i doncs m’hi apunti. I jo cagada de por perquè
sabia pas massa català i entenia la meitat de coses. (A1JT. 04-05-2006)
A part de la família, el món educatiu o laboral, la simple colla d’amics

també ha de ser un àmbit estudiat per poder entendre certes històries
lingüístiques.

4. Una transmissió pertorbada
Aquesta representació de la transmissió, del trasllat de models i de valors, és
encara més inoperant quan es tracta de comunitats confrontades a ruptures o
mutacions brutals, i de manera més general a un món cada cop més dispersat
i barrejat, més globalitzat. Són aquests els aspectes als quals ens interessem,
aquests elements accidentats del procés de transmissió. L’objectiu és molt
vast. Estudiar la transmissió intergeneracional de la llengua catalana a
Catalunya Nord, suposa cessions (transmissions) molt heterogènies (de pares
a fills, de fills a pares, d’avis a néts, entre germans, entre amics... per exem-
ple) horitzontals o verticals, voluntàries o involuntàries, però que tenen un
objectiu comú, la seua dimensió hipotètica, inacabada, manipulada, o potser
fins i tot totalment inesperada. A la vegada l’objectiu pot ser molt modest, ja
que l’estudi examinaria diverses situacions sense pretendre reformular nous
modes de reproducció social. L’objectiu és de considerar la part contingent
de la transmissió lingüística.

L’última pregunta que sempre ens cal plantejar és la relació entres els fins
i els mitjans d’aquesta cadena de transmissió. Llegats programats, calculats,
reapropiacions espontànies d’herències o rebuigs... Totes aquestes situacions
ens remeten al fet que la motivació de transmetre i rebre és extremament
variable. Pot tenir la presència d’actors actius, o al contrari passius, amb fins
i tot contradiccions que els mateixos protagonistes no acaben de controlar del
tot.

Conclusions
Tot el que s’ha plantejat en aquesta aproximació teòrica, té sentit aplicar-ho a
Catalunya Nord per diversos motius. En un territori, on el procés de
substitució lingüística és molt avançat i fins i tot on la llengua es troba en via
d’extinció, replantejar-se el concepte de transmissió, pot ser un element clau
per estudiar els possibles canvis, capgiraments d’una situació lingüística.
Perquè la qüestió de la transmissió de la llengua és un element clau pel futur
de la llengua catalana a Catalunya Nord.

Les destrosses lingüístiques i doncs socials i individuals (psicològiques)
són importants i avui cal poder tornar a fer el lligam entre transmissió i
individu, família i societat, allà on encara és possible. Sovint cal recrear
lligams sobre bases molt poc segures/estables. Els danys són també de caire
psicològic (aquest és un camp científic, en particular el de la psicolingüística
en el nostre estudi, en el qual s’hauria de treballar).
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Si tenim una nova generació a punt per fer-se càrrec del futur del català,
necessita conèixer la seua història i els traumatismes individuals i socials que
ha provocat. Els danys psicològics deguts a anys de polítiques monolingües a
favor del francès i de denigració són innegables. Els cal conèixer, mesurar-
los per poder planificar les polítiques lingüístiques de demà. Aquesta
generació podrà entendre millor les dificultats de la situació i de la tasca que
els espera.

Es tracta de demostrar la importància que té la transmissió de la llengua
en la recuperació d’aquesta, tot i deixant clar que la transmissió no és un
element suficient, aïllat sinó que té menester d’eines exteriors com l’escola,
els mitjans de comunicació, el món laboral, el lúdic, la societat en general.
La revernacularització, la resocialització de la llengua catalana a Catalunya
Nord no es farà sense un reengegament de la transmissió.
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La llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó
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Introducció
A l’Aragó li han calgut 27 anys per atribuir drets lingüístics als ciutadans
aragonesos de llengua catalana, els aproximadament 50 mil aragonesos de
l’anomenada «Franja» o «Aragó catalanòfon» 1. A les eleccions generals de
l’any 1977, l’Aragó va ser, amb Catalunya i Euskadi, l’únic territori en treure
un diputat propi a les Corts Generals de Madrid, del Partit Socialista
d’Aragó 2. El 1978 va ser un dels primers territoris de l’Estat espanyol en
accedir a la preautonomia 3. Malgrat aquesta avidesa per retrobar l’autonomia
desapareguda amb els Decrets de Nova Planta i l’oportunitat perduda del
1936 amb un Estatut avortat pel cop d’Estat de Franco, els avatars de la UCD
de la província de Terol faran que l’Aragó accedeixi finalment a l’autonomia
per la via lenta, la de l’article 143, i no 151, tal i com plantejaven les forces
polítiques d’esquerra i nacionalistes. S’haurà d’esperar el 1982 perquè
l’Aragó gaudeixi d’un Estatut d’Autonomia, de mínims, el d’el café para
todos.

Aquest primer Estatut, però, ja indica que les Corts aragoneses hauran de
promulgar una llei que vetlli per la protecció i promoció de les «modalitats
lingüístiques» d’Aragó:

Artículo 7. Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de
protección, como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico.
Es deixa entreveure que el reconeixement del català com a llengua pròpia

d’Aragó serà de llarg recorregut. Aquest article no anomena les llengües, ni
tan sols parla explícitament de llengües sinó de «modalitats lingüístiques». A
més, a falta d’una conselleria d’Educació, passaran al servei de «Patrimoni»

1. Fórmula emprada per Hèctor Moret, poeta i investigador de la llengua catalana a l’Aragó. Hèctor
Moret, Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a l’Aragó, Associació Cultural del Matar-
ranya – Institut d’Estudis del Baix Cinca, Calaceit (Matarranya, Terol), col·lecció «La Gabella» n°7,
1998.
2. El diputat va ser Emilio Gastón, futur Justícia d’Aragó (el Síndic de Greuges d’Aragó). Amb José
Antonio Labordeta i altres aragonesistes d’esquerres i antifranquistes que es van reunir entorn de la
revista cultural Andalán (1972-1987), es va crear aquest partit. El PSA es va presentar en coalició
amb el Partido Socialista Popular (PSP) del futur alcalde de Madrid, Tierno Galván.
3. Juan Antonio Bolea Foradada (home d’UCD i després del PAR) va ser el primer president de la
Diputació General d’Aragó (DGA), en règim preautònom entre el 1978 i el 1982 mitjançant el Reial
Decret Llei 8/1978, de 17 de març. Aquest fet va resultar d’un avant-projecte redactat per diputats
aragonesos de les primeres Corts generals democràtiques després de la mort de Franco que va
aprovar el cap de l’executiu central, Adolfo Suárez.
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de la Conselleria de Cultura. Les «modalitats lingüístiques» es fiquen al
mateix calaix que l’art mudèjar… Aquest Estatut es reforma l’any 1996
sense que les Corts aragoneses hagin desenvolupat cap llei de llengües.

El 1996, l’article del nou Estatut sobre les llengües fa un pas endavant i
parla de «llengües i modalitats lingüístiques» però continua sense anomenar-
les :

Artículo 7. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón goza-
rán de protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes
en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de
utilización predominante de aquéllas.
Qui continua encarregant-se de la protecció de les llengües és el servei de

Patrimoni. Passen deu anys més i, el 2006, arriba la tercera reforma esta-
tutària en un Aragó que ja ha rebut les transferències en Sanitat i Educació i
que es defineix com a «nacionalitat històrica» –el 1996 s’havia quedat en
«nacionalitat». L’article sobre les llengües aporta novetats substancials :

Artículo 7.- Lenguas y modalidades lingüísticas propias.
1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una
de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural
aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.
2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante
de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurí-
dico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promo-
verá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patri-
monio lingüístico de Aragón, y favorecerá en las zonas de utilización
predominante el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciuda-
danos con las Administraciones públicas aragonesas.
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
Tot i no anomenar les llengües pròpies, es manté el mandat a les Corts

perquè redactin una Llei de Llengües i, a més, se n’eixamplen els objectius :
s’han de fixar les àrees on es parlen aquestes llengües i s’han de regular
jurídicament. També es parla de protecció, recuperació, ensenyament,
promoció i difusió. Un detall important : es parla d’afavorir l’ús de la llengua
pròpia en les relacions dels ciutadans amb les Administracions públiques
aragoneses. El Partit Popular (PP) farà afegir que ningú podrà ser discriminat
per motius lingüístics.

Després d’aquest últim Estatut, caldrà esperar tres anys més perquè
s’adopti la Llei de Llengües a les Corts aragoneses el 17 de desembre del
2009. El primer president catalanòfon d’Aragó, el socialista Marcel·lí Iglé-
sias, president des del 1999, haurà esperat deu anys de govern per fer aprovar
una llei promesa des de la campanya electoral que el va dur a la presidència.
A l’hora de la votació, es farà palesa la manca de consens polític dins de la
coalició de govern. El Partit Aragonès (PAR), que recolza l’executiu
d’Iglésias des del 1999, és un partit regionalista conservador de tarannà
anticatalanista. A la Franja, de fet, aquest partit ha anat adoptant tesis lingüís-
tiques secessionistes. No podia de cap de les maneres recolzar una llei que
reconeixia la «identitat catalana» de la llengua parlada a l’Aragó oriental i va
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votar en contra. Tanmateix, la Llei va sortir endavant gràcies als vots de
Chunta Aragonesista (CHA), el partit nacionalista aragonès d’esquerres que
sempre ha defensat el caràcter trilingüe d’Aragó i que, finalment, va optar
per donar suport a una llei, segons ells clarament insuficient però alhora
necessària. Veurem en aquest estudi que es tracta efectivament d’una Llei
insuficient, una llei de mínims ja que, entre d’altres coses, no aconsegueix fer
del català una llengua oficial a l’Aragó, ni tan sols a les àrees catalanòfones.

En primer lloc, intentarem d’entendre per què s’ha trigat tant a adoptar
aquesta Llei. Després farem un repàs de la Llei finalment aprovada el
desembre del 2009 a les Corts aragoneses per tal de veure com aquesta llei
podrà, malgrat la no cooficialitat del català, atribuir drets lingüístics als
aragonesos catalanoparlants.

1. Els motius del retard de la Llei
Els motius del retard d’una Llei com la 10/2009 de 22 de desembre que
regula l’ús de les llengües pròpies d’Aragó, són complexos i múltiples. En
primer lloc, hem de dir que els aragonesos catalanoparlants són relativament
pocs dins del conjunt poblacional aragonès (50 mil per 1 milió 200 mil
aragonesos). El nombre, tot i ser modest, correspon a la població de la
segona ciutat d’Aragó, Osca. Per tant, dins del context aragonès, no és tan
ínfim com podria semblar a primera vista. Tanmateix, no es tracta d’un
problema de quantitat sinó de repartició. I és que aquestes 50 mil persones
estan escampades al llarg de la frontera catalanoaragonesa, en una llenca de
territori molt prima (entre 15 i 30 quilòmetres). A més, aquestes comarques
estan relativament ben connectades amb Catalunya i amb la resta d’Aragó,
però molt malament amb la resta de la Franja. No existia, doncs, fins fa poc,
una consciència «franjolina». Una prova d’això és que les associacions
culturals en defensa de la llengua catalana han estat tradicionalment d’àmbit
comarcal (Institut d’Estudis del Baix Cinca, Associació Cultural del
Matarranya…) fins que certa conscienciació va tractar de reagrupar-les i de
federar-les sota l’aixopluc de la Iniciativa Cultural de la Franja.

A més, l’Aragó catalanòfon no solsament és franja, és també perifèria.
L’altre factor clau que explica aquest retard és que el poder autonòmic que es
posa en marxa a partir dels anys 1980 es troba molt allunyat geogràficament i
cultural de la realitat lingüística de la Franja. Des de Saragossa, el català no
sembla un tema aragonès. Per això es té en un començament molta més
simpatia per la causa de la llengua aragonesa que no pas per la catalana. Per a
alguns, el català com a llengua pròpia d’Aragó és difícil de pair malgrat la
pedagogia de lingüistes com ara Artur Quintana i Font –membre de l’Institut
d’Estudis Catalans– que, des d’Andalán, ja havien vulgaritzat els anys 1970
dins de la «progressia» aragonesa que el català era tan propi d’Aragó com el
mateix aragonès. Tanmateix, des de Saragossa es podia témer que la
normalització lingüística del català a l’Aragó afavorís el pancantalanisme, la
desafecció per part dels «franjolins» cap a l’Aragó i l’entrega a Catalunya
d’aquesta part del territori. S’ha de tenir en compte, a més, que molts
d’aquests aragonesos tenien –i tenen– com a capital referent una ciutat
catalana, Lleida, molt més a prop que les capitals provincials de tutel·la.
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Però no sols la llunyania geogràfica de Saragossa ha estat un entrebanc a
la normalització de la llengua catalana a la Franja. No cal perdre de vista la
composició sociològica de la capital aragonesa de començaments dels 1980
que podria titllar-se de «tardofranquista». Les dècades de la dictadura són
ben arrelades als esperits «fomentats nacionalment» pel règim de Franco. A
més, les relacions sovint tenses amb Catalunya (des dels projectes de
transvasaments de l’Ebre dels anys 70 fins als litigis dels béns artístics de les
parròquies de la Franja dels anys 1990 i 2000) fan que es vegi el català a
l’Aragó com una intromissió d’un veí «imperialista».

Així doncs, ha calgut (i cal) molta pedagogia per fer entendre als arago-
nesos de l’interior que el català és una llengua tan d’Aragó com l’aragonesa
mateixa. I és que, com deia José Ramón Bada, primer conseller de Cultura de
l’autonomia aragonesa (1983-87) originari de Favara del Matarranya, catala-
noparlant i socialista, els aragonesos han estat «colonitzats culturalment i
lingüística» per Castella 4. La castellanització d’Aragó s’ha acompanyat d’un
canvi de referències. El concepte federalista i plurilingüe de la Corona
d’Aragó ha deixat pas al model d’Estat-nació castellà, o sigui francès dels
Borbons, amb una sola llengua per una sola nació. Aquest concepte profun-
dament incompatible amb la diversitat lingüística afavoreix la creació de
dreceres mentals que acaben imposant el binomi llengua-nació. Per un
esperit format en un Aragó castellanitzat, el reconeixement de la catalanitat
de la llengua de l’Aragó oriental és el reconeixement de la catalanitat
territorial. Qui admet que la llengua d’aquelles comarques és la catalana està
admetent que són Catalunya. Aquest raonament ha estat el principal entre-
banc a la normalització del català dins de les fronteres d’Aragó. El naixement
d’un catalanisme polític a finals del segle XIX que té la llengua per pilar
seguint el model del binomi llengua-nació, dóna oxigen als anticatalanistes
d’Aragó que aconsegueixen crear la figura del «català imperialista» que
pretén annexionar part d’Aragó perquè s’hi parla català. El que és paradoxal
és que aquest anticatalanisme es donarà en el millor dels casos.

El rebuig al català admet, si més no, que la llengua és la catalana i no
posa en dubte la seva identitat. L’altra reacció anticatalanista, en canvi, va en
la línia de la batalla de València : secessionisme lingüístic, negació de la
catalanitat i desintegració dels dialectes aragonesos del català. La llengua
deixa de tenir un nom per dir-se’n xapurriau (llengua mal parlada, barreja de
llengües vàries). Aquesta estratègia de desprestigi va funcionar a l’Aragó
catalanòfon ja que feia segles que el català havia deixat de ser llengua oficial
i de cultura. Fins que un nombre important de joves d’aquesta àrea no se’n va
a estudiar a Catalunya, no torna la consciència de parlar una llengua que va
més enllà dels límits locals i que és una llengua de cultura. La manca de
consciència lingüística a l’Aragó catalanòfon i els segles de decadència han
deixat una empremta profunda i anul·lat la possibilitat d’emprar la llengua
pròpia per les coses «serioses». La diglòssia és doncs immensa en la majoria
dels parlants durant els primers temps de l’autonomia aragonesa tot i els

4. José Ramón Bada Panillo, El debat del català a l’Aragó (1983-1987), Associació Cultural del
Matarranya, Institut d’Estudis del Baix Cinca i Consells Locals de la Franja. Calaceit (Matarranya),
1990.
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vincles directes (o no) amb la Barcelona efervescent dels anys 1970 i la
Catalunya autònoma dels 1980 que engega el procés de normalització
lingüística –que arriba també a les Balears i al País Valencià. Costa molt
d’entendre que la llengua pròpia tan menyspreada al poble és la mateixa que
parlen els catalans, i no només els obrers sinó també els burgesos!

L’Aragó, en canvi, no viu cap procés de normalització. I no per culpa
d’un Estat central que oprimeix les llengües no castellanes sinó per culpa
d’una administració autonòmica que no gosa normalitzar-ne l’ús, ni tan sols
mostra la voluntat de protegir-les. Des del 1982, els únics responsables han
estat els governants aragonesos. Davant d’això, la societat civil catalanopar-
lant s’organitza i comença a lluitar pel reconeixement de la seva llengua.
També ho fa part de la classe política de l’àrea catalanòfona. El febrer del
1984, i a iniciativa de José Ramón Bada, se signa la Declaració de Mequi-
nensa. Els signants són alcaldes o regidors socialistes de localitats de la
Franja que volen donar prestigi a la llengua i normalitzar-ne l’ús. Hi figura el
futur president Iglésias, alcalde de Bonansa :

Reunits a Mequinensa, representants dels Ajuntament aragonesos d’Areny,
Benavarri, Bonansa, Pont de Montanyana, Tolba, Saidí, Fraga, Torrent de
Cinca, Mequinensa, Faió, Nonasp, Fabara, Calaceit, Vall-de-roures, la
Codonyera, i Valljunquera, sota la presidència del Conseller de Cultura de la
Diputació General d’Aragó, D. José Bada Panillo
• SOM CONSCIENTS de la importància històrica que té aquesta primera
trobada d’Alcaldes i Consellers de la zona catalano-parlant d’Aragó
• RECONEIXEM que dintre de la nostra Comunitat Aragonesa es parlen
diferents llengües i que la llengua catalana que se parla a la Franja Oriental
pertany al patrimoni cultural d’Aragó.
• REBUTGEM les denominacions despectives de chapurreau i d’altres
paregudes que encara s’apliquen a la nostra llengua materna.
• DECLAREM
– 1r. Que és urgent desenvolupar l’Estatut d’Autonomia d’Aragó pel que fa a
la conservació i estudi de les nostres modalitats lingüístiques.
– 2n. Que és urgent desenvolupar mides concretes per a aconseguir la
normalització lingüística d’Aragó, i que, en el cas de la llengua catalana,
significa acceptar com a norma la gramàtica catalana, sense menyspreu de les
peculiaritats lingüístiques de cada poble o comarca.
• PROPOSEM
– 1r. Accelerar les gestions davant del Ministeri d’Educació i ciència per a
que el català pugui ser ensenyat com assignatura optativa, i per ara en fase
experimental, a les escoles i centres d’ensenyament dels municipis de la
Franja Oriental d’Aragó que ho demanin.
– 2n. Que la Diputació General d’Aragó done suport i foment a la producció
literària autòctona i a tots aquells estudis i tesis que tracten de la problemàtica
sociolingüística de la Franja Oriental d’Aragó
– 3r. Que la Universitat de Saragossa, dins dels seus Plans d’Estudis i d’in-
vestigació es faci càrrec de les necessitats culturals i lingüístiques d’Aragó.
• Per la nostra part, ENS COMPROMETEM a fomentar l’ús públic del català
als nostres pobles, rotul·lació (sic) bilingüe de carrers i places, edictes,
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mitjans de comunicació, etc...
SOM PLENAMENT CONSCIENTS que la integració cultural i política
d’Aragó no és possible sense que tots els aragonesos reconeixin (sic) com a
pròpia la riquesa cultural i lingüística de la Franja Oriental d’Aragó.
MEQUINENSA, 1 de febrer de 1984.
La principal conseqüència de la Declaració de Mequinensa és que es va

poder implantar l’ensenyament optatiu del català a les escoles i instituts dels
pobles i viles que ho van sol·licitar a partir del mes de setembre del 1984.
Des de llavors, el nombre de centres, municipis i alumnes no ha deixat de
créixer, confirmant així la demanda d’ensenyament de la llengua pròpia. Va
ser certament un acord de mínims, però molt important per a aquella època.
Aquesta Declaració també va permetre la creació d’una col·lecció de llibres
publicats per la Diputació General d’Aragó (DGA), en aragonès i en català,
així com la convocatòria d’un premi literari anual en les dues llengües
pròpies. La paradoxa és que, si bé els textos estatutaris només parlen de
«modalitats lingüístiques», l’assignatura optativa i el títol de la col·lecció de
llibres porten explícitament el nom de «català».

Tot i això, fins la reforma estatutària del 1996 que obliga les Corts
d’Aragó a fer una llei de llengües, el tema lingüístic no torna a figurar a
l’agenda del govern aragonès. S’ha d’esperar el 20 de juny del 1996 perquè
les Corts en ple acordin la constitució d’una Comissió especial sobre política
lingüística. Es constitueix amb membres dels cinc partits amb representació
parlamentària i es convoquen actors socials, acadèmics i institucionals de
rellevància. El 7 d’abril del 1997 s’aprova el dictamen de la Comissió, amb
el vot favorable de CHA, PSOE, IU i PAR, i el vot particular del PP, que no
emet un vot en contra. Els populars (qui governen l’Aragó amb el PAR)
s’estimen més parlar de «català d’Aragó» i no de «català nord-occidental».
Tot i aquest pas endavant, el president Santiago Lanzuela (PP) sentencia que
«no cal una llei per normalitzar allò que ja és normal». S’haurà d’esperar,
doncs, un canvi de govern l’any 1999 perquè es recuperi el projecte legislatiu
de les llengües.

Després de les eleccions autonòmiques del juny del 1999, el PAR sorprèn
en no pactar amb el PP i recolzar el PSOE de Marcel·lí Iglésias. Aquest
signatari de la Declaració de Mequinensa (el més entusiasta segons José
Bada) esdevé el primer president aragonès catalanoparlant. Aquell any es fa
un pas endavant amb la Llei de Patrimoni Cultural Aragonès, la primera llei
aragonesa on s’anomenen explícitament les dues llengües pròpies del país :
aragonès i català 5.

A partir del Dictamen del 1997 i l’arribada al poder de la coalició PSOE-
PAR, sembla que la Llei de Llengües és imminent. El 13 de març del 2001 es
presenta a les Corts d’Aragó un avant-projecte de Llei de Llengües.
Tanmateix, el PAR, fa un gir polític i demana als ajuntaments franjolins que
es pronunciïn sobre la cooficialitat del català i demana un informe de la
Comissió Jurídica Assessora del Govern d’Aragó contra l’oficialitat de les

5. Llei 3/1999, de 10 de març. Aquesta llei diu que les llengües a què es refereix l’article 7 de
l’Estatut són l’aragonès i el català. En la seva disposició final segona es remet a una llei de llengües
per tal de regular el marc jurídic de la cooficialitat de l’aragonès i del català a l’Aragó.
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llengües. L’avant-projecte sembla massa ambiciós pel PAR. Es parla de
català i de cooficialitat :

1. El castellano es la lengua oficial en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
2. El aragonés y el catalán son lenguas oficiales en los respectivos territorios
donde son predominantes, junto con el castellano.
S’acaba doncs la primera legislatura d’Iglésias sense Llei de Llengües, en

part a causa del gir polític del PAR i la manca de voluntat clara dels socia-
listes.

Tot i això, el 2003, el PSOE aragonès s’estima més reconduir el pacte
amb el PAR per la bona sintonia personal que mantenen el president Iglésias
i el vice-president regionalista, José Ángel Biel i l’estabilitat que duu la
coalició a la governabilitat d’Aragó (fins llavors cap president aragonès havia
estat reelegit). Per altra banda, aquesta preferència pel PAR pot indicar que,
pel propi Iglésias, la Llei de Llengües ha deixat de ser una prioritat. A més,
els resultats electorals del 2003 li permitien al PSOE assolir la majoria
absoluta amb CHA que tenia un diputat més que el PAR (9 contra 8). En
matèria lingüística si més no, aquests dos partits semblaven més en sintonia.
No va ser així, i malgrat que la Llei de Llengües figura novament a la llista
de les cent mesures de la coalició de govern, aquesta segona legislatura
també queda en blanc en el tema lingüístic. És també la legislatura de la
reforma estatutària en què es parla de llengües i modalitats que romanen,
però, anònimes.

Després de les eleccions del maig del 2007, es reedita el pacte entre
socialistes i regionalistes, de nou amb el compromís d’aprovar la Llei de
Llengües. És la tercera legislatura PSOE-PAR i sembla que «a la tercera va
la vencida» ja que a finals de l’any 2009 es va aprovar la Llei de Llengües
d’Aragó, una llei que, tot i ser de mínims, trencarà transitòriament la coalició
de govern PSOE-PAR i acostarà puntualment PSOE i CHA.

2. La Llei 10/2009, de 22 de desembre del 2009
El PSOE sabia que aquesta última legislatura d’Iglésias (el 2008 va anunciar
que no es presentaria) havia de ser la de l’aprovació de la Llei. Per això va
decidir portar-la endavant malgrat el vot en contra del seu soci. També sabia
que el grup parlamentari de CHA donaria suport a qualsevol llei que
consagrés el caràcter, si no oficial almenys oficiós, de les llengües d’Aragó.
Per tal de no agitar l’anticatalanisme, el PSOE anava donant indicis del
caràcter voluntari de la llengua i deia de manera explícita que la llei no
portaria cap obligatorietat. Si bé això podia confortar els aragonesos
castellanoparlants, els defensors de les llengües pròpies ja condemnaven el
caràcter poc ambiciós de la Llei. Tot i això, els negociadors del PSOE van
saber convèncer els nacionalistes de CHA. Aquests van recolzar la llei
explicant que, tot i no ser la llei que ells haguessin presentat, era millor que
no res. Finalment, amb els vots de PSOE i CHA es va aprovar una Llei de
Llengües que no fa del català una llengua cooficial a la Franja però que
concedeix drets lingüístics als ciutadans catalanoparlants. La dreta aragonesa
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va reaccionar amb un anticatalanisme visceral: espots radiofònics en contra
de la «imposición del catalán» i creació de grups virulents a les xarxes
socials.

Ara veurem com aquesta llei de llengües pot canviar, tanmateix, la vida
quotidiana dels catalanoparlants.

La Llei aprovada el 22 de desembre del 2009 es titul·la Llei d’ús,
protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó. La traducció al català
feta per Artur Quintana i Font i jo mateix acaba de publicar-se a les edicions
del Justícia d’Aragó 6. La Llei consta en primer lloc d’una exposició de
motius en què se citen les llengües pròpies d’Aragó i s’afegeix que les tres
llengües són parlades al territori aragonès en les seves modalitats pròpies
d’Aragó. Per tant, no sols el català és d’Aragó sinó que la modalitat caste-
llana també és l’aragonesa, amb substrat aragonès.

