
Recomanem als lectors desitjosos de fer 
una aportació a aquesta secció que s’esfor-
cin a reduir l’extensió de llurs cartes: com 
més breus, com més condensades, més 
probable serà que puguem publicar-les. 
D’altra banda, no ens podem comprometre 
a mantenir correspondència sobre les co-
municacions adreçades a aquesta secció. 
— Red. Senyor Director...
NI CONCESSIONS NI 
RELLISCADES

En primer lloc i malgrat el 
títol d’aquesta resposta, vull 
aclarir —no és retòrica, car en 
puc donar exemples concrets— 
que som perfectament conscient 
d’haver fet concessions i rellis
cades en la meva tasca al llarg 
dels ja catorze números de la 
«Revista de Catalunya»; el que 
passa és que no estic gens d’a- 
cord amb el senyor Alfred Badia 
que ho siguin els casos que ell 
assenyala com a tals.

Pel que fa al com causal el 
mateix Fabra, com diu Badia, 
deia el 1926 que «era molt més 
freqüent en el català antic que 
en el modern. En canvi, aquest 
usa extensament la locució com 
que amb una significació cau
sal». D’aquests mots, altrament 
com fa el senyor Badia, el que 
cal deduir no és pas la condició 
d'arcaisme del com causal, sinó 
simplement l’extens predomini 
en la llengua moderna de la 
locució com que sobre la cons
trucció amb com, cosa amb la 
qual estic plenament d’acord. 
On ja no estic d’acord amb el 
senyor Badia és en la necessitat 
que en la llengua escrita aquest 
predomini hagi de ser total, fins 
al punt de considerar vitands els 
escadussers corns causals ac
tuals. Potser no cal que digui 
que en aquest cas trob del tot 
fora de lloc l’al·lusió a Menorca 
com a possible lloc on la dita 
construcció amb com sol hauria 
servat més vitalitat (cosa que 
explicaria la meva condescen
dència): a Menorca, com arreu, 
predomina de molt el com que 
(però encara que açò no fos així, 
no mudaria gaire el meu parer). 
Inútil em sembla d’insistir a 
rebatre que el dit ús residual del 
com causal per part dels catala
noparlants, d’onsevulla que 
sien, no és cap calc del castellà.

En relació amb la locució ad
verbial pel contrari —igualment 
improcedent l’al·lusió a Menor
ca— estic convençut de la in
dubtable influència del castellà 
en la seva aparició en textos 
catalans. Tanmateix el fet que 
en català hi hagi la locució al 
contrari combinat amb el fet que 
hi ha força contextos en què les 
preposicions a i per poden alter
nar-se i de fet s’alternen —amb 
la conseqüència de lleus canvis 
de matís— com ara en les tem
porals (ho farem al setembre / ho 
farem pel setembre), modals (mi- 
rar-se una cosa al dret, al revés / 

mirar-se-la pel dret, pel revés), 
locatives (al davant, al darrere / 
pel davant, pel darrere), fa que no 
sigui gaire clar que calgui re
butjar de pla un calc sintàctic 
d'aquesta mena. En el cas que 
ens ocupa la introducció del mot 
contrari amb la preposició per 
dóna a la locució un matís més 
causal, mentre que si es fa amb a 
el matís és modal.

Diu el senyor Badia que «si 
anem acceptant "formacions in
ternes" calcades del castellà la 
contaminació anirà prosperant 
que és un gust». Sense cap mena 
de dubte. Per açò cal anar amb 
compte si hom no vol trobar-se 
al cap de poc temps amb un 
edifici idiomàtic en què només 
sien catalanes —i encara bo— 
les pedres i castellana la distri
bució, l’estructura. Tanmateix 
les formacions internes existei
xen, han existit i existiran, 
igualment com els manlleus; al
trament parlaríem llatí o vés a 
saber què. Atesa la complexitat 
de la correcció en el camp sin
tàctic, on moltes voltes es fa 
difícil de destriar allò que és 
calc d’allò que no ho és i, en el 
primer supòsit, allò que ha de 
ser considerat vitand en tot cas, 
d’allò que és admissible només 
en certs registres o en certs 
contextos, atès també el fet, mal
auradament fàcilment contras
table, de com és pobra i plena de 
llacunes la nostra normativa 
sintàctica —ja no parlem de la 
manca d’agilitat estructural de 
la nostra acadèmia per a fer el 
seguiment adequat de la llengua 
en aquest camp d’altra banda 
tan important— és que opín que 
el corrector conscient, més que 
entrar directament a valorar a 
fons l’admissibilitat individua
litzada de totes les construc
cions sintàctiques que configu
ren un escrit, cal que abans en 
faci una valoració global i així 
descobrirà si la sintaxi d’aquell 
escrit és acastellanada o no, si a 
l’autor en qüestió li manquen 
recursos estilístics, sien sintàc
tics, lèxics etc., o no. Evident
ment la correcció canvia segons 
que la resposta sia afirmativa, 
negativa o ni l’una cosa ni l’al
tra. Això és així, o hauria de 
ser-ho, fins al punt que pot pas
sar que una mateixa expressió 
sigui convenient de mantenir-la 

