
L’ARAB I LA LLENGlA CATALANA
per Llucià Martín i Pascual

Recentment s’ha celebrat, a la Univer
sitat d’Alacant, una reunió tècnica per a 
la normalització de noms i textos d’ori
gen àrab en català. Aquesta reunió 
intentava obrir noves perspectives en 
les relacions entre totes dues llengües, 
les quals tenen un passat comú i un 
esdevenidor conjunt que sembla evi
dent, almenys com a veïnes del Medi
terrani.
No podem tractar en un sol article tots 
els aspectes històrics de les influències 
lingüístiques de 1 arab en el català. Ve
gem-ne, però, alguns.
Recordem que el català ha rebut molts 
arabismes, sobretot els parlars valen
cià, tortosí i balear. En aquestes terres 
convisqueren ambdues llengües des 

dels segles XII-XIII fins a l’expulsió dels 
moriscos (generalment bilingües, àra- 
bo-catalanoparlants), a començament 
del segle XVII. Foren, per tant, gairebé 
cinc segles de convivència lingüística. 
No tractarem ací de les influències 
àrabs en la literatura i el pensament 
catalans, actualment en estudi. En te
nim, com a mostra, el polígraf Ramon 
Llull, l’escriptor bilingüe Anselm Tur- 
meda, el filòsof gironí Sabiunde i els 
relats estudiats per Cerulli que influï
ren en la prosa d’Eiximenis o en el 
valencià Jaume Roig.
L'actual segle, sobretot al comença
ment, època esplendorosa de l'erudició 
catalana, ha vist obres importants, per 
exemple una obra científica de tema 

àrab escrita en català per Josep M. 
Millàs Vallicrosa, titulada Assaig d’his- 
tòria de les idees físiques i matemàtiques 
a la Catalunya medieval, Barcelona, 
1931. Abans, el 1922, el mateix autor ja 
havia publicat en català un important 
article sobre textos d’historiadors mu
sulmans referents a la Catalunya caro
língia.
Durant la guerra civil, el gran filòleg 
Joan Coromines escrivia un article so
bre paraules catalanes d’origen àrab, i 
fins ara ha continuat publicant als seus 
diccionaris estudis d’etimologies àrabs 
de paraules hispàniques, especialment 
castellanes i catalanes.
En el període franquista, l’opressió con
tra les llengües hispàniques que no
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foren el castellà impedia la publicació 
de quasi tot tipus d’estudis en la nostra 
llengua, i no coneixem cap treball de 
tema àrab escrit en català. Tots els 
autors d’abans devien escriure en cas
tellà.
La situació d’analfabetisme català és 
superada gràcies a la voluntat i l’esforç 
d’alguns estudiosos, especialment els 
dos col·laboradors arabistes de la Gran 
Enciclopèdia Catalana, Dolors Bramón, 
que escriu en català articles sobre els 
àrabs de València i l’important assaig 
Contra moros i jueus (Premi Octubre 
1981; traduït aí castellà, Barcelona, 
1986), i Pere Balañá i Abadia, que 
publicà nombrosos estudis de toponí
mia i d’història àrabs de Catalunya. 
Aquest estudiós també ha preparat un 
important recull bibliogràfic sobre els 
àrabs a Catalunya des del segle VIII fins 
al XII, que apareixerà pròximament al 
número 3 de la revista «Sharq Al- 
Andalus. Estudios árabes» de la Univer
sitat d’Alacant.
A partir de 1975, diversos historiadors 
empren ja el català, alternat amb el 
castellà, per escriure temes d’història 
local, com Carme Barceló, de la Univer
sitat de València, o Miquel Barceló, de 
l’Autònoma de Barcelona.
A Alacant, dins la zona més meridional 
dels Països Catalans, han aparegut tre
balls d’història molt interessants, es
crits en català pels professors Maria- 
Jesús Rubiera i Mikel de Epalza. Alguns 
títols en són Els noms àrabs de Beni-
dorm i la seua comarca i Xàtiva musul-
mana (VIII-XIII), i també aparegueren
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col·laboracions en català dins llibres 
com Las lenguas prevalencianas o Los 
baños árabes en el País Valenciano. La 
revista de la Universitat, «Sharq Al- 
Andalus. Estudios árabes», té treballs 
en català, com l’estudi de Mikel de 
Epalza La morofília literària actual al 
País Valencià, on analitza la forma de 
tractar temes àrabs pels literats valen
cians com Piera, Capó, Lozano o Cre
mades i Arlandis.
El creixement de les publicacions en 
català sobre temes àrabs plantejà als 
professors d’àrab de la Universitat d’A- 
lacant, actualment agrupats en el nou 
departament de Filologies àrab, catala
na i francesa, la necessitat de celebrar 
una reunió tècnica per a la normalitza
ció lingüística d’arabismes en català.
Aquesta reunió va tenir lloc els dies 27 i 
28 d’octubre de 1986, i hi participaren, 
coordinats pel professor Epalza, de la 
Universitat d’Alacant, els doctors Solà, 
Ferrando i Miralles, catedràtics de Filo
logia catalana per les Universitats de 
Barcelona, València i les Balears; Co
rriente i Rubiera, catedràtics d’Estudis 
àrabs i islàmics per les Universitats de 
Madrid-Complutense i Alacant, Leonor 
Martínez i Dolors Bramón, professores 
d’Estudis àrabs i islàmics per les Uni
versitats de Barcelona i Saragossa; En
ric Llobregat, secretari del conseller de 
Cultura de la Generalitat valenciana i 
escriptor; i també Lluís Polanco, pro
fessor de Filologia «valenciana» a la 
Universitat de València; Alberto Gómez 
Font, corrector d’estil de l’agència Efe, i 
Joseba Intxausti, de l’UZEI, per a la 
normalització de l’èuscar.
Aquest grup de dotze experts, que, 
davant un nombrós públic compost per 
alumnes dels cursos de Doctorat, post- 
graduats i professors de la Universitat 
d’Alacant, treballà sobre un gros dos
sier proporcionat amb antelació i unes 
propostes prèvies, arribà a les propos
tes concretes següents:
a) Transcripcions: Adoptaren per a la 
llengua catalana el sistema internacio
nal ISO (R. 233), conservant els signes 