Es diu entre d’altres coses:
Aquestes llengües constitueixen un ric llegat de la nostra Comunitat Autò-
noma i un fet singular dins del panorama de les llengües històriques d’Euro-
pa, configuradores d’una història i cultura pròpies. Per això, han de ser espe-
cialment protegides i fomentades per part de l’administració aragonesa.
Es posa doncs de manifest el caràcter trilingüe d’Aragó i la necessitat de

protegir i promoure les llengües d’Aragó. Sobre el català es diu també :
La llengua catalana pròpia de la zona oriental d’Aragó, amb major nombre de
parlants es manté viva en l’ús sociofamiliar no tant, però, en l’ús formal.
Totes dues llengües necessiten accions decidides per part del Govern d’Aragó
per tal de prestigiar-les, dignificar-les i normalitzar-les socialment facilitant
així la seva protecció i promoció. S’ha de tenir en compte que el fet que
aquestes llengües mantenen vives varietats locals o dialectals històriques i/o
territorials, i que existeix una zona de confluència entre ambdues llengües en
alguns municipis.
Queda clar que s’ha de combatre la diglòssia a l’Aragó catalanòfon, que

s’han de respectar les modalitats pròpies del català d’aquestes comarques –ja
no es parla de català d’Aragó perquè no existeix una sola variant– i que
existeix una regió, el nord de la Franja, que coneix zones de transició d’una
llengua cap a l’altra on la normalització pot ser més difícil.

El Segon punt d’aquesta exposició de motius és jurídic:
Les legislacions espanyola i aragonesa, després de la instauració del règim
democràtic, no han estat alienes a la realitat plurilingüe d’Espanya i d’Aragó.
Queda clar que l’aprovació d’una Llei de Llengües només depenia de la

voluntat dels governants aragonesos. Se cita l’article 7 del nou Estatut
d’Autonomia en què queda explícit que les Corts aragoneses han d’adoptar
una Llei i que s’han de delimitar les zones d’ús predominant de català i
aragonès. Com que aquest article no anomena les llengües, es fa referència a
la Llei de Patrimoni del 1999 on se citen les llengües pròpies del país i
afegeix :

Una llei de llengües d’Aragó proporcionarà el marc jurídic específic per tal

6. In J. I. López Susín y J. L. Soro Domingo, Estatuto de las lenguas propias de Aragón. La Ley
10/2009, del 22 de diciembre, El Justicia de Aragón, n°48.



LA LLEI D’ÚS, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LES LLENGÜES PRÒPIES D’ARAGÓ 341

de regular la cooficialitat de l’aragonès i del català, llengües minoritàries
d’Aragó, així com l’efectivitat dels drets de les respectives comunitats lin-
güístiques, tant en allò referent a l’ensenyament de i en la llengua pròpia,
com en la plena normalització de l’ús d’aquestes dues llengües en els seus
respectius territoris.
Pel que fa a la protecció, la Llei menciona el Dictamen de les Corts del

1997 que planteja la igualtat de tractament legal de l’aragonès i del català
com a llengües pròpies d’Aragó. Es diu també que «totes dues llengües seran
cooficials juntament amb la llengua castellana en els seus respectius territoris
i al nivell en què es determini». La Llei del 2009, per tant, pren en consi-
deració tots els antecedents legals que han tingut lloc a l’Aragó i que han
constituït el treball previ a l’aprovació d’aquesta Llei. A la resta de l’expo-
sició de motius es parla de la «construcció d’una Europa basada en els
principis de la democràcia i la diversitat cultural» i dels «principis continguts
en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, el
Conveni del Consell d’Europa per a la Protecció dels Drets Humans i de les
Llibertats Fonamentals i la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries del 1992, ratificada per Espanya el 2001».

El Capítol I reconeix la pluralitat lingüística d’Aragó i garanteix l’ús de
les llengües i modalitats lingüístiques pròpies com un llegat cultural històric
que s’ha de conservar. Aquest Capítol I es divideix en sis articles (Objecte,
Les llengües pròpies, Denominació de modalitats lingüístiques, Drets
Lingüístics, Dignificació de les llengües pròpies, Tutela administrativa i
judicial).

L’article 3 va ser probablement el més polèmic:
Article 3.- Denominació de modalitats lingüístiques. Els ajuntaments de les
zones d’ús històric predominant de les llengües pròpies d’Aragó podran,
mitjançant l’acord adoptat amb el vot a favor de la majoria absoluta del Ple,
proposar al Consell Superior de les Llengües d’Aragó la denominació de la
seva modalitat lingüística fonamentada en raons històriques, filològiques i
sociolingüístiques.
Sembla que deixi la porta oberta a l’oficialització de les denominacions

locals de la llengua. Aparentment, però, s’han pres les precaucions neces-
sàries per tal d’evitar les denominacions poc serioses que tinguin per objectiu
l’esclat de la llengua. A més, algunes denomincions locals (fragatí…) o
comarcals (lliterà…), que tenen certa tradició i que són ben arrelades a molts
llocs, quedaran dintre del sistema lingüístic català ja que la llengua pròpia de
l’Aragó oriental és explícitament la catalana. La denominació local serà el
nom del dialecte, de la modalitat lingüística del català parlat en aquella vila o
comarca. Es manté, aparentment, la unitat de la llengua catalana.

L’article següent és probablement el més important. Permet parlar de
«situacions de cooficialitat de facto» tal i com va dir el president aragonès 7 o
de «quasi-oficialitat» com diu el jurista José Ignacio López Susín 8:

7. ABC, 26 de septiembre de 2008 : «Iglesias defiende el catalán como lengua propia de Aragón ante
un PAR reticente». «Iglesias quiso ser vehemente, ayer, al afirmar: “No soy partidario de la
cooficialidad”. Sin embargo, se pueden dar situaciones de cooficialidad “de facto”».
8. José Ignacio López Susín, «Antecedentes y estudio de la ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso,
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Article 4.- Drets lingüístics.
1. Es reconeixen als ciutadans i ciutadanes d’Aragó els següents drets lingüís-
tics en els supòsits establerts per la present Llei:
(a) Conèixer les llengües pròpies d’Aragó.
(b) Usar oralment i per escrit les llengües pròpies d’Aragó tant en les
relacions privades com en les relacions amb les administracions públiques.
(c) Rebre l’ensenyament de les llengües pròpies d’Aragó.
(d) Rebre, en les llengües pròpies d’Aragó, publicacions i programes de
ràdio, televisió i altres mitjans de comunicació social.
(e) Usar les llengües pròpies en la vida econòmica i social.
2. Ningú no podrà ser discriminat per motiu de la llengua.
3. Els poders públics aragonesos garantiran l’exercici d’aquests drets, perquè
siguin efectius i reals.
El Capítol II estableix el procediment per tal de declarar les zones

d’utilització de les llengües pròpies. Queda dit que a l’Aragó existeixen
quatre zones: (1) Zona nord = zona d’ús històric predominant de l’aragonès
juntament amb el castellà; (2) Zona est = zona d’ús històric predominant del
català juntament amb el castellà; (3) Zona nord-est = zona mixta d’ús històric
de totes dues llengües juntament amb el castellà; (4) Resta del territori =
zona d’ús exclusiu del castellà amb modalitats i varietats locals. A part
d’aquestes quatre zones, s’establiran zones o localitats de «transició-recep-
ció» per a aquelles zones pròximes a les àrees d’ús predominant d’una
llengua no castellana que exerceixen com a capitals comarcals i que reben
per tant ciutadans aragonesos catalanòfons, per exemple.

Cal dir que la Llei no delimita les diferents zones d’ús predominant.
L’article 9 diu: «El Govern d’Aragó, previ informe del Consell Superior de
les Llengües d’Aragó, declararà les zones i municipis a què es refereix
l’article 7».

El Capítol III crea i regula el Consell Superior de les Llengües d’Aragó,
concebut com un òrgan consultiu d’especial importància per al desenvo-
lupament de la política lingüística. Entre d’altres coses, el Consell haurà de :

Article 11.- Funcions:
(a) Proposar als òrgans competents de l’Administració de la Comunitat
Autònoma línies d’actuació en el marc de la política lingüística del Govern
d’Aragó.
(b) Proposar l’adopció de les mesures adequades per garantir la protecció del
patrimoni lingüístic aragonès i l’ús de les llengües i modalitats lingüístiques
pròpies d’Aragó tal i com preveuen aquesta Llei i els reglaments de
desenvolupament.
[…]
(e) Efectuar propostes a les Administracions Públiques aragoneses sobre
actuacions de foment i garantia de l’ús, ensenyament i coneixement de les
llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó tal i com preveu aquesta
Llei. tal i com preveu l’article 9 de la present Llei.
(f) Emetre informe previ a la declaració de les zones i municipis d’ús de les

protección y promoción de las lenguas propias de Aragón», Revista Llengua i Dret, núm. 54, 2010,
p. 203-243.
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llengües pròpies,
(g) Ser escoltat prèviament a l’establiment dels topònims a la Comunitat
Autònoma d’Aragó. […]
Article 13.- Composició.
1. El Consell Superior de les Llengües d’Aragó constarà de quinze membres
que hauran de ser designats entre filòlegs, juristes, sociòlegs, destacades
personalitats de les lletres, l’ensenyament o la investigació lingüística o dels
àmbits social o cultural de la Comunitat aragonesa.
2. Seran nomenats pel President d’Aragó a proposta de les Corts d’Aragó, del
Govern d’Aragó i de la Universitat de Saragossa, corresponent a cada una
d’aquestes institucions efectuar la proposta de cinc membres.
3. Els membres del Consell es designaran per un període de sis anys i es
renovaran per terceres parts cada dos anys.
Aquest Consell es va crear amb sis mesos de retard, el 25 d’octubre del

2010 9. Segons el bloc del sociolingüista Natxo Sorolla 10,
pel que fa a les posicions respecte la normativa del català, als qui se’ls coneix
posició utilitzen varietats lligades en la normativa general del català, la
reconeguda a les Universitats d’arreu del món, i és ben possible que en el
moment que sigue necessari reconeguen l’autoritat lingüística de l’IEC, ja
siga de forma explícita o implícita.
La unitat de la llengua sembla, doncs, garantida ja que és raonable pensar

que els membres proposaran per a l’Acadèmia Aragonesa del Català algú que
reconegui l’autoritat de l’IEC.

El Capítol IV es refereix a l’autoritat lingüística de les llengües pròpies
d’Aragó competent per tal d’elaborar i determinar les regles adequades del
seu ús. Aquest Capítol va ser especialment sensible ja que, com ja hem
avançat, es crea una Acadèmia Aragonesa del Català. Si bé ens podem
interrogar sobre la pertinença i/o utilitat d’aquesta acadèmia, es diu que
aquesta vetllarà sobretot pel manteniment de les peculiaritats aragoneses del
català sempre dins de la unitat de la llengua. Tot i això, el parlamentari
aragonès d’Esquerra Unida s’hi va oposar argumentant que ja existia l’IEC.
Ens podem preguntar, en efecte, per què no s’ha creat una Acadèmia
Aragonesa del Castellà ja que també s’hauria de vetllar per les especificitats
del castellà amb substrat aragonès.

El Capítol V incideix en la caracterització de les llengües d’Aragó com a
part integrant del Patrimoni Cultural Aragonès i estableix diferents mesures
per a la seva conservació, protecció i promoció. El que es pot destacar és que
aquest aspecte també afectarà les zones de transició-recepció i que anirà més
enllà, doncs, de les comarques catalanoparlants. Les biblioteques de capitals
comarcals castellanoparlants amb viles catalanòfones al seu àmbit d’actua-
ció, per exemple, hauran de tenir un fons en català.

L’ensenyament de les llengües pròpies, regulat al Capítol VI, està presidit
pels principis de voluntarietat dels pares o tutors i d’obligatorietat per a

9. Butlletí Oficial d’Aragó (BOA), 25 d’octubre del 2010.
10. Xarxes socials i llengües. Bloc de Natxo Sorolla, sobre temes massa diferents de les xarxes i la
sociolingüística.
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l’administració educativa. El pilar argumental del president Iglésias era que
no hi hauria obligatorietat, només caràcter voluntari.

El Capítol VII conté normes relatives a l’ús de les llengües pròpies en la
relació entre l’Administració –les Corts d’Aragó, els ajuntaments, el Justícia
d’Aragó, instruments notarials– i els ciutadans, a les zones d’ús històric
predominant. Es fa referència a les publicacions oficials –el Butlletí Oficial
d’Aragó– la toponímia i l’antroponímia –la catalanització de noms i
cognoms. Per això s’ha parlat de «quasi-oficialitat» del català a l’Aragó. Pel
que fa la toponímia, el que pot cridar l’atenció és que serà el govern
municipal qui decideixi del nom (i per tant de la llengua) dels carrers.

Conclusió
Així que es va aprovar aquesta Llei, es va estancar. Les disposicions
addicionals finals no es van respectar. Tampoc no es van crear els òrgans
corresponents a la protecció i promoció de les llengües pròpies. A hores
d’ara, el Consell Superior s’ha constituït, no així les Acadèmies.

Per altra banda, no oblidem que la llei és d’àmbit aragonès. Si bé a
Catalunya seria impensable, a l’Aragó el català és una llengua minoritària i
perifèrica. Per tant, tot i fer tard i ser de mínims, aquesta via pot ser un pri-
mer pas cap a la cooficialitat «real». Més endavant, l’Aragó podrà plantejar-
se emular Catalunya que ha fet de l’occità, una llengua minoritària, una
llengua oficial arreu del territori català 11.

De moment, encara que el català no és una llengua cooficial a la Franja,
els catalanoparlants tindran la possibilitat d’adreçar-se en català a les insti-
tucions aragoneses i el dret a l’ensenyament de i en la seva llengua. Es pot
parlar de «quasi-oficialitat».

També és cert que es crea una «innecesària» Acadèmia Aragonesa de la
Llengua. Pensem, però, que el terme «català» està consolidat i que es manté
la unitat de la llengua.

Des del 2010 el principal problema era aplicar la Llei. Amb el nou govern
PP-PAR sorgit de les eleccions autonòmiques del 2011, és probable que
quedi derogada. Sort que, amb o sense llei, la Franja és la regió del domini
lingüístic amb més proporció de catalanoparlants.

11. Lei de l’occitan, aranés en Aran, aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 de setembre del
2010.



25

Immigració i integració sociolingüística a Catalunya

Mercè PUJOL BERCHÉ
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, EA 369 Langues Romanes

La finalitat de la nostra contribució és aportar elements de reflexió sobre el
concepte d’integració sociolingüística que tinguin en compte les transforma-
cions demogràfiques de la població catalana esdevingudes sobretot a partir
de finals dels anys vuitanta amb l’arribada d’un nombre important de per-
sones immigrades vingudes d’horitzons i de països diferents. Exposarem a la
primera part algunes dades demogràfiques (es calcula que l’11% de la
població espanyola és d’origen immigrant, una mica més pel que fa al
Principat, 16,4%), les característiques més importants dels moviments
migratoris actuals (resultat de la globalització i d’un model lliberal de
societat) i els possibles models de societat proposats pels sociòlegs (des del
rebuig xenòfob a la ciutadania constituent). La segona part la dedicarem a
concretar, a partir de la situació demolingüística actual, el que entenem per
espai com a circulació i farem una ullada al repertori lingüístic de Catalunya
que és divers i variat. Això ens servirà per a abordar la qüestió de la integra-
ció sociolingüística − aprenem una llengua perquè comuniquem (integració
lingüística) i comuniquem perquè participem a la vida social (integració
sociolingüística)− i explicitarem els quatre nivells piramidals que això
suposa. Un primer nivell de supervivència, un segon de treball i/o d’escola,
un tercer d’integració social i un quart i últim d’integració identitària, nivell
molt més simbòlic que no pas els altres tres i que permet la creació de xarxes
socials donant un lloc a la societat. Els quatre nivells estan formats per
elements lingüístics, culturals, comunicatius i afectius, es tracta doncs de
camins diferents per assolir de manera variada i diversa la integració. La
tercera part la dedicarem a exposar alguns codis, contextos i àmbits en els
quals les diferents varietats de llengües, d’usos i de valors socials són
possibles. Il·lustrarem la nostra posició amb dos exemples –el de la
comunitat xinesa i el de la comunitat marroquina–. També esmentarem les
propostes institucionals dirigides als adults i als escolars i proposarem
algunes pistes encaminades a la integració dels joves adolescents.

1. Canvis demogràfics i models d’integració en una societat en moviment
Segons dades de 2007, el 21,5% de la població espanyola és immigrant –
persones empadronades nascudes en d’altres països– o estrangera –persones
empadronades amb nacionalitat no espanyola– 1 (cf. Colectivo Ioé 2008). Es

1. Segons dades d’1 de gener 2010, la població espanyola és de 45 100 000 persones, de les quals
5 214 390 són immigrants i 4 482 568 són estrangeres (cf. Colectivo Ioé 2008).
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calcula que l’11,1% de la població espanyola és d’origen immigrant,2 una
mica més pel que fa al Principat, com ho veurem més endavant. Espanya
s’ha convertit, sobretot a partir del punt d’inflexió de 1997, en el 10è país a
rebre immigració. Si comparem aquesta posició amb la d’altres països que,
contràriament a Espanya són països tradicionalment d’immigració, com per
exemple França (quadre núm. 1), on el percentatge d’immigrants és del 5,2%
(5ena posició), veiem que el percentatge a Espanya és molt més alt que el
dels altres països. Per tant, per evitar que el fet de l’arribada d’un nombre
important de persones en un temps relativament curt porti a construir un
imaginari col·lectiu entorn de la invasió i/o de l’ocupació, hem de plantejar-
nos un debat col·lectiu i obert a partir de la diversitat de la població actual.

Quadre núm. 1
Evolució del nombre d’immigrants en alguns països receptors d’immigració

País de recepció Nre. immigrants Nre. immigrants % pop. Rang núm.

1990 2005

EUA 23 251 030 38 354 710 0,9% 01º

Alemanya 05 936 182 10 143 630 9,5% 03º

França 05 906 752 06 471 029 5,2% 05º

Regne Unit 03 753 370 05 408 118 5,7% 09º

Espanya 00 765 585 04 790 074 11,1% 10º

Font: Pujol Berché (2009b) a partir de Colectivo Ioé (2008).

El Principat ha estat, en el sentit d’acollida de «gent de fora no nascuda a
Catalunya», una regió avesada a rebre immigrants, per la qual cosa la
integració hauria de fer-se en condicions òptimes, si més no, bones. En
parlarem més avall. Ara esmentarem dues altres dades que ens permetran
comprendre millor els fluixos migratoris: (a) segons les Nacions Unides, si
l’any 1965 es desplaçaven 75 milions de persones a l’any, el 2000 ho van fer
120 milions i el 2005, 191 milions,3 (b) la tercera part es desplaça d’un país
en vies de desenvolupament a un altre també en vies de desenvolupament i
(c) una l’altra tercera part ho fa d’un país en vies de desenvolupament a un
país desenvolupat, per dir-ho d’una altra manera, hi ha tanta immigració del
Sud cap al Nord com del Sud cap al Sud. Com dèiem a la introducció, les
característiques més importants dels moviments migratoris actuals són el
resultat de la globalització i d’un model lliberal de societat. És, en aquesta
situació, que a partir dels anys noranta s’introdueix el terme de transnacional
per fer referència als contextos geogràfics, polítics, econòmics i sociocultu-
rals relacionats amb les xarxes migratòries que van molt més enllà de les
fronteres nacionals, per la qual cosa les relacions entre els estats-nació i el

2. Com és ben sabut, la immigració no es distribueix de la mateixa manera per tot el territori. Per
donar un exemple, la capital Madrid té un percentatge d’estrangers del 17,4%, Alcalá de Henares en
té el 20,65% segons l’empadronament (cf. Tejedor Aragón, 2010).
3. Cf. Informe del Secretario general de la ONU, 18.05.2006, Naciones Unidas (2006).
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capital són diferents. D’ençà es parla de ciutadanies flexibles, d’identitats
flexibles amb repercussions en els propis processos migratoris, en la família,
les relacions de gènere, les nacionalitats, la mobilitat de classe i, evident-
ment, el poder social. Els immigrants estan en contacte d’una o altra manera
amb els països d’origen mitjançant internet, viatges aeris relativament barats,
mòbils, la qual cosa implica l’elaboració constant d’identitats plurals,
flexibles i variades.

Observem altres xifres (quadre núm. 2). Gairebé el 70% dels immigrants
vénen de l’Europa comunitària (40%) i d’Iberoamèrica (quasi el 30%) per
tant d’horitzons diguem-ne semblants: els primers pel fet de la construcció
europea i els altres pel fet de ser antigues colònies espanyoles amb una
llengua i certes creences en comú. Aquestes dades numèriques contradiuen,
doncs, les informacions que mantenen que la immensa majoria dels
immigrants ve de l’Àfrica (aquests només representen la cinquena part del
total).

Quadre núm. 2
Població estrangera a Espanya

1998 2000 2004 2008

Total 719 647 801 329 1 977 291 4 473 499

Europa comun. 322 336 345 722 614 491 1 794 299 40%

Resta Europa 7 885 14 285 53 284 122 840 2,7%

Àfrica 179 487 261 385 498 507 922 635 20,6%

Iberoamèrica 130 203 184 944 649 122 1 333 886 29,8%

Amèrica del N. 16 997 15 020 16 964 20 272 0,4%

Àsia 61 021 72 445 142 762 270 210 6,04%

Oceania 1 023 902 1 112 1 839 0,04%

Apàtrides SN 695 1 017 1 049 7 588 0,16%

Font: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Manllevaré les paraules als sociòlegs quan exposen els models de societat
que volem construir: «Plantejar-se la integració dels immigrants implica
necessàriament un model d’Estat i per tant de Nació i un reconeixement de
les minories, de les identitats i de la participació ciutadana. Això implica
saber quina és la identitat espanyola i el paper de les identitats plurals
presents avui en dia en l’Estat espanyol» (Colectivo Ioé 1999: 66). Segons
aquests investigadors i a partir d’enquestes fetes pel CSIS, existeixen a
Espanya quatre formes diferents de debat públic sobre la immigració, que no
són altra cosa, segons la nostra opinió, que quatre models d’integració que
van des de la separació dels grups i l’exclusió fins a la participació de tots en
un mateix projecte de societat. Aquests quatre models són:
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– El rebuig xenòfob 4 amb un discurs que gira al voltant de la pèrdua de la
identitat nacional.

– La inserció subalterna basada en la «preferència nacional» amb un discurs
al voltant de la condició d’obtenció de beneficis pels interessos nacionals.

– La integració formal basada en la defensa de l’Estat lliberal-democràtic
que es recolza en la idea de l’Espanya plural.

– La ciutadania constituent amb un debat sobre la contribució de la
immigració al repartiment de riqueses entre el Nord i el Sud 5 i que es pot
resumir en la frase següent: «Fer coses per viure la democràcia».
El model de societat és doncs una qüestió política i ideològica, com

també ho és la barreja social (diversitat de classes socials i de nacionalitats).
Tot dependrà de la societat que volem construir i que podem resumir per la
dicotomia: «junts o separats».

El nombre de persones amb una nacionalitat estrangera a Catalunya és, el
gener de 2010, de 1 234 068 (el 54% són homes i el 46% dones), que
representa el 16,4% de la població total. Dos punts àlgids d’arribada d’immi-
grants (quadre núm. 3) es van donar l’any 2001 (increment interanual del
48,5%) i l’any 2004 (increment interanual del 69,4%), en canvi l’any 2008 la
variació va ser negativa (–12,7%). L’increment interanual es va situar durant
l’any 2009 en un 3,8%, hi va haver una reducció de persones empadronades,
sobretot les de la franja d’edat compresa entre 15 i 29 anys i més homes que
dones. S’observa, doncs, una disminució dels fluixos des de l’any 2008.

Quadre núm. 3
Evolució del nombre d’immigrants a Catalunya en la darrera dècada

Nacionalitat
espanyola

Nacionalitat
estrangera

Total Variació
interanual

2000 3 310 030 543 033 933 +129,7%

2004 4 426 149 705 154 131 +169,4%

2005 5 561 157 375 162 936 +5,1%

2008 5 888 170 705 176 613 –12,7%

Font: Butlletí de la Secretaria per a la Immigració (2010)

Si observem ara la procedència de les persones (quadre núm. 4) veiem
que, com passava a Espanya (quadre núm. 2), el nombre més important són
els llatinoamericans (33,8%) i els comunitaris (25,4%). Si ara desglossem les
dades per països (quadre núm. 5), podem constatar que el marroquins són els
més nombrosos (gairebé la cinquena part de la immigració a Catalunya).
Aquests i els romanesos continuen creixent, mentre que els equatorians, boli-
vians, peruans, pakistanesos i xinesos continuen baixant.
4. Les persones amb menys nivell d’estudis sostenen aquest tipus de discurs.
5. Per a aquells que pensen que la immigració és una càrrega, les dades diuen el contrari ja que,
segons l’OCDE (cf. Colectivo Ioé, 2008), els residents estrangers van aportar a Espanya l’any 2005
el 6,6% del pressupost públic (23 400 000 € ), llurs despeses se situen en un –20% de les de la
població nacional, la seva aportació representa el 30% d’augment del PIB i les remeses (6 807 000 €
l’any 2006) són el 0,7% del PIB.
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Quadre núm. 4
Procedència de les persones estrangeres a Catalunya a 1 de gener de 2009

Procedència Xifres

Amèrica Central i del Sud ±400 000 33,8%

Unió Europea ±300 000 25,4%

Magrib ±240 000 20,4%

Àsia i Oceania ±120 000 10,2%

Resta d’Àfrica ±60 000 5,1%

Resta d’Europa ±50 000 4,3%

Amèrica del Nord ±10 000 0,8%

Font: Idescat

Després d’haver observat la procedència de les persones en funció de llur
país d’origen, fem ara una ullada a la seva distribució per comarques segons
el seu pes demogràfic. Ens adonem (quadre núm. 6), contràriament al que
poguéssim pensar, que les comarques barcelonines no ocupen els primers
llocs en presència d’immigrants. Aquest lloc el tenen les comarques de la
Selva (21,9%), el Gironès (21,7%), el Tarragonès (20,9%) i el Segrià
(19,3%). De manera general, podem dir que tretze comarques han guanyat
immigració, setze s’han mantingut estables i dotze n’han perdut. Hi ha,
doncs, l’any 2010, un nou cicle migratori amb un descens dels moviments, a
causa probablement del fet que aquestes persones es dirigeixen cap a altres
països a causa de la crisi econòmica i dels programes de retorn endegats pel
Govern central.

