
Tractats de barbarismes fins a Pompeu Fabra 

per 7oan Sola 

Els tractats de barbarismes constitueixen documents de gran inter?s per 
a la historia del catala: per coneixer tant la situació interna de la llengua com 
I'evolució del pensament lingü'stic dels nostres autors que han treballat en 
aquest camp. Sense comptar-hi la serie que comenGa amb Vidal de Besalú, 
coneixem més de vuitanta treballs més o menys classificables com a trac- 
tats de barbarismes, xifra que, per ella sola, dóna la mesura de Pinteres que ha 
de te& aquest aspecte de la nostra historia lingüística. 

En primer lloc hi ha uns quants tractats de gramatica, retorica i poetica 
que també admeten de ser estudiats aquí encara que només sigui per un 
dels seus aspectes. Després vénen els treballs dedicats a la neteja i correc- 
ció del catala: són els més nombrosos. 1 finalment, comptem encara amb 
una serie de treballs que estudien els catalanismes introduits, concretament, 
en el castellh. 

Em proposo aquf d'estudiar els tractats de barbarismes referits al catala, 
fins a Fabra. E h  comentaris destacaran sobretot els criteris que han guiat 
cada autor en la seva tasca, criteris que són inseparables de la preparació lin- 
güística de I'autor i del concepte que té de la llengua catalana. Veurem 
que la nostra llengua no va disposar de gent preparada en filologia fins a la 
segona meitat del segle XIX, i, en el nostre tema, fins bona cosa més ench. A 
manca de fihlegs, els literats es posaven a fer de grarnatics i els notaris edi- 
taven lexics i ensenyaven ortografia. 

No em proposo de treure cap conclusió global en aquest primer article, 
sbnó solament de fornir, ordenar i analitzar el material. 
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ELS TRACTATS MEDIEVALS DE GRAMATICA I RETORICA 

Incloc aquí aquests tractats per la senzilla raó que, fonamentdment, te- 
nien la finalitat d'ensenyar als catalans de manejar amb correcció una llen- 
gua i uns generes poetics que cada vegada els eren més forasters o almenys 
més postissos. 

La tradició de Vida1 de Besalú (&e Vidal tradition», que diu MarshaU) 
és forca curta d'ales des del punt de vista de la teoria lingüística. Els autors 
que la componen es preocupen més dels detalls que no pas de les categories, 
són més impressionistes que sistemitics, parteixen més d'una opinió perso- 
nal que no pas d'una informació completa i sblida. Pertanyen al moment de 
la davallada &una tradició, ve-t'ho aquí. La seva forca esta en la preocupa- 
ció, pero a nivell de detalls, pel llenguatge i la tecnica poktica dels poetes 
conterranis seus. La seva forca i, és clar, la seva feblesa. Cap de les seves 
obres no és comparable al Donatz proensals. (Vegeu la introducció de Mars- 
hall a I'edició de The «Razos de trabar» of Raimon Vidal.) Els principals 
d'aquests tractats són els següents (entre parentesis, n'hi intercalo alguns de 
no catalans com a punts de referencia): 

1190-1213, Ramon Vidal de Besalú: Razos de trobar (en occith i 
en prosa) 

(1240, Uc Faidit: Donatz proensals, en occiti i en prosa) 
1286-1291, Jofre de Foixi: Regles de trobar (en occith i en prosa) 
1300, Doctrina de compondre dictatz (occith-catalh, en prosa) 
SegIe XIV (comencament), Berenguer d'Anoia: Mira11 de trobar (en 

catala i en prosa; exemples en vers, en occith) 
(1324, Raimon de Cornet: Doctrinal de trobar, en occith i en vers: 
(1328-1337, Guilhem Molinier: Flors del Gay Saber (en occith i en 

vers) o Leys d'Amors) 
-1341, Joan de Castellnou: Compendi de la coneixenca dels vicis er 

els dictats del Gai Saber (occith-catalh, en prosa) 
341, Joan de Castellnou: Glosar; al Doctrinal de Raimon de Cor- 

net (occita-catalh, en prosa) 
1371, Jacme March: Diccionari de rims (en catala i en prosa) 
1400 (aproximadament), Lluís d'Avereó: Torcimany (en catala i en 

prosa) 
, Francesc d'Olesa: Noua - art de trobar (en catala i en prosa; 
xemples en catala). 

Noticies 

Em limito a donar una mostra de les notícies que aquests tractats con- 
tenen referents al tema que ens ocupa. 

Vidal de Besalú adverteix als trobadors quina és la llengua més adequa- 
da per a cada genere: «La parladura francesca ual mais et es plus avinenz a far 
romanz et pasturellas, mas cella de Lemosin val mais per far vers et can- 
sons et seruentes. Et per totas las terras de nostre lengage son de maior au- 



toritat li cantar de la lenga lemosina qe de neguna autra parla dura.^' Un 
dels punts sobre els quals més insisteix (també ho faran d'altres) és sobre 
la s que prenen alguns casos del singular i que, per contra, no prenen al- 
guns casos del plural, en oposició al que és normal en catala.' També en les 
formes verbals s'equivoquen «lo plus dels trobadors~. 1 no solament els 
catalans: aquest 6s l'aspecte notable de la concepció del llen 
Besalú. Per exemple, Bernat de Ventadorn falla alla on diu: 

Escontra.1 dampnatge 
E la pena q'ieu trai. 

«Aisi a trai, et degra dire trac, car o dieis en prima persona, on hom deu dire 
trame3 En resum: «Tot hom prims qe ben vuelha trobar ni entendre detc ben 
aver esgardada et reconeguda la parladura de Lemosin C...]; et qe la sapia 
abreuiar et alongar et variar et dreg dir L. . . ] ,  et C...] qe neguna rima C...] 
non la metta /ora de sa proprietat ni de son cas ni de son genre ni de son 
nombre ni de.sa part ni.de son mot ni de son temps ni de sa persona ni de 
son alongamen ni de son abreuiamen»' (on alongar i abreuiar volen dir po- 
sar o treure als noms declinables la s típica de l'occita). 

Entre altres detalls, Jofre de F o i ~ a  fa les següents remarques adrecades 
explícitarnent als catalans: «Encara sapies qu'eu te do altra regla per rabo d'al- 
guns noms en los quals erron alcuns homs L.. .] ,  e assenyaladament en Ca- 
thalunya C.. .] ,  e fallen en axi en los noms termenatz en -ars, en -ers, en -irs, 
en -ors, en -urs, que trason dels motz aquella letra r, per que.1~ mudon d'en- 
teniment e de lengatge~ (amb la qual .cosa sabem que les dites r del plu- 
ral eren ja mudes al final del segle XIII); «Encara sapies que devetz fort gar- 
dar que no metatz en una rima alguns noms qui fenexen en -ers, e son tres 
C . . . ] ,  co es saber»: poders, envers, caualliers (és a dir: que no facin rimar 
-érs, -&S i -iers).' És sobretot &una gran importancia el concepte que té de 
«correcte»: és correcte tot allb que és d'ús general a les terres on la nen- 
gua dels trobadors és la llengua natural. Es posa, doncs, en contra de Besa- 
Iú, que volia esmenar .els trobadors del nord del Pirineu: «E son alcuns verb~ 
en los quals En Ramon Vidals dix que li trobador havien errat C...]. E ea 
altrey li que segons art el dix ver e que.1~ deu hom axi pausar; mas no 12 
altrey que li trobador errason, per co car us venc art, e longa costuma pel 
dret es haüda tant que venc per us. E con sia us en algunes terres on 16 

lengatges es covinentz e autreyatz a trobar que tuit cominalment diguen 
tant o plus en la primera persona eu cre com eu crey L...], per aquesta r 
dic eu que li trobador n0.y falliron, car ill seguiren lo us del lengat 
costuma. E pus tuyt li trobador ho han ditz en llurs trobars, es us e 
mamextz de lengatge; mas si us o dos ho haguessen ditz, assatz po 
que fos enrada».' 