en un context donat i de corre- 
gir-la en un altre. Això implica 
una mena de correcció molt més 
complexa que la basada en el 
simple recurs de la consulta al 
Diccionari Fabra cada vegada 
que es dubta de la bondat d’una 
forma. Ja vaig dir en una altra 
ocasió com era errònia l’estesa 
creença segons la qual han de 
ser considerades dolentes totes 
les formes no recollides al Fabra. 
És clar que per al comú dels 
usuaris de la llengua el fet que 
determinada forma sigui al Fa-
bra ha de ser garantia de bondat, 
així com les normes gramaticals 
de l’Institut, i convé que hi acu
deixin per resoldre els seus dub
tes. Ara bé, el que no es pot fer és 
pretendre que la dita normativa, 
d’una notable qualitat que som 
el primer a reconèixer però ara 
com ara tan incompleta i sus
ceptible de perfeccionament, si
gui constrictiva fins al punt de 
considerar dolent tot el que no 
hi és recollit. Del recollit cal 
llimar algunes —poques— in
congruències i errors —que tam
bé n’hi ha—, alhora que cal anar 
ampliant els materials —per a 
quan el Diccionari de l’Insti
tut?— esporgant bo de dolent 
del no recollit encara: és la tasca 
que s’han d’imposar els nostres 
acadèmics. Mentrestant cadascú 
fa el que pot d’acord amb els 
seus coneixements, uns dins les 
directrius marcades per Fabra, 
amb ple coneixement actiu dels 
principis que van presidir la 
seva tasca ordenadora —princi
pis que els menaran a vegades a 
corregir les petites incoherèn
cies en què, per raó de les pres
ses, incorregué el Mestre—, uns 
altres navegant sense gaire cri
teri, en el millor dels casos ha
vent ben paït profitoses ense
nyances elaborades per lingüis
tes estrangers per a llengües 
com ara l’anglès o el francès o el 
castellà o l’alemany, la proble
màtica de les quals, per la nos
tra dissort, és ben distinta de la 
del nostre català.

Ja vaig dir que la «Revista de 
Catalunya» segueix la recoma
nació de Fabra de fer la doble 
negació en els casos en què escau 
de fer-la. No val la pena d’insis- 
tir-hi i anar a espigolar-ne exem
ples per demostrar-ho. Ara bé, és 
confusionari d’insistir que Fa

bra cregués que el fet de no fer la 
doble negació quan les partícu
les negatives en qüestió prece
deixen el verb fos una falta. En 
realitat, si bé és cert que el 
Mestre inclogué aquest punt en 
Les principals faltes de gramàtica, 
fou —n’estic segur— per tal d’a
favorir la construcció que ell 
trobava preferible. A la gramàti
ca dels mestres, la pòstuma, 
hom pot llegir:

«Hom prescindeix corrent
ment de marcar el caràcter ne
gatiu d’una proposició per mitjà 
de l’ad verb i no: [...]

»2on. En les proposicions en 
les quals abans del verb figura 
algun dels mots cap, res, ningú, 
enlloc, mai, gens i tampoc, algu
na de les expressions en ma vida, 
en ta vida etc., o algun dels grups 
començats amb un ni (ni un, ni 
l’un ni l’altre, etc.). Així, No ha 
vingut cap d'ells, anteposant cap 
d'ells al verb, esdevé Cap d’ells ha 
vingut. Anàlogament, es diu: En-
lloc l’hem trobat. Mai el veig. En 
ta vida ho faràs. Ni l’un ni l’altre 
han comparegut. Són, però, pre-
feribles <a> aquestes construc
cions: Cap d’ells no ha vingut. 
Enlloc no l'hem trobat. Mai no el 
veig. En ta vida no ho faràs. Ni 
l'un ni l’altre no han compare-
gut.» (El subratllat de preferibles 
és meu; Pompeu Fabra, Gramà-
tica catalana, Barcelona, Teide, 
41968.)