Quadre núm. 5
Percentatge d’estrangers a Catalunya per països de procedència

Marroc 19,6%

Romania 8%

Equador 6,7%

Bolívia 4,8%

Colòmbia 4,1%

Itàlia 4%

Xina 3,9%

Pakistan 3%

Perú 2,9%

França 2,9%

Font: Idescat
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Quadre núm. 6
Percentatge de persones amb nacionalitat estrangera empadronades

a les comarques catalanes amb més presència

Comarques Nombre Percentatge

La Selva 37 678 21,9%

Gironès 39 462 21,7%

Tarragonès 52 743 20,9%

Segrià 40 051 19,3%

Barcelonès 414 692 18,3%

Garraf 24 456 16,8%

Osona 22 862 14,9%

Maresme 55 005 12,7%

Vallès Occidental 109 108 12,3%

Elaboració pròpia a partir de
Butlletí de la Secretaria per a la Immigració (2010)

Tenint en compte el que hem dit abans sobre la rapidesa dels fluixos, els
canvis, la mobilitat i transnacionalitat, hem d’estudiar la immigració amb
perspectives noves que integrin els diferents paràmetres i es pugui sortir de
les traves de l’estat-nació. Això ho vàrem posar en evidència en un estudi
recent (Pujol Berché 2010b) on vàrem demostrar que la construcció nacional
d’Espanya, com la d’altres països europeus, es va dur a terme segons polí-
tiques assimilacionistes amb la finalitat de crear un nacionalisme d’estat, una
identitat ètnico-cultural (de la nació majoritària) amb un caràcter d’exclusió.
Accions que no són pas altra cosa que polítiques lingüístiques dels grans
estats europeus i de les seves ambicions d’imperialisme i uniformitat. En el
cas concret de Catalunya, la qüestió de «llengua, nació i nacionalitat» es va
fer segons el mateix model d’ideologia unitària amb instrumentalització de la
llengua per part dels polítics –de tots els colors (vegeu Pujol Berché 2010a).
S’hauria d’evitar que la llengua s’instrumentalitzés i esdevingués una
condició del dret de residència, que no és altra cosa que voler controlar els
fluixos migratoris, com ja passa a alguns països europeus com Alemanya i
França (cf. Extramiana & van Avermaet 2008) 6. En relació amb Espanya i
tenint en compte que la política lingüística no és una competència de l’estat
central sinó de les autonomies, veiem com a Catalunya hi ha intents de fer-ne
del seu coneixement si més no una condició (cf. Cuatracasas 2008) 7. Ara bé,
es pot conèixer la situació política i lingüística de Catalunya abans d’arribar
al Principat i no demanar obligatòriament el coneixement de la llengua per

6. Vegeu per a més detalls, Conseil de l’Europe 2008a, 2008b, www.coe.int/lang/fr, i Béacco 2008.
7. Per exemple, el Consorci de Política lingüística proposa cursos gratuïts i no obligatoris (cursos de
llengua d’unes 90 hores i cursos sobre la societat d’unes 20 hores), cursos sobre el treball i el dret
(d’unes 10 hores) i dóna un certificat de nivell si l’assistència ha estat del 80%.
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immigrar-hi. Creiem que les coses s’han de fer, en primer lloc, afavorint la
participació a la vida social que és el que fa que s’aprengui la llengua, ja que
aprenem una llengua quan comuniquem (integració lingüística) i comu-
niquem perquè participem a la vida social (integració sociolingüística). La
clau és, doncs, la participació de tots a la vida social.

No tenim espai aquí per posar en evidència les propostes que els polítics
catalans van fer sobre les llengües i els immigrants a la darrera campanya de
les eleccions generals de 2008, ho vàrem fer en un treball anterior (Pujol
Berché 2010a), podem però, esmentar breument que pel líder de Conver-
gència i Unió, Duran i Lleida, s’ha d’obligar els immigrants a aprendre el
català i el castellà, mentre que pel líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no
s’ha de fer això. El primer es basa en la generalització prenent com a model
alguns països europeus i en arguments de les arrels i del criteri jurídic del Jus
soli, mentre que el segon no es recolza en cap argument, només en una
posició de diferenciació dels altres partits polítics com el Partit Popular o
Convergència i Unió.

2. Integració sociolingüística en un espai comprès com a circulació
Segons estudis demolingüístics recents (cf. Moreno Fernández & Otero
2007), el 98% de la població que viu a Espanya coneix l’espanyol, el 25%
coneix, amb domini diferent segons les comunitats autònomes, una altra
llengua cooficial (cf. Moreno Fernández 2007) i una part de la població
coneix altres llengües (cf. Solé 2000, Turell 2007). Els canvis demogràfics
fan que es trobin a Catalunya més de 300 llengües (cf. Gela 2000). Som des
de fa uns anys, davant d’aquest ventall de llengües, cultures i formes de fer
diferents, en una situació social plurilingüe, on el concepte de l’espai estès
com a circulació ens sembla molt escaient per anar més enllà justament de
les nocions de llengua, identitat i territori esmentades més amunt. Dins
d’aquesta perspectiva (vegeu Deprez 2007, per exemple), l’espai es concep
com un lloc de pertinences culturals múltiples. Citant a Massey podem dir
que: «l’espace n’est pas une production métaphorique d’une identité spatiale,
mais un lieu de production symbolique d’appartenances culturelles (valeurs
symboliques, sinon partagées, au moins négociées)» (Massey 1994 citat per
Deprez 2007: 247). Si relacionem aquest concepte de l’espai entès com a
pertinences múltiples negociades en cada interacció amb el que dèiem abans
sobre les identitats flexibles i amb la varietat lingüística de les més de
300 llengües presents al Principat, podríem dibuixar un repertori lingüístic
molt variat amb continuïtats i discontinuïtats dels usos lingüístics multi/pluri-
lingües. Fent una ullada ràpida al repertori lingüístic a Catalunya podem
comprovar, efectivament, que és molt variat:
– varietat de llengua (geolecte) catalana, de més o menys prestigi social

(estàndard, oriental, etc.),
– varietat de llengua (geolecte) castellana, amb més o menys prestigi

(estàndard castellà, dialecte andalús, etc.),
– varietat de llengua (geolecte) castellana, amb més o menys prestigi

(estàndard peninsular i varietats diatòpiques d’Amèrica Llatina (Andina,



352 MERCÈ PUJOL BERCHÉ

Río de la Plata, etc.),
– varietat de llengua (geolecte) d’origen, amb més o menys prestigi dins del

seu domini lingüístic (llengües ameríndies, amazic, àrabs parlats, etc.),
La variació és intrínseca a qualsevol llengua i valorar només una varietat

estàndard va cap a un mercat lingüístic unificat i dominat per la llengua dita
oficial, és el que Bourdieu anomena la llengua legítima (cf. Bourdieu 1982).
Podem plantejar-nos què significa cada una de les llengües i fer-ne una
primera valoració dins d’aquest «mercat lingüístic», on veurem, de seguida,
la categorització que se’n fa. És evident que la immigració canvia aquest
mercat i que la varietat utilitzada abans que podia ser considerada com de
prestigi, ara és considerada com menys prestigiosa o fins i tot com una
transgressió. Dit d’una altra manera, el valor simbòlic que es donava a una
llengua o a una varietat determinada pot trobar-se transformat. D’una banda
perquè l’ús que se’n fa és diferent i, de l’altra, perquè es pot veure com una
mena de prejudici cap a la gent que la parla. La ràpida mobilitat, l’espai físic
i simbòlic de producció d’identitats múltiples, variades i canviants, conjun-
tament amb repertoris plurilingües variats fa que els parlants –immigrants o
no− donin un sentit concret als comportaments socials que sempre van
acompanyats del llenguatge. A això hem d’afegir-hi el grau d’alfabetització
i/o de formació 8 en cap, una, dues o més llengües, ja que tot això té
repercussions i conseqüències en els usos lingüístics. Com també en té, el
valor de l’ús (cf. Baudrillard 1974), és a dir, no pas tant l’ús que es fa d’una
determinada llengua, sinó el valor simbòlic que se li dóna, és el valor afegit
en la utilització de la llengua.

Cal tenir en compte, a més, el pes demogràfic (nombre de parlants) 9

relacionat amb l’ús de les llengües. Pel que fa al català, les enquestes ja ens
mostren que una part important de la població coneix la llengua, però que les
relacions interpersonals amb persones desconegudes es fan en castellà. No
podem oblidar que el castellà a més de ser la llengua oficial a tot el territori
de l’Estat, és la llengua comuna dels espanyols i dels hispanoamericans, és
una llengua de comunicació internacional i és també la llengua que serveix
d’intercanvi en les interaccions entre estrangers que troben en el castellà la
llengua compartida, encara que no sigui la llengua materna de cap d’ells.
També hauríem d’afegir la funció participativa de la llengua, és a dir, el que
fa d’intercanvi entre diferents persones i sobretot el que fa que una persona
l’utilitzi com a membre d’un grup (principi de pertinença). Resumint, tenim,
el valor d’ús (diferent de l’ús), el valor de canvi o d’intercanvi entre les
persones, el valor simbòlic en el sentit de Bourdieu i el prestigi social de la
pròpia llengua.

Un estudi (Moreno Fernández 2009) ha posat en evidència que en les
comunitats d’acollida bilingües o multilingües, el manteniment de la
diversitat lingüística es pot veure afavorit. Un altre (García Parejo 2006) que
els immigrants poden tenir una actitud positiva cap al multilingüisme. En un

8. La formació de les persones immigrades varia molt segons el país d’origen i el tipus de llengua que
tenen. Així podem trobar persones analfabetes (de retorn, funcionals), neolectores i universitàries.
9. Per exemple el castellà als Estats Units, el romanès o el polonès a la ciutat d’Alcalá de Henares o
l’amazic a Catalunya.
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tercer (Gutiérrez 2007) s’ha posat de manifest que hi ha una relació positiva
entre el coneixement de les varietats lingüístiques de la comunitat de
residència i els ingressos dels immigrants. Aquestes recerques ens indiquen
que no és incompatible la integració sociolingüística dels immigrants i una
societat oficialment bilingüe. La preferència dels immigrants cap a una o
altra llengua pot ser deguda a molts factors, entre els quals, podem destacar:
el repartiment de l’àmbit d’ús públic i privat de les dues llengües, els
coneixements previs de les llengües per part dels immigrants, l’afinitat de la
llengua dels immigrants amb cada una de les llengües residents, les actituds
envers les dues llengües del territori, les actituds dels residents cap a les
llengües dels immigrants, etc. Parlarem de tot això una mica més avall.

Els immigrants, com qualsevol altra persona adulta, quan arriben a
Catalunya ja han estat socialitzats en les seves llengües d’origen i per tant
tenen repertoris lingüístics variats, cultures diverses i identitats múltiples.
Creiem que això s’ha de reconèixer. Si el grup immigrat té un pes
demogràfic important i a més segueix arribant una primera generació, com
pot ser el cas dels marroquins a Catalunya, aquests poden utilitzar les seves
llengües d’origen en públic 10. No es tracta que tots parlem totes les llengües
presents al Principat, es tracta de reconèixer-les, que és un dels principis de
la interculturalitat 11, de la mateixa manera que reconeixem l’anglès, el
francès o l’alemany dels jubilats que viuen a Espanya i dels comunitaris que
hi treballen. Malgrat tot, sabem que no es consideren totes les llengües de la
mateixa manera com ho subratlla Lüdi (2008) quan diu que les llengües dels
immigrants i les regionals (entre les quals es troba el català) corren el risc
davant la globalització de sortir-hi perdent. Com sabem, la desigualtat de les
llengües és una ideologia lingüística que prové de prejudicis etnocèntrics per
tal d’establir la superioritat de la seva pròpia llengua (cf. Moreno Cabrera
2008). A més, els «autòctons» tenen por de perdre la seva superioritat davant
dels «nouvinguts». Per dir-ho en altres paraules: «la raison pour laquelle les
langues des minorités d’immigrants recueillent peu d’enthousiasme, même
lorsqu’il s’agit d’une langue mondiale telle que l’espagnol (comme c’est le
cas aux États-Unis) ou l’arabe (comme c’est le cas en France et aux Pays-
Bas) c’est que la situation reflète les différences de statut entre les popu-
lations majoritaires et minoritaires. […] Cette inquiétude ostensible concer-
nant les différences de langues masque la peur de la classe moyenne blanche
de perdre son statut majoritaire» (Nettle & Romaine 2003: 208). Com diria
Eco: «una Europa de poliglotes no és una Europa de persones que parlen
amb facilitat moltes llengües, sinó [...] de persones que poden trobar-se
parlant cadascuna la seva pròpia llengua i entenent la de l’altre i a l’entendre-
la, encara que fos amb dificultats, entendria el “geni”, l’univers cultural que
cadascú expressa quan parla la llengua dels seus avantpassats i de la seva
pròpia tradició» (Eco 1994: 292-293) 12.

La sociologia considera que la integració es duu a terme compartint
valors i és conseqüència de la interdependència dels uns amb els altres, la

10. Com és el cas dels hispans als Estats Units.
11. Vegeu Pujol Berché 2009a.
12. La traducció és nostra.
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qual cosa significa que perquè hi hagi integració cal que els grups en con-
tacte convisquin, facin coses junts, hi hagi relacions i que es pugui construir
la realitat social de manera intersubjectiva. La integració és per tant un
procés dialèctic i bi(pluri)-direccional. Tenint en compte això, el model
britànic del multiculturalisme en el qual s’accepten les diferències però no hi
ha un projecte comú no pot encaminar cap a la integració, ja que perquè
aquesta es produeixi cal que els grups convisquin i no pas que estiguin, com
a molt, l’un al costat de l’altre. La integració sociolingüística va més enllà de
la integració lingüística ja que implica el coneixement i l’ús de pautes
sociolingüístiques i comunicatives (pragmàtiques). Els treballs de Bray et alii
(2006) han posat de relleu que els factors que afavoreixen la integració són
les polítiques de compensació de les desigualtats, la lluita contra qualsevol
discriminació, les polítiques positives envers les persones en situació precà-
ria, les accions encaminades a la participació en la societat i la naturalització;
en altres paraules tot allò que té com a objectiu la inclusió i la participació en
la societat.

Des del punt de vista del llenguatge, tres aspectes són indissociables i
s’han de tenir en compte:
– L’aspecte lingüístic pròpiament dit amb tot el que representa la comu-

nicació i la manera de tractar la informació, és tot el sistema de coneixe-
ments que es posa en funcionament quan parlem.

– L’aspecte social, ja que comuniquem amb els altres. El llenguatge és, en
primer lloc, un fet social: ens movem en societat, cooperem i col·laborem
amb els altres.

– L’aspecte cultural: una llengua està estretament lligada a les cultures i
creences que la vehiculen. Les llengües són portadores de valors socials i
simbòlics, això ho podem anomenar integració cultural. Cada individu i
cada comunitat dóna sentit a tot allò cultural que l’envolta.
Confrontar-nos a una altra cultura comporta canvis en el sistema de la

nostra pròpia cultura i quan més simbòlic és el material (creences, valors o
certs aspectes de la religió) més ens costa la seva integració. Les llengües ens
socialitzen, això és un fet. Així, doncs, parlem de socialització primària quan
es produeix en el sí de la família, a l’escola, amb els companys i al barri.
Parlem de socialització secundària quan es realitza en el món laboral, en
l’entorn, en les associacions, en el temps de lleure, en les formacions, en els
esports, en els partits polítics, etc. Constatem que darrerament alguns agents
de socialització es perden (el servei militar no és obligatori, la gent milita
menys en els partits polítics, no hi ha feina perquè hi ha atur, etc.). La feina i
el món laboral que l’envolta són extremadament importants ja que, a més, es
correlaciona positivament amb l’estatus i ens adonem que els immigrants
(malgrat que alguns tenen més formació que els «autòctons») tenen feines
que els situa en un lloc inferior de l’escala laboral. Aquest fet és sovint
interpretat per la societat de residència com inherent al grup immigrant, com
si fos una essència immutable i el converteix en un estereotip. El prejudici té
un caràcter emotiu (reaccions emocionals provocades per la presència de
membres d’una categoria determinada) i no pas cognitiu (coneixement, infor-
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mació objectiva), de manera que estimula els mecanismes d’exclusió.
Podem considerar, seguint una primera proposta de Moreno Fernández

(2009) que la integració 13 es desplega en quatre etapes de forma piramidal:
– Nivell 0: un primer nivell de supervivència, de presa de contacte amb la

nova societat. Les necessitats bàsiques (menjar, hàbitat) s’haurien d’asso-
lir.

– Nivell 1: d’integració laboral i escolar, on hi hauria les habilitats lingüís-
tiques, i les funcions comunicatives que encara no arriben a ser autò-
nomes.

– Nivell 2: d’integració social d’intercanvis entre els individus i d’habilitats
lingüístiques de caire connotatiu (amb significacions addicionals), habi-
litats comunicatives (situacions socioculturals complexes) i de funcions
comunicatives (adequació al context, influència de l’interlocutor) i
percepció sociocultural amb referents socials de la societat d’acollida.

– Nivell 3: d’integració identitària, el més simbòlic dels nivells, amb la
creació de xarxes socials complexes que donen un lloc en la societat,
d’habilitats lingüístiques (en terme d’estils i registres) i comunicatives
(tot tipus de situacions i d’interaccions amb tots els grups) i de percepció
sociocultural d’acceptació de la diversitat com a enriquiment. Aquest
aspecte és molt important ja que els valors d’origen es fan compatibles
amb els de la societat de residència.
Els quatre nivells tenen elements, com dèiem més amunt, lingüístics,

culturals, comunicatius i afectius, es tracta, doncs, de camins diferents per
assolir de manera variada i diversa la integració. Cadascú tria quin nivell pot
o vol assolir.

3. Diversitat i codis de comunicació diferents
La diversitat i l’heterogeneïtat de cultures, llengües, nacionalitats i formes de
ser és el que hi ha enguany a Catalunya. Crec, doncs, que és el que hem de
tenir en compte a l’hora de parlar d’integració sociolingüística. Els camins
són diversos i variats i cal plantejar-nos el ventall d’àmbits en el quals viu,
evoluciona i es belluga la persona (immigrada o no). Per dir-ne uns quants
esmentarem tres àmbits on hi incloem alguns contextos d’ús: l’àmbit privat
amb la família, els amics i les xarxes familiars, amicals, socials; l’àmbit
públic amb les associacions culturals del país d’origen, el comunitari, el
laboral, el formatiu i el religiós; l’àmbit institucional i administratiu amb
l’escola, el govern civil, l’oficina de treball, el jurídic i les institucions del
país d’origen. Àmbits on la presència de llengües, de varietats lingüístiques i
d’usos (el que apuntàvem al punt 2) són diversos en un espai simbòlic de
lliure circulació. A més, no tots els grups nacionals són iguals, car dins d’una
mateixa nacionalitat els individus es poden comportar de maneres diferents i
les persones també poden tenir distintes necessitats lingüístiques i
d’integració. Donaré dos exemples de nacionalitats amb comportaments
gairebé oposats, una és la comunitat xinesa i l’altra la comunitat marroquina.

13. Vegeu Pujol Berché (2009b) per una visió sobre la diversitat lingüística, la riquesa cultural
d’Espanya i la integració dels immigrants des de la perspectiva de la sociolingüística crítica.
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Per la primera, en el si de la qual també hi ha molta diversitat, el manteni-
ment de la llengua d’origen és molt important. Ho és el seu aprenentatge i
l’educació que es valora com a mitjà per l’ascensió social. A més, «el
col·lectiu xinès és molt pragmàtic i busca especialment la rendibilitat i la
funcionalitat més que no pas el domini de la llengua del lloc on viuen. Parlar
espanyol els obre portes i els facilita la residència [...], com que pertanyen a
una societat on es dóna la supremacia als propis valors, no estableixen
relacions laborals ni afectives amb la societat hostessa i construeixen una
comunitat al marge» (cf. Beltrán Antolín & García Mateos 2007: 359) 14. Al
contrari, la cultura magribina és fonamentalment oral i transmesa interge-
neracionalment, el paper de la dona en la societat se situa en inferioritat en
relació amb l’home i la religió amb tots els ritus que s’hi relacionen (per
exemple, el Ramadà) ocupa un lloc fonamental (cf. Garí & Castro 2007). Pel
que fa a les llengües, la majoria dels marroquins viuen situacions de
trilingüisme i de diglòssia al Marroc amb estatus i valors diferents segons la
llengua (àrab clàssic, àrab parlat, amazic, francès) i segons el nivell educatiu
dels parlants. Un cop a Espanya, parlen al lloc de treball normalment la
llengua del país d’acolliment (sigui el castellà o el català). Veiem, doncs, que
hi ha diferències importants entre els dos grups: com que els primers
treballen en el si mateix de la seva comunitat segueixen utilitzant una de les
llengües xineses, mentre que els marroquins pel fet de treballar fora de la
comunitat marroquina han d’utilitzar les llengües del país d’acolliment.

Institucionalment, el govern de la Generalitat ha optat, pel que fa als
adults, per considerar que el coneixement i l’ús de la llengua catalana és la
via de la integració i de la cohesió social, com ho veiem en aquestes frases:
«la finalitat del Pla Interdepartamental d’Immigració és aconseguir que les
persones s’integrin amb màxima naturalitat i rapidesa i la principal via és el
coneixement i l’ús del català» 15. A més, la llengua catalana ha estat conside-
rada com un element pertinent de cohesió social i és un dels signes identitaris
més utilitzats pels polítics. Amb l’arribada de la immigració segueix tenint el
mateix rol. Pel que fa als infants i més concretament a l’escola 16, des dels
anys vuitanta la societat catalana va consensuar el català com a llengua
vehicular amb l’objectiu explícit de no fer dues comunitats lingüístiques –
catalana i castellana− separades. D’aquesta manera podem veure el lloc que
ocupen les llengües en la llei d’educació de Catalunya aprovada l’1 de juliol

14. La traducció és nostra.
15. Un altre exemple és el fet que la Secretaria de la Immigració conjuntament amb la Secretaria de
Política Lingüística han impulsat el programa «Viure a Catalunya, aprenem català des de... l’urdú».
La Generalitat i el Ministeri de Treball amb el suport de la Unió europea faran una inversió de
2,5 milions d’euros a barris amb forta immigració i amb una taxa d’atur elevada, com ara Salt,
Badalona (Sant Roc, La Mora, Llefrià), Terrassa (Can Anglada) i el Vendrell, diners destinats a
inserció laboral, alfabetització, política d’acollida i foment de la convivència. Veiem doncs que cal,
per integrar, fer més coses que considerar que la llengua és l’unic factor de cohesió social.
16. El Departament d’Educació de la Generalitat va elaborar l’any 2004 el PiL (Pla per a la Llengua i
la Cohesió Social) que és un marc de referència d’actuació davant dels nens immigrants. Per donar
alguna xifra, el nombre de nens d’edats compreses entre 0 i 14 anys amb nacionalitat estrangera és de
198 572 (cf. Butlletí de la Secretaria per a la Immigració, 2010). El curs escolar 2009-2010, el
percentatge d’alumnes amb una nacionalitat diferent a l’espanyola era del 12,9%.
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de 2009, que va entrar en vigor el 17 de juliol de 2009 17. La idea bàsica és
que «La Llei permet blindar el model lingüístic català i aposta decididament
pel trilingüisme» 18. La llei assumeix, almenys sobre el paper, el caràcter
multicultural de les escoles i de la societat. En el Pacte Nacional per a
l’Educació hi ha mecanismes de control per tal de garantir la barreja social.
Ara bé, les recerques han posat de relleu que hi ha tres tipus de polítiques
curriculars: a) les sociodemocràtiques, que són les que creuen que l’Estat ha
de moderar les desigualtats socials (aquestes són les que es fan servir a
França); b) les conservadores, que defensen les polítiques de manteniment de
les diferències (de classe social, gènere i cultural); c) les sociocrítiques, que
defensen polítiques democràtiques i d’igualtat de tal manera que tots puguin
accedir a una cultura bàsica que incorpori totes les cultures dites marginades.
Espanya i Catalunya es trobarien entre les dues primeres segons el partit
polític al poder.

Les llengües d’origen dels immigrants són possibles dins l’horari
extraescolar. No hi ha però cap referència als alumnes castellanoparlants. En
canvi, aquesta categorització és pertinent en la societat des que va arribar
immigració interna els anys seixanta i que els immigrants no espanyols viuen
en contextos sociolingüístics on el castellà és molt més present i utilitzat que
no pas el català. És un fet que els nens aprenen el castellà en contextos
informals molt més variats que no pas ho fan pel català, que moltes vegades
és exclusivament un aprenentatge «acadèmic». A l’escola, els nens se
socialitzen perquè participen en activitats socials situades en contextos
concrets. Cal tallar amb la creença errònia segons la qual l’aprenentatge de la
llengua s’ha de fer a partir del sistema formal, més val fer-ho a partir del seu
ús reflexionat en contextos variats. Les propostes fetes per Nussbaum (2008)
impliquen els nens que vénen d’horitzons diferents en projectes com ara el de
comprendre un fet històric complex (per exemple, la Guerra Civil espanyola)
gràcies a la transmissió de la memòria de persones que l’han viscuda.

La integració passa, en la nostra opinió, per treballar amb una perspectiva
intercultural que no és altra cosa que el fet de reconèixer la diversitat
cultural, lingüística i religiosa de la societat. La interculturalitat és diferent,
com s’ha esmentat més amunt, de la multiculturalitat. Aquesta, tot i que
reconeix la diversitat cultural, el que fa és accentuar-ne les diferències i
separar els grups, mentre que la interculturalitat busca la convivència entre
els grups, el (re)coneixement de l’altre. En definitiva, busca allò que és comú
per tal d’enriquir-se amb allò que és diferent. Aquesta valoració alhora del
multilingüisme i de preservació de llengües en situació «precària» també es
dóna, en el marc de la globalització, en altres països com és el cas de les
escoles francòfones d’Ontàrio (cf. Heller 1989, 2001). Creiem que en l’estat
actual de diversitat, cal promoure aules de composició diversa ja que això
afavoreix la igualtat d’oportunitats, com també l’afavoreix no haver d’es-
collir gaire d’hora la trajectòria acadèmica, professional o d’abandonament
de l’escola (cf. Waltenberg 2007).