1. Cito I'edició de J. H. MARSHALL: The «Razas de trobar~ of Raimon Vidal and 
associated texts, Oxford University Press, London 1972, h i e s  72-75. 

2. Línies 172 i SS. 

3. Línies 3647. 
4. Línies 443-50. 
5. Edició Marshd citada a la nota 1, línies 651-6. 
6. Línies 632 i SS. 
7. Pagina XCII de Marshd. 
8. Línies 532-50. 
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També Joan de Castellnou addueix el mateix principi contra Raimon de 
Cornet: «Per re no val so que dits ayssi car en aquest cas ha loch le digz de 
nJAth de Mons: "Qar us  acostunzats escasa fals parlarn.» Ja Dant havia dit, 
sobre l'oposició llengua (<oís») - llatí («art» o gramhtica): a10 volgare se- 
guita uso, e lo latino arte».'" 

Francesc d'Olesa, un attardé en aquesta serie de tractadistes," ens dóna 
f o r ~ a  informació útil per a la historia de la llengua que ara no ens afecta 
directament, corn per exemple que «victoria» i «gloria» són esdníixoles u i 
que els mallorquins, als quals s'adreca, tenen tres timbres de e (a les parau- 
les déu, deu i deu, del liad DEUS, DECEM i DEBET)." En el nostre ter- 
reny específic, es refereix explícitament als fenbmens de barbarisme i solecis- 
me, prenent eIs termes dels gramhtics llatins («Donat y altres autors gram- 
matichs»): «Commetse barbarisma en una sola dictio y aco en escriptura y 
pronuntiatio y transmutatio de letre, s~llaba, temps o aspiratio, corn sancta 
per sanct, y sanct per sancta, ulla per olla, quarta per quatra; o per 
variar lo accent corn cávaller per cavallér. Empero lo solocisma se fa en 
compostura de dictions, corn qui per home blanc deye homa blanca, y 
per dona blanca digues dona blanc»." EIs exemples són poc afortunats, ras- 
tima. El seu criteri de correcció és també l'ús, pero amb distinguos. Així, per 
exemple, no és partidari de la e neutra ni del preterit perifrhstic. «Y enca- 
raque sia el [Nebrija] de parer que se si de proferir axí corn se scriu y ceft 
ab molta raho, pero per esser tanta y tant universal la corruptela de la pro- 
latio cathalana [...], tinc yo per be se proferesque corn esta consuetut, per- 
que de fer lo contrari es cert se siguira irrisio. E...] Pero en nostra len- 
gua C...] donam a la a dos maneras de so, la hu proferint la a ab la boca 
mitg tancade y mig uberta y aco es mes vici que naturalesa. Y de aco tanim 
exemple en aquesta dictio: papa».ls Un dels vicis de dicció és el «ped&s»: 
«Fedas es ajuntament de paraules vanes y superflues que no fan res a la 
sententia C...]. Tenim nosaltres un pedas molt comu y es va, uas, va- 
rem, vareu axi corn va venir, vas dexar pendre, en lloc del qual se 
dira millor uingue, dexas pendre; pero si altre no-s pot fer, tindra excusa».'6 
Ja ens vagara de comentar aquesta aversió al preterit perifristic (v. Fenollar 

1 
ELS TRACTATS DE BARBARISMES 

Llista de treballs 

Dono tot seguit una Esta dels treballs que conec dedicats a la purifica- 
ció de la Ilengua, fins a Fabra. N'hi incloc algun que prhpiament no hi hau- 

9. Cito l'edia6 de Josep M. CASAS HOMS: Joan de Castellnou (segle m), Obres 
en prosa, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona 1969, p. 169 (Glosari). 

10. IV~ARSH ALL, op. cit. a la nota 1, p. 134. 
11. Cito l'edició de B. SCHXDEL: Un art poetique du XVI' siecle, a Mélanges Chaba- 

neau, Erlangen 1906, ps. 711-35; p. 712. 
12. Línia 74. 
13. Línies 148-9. Es la noticia més anriga que tenim d'aquest fenomen, comenta 

SCHADEL, p. 732 . 
14. Límies 448-54. 
15. Lfnies 138-46. 
16. L h i e ~  344-55. 



ria de ser (em refereixo als de Martí Gadea i -Cernera), perquC m'ha sem- 
blat que fóra bo de dir-ne dues paraules de passada. La Esta és cronol6gica. 
Quan el treball és inedit, el coBoco a l'any de la mort de l'autor, llevat si 
en sabem la data de redacció (que és el cas d'Ullastra) o si no sé la data de 
la mort (cas de Riera: colloco el treball de Riera el 1908 perquk fa esment 
de les actes del Congrés de 1906, aparegudes el 1908, i de la Lliga del Bon 
Mot, fundada el mateix any 1908 per Ricard Aragó, «Ivon l'Escop»). Els 
comentaris a obres d'un mateix autor ( i  de vegades d'un mateix tema) van 
agmpats. 

1487, Bernat Fenollar i Jeroni Pau: Regles de esquivar vocables o 
mots grossers o pagesivols, edició .i estudi dYA. M. Badia Mar- 
garit al «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar- 
celona», XXIII (1950) a xxv (1953). 
2, Ricard Fenollar: Tratado de las palabras que se deben des- 
terrar de la lengua valenciana, por ser agenas del idioma. 

1743, Joséph Ullastra: Grammatica catbalána, manuscrits 176 (del 
qual faré les citacions) i 756 de la Biblioteca de Catalunya (cito 
segons Montserrat Anguera i Soler: «Grammatica cathalána» de 
Josep Ullastra. Estudi i edició critica, tesi de doctorat dirigida 
per Antoni Comas, Universitat de Barcelona 1974). 

1764, Carlos Ros: Diccionario valenciano-castellano, Benito Mon- 
fort, Valencia. 

1771, Carlos Ros: Corrección de vozes, y phrases, que el vulgo, 
común, de Valencia, dsa, 6 ha introducido, hablando, (d que. 
ridndo hablar) en su Matdrno Idioma, Francisco Burguete, Va. 
lencia. 

1806, fra Josep Marti (1732-1806): Diccionari de termes bárbaroj 
d antiquats de la llengua catalana. 

1812, F. A. M. S. M.: Nueva ortografia de la lengua mallorquina, 
explicada en español para su mas facil inteligencia, Sebastian 
García, Palma. 

1835, Justo Pastor Fuster (1761-1835): Corrección de voces. 
1858, Juan José Amengual: Nuevo diccionario mallorquín-castella- 

no-latin, 2 volums. J. Colomar, Palma 1858-78. 
1880, Antoni Careta y Vidal: Porgaduras del idioma, «Lo Gay Sa- 

ber», III. 
1883, Salvador Geni's: El auxiliar del maestro catalán en la enseñan- 

za de la lengua castellana ... Parte segunda, destinada a la en- 
señanza escrita del lenguaje castellano. Tercera edición, Paciano 
Torres, Gerona. 

1886, Antoni Careta y Vidal: Barbrismes y vulgarismes que mal- 
meten la llengua catalana, aplec I, Víctor Berdós y Feliu, Bar- 
celona. 

1891, Joaquúi Marti Gadea: (Novfsimo) Diccionario general vale 
ciano-castellano, José Canales Romá, Valencia. 

1901, Antoni Careta y Vidal: Diccionari de barbrismes introdubits 
en la llengua catalana, Oliva (Vilanova y Geltní), Barcelona. 

1904, Emili Vallés i Vidal: Resúm de gramática catalana, Ramón 
Gilabert, Barcelona. 