Ah! Pot el senyor Badia afegir 
als exemples adduïts en la seva 
passada lletra el del núm. 13, p. 
169, degut a la ploma d'un 
il·lustre filòleg que, evident
ment, no fretura d’aquesta mena 
de correccions.

Finalment voldria remarcar 
que la qualitat lingüística de la 
«Revista de Catalunya» no ha de 
ser donada només pels seus cor
rectors, sinó bàsicament pels au
tors de les col·laboracions. Els 
correctors poden ajudar-hi fi
xant un determinat nivell de 
mínims elevat —molt estrictes 
amb la convenció ortogràfica, 
exigents en la tria morfològica i 
lèxica i prou àgils i amb una 
visió catalana prou àmplia en la 
sintaxi de manera que sàpiguen 
servar la necessària catalanitat 
sense, per açò, falsejar l'estil de 
cada autor i, molt menys, eixa
lar-ne la creativitat. És evident 
que una tasca com aquesta és 
impossible de realitzar amb un 
consens total i trob normal que 
en alguns punts concrets el se
nyor Alfred Badia discrepi de la 
meva mesura, igual com jo segu
rament discreparia de la seva, 
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però no deixa de divertir-me que 
hi hagi qui em trobi massa lax. 
Del que pot estar segur el senyor 
Badia és que, a la meva manera 
—altrament no sabria fer-ho—, 
no em consider menys fabrista 
que ell ni menys respectuós amb 
la normativa vigent de l’IEC, 
baldament alguna vegada m’a- 
trevesqui a avançar-me a deter
minades solucions que la llen
gua reclama i que la Secció 
Filològica acabarà adoptant, 
perquè són implícites en l'obra 
del mestre Fabra.

He dit abans que treballàvem 
en l’establiment d’un nivell de 
mínims elevat, com correspon a 
la categoria i a la història de la 
«Revista de Catalunya». En açò 
estam d’acord. I en això estam. 
Que ho aconseguim és una altra 
qüestió..., un repte difícil, prou 
que ho sé. Per aquesta raó no em 
sap greu de rebre crítiques cons
tructives, com ara la del senyor 
Badia, que, com nosaltres, de
sitja el millor per a la represa de 
tan prestigiosa publicació. — 
Juli Moll i Gómez de la Tia 
(Barcelona).

CURAR-SE EN SALUT

Llegim en el darrer número 
(setembre del 1987) de la vostra 
revista la nota «Una llengua per 
a una nació», signada per Jaume 
Corbera i Pou, on entre altres 
coses, que subscrivim, es fa refe
rència a diversos castellanismes 
freqüents a TV3, «el més espec
tacular dels quals és tal volta 
(síc) el títol d’un programa de 
divulgació mèdica: "Curar-se en 
salut’’». Com que aquest és tam
bé el títol adoptat per una nos
tra col·lecció divulgativa (adap
tació dels esmentats programes 
televisats), ens sembla conve
nient de fer alguna remarca so
bre la bondat d’aquesta expres
sió en català. A part del fet que 
és recollida en el Diccionari Ge-
neral de la Llengua Catalana i en 
nombrosos altres repertoris, des 
del de Labèrnia fins al de l’Enci
clopèdia Catalana, no veiem que 
la dita frase s’oposi al geni de la 
llengua.

De fet, el mot curarse hi és 
emprat en el sentit genuí —i ara 
com ara l’únic normatiu de «te
nir cura». Ara bé, no sabem si és 
aquest el motiu pel qual la frase 
és titllada de castellanisme. Pot
ser caldria haver-la substituït 
per l’equivalent «sagnar-se en 
salut», que recull el Diccionari 
de locucions i de frases fetes de J. 
Raspall i J. Martí.

