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n català, tenim dos articles, el
masculí el i el femení la. L’article
neutre lo no és correcte en cata-

là, tot i que existeixin diverses cons-
truccions ben vives en la llengua per in-
fluència del castellà (“lo que dius”, “lo
normal”, “lo important”...), que sí que
tenen aquest tercer article neutre.

Ara bé, la forma lo sí que és admesa
com a article propi del nord-occidental
(“lo pare”) i com a pronom de tercera
persona (“no ha tingut temps de com-
prar-lo”).

I com l’hem de traduir en català
aquest article? No hi ha una única solu-
ció. Molt sovint el podem substituir
per el, allò que, el que, però en molts ca-
sos hem de buscar una altra forma ge-
nuïna en català que tingui el mateix va-
lor que l’article neutre castellà. Podem
distingir tres funcions d’aquest article.
Amb un valor abstracte, el podem can-
viar per el, la, allò, això, el que, la cosa

que, substituir l’adjectiu per un subs-
tantiu, o bé recórrer a altres construc-
cions. Per exemple, “el que m’ha dit és
cert” (i no “lo que m’ha dit”); “m’agra-
da el que escriu” (i no “lo que escriu”);
“la cosa més urgent” (i no “lo més ur-
gent”); “l’important” o “allò que és im-
portant” (i no “lo important”).

El lo també es fa servir en construc-
cions que tenen un valor intensiu. En
aquest cas, hem de fer servir les formes
com més, tan com, com [...] de, tan que,
tant que, tant com, que. Seria el cas de
les construccions “i tant que cridava” (i
no “amb lo que cridava”); “com era de
divertit” (i no “amb lo divertit que
era”), i “vindrà tan aviat com pugui” o
“com més aviat millor” (i no “lo més
aviat”).

Finalment, hi ha tot un seguit de lo-
cucions i modismes castellans que te-
nen la forma lo i que cal modificar per
la construcció corresponent catalana:
“a tot estirar” (“a lo sumo”); “almenys”
o “pel cap baix” o “si més no” (“por lo
menos”); “això rai” (i no “això és lo de
menys”), entre altres modismes. ❋
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Sabíeu que...
El relatiu “lo que” l’hem de substituir
per “el que” o “allò que” quan
l’antecedent no és conegut, i per “cosa
que”, “la qual cosa” o “això” quan
l’antecedent és explícit o neutre, per
exemple quan es refereix a la frase
anterior.

Tecnològics des de l’inici
afael Rovira, responsable de la
llibreria la 2 de Vildarich de
Tortosa, ha rebut la notícia del

segon memorial Pere Rodeja amb gran
sorpresa i molta alegria tenint en
compte que hi ha moltes llibreries al
territori que fan una gran feina i que és
un guardó del mateix sector.

Ara que tanquen llibreries –tot i
que, dades en mà, aquests anys de crisi
n’han obert més que no pas n’han tan-
cat–, el jurat ha premiat una llibreria
de 253 anys. La fórmula de l’èxit és la
seva actitud de servei, la capacitat
d’adaptació als canvis socials i la contí-
nua reinvenció comercial: la darrera,
la incorporació de les noves
tecnologies i la realitat digi-
tal. Rovira ens comenta:
Des del primer dia que vam
iniciar la renovació, el 2006,
hem integrat les noves tec-
nologies al nostre sistema
de treball i a la nostra gestió.
També hem volgut entrar
en la venda del llibre digital,
des del portal Liberdrac, i
des dels inicis hem fet cam-
panyes de divulgació entre
els nostres clients. Encara
que les vendes són força re-
latives, aquesta aposta ens
ha afavorit pel que fa a la
imatge: els nostres clients
saben que estem al dia en
aquest camp i que els po-
dem aconsellar.
Teniu un important fons de lli-
bres relacionats amb les Terres de l’Ebre,
quin estat de salut té la seva literatura?
Molt bo. Aquest és un dels àmbits que
millor ens està funcionant. Els autors i
llibreters ebrencs demostren una gran
vitalitat i no només publiquen en edi-
torials locals, també en altres més
grans com Ediciones B i Cossetània. A
més, es fan dues fires literàries amb
presència destacada dels escriptors
d’aquí: la de Joan Cid i Mulet, de Jesús,
i la Fira del Llibre Ebrenc, de Móra
d’Ebre.
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Com combateu el descens del consum i el
context econòmic advers?
A través d’una xarxa de complicitats
que hem anat treballant, i no només
amb el públic, també amb institucions
i empreses; això ens permet resistir
millor la crisi. La llibreria està molt ar-
relada al territori i és molt coneguda i
això fa que quan la gent necessita un
llibre pensi en la 2 de Viladrich i no
tan sols de Tortosa i del Baix Ebre, sinó
també de la Terra Alta i del Montsià.
Com veieu el futur del sector?
Estem fent esforços per diversificar-
nos. De fet, tot i que som una llibreria
generalista, hem incorporat diferents

seccions amb llibres d’art, disseny, ar-
quitectura, que ara venem al nostre
nou establiment, Art i Papers Vila-
drich. Hem d’estar al dia de tots els
canvis del sector perquè si no en pocs
anys ens quedaríem fora del mercat.
Pel que fa específicament al sector, el
veig en la mateixa línia, sobretot els lli-
breters més joves, que tenen una acti-
tud més combativa. A més, els ajuts a
la modernització i la digitalització de
l’administració han estat una contri-
bució lloable en aquest sentit. ❋
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