1907, Angel Ruiz Pablo: Rastre que varen deixar en e2 tlenguatge 
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menorqui les dominacions angleses, «Emporin, any 1, núm. 1. 
(= <Revista de Menorca», 11, 1907; = Primer Congrés Inter- 
nacional de la Llengeca Catalana, Joaquim Horta, Barcelona 
1908). 

1908, Antoni Ciuffo: «Influencies de I'italii y diferents dialectes 
sards en l'alguerés», al Primer Congrés Internacional de la Llen- 
gua Catalana, Joaquim Horta, Barcelona 1908. 

1908, Bonaventura Riera y Weise: Nou diccionari de barba~istzes 
modernament introduhits en la llengua catalana, manuscrit exis- 
tent a l'Acadkmia de Bones Lletres de Barcelona, armari 11, pres- 
tatge 3. 

1915, Bartolomé Escudero: Lista de varias palabras que usamos en 
Menorca tomadas del Inglés durante las tres dominaciones Bri- 
tdnicas de la Isla, con expresión de las voces inglesas de que de- 
rivan y significado de éstas, «Revista de Menorca*, x. 

1916, Joan Martí y Trenchs: Fruyta tarada. Errades catalanes molt 
usuals y regles ortogrifiques pera evitarles.. . Vda. Badia, Bar- 
celona. 

1919ss, Pompeu Fabra: Converses filoldgiques, «La Publicitat~. Edi- 
ció més completa, a cura de S. Pey, Barcino, Barcelona 1954-1956. 

1930, Emili Valles: Diccionari de barbarimes del catald modern, 
Central Catalana de Publicacions, Barcelona. 

1932, Pompeu Fabra: El catali literari, Barcino, Barcelona. 
1932, Francesc de B. Moll: «Estudi fonetic y lexical del dialecte de 

CiutadelIa*, a la Miscelánea ... Alcover, Vda. de S. Pízii, Pa' 
ma de Mallorca. 

1953, A. Badia Margarit: Anglicisms in the Catalan Language of Mt 
aorca, «English Studies*, xxx~v. 

Es tracta d'unes regles de puresa lingüística escrites pel poeta valencia 
Bernat Fenollar i pel canonge barceloní Jeroni Pau, la meitat cada un apro- 
ximadament. Fonamentalment es refereixen a qüestions de Iexic, pero també 
a grafia, fonetica, morfologia i fins i tot sintaxi. Segons Sanchis Guarner," 
foren escrites l'any 1487, i aquesta data n'augmenta l'interks, perquk es trac- 
ta d'un moment crucial per a la historia lingüística catalana.'" 

Badia n'ha fet l'estudi gramatical," pero malauradament encara no ens 
n'ha donat I'estudi lexic que en prometé. Així i tot, no és difícil de veure 
quins eren els criteris de correcció dels a ~ t o r s . ~  La norma de correcció sem- 
bla aue 6s l'eix Vakncia-Barcelona. A la base hi ha una ~osició ~urista. entesa 
i coLcretada, segons Badia, en els següents punts: a )  en general, &S autors con- 
demen els arcaismes i els neologismes i els contraposen una solució més del 

17. &ktudis Rornanics*, x (1962-7), p. 310. 
18. Segueixo Badía, introduccic, a I'edició, ctBo1et.h de la Red Academia de Buen& 

Letras de Barce1ona*, (1950), p. 137. 
19. aBoletín de Ia Red Academia de Buenas Letras de Barcelona,, m (1951-2)- 

xxv (1953). 
20. Continuo seguint Badia, introducció i estudís. 



moment; b )  tarnbé condemnen, i amb més insistencia, els vuig i les for- 
mes populars, a favor de cultismes o, simplement, de paraules no deformades; 
C) tenen forga deria a condemnar els dialectalismes (no sempre fiicils de distin- 
gir dels vulgarismes: vegeu els núms. 47, 74, 105, 144), a favor de solucions 
no fiicils de precisar i que segons Badia representen formes més generals i de 
vegades valencianismes; d) finalment, cal advertir que el purisme dels autors 
no significa oposició als barbarismes (concretament, castellanismes i llatinis- 
mes), concepte que sembla que no coneixen, sinó preferencia per certes so- 
lucions que ells consideren més dignes i elegants. Expressen tot aixb al núm. 
173:" «No res menys, entre persones de bon ingeni e experientia, fiicilment 
se coneix dits vocables ésser de Empurdh, o de Urgell, o de Mallorques, o 
de Xativa, o de les Muntanyes, o pagesívols, dels quals no acustumen usar 
los cortesans ne elegants parladors e trobadors». 

Tot seguit transcric uns quants números que exemplifiquen tot a i d .  
Efectivament, sembla que els barbarismes prbpiament dits no preocupen gai- 
re els nostres autors. Trobem defensats castellanismes als números 75, 76, 
217, 243, 246, 249, 298, 318; llatinismes, a 50, 51, 66, 121; són rebutjats 
els vulgarismes i els mots populars (inclbs el ieisme: 76, 147) a 15, 26, 43, 
59, 60, 83, 94, 112, 113, 119, 120, 132, 144, 163, 179, 185, 269; hi ha re- 
buig de dialectalismes a 5, 8, 41, 47, 71, 74, 105, 142, 299; de neologis- 
mes, a 49, 168, 191; d'arcaismes, a 169, 244; s6n partidaris d'un cultisme 
a 25, 44, 90, 112, 113, 119, 269, 313; ho són d'una forma vdenaana a 
5, 8, 41, 49, 142, 299, 324: 

5,«Pere» per (Pera); 8, «animas» per (animes), e semblants; 
15, ulangonica» per (longaniga); 25, «Geroni» per (Geronim); 26, 
«gavinet» per (ganivet); 41, «gayre» per voler dir (molt o prou o 
asay); 43, «cabre» per (caber); 44, «martre» per dir (mhtyr), e 
semblants; 47, «perca» e «probea» per dir (peresa e pobresa), e 
semblants; 49, «vaig mar» e «vaig venir» per (aní e venguí), e sem- 
blants; 50, «guardo» per (retributo o remunerato); 51, ucoratge» 
per (animo); 59, «Toni» per dir (Antoni); 60, uBarlambau» per vo- 
ler dir (Bhrnah); 66, «superbiós» per dir (superbo); 71, ubístia» 
per (bhstia); 74, uonclo» per (oncle); 75, ugonell» per (sayo); 76 
«sallo» per (sayo); 83, uquoresma» [llegiu coresma] per dir (quares- 
ma), e mil semblants; 90, «Esteve» per dir (Steve); 94, «nosatres» 
per dir (nosaltres); 105, «ayguo» [llegiu aigo] per dir (aygua); 112, 
«homey» per dir (homicidi); 113, «remey» per (remedi); 119, upa- 
raís» per voler dir (paradís); 120, «béns perinfernals» per voler dir 
(béns parafernals); 121, «borne libert» per voler dir (home libero 
o franch); 132, «percurador» per (procurador), e semblants; 142, 
«guineu» per (rabosa); 144, «peixcador» per (pescador); 147, « ta- 
yar» per (tallar), e mil semblants; 163, «punxor» per dir (punxó); 
168, enosaltres anem» per (anam); 169, «yo li dix» per (yo li di- 
guí); 179, atots tresos* per dir (tots tres); 185, «abre» per dir 
(abre); 191, «rata pinyada» per (rata penada); 217, «babaya» per 
dir (tartamut); 243, «midar lo drap» per dir (medir lo drap); 244, 

21. Cito la numeraa6 de i'ediaó de Badia. En aquestes Regles i a la majoria deis trac- 
ts següents (sobretot quan es tracta de ilistes), ei meu editor presenta els errors i les es- 

enes d'aquesta manera: " «error» (esmena) ". 
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ctlesta la lettra» per dir (legida); 246, «escalvinat» per dir (calvo); 
249, «alacayo» per dir (lacayo); 269, «pelegrí» per dir (peregri); 
298, asembrero, per (sombrero); 299, «culgar» per (colgar); 313, 
gservey» per (servici); 318, «cercau roidol» per (roido); 324, ver 
regle general: que los vocables o mots se han scriure segons la pri- 
mera, segona o tercera persona, corn ara: yo demane, yo camine; en 
la f i  hi ha e, e no a, corn hi haurii a son en los altres de tercera 
persona, corn ara: aquell camina, aquell demana. 