Val a dir que aquesta darrera 
expressió no apareix ni al Fabra 
ni a l’Alcover Moll; únicament la 
recullen Pere Labèrnia i Aguiló, 
i encara sota la forma —poc 
genuïna— de «sangrar-se en sa
lut».— Joan Carreras i Martí, 
director d’Enciclopèdia Catala
na (Barcelona).

EL RECTOR BRICALL, 
EL «DIARI DE BARCELONA» 
I UN SENYOR QUE 
NO HO VEU CLAR

Llegeixo amb estupor la carta 
del senyor Jordi Planes Casals 
que, sota el títol «A propòsit del 
doctor Bricall», publiqueu al 
número de novembre. ¿Com és 
possible que el senyor Planes no 
s’hagi adonat que, a la meva que 
publicàveu al setembre amb el 
títol —que és vostre però que de 
grat accepto perquè correspon 
molt bé al text— «El desig d'im- 
mortalitat del doctor Bricall», 
no hi havia absolutament res 
contra Josep M. Bricall; només 
li feia, tot passant, una brometa; 
confio que ell la deu haver ac
ceptat com a tal, si per cas n’ha 
hagut esment.

El que sí atacava la meva 
carta era l’actitud lingüística 
del «Diari de Barcelona», que 
permet als seus redactors, con
tràriament a l’ús dels catalano
parlants normals, d’escriure 
acabar amb en el sentit de posar 
terme a, de posar fi a. Em sembla 
indiscutible que, en català, aca-
bar amb algú o alguna cosa 
només pot voler dir acabar al 
mateix temps que, o, si voleu, 
quedar-hi d’acord, convenir-hi.

Quina tristesa que, en això, 
m’hagi calgut donar explica
cions! — Pere Callau i Borràs 
(Barcelona).

EXIGÈNCIA, ON ETS?

En un d’aquests marcs de pro
paganda amb què les voravies 
barcelonines han estat gratifi- 
cades, ara mateix he vist un 
cartell d’uns grans magatzems 
amb el rètol: «Les novetats de 
l’hiver.» Sí: «l’hiver.» Natural
ment, i atès tot el que cal aten
dre, encara ens hem de declarar 
contents que sigui en una mena 
de català, però, per malament 
que tinguem el nivell d’analfa- 
betisme col·lectiu, és posible d’i
maginar que el cartell no hagi 
passat per les mans de ningú 
que se n’hagi escandalitzat? 
Hem de creure que tothom que 
l’ha vist ha pensat que ja podia 
passar? Realment, patim una 
crisi de l’exigència! — Rafel 
Garriga i Bau (Barcelona).

DE QUI ÉS GIBRALTAR?

Algú s’ha empipat molt per
què la «Union Jack», al capda
vall vermella i blava, és exhibi
da pels «Boixos nois» a can 
Barça. I el motiu expressat com 
a causa de l’enuig és que aquesta 
bandera també és a Gibraltar, 
impròpiament, diu. Jo no en sóc 
cap erudita, però, pel que puc 
llegir al Petit Curial sobre Gi
braltar, veig que Castella se’l va 

annexionar el 1462, però els el 
van prendre el 1704. Els caste
llans, doncs, el van tenir 242 
anys, i en fa 274. I el 1713, en 
signar Felip V de Castella i IV de 
Catalunya-Aragó el tractat d’U- 
trecht, document en què se'l 
reconeix com el primer rei d’Es
panya (i que és, doncs, l’acta de 
constitució d’aquesta nova so
cietat), accepta que dins els seus 
dominis no hi ha Nàpols, ni 
Sardenya, ni Menorca..., ni Gi
braltar. Gibraltar, doncs, mai no 
ha estat legalment d’Espanya: 
és més antic. — Marina Bofarull 
i Riquelme (Barcelona).

PREPOTÈNCIA 
PUBLICITÀRIA

Recentment la ciutat de Bar
celona ha estat envaïda per uns 
marcianets de ficció infantil. 
Són uns curiosos éssers bípedes, 
de tossa rectangular, que se’ns 
queden plantats a les cantona
des. Pel que es veu, l’Ajuntament 
els ha atorgat llicència de gua
nyar-se la vida fent propaganda 
d’això i d’allò. No sembla, però, 
gaire raonable que s'instal·lin a 
un parell de pams només dels 
plafons, amb el pla de la ciutat i 
altres indicacions, que hi ha a 
les boques del metro, tapant-los. 
Gens raonable, sembla. Jo diria 
que hi deu haver hagut algun 
malentès, que algú que hauria 
hagut de tenir bon gust i bon 
criteri no n’ha tingut... — Joan 
Peremiquel i Collado (Barcelo-
na).