17. La LOE de 2006 és un pas endavant respecte a la LOCE i a la LOGCSE ja que la diversitat de la
qual es parla és una diversitat comuna a tot l’alumnat i no sols a l’alumnat estranger.
18. http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/titol_2.htm#a9// octubre de 2010.
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Per acabar, un curt esment dels joves i de la seva construcció identitària,
on hem de tenir en compte la seva incorporació social i els dobles vincles. La
primera pren en consideració la situació familiar (amb qui viuen), el capital
cultural (l’èxit acadèmic, el domini de les llengües de l’entorn, la gestió de la
diversitat cultural als centres), el capital social (suport de la família, amistats,
recursos municipals –biblioteques, etc.) i la participació a associacions
diverses (d’oci, d’esplai, d’esport, etc.). La segona, els dobles vincles, pren
en compte el contacte amb el país d’origen dels pares (viatges, família en el
país de residència i també en altres països, etc.), l’ús (manteniment) de la
llengua o llengües del país d’origen, les pràctiques de la religió o de les
creences religioses, la capacitat d’intercanvis interculturals (qui són els seus
amics, amb qui confien, etc.) i el vincle amb la societat receptora (si hi
viurien o no, si poden tenir la nacionalitat i no sentir-se espanyols), etc.

Conclusions
A partir de les dades demolingüístiques actuals, de la diversitat dels grups
que componen Catalunya i del concepte d’integració sociolingüística entesa
com a quatre nivells que de forma piramidal es poden assumir, hem proposat
el que considerem que cal estudiar en aquesta nova etapa d’immigració dins
de la sociolingüística crítica. Partint d’una concepció de l’espai com a
circulació que va molt més enllà del trinomi «llengua, identitat i territori»,
hem fet una ullada al repertori lingüístic de Catalunya on hem pogut compro-
var que presenta certa discontinuïtat d’usos lingüístics i valors d’ús
complexos. Hem proposat també, a partir de la diversitat, un ventall d’àmbits
i contextos a partir dels quals es poden especificar codis de comunicació
diferents que cal investigar perquè la integració sociolingüística sigui un èxit.
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Cançons d’ahir, d’ara i de demà: una aproximació sociolingüística

Carla GONZÁLEZ COLLANTES
Universitat Autònoma de Barcelona

Introducció
Aquest treball, que vol ser una aproximació a la música a través de la socio-
lingüística (o viceversa), té dos objectius principals. El primer és posar en
relleu l’actual moment d’eclosió i efervescència que viu la música catalana.
El segon, reivindicar-la com a element clau de normalització lingüística. Hi
ha no poques dades que apunten a un creixement quantitatiu i qualitatiu de la
música cantada en la llengua heretada d’Ausiàs March, Ramon Llull, Jordi
de Sant Jordi o Bernat Metge. Se n’hi aportaran algunes per demostrar que,
efectivament, el present de la música és especialment positiu. Aquest fet és
important per als artistes, però també ho és –tant o més– per a la llengua
catalana: tota llengua d’ús normal ha de tenir «cançons d’ara» que puguin
gaudir els seus parlants (i els no parlants) amb normalitat.

No es disposa de l’espai suficient per contextualitzar la situació socio-
lingüística dels diferents territoris de l’antiga Corona d’Aragó ni tampoc de
plantejar, ni que sigui breument, l’estat de la qüestió pel que fa als processos
de normalització / substitució lingüística en cadascun d’aquests territoris.
Tanmateix, són necessàries unes poques línies, les justes, per explicitar com
n’és, de diferent i heterogènia, la realitat sociolingüística de cadascun
d’aquests.

Es calcula que el territori de la comunitat lingüística catalana 1 té una
extensió de vora 70 000 quilòmetres quadrats, molt superior, per exemple, a
Bèlgica, Dinamarca, Holanda o Suïssa. Quant a la població, els Països
Catalans se situen al voltant dels onze milions d’habitants, per damunt també
de diferents estats europeus com ara Albània, Àustria, Bulgària, Dinamarca o
Finlàndia. I un nivell molt semblant a Portugal, Grècia o Bèlgica (Mollà

1. En el camp de la sociolingüística no hi ha hagut un acord unànime sobre la definició més
apropiada del concepte «comunitat lingüística» (speech comunity o linguistic comunity, en l’original
anglès), atès que «no resulta gaire senzill posar-se d’acord sobre quina podria ésser la millor definició
per a entitats amb dimensions majors i estructura més complexa que el que els sociòlegs anomenen
‟petit grup”» (Pueyo 1991: 89). Hi ha moltes definicions de comunitat lingüística, quantitat que
augmenta si n’incloem d’emparentades: comunitat de llengua, comunitat de parla, comunitat de
parlants, ecosistema comunicatiu (Mollà 2002: 78). Hi ha qui l’ha definida com a «conjunt de
persones que fan servir una mateixa llengua per comunicar-se. La unitat de la llengua és, doncs, allò
que defineix el conjunt» (Marí 1992: 14). Ara bé, també hi ha qui creu que les comunitats
lingüístiques poden ser bilingües (Bolaño 1982) i qui considera que una comunitat lingüística no pot
ésser definida satisfactòriament per referència a factors exclusivament lingüístics (Pueyo 1991, Mas
2008). En el marc d’aquest treball s’entendrà per «comunitat lingüística catalana» el conjunt de
parlants que s’estenen pel País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, Catalunya Nord, la Franja de
Ponent, El Carxe i l’Alguer.
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2002: 67). Aquesta comunitat es troba fragmentada sota administracions
diferents gestionades per partits polítics d’ideologies sovint oposades. En el
cas de l’Estat espanyol, cadascun dels governs de les autonomies on el català
és llengua oficial (Catalunya, el País Valencià i les Illes) ha apostat per una
política lingüística diferent. Així doncs, mentre a Catalunya s’han fet
avenços importants per capgirar el procés de substitució lingüística, al País
Valencià se n’han fet ben pocs, tot i les lleis que manifesten explícitament
que el valencià serà objecte «d’especial protecció i respecte». De fet, com
s’ha denunciat reiteradament (Cuenca 2004, Esteve i Esteve 2007), el Govern
de la Generalitat Valenciana fa tots els possibles no només per aïllar el
valencià de la resta de varietats del català promovent-ne les particularitats,
sinó també per fer retrocedir el seu ús social 2. El procés de normalització
lingüística a les Illes Balears, si no es consumen les amenaces del Partit
Popular (a l’oposició en el moment de redactar aquest treball), no ha avançat
com ho ha fet el de Catalunya, però es distancia molt de la situació que es viu
al País Valencià on, per posar un exemple, no hi ha ni un sol diari en paper
que empri com a llengua vehicular el català (Martínez Sanchis 2010).

1. Orígens: la Nova Cançó
El gener de 1959, en la foscor de la dictadura franquista, Lluís Serrahima va
publicar en la revista Germinabit (predecessora de Serra d’Or) l’article que
és considerat el manifest fundacional de la Nova Cançó: «Ens calen cançons
d’ara». Del text, se’n coneix el nom, però el contingut s’ha difós ben poc. És
per això que creiem que no és gens sobrer reproduir-ne, com a mínim, les
primeres línies:

Hem de cantar cançons, però nostres i fetes ara. Ens calen cançons que
tinguin una actualitat per a nosaltres. Tothom n’ha cantades fins ara de les
que podem anomenar de sempre, i d’aquestes, potser només les més
conegudes; tanmateix n’hem deixades de banda de magnífiques que corren el
perill d’ésser oblidades, i potser per culpa d’una excessiva intromissió de
cançons estrangeres. És molt lloable, i àdhuc necessària aquesta intromissió
des d’altres terres, però això no ha de privar mai que se segueixin cantant les
nostres, siguin tristes o alegres, siguin com siguin: pel fet d’ésser nostres
tenim l’obligació de no oblidar-les. Ara bé, és greu que no se’n facin de
noves, jo almenys no n’he sentides. Podem atribuir-ho a les circumstàncies,
però de cançons se’n poden fer de moltes menes i maneres; a més, aquestes
circumstàncies no poden per elles mateixes privar un poble de les seves
cançons. És precisament en moments difícils que han nascut gran nombre de
cançons, de les més boniques, aquelles que els pobles han transformat en una
mena d’oració col·lectiva...
Aquell mateix any, el 1959, Raimon va escriure «Al vent». Ho va fer

sense haver llegit l’article i sense saber que Miquel Porter i Moix, un dels

2. En un article essencial però que s’hauria de revisar ara que fa gairebé vint anys de la seua
publicació, Antoni Ferrando (1991: 103) manifestava que parlar de normalització lingüística al País
Valencià «pot induir-nos a una falsa idea»: que s’hi viu un procés de recuperació social del català,
quan de fet el nombre de parlants disminueix cada any, la voluntat política de garantir-ne «l’ús
normal» és pràcticament nul·la i la pressió social per a exigir-lo no és suficientment forta per a
invertir l’actual procés de substitució lingüística.
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membres fundacionals dels Setze Jutges juntament amb Remei Margarit i
Josep Maria Espinàs, es reunia setmanalment amb Serrahima per escriure
també les seves pròpies cançons. L’anècdota de com va néixer aquesta cançó
és de sobres coneguda.

Un dia, amb un amic, pujaven en moto de Xàtiva a València. Conduïa
l’altre i Raimon, al seient de darrere, se sentia una mica inquiet per la
velocitat a que marxaven. El vent els assotava la cara. Per animar-se,
Pelegero començà a cantar. A cantar, no una cançó determinada, sinó qual-
sevol cosa, no importava què: es tractava de cridar, de superar a crits els
sorolls de la màquina i el neguit del viatge. La primera frase –lletra i música–
va sortir-li sense ni pensar-la: «Al vent, la cara al vent...». En arribar a
València, l’estrofa inicial ja quedava construïda, i el vent molest de la
carretera havia ascendit literàriament a «vent del món» [...]. Amb una mica
de paciència, d’allò en podria fer una cançó. La guitarra va ajudar-lo. I les
paraules se li organitzaren de seguida, com un d’aquells poemes que escrivia
d’amagat i que mai no publicaria. «Al vent» sorgia d’un atzar, i de «Al vent»
sorgiria Raimon (Fuster 1988: 56).

La història dels anys que succeïren a aquell llunyà 1959, si no es coneix,
es pot descobrir a llibres com Crònica apassionada de la Nova Cançó, de
Jordi Garcia Soler; Diccionari de la Cançó: dels Setze Jutges al Rock Català,
de Miquel Pujadó; La Nova Cançó a Mallorca, de Joan Manresa, etc. El
lector interessat també copsarà l’esperit d’aquell moviment i d’aquells anys a
La Nova Cançó, pel·lícula que Francesc Bellmunt va estrenar l’any 1976, o
al documental Canet Rock, el guió del qual va escriure el mateix Bellmunt
juntament amb Àngel Casas.

2. L’esclat de la música en català: quantitat, qualitat, diversitat
Han passat més de 50 anys des que Raimon va escriure «Al vent» i
actualment la realitat és ben diferent de la que es trobaren els representants
de la Nova Cançó, que van fer arribar rajos de llum allà on només hi havia
ombres. D’una banda el català ha deixat de ser una llengua prohibida 3 (tot i
que encara és lluny de ser una llengua d’ús normal) i, de l’altra, el present de
la música és encoratjador, com ho és el futur que s’albira. N’és una bona
mostra la quantitat de grups i la qualitat, avalada pel públic i per la crítica, de
les seves cançons. A la quantitat i a la qualitat, cal afegir-hi, com a tercer
factor, la diversitat estilística.

Mai el català s’havia fet servir en tants gèneres musicals i tan diversos
com avui: del nu metal al pop indie; de l’electrònica al folk, del hip-hop a la
cançó lleugera. Amb l’obertura del ventall, la música en català ha abandonat
els vicis de l’endogàmia i l’autoreferencialitat tan enquistats en el passat
recent i ha assolit un equilibri, bastant estable i força productiu, en la dialèc-
tica entre l’homogeneïtzació i diferenciació pròpia de totes les expressions

3. Amb els estatuts d’autonomia de Catalunya (1979) i de les Illes Balears (1983), el català
recuperava l’oficialitat. També la va recuperar al País Valencià, amb la diferència que l’Estatut
d’Autonomia de 1982 (així com la Llei d’Ensenyament i Ús del Valencià de 1983) atorga oficialitat
al valencià, «la llengua pròpia dels valencians», sense fer esment de l’altre nom amb què també es
coneix la llengua parlada de Vinaròs a Guardamar i que és, de fet, el nom que reconeix la comunitat
científica internacional.
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culturals immerses en un procés de globalització com el que vivim [...]. Per fi
s’hi ha imposat l’estètica, fet que delata, si més no, una normalitat creativa a
l’alçada de qualsevol altra cultura del nostre entorn. (Frechina 2009: 45)

2.1 Producció discogràfica

La crisi de la indústria discogràfica va esclatar fa prop de deu anys com a
conseqüència de la irrupció de les noves tecnologies en la distribució de la
música enregistrada. Uns quants anys més tard, la crisi econòmica global va
enfonsar encara més el sector. Els balanços de 2009 ratifiquen les greus
pèrdues econòmiques: la facturació de les indústries discogràfiques arreu del
món va ser de 18 667 milions d’euros (un 9,3% menys que el 2008). Pel que
fa al conjunt de l’Estat espanyol, la facturació va ser de 226,9 milions
d’euros (un 17% menys que el 2008). També continuen patint aquesta crisi
les discogràfiques catalanes, que van facturar 14,9 milions d’euros 4 (un 31%
menys que el 2008), xifra que queda molt lluny dels 74 milions d’euros que
es facturaren l’any 2005.

L’Anuari 2010 de la Música als Països Catalans parla, i molt clarament,
de les primeres dades alarmants de crisi i retrocés, alhora que posa xifres al
moment difícil que afronta la cultura, i més concretament, la indústria
musical. Els titulars optimistes del 2008 («Més música que mai») i del 2009
(«La música en viu, motor del sector»), es radicalitzen el 2010 en un punt
d’inflexió que canvia el mapa del sector: es redimensiona l’espai musical
català, es frena la inversió pública i privada i, per primera vegada en molts
anys, hi ha un retrocés en l’obtenció de recursos, facturació i finançament del
sector (Anuari de la música 2010: 5).

Ara bé, tot i les pèrdues del negoci, la difusió dels artistes es manté
gràcies a l’augment de la distribució gratuïta o promocional de discos
compactes i a la reducció dels preus de venda. Hi ajuda també el fet que avui
dia els músics distribueixin les seves cançons per mitjà d’uns altres canals
sense haver-les de « desar » en format de vinil, casset o disc compacte. De
fet, el sector digital català ha crescut un 30% entre 2008 i 2009 (de 1,16 a
1,56 milions d’euros), i ja representa un 10,5% de la facturació dels segells
catalans. L’ascens, però, no compensa la caiguda de la facturació de les
companyies. A més, encara és lluny del 15,3% estatal, i encara més del 27%
mundial (Anuari de la música 2010: 48).

Amb tot, la reducció dels guanys de la indústria no ha fet minvar la
creativitat ni l’activitat dels músics. Recordem que, al cap i a la fi, qui
realment fa negoci amb els discos són les discogràfiques, i no la gran majoria
dels músics; això encara és més cert, ateses les característiques específiques,
en el cas del mercat musical català. De fet, si ser una cultura minoritzada i
altament dependent dels esforços particulars dels ciutadans té algun
avantatge, és precisament aquest: no dependre de les fluctuacions del mercat
global. O, almenys, no dependre’n totalment.

Malgrat la crisi, un dels indicatius del bon moment que viu la música en
català és la producció discogràfica en què es materialitza la creativitat. D’una
4. Aquests milions se’ls han repartit les discogràfiques Blanco y negro (52%), Discmedi (17%),
Divucsa (16%), Música Global (6%), Apecat (5%), Tsunami Music (2%), Open (1%) i Propaganda
pel fet! (1%) (Anuari de la música 2008: 48).
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banda, ens interessa assenyalar la quantitat de discos enregistrats durant els
últims deu anys (vegeu el gràfic) i, de l’altra, la diversitat (hi trobem repre-
sentats gairebé tots els estils musicals). A més, no podem obviar la bona
acollida que han rebut, tant per part de la crítica musical (revistes especia-
litzades com Enderrock, Rockdeluxe o Mondosonoro se n’han fet ressò) com
del públic.

Producció dicogràfica anual

D’una banda hi ha la publicació de discos i, de l’altra, les vendes. Ben
poques produccions discogràfiques superen els 5 000 exemplars venuts, com
es desprèn de l’anàlisi dels rànquings anuals de vendes. Però també n’hi ha
que superen aquesta xifra amb escreix. L’any 2009 Manel va aconseguir
vendre 17 883 unitats del seu àlbum de debut, Els millors professors
europeus. Fou el disc en català que es va vendre més. Un altre fou Cançons
preNadal (7 235), amb cançons interpretades per diversos artistes. Per
darrere trobem l’últim disc de Quimi Portet, Viatge a Montserrat (5 000).
Pep Gimeno Botifarra va vendre 4 750 còpies de Te’n cantaré més de mil.
L’any 2008 Gossos van vendre 42 000 unitats de Metamorfosi, Roger Mas
8 732 de Les cançons tel·lúriques, Manu Guix 7 298 d’Onze Llachs i Sisa
7 012 de Ni cap ni peus. L’any 2007 Lluís Llach va vendre 77 000 exemplars
de Verges 2007, Els Pets 20 000 de Com anar al cel i tornar, Obrint Pas
13 450 de Benvingut al paradís, Gossos 10 000 d’Oxigen i Gerard Quintana
10 000 més de Treu banya. L’any 2006, Feliu Ventura va aconseguir vendre
6 210 còpies d’Alfabets de futur. L’any 2005 Feliu Ventura i Lluís Llach van
vendre 15 464 exemplars de Que no s’apague la llum i Obrint Pas, 15 394 de
En moviment! (foren el primer i el segon discos més venuts). L’any 2004,
Obrint Pas va vendre 15 400 còpies de La Flama. El 2003 també fou un bon
any per a Obrint Pas, que va vendre 12 000 còpies del disc Terra, mentre que
Raimon en va vendre 10 000 de Salvador Espriu. Poesia cantada i 7 000 de
Clàssics i no.

Evidentment, si comparem aquestes xifres amb els milers (o milions) de
discos que pot vendre qualsevol grup o cantant de masses, aquestes xifres ens
poden semblar ridícules. O potser no tant, ja que cantants i grups tan
coneguts (i reeixits) en el context espanyol, que disposa d’un mercat molt
més ampli que no pas el català, sovint no venen gaires més discos que els
artistes catalans. L’any 2008, per posar un exemple, Serrat i Sabina van
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vendre 135 000 còpies de Dos pájaros de un tiro. Aquesta xifra no queda tan
lluny dels 77 000 exemplars que va vendre Llach de Verges 2007.

2.2 Directes

La música en directe continua sent ara per ara la potència del sector
industrial de la música, tot i que ha de doblar l’esforç i l’oferta per garantir-
ne els ingressos i la vitalitat. L’augment del nombre de concerts el demos-
tren, entre altres dades, els ingressos que en va obtenir l’SGAE als Països
Catalans el 2009, que van créixer un 8,94% respecte del 2008 (Anuari de la
música 2010: 14).

Els circuits de música en directe ens aporten dades positives que són
rellevants i que palesen com la música en català ha començat a arrelar al si
de la societat (d’una part almenys). En 2009 hi va haver, en tot el domini
lingüístic, menys concerts que el 2008 (un 4%). Aquesta xifra negativa, però,
ha estat contrarestada amb un increment del públic (un 6,2%). Dels
principals circuits, n’hi ha uns quants en què el català té un protagonisme
absolut i que gaudeixen d’un èxit notable, com paleses les dades de 2009. En
són un exemple la Xarxa d’Espectacles Municipals de l’ODA (amb 132 984
espectadors), Cultura en Gira (amb 73 000 espectadors), FesTour (amb
50 000 espectadors), el Circuit Música Jove (amb 47 000 espectadors), la
Gira (amb 21 000 espectadors el 2009) o el Tourbolet (amb 1 800 espec-
tadors).

A més dels circuits, també són rellevants les xifres que de participació
d’alguns festivals en què la música en català té tot el protagonisme o, si més
no, un protagonisme destacable. Al Festival Jardins de Cap Roig, celebrat a
Calella de Palafrugell, hi van assistir 41 457 espectadors. A l’Acústica de
Figueres, 35 000. A l’Acampajove de Montblanc hi va haver 27 000 assis-
tents. També cal destacar els 10 000 assistents al Festinoval de Lleida, els
5 000 al Músics per la Llengua d’Esporles, els 4 000 al PopArb d’Arbúcies i
els 3 000 a l’Acampallengua de sa Pobla i al COMcert de Benifairó de la
Valldigna. Aquestes dades 5, com les anteriors, també corresponen a l’any
2009.

D’una altra banda, també és interessant fer recompte de la quantitat de
festivals que s’organitzen pertot arreu dels Països Catalans, tot i que la xifra
exacta és difícil d’establir. A més dels esmentats, convé no oblidar l’Aplec
dels Ports; l’Aplec de la Plana; el Festivern; el Jovestiu (festival organitzat
per Acció Cultural del País Valencià que l’any 2009 es va celebrar a Godella
i el 2010 a Gandia); el Boca Rock de Bocairent; el Festaborigen de Benissa
(que agafa el relleu dels desapareguts Almadrava Rock i Rock a la Mar);
l’Aplec Arrels de la Vall de Laguar; el Cant al Ras de Massalfassar; el Pop al
Carrer de Tavernes de la Valldigna; el Xufa Rock d’Alboraia; el Rebrot de
Berga; l’Estrany de Banyoles; l’Altaveu de Sant Boi de Llobregat; el BAM,
el Bandautors, el Festival del Mil·lenni, l’Expressió Directa, el Festival de

5. Aquestes xifres poden semblar insignificants si les comparem amb les dels principals festivals que
tenen lloc en algun punt de l’àmbit catalanoparlant, com ara els 200 000 espectadors que van assistir
el 2009 al FIB Heineken de Benicàssim (on la representació de la música en català és nul·la). Cal
pensar, però, que el català és una llengua minoritària i minoritzada, i aquest fet no pot bandejar-se a
l’hora d’interpretar les xifres.
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Guitarra i el Festival Tradicionàrius de Barcelona; el Faraday de Vilanova i
la Geltrú; el Tastautors de Cardedeu; el Mercat de Música Viva de Vic; la
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa, etc.

Tots aquests festivals (alguns dels quals sumen ja unes quantes edicions)
ajuden a crear un mercat de música en català i a normalitzar-ne el consum.
Serveixen també per copsar, mitjançant les xifres de participació, que en són
molts, i cada vegada més, els que escolten música en la nostra llengua.
L’augment de circuits i festivals és encara més destacable si considerem que
n’hi ha molts que no compten amb el suport institucional, i que és la societat
civil qui els promou. En són un exemple gairebé tots els que s’organitzen al
País Valencià per a la realització dels quals els organitzadors no disposen de
finançament públic.

2.3 Presència i seguiment a Internet

Internet ha esdevingut, d’ençà de la seva aparició, un mitjà de comunicació
inqüestionable. Per a algunes d’aquestes llengües minoritzades 6, com ara el
català, ha resultat ser, a més a més, una vertadera «oportunitat de fer-se
escoltar» (Montesinos 2002: 403). L’any 2000 va veure la llum un estudi de
Jordi Fraginals, publicat a VilaWeb, sobre la presència del català a Internet.
L’estudi avalava l’existència de vora mig milió d’espais en català existents a
la xarxa. El català se situava en la posició 19 respecte al total de llengües
usades a Internet. Ara bé, si es relacionava el nombre d’espais amb el de
parlants, el català guanyava 4 posicions i hi esdevenia la quinzena llengua.
Estudis més recents situen el català en la (també destacable) posició 26. La
xifra exacta no importa gaire; tant fa si el català és la quinzena llengua més
usada a Internet o la trentena, el que importa és que el català a Internet ha
esdevingut una llengua d’ús gairebé normal.

La xarxa és una plataforma indispensable per als músics catalans. El seu
baix cost hi ha tingut molt a veure. Tots els cantants i grups disposen del seu
propi espai a la xarxa, ja siga una pàgina web, un bloc, un perfil de MySpace,
de FaceBook o de Twitter, etc. Són les eines que tenen per donar-se a
conèixer, per promocionar les seues cançons, per publicitar els seus concerts.
Internet també és, d’altra banda, una font inesgotable de consum per als
internautes. Com a dada significativa podem aportar els 3 047 milions
d’arxius musicals que han estat descarregats a Internet des de l’Estat
espanyol durant el 2009 (d’aquests, 2 736 foren descarregats gratuïtament),
segons l’Anuario SGAE de las Artes Escénicas, musicales y audiovisuales.

Un bon baròmetre per copsar el seguiment dels músics catalans a Internet
és MySpace. A data de 22 de gener del 2011, Els Amics de les Arts havien
rebut 966 801 visites; Obrint Pas, 674 116; Mishima, 627 301; la Gossa
Sorda, 580 785; Antònia Font, 221 931; Roger Mas, 189 340, Orxata Sound
System, 105 021, etc.

6. Tot i que sovint s’usen com a sinònims, els conceptes llengua minoritzada i llengua minoritària no
són equivalents. Enfront de l’adjectiu minoritari, la sociolingüística aplica l’adjectiu minoritzat a les
llengües que, encara que són la llengua pròpia de la major part d’una població autòctona, en troben
restringit l’ús a causa d’unes condicions socials concretes i es veuen obligats a practicar un
bilingüisme unilateral, ja que la pròpia llengua és insuficient per viure-hi. És el cas de l’occità,
l’èuscar, el bretó, el sard, el català...
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Un altre web que ens ajuda a prendre el pols a la música en català és
Youtube 7. D’una banda, sobta la quantitat de vídeos que s’hi troba de
cantants i músics catalans i, de l’altra, l’alt nombre de reproduccions de cada
vídeo. A data de 22 de gener de 2011, la cançó «Al mar» de Manel havia
estat reproduïda 412 051 vegades; «Camals mullats» de La Gossa Sorda,
273 646. Una xifra similar de reproduccions tenia la cançó «Bon dia» del
grup Els Pets, 258 608, així com el videoclip «Esperant» d’Obrint Pas:
232 580. «A vegades», cançó dels Amics de les Arts, l’havien visualitzada
194 176 internautes i «Viatge a Ítaca», interpretada per Lluís Llach en directe
des de Verges, 177 881.

