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QUÈ HI HA DE NOU M. MONTSERRAT, D. PALOMA

Probabilitat i cortesia
“L’ús del futur per a expressar probabili-
tat, que es pot trobar en la llengua anti-
ga i que per motius diversos (valors espe-
cífics del verb deure en els parlars valen-
cians, interferència lingüística, etc.) ten-
deix a estendre’s en els registres infor-
mals, no es considera adequat en els re-
gistres formals. Ens referim a aquells va-
lors del futur que excloguin la referència
a una situació futura (com és el
cas de les oracions declarati-
ves parafrasejables amb
potser seguit del verb en
present). [...] Cal distin-
gir aquest ús [del del] fu-
tur de cortesia [usat] per
a atenuar la pressuposició
que l’oració infereix sobre la
perspicàcia o els coneixe-
ments de l’interlocutor. ” 
[Reproducció fragment
GIEC]

l lector atent ja
“haurà vist” que
fem comentaris

molt generals entorn
d’alguns fragments de la
Gramàtica de la llengua
catalana que l’Institut
d’Estudis Catalans publi-
carà d’aquí a pocs mesos.
Avui ens fixarem en la
cortesia i en la probabili-
tat que poden expressar
els temps de futur.

Tant el futur simple
com el futur perfet pre-
senten, a vegades, un
matís de cortesia. “Avui
porta corbata. Segur que
te n’hauràs adonat” té
un valor d’atenuació
per a un interlocutor
que potser no s’hi ha fi-
xat, ni gaire ni gens, si
aquell de qui es parla
porta avui corbata o no
en porta. Passa sem-
blantment amb les re-
ferències al lector, so-
vint qualificat de culte
i atent, que ja “haurà
vist” que el poema és
difícil de classificar o
que, efectivament,
aquests comentaris no
són cap cosa. O ho
“haurà vist” (futur
perfet, que expressa
cortesia) o ja ho “deu
haver vist” (perífrasi ver-
bal amb el verb deure, que

E

expressa més probabilitat que corte-
sia). I si no ho ha vist, pobre lector,
l’ús del futur li rebaixa el grau de cul-
pabilitat.

Però tant el futur simple com el
futur perfet també expressen, a vega-
des, probabilitat. Una probabilitat

mal vista: aquest ús no es
considera adequat en

els registres formals.
“Veig que badalla:
tindrà gana”. No és

que la persona que ba-
dalla tindrà gana en el fu-

tur. Potser ja en té ara, ja en deu
tenir ara mateix, de gana, i és la

gana el que el fa badallar. Doncs
passa pràcticament el mateix amb
el lector. Com que se l’acostuma a
tractar amb cortesia, el futur per-

fet hi escau la mar de bé. Però el
lector també podria badallar
(de gana... o d’avorriment).
“Tindrà gana?” No! En tot cas,
“deu tenir” gana o avorriment.
És una probabilitat.
     Diguem-ho així: la cortesia
es pot valer del futur, simple o
perfet, però la probabilitat,
no, si més no en els registres
formals. Si volem que predo-
mini la probabilitat en el que
diem, farem bé de recórrer a
un verb modal (deure, més
que poder) o a algun adverbi
de probabilitat o possibilitat,
com ara potser.
     A part de la probabilitat i
la cortesia, el futur té altres
valors que la gramàtica deta-
lla. El valor imperatiu
(“Honraràs pare i mare”),
l’intensiu (“Tan injustos se-
rem que no l’hàgim sabut
perdonar?”) i el d’incertesa
(“No sé què voldrà, que et
crida amb tanta insistèn-
cia”). Però això ja “serà” en
altres subapartats del tema
24: «El temps, l’aspecte i el

mode. Les perífrasis ver-
bals». ❋

Una corbata pot
servir per mostrar un
exemple de cortesia,
tant en futur simple
com en futur perfet
ARXIU

Avui ens
fixarem
en la
cortesia
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Més val sol que
mal acompanyat

a tecnologia ha revolucionat el món
de la ciència en els últims anys.
També el món de la filologia. Men-

tre que Joan Coromines, a principis del se-
gle XX, va haver de trepitjar, calçat amb
xiruques, bona part del territori de llengua
catalana per conèixer els diferents parlars i
recollia la informació anotant-la en les se-
ves famoses fitxes, avui dia la tecnologia
ha facilitat aquesta recerca filològica, po-
sant en contacte els parlants d’un i altre
territori a través de la xarxa.

Aquest és el cas de la macroenquesta
que es va fer el 2014, a través d’internet, a
tot el territori català per saber quins eren
els refranys més usuals. Aleshores ja en
vam parlar en aquesta columna. En aquell
treball de camp (o de xarxa) hi van parti-
cipar 884 persones de diferents dialectes
catalans i ara ha sortit un llibre digital, Els
refranys més usuals de la llengua catalana,
que aplega i classifica els prop de 500 re-
franys que es van triar per a l’enquesta.

I us preguntareu: què ha conclòs l’estu-
di? Quins són els refranys més usuals? Deu
refranys que defineixen prou bé el nostre
caràcter. En primer lloc, un per a ben des-
confiats: més val sol que mal acompanyat;
en segon terme, feta la llei, feta la trampa,
una dita que més d’un polític es podria
aplicar; en tercer lloc, hi ha més dies que
llonganisses, perquè som molts els que dei-
xem la feina per a última hora; després,
com més serem, més riurem, que diu molt
de la rauxa catalana; en cinquè lloc tro-
bem qui paga, mana, una característica de
la societat jeràrquica en què vivim; a con-
tinuació, la primavera la sang altera, i qui
no la té alterada aquesta època de l’any?;
en setè lloc, a poc a poc i bona lletra, al cos-
tat de la rauxa sempre hi ha el seny; a la
tercera va la vençuda, tots confiem en un
cop de sort; en novè lloc, les aparences en-
ganyen, un refrany que torna a posar en
relleu la malfiança dels catalans; i tanca el
top ten dels refranys més usats tots els ca-
mins van a Roma, perquè en el fons som
més papistes que el Papa. ❋
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Sabíeu que...
Els responsables de l’enquesta i de la
publicació del llibre són el paremiòleg
Victor Pàmies i els lingüistes Joan
Fontana (UB), José Enrique Gargallo
(UB) i Xus Ugarte (UVic).
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