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Dia del punt volat
na campanya per Twitter ha pro-
posat aquests darrers dies instaurar
que el 24 de gener sigui el dia del

punt volat, aquesta grafia nostrada que
porta la ela geminada. Aquest petit home-
natge proposa penjar a la xarxa, amb l’eti-
queta #diadelpuntvolat, dibuixos, pintures,
cançons... que incloguin aquest signe. I per
què el 24 de gener? Doncs perquè és el dia
del 1913 en què es van signar les Normes
ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, en les quals es va regular l’ús de la ela
geminada i, amb ella, el del punt volat.

El punt volat, també anomenat punt al-
çat, és una mica més alt que un punt nor-
mal. Per tant, escrivim col·laborar i no
col.laborar. Als teclats de l’ordinador, nor-
malment el trobem prement la combinació
“majúscula + tecla del número 3”. Els teclats
de les tauletes i els telèfons mòbils són més
complicats. Acostumen a incorporar aquest
signe i per escriure’l, generalment, cal pré-
mer uns segons sobre la tecla del punt nor-
mal. Però no sempre és tan senzill, depèn
de la marca de l’aparell.

El català no és l’única llengua que fa ser-
vir aquesta grafia. En japonès i xinès, s’uti-
litza per separar paraules, com en el cas de
les paraules estrangeres. En taiwanès, es fa
servir per indicar que una vocal és més
oberta. Però no cal que anem tan lluny per
trobar-la: també s’emprava en occità me-
dieval i, actualment, en el dialecte gascó i el
francoprovençal.

Però el punt volat no tan sols s’usa lin-
güísticament, les matemàtiques també el
fan servir per representar la multiplicació.

Pel que fa a la ela geminada, sí que és
una grafia pròpia del català. El 1913 es va
adoptar per motius etimològics i de pro-
núncia. Prové d’un so originari del llatí, pe-
rò actualment aquest so s’ha perdut i la ela
geminada es pronuncia com una sola ela.
Per saber si una paraula s’escriu amb ela ge-
minada, hi ha un seguit de pautes que ens
poden ajudar. Els mots començats amb al·l-
(al·legar, al·ludir), il·l- (il·lusió, il·lès) i col·l-
(col·lapse, col·loqui) i les paraules acabades
en –el·la (novel·la, mortadel·la), -il·la (tran-
quil·la, goril·la), -il·lar (destil·lar, oscil·lar) i
–el·lir (expel·lir, repel·lir). Altres paraules
que s’escriuen amb ela geminada són cèl·lu-
la, excel·lent, instal·lar, intel·ligent... ❋
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Sabíeu que...
Una iniciativa pretén instaurar que el
24 de gener sigui dia del punt volat.

L’any que comença
iria que el 2017 no és un any
amb efemèrides lingüístiques
oficials. Si no són prou rodons

els 85 anys que va morir Antoni M. Al-
cover i els 20 que va morir Joan Coro-
mines, encara ho són menys els 7 que
farà de la mort de Joan Solà o els 3 de
Badia i Margarit. La cara més alegre diu
que el mes que ve farà 149 anys del nai-
xement de Pompeu Fabra. Això vol dir
que, oficialment, potser el 2018 serà de-
clarat Any Fabra. Me’n descuidava: el
2017 en farà 60 que Noam Chomsky va
publicar Syntactic structures. En aquest
punt podeu afegir-hi tantes obres com
vulgueu, seves o d’algú altre, i no acaba-
ríem. Salvant això, l’any que comença
té poques sorpreses.

Permeteu-me que en digui una, que
no és oficial (ni confidencial) però que
ja té participants i seguidors. Té a veure
amb un lingüista català. Deixeu-me que
us el presenti com si no el coneguéssiu.

Joan Ferrer i Costa ha escrit que “els
seus llibres són extremament austers i
densos, sense cap concessió al disseny”.
També ha escrit que “són obres d’una
rara perfecció”. Martin Louis Hevly ha
explicat que no va arribar a estimar la
seva pròpia llengua materna, l’anglès,
fins que no va arribar a tenir “la fortuna
de conèixer la persona”. Les explica-
cions del lingüista català són “el súm-
mum de la lucidesa”. I Hevly, professor
nord-americà amb llarga residència a
Catalunya, explica una anècdota diver-
tida, que ara li manllevo.

Context: viatge de Moià a Manresa,
un diumenge al vespre. Anys noranta,
negra nit. Renault Twingo de tres por-
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tes, carrosseria hatchback. Un cotxe “de
mida XXS”. El nostre lingüista, propie-
tari del Twingo, es veu empès a acom-
panyar fins a Manresa el bo de Hevly,
que acabaria publicant cinc volums
d’una gramàtica anglesa extraordinària.
Però Hevly no viatja sol: l’acompanyen
dos pastors alemanys “de mida XXL”.
Tots quatre s’entaforen dalt del Twingo
(posem que aquell vespre fes molt fred i
que, a més a més, plogués. Això m’ho
invento). Els dos homes s’asseuen al da-
vant, amb els ulls clavats a la carretera.
Els dos gossos, al darrere, contribueixen
a entelar els vidres. És Hevly qui escriu
que, literalment, els gossos estan “breat-
hing down his neck”. Agafat al volant, el
nostre lingüista es va fent més i més pe-
tit. El viatge va acabar bé, malgrat l’alè
de les feres.

El nostre lingüista farà 77 anys el 4
d’agost. No és un número rodó, però
és singular. Alguns dels que l’admi-
rem li retrem un petit homenatge el
pròxim setembre. També ho faran al-
guns dels que ja no hi són, com el ma-
laguanyat poeta Jordi Enjuanes-Mas,
que li va dedicar un sonet esplèndid:
“Qui, sinó ell, sap de ribot i encaix, /
d’hàbil burí o cisell, d’orfebreria, / de
fina perla o moradenc balaix, / del
mot precís teixint la brodaria / d’enfi-
lar-lo del dret o de biaix, / d’afinar
subtilment la punteria / de cada dard
que surt del seu carcaix, / mestre com
és de llengua i poesia?”.

Efectivament, és el gramàtic del po-
ble, que diria Carles Riera; en Ruaix de
les Fitxes, que diria Albert Jané. És Jo-
sep Ruaix, el Gran Ruaix. ❋

Els dos gossos de la
història segur que
feien més respecte
que aquests dos
cadellets de pastor
alemany / ARXIU