3. Música i normalització lingüística
Lluís V. Aracil fou el primer a emprar el concepte «normalització lingüís-
tica». Ho va fer en una memòria que va presentar el 1965 al Centre Européen
Universitaire de Nancy, sota el títol « Conflit linguistique et normalisation
linguistique dans l’Europe nouvelle », traduïda posteriorment al català i pu-
blicada en una recopilació d’articles del mateix autor, Papers de socio-
lingüística (1982). Per Aracil, la normalització lingüística, que es planteja
com a alternativa a la substitució lingüística i a l’extinció d’una llengua, és
un procés que té dos fronts: un de lingüisticocultural (desenvolupament de
les funcions socioculturals de la llengua) i un altre de sociopolític (reorga-
nització de les funcions lingüístiques de la societat). Ninyoles (1971, 1989)
hi veu també dues significacions interrelacionades: normalitzar significa,
d’una banda, donar normes, regular, codificar, estandarditzar un idioma
(significació lingüística) i, d’una altra, posar o retornar al seu nivell normal
una cultura (significació sociocultural). Ara bé, hi ha qui, en benefici de la
claredat conceptual, prefereix usar el terme «normalització lingüística» per
referir-se a la vessant social del procés i, alternativament, el de «codificació»
o «normativització» per referir-se a la vessant lingüística (Mollà 2002: 165).
En tot cas, en aquest treball, quan parlem de «normalització lingüística» ens
referim a la vessant sociopolítica, sociocultural o social del concepte.

Cal recordar que la normalització lingüística és, arreu, un procés
eminentment polític (Martí 1991: 25). No debades, tal com apunta Pitarch, el
poder dirigeix les llengües, bé potenciant-les, o bé submergint-les, reprimint-
les de manera oberta, o simplement arraconant-les. És més, el poder polític
no pot desentendre’s, en el control polític de les llengües, ni tan sols de
controlar la reglamentació del codi. Fins i tot els suposats silencis o parèn-
tesis no poden ser interpretats com a llacunes insignificants en la planificació
lingüística sinó més aviat com a decisions calculades, i decisives, dins una
política lingüística determinada (1996: 32 sq.).

3.1 La música com a eina de normalització lingüística

Entre els agents que han fet possible el camí cap a la normalització
lingüística hi ha un col·lectiu del qual sovint ningú no es recorda: els músics
i cantants. Ells, a través de les seves cançons, ajuden a expandir socialment el
català.

7. Youtube és en català des del 21 de gener de 2001. Vegeu:
http://www.vilaweb.cat/noticia/3837459/20110120/youtube-finalment-catala.html [22.01.2011].
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La música és un element clau de normalització perquè ajuda a expandir
l’ús social del català. Ara bé, perquè la potencialitat de la música com a agent
de normalització lingüística sigui efectiva, cal que tingui una certa incidència
social. Les dades que hem aportat fins ara referents a la producció i consum
de la música en català posen de manifest que aquesta incidència s’està
produint almenys en una part de la societat.

Si volem que la llengua és normalitzi ha de ser present en tots els àmbits,
públics i privats. El català, sense «cançons d’ara», no pot mai arribar a ser
una llengua normal. De fet, les cançons, que són molt més que combinació
de paraules i acords, tenen una importància cabdal al si de qualsevol societat.

La música és moltes coses a la vegada. És una forma d’art, però també és un
producte econòmic. És un element bàsic per a l’educació de les persones,
però també un mitjà de comunicació i una presència fonamental en moltes
activitats de lleure i d’entreteniment. Fem ús de la música amb objectius
diferents: per evitar el silenci o per tenir una experiència estètica; perquè ens
faci companyia mentre realitzem tasques quotidianes o per aïllar-nos del
nostre entorn mentre viatgem en transport públic; per divertir-nos o per
gaudir d’una immersió sensorial i afectiva profunda. La música, doncs, pot
ser una activitat solitària o una celebració col·lectiva, pot adreçar-se a la
sensibilitat i a l’intel·lecte, o apel·lar al cos i al seu físic. (Adell i Radigales
2009: 9-10)

3.2 La música com a símptoma de normalització lingüística

La música, però, a més de ser una eina de normalització lingüística, també
n’és un símptoma. En unes altres paraules: la música permet avaluar l’èxit o
el fracàs del procés de normalització lingüística, la consolidació del qual és
desitjada per molts i rebutjada per altres.

Hi ha molts solistes i grups que canten en català perquè és la llengua que
parlen i, consegüentment, és la llengua amb què fan les seves cançons. Ara
bé, cantar en català continua sent avui dia un símbol de de lleialtat
lingüística 8 en el sentit que plantejava l’introductor del concepte, Uriel
Weinreich (1996), qui l’entén com un tipus d’actitud cultural que implica
l’adhesió a la pròpia llengua a efectes del seu manteniment.

Aquesta lleialtat fou també un dels motius pels quals va nàixer la Nova
Cançó. Aquest moviment va vincular estretament el seu discurs ideològic al
de la recuperació de l’ús públic de la llengua i va esdevenir una eina
essencial en el procés de rehabilitació cultural iniciat durant la Transició
(Frechina 2008: 338). Així doncs, si tants anys després del naixement
d’aquell moviment cantar en català continua sent un símbol de lleialtat o
militància lingüística, haurem de concloure que les passes que hem fet cap a
la normalitat han estat insuficients.

La normalització lingüística ha de suposar que els catalanoparlants puguin
deixar d’ésser militants permanents de la llengua [...]. És un senyal
incontestable d’anormalitat lingüística que en una comunitat els parlants usin

8. Xavi Sarrià: «Vivim en una societat en què els drets lingüístics d’una part molt important
d’aquesta són sistemàticament vulnerats. Per tant, els qui cantem en aquesta llengua, per força, fem
un acte de militància. Ens obliguen a estar constantment reivindicant els nostres drets i la nostra
dignitat col·lectiva» (González Collantes 2008: 199).
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el seu idioma per com a testimoniatge de lleialtat, a més de com a instrument
per a la comunicació. (Martí 1991: 36)
També representa un símptoma de normalització (i normalitat) la

diversitat d’estils musicals que conformen l’actual panorama musical català.
A la cançó i al folk (que foren gairebé els dos únics gèneres amb represen-
tació durant les acaballes del franquisme i els primers anys de l’anomenada
transició), s’hi han sumat molts d’altres, que sovint coincideixen en un
mateix grup o, fins i tot, en una mateixa cançó.

Conclusions
La primera vegada que Raimon va cantar « Al Vent », un parell d’anys
després d’haver-la escrit, va causar un cert desconcert entre el públic que se
l’escoltava.

Era un estudiant que circulava per allà: un xicot no massa alt, ros, de cara
afable i expressiva, vestit sempre amb una punta de pintoresc anticonven-
cional. Les noies se’l miraven amb ulls alhora tendres i goluts, i tenia fama
d’alegre i aplicat. Deien que si li posàveu una guitarra a les mans, us proferia
de seguida un vast repertori de peces anglosaxones i franceses a la moda.
Això el feia oportú i desitjat per als guateques dominicals i per als mòdics
tiberis dels condeixebles. Quan repetia « Les feuilles mortes », les senyoretes
presents se sentien lànguides i humides. Un dia, però, cantà una cançó seva,
original i en català. Els auditoris van quedar lleugerament desconcertats.
(Fuster 1988: 20)
Avui dia, en canvi, ben poca gent se sorprendria en escoltar una cançó en

català. Aquesta constatació ens duu a afirmar que, des d’aleshores ençà, s’ha
avançat cap a la normalitat del català; també en l’àmbit musical. Com hem
vist, però, hi ha moltes altres constatacions que reforcen aquesta afirmació:
hi més quantitat de música en català que mai, de qualitat avalada per públic i
crítica, i d’estils molt diversos.

La música és un element de normalització lingüística, i no un de
qualsevol. És clau en tant que ajuda a viure plenament en català i perquè
sense « cançons d’ara » la nostra llengua no pot aspirar a ser una llengua
normal. A més, contribueix a fer visible la cultura i la llengua dels Països
Catalans arreu del món (sobretot i especialment gràcies a Internet).

Per últim, cal recordar que la nostra és una llengua minoritària, però
també (o sobretot) minoritzada. Quan el català deixi de patir aquesta
minorització i el seu ús sigui habitual en tots els àmbits de la societat, la
nostra situació lingüística serà absolutament normal. Aleshores deixarà de
parlar-se sobre la necessitat de disposar de mesures proteccionistes i de
quotes o d’aplicar una discriminació positiva per protegir i fomentar la
música en català. Serà aleshores quan es podrà prescindir de l’etiqueta « en
català » i es classificarà la música, tal com ocorre en qualsevol societat
normal, segons el gènere musical.
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La qüestió de la norma en els aprenentatges precoços del català
a la Catalunya del Nord: el cas de l’escola Arrels

Chrystelle BURBAN
Université Paul-Valéry, Montpellier III

1. Plantejament
Quan la continuïtat d’una llengua està perillant, quan la transmissió interge-
neracional s’ha interromput, encara queda l’escola per a provar de salvar-la.
Sovint l’escola apareix com l’últim recurs.

Això és el que passa a la Catalunya Nord, terra de confluència entre el
català, el francès i l’occità, on la continuïtat de la llengua catalana, o rosse-
llonès, no es pas garantida 1. El rossellonès, dialecte septentrional dins del
bloc del català oriental 2, s’ha tornat llengua dominada dins la República
francesa, on pateix una manca de reconeixement oficial. Per tant, la seva pre-
sència en el sistema educatiu francès al Rosselló és anecdòtica. Les poques
escoles que han integrat el català en el seu currículum només poden funcio-
nar gràcies al seu voluntarisme i a aquell dels pares, que opten per una llen-
gua en desús al Rosselló. Tot i així, malgrat el seu aïllament, hi han escoles
de la Catalunya Nord on s’imparteix el català com a llengua vehicular 3

(quasi bé) exclusiva.
En aquestes escoles, últim reducte per a afavorir la perpetuació del català,

la qüestió del model de norma que difonen és important. Sense cap orga-
nisme oficial rector del català i del seu ensenyament al Rosselló, són
teòricament las escoles les que decideixen quin català es parla dins el seu
recinte. De fet, caben, almenys, dues possibilitats: o bé difondre la variant
septentrional del català coneguda com a rossellonès, limitat geogràficament i
mediatitzat pel francès i l’occità 4, o bé promoure la variant estàndard del

1. Per una informació general sobre la situació (socio)lingüística a la Catalunya del Nord, vegeu
(classificats cronològicament) els estudis següents: Dominique Bernardó, « Le catalan. La problé-
matique nord-catalane », in Geneviève Vermes (ed.), Vingt-cinq Communautés linguistiques de la
France, Paris, L’Harmattan, 1988, vol. 2, p. 133-149; Qui sem els catalans del nord, Perpignan,
Associació Arrels, 1992; Christian Lagarde et Jean-François Courouau (éds), Lengas, 52, Le catalan
au nord des Pyrénées: une problématique singulière, 2002; Joan Becat Rajaut, La situació del català
a França…, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2003; Gentil Puig Moreno, «Enquestes socio-
lingüístiques a la Catalunya Nord», Aïnes noves (Perpinyà), 1, 2007, p. 5-97.
2. Vegeu Joan Veny, Els parlars catalans: síntesi de dialectologia, Palma, Moll, 1987.
3. Es tracta de les escoles associatives de caràcter privat «La Bressola», i de l’escola pública
«Arrels».
4. Els estudis més precisos són aquells de Pere Verdaguer: Pere Verdaguer, El català al Rosselló:
occitanismes gal·licismes, rossellonismes, Barcelona, Barcino, 1974; «L’ensenyament del català», in
Qui sem els catalans del nord, Perpinyà, Associació Arrels, 1992, p. 107-116; «El dialecte rosse-
llonès» in Christian Lagarde et Jean-François Courouau (éds), Lengas, 52, Le catalan au nord des
Pyrénées…, 2002, p. 13-30.
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català, oficial a la Comunitat autònoma de Catalunya 5. Ens demanarem quina
és l’opció que han privilegiat les escoles. Quina mena de català parlen els
mestres dins aquestes escoles i sobretot quina mena de català acaben parlant
els nens que hi són escolaritzats, els potencials locutors del català en el futur.

2. El corpus
Per a respondre a aquestes preguntes, he realitzat una enquesta en l’única
escola catalana integrada a la xarxa pública francesa 6, l’escola Arrels. En
aquesta escola, han privilegiat el principi de la immersió total i precoç fins la
classe del CE1. En els nivells posteriors, el francès torna a ocupar el lloc de
llengua dominant, i el català de llengua minoritària. O sigui que els alumnes
són immersos en el català des del parvulari fins al CE1 7.

He seguit sobretot una classe que avui és al CP i tots els actors que inter-
fereixen amb ells dins el marc de la classe. Són nens que a hores d’ara aprenen
a llegir i a escriure en català, i que, després de tres anys immersos en el català,
ja es considera que tenen una bona fluidesa en aquesta llengua. Per veure
quina és la realitat del català oral des del punt de vista lexical, morfosintàctic i
fonètic, vaig gravar els discursos dels alumnes i de les mestres durant una
activitat de classe que es diu «Què hi ha de nou?», que permet als alumnes
expressar-se lliurament davant els companys sobre les temàtiques que desit-
gen. Però també vaig escoltar com parlen els nens més petits (de parvulari) per
a veure com va evolucionant el seu català parlat classe darrere classe. Per
descomptat, vaig gravar la paraula de les mestres en activitats de classe quan
interfereixen amb els nens: «què hi ha de nou?», lectura i comentari d’un
àlbum, «la data del dia». Com que a classe parlen sobretot les mestres, vaig fer
una petita entrevista a les Atsem 8 que les ajuden i que també interfereixen
molt amb els nens, encara que no sigui en les mateixes condicions que les
mestres, per conèixer la seva trajectòria lingüística i professional.

A la classe del CP, on es concentra la meva atenció, són 27 nens i nenes.
La quasi totalitat té accés al català només gràcies a l’escola. Fora d’ella la
majoria no té cap contacte amb el català, llevat de dos nens – una nena té
pares catalanoparlants (el pare és de la Comunitat autònoma de Catalunya i la
mare és rossellonesa) que han fet del català la llengua familiar habitual;
també un nen té uns pares valencians i valencianoparlants. Llevat d’això, el
català no té presència a casa dels nens, excepte amb familiars llunyans amb
5. Els articles següents constitueixen dos tipus de respostes i propostes: Joan Peytaví Deixona,
« Quelle langue (ré)apprendre? Catalan standard, dialecte roussillonnais et enseignement en
Catalogne du Nord » in Chrystelle Burban et Christian Lagarde (éds), L’École, instrument de sauve-
garde des langues menacées?, Presses Universitaires de Perpignan, 2007, p. 149-165; Gentil Puig
Moreno, « Pour un enseignement généralisé de la langue catalane à tous les élèves de Catalogne
Nord », ibid., p. 83-69.
6. Pel que fa a la resta de l’oferta al sector públic, vegeu: Maria Dolors Solà, «Unes classes experi-
mentals portadores de futur», in Qui sem els catalans del nord…, p. 121-124; Maria Dolors Solà,
« L’offre éducative en catalan », in Le Catalan au nord des Pyrénées…, p. 75-86.
7. Vegeu la presentació que en va fer la seva directriu-fundadora: Laura Manaut, «L’escola Arrels» in
Qui sem els catalans del nord…, p. 117-120. I, en plà més general: Ernest Querol, « L’influence de
l’orientation linguistique des établissements scolaires du secondaire sur les usages et représentations
du catalan dans les Països Catalans », in Chrystelle Burban et Christian Lagarde (éds), L’École,
instrument de sauvegarde des langues menacées?, p. 251-268.
8. Agent Territorial Spécialisé d’Ecoles Maternelles.
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qui tenen contactes esporàdics; per tant no es pot considerar que interfereixen
realment en la seva forma de parlar català. De fet, hi ha una part dels pares
que són originaris d’altres regions de l’estat francès, o inclòs d’altres països
(Itàlia, Rússia). Doncs es pot considerar que l’escola és el proveedor únic o
majoritari d’un model de català parlat.

Pel que fa als adults, el català és la llengua de tot el personal de l’escola,
sigui docent o no. Les persones amb qui els nens més comuniquen són
evidentment les mestres i les seves ajudantes, les Atsem. Sigui quin sigui el
nivell d’ensenyament, totes s’expressen normalment en català. Per això, cal
observar la llengua parlada per ambdós grups i veure quina influència tenen
sobre el català dels nens.

Teòricament, la direcció de l’escola va declarar que el català parlat i
tramès als nens és l’estàndar, que correspon a la variant central propera de la
variant barcelonina. Però cal dir que mestres i Atsem tenen procedències
geogràfiques molt diverses, així que potser caldrà matisar l’afirmació de la
directora. En efecte, la majoria del personal, sigui quin sigui la seva cate-
goria, és del Rosselló. Per a molts, el català és una llengua familiar, apresa
dins el marc de la família, sovint amb pares o avis refugiats de la guerra civil.
Per d’altres és una llengua apresa a l’escola o a la universitat de Perpinyà o
Barcelona, sense cap lligam familiar. No hi cap mestra que vingui del
Principat, tant sols una té origen andorrà.

Les gravacions dels diferents actors de l’enquesta s’han fet totes dins del
marc de l’escola a l’espai de la classe.

3. El català dels adults
Cal dividir el col·lectiu dels adults que tenen contactes amb els nens en dos
grups: les mestres i les Atsem.

El català de les mestres és bastant homogeni. Totes parlen un català més
aviat estàndard. Això apareix a nivell morfosintàctic, en el que el discurs,
malgrat ser estàndard no és exente de rossellonismes. En particular, des-
taquen els pronoms «me», «te» i «se» enlloc de «em», «et» i «es», com es
pot comprovar en aquests exemples: «això se fa pas» o també «no se pot
entendre» i «me sentiran cridar fins la plaça Cassanyes». L’ús d’aquests
pronoms va acompanyat de la desaparició de l’enclisi, com en aquesta frase:
«calia la [fibra] fer a trossets», que imita l’estructura pròpia del francès.
Trobem rastre de francès a les construccions de les frases següents, que no
corresponen al català estàndard: «Et demano de venir al meu costat», «així
quan serà a vosaltres de fer-ho, sabreu fer també» i «qui és que vol parlar?».
Pel que fa a la mestra de CP, malgrat que declara: «El meu català no és un
català representatiu d’aquí, perquè jo no tinc un català d’aquí», es diferencia
de les seves col·legues per parlar precisament un català més clarament
influenciat pel rossellonès. És clar que es poden sentir els mateixos trets de
les altres mestres abans referits. Però, a més a més, ella usa les conjugacions
típiques del rossellonès, és a dir la primera persona del present en -i enlloc de
-o: «aquí el català el parli pas»; l’ús de dos auxiliars de conjugació «ser» i
«haver» enlloc de l’únic auxiliar de l’estàndard «haver»; l’ús de «sem»
enlloc de «som»: «sem la classe dels teixidors».
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Des del punt de vista lexical, no es troba en el discurs de les mestres els
rossellonismes típics, excepte l’ús unànim i molt corrent de poques paraules
com «apolit» (attention). Malgrat això, el seu català s’allunya de l’estàndard
pel seu caràcter molt afrancesat, com l’ús de la paraula «rentrada» enlloc de
«tornada al cole», calcada en el francès «rentrée», la paraula «sucrat» més
propera del francès «sucré» que del seu corresponent català «dolç». Es pot
comprovar el mateix fenòmen amb la paraula composta «peça de moneda»
calcada del francès «pièce de monnaie» enlloc de la paraula «moneda». Passa
el mateix amb l’expressió senzilla «així» que esdevé composta en el català de
mestres en «com així», suposadament per imitació del francès «comme cela».

La seva pronunciació del català s’aparenta més a l’estàndard que no pas
al rossellonès, per l’ús de les set vocals de l’estàndard i no de les cinc del
dialecte rossellonès 9. De fet, consta que respecten la pronunciació de la vo-
cal «o» tònica en [o] i de la «o» àtona en [u] i que fan ús de la vocal neutra.
També consta en el seu discurs la presència d’esdruíxols, que generalment
desapareixen en català septentrional. En aquest context, la mestra de mitjana
secció (MS) presenta particularitats. Ella desconeix la vocal neutra i doncs
realitza fonèticament el grafema «a» en posició àtona en [a] i el grafema «e»
en [əә] o [ε], no pas per influència del rossellonès sinó pel seu origen andorrà,
puix que la variant noroccidental, a la qual pertany el català d’Andorra, des-
coneix la vocal neutra. Així la frase «hi havia una vegada…» la pronuncia
[jabβijaunaβegaδa] quan en català estàndard es diria [jaβiaunaβəәgaδa], i «si
trec aquell número del mes…» ho diu [sitrεkakελnumεruδεlmεs] enlloc de
[sitrεkakελnuməәruδəәlmεs].

Globalment, el català de les mestres té tendència a aproparse més de
l’estàndard que del rossellonès. Malgrat tot, és una barreja de les dues va-
riants, addicionalment amb una influència certa del francès, sigui mitjançant
els gal·licismes introduïts indirectament a través de l’occità o directament pel
contacte amb el francès. De fet, sobre aquest punt, cal notar que el seu
discurs de paraules franceses, més aviat connectors com «donc», «alors» o
per a introduir oracions subordinades: «he demanat à ce que tothom miri».
Independentment d’aquestes interferències puntuals, el català parlat per les
mestres va inspirar aquest comentari d’una d’elles: «Quan nosaltres aquí les
mestres parlem català, algú que ve d’Andorra o ve de Barcelona diu aquestes
són de Perpinyà [...]. Jo també, jo quan arribo a Andorra me diuen: “uy! tens
un accent francès!”».

El català de les Atsem s’assembla molt amb el català de les mestres, tot i
que amb petites diferències. Una diferència important a nivell d’adquisició és
que per les Atsem el català és la llengua familiar adquirida a la infància
(almenys amb un dels pares), però que un moment donat l’han deixat de
parlar. Així, dos d’elles confessen que per a elles el català va ser una llengua
«latent», és a dir «que és al cap, però que no és oportú parlar», o «aquesta
llengua es va quedar un moment morta dins el meu cap, [...] vull dir no l’he
parlat molt temps». Per descomptat, mai no ha sigut objecte d’estudi
acadèmic. De fet, només és una llengua de treball, puix que el català no el
parlen a casa amb els familiars. Es per això que probablement es noten

9. Els sons [i], [a], [e], [o], [u]
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menys segures i menys afectades per l’estàndard que les mestres. Malgrat
que fa molt anys que ocupen aquesta plaça de treball per la qual el català és
obligatori, la seva inseguretat lingüística respecte al català no ha desaparegut
del tot. Es pot comprovar en el lèxic, que mostra una clara influència del
francès, més que en el cas de les mestres. En el cas de les Atsem, hi ha una
tendència compartida per les tres a manllevar directament paraules franceses,
paraules aïllades com «donc», «parce que», «alors»… o manlleus més impor-
tants: «i donc à table nosaltres parlaven català», «he posat català, parce que
bon la meua mare ha dit posa català» En canvi no apareix cap rossellonisme
lexical; és doncs, fora del fenòmen interferencial, més normatiu que no pas
dialectal. La seva inseguretat lingüística es manifesta pels nombrosos errors
gramaticals resultat a vegades d’una mediatització pel francès; per exemple,
es pot sentir «parlíem el català d’aquí», «no menja res només dos troç de pà».

De fet, són menys estandaritzades i més properes del rossellonès; diuen
que «parlen el català d’aquí». Es nota aquest fenòmen en l’aspecte mor-
fosintàctic, i en particular les conjugacions. La primera persona del singular
del present en -i, «parli el català d’aquí», «arribi pas a parlar francès», són
usos molt compartits per les Atsem. També els adjectius possessius propis
del rossellonès tenen un ús rellevant entre elles, per exemple: «a meua casa»
enlloc de «a casa meva»; un altre aspecte es la negació que queda reduïda a
«pas» enlloc de «no... pas...»: «arribi pas a parlar francés»; també consta l’ús
de l’auxiliar «esser» conjuntament amb «haver»: «quan sóc entrat feia la
neteja».

La fonètica és un àmbit on es pot notar la presència del rossellonès més
que de l’estàndard. Al contrari de les mestres, les Atsem tenen un sistema
vocàlic més reduït, característica pròpia del rossellonès respecte a l’estàn-
dard. Per exemple, enlloc de realitzar fonèticament el grafema «o» tònic en
[o], el pronuncien [u], igual que si fos una «o» àtona. Així, quan C... diu: «no
feu soroll» ho pronuncia [nofewsuʁuj] enlloc de [nofewsuroλ]. Una altre
diferència és l’accent més afrancesat que tenen, particularment rellevant en la
pronunciació de la [r], que no realitzen bategant i encara menys vibrant, sinó
a la francesa, és a dir uvular [ʁ].

Els models de català que senten els nens per part dels adults, no és
estrictament parlant el català central estàndard, però més aviat un híbrid, un
compromís entre el català estàndard, el rossellonès (que ja és una mena de
«barreja» d’occità i de francès) i de francès.

La diferència entre els dos grups d’adults estudiats és la proporció
variable de cada modalitat lingüística dins el seu discurs: més estandaritzat
en el cas de les mestres, més rossellonès i afrancesat en el cas de les Atsem.

4. El discurs dels nens
Malgrat les múltiples influències, el que sobta és la relativa homogeneïtat del
català parlat pels nens. També, com era d’esperar, és calcat dels adults,
sobretot de les mestres. En l’àmbit de la morfosintaxi i del lèxic, la influència
dels adults, i sobretot de les mestres més que de les Atsem, és el seu model
exclusiu. Es nota en particular una clara influència del rossellonès, per
exemple, a les conjugacions, amb l’ús de l’auxiliar «ser»: «sóc anat a
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l’aniversari de G...» i també de la primera persona singular del present en -i,
així com els pronoms personals «me, te, se»: «feia expressament de se
trepitjar els peus i la cua». De fet, el català parlat pels nens fluctua en funció
de la seva mestra del moment. És per això que els rossellonismes abunden
més en el seu català des que són amb la mestra de CP, que no pas amb les
altres. Es pot dir, doncs, que a nivell morfosintàctic, el català dels nens és
una síntesi dels elements comuns a totes les mestres, que poden sentir any
darrere any, amb una influència molt particular de l’actual mestra. Es pot
afirmar en aquest aspecte que es tracta d’una influència de les mestres i no de
les Atsem, puix que elements recurrents del parlar d’aquestes no apareixen al
català dels nens, fins que l’usa una mestra, com és el cas amb les termina-
cions en -i o amb l’ús d’ «esser».