ELS NOSTRES CLÀSSICS 
JA NO SÓN CATALANS

Esperava que algú amb més 
autoritat s’hi pronunciés, però a 
la vista del silenci m’hi poso i a 
veure què passa.

Al «Serra d’Or» de juliol- 
agost passat se’ns informava 
que «Els Nostres Clàssics» re
nunciava al subtítol que hi va 
posar Josep M. de Casacuberta, 
d’«escriptors catalans», perquè 
provocava fòbies entre «valen
cians i mallorquins». Avalava la 
decisió una carta en castellà 
d’un senyor que es diu Marceli
no i dirigeix una Caja de Aho
rros, i que deixava de comprar 
els «Sermons» de sant Vicent 
perquè se’l qualificava d’autor 
català. El que no ens diuen és si 
després de la defecció el senyor 
Marcelino n’ha comprat gaires, 
o sigui si han perdut més bous 
que esquelles. I potser el que no 
veuen els nous directius de l’edi
torial és que, a més de molts 
mallorquins i valencians hi ha 
també molts alacantins i menor
quins, i molts d’altres, que se 
saben i se senten catalans i han 
de barallar-se cada dia contra 
un ambient hostil, on la força i 
l’agressivitat és a mans dels qui, 
en castellà, ataquen la identitat 

comuna. I que des del Principat 
tenim només dues opcions: ali- 
near-nos amb els genocides o fer 
costat als qui tenen la raó, una 
raó que és també la nostra. I si 
algú contesta aquesta carta, que 
no faci servir la cançoneta còm
plice que cal ser molt delicats 
perquè no sembli que volem fer 
imperialisme: des de les comar
ques insulars, i des del nord i des 
del sud, es té prou clar el desin
terès i la indiferència de la «Ca
talunya estricta», i només dema
nen comprensió i solidaritat.— 
Artur Benejam i Cabrera (Vila-
nova i la Geltrú, Garraf).

SI HAN D’INVENTAR, 
QUE INVENTIN

Ja voldria escapar-me’n ja, 
però em veig obligat a llegir, a la 
plana 25 del número de l’«Avui» 
corresponent al dia 26 d’octu- 
bre, un títol que diu: «Pino es
combra a l’Escalada a Mont
juïc.» Voldria dir que no l'en
tenc. Voldria fer-me fort del meu 
santíssim dret a no entendre’l. 
Haig de reconèixer que sí, que 
l’entenc, però que l’entenc, i que 
de cap altra manera no podria 
entendre’l, a través d’un cert 
castellà que em sembla bastant 
tronat: Barrió, Pino barrió, això 
sembla tenir sentit. En castellà i 
prou. En català potser podem 
dir d’algú que «va escombrar els 
seus adversaris». Però no crec 
que mai, ningú, utilitzi aquest 
escombrar absolut, intransitiu.

Diu que els qui escriuen per 
als mitjans de comunicació de 
masses han de fer invents per a 
impressionar. Si és així, que no 
ho sé, que inventin, que inventin 
de debò. Que la seva capacitat 
d’inventar no es limiti a «llepar» 
els capricis del castellà! — Pere 
Rosàs i Viladot (Barcelona).

CAMBRA OFICIAL DE LA 
PROPIETAT URBANA

Un servidor és ignorant i dò
cil. Quan m’avisen, per correu, 
que haig de pagar la Contribució 
Territorial Urbana, pago. Quan, 
ben bé al mateix temps, també 
m’avisen que haig de pagar una 
Quota de la Cambra Oficial de la 
Propietat Urbana, també pago. 
El cas, però, és que de l’Ajunta
ment, amb les deficiències que 
ara no em lleu d’escatir, en rebo 
serveis. La Cambra Oficial etc., 
etc., ben de bo de bo que no sé 
pas de què em serveix. A canvi 
de què pago el que pago?

És realment obligatori que ho 
pagui? M’agradaria molt que 
algú m’ho aclarís. — Rafael Ca-
sas i Tous (Barcelona).

LLEGINT-HO SENSE VOLER

Tinc al davant un tros de full 
de diari, d’un dels dos que sur-
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