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OPINIÓ

 un dia, deu fer vint-i-cinc anys, em
van dir que quelcom era una paraula
que era preferible evitar. Més aviat ho

vaig llegir, a l’Avui, en un article l’autor del
qual no recordo i que citava, com a contra-
exemple, una cançó de Lluís Llach, Jo sé,
que diu: «Obre els ulls i mira al front / tro-
baràs sempre quelcom / que vulgui el teu
alè.» Més enllà del fet que certament no
són els millors versos de Llach, em vaig
quedar bastant astorat i la meva autoesti-
ma de català del Nord, ja ben magra, va
baixar encara una mica al fons de la cister-
na seca. Aquest quelcom tan usual, tan
normal, tan banal, calia exiliar-lo? Un mot
d’aquests que els mig nou parlants com jo
(un altre dia hauré de precisar aquest con-
cepte de mig nou parlant) no havíem
d’esforçar-nos per recordar ja que
era dels més utilitzats en català
de la Catalunya Nord: «Puc fer
quelcom per tu?», «He vist
quelcom que t’interessa-
rà...», fins i tot amb usos
potser calcats del francès:
«Aquesta paia, és quel-
com!» Ja m’havia adonat
que, al Principat, regna-
va algo –algu, en pro-
núncia oriental– i ja sa-
bia que es tractava
d’un castellanisme,
però no entenia per
què calia substituir aquest
algo per alguna cosa. No ha-
víem quedat que els hu-
mans tendeixen a
l’economia lin-
güística i que
les solucions
més curtes so-
len imposar-se
per inèrcia? Per
què, doncs, utilit-
zar dues paraules en lloc
d’una? De fet, em sembla que
aquest alguna cosa ha arraconat

I quelcom perquè funciona com un eufemis-
me d’algo. Com ostres és un eufemisme
d’hòstia i culleres, de collons (si més no,
aquest darrer, als contes de Joaquim Ruy-
ra). És a dir que imagino molt bé un catala-
noparlant estar a punt de dir algo però, avi-
sant-se al darrer moment que es tracta
d’una incorrecció, ja amb la paraula mig
amollada i, per tant, sense poder tornar en-
rere, es corregeix tot parlant i quan ja ha

dit alg... aconsegueix acabar correctament:
... una cosa.

Aleshores, jo que mai no he dit algo en
ma vida –no per mèrit personal sinó per
determinisme geogràfic– i que utilitzo quel-
com amb tanta naturalitat com utilitzo, per
exemple, taula, demà o sisplau, veig com a
vegades algun interlocutor meu es pensa
que sóc una mica esnob. O sorprenent-
ment arcaic. O exòticament dialectal. I al-
gun cop algú m’ha preguntat si, allà al
nord, tan lluny tan lluny, també diem àd-
huc. Doncs, no, ni àdhuc ni nogensmenys.
Però quelcom, sí. Aleshores, mirant el que
n’han dit els grans mestres, veig d’entrada
que la prioritat, com és normal, és d’inten-
tar acabar-ne amb el barbarisme i per això
Antoni Maria Badia i Margarit, a Gràmatica
de la llengua catalana, és taxatiu: «Algo és
un castellanisme inadmissible que ha posat

arrels fondes [...] i
tothom ha de
maldar per
proscriure’l.»

Certament, el
sentiment d’ur-

gència que infon Badia i
Margarit permet d’entendre que

més important és eliminar una incor-
recció que fer el llepafils entre dues for-

mes catalanes correctes. Joan Coromines,
al Diccionari etimològic i complementari de la
llengua catalana no pot fer menys que dedi-
car tres planes senceres a aquesta paraula,
gràcies a les quals podem saber que la seva
primera menció escrita coneguda és del se-
gle XII, en un text de l’Alt Cardener en què
es diu que «pres-lo per queocom d’aver que
s’avie». I a la Gramàtica del català contempo-
rari de Joan Solà, entreveig una mica d’es-
perança, ja que si bé hi llegeixo que «sem-
blen més planers els seus sinònims alguna
cosa o qualque cosa», també s’hi diu que
quelcom «darrerament ha experimentat un
cert increment d’ús en la llengua comuna».
És poca cosa, certament, però a vegades
plaers modestos fan el dia més joliu.

Feu quelcom per «quelcom»...
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«L’autèntic problema no és si les màquines pensen, sinó si ho fan els homes.» Burrhus Frederic Skinner. Psicòleg i filòsof

Ara mateix, si esteu llegint això és que els maies la van espifiar en les seves prediccions o la rest a de gent amb les seves interpretacions. Com que sempre
hem de tenir una amenaça incontrolable a les portes, ara la Universitat de Cambridge ha fet públic un estudi on ens adverteix que hi haurà un dia que la
tecnologia superarà la biologia i els humans serem sobrers. La saga de Terminator ha fet molt de mal...