És interessant de trobar en aquest tractat detalls tan actuals per a nos- 
altres corn 15, 26, 94, 119, 132, fins amb solucions contrhries a les defen- 
sades avui: 185; 269. Es ben curiós que es rebutgi una forma tan genuina 
corn gaire (41). Hi  trobem també, és dar, corn en molts altres tractats de 
barbarismes, formes estrambbtiques i divertides del Uenguatge popular: 60, 
120. 1 un dels detalls que més xoca és que no s'admeti el pretkrit perifristic. 
Aquesta forma verbal, introddda ja del tot al segle XIV, esta destinada a ser 
perseguida fins al segle xx,U pasant pels segles XVI U i XVIII.~ 

Mirant aquest tractat amb ulls actuals, no hi podem estar massa d'acord. 
No ens pot convencer !a discriminació dialectal dels autors: 17, «baca» [Ue- 
giu bassa] per (latrines o privades); 33, «talent» per (appetit o f a ) ;  41, 49; 
87, «yo som agí» per (yo so ací); 105; 110, «mató» per (brossat); 127, C . . . ]  
«sot» per (dot); 142; 183, c<jaquir» per (lexar o dexar); ni altres preferen- 
cies corn ara 20, «membrar» per (recordar); 38, «guardar» per (mirar); 40, 
«poder you faré» per ([ ...] forca o per ventura L...]); 177, «No qud» 
[Uegiu no cal] per dir (no és necessari o no fretura, o no cumple); 254, 
aclucar 10s uIls» per dir (tancar los ulls), etc. Ni la falta d'atenció a l'evo- 
lució de la Ilengua: 154, «arribArem» per (arr iba) ;  155, «anArem» per 
(anam), e semblants; 168; 206-8, «meua», «seua», «teua», per (mia, sua, 
tua), etc. Ni la defensa a ultranca dels llatinismes (moda de l'spoca): 25, 
44, 50, 51, (iqui ho diria!); 63, «promeya» per dir (prirnitia); 89, «estudi» 
per dir (studi); 93, «esgleya» per dir (església); 107, *cuydar» per (cogitar 
o creure); 156, «combregar» per (communicar); 196, «ledesme» per (le- 
gítim), etc.; ni, encara menys, la preferencia de castellanismes: 75, etc. 

És una llhstirna que el diccionari Alcover-Moll no hagi buidat bé aquest 
important document. Per exemple, no recull teich «tísic» (54), forca «pot- 
ser» (40), cocodrillo (118; només documenta cocodril a Verdaguer). 

Ricard Fenollar 

Lluís Galiana afirmava que qui tragués aquesta obra de l'oblit i ala im- 
primiera, seria acreedor de cualquier honras. Ho deia a la carta a CarIes 
Ros inserida al Diccionario ualenciano-castellano (1764) d'aquest." No sé 

22. Joan COROMINES: Ueures i converses d'un filoleg, Club Editor, Barcelona 1971, 
p. 98-9. 

23. Vegeu les opinions de Toms Forteza (1915), Jaume Nonell (1906), Sanchis Guar- 
ner (1950), Francesc Vailverdú (1968) i AIbert Jané (1973) al meu a m e  u10 no crec que 
es vagi escapar*, *Diario de Barcelona / Dominical*, 4 de maig de 1975, p. 13. Hi ha una 
rapidíssima allusió a aquest punt a El cata12 literari (1932) de Fabra. 

24. Vegeu Francesc d'Olesa, més amunt. 
25. Vegeu Josep Ullasnia, rnés avall. 
26. Notíaes tretes de MIQUEL I VERGÉS, #Revista de Catalunya~, XVIII (1938), p. 433. 



res més d'aquesta obra. No és a la Biblioteca Serrano Morales de l'Ajunta- 
ment de Valencia. 

Josep Ullastra 

El capítol sise del llibre vuitt? de la gramatica d:Ullastra tracta uDels 
Vicis que s'han d'evitár per a pronunciár i escríurer perfetamént la Llengua 
Cathalána». Ullastra és molt mal gramatic, tant, que el catala no hi perdé 
res que aquesta gramatica no s'arribés a editar. Aquest capítol ocupa les 
pagines 232-239 del manuscrit. 

Com Francesc d'Olesa, parla de solecisme i barbarisme i cita Arnbros 
epí. «Lo Solecisme es tot mál ús de la Construcció ú Syntáxis», com 
«vatj en 171glesia», «m'estíg á casa», per (vátj á l'Iglesia), (m'estíg en 

«Lo Barbarísme es tot quánt se parla 6 escríu malamént i s'comét de 
es manéras, so es, ajustánd, trayénd o mudánd algúna lletra ó be accént.~ 

S: «honrra», «guera», «Juan», «vindra», per (honra), (guérra), (Joán), 
Després d'aixb, ens dóna tots aquests altres casos de barbarisme: 
cad'un en sa Nació de vocables estrangérs» o ~verbs  estrangérs» 

ie per Faldelli, quitar per llevar); b )  «usár de llúr ó llúrs per dir 
lo seu, los seus ó sos*; c) «feminisár los Cognóms que las Donas L...] 
prenen de sos Maríds»: «María Bosca» per (Bosc); d )  fer els plurals en -es 
de paraules com casa, «perqué encara qu'es veritád que antigamént C...] 
los donávan los pluráls terrnináds en e; peró tán los Castelláns corn los 
Cathaláns los acabám en as segons la practica de molt temps atrás, la quál 
devém sustenír per essér universalmént admésa dels Erudíts i versáds en 
nostra llengua»; e) equivocar-se en l'ús de v i b: «Dels quáls i semblánts 
Barbarísmes deuen los Mestres corregir ab tót cuidádo als Miñóns, perqué, 
a més d'essér irrisibles, aféan las veus i destruexen moltas vegádas al sentid*; 
f )  «Los Plebéos aféan las diccións mudánd la e final en a». «Altres dexan la 
r»: «Para», «papé», per (Pare), (papér); g) «usár del verb Essér en llog &Ha- 
vér»: so estát en la Plassa; b) «valérse dels Particips passíus en la veu 
femenína»: «han portáda la charta?»; i) ~Algúns fan molts "passos" ab la 
llengua sens mourer los péus»: «no7hu se pás» per (no'hu se); «Altres for- 
nexen los Periodos ~ ' A N  i NA»: ha vingút an Pere?, han vist á na Maria?; 
i )  «Altres usan ó, per rnillór dír, abúsan del verb vatj en la primera persó- 
na del Indicatíu, diénd jo vatj anár C...] &. quánd se veu darament essér 
un mál modo de parlár, púx segóns bona conjugació devém dír i escriurer 
jo ani [...l.» 

