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Les llengües, com els arbres, tenen arrels
per on pugen els nutrients que les vivifi-
quen. El carrer, l’ús més espontani, és el
tou de matèria orgànica que l’art dels es-

criptors convertirà en literatura o filosofia. Però
en el cas del català, aquesta matèria orgànica està
cada cop més castellanitzada, i la saba que arriba
als creadors de llengua, si passa per un sedàs nor-
matiu massa espès, pot perdre la substància ne-
cessària per donar fruits saborosos.

EL ‘DICCIONARI DEL CATALÀ COL·LOQUIAL’ elaborat pels
correctors del Grup Flaix fa mans i mànigues per
traduir aquest catanyol del carrer; amb resultats
desiguals i no tan reeixits com ressenyes apres-
sades indueixen a esperar.

TOT ASSESSOR LINGÜÍSTIC PASSA EL TRÀNGOL diari
d’haver de contestar una temuda pregunta: “Com
podem dir en català...?”. I els punts suspensius els
omplen mots com agujetas, bicho raro, chivato,
cutre, empollón, ligón, matón; o expressions com
vamos a por ellos o chupar cámara.

EL DICCIONARI DEL GRUP FLAIX està fet de respostes a
aquestes preguntes. Respostes sovint satisfactò-
ries, però que de vegades palesen la impotència
de qui ha d’esporgar o inventar l’espontaneïtat,
perquè gairebé ningú (i menys els joves) s’apun-
ta a un invent que dinamita la complicitat i debi-
lita els vincles amb el grup.

I ÉS QUE LA IDEA QUE UN REGISTRE COL·LOQUIAL es pot in-
ventar contradiu la seva mateixa essència. El
col·loquial és, per definició, el que es diu i substitu-
ir-lo per el que caldria dir pot fàcilment conver-
tir qui ho fa en un estrany, si no un pedant, entre
els seus. El repte en aquests casos és no tallar tan
arran que et quedis sense dit.

EN AQUEST REPTE, EL DICCIONARI, i amb ell tot un cor-
rent de correctors, crec que cau en l’excés. Massa
sovint les alternatives correctes sonen postisses.
De vegades perquè es vol substituir un mot idio-
màtic, ple de color, per un de neutre, d’un altre re-

gistre. No és igual dir-li a algú empollon que dir
que és el primer de la classe. Ni dir que el Marc
està fet un lligon que dir que és un seductor. Un
anunci cutre no és un anunci lamentable.

DE VEGADES PERQUÈ TÉ UN ALTRE SIGNIFICAT. No vol dir
el mateix xivato que bocamoll. Al barri xino no
s’hi troba el mateix gènere que al barri xinès. Una
cosa és tenir agulletes i una altra estar baldat. Es
pot estar en primer pla i no per això xupar càme-
ra. I si Pep Guardiola diu “Anem a per ells”, difí-
cilment podem canviar-ho, mantenint la citació,
per “Au, que ja són nostres” o “Som-hi!”.

PERÒÉSQUE,AMÉS,UNDICCIONARIDELCATALÀcol·loqui-
al ha d’entendre que expressions populars que ja
deien els nostres besavis quan amb prou feines
parlaven castellà, com ara “Prendre pel pito del
sereno” o “Anar del canto d’un duro”, no es poden
condemnar pel fet que pito o canto no siguin al
DIEC o perquè són d’origen castellà. Quant temps
ha de passar perquè arribi l’amnistia? Esgarrifa
pensar que aquesta censura s’apliqui en un mitjà
tan vital com la ràdio. Em puc imaginar la cara
que faria el brillantíssim Sergi Pàmies si algun as-
sessor jovenet arrufés el nas perquè diu això.

I SI EL DICCIONARI ADMET xulo, xuleta o escaquejar-
se es fa difícil entendre que condemni xivato
(admès al D62) o xollo, paraules plenament inte-
grades en el nostre col·loquial, com ho prova la fo-
nètica amb què les pronunciem.

PERQUÈELCATALÀCOL·LOQUIALQUEBULL alsnostrescar-
rers és tan mestís com la nostra societat, i els pro-
fessionals de la llengua no podem ignorar-lo quan
ha arrelat tan endins que arrencant-lo arrenquem
parts dels nostres recursos expressius. Els perills
queassetgenelcatalà,deiaJosepMurgadesenuna
recent entrevista a l’AVUI, són la basquització (re-
trocés en l’ús) i la galleguització (erosió formal).
Però hi ha un perill potser encara més letal, la lla-
tinització: encastellar-nos en un purisme estèril
que ens posi en les pitjors condicions per guanyar
al castellà la ja prou difícil batalla del carrer.