diacrítics indispensables en un sistema 
de transcripció literal.
A més, presentaren un sistema de trans
cripció simplificat o fonemàtic que pos
seïa només signes de l’alfabet català. 
No arribaren a un acord respecte a un 
tercer sistema fonètic, les característi
ques principals del qual eren la supres
sió de la h, estranya al català, i l’assimi- 
lació de gairebé totes les geminades, 
també estranyes al català.
b) Concurrència de consonants i article: 
Establiren un sistema de transcripció 
en la concurrència de consonants, en 
casos de geminació, i així es va regular 
la transcripció de l’article, amb assimi
lació de les lletres solars i la unió de 
l’article a la paraula següent en la 
transcripció simplificada.
c) Accent tònic i plurals: En la trans
cripció literal, calia fer la representació 
de les vocals per la quantitat, llarga o 
breu, però en la fonemàtica o simplifi
cada, no essent rellevant la quantitat en 
català, es va acordar substituir-la per la 
de l’accent tònic segons les regles del 
català, una vegada establert abans el 
sistema d’accentuació àrab, sense tren
car el ritme tònic, i així es podrà 
pronunciar millor la paraula àrab.
Varen regular també la formació d’al
guns plurals àrabs i plantejaren en 
particular els problemes dels adjectius 
acabats en -í.

d) Onomàstica: Discutiren els diferents 
problemes dels noms comuns, topònims i 
antropònims àrabs. Decidiren respectar 
aquells noms que ja pertanyen íntegra
ment al català per la força de la tradició. 
Per als altres, seguirien la tendència 
d’aplicar les normes de la transcripció 
simplificada o fonemàtica. Es va insistir 
en l’assimilació de l’article al nom que 
precedeix i a posar guionets entre els dos 
elements del nom que són inseparables; 
d’aquesta manera, el lector català no es 
pensarà que es poden separar. Exemple: 
'Abd-Al lah, Saif-Addawla.

Aquests raonaments i aquestes propos
tes es portaran a diverses instàncies per 
aportar-hi suggeriments i millores, es
pecialment a l’Institut d'Estudis Cata
lans, la secció filològica del qual con
trola els processos normalitzadors del 
català. Una vegada acceptades les pro
postes, es difondran entre els centres de 
publicació en català i als mil dos-cents 
socis de l’Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes.
Hi ha altres reunions previstes per a 
solucionar problemes pendents, tant de 
transcripcions com de relacions entre 
l'àrab i el català en els terrenys de lèxic, 
onomàstica, literatura i altres manifes
tacions culturals comunes. L’actual 
apogeu d'ambdues llengües i cultures 
propicia el bon ambient d'intercanvi 
entre aquests dos camps.
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