També cal destacar la inseguretat lingüística dels alumnes en català en
relació amb el francès, malgrat els quatre anys escolaritzats en immersió.
Això ho lamenten molt les mestres, puix que, segons elles els alumnes tarden
cada vegada més a adquirir la competència suficient per a desenvolupar una
competència activa (parla). Aquesta inseguretat és visible quan els nens
canvien de llengua ràpidament i espontàniament, abandonant el català pel
francès, cosa que encara passa a la classe de gran secció. En CP la insegu-
retat es manifesta pel fet que els nens no gosen agafar la paraula, fent
intervencions molt breus, o quan ho fan (obligatòriament en català) pro-
dueixen un discurs amb errors com: «dissabte sóc anat a l’aniversari de G...»
enlloc de «dissabte vaig anar a l’aniversari de G…», on l’alumne usa el
passat compost com ho faria en francès; també es pot sentir: «demà vaig
anar al futbol», construcció verbal calcada del francès «je vais aller» enlloc
de «demà aniré al fútbol». També es poden notar per part seva vacilacions en
l’assumpte de l’acord dels verbs, pronoms, etc., com en aquests dos casos:
«va tornar a casa seves» o «tenia pues a l’esquenes». Són errors que normal-
ment no fan o fan molt poc en francès, per la qual cosa podem pensar que
encara no dominen aquells aspectes lingüístics en català. Però això, només
són mancances que possiblement es corregiran en el futur.

A nivell lexical, el vocabulari és per supòsit calcat del lèxic usat per les
mestres i per les Atsem, de forma relativament homogènia. Fan ús del mateix
vocabulari, sigui o no rossellonés, com per exemple «me dic G… i sóc una
nina». Mostren en aquest aspecte una gran capacitat d’adaptació; sent
aprenents del català, resolen els seus problemes lexicals no pas usant
paraules franceses sinó fent ús de barbarismes, és a dir, de paraules creades
des del francès catalanitzant-les, en casos d’ignorància. Per exemple, es pot
sentir una nena que presenta un àlbum i que diu: «la nena té una llampa
(lampe)» o recitant una poesia: «per fer un arbre cal una graina [grεna]
(graine)». Tot sent mostres de mancances, aquest fenòmen demostra per part
dels nens creativitat, una reflexió lingüística i un cert domini sobre la
construcció lexical en català, sigui de verbs o substantius, encara que el
francès sigui el punt de partida.

A nivell de pronunciació, han integrat elements de la parla tant de les
mestres que de les Atsem. Es pot comprovar que la seva expressió és en
general molt semblant a la de les mestres. Malgrat això, hi han dues carac-



LA QÜESTIÓ DE LA NORMA EN ELS APRENENTATGES PRECOÇOS DEL CATALÀ 383

terístiques divergents: primer, és la pronunciació del so [r], que les mestres
no han aconseguit influenciar de cap manera, i que els nens realitzen com en
francès, així doncs sense fer cap diferència entre la [r] bategant i la [R]
vibrant. Aquesta pronunciació que dóna un caràcter afrancesat, la tenen en
comú amb les Atsem i és una característica generalitzada entre els alumnes.
També afecta als dos alumnes catalanoparlants, malgrat que saben pronun-
ciar aquest so segons les pautes de l’estàndard.

Segon, allò que planteja problemes als nens és la realització de la vocal
neutra. Fora d’aquells que efectivament realitzen el so [əә], que no presenta
dificultats per un francòfon, els altres el realitzen de diferents maneres:
alguns la fan com si fos [ε] i d’altres com si fos un so mut. Aparentment, no
els planteja cap problema que aquest so àton tingui dues transcripcions
gràfiques, perquè, de fet, mai pronuncien la vocal neutra com una [a]. El fet
que la pronuncien [ε], majoritàriament en monosíl·labs com [dεl] per [dəәl] o
[pεʁ] per [pəәr], potser que és una influència del català noroccidental (Andor-
ra) de la mestra de mitjana secció. També hi han molts alumnes que, exage-
rant el caràcter àton de la vocal neutra, no la pronuncien quan és una final,
com és el cas de la [əә] final en francès. Aquest ús molt extens, encara que no
unànim, dóna realitzacions com aquestes: la frase «van veure un drac que
volia menjar animals. Era un drac gros i vermell, tenia pues a l’esquena, una
llengua molt grossa i punxaguda» es pronuncia així [banbewʁundʁakke
vuljamenaanimals, εʁundʁakgʁosibeʁmejtəәniapuəәsalεskεnunajεngwamolgʁo
sipuntʃəәgut]. Aquesta pronunciació provoca reaccions normatives per part
d’uns alumnes. Efectivament, s’ha pogut sentir en boca d’una nena catalano-
parlant en un diàleg amb una companyera: «mais non G..., on ne dit pas
[bok], on dit [bokəә]».

Pel que fa a la fonètica, també segueixen el model dels adults, com que el
català és una llengua exclusivament escolar, tot realitzant una mena de
compromís entre el català parlat per les mestres i les Atsem: la pronunciació
correspon més aviat al català estàndard; en canvi, els rossellonismes, en
aquest aspecte, són inexistents. Però també han adoptat una pronunciació
afrancesada del català. En això han seguit sobretot l’exemple de les Atsem.

És evident que les mestres i les Atsem influencien el català parlat pels
escolars. A vegades unes més que les altres: les mestres en els aspectes mor-
fosintàctics i lexicals, i les Atsem en la pronunciació. Les peculiaritats del
parlar dels nens respecte a l’estàndard català potser s’ha d’explicar com a
conseqüència de l’entorn majoritàriament francòfon dels alumnes, tant dins
com fora de l’escola, o inclòs de la classe. En efecte, cal dir que inclòs a una
escola on es practica la immersió total, l’ús del català per part dels alumnes
roman minoritari. El català no és la llengua dels nens a l’escola, sinó la
llengua dels adults que proven d’influenciar els usos lingüístics dels alumnes.
De fet, sembla que no ho aconsegueixen, puix que només parlen català a
classe quan resulta quasi bé obligatori. Fora de classe, al pati, per exemple, o
a les activitats fora de classe, els alumnes s’expressen entre ells en francès,
sense cap excepció. Inclòs dins el marc de la classe, el francès és la llengua
d’intercanvi habitual entre els alumnes. També s’ha donat el cas que alumnes
catalanoparlants escolaritzats a l’escola Arrels, han acabat parlant francès
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amb els companys a l’esbarjo, i el català l’han confinat a l’espai de la classe.
Així, la fonètica més o menys afrancesada a l’entorn de l’escola, carac-

terística més acusada entre les Atsem, influeix el català dels alumnes, però
sobretot valida la seva tendència natural a introduir més característiques
fonètiques del francès en el seu discurs en català, per ser per ells la llengua
dominant. De cara a les dificultats fonètiques, la seva estratègia consisteix en
resoldre-les, manllevant els sons del francès més propers del català. Aparent-
ment, no busquen realitzar els sons com l’estàndard, no perquè l’escola no
els hi proporciona el model adequat, sinó perquè la seva pronunciació la
validen les Atsem que, ho vulguin o no, actuen com a model. També s’ha
comprovat entre els pocs alumnes catalanoparlants natius, que adapten la
seva pronunciació més estàndard a la pronunciació de la classe, seguint de fet
una estratègia d’adaptació al grup. Així, allò que segueixen no és una norma
lingüística sinó una norma d’ús, és a dir:

une instance légiférante supra-individuelle et une réalité linguistique collec-
tive prenant la forme d’un registre partiel spécifique : c’est la communauté
qui précise les règles et leurs applications d’après l’usage effectif de la
langue ; la régularisation se fait d’elle-même parmi les locuteurs. On s’ap-
plique à être linguistiquement conforme au comportement de la majorité
[…]. 10

De fet, quan no pateixen pressió (del grup, dels adults) tornen cap a una
fonètica estàndard.

El català dels nens és doncs molt influenciat pel francès, llengua que
deixa la seva marca en el català a tots els nivells. Però potser no cal ser
alarmista, perquè hi ha també una forta influència del català en el discurs dels
nens quan parlen francès. Així es pot sentir paraules catalanes adaptades al
francès com: [ʁudon] (rodones) per «cercles», [mãtid] (mentides) per «men-
songes», [ʁaj] (ratlla) per «trait», [kastaŋ] (castanyes) pour «chataignes».
Aquestes adaptacions les integren al seu discurs en francés, per exemple: «tu
dis des [mãtid], je vais dire de toi à la maîtresse»; les adaptacions es poden
acumular com en aquest exemple: «j’ai une [fiĉ] qui est [akabaδa] dans la
[kaʁpεt]», que en català ccorrespondria a «tinc una fitxa acabada dins la
carpeta». Aquest fenòmen es pot comprovar ja en els anys de parvulari, com
per exemple a la classe de mitjana secció, on s’ha pogut sentir com a resposta
a la pregunta feta per una mestra: «Què passarà aviat? On va changer de
“pagine”». La interferència és un fenòmen que apareix doncs molt d’hora i
que no es pot explicar per mancances en francès, ja que moltes vegades es
tracta de paraules molt corrents i conegudes pels nens. Potser que es poden
explicar per un ús molt freqüent d’aquestes paraules dins el marc de la classe,
per la qual cosa, acaben impregnant el francès. En canvi, les interferències
que es comproven en català, son més aviat imputables a ignoràncies en
català, que porten doncs el nen a fer creacions lexicals a partir dels seus
coneixements.

Finalment, el que es pot concloure és que, com era d’esperar, el català
dels nens escolaritzats a l’escola Arrels és lògicament molt semblant amb el

10. Bodo Muller, dins Christian Baylon, Sociolinguistique, sociéte, langue et discours, Paris, Nathan,
1991, p. 170.
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català dels adults amb qui més es comuniquen i que actuen com a model. El
català parlat dins l’escola no és ni l’estàndard ni és rossellonès. I així es pot
caracteritzar la llengua dels alumnes immersos en català. Però les seves
característiques fonamentals són que el francès, com a llengua dominant, és
molt i molt present a tots els nivells, tant lexical, morfosintàctic com fonètic.
Es pot suposar que en el futur, degut a l’edat molt jove de la mostra, aniran
millorant el seu nivell lingüístic, hi haurà cada vegada menys mancances, i
podran separar els dos codis lingüístics. Però és veritat també que el català
probablement romandrà una llengua minoritària tant dins l’escola com afora.
El rossellonès ja és bastant mediatitzat pel francès, sigui directament sigui
indirectament mitjançant l’occità que ha integrat una gran quantitat de
gal·licismes; sembla que en el futur, sense cap organisme oficial de promoció
i defensa, el català del Rosselló serà cada vegada més afrancesat, fins arribar,
potser, a ser més una variant del francès que no pas del català.
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1. Marc de referència
El perfil i els interessos dels estudiants que arriben a les universitats fran-
ceses i escullen el català com a llengua en iniciació (actualment, sovint inclòs
a Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines - Lansad) ha canviat en els
darrers anys. Ja no trobem fonamentalment estudiants especialistes de
Licence espagnol (LCE). Avui l’espectre és molt més ampli, amb la qual
cosa, tenim a l’aula, junts, alumnes d’espanyol i alumnes de disciplines tan
diferents entre elles com Arts du spectacle, Archéologie, Sociologie, Psycho-
logie, Langues Étrangères Appliquées, Staps, Info-com, Histoire de l’art,
Géographie, per citar-ne algunes. A Rennes 2, en concret, en el grup de
primer any d’aquest curs 2010-11, el 54% dels estudiants prové de la Licence
espagnol, però el 46% de tota aquesta altra munió d’opcions. Al grup de
tercer, la relació de forces és de 66% a 44%, però a favor dels no espe-
cialistes d’espanyol.

Ens trobem, doncs, davant d’estudiants, certament amb interès per des-
cobrir «l’Espagne», molt atrets per Barcelona, però sense altres coneixe-
ments sobre Catalunya –i, en general, sobre el conjunt dels territoris on es
parla català– que els que han adquirit al llarg d’un viatge turístic o d’un
intercanvi lingüístic durant el seu ensenyament secundari, a tot estirar. Sense
gaire coneixements, doncs, sobre l’àmplia realitat social, cultural i lingüística
en el si dels territoris del domini cultural català. Tot el que saben alguns és
que «là-bas, ça parle catalan».

És un públic que arriba a les aules amb un bagatge cultural, el francès,
que marca unes representacions socials i sociolingüístiques 1 tendents a
considerar les situacions de monolingüisme dins la societat com un estat
lingüístic «natural», ja que correspon a la seva pròpia experiència lingüística
principal. La diversitat lingüística i cultural del nostre món és objecte, doncs,
per a molts estudiants, de poca reflexió prèvia i de gran descoberta.

Com ensenyar llengua catalana a aquests alumnes? Com presentar el
panorama sociocultural i sociolingüístic català? Com ensenyar llengua, cultu-
ra i societat, procurant que l’engranatge funcioni i cada un dels aspectes

1. Una representació social és una idea compartida d’una realitat social concreta. La noció va ser
descrita per primera vegada per S. Moscovici en la disciplina de la psicologia social. A França va ser
desenvolupada per Doise i Jodelet i va passar a la sociolingüística, que l’ha desenvolupat en els
darrers decennis. (H. Boyer, 2001: 30)
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socials sigui presentat sense poder ser deslligat dels aspectes lingüístics?
Com fer avançar els alumnes cap a una sensibilitat positiva envers les llen-
gües i les cultures minoritzades com a patrimoni de la humanitat? Com pre-
sentar el català com una llengua viva, present socialment, portadora d’identi-
tat, llengua comuna per a molts dels ciutadans de Catalunya, factor d’inclusió
social?

Aquest és el repte pedagògic i didàctic que entenem que es presenta
actualment a les nostres aules. De la nostra tasca com a docents depèn que
els alumnes es desvetllin a qüestions sociolingüístiques que sí que ocupen –i
preocupen– la societat catalana i la seva comunitat científica. Entenem que la
nostra responsabilitat és, doncs, presentar, en algun moment de l’aprenen-
tatge dels nostres alumnes, els aspectes primordials de la interfase llengua i
societat en els països de parla catalana i permetre’ls que elaborin, així, una
mirada pròpia.

2. Objectius
A Rennes hi ha ensenyament de català des de l’any 1969. Als estudis de
Licence fem una iniciació a la llengua a primer curs (A1 i part de l’A2 del
Marc Europeu Comú de Referència MECR, 104 hores lectives); a segon
curs, de les 78 hores lectives, un terç el dediquem a l’exposició dels aspectes
de civilització 2 dels Països Catalans i la resta d’hores a continuar la
programació del nivell A2, adaptada al català per la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya (nivell Elemental) 3; a tercer curs,
tornem a dedicar el total de 78 hores lectives a fer avançar l’estudiant cap a
un nivell Intermedi (B1 del MECR). També intervenim en la preparació de
l’examen oral del concurs d’Agregació d’espanyol, opció català, i a Màster 1.

Aquesta comunicació sorgeix de la necessitat que es dibuixa al curs de
Licence 2 de redefinir la manera de presentar els continguts de civilització 4.
El fet que el públic a les aules hagi esdevingut molt heterogeni i amb motius
molt diversos per inscriure’s a fer català –deixen de ser interessos purament
de caire filològic i passen a ser de caire més aviat social i cultural– provoca
un canvi en la manera com hem de transmetre els continguts de civilització.
Continuem volent que aquests continguts constitueixin un panorama ampli
dels aspectes socials i polítics; artístics i culturals, especialment literaris i,
sociolingüístics, més rellevants, però ens adonem que el punt de partida no
pot ser el mateix que fa uns anys, quan el públic era fonamentalment
especialista en llengua espanyola. Conceptes culturals que fa un temps eren
coneguts prèviament pels alumnes avui han de ser explicitats i presentats
amb mètodes didàctics renovats.

2. El sistema educatiu universitari francès preveu hores lectives dites de «civilisation», dedicades a
mostrar a l’alumne d’una llengua estrangera un panorama sociocultural que inclou la història, la
literatura i les arts, l’organització social i política, etc.
3. Podeu trobar les programacions de llengua catalana al web de la Generalitat de Catalunya.
4. Una definició clàssica de civilització la dóna Tylor al 1871. La trobem citada per Cuche (1996:
16): « Culture ou civilisation, pris dans son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout complexe
qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, le droit, les coutumes et les autres
capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société ».
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Despertar l’interès per l’àrea cultural i lingüística catalana esdevé, doncs,
un objectiu primordial. Com fer-ho, però?

Durant el curs universitari 2009-2010 ens hem donat un temps de reflexió
per construir una proposta que sigui vàlida. Per primera vegada, hem
desdibuixat la frontera entre els continguts de civilització i els continguts de
llengua de Licence 2 i hem treballat per fer aprendre civilització posant els
continguts de llengua al seu servei (programació de nivell Elemental de la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i programa
adaptat per l’Institut Ramon Llull).

Amb el marc de referència que hem descrit més amunt com a teló de fons,
en aquesta comunicació presentem les línies generals d’una proposta didàc-
tica per treballar la programació de llengua (nivell Elemental-A2) a partir
d’un centre d’interès a l’aula, la diversitat, i sobre la base dels continguts de
civilització de segon curs.

Això ens permet acostar-nos a la problemàtica del català, llengua
minoritzada, i argumentar sobre la seva presència a França i a Espanya.

Ens proposem:
1. Trobar punts d’interès comú a tots els alumnes, des dels quals puguem

comprendre la societat a la qual ens apropem i la seva producció cultural.
2. Explorar, analitzar i comprendre, des d’una perspectiva pedagògica, les

representacions sociolingüístiques diverses des de les quals partim en tant
que individus immersos en una societat concreta.

3. Donar elements que ampliïn el coneixement sobre les llengües com a
patrimoni immaterial de la humanitat.

4. Presentar els continguts de l’assignatura amb el suport de les noves
tecnologies a l’aula i dels documents audiovisuals que hi trobem.

3. Les llengües, un gran tresor… però desconegut!
De quina matèria primera disposem? Què saben els alumnes que ens arriben
a les aules? La detecció del punt de partida ens ajudarà a plantejar el nostre
treball a l’aula.

En una enquesta anònima que els alumnes emplenen a començament de
L1, podem constatar que el coneixement sobre les llengües és més aviat difús
i tendent a reproduir ideologies lingüístiques adquirides socialment 5.

Preguntats per les llengües parlades a diversos estats del món, podem
veure que la confusió sol ser important. Hem escollit tres llengües i fem la
llista de les diferents respostes que hi va haver a l’aula.

Suïssa: A. Francès i alemany; B. Francès i suís; C. Francès; D. Francès,
alemany i suís; E. Francès i anglès; F. Suís alemany, italià i romanx;
G. Francès, alemany, italià i anglès; H. Francès, alemany, suís i italià; I. No
ho sé.

Itàlia: A. Italià, francès, llengües regionals (?) (llatí); B. Italià, llengües
regionals, llatí; C. Italià, Italià i sicilià; D. Italià i anglès; E. Català i italià;
F. Italià i francès; G. Italià, francès i llatí.

5. Vegeu el formulari de l’enquesta als annexos d’aquest article.
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Senegal: A. Francès i wòlof; B. Francès i senegalès; C. Francès i anglès;
D. Francès i dialecte; E. Francès i dialecte(s); F. Anglès, francès i senegalès;
G. Francès i segurament altres llengües indígenes; H. Francès i una llengua
africana; I. Francès.

Observem diversos fenòmens a través de les respostes. El primer és que
sempre apareix l’anglès, prova de la seva presència indiscutible com a
llengua internacional en la representació social dels estudiants. Els estudiants
no fan distinció entre tipus de presència social de les diverses llengües, tot i
que va ser especificat que parlessin de les llengües constitutives de cada
territori. Sol passar, també, en segon lloc, que el nom del país es pren per
anomenar una de les llengües parlades, tant si existeix com a tal, com en el
cas de l’italià, com si no existeix la denominació, com en el cas del suís o del
senegalès. El tercer fenomen que podem observar és que les llengües colo-
nials, que sovint són encara avui oficials en alguns països africans, són
sempre presents i encapçalen la llista de l’alumne. De vegades, són simple-
ment les úniques que l’alumne esmenta, de vegades van acompanyades de
llengües locals, sovint només una, reproduint així l’esquema un país-una
llengua: cap altra llengua parlada al Senegal a part del wòlof, per exemple, o,
en tot cas, un difús plural sense noms concrets. Aquestes llengües locals
tenen per a molts dels alumnes un estatus més aviat difús: són llengües
indígenes, dialectes. La confusió terminològica està servida i entronquem
directament amb la tradició sociolingüística francesa, on la frontera entre
llengua i dialecte sol ser una frontera entre francès i la resta de llengües i/o
variants geogràfiques dialectals sense estatus de llengua oficial. La visió
vertical, jerarquitzada, de les llengües és present via el seu estatus lingüístic,
l’ordre d’aparició de les llengües esmentades, etc.

Estirant una mica més el fil de les representacions sociolingüístiques de
què són portadors els alumnes renesos, enguany hem proposat un exercici-
trampa dins l’enquesta d’inici de curs. Es tractava de comentar l’afirmació:
«Le français est une des plus belles langues du monde».

A partir del XVII, amb el francès del Grand Siècle i una mica més tard
amb el treball acadèmic del moviment de les Lumières, les elits culturals
creuen que la llengua ha arribat a la seva màxima esplendor, que ha assolit
gairebé la perfecció. Es gesta i es vehicula la idea que el francès és expressió
de «perfecció» lingüística. Aquesta idea sembla haver estat acceptada i
adoptada com a representació social i nosaltres ho hem volgut comprovar
proposant als alumnes que comentin aquesta afirmació i poder, així, a classe,
parlar de jerarquia de les llengües, d’idees vehiculades col·lectivament, de
valors acordats a les llengües, etc. Només a tall d’exemple, reproduïm
algunes respostes significatives:

Declaracions que es decanten pel SÍ:
Je pense qu’en effet, le français est l’une des langues les plus belles du
monde car tout d’abord elle est difficile à maîtriser. Ses sonorités sont plus
fluides que l’allemand ou le russe, par exemple. C’est une langue latine qui
comme l’espagnol ou l’italien est agréable à écouter.
Je pense que oui car chaque pays possède sa propre richesse. En tant que
citoyenne de notre pays il est important de défendre nos valeurs. Chaque pays
possède son propre « trésor». Il faut être fiers de nos valeurs. Le français est
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une langue riche mais complexe. Mais le parler est magnifique. Chacun
apporte sa propre touche personnelle notamment avec nos accents.
Le français est la plus belle langue du monde. Il n’y a pas que les français qui
le disent, il y a beaucoup d’étrangers !
Effectivement, le français est tel que la phrase le décrit, en effet cette langue
est gracieuse, belle à l’écoute. Elle est complexe et demande un apprentissage
rigoureux pour la maîtriser, c’est pourquoi elle ne peut pas être totalement
dominée. C’est son lexique chargé qui en fait également une langue
intéressante, riche en vocabulaire.
Le français est une belle langue, les sons sont agréables à l’oreille, ce n’est
pas une langue violente, mais elle est difficile à parler. Je ne trouve pas que
ce soit la plus belle au monde car l’espagnol, par exemple, est beaucoup plus
chantant, c’est la plus belle langue pour moi.

Declaracions que es decanten pel NO:
Je ne pense pas que la langue française soit la plus belle langue du monde.
Malgré tout, elle vient du latin, comme l’espagnol et l’italien, ce qui la rend
plus belle que l’allemand à mes yeux.
Je dis non car pour moi c’est l’espagnol. Je trouve qu’il n’y a aucune

mélodie dans cette langue, qu’elle est trop complexe. Et la vrai langue
française n’existe plus aujourd’hui car elle est déformée par toutes les
nouvelles générations (verlan…). Donc, non, ce n’est es pas une !
Non, je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas une langue agréable à l’oreille, elle
ne chante pas. On n’a pas une image de beaux paysages ensoleillés lorsqu’on
pense au français. De mon point de vue, c’est une des pires langues au
monde. Il y a de très belles langues (espagnol, portugais, arabe, Ingala,
italien…) mais le français n’en fais strictement par partie. Je n’aime pas mon
pays, je n’aime pas ma langue mais j’aime la Bretagne.
Així doncs, ens cal constatar que partim d’un coneixement de les llengües

que és escadusser i que els nostres alumnes són portadors de les repre-
sentacions socials esteses i acceptades per la comunitat lingüística. Aquestes
constatacions ens ajuden a reorientar els nostres cursos de civilització.

Com ensenyar, doncs, civilització catalana? D’on hem de partir perquè
tothom es pugui sentir implicat en el procés de descoberta de la societat
catalana i la cultura que vehicula? Com provocar un clima de comprensió
d’una realitat sociopolítica complexa i allunyada de la realitat sociopolítica
de França? Com parlar de la identitat catalana? Com parlar de la presència
social de la llengua catalana i del contacte amb el castellà i el francès? Com
parlar de la història i de la visió particular que en té la comunitat catalana?
Com parlar de la tensió sociopolítica i socioeconòmica entre Catalunya i
l’Estat espanyol, actualment?

4. Orientacions pedagògiques
En l’esforç d’aquesta reflexió pedagògica, ens vam adonar que hi ha una
pregunta que pot fer d’eix vertebrador de la nostra proposta didàctica. Es
tracta de preguntar-se més aviat Què volen els catalans? 6 i no tant Qui són
els catalans?, que seria la pregunta que tradicionalment ha fet de teló de fons

6. Adapteu-ho, segons les necessitats concretes de la vostra aula, a les diverses denominacions arreu
del domini lingüístic.
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de les classes de civilització.
Perque resulta que els catalans volen exactament allò que volen tots els

altres éssers humans: ser feliços i que els deixin fer la seva. Ni més ni menys.
Així, el nostre fil didàctic esdevé un treball per tal que els alumnes s’adonin
que la matèria que tenim entre mans és exactament la detecció, l’anàlisi i la
comprensió dels factors que determinaran aquesta recerca del «ser feliços»,
que els catalans comparteixen amb la resta de la humanitat i que explica el
funcionament de qualsevol altre grup humà organitzat. Perquè la història dels
pobles s’explica també fent-nos conscients de les emocions col·lectives que
hi ha al darrere dels esdeveniments i dels projectes.

