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Qüestió de classe
n dels apartats del llibre d’estil de
TV3, el llibre blau, el de 1995, es
va centrar en els “errors freqüents

en el llenguatge oral”. Entre el centenar de
casos hi havia la paraula classe, que es re-
comanava de pronunciar amb vocal neu-
tra en els parlars orientals. La mateixa re-
comanació l’havien fet lingüistes referen-
cials com Ruaix i Badia. De fet, aquesta
mateixa indicació apareix de manera ex-
plícita en el document normatiu publicat
el 1990 per l’Institut d’Estudis Catalans,
reeditat, revisat i corregit unes quantes ve-
gades: “No és recomanable la pronuncia-
ció, en els parlars orientals, d’una e tanca-
da en comptes d’una vocal neutra en la
síl·laba final de mots cultes com frase,
examen, càncer, classe, etcètera.”

TV3 ha mantingut aquesta indicació
durant vint anys, i ben fet que ha fet. En
primer lloc perquè és el que indica la nor-
mativa i, en segon lloc, perquè el mitjà de
comunicació ha fet el paper que se li de-
manava: ajudar a implantar l’estàndard
oral... també pel que fa a la pronunciació

de classe, que ja sabem que, en els parlars
orientals, “la gent acostuma a pronunciar-
los amb una [e] final inconfusible” (Ba-
dia). Hi havia dues possibilitats de pro-
nunciació i TV3 ha seguit la que prescriu
la normativa. Resultat: als estudiants de
Comunicació, si són de parlars orientals,
se’ls ensenya a dir classe, amb vocal neutra,
i els professionals ja fa anys que han après
a dir frase, examen, càncer, barbàrie... amb
vocal neutra. I també cine (com apunta
Coromines), àlien i tants d’altres.

Fa ben poc, però, TV3 ha canviat el cri-
teri, arran d’una observació present en la
Gramàtica del català contemporani (obser-
vació no gaire diferent de la de Badia). Ara
s’avala la [e], però no en exclusiva: s’ac-
cepten, de fet, totes dues pronunciacions,
amb vocal neutra i amb [e] (classe i base,
per exemple).

Entenc que això implica abandonar la
correcció: que cadascú ho digui com vul-
gui, que tot estarà bé. I, de retruc, implica
augmentar la confusió, ja que l’ésadir con-
tinua fent dir amb vocal neutra els cultis-
mes frase, dolmen, castrense... ❋
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L’apunt
La llengua estàndard ha de continuar
fent d’element reconductor de la
variació lingüística, i això demana
seguir uns criteris concrets, no pas
acceptar-los tots.

rnau de Vilanova és un perso-
natge espectacular. Ho és per la
categoria que adquireix com a

metge i professor a la Universitat de
Montpeller. Ho és per les ànsies de re-
forma espiritual que manifesta per allà
on passa, amb conflictes inclosos. Ho és
per les relacions amb les cúries reials i
pontifícies, que manté encara que can-
viïn els reis i els papes. Bé que es mereix
que la seva obra s’estu-
diï i s’editi com cal.

Des de la perspecti-
va mèdica, s’ocupa
d’aquesta tasca des de
fa anys la col·lecció
AVOMO (Arnaldi de
Villanova Opera Me-
dica Omnia), que dis-
posa del més alt reco-
neixement de la comu-
nitat científica interna-
cional. Les edicions
crítiques i els estudis
que acompanyen les
obres llatines d’Arnau
estan fets amb la col·la-
boració d’estudiosos
de diverses procedèn-
cies i disciplines, que
tenen el mèrit de saber
contextualitzar l’obra
del científic més relle-
vant que va sorgir de la
Corona d’Aragó du-
rant l’edat mitjana.

Michael R.
McVaugh i Fernando
Salmón, els curadors
del nou volum, han fet
una feina a l’altura de
la col·lecció que l’acull. Editen i estu-
dien dos comentaris d’Arnau a dos afo-
rismes d’Hipòcrates, un dels quals diu
“La vida és breu, l’art llonga, lo temps
poc, los experiments fallables, jutjar
greu”, segons la traducció catalana me-
dieval. És l’aforisme que obre el recull
hipocràtic i que va esdevenir tan famós
que fins i tot el cita Ausiàs March en un
vers. L’any 1301 Arnau va comentar
l’aforisme als seus estudiants de Mont-
peller i un dels seus alumnes en va
prendre notes, que són el text que ha
arribat fins a nosaltres i que ara s’edita
per primer cop des del segle XVI. El co-
mentari a l’altre aforisme (II.34), Arnau
el va escriure en llatí l’any 1290.
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Hipòcrates
i Arnau de Vilanova

Les introduccions del volum fan res-
saltar el mèrit dels comentaris arnal-
dians als dos aforismes hipocràtics.
N’emergeix la importància que tenen
els comentaris que també en va fer Galè
(i d’altres metges medievals) i el mèto-
de d’ensenyament escolàstic, basat en la
lectura del text d’una autoritat, el co-
mentari posterior del mestre i la discus-
sió amb els estudiants. Especialment in-

teressant és l’apartat dedicat a l’ètica
mèdica i a les actuacions que ha de tenir
un bon metge: ha de saber establir un
pacte de confiança amb el malalt, ha de
saber identificar la malaltia i després
prescriure el règim curatiu adequat. Si
no està segur de quins medicaments ha
de receptar, convé que opti per un trac-
tament que no perjudiqui el malalt,
mentre remena els llibres per veure-ho
més clar. No ha de descartar consultar
el seu diagnòstic amb col·legues, que el
poden ajudar a sortir de dubtes. Molt
de sentit comú posat en boca d’un met-
ge que creia que la medicina havia de
servir no per a l’especulació teòrica, si-
nó per curar persones. ❋

Arnau de Vilanova
va ser una figura
espectacular per
diversos motius
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