«Si m'demána l'orthographic si s'poden introduír algúns vocábles en 
nostra llengua de Nacións estrangéras, respóng que los menos versáds no 
s'deuen empendrer tal Uecencia d'usár vocables ni phrases de fora la Pro- 
vincia, sinó que s'deuen acomodár al pronunciár, escríurer i modos de parlár 
que mes comunamént son admésos en nostra llengua, pux la raó persuadéx 
no n's apropriém diccións estrangbras sinó en cas n's ne faltasen de pro- 
prias. En la quál suposició no púg desaplaudir l'ús del adverbi Luego, ja sia 
com á synoním de prést ó promptamént, com quánd diém luego vindré [,] 
ja sia per il-lació, com quánd se díu tót borne es racionál; luego Pere es 
racional. E...] -Lo matéx díg del adverbi pués, synonim de pux, perqué 
una i altra de las ditas veus eduídas de la llengua Castdána han meres- 
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cút ja l'universál acceptació. Peró de ningúna llengua apreciám los Cathaláns 
traurer vocábles com de la Llatína i no truncadlos, sinó prenénd las veus en 
quant es practicáble per'entér* (dóna com a exemple escheda, de SCHEDA, 
«synonim per Nosaltres de bitllét ó paper que s'remet sens clausúra ni 
forma de charta, que los Llatíns s'apropriaren dels Gregs, com es de 
veurer en Ambrós Calepí*). 

«A més dels sobredíts vicis particulárs [solecisme i barbarisme], també 
devém fugir d'estos vicis generáis*: a) «d'usár paráules i modos de dír 
inusitáds» (vol dir frases farcides de retorica); b )  «se déu procurár fugir 
dels Equivocsa, els quals cal diferenciar, així: «Deu (nostre Sefior) [,] déu 
(numero) E,] déu (d'aigua) i déu (verb C...])», etc.; c) «S'ha d'evitár la 
repetició d'unas matéxas lletrass (passáva lo Passatjér per la plássa); d) «es 
també viciós repetír moltas vegádas un vocable sens necessitád»; e) «está molt 
mál fer l'Oració mes llarga del que convé posánd en ella circunstancias im- 
pertinénts f )  «se déu evitár també tót Pleonásme» (jo'hu he vist de 
mos propris ulls). «Estas Reglas d'evitár vicis generáls son aplicables á to- 
tas las L1enguas.b 

Aquestes pagines tenen certa reminiscencia dels nostres tractats retbrics 
i gramaticals medievals, els quals també aconsellen d'evitar el pleonasme, 
amb el mateix exemple de l'uli (Joan de Castellnou), el pretkrit perifristic 
(Francesc d'olesa), la repetició de lletres, etc. En l'aspecte de barbarismes 
prbpiament dit, gairebé hi sobren els comentaris: l'opinió d'ullastra 6s ben 
bé la mateixa que la dels lexicbgrafs valencians d'aquestes kpoques, d'ante- 
riors i de posteriors: que la llengua catalana, deixada tant de temps de la 
m i  de Déu, havia lícitament compensat la pkrdua de la seva riquesa origi- 
naria amb préstecs del castella: No ens ha d'estranyar, doncs, de veme far- 
cits de barbarismes els fragments que, expressament, hem transcrit (femini- 
sár, atrás, cuidádo, modo, aféan, Plebéos, Periodos, ñ, per + infinitiu cau- 
sal, complement directe amb preposició). Ullastra diu, pero, explícitament 
que, al catala, li escau d'admetre préstecs sobretot del llatí, com veurem que 
també diu Fabra. 

Carles Ros 

Carles Ros inclogué dues pagines (la 333 i la 334) de barbarismes al 
eu Diccionario de 1764. Constitueixen una Esta senzilla de 42 paraules, 
d'aquest estiI: 

alivio, por (allívi) 
desde, por (dende) 
hasta, por (fins, b finsa, 6 funs) 
pero, por (poro) 
tanteo, por (tantkig) 
ya, por (ja). 

A petició d'amics, l'any 1771 publica toi uu tractat d'incorreccions: 
«Dessehndo yo complactr d los amigos, y demas que esto piden, y junta- 

27. GULSOY, «Revista Valenciana de Filologian, VI (1964), ps. 130, 134. 
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mente hazer este buen servicio a la Patria, determine ponkrlo en execucidn, 
aumentando trecientas dicciones, aunque con mucho trabajo, pu&s por 
mis accidentes, y años, me viene ya muy costdso, el estudiar, y escrivir>> 
(pag. 4). Aquest tractat ja no inclou solament «uozes», sinó també «phra- 
ses», fins a la pagina 22. A partir de la 23 (el llibre en té 44 i una d'erra- 
tes), hi ha una Uista, seguida d'un estudi detallat, de -«Veus monosylabes 
pera facilitar a be Ilegir la Llkngua Valenciana, que miiden significat, y 
entonacid per lo accent» (be, be; ment, ment; sech, sech, cech; sdrt, sort; 
ver, ver; etc.). 

La «Correccidn de phrases» ocupa tres pagines (de la 19 a la 22) i és 
d'aquest estil: «Quando algdn hombre de Vulgo llega d una casa, que son 
naturales de Valencia, los de la familia, y Dueño de ella, y han de hablat 
en Valencidno, hdze la salutacidn regular, diziendo: alabado sea Dios: por 
lloat sia Deu, Buen dia Cavalleros: por bon jbrn Cavall&rs». «Otra es- 
pecie de vicios, U basto habldr. Suele dezir el Vulgo, 2r C o m h  de Valencia: 
despus air: por ans dair. E'...] Del prdpio modo: matarem lo bacb; en 
erdb de vostks»: supevp2rfluo [sic] dezir, en perdb de vostes.» 

La primera part és un vocabulari com el de 1764, pero més extens. De 
moment és el primer que coneixem de després del període medieval. Hem 
de creure que reflecteix fo rg  bé l'estat de castellanització de la llengua al 
Pais Valencia. La major part de correccions són de castellanismes. Heus- 
en uns quants exemples: 

«Abogada», por (Advocada); «abuelo», por (Avi); «animo», por (anim); 
«Arcobispo», por (Archiblsbe); «bullicio», por (bullici); «&spa», por 
(phrna); «Despensero», por (Reboster); «entonces», por (llavors); 
«fabula», por (£Aula); «fiel», por (fel); «Mbnge», por (Monjo); eral- 
zes coloradas», por (remolaja, o remolajes); «sabiduria», por (sabiessa). 

Des del punt de vista del criteri, és una obra nefasta. En primer lloc, 
adopta un procediment de descastellanització que sera imitat pels lexicbgrafs 
valencians posteriors (per exemple, per Sanelo i Escrig), consistent a cata- 
lanitzar la desinencia. Vegem-ne uns quants exemples: 

«alarde» (alart), «albedrio» (albedriu), «aliento» (alient) (vora oalien- 
to (ale)»); «alivio» (aUivi); «ante» ( h t ) ;  «aplauso» (aplaus); «asco» (asch); 
«asseo» (asseu); «atavio» (ataviu); «decano» (de&); «desvio» (desviu); «em- 
beleco» (embelhch); «embelkso» (embelks); «Fulho» (Fulá); «hato» (hat); 
«Iiuro» (lláu); «niño» (nini);" «resto» (rest); timbre» (tim); «tino» 
«Zutano» (Suta). 

En segon lloc, rebutja termes correctes amb un criteri subjectiu que aquí 
no podem tractar d'aclarir. De vegades sembla un «descastellanitzador a ul- 
tranca», que diria Fabra (o desllatinitzador a ultranca), pero de vegades dóna 
preferencia a una forma dialectal contra una altra, o rebutja una paraula 
bona a favor d'un castellanisme, o un castellanisme a favor d'un altre: 

28. Nini "nen* apareix tambC al Diccionario (1764) de Ros, segons I'Alcover-Moll. 
29. Segons I1Akover-MoU, tim i ti són paraules inventades (catalanitdó a unitació 

de costumbre - costum [i vino - vi]), que apaeixen ds  diccionaris de Labemia, Saura, 
Escrig i Martí Gadea. Com que llAlcover-MoU no buida el tractat que ens ocupa, es perd 
aquesta noticia. 
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«anuhl» (anyhl), «archivar» (argihuhr; llegiu arxihuar), «Beata» (Be- I 

guina), «cabeza de hUs» (chpsa de hlls), «comestible» (menjatiu, 6 
menjivol), «feliz» i «infeliz» ( fellu, infefiu ), «vaveghr» (naujhr, b nau- 
jeir), «idtimo» i «ultima» (darrer, darrera), «cada hu» i «cada 
una)> (casch, caschna), «castañeta /-es» (castanyola/-es), «chimenea» I 
(fumeral), «desde» (dende), «burla» (fisga, o jhngla), «Limosnero» Í 
(Bolser [a la vora, pero, de: «Limosnero» (Alrnoyner)]). 