Hem organitzat la nostra proposta en 6 eixos.
Per ser feliços necessitem:

1. Sentir-nos part d’un grup (o més): pertinença
2. Sentir que els altres ens reconeixen: reconeixement
3. Saber que n’hi ha d’altres que són diferents i acceptar altres maneres de

ser i de fer: acceptació de l’alteritat
4. Saber comunicar-nos efectivament amb els altres: comunicació
5. Sentir-nos estimats i estimar algú, alguna cosa: amor-estimació
6. Ser capaços de crear, deixar un llegat: creació

La nostra proposta, tot i que incipient i en fase d’experimentació a les
aules, pretén presentar els aspectes socials i culturals dels països de parla
catalana fent confluir l’ensenyament comunicatiu de L2, amb el treball sobre
aspectes bàsics de la intel·ligència emocional, conceptualitzada per H. Gardner
(1983) a la teoria de les intel·ligències múltiples i popularitzada per D. Gole-
man (1995) als anys noranta. No coneixem treballs en didàctica de segones
llengües per a un públic adult que s’acostin a la proposta que fem de tractar els
continguts culturals partint d’eixos afectius i incorporant-los a l’ensenyament
comunicatiu, però estem convençuts que en les pràctiques diàries dels
ensenyants de llengua hi ha tot un seguit d’estratègies que s’hi acosten molt. A
França, explicar la realitat catalana no és fàcil en la mesura que la situació
sociopolítica i sociolingüística s’allunya del que un estudiant francès viu com a
«normalitat» a l’interior del seu país. Què volen aquests catalans, per què
s’entesten a presentar-se com a diferents dels altres espanyols, per què estan
en conflicte amb la resta d’Espanya (com a subjecte polític)? Són les pre-
guntes que més interroguen els nostres alumnes. Pretenem, doncs, que els
alumnes de català tinguin un quadre de referència que els ajudi a situar millor
les causes de l’existència d’aquesta comunitat cultural i lingüística integrada
políticament a l’Estat espanyol i a l’Estat francès.

A continuació us presentem la graella que integra tots els factors que
tenim en compte a l’hora de programar els continguts i preparar les activitats
del curs de civilització. Dividim els continguts segons aquests sis grans fils
conductors:
1. Eix afectiu.
2. Representacions socials, actituds, ideologies, valors.
3. Contingut sociocultural.
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4. Documents, instruments, fonts.
5. Habilitat lingüística.
6. Funció textual general.
7. Patró discursiu: descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu i expressiu.
8. Gramàtica.
9. Lèxic i expressions.
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Continguts

Eix: pertinença

Tot comença quan ens preguntem qui som: el segle XIX, l’impacte del
moviment romàntic com a despertar col·lectiu. La Renaixença. Jacint
Verdaguer i la creació dels mites fundacionals. El passat èpic: l’edat mitjana
i el domini del Mediterrani, les quatre cròniques, Tirant lo Blanc. L’exis-
tència de la cultura i de la literatura catalanes: discurs de Quim Monzó a la
Fira del llibre de Frankfurt 2007.
Quan descobrim que som alguna cosa, descobrim el grup de pertinença i ens
organitzem políticament a l’entorn de la reivindicació del que creiem neces-
sitar: del naixement del catalanisme polític a la Segona República Espanyola.
Els grups polítics actuals: d’on vénen, quines tesis sostenen.
Ens reconeixem a través de símbols compartits per tota la comunitat. Del
reconeixement dels signes d’identitat propis i de la seva reproducció social.
L’exemple de la cultura popular al tombant del segle XX-XXI com a senyal
de vitalitat: exemples treballats especialment, els castellers, el tió de Nadal;
de Lluís Llach als grups musicals del s.XIX. El FC Barcelona: el planter com
a exemple.
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De la definició del que és «ser català» que es vehicula al s.XX. Les migra-
cions de la primeria del s.XX i la primeria del s.XXI. Les identitats del
migrant: Integració? Assimilació? Aculturació? La llengua catalana com a
factor de cohesió social: situació actual.
La imatge pròpia: de l’autoodi a l’assertivitat i la legitimitat del que volem.
Les noves generacions: democràcia, escola en català, mitjans de comunicació
propis (TV3 com a emblema). Exemples d’organitzacions que pretenen
explicar punts de vista propis: el Col·lectiu Emma com a exemple.

Eix: reconeixement

De l’intent de ser reconegut: un repàs als discursos. De la pedagogia a
Espanya a la fatiga dels discursos. Dues visions d’Espanya? Pregó de les
Festes de la Mercè 2010 de Joan Margarit. Discurs de Joan Solà al Parlament
de Catalunya. La catalanofòbia en alguns mitjans de comunicació espanyols.
Dels objectius del catalanisme polític: Espanya i la seva modernització; del
pacte constitucional de 1978 a les conseqüències de la sentència de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya per part del Tribunal Constitucional al 2010.
La ferida del no-reconeixement: la Guerra de successió a la corona espa-
nyola, 1714, el Decret de nova planta. Del cop d’Estat de Franco i de
quaranta anys de prohibicions i de somnis trencats. La lluita contra el
franquisme: darreres execucions. Vencedors i vençuts a l’Espanya del s.XX.
El s.XXI i els seus reptes.

Eix: acceptació de l’alteritat

La consciència de diferència respecte de l’altre: el contacte entre comunitats
lingüístiques i culturals diferents a través de la relació política de dominant-
subordinat: representacions socials. Joan Maragall i l’Oda a Espanya. La
pèrdua de les colònies espanyoles al tombant del s.XIX i industrialització de
Catalunya. La sociolingüística del conflicte de llengües. Els anys 80 del
s.XX i la construcció d’una política lingüística: La normalització.
Benvinguts, benvingudes. El fenomen migratori al s.XXI. Les iniciatives en
pro de la cohesió social d’una societat amb una ciutadania de procedències
molt diverses a l’alba del s.XXI. El boom econòmic de final del s.XX. La
llengua catalana com a factor de cohesió social: Plataforma per la llengua,
Voluntaris per la llengua…
La diversitat lingüística a l’interior del territori al s.XXI, nou patrimoni dels
catalans. Presència de 300 llengües. D’on provenen les actituds lingüístiques
dels catalanoparlants amb els nouvinguts? Dades sociolingüístiques sobre la
vitalitat del català. D’on provenen les paraules del català? El viatge de les
paraules a través del planeta i del temps.
La mirada del que ve de fora i esdevé membre de la comunitat: Najat El
Hachmi, Mattew Tree, com a exemples.

Eix: comunicació

Ens comuniquem mitjançant una llengua. Què en fem, d’aquesta llengua que
parlem d’antic? Del període de codificació contemporani: Pompeu Fabra,
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l’IEC, el Primer Congrés de la Llengua Catalana de 1906. Estandardització.
Divisió geogràfica dialectal: trets distintius. L’Alcover-Moll. La literatura
d’exili. Els escriptors del període democràtic. La renovació de la llengua
emprada per a la literatura als anys 80: Barbal, Moncada, Cabré Monzó,
Pàmies, Moliner, Sànchez Pinyol. El discurs de Jaume Cabré, Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes.
D’on ve i on va aquesta llengua? Els primers textos: Homilies d’Organyà i
Forum Iudicum. Ramon Llull, el pare medieval que la porta al nivell escrit.
Per a què escrivia Ramon Llull: confluència del llatí, de l’àrab i del català.
L’edat mitjana, un món de lluites pel territori i per la religió. L’expansió de
la Corona catalanoaragonesa. El català contemporani, llengua de deu milions
de ciutadans europeus. El reconeixement de la llengua catalana en el
panorama lingüístic europeu i al si de les institucions de l’Estat espanyol. El
català a l’era de les noves tecnologies.
Mirar cap a Europa: l’art nouveau, els pintors i escultors catalans al París de
començament del s.XX. L’assemblea de les regions, l’Euroregió, l’arc
mediterrani, les relacions transfronteres entre Catalunya Nord i Catalunya
Sud. La creació de l’Institut Ramon Llull i les seus a les grans capitals euro-
pees.

Eix: amor-estimació

Sant Jordi, o l’art de celebrar l’amor i regalar cultura. L’intent d’interna-
cionalització del 23 d’abril.
Les ferides emocionals duren molt de temps i són difícils de superar. Les
ferides d’una guerra fratricida. De la rancúnia de la postguerra civil durant el
s.XX: les terres de l’Ebre, com a exemple. La llei de la memòria històrica.
Rescabalar la memòria del silenci. Les cultures minoritzades com a símbol
del malestar i del silenci. Les veus del Pamano de Jaume Cabré. Pa Negre
d’Emili Teixidor. Espectre polític a la Catalunya actual: les dretes i les
esquerres, l’eix nacional.
Aprendre català com a signe d’estimació i d’adhesió. Qui aprèn català en una
societat on se’n pot prescindir? Quins motius té? El català depassa les
fronteres de la pertinença d’origen territorial.
De l’amor per la quotidianitat d’un país desballestat. Jesús Moncada i el
conte Senyora Mort. Martí Pol i Salvat-Papasseit o la vida de la classe social
proletària.

Eix: creació

La recreació de la ciutat: la Barcelona urbana de tombant del s.XIX i XX, un
projecte creatiu que reforça la identitat. La gestació del mite de la Catalunya
urbana, moderna, civilitzada: el Noucentisme. El pla Cerdà. El Modernisme i
l’arquitectura: la Casa Milà, la Casa Ametller, la Casa Batlló, el parc Güell,
la Sagrada Família, el Palau de la Música. Gaudí com a símbol.
El català, llengua de poetes. La tradició poètica: la literatura trobadoresca,
Ausiàs March i la València del s.XV, la poesia del s.XX: Carner, Riba, Foix,
Salvat-Papasseit, Espriu, Pere Quart, Sarsanedas, Palau i Fabra, Margarit,
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Formosa, Martí Pol... El panorama actual: Casassas, López Bofill, Rafart,
Com exportar la creació? De fer-se conèixer, fer-ne ofici. Dels noms amb
reconeixement internacional (Pau Casals, Miró, Dalí, Tàpies, Rodoreda,
Savall…) a una nova política d’exportació i promoció de la cultura. El
panorama artístic actual: la pintura, cinema, disseny…
Expressar el coneixement científic i tecnològic actuals. Oró, Margalef, com a
precursors. Noves infraestructures. Nous avenços en ciència mèdica.

5. Exemples d’explotació de les activitats
Al final d’aquest article presentem l’explotació d’una activitat de l’eix
Pertinença, a mode d’exemple. L’activitat se centra sobre la vitalitat de la
reproducció cultural intergeneracional, en concret de les cançons de Lluís
Llach com a símbol de «catalanitat». Altres músics d’arreu del domini
lingüístic, molt més joves, el prenen com a símbol clàssic i el versionen.
Treballem, en concret, sobre la cançó País petit i mirem de presentar l’acti-
vitat des d’una perspectiva comunicativa diferent, que no té per objectiu
omplir buits per aprendre vocabulari, com passa sovint amb l’explotació
comunicativa clàssica de les cançons a classe. País petit és una cançó
dedicada a la seva terra natal, el Baix Empordà, però el públic de Llach
l’acaba adoptant com a metàfora de tot el país.

Ens fixem en dos aspectes fonamentals: els músics pertanyen a una
generació molt més jove que Llach i provenen del País Valencià, de les Illes i
del Principat de Catalunya, els tres grans territoris lingüístics. Expliquem que
la cultura popular dóna mostres que a tot els domini cultural que està viva,
que tendeix a reproduir-se i que converteix en símbol elements concrets, en
aquest cas la cançó País petit de Llach. Advertim que treballem en una altra
activitat sobre el fenomen al voltant del tió de Nadal i dels castellers.

Aprofitarem per treballar els trets dialectològics bàsics de les varietats
presents en les cançons.

Quant als patrons discursius, veurem com en la cançó hi ha presència de
l’expressiu i del descriptiu. També ens fixem en un aspecte subsidiari: la cançó
és objecte de paròdia en un programa d’humor de TV3, el Polònia. Apro-
fitarem aquest fet per treballar la paròdia com a recurs del patró expressiu.

6. A mode de conclusió provisional
Hem exposat un enfocament didàctic que estem provant a l’aula. Aquest
article ha tingut per objectiu posar a debat la necessitat de canviar d’enfoca-
ments en la presentació dels continguts culturals a l’aula, vist el nou tipus de
públic a qui ens adrecem. No hem pretès presentar uns continguts tancats i
hem explicat un enfocament que sembla que pot fer de paraigua dels contin-
guts culturals que ens ocupen i ens preocupen. Ens queda ara poder exposar
el desenvolupament de cada contingut i les explotacions de les activitats, les
quals, evidentment, no caben en l’espai d’un article.
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Activitat 1

Objectius

– Descobrir una cançó que ha esdevingut un clàssic i a la qual la gent li
atorga un valor simbòlic (identitat del país).

– Descobrir la intenció de Lluís Llach quan la va compondre (subsidià-
riament, situar geogràficament l’Empordà i Verges i parlar breument de
l’orografia i la Costa Brava).

– Comprendre la lletra de la cançó.
– Descobrir els patrons expressiu i descriptiu a través dels elements lingüís-

tics que ens els fan descobrir: I és així com m’agrada a mi, no en sabria
dir res més, malalt d’amor, secrets del cor, tant se val…

Desenvolupament

– Digues als alumnes que avui treballareu amb un suport musical.
– Demana’ls si coneixen Lluís Llach i introdueix breument la darrera època
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del franquisme i la Nova Cançó i situa Lluís Llach com un dels represen-
tants que aconsegueix depassar el moviment de cançó de protesta un cop
arribada la democràcia. Parla de Llach com un cantant molt popular i
admirat per la gent.

– Fes escoltar la versió original de Lluís Llach.
– Comprova si han entès el sentit general.
– Passa la lletra escrita. Demana als alumnes que mentre la llegeixin

identifiquin elements que els diguin que el text és expressiu (definieix
patró expressiu) i descriptiu (defineix patró descriptiu).

– Un alumne llegeix la cançó en veu alta.
– Demana a un altre alumne que digui quin és el tema de la cançó.
– Resol dubtes lèxics.
– Descobriu el sentit de la cançó, traduïu-ne algun fragment.
– Estructures de comparació cat/ francès: fer notar als alumnes la diferència

de construcció.
Cat. X és tan Y que…; Fr. X est si Y que…

– Quins elements subratllaries que et farien decidir pel patró expressiu? I
pel descriptiu?

Activitat 2

Objectius

– Fer notar que País Petit ha estat reinterpretat per molts músics i cantants
del país.

– Reflexionar junts sobre la transmissió cultural intergeneracional i el valor
que hi ha al darrere de ser versionat.

– Escoltar País Petit versionat i arribar en grup a una classificació per
preferències musicals.

Desenvolupament

– Opcional: abans de començar l’activitat pots demanar als alumnes que
busquin versions de la cançó al Youtube i que les anotin per mostrar-les a
classe.

– Utilitza el blog dels estudiants per demanar-los que escoltin les versions
que hi estan penjades i que facin un comentari a sota de la que els agradi
més i a sota de la que els agradi menys i en justifiquin la resposta.
Treballa les interjeccions, les exclamacions i el vocabulari corresponent.

– Munta un concurs en què entre tots hàgiu de donar un premi a la millor
versió.

– Divideix el grup en subgrups.
– El grup classe ha de saber que ha d’arribar a un acord i que per arribar-hi

haurà de privilegiar unes característiques musicals per sobre de les altres.
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Activitat 3
Objectius

– Descobrir un programa d’humor en català. Explicar què és el Polònia.
– Explicar per què porta aquest títol. Explicar què és i quina funció social té

un malnom. La qüestió de l’estereotip, definició.
– Escoltar la paròdia de País Petit.
– Descobrir els elements d’una paròdia i quines característiques fan que la

reconeixem.

Desenvolupament

– Dóna una definició de paròdia i d’estereotip a classe.
– Proposa alguna lectura d’article universitari interessant sobre l’estereotip

(vid. Bibliografia).
– Mireu al blog la paròdia del Polònia.
– Quins elements extralingüístics ens permeten afirmar que estan imitant

Lluís Llach?
– Quins elements lingüístics ens permeten veure que estan parodiant la

cançó originària? Comparació entre el país i el pis, calc d’estructures,
canvi del tema, etc.

– Aprofita per parlar un moment de l’esclat immobiliari de final dels 90 i
començament de la dècada dels 2000 i de les conseqüències socials
actualment.

Activitat 4
Objectius

– Descobrir diferències morfològiques i fonètiques de les tres variants
dialectals geogràfiques presents en les versions: Feliu Ventura (occidental
valencià) i Ocults (oriental balear), Belda (oriental central).

– Presentar la diferència de la terminació de la primera persona singular del
present d’indicatiu.

– Comprendre què és l’estàndardd i quin tipus d’estàndardd va projectar
Pompeu Fabra a començament del s. XX.

Desenvolupament

– Fes-los fixar en el vers: canto i sempre em sabré malalt d’amor pel meu
país. Escolteu Feliu Ventura i fes-los descobrir que diu cante. Presenta la
resta de terminacions de la primera persona del present d’indicatiu.

– Col·loca les variants geogràfiques dialectals en un mapa del domini
lingüístic.

– Presenta la divisió vocàlica. Escolteu Ocults i després Belda i fes-los fixar
en la pronunciació de la tercera persona del present d’indicatiu del verb
ser: és.
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Annex

Qüestionari anònim

Llengua de resposta: francès
Primer dia de classe de L1 català
Edat
Lloc de naixement
Lloc de naixement dels pares (mare/pare)
Llengua materna
Llengua materna dels pares i dels avis
Llengües estrangeres apreses a l’escola
Metodologia emprada per a l’aprenentatge d’aquestes llengües
Posa nota al teu aprenentatge de llengua estrangera: 0/20 escrit, parlat, llegit
Hi ha diferències amb l’aprenentatge de francès a l’escola?
Has estat a Espanya? A Catalunya? A…?
Com va ser l’experiència?
Per què has escollit el català?
Saps quantes llengües (constitutives del territori) es parlen a Espanya? I a
França?
Què es parla a…? Suïssa, Itàlia, Senegal, Madagascar, Bèlgica, Luxemburg,
Marroc, Algèria
Activitat parany:
Comenta en 6 o 7 ratlles la frase següent: «Le français est une des plus belles
langues du monde».
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La música com a eina per a l’aprenentatge de la llengua i la cultura
catalanes: exemples de treball

Laia ARENAS BENEYTO
Traductora i professora de català en l’ensenyament secundari

Introducció
En l’ensenyament de llengües per a estrangers sovint s’utilitzen cançons en
classe, però sense gaire coherència aparent amb els temaris que se segueixen.
Es trien cançons a l’atzar (sovint més properes als gustos dels professors que
no als dels alumnes) i es reparteixen les lletres amb alguns buits per
emplenar. Aquesta activitat es deixa moltes vegades per als darrers 10-15
minuts de classe, i no sol estar en relació amb la unitat didàctica que s’ha
tractat aquell dia o setmana de curs. Aquest fet fa veure aquesta activitat com
a «poc seriosa», per a entretenir-se una mica i relaxar un poc la tensió de
classe. Queda doncs dividida l’estona de classe «seriosa» i l’estona de classe
«poc important». El que proposem en aquesta intervenció és precisament
integrar la «seriositat» (o contingut estricte del programa de l’assignatura)
amb l’entreteniment per mitjà de la música; és a dir, tenim dos objectius
principals que s’integren en aquest tipus d’activitats: d’una banda, el treball
lingüístic o de contingut cultural general i, de l’altra, la motivació per la
cultura catalana viva, actual i real. El que volem mostrar és una manera de
treballar amb la música que vaja més enllà de «l’activitat extra del dia».

1. La tria dels textos musicals tenint en compte els objectius didàctics i de
motivació
Depenent del nostre objectiu didàctic triarem un tipus de text o un altre, però
també caldrà tenir en compte altres criteris més externs a la matèria estricta
perquè l’activitat siga del tot satisfactòria tant des del punt de vista de
l’aprenentatge de contingut com del de la motivació.

1.1 El treball lingüístic o de contingut cultural general

A l’hora de triar un text musical adequat per a treballar un aspecte lingüístic
és molt important assegurar-nos que la interpretació d’aquest text és clara per
part del cantant: ens interessa que qui cante vocalitze, que la pronunciació
siga ben clara. En segon lloc, l’aspecte lingüístic treballat ha de sortir
explícitament en el text i, si és possible, de manera repetida. També és
important que la resta de la lletra s’adeqüe al nivell de llengua del grup
d’estudiants amb qui treballem, i que no siga un text excessivament llarg.
Deixarem el contingut del text en un segon terme, tot i que en principi és més
interessant que no estiga gaire polititzat per tal de no ferir sentiments o crear
polèmiques innecessàries (per a l’estudi de la llengua-gramàtica, s’entén) en
classe.



406 LAIA ARENAS BENEYTO

Si el que volem, en canvi, és treballar un aspecte de cultura, literatura i/o
civilització, ens haurem de fixar, sobretot, en el contingut del text. Pel que fa
a la llengua, pararem atenció perquè el nivell siga l’adequat al grup
d’estudiants, però no caldrà buscar fórmules lingüístiques específiques ni
tampoc serà necessari que la vocalització del cantant siga perfecta (tot i que
continua sent desitjable). Buscarem textos que parlen del tema que volem
tractar en classe o que reproduïsquen textos originals d’autors catalans dels
quals volem parlar.

1.2 La motivació per la cultura catalana viva, actual i real

A banda de treballar aspectes lingüístics o culturals, ens interessa que
l’estudiant es motive pel català, que trobe un interès extra a més d’aprovar un
examen, que gaudisca de i amb la cultura catalana. Per fer-ho, pensem que és
molt important que l’alumne veja que la cultura catalana és viva, actual i
real, que no és un mirall que creem en classe, que la nostra societat crea i que
la cultura catalana es crea cada dia. L’objectiu és que els estudiants, per
iniciativa pròpia, busquen en Internet informació dels grups o cantants
catalans, que si mai van a un territori catalanoparlant puguen coincidir amb
concerts dels grups que hem treballat en classe, que puguen veure els seus
discos a les botigues, en anuncis, etc.

Cal tenir en compte que, sobretot en el món occidental, la música és una
forma d’art molt estesa: quants estudiants tenim que arriben amb el seu
aparell digital portàtil a classe o vénen en cotxe escoltant l’últim cd del
cantant de moda? La nostra intenció és que entre uns d’aquests cd’s del cotxe
o entre alguns d’aquests fitxers digitals hi haja música en català; que la
perceben com un aprenentatge, però també com un plaer d’escoltar. Això
només ho podrem aconseguir si arribem a mostrar-los un tipus de música que
els interessa.

Per tant, i tenint tot això en compte, un dels criteris importants per a triar
un text musical serà l’estil de música. Hem de trobar un estil que agrade als
receptors, els professors hem de fer l’esforç de pensar en els estudiants i en
quin és l’estil de música que més els agrada. Per obtenir aquesta informació
podem passar un test al principi de curs, en català si és un curs avançat o en
la llengua general dels estudiants si treballem amb un grup principiant, sobre
la música que els agrada. O també fer una mena de debat introductori (en els
cursos amb un nivell de llengua suficient) sobre la música d’avui dia, local i
internacional, o demanar-los un treball de redacció sobre un aspecte de la
música actual.

Una altra qüestió que cal tenir en compte és que si volem mostrar la
vivacitat de la llengua és desitjable que el grup o cantautor/a que interpreten
el text treballat estiguen en actiu. En aquest sentit, prioritzarem els intèrprets
en actiu i, si és possible, els textos més actuals o recents. En cas que vulguem
posar un text d’un intèrpret que ja s’ha retirat perquè ens interessa molt el
contingut, és recomanable buscar nous intèrprets d’aquest mateix text (per
exemple, L’estaca de Lluís Llach, n’hi ha força versions molt més actuals i
atractives per a un cert públic que l’original).



LA MÚSICA COM A EINA PER A L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA CULTURA 407

1.3 Criteris generals per a la tria

Així doncs, podem dir que els criteris generals a tenir en compte a l’hora de
triar una cançó són, depenent del nostre objectiu: l’aspecte lingüístic
treballat, el nivell de llengua del text, el contingut, l’estil de música i
l’activitat dels intèrprets.

Siga com siga, en tots els casos haurem de tenir en compte el nivell de
correcció del text; sobretot si treballem un aspecte lingüístic determinat.
Tanmateix, si trobem una cançó que s’adapta a l’activitat que volem fer però
que, en canvi, el nivell de llengua no és 100 % normatiu, hem d’intentar ser
flexibles i tenir les prioritzacions clares del que volem fer. De vegades no cal
ser tan estricte, i si hi ha un ús col·loquial de la llengua, el podem mostrar
com a tal i, sobretot, tractar-lo amb naturalitat (no s’ha de tenir por a dir
«això és diu a nivell col·loquial, però no m’ho dieu a l’examen», passa en
totes les llengües).

2. Exemples didactitzats
A continuació, intentarem mostrar-vos uns exemples de treball de textos
musicals en classe tenint en compte el que hem explicat. Aquests exemples
no són una unitat didàctica en si mateix, si no recursos per a crear o
completar unitats didàctiques; depenent del tema que treballem, ens pot
interessar més un tipus d’exemple o un altre. Tots aquests exemples han estat
usats en classe (en diversos nivells); així doncs, els expliquem a partir de
l’experiència pròpia.

2.1 Vas, vas, vas (Soulatac 2006: #9)

– Objectiu didàctic: treball del present d’indicatiu, amb forta presència de
verbs irregulars.

– Temporització: 20-25 minuts.
– Soulatac és un grup de música soul funk de València. Tenen dos discos al

mercat.
Vas, vas, vas al fons del teu cap
i el que trobes no és agradable.
Boig, boig, boig per un poc de goig
simplement deixes que el temps passe.
Vas, vas, vas al fons del teu cap
ulls de dimonis et criden
Saps, saps, saps allò que mai tindràs
fins i tot quan somies.
Però qui són, són, són els vells
a cases de repòs
que planten mala cara al no-res
nines fetes pols esperant el seu torn
arrencant-se a trossos el cos.
El dia és un món que et duu a la mort,
la vida a poc a poc et destil·la;
ara estàs ací tan ple d’odi i infeliç,
què passarà si no hi ha fugida?
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Quan estàs tot sol assegut al teu món
el millor és agafar un bon lloc
renova’t l’ànima abans que siga massa tard
i no trobes ningú al teu voltant.
Arriba l’edat en què comences a fallar
i et sembla que tot va cap avall.
No hi ha on anar
excepte la realitat
sincerament, no et veig preparat.
L’arrogància et guanya terreny
et sembla que seràs etern
i si pogueres ser feliç?
I si fores un poc més humil?
El temps era teu, l’alè era teu
el món i tu estàveu bé.
I si ara ho deixes tot passar
quan encara estàs a temps?
Vas, vas, vas al fons del teu cap
i el que trobes no és agradable.
Boig, per un poc de goig
simplement deixes que el temps passe.
I és que tu vas al fons del teu cap
ulls de dimonis et criden
saps, allò que mai tindràs
fins i tot quan somies.
Aquesta activitat es pot proposar a mitjan curs de nivell bàsic, quan els

estudiants ja tenen el present d’indicatiu ben assolit, per a revisar els verbs
irregulars. La persona verbal predominant és la segona del singular, però
també n’hi ha d’altres; seria interessant assenyalar els subjectes de cada verb
per assegurar-nos que els estudiants comprenen la concordança verbal.