Albert Pla Nualart Filòleg

Elcatalàcol·loquial
“La idea que un registre col·loquial
es pot inventar contradiu la seva
mateixa essència. El col·loquial és,
per definició, ‘el que es diu’ i
substituir-lo per ‘el que caldria dir’
pot fàcilment convertir qui ho fa
en un estrany, si no un pedant,
entre els seus”

Biblioteques

Acabo de viatjar –anada i tor-
nada en un sol dia– Madrid-
Barcelona-Madrid per assis-
tir al lliurament de premis
d’un concurs per a gent jo-
ve que se celebra cada any a
Cornellà, al centre de for-

mació professional Esteve
Terradas i la Biblioteca Sal-
vat-Papasseit. Em penso
que cada any he oficiat
aquesta cerimònia, que em
recorda el que passava ara
fa vint-i-sis anys, quan co-
incidien passions compati-
bles: un grup de professio-
nals solvents s’apuntava a
l’aventura de la tan bescan-
tada formació professional.
El nou centre portaria el
nom d’Esteve Terradas, pe-
tit homenatge a aquella co-
lla d’enginyers, científics,

empresaris que jugaven a
fons, amb la Mancomuni-
tat i a l’Escola del Treball, a
favor dels ensenyaments
tècnics més elementals. El
febrer del 1923 arribava a
Barcelona, convidat per
aquest col·lectiu –en què
destacava, també, Rafael
Campalans– el ja premi No-
bel de física Albert Eins-
tein. Sopava amb persones
que es prenien seriosa-
ment la física, les matemà-
tiques i la tecnologia, ben
lluny de les autoritats ofici-

als. S’entrevistava també
amb els dirigents obrers
que compartien amb el savi
d’Ulm el pacifisme actiu de
qui ja s’havia oposat als ma-
nifestos bel·licistes de la I
Guerra Mundial. L’ende-
mà, l’Escola Industrial es
convertia en auditori, per-
què Einstein –així ho expli-
ca a les seves memòries–
era un enamorat de la mú-
sica catalana.

La biblioteca va ser pos-
sible gràcies a Dolors La-
marca, directora general

de Biblioteques, mentre va
ser-ho, sota el mandat del
conseller Max Cahner. Que
consti que el nom de Sal-
vat-Papasseit connectava
amb aquell racó del Baix
Llobregat que acabava de
ser escenari de mobilitzaci-
ons obreres. Aquest 2009,
no he pogut deixar de glos-
sar el text de Ricard Salvat,
prologuista de la reedició, a
càrrec de Paco Rodón,
d’Humo de fábrica, que va
convertir en teatre Salvat-
Papasseit i la seva època.

AL PEU DEL CANÓ

Barça i
transició
pendent

Ramon
Rovira

Entre les escletxes que la
Transició espanyola va dei-
xar obertes, el futbol i el
tracte preferent que el fran-
quisme durant dècades va
donar al Reial Madrid ocu-
pen un lloc cabdal. Un es-
tudi fet per la plataforma
barcelonista Un Crit Va-
lent revela xifres i fets cla-
rificadors. Des del fitxatge
manu militari d’Alfredo Di
Stefano pel Reial Madrid,
fins als 23 anys de l’inefa-
ble José Plaza al capdavant
del Colegio Nacional de Ár-
bitros. Aquest personatge
–a qui s’atribueix la frase
“Mientras esté yo, el Barça
no ganará la Liga– durant
tretze temporades va de-
signar personalment els
col·legiats. Doncs bé, se-
gons l’estudi, durant
aquest període el Madrid
va guanyar 11 Lligues,
l’Atlètic de Madrid 2 i el
Barça cap. Als meren-
gues, a més, els van xiu-
lar 34 penals més a favor
que als blaugranes. Més
enllà dels indubtables
mèrits esportius del
Reial Madrid de les Cinc
Copes, la diferència esta-
dística invita a la sospita.

Però qui es pensava que
amb el canvi polític a Es-
panya la por a ser identifi-
cat com a barcelonista
desapareixeria s’equivo-
cava. A l’Estat espanyol
ser del Barça, com ser ca-
talà, encara és un peatge,
especialment per als polí-
tics. Si no, no s’entén per
què un culer confés com
Rodríguez Zapatero no ha
trepitjat mai el Camp Nou.
L’oportunitat d’unes se-
mifinals de la Champions
contra el Chelsea i amb el
Barça com a únic repre-
sentant de la Lliga era
perfecta per venir. Però
un cop més ZP l’ha deixat
passar, probablement pel
què diran.

Ignasi
Riera
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