Recull més d'un mot fantasma, fruit ~robablement d'una mala lectura 
o una mala interpretació de les fonts: «esshmen», por (eixami), «arrepentir», 
por (peixer), b (~enedir).~' 1 com la majoria de lexicbgrafs posteriors de tot el 
domini, conté forca vacillacions formals (que poden respondre a formes dia- 
lectals o, com en l'altre cas, a males lectures de les fonts o a transcripció dels 
errors que aquestes contenen): «alabanca» (llabr, llobr ), «halagar» (fala- 
ghr, 21 afalagir), «hasta» (fins, finsa, funs)." 

(Hi trobem rebutjades unes quantes paraules de les que sempre han sem- 
blat poc genuynes a un cert sector o nivell de catalans: burla, faltar, manta 
(flashda), marfil, plata (argent); no hi ha quedar.) 

La majoria d'errors d'aquest tractat (potser caldria dir del Diccionario de 
1764), incloses les catalanitzacions de les terminacions, són recollits per Sa- 
nelo . 

És una Iliistima que el Diccionari Alcover-Moll no hagi buidat aquest 
curiós tractat. 

Josep Marti 

Pel títol, sembla que aquesta obra cau al nostre terreny. fi'ormava «I to- 
mo en folio. Esta obra quedó en borrador, mas parece se disponia el autor 
á copiarla de nuevo, pues dejó los cuadernos ya ordenados,' y en algunos ha- 
bia empezado á escribir*, segons Torres Amat, el qual afegeix: «El método 
que observa es poner el vocablo catalan antiguo, luego despues explicarle en 
el mismo idioma, y en comprobacion de cuanto dice copiar el mismo pasaje 
del libro ó instrumento de donde le sacó»." El metode és ben modern, pel 
fet d'adduir autoritats. Si, a més a més de termes antiquats, contenia bar- 
barismes com diu el títol, és un precedent del Diccionari de barbrismes de 
Careta i Vidal. 

30. A la pagina 32 hi insisteix: «verbo peixer, arrepentlr, en Castellano: ybm peix: 
yo me arrepiento», fruit d'una mala interpretació dels versos 397 i 2304 de Jaume Roig, 
segons YAlcover-Moll, amb el qual esta d'acord Gulsoy (p. 366 de la seva edició del 
Diccionario valenciano-castellano de Sanelo, Castelló de la Plana 1964). Quant a eixdmi, 
1'Akover-Moll es limita a recollir el mot del Diccionario (1764) de Ros, que també duu 
peixer, aixi com la majoria d'errors del tractat que comentem. 

31. Funs, forma d'Alacant (Alcover-Moll) i, més al nord, de la V d  de Gallinera 
(Carles SALVADOR: Parleu bé!, Valencia 1957, p. 31). 

32. TORRES AMAT: Memorias ... Barcelona 1836, p. 391. Vegeu també MIQUEL I 
VERGÉS, loc. cit. a la nota 26, ps. 281-2, el qual prova (basat en les Memorias de 1'Acadhmia 
de Bones Lletres) que i'any 1835 aquest diccionari encara existia, perb no en sabem res 
més. 



Antoni M. Cervera 

No pertany sinó molt marginalment a la nostra materia la Nueva orto- 
grafía de la lengua mallorquina de F.A.M.S.M., és a dir, «fray Antonio M. 
Seruera, m i n i m ~ » ~ ~  (Palma 1812), que com a «Demostraccion [sic] practica 
de todas las reglas» duu al final (phgs. 13-32): «Significacio y esplicacio d'ál- 
guns térmes españóls mallorquinisáds, molt util a sa juvintud, qui desitja 
parlár ab hermosura y energia», que és un breu diccionari alfabetic que ar- 
riba només fins a pussil-laminé. Cervera parteix de la base que «Por ser la 
lengua Mallorquina un Dialecto de voces especialmente Españolas y latinas, 
todas las palabras deben escrivirse en quanto fuere posible como los voca- 
blos de donde traen su origen»: «Escrivase Catalina y no Ceteline, de Ca- 
talina Español: Magdalena y no Megdelene de Magdalena latin: Girasól y 
no Jirasól de Girasol Castellano: Germá y no Jermá de Germanus latin» (pags 

Com es pot suposar, la llengua de redacció de Cervera (el diccionari és 
dactat en catalh) és farcida de barbarismes («duéño», «después», «cáliz», 

láuso», «bax» " sota ", «cuidado», «modo»). El diccionari (que explica i 
exemplifica els significats de les paraules) es compon gairebé exclusivament 
de paraules de les dues classes que diu ell: provinents del castella i provi- 
nents del llati (potser amb l'única excepció de «adeshóra. A una hóra irre- 
gular»). Heus-en aquí uns quants exemples: abonar (diversos significats), 

advocad («Intercessor ó médianéro. 2. Lo matéx que 
o, alocar («Hospédár, donár aposénto»), ambigüedad, am- 

, antjdoto, apacibble, arrastrád («Qui fá mála vida. Dóna arrastrdda. Lo ma- 
que prostimra, raméra»), ásco, ausentárse, btl-lic, bisarria, bolsillo («Lo 

sa: pero se pren regularmént per caudál, ó cantidád de dinér con- 
e [...]»), bruto, bufo, calamidád, cálido, cariño, codicia, concluir, con- 

desquitárse, discernir, distár, enférmédád, enterár, halágo, ille- 
1, objtcte, palpábble, profundo, pussil-lamine (sic) («Falto d'á- 

r pet tol-lerár sas desgrácias, ó per emprender cósas gráns»). 

Just Pastor Fuster 

L'autor de la Biblioteca valenciana (1827-1830) també tenia poca o mol- 
a afecció a la lexicografia i a l'esmena dels barbarismes del valencih. Aquest 
eball és un esborrany, sense prbleg ni explicació de cap mena, de 16 f d s  

nes 32 línies, on Fuster anotava les «veus novelles» o usades aleshores (a 
querra), contraposades a les «veus antiguess, ja desusades (a la dreta). 

ec totes aquestes notícies d'Almela i Vives," el qual diu -que el ireball és 
propietat d'ell i en transcriu aquestes mostres (hi afegeixo un asterisc a l'es- 
querra quan l'esmena també és al tractat de Carles Ros, i dono entre pa- 
rentesis les variants que hi ha en aquest últim autor): u* agüela* (avia) (Ros: 
«abuelo / -a), «* bodega» (celler), «comitiva» (estol), «desmai» (llanguiment), 

33. Vegeu Josep MASSOT: Els mallorquins i la llengua autbctona, Barcelona 1971, ps. 
8-9. Agraeixo a Massot i a la Biblioteca de Montserrat d'haver-me facilitat xerocopia d'a- 

34. Francisco ALMELA Y VIVES: El bibliógrafo Justo Pastor Fuster, Consejo Supe- 
rior de Investigaciones Cientlficas, Madrid 1945, ps. 182-3. 
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«* embustero* (trapacer), «* falta» (fretura) (Ros: «faltaw (mancar)), «gana- 
doc (bestiar), «* hueco» (tou) (Ros: (huech)), i<incomodo» (nosa), «* judio» 
(jueu), «llanto» (plant o plany), «* marfil» (vori) (Ros: (bori)), «nogal» (no- 
guer), «ola» (ona), «* plateria* (argenteria), «prosapia» (nissaga), «quedar» 
(romanir), «* rabadilla» (copró), «servilleta» (torcaboca), «temerós» (pauruc), 
«*última» (darrera), «varonil» (homenívol), «xalma» (salma), «* ya» (ja), 
«zángano» (abegot). 