En primer lloc, traiem una bona part dels verbs en present del text (els
hem marcat en cursiva), però en deixem uns pocs perquè els estudiants
tinguen alguns punts de referència. Observarem que no hi ha gaires subjectes
explícits, característica que trobem sovint en català i que és interessant
explicar als estudiants que comencen i insistir-hi (especialment als estudiants
que tenen determinades llengües maternes on l’explicitació del subjecte és
obligatòria).

Repartim, doncs, el text sense verbs i, abans d’escoltar-lo, diem als
alumnes que omplen els buits amb les formes verbals que creguen
convenients. Una vegada hagen omplert els buits, els preguntem si han tingut
dificultats (preveiem dificultats en la tria de la persona gramatical quan el
subjecte no és explícit). No resolem les dificultats, simplement les posem en
comú i, tot seguit, escoltem el text interpretat per Soulatac i diem als
estudiants que comproven el que ells han escrit amb el que escolten.

Com que el grup és valencià, canten amb una fonètica del català
occidental que diferencia clarament la e àtona de la a àtona, cosa que pot
ajudar a memoritzar les terminacions escrites del present de l’indicatiu,
encara que el professor parle català oriental.
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Aquest exercici necessita dues escoltes per a assegurar-nos que s’assimila
correctament.

Hem de dir que fer activitats d’aquest tipus en les primeres classes permet
que els estudiants se senten satisfets de veure’s capaços d’identificar verbs en
català, a més, evidentment, de practicar la formació del present de l’indicatiu
d’una manera diferent del típic exercici d’omplir buits. Per això recomana-
ríem començar a fer-ne des de les primeres classes.

2.2 La mosca (Lax’n’busto, 1993: #9)

– Objectiu didàctic: pràctica de la conjugació verbal del present d’indicatiu
dels verbs de la primera conjugació i dels verbs irregulars SER i PODER i
creació d’un text.

– Temporització: 1 hora-1 hora i mitja (depèn del dinamisme del grup).
– Lax’n’busto és un grup de pop-rock català format l’any 1986 al Vendrell i

que continua en actiu amb diversos discos editats i gires contínues.
Miro com passa el temps
enganxada a la paret.
Sempre ric de la gent,
Necessito aclarir la ment.
Sóc una mosca,
amb un sol pensament.
Sóc una mosca,
m’agrada agobiar la gent.
No puc fer gaires coses
no puc perdre molt el temps.
Ma vida és curta, no molt culta,
faré que m’odieu.
Faré que deixeu de fer
allò que estàveu fent,
i us faré perdre el temps
d’allò més tontament.
Volo per espais estranys,
plens d’olors preocupants,
Volo per espais petits,
i vacil·lo de pèls al pit.
Sóc una mosca
marcada pel destí.
Sóc una mosca
que no pot mai dormir.
Sóc una mosca
que no té massa història.
Sóc una mosca,
sense pena ni glòria.
Volo per espais estranys,
plens d’olors preocupants,
Volo per espais petits,
i vacil·lo de pèls al pit.
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Amb aquesta cançó proposem una activitat de pràctica de la conjugació
verbal en present d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació i dels verbs
irregulars SER i PODER, semblant a l’anterior, i una activitat de creació. El
nivell adequat seria a meitat d’un nivell bàsic, tot i que també es podria dur a
terme en nivells més avançats.

Comencem fent l’exercici de pràctica gramatical (amb els mateixos
passos que en §3.1) i, tot seguit, ens centrem en el contingut: la descripció
d’una mosca feta per la mateixa mosca. Una vegada explicat el contingut i
l’estructura del text, comencem a explicar l’activitat de creació: es tracta de
crear la nostra pròpia cançó.

Perquè l’activitat siga més àgil i productiva, és recomanable començar a
introduir unes setmanes abans vocabulari d’animals; per exemple, si parlem
de viatges, preguntem als alumnes si s’emportarien un animal amb ells, si
descriuen la família, parlem dels animals que poden viure en una casa o en
un pis, etc. La creació de la cançó constaria de les tres fases següents.
1. Triem entre tota la classe un animal, protagonista de la nostra cançó:

preguntem als alumnes quins animals coneixen en català i escrivim tots
els que diguen a la pissarra. A continuació en triem un per votació.

2. Expliquem que la nostra cançó tindrà la mateixa estructura musical i
d’estrofes que La mosca. Per començar, podem agafar la primera línia de
la cançó model «miro com passa el temps» i a partir d’aquí comencem la
nostra lletra, que ha de basar-se en la descripció de l’animal triat. El
professor ha de guiar en tot moment els estudiants, controlar les síl·labes
de cada vers i estrofa perquè coincidisquen al màxim amb l’original, i
vigilar que el text tinga sentit en tot moment, encara que aquest sentit siga
bàsic o poc convencional.

3. Una vegada acabada la cançó, es dóna l’enhorabona als estudiants per la
creació. L’activitat es pot donar per finalitzada en aquest punt o, depenent
del tipus de grup i dels recursos que tinguem a l’abast, podem continuar-
la de diverses maneres: fent que els estudiants la canten; si tenim accés a
un estudi de gravació (sovint n’hi ha en algunes universitats) i podem
adquirir la música sense la lletra, podem proposar als estudiants
d’enregistrar-la o, si coneixem algú que cante, podem enregistrar-la
nosaltres i passar-la als estudiants unes setmanes després d’haver-la creat
en classe perquè endevinen quina cançó és; si tenim estudiants músics,
també els podríem proposar que en feren una versió.
Aquesta activitat acostuma a tenir força èxit pel que fa a la motivació i

també fomenta un treball lingüístic considerable i la reflexió dels estudiants
per tal de trobar la frase adequada que entra en l’estrofa corresponent, etc. En
només dos mesos de classe de català (al voltant de 30 hores lectives) els
alumnes es veuen capaços de construir un text creatiu en aquesta nova
llengua, i això provoca en general un sentiment de satisfacció molt positiu en
l’aprenentatge. És sorprenent el resultat que es pot aconseguir respecte a la
qualitat del text i l’adequació als paràmetres que fixa la música de la cançó.
A títol d’exemple, us mostrem dues estrofes d’una cançó creada per
estudiants (“El cuc Xavieret”, Catalan Initiation 1 de l’Université Rennes 2 -
Haute Bretagne el curs 2006-07):
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Miro com passa el temps
damunt una fulla verda
sempre menjo fulles fresques
necessito passejar un poc.
Sóc un cuc bavós
amb una sola idea.
Sóc un cuc bavós
i vull canviar de vida..

2.3 Dolces nits de somnis curts (Anna Roig i l’ombre de ton chien, 2009: #3)

– Objectiu didàctic: treball del vocabulari del camp semàntic de la cuina i
els aliments i revisió del temps verbal condicional.

– Temporització: 30-40 minuts més feina a casa.
– Anna Roig i l’ombre de ton chien és un grup català amb molta influència

de la chanson française. Té una qualitat musical alta i les lletres són força
desenfadades i divertides amb un català molt correcte.
Jo que no sé fer una truita
ni un pastís ni uns canelons,
per un noi així em faria
sa majestat dels fogons,
cuinaria tot el dia
olles plenes d’il·lusions
i mai no ens atiparíem
de menjar entre passions...
Dolces nits de somnis curts,
nits tendres, llamineres.
Nits intenses, nits picants,
nits cremoses, nits lleugeres.
Crearia una recepta
ideal pels mals de cor,
no es prendria amb cullereta,
sinó amb grans cullerots.
Al rebost del nostre temple
guardaria un pot amb sort,
per poder-la cuinar sempre
i viure fins a la mort...
Dolces nits de somnis curts,
nits tendres, llamineres.
Nits intenses, nits picants,
nits cremoses, nits lleugeres.
Quin plaer el de la cuina,
quin plaer poder cuinar
una vida sense espines,
una vida al punt de sal,
també somnis, nits divines,
per poder-la acompanyar
i amb unes postres ben fines
fer sentir el paladar.
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Dolces nits de somnis curts,
nits tendres, llamineres.
Nits intenses, nits picants,
nits cremoses, nits lleugeres.
Nits calentes, somnis verds,
cuinats amb molta tendresa.
Somnis que calmin la set,
beguts amb delicadesa.
Ja m’hi veig jo gran cuinera
i ell el millor dels gourmets,
fent-nos àpats de primera
procedents de mil indrets.
Plats d’hivern, de primavera,
plats tebis, calents o freds,
i algun dia sense espera
menjar ràpid a peu dret...
Dolces nits de somnis curts,
nits tendres, llamineres.
Nits intenses, nits picants,
nits cremoses, nits lleugeres.
Nits calentes, somnis verds,
cuinats amb molta tendresa.
Somnis que calmin la set,
beguts amb delicadesa.
I si un dia mengem sopes,
sense sal, sense sabor,
i comptem amb compta gotes
les nostres dosis d’amor,
hauran madurat les vides
potser no podrem cuinar,
però durant les nits divines
sempre podrem recordar...
Dolces nits de somnis curts,
nits tendres, llamineres.
Nits intenses, nits picants,
nits cremoses, nits lleugeres.
Dolces nits de somnis curts,
nits tendres, llamineres.
Nits intenses, nits picants,
nits cremoses, nits lleugeres.
Nits calentes, somnis verds,
cuinats amb molta tendresa.
Somnis que calmin la set,
beguts amb delicadesa.
La nostra proposta d’activitat seria adequada per a un nivell Bàsic 3-

Elemental 1. De primer repartim el text complet i treballem de la manera
següent.
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1. Primera escolta: escoltem i subratllem tots els noms que tinguen a veure
amb estris o parts de la cuina i els aliments (els hem marcat en cursiva).

2. Segona escolta: revisem i hi afegim els adjectius que puguen
complementar plats.

3. Mirem el vocabulari i ens assegurem que els alumnes ho hagen comprès
tot i que hagen separat correctament els adjectius. Els noms i els adjectius
cal posar-los en la forma no marcada.

Menjars Cuina i estris de cuina Adjectius

truita, pastís, canelons,
sopa, postres, àpat,
recepta.

fogons, rebost, olla,
cullereta, cullerot, pot.

dolç, tendre, llaminer, in-
tens, picant, cremós, lleu-
ger, fi, calent, fred, verd.

4. Agafem els adjectius i proposem que busquen plats o aliments als quals
es puguen aplicar: formatge tendre, gelat cremós, amanida lleugera, sopa
calenta i picant o fruita verda, per exemple. Tot seguit, posem en comú
les combinacions que hagen fet i ens assegurem que són correctes.

5. Finalment, els proposem que facen un escrit amb el títol «Quin menú
prepararies i com el prepararies per fer un sopar romàntic en el qual vols
enamorar algú?». Han de respondre elaborant un escrit on el temps verbal
dominant siga el condicional i el camp semàntic tractat la cuina (espai,
estris i àpats).
Amb aquesta activitat treballaríem, doncs, el vocabulari específic del

camp semàntic de la cuina i dels aliments i l’expressió escrita (amb el
condicional com a temps verbal predominant).

2.4 Pagès (Lax’n’busto, 1991: #8)

– Objectiu didàctic: revisió de la conjugació verbal i treball del text
descriptiu.

– Temporització: 30 minuts més feina a casa.
En Joan era un pobre pagès.
Ell sempre humil, ell sempre honest.
Vivia amb l’hermosa Maria,
i ho feia tot perquè sempre mengés.
En canvi en Lluís era molt ric,
a ell mai no li va faltar de res.
Com si tot el que ell volgués,
en dir-ho, als peus ho tingués.
I és que uns tant,
i altres tan poc,
però tots feliços tal com són.
Un dia en Lluís es va creuar
amb la Maria passejant,
i enamorat es va jurar
pagar per ella el preu més alt.
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I en aquells temps va haver una guerra.
En Joan jove i fort per força va marxar.
En Lluís no era apte per morir.
Això és una merda, tio has d’aguantar.
Tot era estrany en els seus ulls.
La por, l’odi, la tristor.
I la Maria se’l va mirar,
com si ja no pogués veure’l mai més.
Llavors en Lluís va aprofitar
i a la Maria va comprar, i li va dir:
«Sé que m’estaves esperant, jo no t’havia oblidat,
jo et puc donar tot el que vols.
Tinc tot el què puguis desitjar».
Agafa’m de la mà, corre i no t’ho pensis massa,
que et donaré el que vols, si no ho tens en aquesta casa.
Jo sé el que tu vols i tu fa temps que ho desitjaves,
pensa què faràs i com viuràs a partir d’ara.
En Joan no tornarà, és el seu fi, jo ja ho sabia.
Si fos tu sí diria i no m’ho pensaria més.
Jo et dono flors i joies, festes criats i vestits.
Jo et cobriré d’or, plata, bons perfums i Weiss du Frings».
I la Maria, se’l va mirar
i de la mà el va agafar.
Anava tan cega amb tants regals,
que sense pensar-s’ho, d’en Joan va passar! I li va dir:
«Jo a tu ja no et puc esperar, tu em fas patir i treballar.
Ell tot el dia juga amb mi, bona sort que l’hagi trobat».
Aquell pobre pagès sabia que anava a morir.
Llavors va dir «si em moro, tu també et mors amb mi».
La va esperar a les fosques al carrer tota la nit,
quan ella va sortir la va matar sense patir.
Amb la mateixa arma es va fer ell un tret al cap,
va caure estès a terra amb la Maria al seu costat.
La conya de la història amics meus reflexioneu:
No és que en Joan morís, sinó que en Lluís està de peu.
I en Lluís se’ls va mirar,
va ser d’aquells dies que més va plorar.
Sol es trobava amb els seus calers,
per molts que en tingués, massa car per ell, i es va dir:
«Segur que algú m’està esperant, això ho oblido jo demà.
A moltes noies puc comprar, no importa a qui hagi de trepitjar».
Aquest text es treballa sencer, és a dir, no en traiem cap mot. És adequat

per a l’inici d’un curs de nivell intermedi.
En primer lloc, escoltem la interpretació dels Lax’n’busto 1 per llegir el

text amb la música de fons. Mentre llegeixen, diem als estudiants que es
fixen en els temps verbals de les dues primeres estrofes i els verbs en
1. Hem parlat dels Lax’n’busto en § 2.2.
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infinitiu que troben en el text. Amb una escolta n’hi ha prou. L’objectiu de
l’escolta és la lectura i la comprensió del text: en lloc de fer una lectura
individual del text, proposem una lectura «dictada» de manera musical.

Una vegada llegit el text i abans de començar a treballar els aspectes
gramaticals, parlem del contingut, que ens expliquen la història i que ens
diguen què els ha semblat. És un text amb una narració ben definida i amb un
argument polèmic; per tant, sol haver-hi reaccions que no tenen perquè estar
d’acord les unes amb les altres. Cal comptar amb la possibilitat que sorgisca
un debat.

Tot seguit, passem a assenyalar els verbs de les dues primeres estrofes:
hauran de conjugar cada verb assenyalat en el temps verbal que estiga
(imperfet d’indicatiu, de subjuntiu o pretèrit perifràstic); per continuar amb la
revisió, podem també dir-los que conjuguen aquests verbs en el present de
subjuntiu. Aquesta activitat es pot fer de manera oral.

A continuació, ens fixem en els verbs en infinitiu que hi ha al text, i
assenyalem estructures del tipus «en + infinitiu» amb valor temporal, «poder
+ infinitiu», «sense + infinitiu», «per + infinitiu» o «fer + infinitiu», per
remarcar el valor impersonal i el valor nominal que de vegades agafa aquesta
forma verbal. Això pot tractar-se també com un exercici de revisió.

Deixem temporalment de banda aquest text i comencem amb l’explicació
del text descriptiu. El treball del text descriptiu pot durar 2-3-4 hores, depèn
de com l’enfoquem i els exercicis que hi dediquem. La proposta que fem és
que una vegada hàgem acabat de veure el text descriptiu, recuperem el text
de Pagès i proposem als estudiants una redacció tenint en compte els
personatges de la història. L’enunciat de l’exercici podria ser: «Descriviu un
dels personatges de Pagès: com penses que és físicament i psicològicament?
Per què? Què penses que hauria pogut passar si no hagués actuat de la
manera que ho va fer?»

Hem de saber que treballem amb un text narratiu, una mena de conte,
però musicat. Aquí proposem una possibilitat d’explotació didàctica, però el
text en té diverses, tant des d’un punt de vista gramatical com des d’un punt
de vista textual.

2.5 Més lluny (Obrint pas, 2002: #4)

– Objectiu didàctic: treballar la divisió comarcal dels Països Catalans.
– Temporització: 20 minuts més treball a casa.
– Obrint Pas és un dels grups del panorama musical català actual que més

toca en directe arreu dels Països Catalans i també a nivell internacional.
L’estil de música és una barreja de rock-ska i música tradicional valen-
ciana.
Recorrent el temps que ens ha tocat viure
burlant fronteres que ens han imposat
els camins que uneixen la memòria
i aclareixen la veritat.
Per la Marina, la Ribera, Vall d’Albaida, la Safor,
de la Plana al Vinalopó
I el Maresme i l’Osona, les Illes i el Penedès
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i com el Vallès no hi ha res!
On tour
recorrent els fronts del meu temps.
On tour
amb la revolta traçada en la ment.
On tour
per les rutes de la memòria.
On tour
la geografia escrita en la gent.
Més lluny, haurem d’anar més lluny.
Més lluny, més lluny que el demà.
Més lluny, lluitant per aconseguir.
Més lluny, un futur per tu i per mi.
Mira, mira si hem recorregut terres
que hem anat fins a Felanitx,
a Manacor, Ciutadella i l’Alcúdia
a Sóller, Sant Francesc i ací.
Mira, mira si hem recorregut terres
que hem anat fins a Pedreguer,
Vall de Laguart, la Vall de Gallinera
a la Font, Pego i ací.
De tornada a casa
amb la ment encesa,
no puc deixar de pensar
que trafique amb la idea
d’un nou projecte cap a la unitat popular!
Per la Marina, la Ribera, Vall d’Albaida, la Safor
de la Plana al Vinalopó
i el Maresme i l’Osona, les Illes i el Penedès
i com el Vallès no hi ha res
On tour
recorrent els fronts del meu temps.
On tour
amb la revolta traçada en la ment.
On tour
per les rutes de la memòria.
On tour
la geografia escrita en la gent.
Més lluny, haurem d’anar més lluny.
Més lluny, més lluny que el demà.
Més lluny, lluitant per aconseguir.
Més lluny, un futur per tu i per mi.
Mira, mira si hem recorregut terres
que hem anat a l’Aplec dels Ports,
a Vistabella, Morella i Cabanes
a Vinaròs, Tortosa i ací.
Mira, mira si hem recorregut terres
que hem anat fins a Alfarrasí,
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a Atzaneta, Atzaneta i Albaida
a Benimaclet i ací.
Aquesta activitat és molt bona per a explicar la divisió comarcal dels

Països Catalans i perquè es facen una idea del territori catalanoparlant tot
destacant-ne les comarques i els pobles que s’assenyalen en el text. Recoma-
nada per a un nivell elemental (de manera que estan ja una mica familiarit-
zats amb la geografia catalana a grans trets), o per a alguna assignatura
específica de cultura i/o civilització catalanes.

Comencem repartint el text complet als alumnes i un mapa comarcal dels
Països Catalans. Els indiquem que a mesura que escolten la cançó han d’asse-
nyalar els mots que pensen que indiquen algun tipus de territori. Tot seguit els
hauran de localitzar en el mapa i hauran d’encerclar aquells llocs que pensen
que indiquen també geografia però que no aconsegueixen trobar en el docu-
ment que els hem passat. Corregim l’exercici per assegurar-nos que han loca-
litzat correctament totes les comarques que surten al text i que han encerclat
els mots que indiquen algun tipus de territori però que no són al mapa. A con-
tinuació, els demanem com a deures que, amb l’ajuda d’Internet o d’un atles,
localitzen els altres indrets i especifiquen si es tracta de pobles, barris, valls,
etc. La propera classe posaríem les cerques que han fet en comú i podríem
aprofitar per explicar la tradició històrica de la divisió comarcal a casa nostra.

2.6 Digues amic (Maria del Mar Bonet, 2004: #2)

– Objectiu didàctic: treballar l’obra de Ramon Llull (amb la possibilitat de
fer un tast de l’obra de Jacint Verdaguer).

– Temporització: 30-40 minuts.
– Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina que es va donar a

conèixer en la dècada de 1960, en plena eclosió del moviment de la Nova
cançó catalana, però continua en actiu i és molt respectada i volguda en el
món cultural i musical català actual.
Amic tu que tan estimes
no em diries què és amor?
Amor és mort de qui viu
i vida d’aquell qui mor;
és en el jorn alegria,
dolça tristesa en la mort,
enyorança en el viatge,
felicitat en el port.
—És la ditxosa punyida
que mata l’enamorat
quan sent cantar en la vida
les belleses de l’Amat.
—Digues, Amic: ¿qui té més gran amor,
aquell qui d’amor viu o aquell qui en mor?
-—Aquell que en mor— respon l’Amic lleial-
puix ja no hi pot haver amor més alt.
Amor és mort de qui viu
i vida d’aquell qui mor;
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és en el jorn alegria,
dolça tristesa en la mort,
enyorança en el viatge,
felicitat en el port.
Aquest text ens pot servir per a treballar l’obra de Ramon Llull en una

classe de cultura i civilització catalanes. Maria del Mar Bonet musica un
poema de Jacint Verdaguer basat en un fragment del «Llibre d’amic e amat»
de Ramon Llull. Depenent del nivell i del temps que tinguem, podem
treballar només Llull o també Verdaguer.

La idea principal de l’activitat és, en cas que ens interesse treballar un text
de Llull, triar-ne aquest (o un altre del mateix disc) i, en lloc de llegir-lo a
classe en veu alta, repartim el text perquè la primera lectura siga feta per Maria
del Mar Bonet. Així doncs, repartim el text íntegre i una vegada escoltat fem
que el tornen a llegir perquè reflexionen sobre el contingut. Els guiem perquè
reflexionen sobre qui pensen que és l’amic i l’amat del text i, a continuació, els
preguntem com descriurien aquests personatges d’acord amb el text.

Aquesta activitat es pot fer abans de treballar Ramon Llull (i que els
estudiants anticipen el pensament lul·lià) o després d’haver-lo treballat (i que
identifiquen en el text el que han treballat).

Igualment, el fet que la intèrpret siga Maria del Mar Bonet ens pot portar
a introduir als nostres estudiants el moviment de la Nova cançó.

Conclusió
Hem volgut exposar uns exemples d’explotació didàctica de textos musicals
per mostrar una manera de fer que esperem que puga inspirar els professors de
llengua que sou aquí a crear les vostres pròpies activitats. No hem d’oblidar
que un mateix tipus d’activitat pot estar representat per diverses cançons
depenent de l’estil musical, i que si volem motivar els alumnes haurem
d’intentar trobar quin és l’estil musical que més s’adapta a cada grup-classe.

A títol de mostra, adjuntem en annex un breu llistat de grups de música
actuals que canten en català i que hem classificat per gènere musical. D’altra
banda, no volem tancar aquesta comunicació sense reivindicar la varietat, la
quantitat i la qualitat de la música en català i ens alegrem de no tenir prou
espai per llistar tots els grups i cantants que fan música en la nostra llengua.
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Annex
Pop/Rock

Abús, Catalunya
abusland.com, myspace.com/abusland
Antònia Font, Mallorca
antoniafontoficial.com, myspace.com/antoniafont
Bikimel, Sabadell, Barcelona
bikimel.com, myspace.com/bikimel
Els amics de les arts, Barcelona
elsamicsdelesarts.wordpress.com
Llunàtiques, Mallorca
llunatiques.googlepages.com, myspace.com/llunatiques
Los Draps, Pena-Roja, Matarranya (Aragó)
losdraps.net
Mazoni, l’Empordà, Girona
mazoni.net/, myspace.com/mazoni
Pomada, Mallorca
pomada.org
Stuntfox, Badalona, Barcelona
myspace.com/stuntfoxlive
Verdcel, Alcoi, Alacant
verdcel.com, myspace.com/verdcel

Ska-Rock

Arròs Caldòs, València
arroscaldos.org, myspace.com/arroscaldos
Atzukak, Ontinyent, Alacant
atzukak.org, myspace.com/atzukak
Ki sap, L’Horta nord, València
kisap.org
Oprimits, Mallorca
oprimits.com, myspace.com/oprimits
OWIX, Marina Baixa, Alacant
owix.net, myspace.com/owix
SVA-ters, Alcàsser-Picassent, València
svaters.com, myspace.com/svaters

Punk / Rock dur / Heavy metal

Avalot, Reus, Tarragona
avalot.net, myspace.com/avalot
Kitsch, Banyoles, Girona
kitschmusic.com
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Kop, www.kop.cat
Opció K-95, Mollet del Vallès, Barcelona
opciok95.com, myspace.com/opciok95
Revolta 21, el Penedès
revolta21.cat, myspace.com/revolta21

Rap/hip-hop / RBR / Electrònica

At versaris, Barcelona
myspace.com/atversaris
Gespa, Barcelona
myspace.com/gespa
Orxata sound system, l’Horta, València
orxatasoundsystem.net, myspace.com/orxata
Pirat’s sound sistema, Vila de Sants, Barcelona
myspace.com/piratssoundsistema
Rapsodes, Camp del Túria, València
rapsodes.com, myspace.com/rapsodes

Cantautor/Cançó

Pau Alabajos, Torrent, València
paualabajos.com, myspace.com/paualabajos
Òscar Briz, L’Alcúdia, València
oscarbriz.com, myspace.com/oscarbriz
Cesc Freixas, Sant Pere de Riudebitlles, Alt Penedès
ceskfreixas.cat, myspace.com/ceskfreixas
Meritxell Gené, Lleida
myspace.com/meritxellgene
Clara Andrés Oliva, La Safor
claraandres.com, myspace.com/claraandres
Joan Miquel Oliver, Sóller, Mallorca
myspace.com/joanmiqueloliver
Un tal Pere, Barcelona
myspace.com/pereinsomni

Funk / Soul / Jazz / Blues / Fusió

Fam de funk, Barcelona
famdefunk.org, myspace.com/famdefunk
La Troba Kung-Fú, Barcelona
latrobakungfu.net, myspace.com/latrobakungfu
La principal de la nit, Esplugues de Llobregat, Barcelona
laprincipaldelanit.cat
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