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ETCÈTERA DAVID PALOMA

os articles que Joan Solà va publicar
el desembre del 1990 al Diari de
Barcelona amb el títol Sisplau van

assentar els arguments a favor d’una grafia
que aleshores sorprenia molt més que ara.
Sisplau ja no era una construcció sinó una
gramaticalització; ja no eren tres paraules (si
us plau) sinó una. Coses de la llengua: si s’uti-
litza, i quina sort que s’utilitzi, tard o d’hora
canvia. També diré que hi ha grans lingüistes,
com Josep Ruaix, que defensen que el procés
de gramaticalització no s’ha consumat i que,
per tant, “la normativa gramatical més aviat
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Gossos que
es banyen

ha de frenar les tendències evolutives” (i es-
criure, doncs, si us plau).

Gairebé vint anys després d’aquells arti-
cles, Joan Solà en va recollir molts d’altres en
el llibre Plantem cara, al principi del qual va
escriure una nota en què, entre altres obser-
vacions, va explicar que feia un “primer in-
tent de distingir sistemàticament és clar
(molt poc usual) d’esclar”. Aquesta és una
gramaticalització que equival a i tant, evi-
dentment, per descomptat... En canvi, és clar
(dues paraules) és una simple construcció
copulativa: s’hi poden intercalar elements,
els temps verbals poden canviar i, a més, hi
pot haver subjecte. Solà va fer aquesta dis-
tinció amb l’ajuda d’Albert Pla i de Neus
Nogué, i l’esclar ha fet fortuna en la llengua
estàndard.

Precisament Albert Pla, lingüista de l’Ara,
va partir el 10 de gener d’un diàleg d’un
conte infantil per criticar la grafia és clar en
un cas de gramaticalització. Un pare pre-
gunta al seu fill si l’ajuda a banyar el gos. “És
clar, pare”, respon el nen. Més li hauria val-

gut assentir amb el cap, pobre nen: als ulls
de l’autor dels tastos de català, l’ús de la gra-
fia és clar, en aquest cas, “diu molt del des-
concert professional del món editorial cata-
là”. Molts mitjans escriuen esclar i segura-

ment fan ben fet, però potser també és bo
ensenyar al nen que la seva pronunciació re-
laxada prové de l’original és clar. Em sem-
bla, fins i tot, que és un encert. Pare i nen
trobaran és clar en el diccionari, però no es-
clar. És clar que, mentrestant, el gos que han
de banyar s’esperarà. ❋

El bany d’un gos
en un conte infantil
afavoreix la teorització
sobre l’ús d’‘esclar’ o
d’‘és clar’ / ACN
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L’apunt
La Gramàtica del català contemporani
apunta que la locució és clar és un sol mot,
esclar, “en català central”. Aquesta locució
té un valor adversatiu o confirmatiu quan
encapçala una oració introduïda per la
forma que: “És clar que ho va resoldre!”

Quin desastre
d’universitats!

FEMINITATS ADA CASTELLS

i ja heu escoltat Víctor Jara fins a l’exte-
nuació i us heu immunitzat amb els te-
lenotícies, el millor que podeu fer per-

què la vostra depre es mantingui en ple rendi-
ment és quedar amb una colla de professors
universitaris. Us pintaran un panorama tan
magre que perdreu tota esperança en un fu-
tur millor. Ja deveu haver sentit a dir que te-
nim un país amb un fracàs escolar de prime-
ra i un índex de lectura que ens eleva a les pri-
meres posicions dels rànquings de l’analfa-
betisme funcional. El que no es diu tant és
que a les universitats es reprodueixen aquests
clixés. El nivell que s’exigia fa unes dècades,
ara és impossible de pretendre. Els qui abans
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treien un cinc, ara reben un nou i els que tre-
ien un deu, ja no existeixen.

El professor aprèn de pressa que no pot pa-
rar atenció a les faltes d’ortografia, que els
suspensos només li portaran reclamacions i
que si posa males notes, els que l’han con-
tractat se’l miraran malament perquè vol dir
que no tracta prou bé la clientela.

Caldrien sis anys perquè els joves assolissin
un bon nivell de partida i aprenguessin allò
que no se’ls ha explicat abans, però ara enca-
ra és pitjor: els graus es volen reduir a tres
cursos.

En aquest context sempre hi ha qui s’ho in-
tenta mirar de manera optimista i surt amb
aquella frase: “La vida ja els suspendrà”, però,
és clar, si d’aquí a deu anys, als metges que ens
operen, als arquitectes que ens fan cases, als
mestres que eduquen i als enginyers que
construeixen les preses els ha de suspendre la
vida, més val que faci temps que ens haguem
exiliat a Corea que, en això de l’educació, ens
donen mil voltes. ❋