Amengual i Marti Gadea 

Amengual, l'any 1841, comenta a publicar en fascicles un Diccionario 
mallorquin-castellano-latin (Juan Guasp, Palma de Mallorca), «del que ha- 
bian ya visto la publica luz algunas entregas 18, amb un total de 320 pagi- 
nes, segons Bover], cuando paralizaron su curso una enfermedad tan larga 
como penosa y grave, y otras causas agenas á mi voluntad*, ens diu a la 
pagina 3 del volum I del Nuevo diccionario. No he pogut consultar aquella 
primera obra, i per tant no sé si li seria aplicable el comentari que farem 
de la segona edició. 

El Nuevo diccionario (1858-78) conté una gran quantitat de castdanis- 
mes, com era normal en aquelles epoques a tot el domini lingüístic. Pero 
l'autor n'és conscient, almenys d'alguns, i els condemna amb les segiients o 
semblants paraules: «es palabra que se toma del castellano sin necesidad». 
Potser no sempre és conscient de la castellanització de la llengua que codi- 
fica, perb. De fet, Amengual defensa una situació de diglbssia. Diu a1 pro- 
leg: «Lo he redactado en castellano, porque este es el idioma en que estu- 
diamos, el idioma casi estraño en Mallorca durante el pasado siglo, pero bien 
conocido ya en el actual, el idioma que ha de hacer comprender nuestro dia- 
lecto á los que no lo conocen, el idioma, en fin, que debemo~ todos genera- 
lizar en nuestro pais, ya que desterrar de entre nosotros el mallorquin es 
imposible.- Y es imposible, porque tal lo hace su excelencia misma: es tan 
rico y regular, tan claro y sencillo, tan preciso y exacto, tan enérgico y con- 
ciso, tan numeroso, tan flúido, tan dulce como el bellísimo lemosin del cual 
procede, y tan sentencioso, tan lleno de poesta, y tan propio en fin de un 
pueblo culto, que para todo lo que no es de oficio, es y será siempre el de 
todas las clases de nuestra sociedad C...]. Contentémonos pues con gene- 
ralizar el castellano entre nosotros; pero estudiando al mismo tiempo la re- 
lacion de las dos hablas entre si.» 

1 bé. Si prenem com a punt de referencia el Diccionari (1930) de Valles, 
ens trobem que l'Amengua1 conté moltes paraules del Valkes sense cap ad- 
vertiment d'estrangeria; en conté adhuc algunes que no són al Valles (les 
dono en tipus rodó); pero n'estalvia algunes d'aquest (les dono entre paren- 
tesis i en cursiva). Heus-en uns quants exemples del principi del diccionari 
(marco amb un asterisc les paraules que ell delata com a castellanismes): 
abanderad, * abandono, abarcar, abarcacjar (castella «abarquillar»), abastardar 
* abasto, (abasteixer, abillar, abim), abocxornar (llegiu -tx-), (abogat), abonar, 
abono, abrassadéra, abreviar, * abrigo, abrivonarse, abrocxar (llegiu -tx-), en 
abstracto, absurdo, abufetecjár, abultar; acallar («En mallorquin comunmen- 
te se dice: Fér callar [primera accepció.. . ] Dondr callamént» [segona accep- 
ciól ), (acarrear, acaso), acéfalo, acera, acerad («romandre acerad*: «suspenso 
ó admirado, ó sumamente asustado ó sorprendido»), acido, aclaració, (acon- 



teixement), acopi, * acorde («es palabra que se ha tomado del castellano y de 
que me parece no hubo necesidad, pero ahora hállase mucho mas usada que 
Acdrd»), acovardad, acrisolar, * acuérdo, (adoliixer), diptongo, (disfras), dis- 
frut, disfrutar, dissíl-labo, dicxa (llegiu -tx-), dicxo, dicxós, dúlsura [sic], (do- 
12ncia), dormisson (castella «dormitivo»), dueña, dueño, duquesa, duradér. 

Segons Gulsoy,'5 també al Diccionario general valenciano-castellano (José 
Canales Romá, Valencia 1891) de Martí Gadea, «El5 castellanismes, si no 
són arrelats d'antic en la llengua, apareixen sovint denunciats com a tals, 
amb una referencia a la veu valenciana normal corresponent. De vegades, 
Martí Gadea ni tan sols reprodueix els castellanismes del seu model» (el Dic- 
cionario ualenciano-castellano d'Escrig i Llombart). En faig la prova prenent 
com a base el mateix Diccionari de Valles (1930) i era trobo que Martí Ga- 
dea conté si fa no fa les mateixes paraules forasteres que el Valles, sense fer 
absolutarnent cap advertiment del tipus que diu Gulsoy. Heus aquí uns 
qUahtS d'aquests termes (poso entre parentesis els barbarismes de Valles no 
comesos per Martí, i deixo .en tipus rodó els casos contraris): abander (sitio- 
nim d'abanderat), abanderat, (abandono, abillar), abofetejar, (aborto), abov 
(abracadera), aberviar (Valles dóna abreviar), abrojar (llegiu la j com t 
acallar, acarrejar (Vallhs: acarrear), acds (Valles: acaso), (acert), aclaratori, 
acogillar (castella «acuchillar»), acoljar («acolchar»), acolmo («ecónomo»), 
acometre, acomodo, acondicionament, aconteiximent (pero Mard Gadea en 
duu altres: aconteixer, aconteixeder "acontecedero", acontényer, acontés, "acon- 
fecido", etc.), acdpi, acoracat, acosar, acrebillar, acrisolar, acristalar (i encris- 
talar), atric, acuadrillar, acuciar, (acueducto), acujambrarse («aconchabarse»), 
acunyar, acurrucarse. Faig un cop d ' d  als dos suplements del final del dic- 
cionari i tampoc no hi trobo cap delació de castellanisme: 

Careta i Vida1 

El treball de 1880 és poca cosa més que una curta llista d'incorreccions 
acompanyades de l'esmena corresponent. 

El 1886 repren amb més ale «la publicació d'un diccionari de barbrismes y 
altras corruptelas)?, en quaderns, cada un dels quals havia de contenir una 
llista alfabetica de corrupcions, de la a a la z: «per causas que no poguí evi- 
tar, la publicació va estroncarse després d'eixit lo primer quadern», diu a la 
pagina XVII del prhleg del Diccionari de 1901. Aquest t r ebd  sera recollit 
gairebé totalment dins el de 1901 (en el qual, dels exemples que donaré 
tot seguit, només hi falta Ateneo i vareig) i recull dos tipus d'observa- 
cions: a) sobre defectes interns de la llengua catalana, de pronunciació, vul- 
garismes, de morfologia o de l e ~ i c : ~  «aixins» (aixís), «gavinet» (ganivet), 
«ingenier» (enginyer), «batetjos» (bateigs), «hoscos» (boschs), «crusos» (cnis), 
«siguin» (sian), «envers» (amb el sentit &«en lloch de»); alguns defectes són 
més específicament dialectals, bé que no sempre ho adverteix: «dugas» (duas), 
«Ilunetas» [ugalicisme del Rossello», diu] (deras), «montó» (munt, pila, pilot); 
«vareig» (vaig), evore» (veure). b) Sobre castellanismes. Heus-en uns quants 

