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‘Adeu’,
sense accent

ls comiats mai han estat el meu fort.
Per això no puc evitar que se’m faci
un nus a l’estómac quan començo a

escriure l’article d’avui, l’últim Etcètera. Els
comiats sempre van acompanyats de re-
cords. Com ara que vaig començar a es-
criure en aquest gran suplement el setem-
bre del 2012. Aleshores escrivia la columna
a les pàgines de cultura del diari i al suple-
ment buscaven algú que escrivís sobre llen-
gua, un espai que havia quedat orfe després
de la mort del lingüista Joan Solà.

Durant aquests anys, hem repassat junts
(perquè sense vosaltres, lectors, aquests rat-
lles no tindrien cap sentit) un munt de te-
mes. Hem parlat de neologismes: hem vist
com la paraula blog s’imposava a bloc; que
les protestes esdevenien cassolades, en de-
triment del mot casserolada; que els twitts
es normalitzaven com a piulada o tuit; que
els trending topic eren el tema del moment.

També ens n’hem fet un tip de parlar de
barbarismes. A l’hivern, vam aprendre que
la neu no qualla, sinó que pren o agafa, i
que no caguem el tió, sinó que el fem cagar.

També hem il·lustrat aquestes pàgines
amb diversos refranys. Vam descobrir
quins eren els refranys més populars en ca-
talà –“Qui no vulgui pols que no vagi a
l’era”, “Al maig, cada dia un raig” i “No di-
guis blat fins que no el tinguis al sac i ben
lligat”– i vam recuperar el refranyer popu-
lar per reivindicar tradicions o canviar d’es-
tació (“Per Tots Sants, abrics i guants”, “Una
flor no fa estiu, ni dues primavera”).

Però la gran novetat d’aquests anys, des
del punt de vista lingüístic, ha estat la refor-
ma normativa que va dur a terme l’IEC a fi-
nals del 2016. La gramàtica incloïa diverses
novetats, com el fet de no categoritzar la
llengua en correcta i incorrecta, sinó d’una
manera inflexible a través de la descrip-
ció. Però el que va aixecar més rebombori,
sens dubte, va ser la supressió de la majoria
dels diacrítics. D’entre les paraules que van
perdre l’accent, hi ha adeu, un adeu que ara
desitjo que sigui un fins aviat. A reveure,
lectors, continuarem aprenent i gaudint de
la llengua! ❋
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Sabíeu que...
Adeu i adeu-siau no van accentuades
perquè els derivats de les paraules
amb diacrític no mantenen l’accent.

ón cinquanta-cinc els lingüistes
que tenen presència en la retola-
ció de les vies urbanes de totes les

terres de parla catalana.
N’hi ha una bona colla que només

tenen dedicada una via, que sol ser un
carrer: Ramon Amigó (Reus), Miquel
Arimany (Roda de Ter), Pere Barnils
(Centelles), Joaquim M. Bover (Palma),
Josep Escrig (Llíria), Joan Esteve (Nà-
quera), Pau Estorch (Olot), Samuel Gili
Gaya (Lleida), Carles Grandó (Elna),
Josep Nebot (Vila-real), Jeroni Pau (Ro-
ses) i me’n descuido uns quants. Però
vull esmentar Rosalina Poch i Ferrer
(Igualada), que va formar part de
l’equip de professors que van ensenyar
català, del 1933 al 1939, sota la direcció
de Pompeu Fabra. Juntament amb Es-
perança Figueras, el 1973 va publicar
Nou vocabulari de barbarismes. És l’úni-
ca dona entre els cinquanta-cinc.

Després hi ha els lingüistes una mica
més recordats, que ja es mouen en el
plural de dues vies o més: Antoni Fe-
brer i Cardona (Ferreries i Maó), Josep
Balari (Barcelona i Sabadell), Tomàs
Forteza (Palma i Santa Maria del Ca-
mí), Josep Giner (Albaida i Carlet), An-
toni Griera (Sant Bartomeu del Grau,
Sant Cugat del Vallès i Vic), etcètera.

Els lingüistes més populars, en tot
cas, són deu: Mossèn Alcover, Joan Co-
romines, Pompeu Fabra, Ramon Llull,
Manuel Milà i Fontanals, Francesc de
Borja Moll, Antoni Rovira i Virgili,
Carles Salvador, Manuel Sanchis Guar-
ner i Enric Valor. D’aquests, el que té
menys vies al seu nom en té dinou (Co-
romines); i els dos que en tenen més
són Ramon Llull (127, amb poblacions
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que tenen dues vies al seu nom) i Pom-
peu Fabra (250, amb una població, Ru-
bí, que arriba a tenir tres vies: carrer,
plaça i passatge). Fabra és el líder.

Les informacions que recullen les
plaques són diverses: lloc i any de nai-
xement i mort, però també sintagmes
com ara, en el cas de Fabra, “gramàtic i
lexicògraf”, “filòleg”, “gramàtic”, “filòleg
i lingüista”, “gramàtic i lingüista”. En al-
guns casos s’hi afegeix “autor de la gra-
màtica catalana”, “considerat l’ordena-
dor de la llengua catalana” o “creador
de l’ortografia catalana moderna”.

Fabra té una presència majoritària a
Catalunya, testimonial a Andorra, Ma-
llorca i Catalunya del Nord i nul·la al
País Valencià. Ni un sol carrer té Pom-
peu Fabra, el “seny ordenador de la
llengua catalana”, en terres valencianes.
Ho corrobora el MapaFabra (anypom-
peufabra.cat).

Això em fa pensar que, com a socie-
tat, alguna cosa no hem fet bé perquè
els lingüistes que han treballat per la
nostra llengua no siguin recordats
d’una manera transversal en tot el terri-
tori. Sanchis Guarner no té carrers a
Catalunya i Milà i Fontanals, per exem-
ple, no en té a València. Només Ramon
Llull és a tot arreu.

L’enhorabona als autors de l’exposició
Lingüistes pel carrer: Àngela Buj, del
Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris
de les Comarques Centrals dels Països
Catalans, i Jesús Bernat, de la Societat
d’Onomàstica. El projecte creix i els au-
tors demanen suport per complemen-
tar-lo: jbsensegel@gmail.com. A l’agost
l’exposició es podrà veure a la Universi-
tat Catalana d’Estiu. ❋

Un dels rètols de
carrer dedicats a
lingüistes, amb el
líder indiscutible:
Pompeu Fabra
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