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n quins casos es pot traspassar els lí-
mits de la normativa? Es pot tenir la
màniga ampla a l’hora d’introduir

segons quins mots en el diccionari norma-
tiu? A través de l’opinió de deu professionals
de la llengua, el llibre Canvi d’agulles intenta
treure l’entrellat a aquestes preguntes i ofe-
rir propostes més o menys encertades sobre
algunes modificacions que l’Institut d’Estu-
dis Catalans hauria de tenir en compte ara
que està a punt de publicar l’esperada Gra-
màtica de la llengua catalana (ja es pot con-
sultar la part d’ortografia al web de l’IEC).

És cert que el català té unes regles grama-
ticals un pèl complicades i que a vegades les
excepcions no confirmen la regla (com pas-
sa també, no ho oblidem, en altres llengües),
però la gran dificultat arriba en el moment
en què el corrector, i ho dic des de la pròpia
experiència, ha de decidir quines expres-
sions o mots ha de passar pel sedàs en un
diàleg o en un article d’opinió que reflecteix
la llengua oral. És el moment de separar el
gra de la palla, quan cal decidir si accepta
paraules com ara acné (qui fa servir en la
llengua oral la forma normativa acne?) o
utilitza combinacions de pronoms tan este-

ses com ara l’hi en comptes de la hi o li ho,
en frases com ara “l’hi faran pagar, allò que
ha trencat”, en comptes de la combinació
normativa “li ho faran pagar”. I quan ha de
determinar si hi deixa el verb disfrutar? O
l’article lo? O l’algo? “Escriure diàlegs vol
ofici”, explica Ramon Solsona en el seu arti-
cle a Canvi d’agulles, perquè el català escrit
té pànic de la llengua oral.

En aquests casos, la majoria de vegades els
professionals de la llengua acabem recorrent
al portal Ésadir o al Gran diccionari 62 de la
llengua catalana, que admeten alguns mots
no normatius, com ara nòvio o barco.

Trobar l’equilibri és difícil perquè no po-
dem obrir la porta a un munt de castellanis-
mes que planen amenaçadors sobre la nos-
tra llengua. I, a més a més, també és cert que,
tal com assenyala Solsona, “si se sap reme-
nar, garbellar i triar, en el català popular s’hi
troben granets d’or”. Però també és evident
que hi ha mots normatius que no acaben de
convèncer els parlants i que no s’usen per-
què sonen artificiosos. A tall d’exemple, el
lingüista Enric Gomà reivindica la intro-
ducció de trajo al diccionari normatiu i ex-
plica: “Cada vegada que en un guió, un con-
te, un article, etc., he d’escriure trajo, tinc un
maldecap. Perquè en segons quins mitjans o
editorial, te’l canvien pel normatiu vestit.” ❋
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L’apunt
Ramon Solsona afirma que “si se sap
remenar, garbellar i triar, en el català
popular s’hi troben granets d’or”.

om deien dues gran icones del se-
gle XX, Martin Luter King i Björn,
Benny, Agnetha i Frida (aquests

quatre en realitat eren un de sol que es de-
ia Abba) “I have a dream”, tinc un somni,
que, no ens enganyem, és un element fo-
namental per anar a parlar amb psicoana-
listes.

Doncs això, vaig somiar que els polítics,
esperonats per les enquestes i per les xifres
que marquen els índexs de lectura i que
em sembla que demostren que la meitat
del país fuig dels llibres amb el mateix vi-
gor que mira d’escapar-se de baixar la
brossa cada vespre, van decidir posar fil a
l’agulla i mirar de millorar aquests resul-
tats més aviat patètics.

Cal fer un pla per al foment de la lectu-
ra, van exclamar amb joia i decisió. Però si
tenim en compte que els polítics també
són ciutadans, vol dir que a la meitat tam-
bé li surt urticària quan li parlen de llibres,
excepte quan s’acosta Sant Jordi, que ales-
hores demanen als seus caps de premsa
que preparin llistes adients amb una mica
d’assaig, un clàssic, una novel·la d’actuali-
tat i els més agosarats inclouen fins i tot
l’últim de poesia del Joan Margarit.

Houston, tenim un problema! Com po-
dem fer un pla per al foment de la lectura
si nosaltres mateixos no saben què és un
llibre? I, a més, cal que sigui una cosa im-
pactant, que doni titulars de diari, foto-
grafies, i si pot ser vots de la cultureta,
molt millor. I es tanquen tots a pensar.
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ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

Tinc un somni
Coneixeu algú famós que llegeixi? Sí,

diu un, jo conec el Vargas Llosa. No,
aquest no, que no és català i ens fot canya
als diaris. Jo conec el Pere Tàpias, que es
veu que llegeix un poema cada setmana.
No, ha de ser algú més transversal. Doncs
jo tinc un amic que coneix el Lluís Homar.
Aquest tampoc, que només surt al teatre i
si els índexs de lectura són baixos els d’es-
pectadors de teatre són per plorar. Per
cert, em sembla recordar que el Pep Guar-
diola es va llegir una vegada Els ponts de
Madison i crec que també se sabia de me-
mòria un poema del Martí i Pol.

Exclamació unànime de victòria. El Pep
Guardiola, és clar, un famós del Barça que
llegeix. Ja ho tenim. I com és que no se

m’ha acudit a mi?, pensa el màxim diri-
gent. Posem fil a l’agulla. Ja ho estic veient.
El Pep Guardiola amb la samarreta del
Barça, llegint el premi Sant Jordi, mirant a
la càmera i pronunciant una frase plena
d’enginy del tipus “Si us lleveu ben d’ho-
ra, ben d’hora, ben d’hora, tindreu més
temps per a llegir bons llibres.” Perfecte.
Som uns genis. I quan ja tenen a la mà el
telèfon i comencen a marcar el número de
l’entrenador, el veuen aparèixer a la tele
del despatx. Una veu en off diu. “El Bayern
de Munic acaba de fer oficial el fitxatge de
Pep Guardiola com a entrenador per tres
temporades.”

Ohhh, ens hem quedat sense un magní-
fic pla per al foment de la lectura! Què fa-
rem ara? ❋

Pep Guardiola 
podria marcar la
diferència i ser un
reclam per al foment
de la lectura a casa
nostra... o no
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