35. «Revista Valenciana de Filología», VI (1964), p. 140. 
36. Als exemples, s'unifica, com sempre, la presentaaó formal. El signe + als par&- 

tesis vol dic que el Diccionari de 1901 uafegeix~ tal cosa. Si no hi ha aquest signe vol 
dir que el Diccionari de 1901 diu tal cosa en Iloc de I'anterior. 
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exemples: «alcalde» (arcalde), «Ateneo» (Ateneu), «caixa» per (capsa), «Cer. 
denya» (Sarden~a), «círcul» [1901: círcol] (cercle), «la deuta» (lo deute), «dit- 
xo» (aforisme, dita, mixima) [1901 + dit]; «enredo» (embolich, e m b d ) ;  
«entoldat» (envelat) [1901 + envelada], «fábula» (faula), «femelos» (bessons, 
ulleras de teatre 11901 + o de campanya], botons de puny de camisa [1901 + 
botons de doble valona]), «juguet» (joguina), «lámpara» (Uántia) 11901 + llum 
de mii o de sostre), «petxuga» (pit de gallina 6 altras aus), «rato» (estonal, 
«¿sabes?» (¿saps?) 11901 + se sent mólt en la costa de Llevant], «silló» 
(cadira de brassos) [1901 + «selló» dels cavalls de carro], «toro» (taur) 
[ 1901 + bocell «motllura» . . .], «verdader» (veritable), 
vertader] . 

El Diccionari de barbrismes de 1901 ja és un treball 
com diu l'autor, d'anys de recollir dades. El lector se sorpren de veure-hi de- 
tectats tants termes que podrien semblar troballes d'anys més madurs: " «ali- 
mentici», «amamantar»;" «ángul», «aniquilat», «apearse del cotxe»," «picar- 
se»: etc. 

En principi es tracta d'un treball seriós, fet amb la íntenció d'evitar el 
subjectivisme. Precisament per aixb, l'autor addueix una llarga i variada llis- 
ta de testimonis, que van des dels textos clhssics fins als autors del segle XIX, 
incloent-hi cants, jocs i aforismes populars: «he procurat triar lo millor; pero 
algunas vegadas no he pogut menys de valdrem de texts en los quals no tot 
es puresa ~ ' 1 s  he aprofitat pensant que, així y tot, servían per provar que 
fins en temps de decadencia se perseverava en determenada forma», diu (pA- 
gina XVII). La majoria d'esmenes proposades van acompanyades d'un docu- 
ment que les avala. 

Els principals defectes d'aquest dicciorrari són els seg-üents: 
Careta i Vidal no té gaire formació lingüística. No té conceptes clars so- 

bre cultisme, dialectalisme, arcaisme, evolució i constitució d'una llengua. 
En concret: 

a) Addueix indiscriminadament els testimoniatges dels seus documents, 
des de Llull fins al Labernia ( i  canqons populars), d'on resulta un aiguabarreig 
d'arcaismes, dialectalismes i vacillacions formals que no inspira confianca al 
lector:" «abissinis» («Abissins, escriu Lacavalleria»); «áhuye» (ayga, aygo, aygua); 
c<agiiero» (avarany o averany, auvir o avir); «alborada» (albada o aubada); 
(albricias» (aIbúreras, albexirias); «almogavar» (almugaver: «Us. En la crónica 
le Muntaner y altras»); «ampit» (antpit); «aplassar» (ajornar, adjornar). 

b) Prefereix, sense criticar-los, els termes antics: «accionista» (personer), 
<accions» [d'una empresa] (parts) [segons Consolat de Mar]. Sovint addueix 

37. Prenc els exemples prinúpalment de la lletra a del diccionari. 
38. Aquesta paraula, efectivarnent, no consta als nostres diccionaris (Balari, Aguiló, 

Fabra, Alcover-Moll). No la recull Valles (1904, 1930). 
39. Dóna desencotxar, d'un document de 1678 de 1'Arxiu Municipal de Barcelona, 

mot que no figura als diccionaris utats a la nota anterior. 
40. En el sentit d'enfadar-se d'alguna paraula o fet. En aquest sentit figura al Fabra 

í a 1'Alcover-Moll, com també als diccionaris castellans. Careta la substitueix per ressen- 
tirse, fumarse ( = Alcover-Moll), empiparse. 

41. Als exemples, es continua unificant la presentació formal. 
42. L'AIcover-Moll dóna albexenia, albfxera, albixeres, albaxtnies, albex2nia, dbixena, 

ambixeres, perb no albexirias. 

Joan Sola 



els termes antics amb errors (com hem vist amb albexirias): «agrado» (agra- 
dansa, gradatge);" «albanyal» (clavegueró, albolló);" «ateniense» (atenies). 

C) Rebutja, podem dir sistematicament, els termes procedents del llenguat- 
ge culte i/o prefereix termes que li deuen semblar més catalans: «absorvir» 
(xuclar, etc.), «adulació» (llagot), «advertencia» (adveniment); «agitació» (tras- 
bals, avalot), «agradable» (agradós), «agrimensor» (acanador, cadenador), «alu- 
cinació» (enlluhernament, encegament); «análech» (semblant), «anulat» («Per 
mes que fins Joan de Resa'l porta, será menys llatí pero mes catalá en mólts 
casos anorreat»), «aproximarse» (acostarse, aprohismarse: de la Historia del 
Rey d'Hangria). 

d )  És descastellanitzador (o catalanitzador) a ultranca. El criteri és la 
preferencia de paraules que li semblen més catalanes o menys erudites o més 
allunyades del castella. La catalanització a ultranca consisteix a crear termes 
populars contra els cultes, segons analogia amb altres termes existents («barbre», 
segons marbre; «vidal», de vida, etc.). No es pot separar aquest defecte de 
I'anterior, pero el dono a part perque es vegi millor: «abecé» i «abecedari» 
(«Sens que cap d'aquestas denominacions puga dirse ben extranya al catalá, són 
mes escayentas las d'abecerolas o becerolas y Jesús»; cita «expressions populars» 
com «No saber ni'l JesUs», etc.), «abort» (gastament), uadjacenta (adjahent), 
«adúltera» i «adúltero» (adultra i adultre), «afirmar» (afermar), «afortunat» 
(sortat, assortat, sortós), «altiu» (altivol), «altruisme» (altrisme), «amo» (mes- 
tre, senyor, cap de casa), «anual» (anyal), «bárbaro» (barbre) (recordem: bar- 
brisme, al títol de l'obra), «íntegrament» (entegrament), «petrificar» (pedrificar, 
pagina XVI), «procedir» (procehir), «vital» (vidal). 

L'afany que Careta posava en la seva tasca li feia recollir diverses solu- 
cions, cosa que sovint redunda en riquesa dialectal del seu treball (encara que 
aquest avantage no l'excusi dels defectes que hem comentat). Per exemple, 
oposa (acunar) i (escursar) a «acortar», i encara que no accepti «afiladora», 
«afilar» i «afilat», ens dóna (afinadora), (afinar), (esmolar), (refilar), (esmo- 
lat) i (refilat). 

El diccionari de Careta només es fixa en l'aspecte Iexic. Hi ha algun au- 
vertiment com aquest: que cal pronunciar Camp-ro-don i Camp-ra-bí en lloc 
de Cam-pro-don, Cam-pra-bi. No cal dir que els defectes de l'obra es troben 
també en els seus treballs anteriors, els quals m'he abstingut de comentar 
precisament per aixb. 

Malgrat la desorientació de l'autor (més aviat hauríem de dir de l'epoca) 
en qüestió de criteri, que fa l'obra inservible per a nosaltres, aquest diccio- 
nari és el primer gran treball modern de purificació de la llengua. Si féssim 
un estudi comparatiu entre aquest llibre i tots els posteriors que tenen una 
finalitat semblant (exceptuat Fabra), potser ens sorprendria de veure fins a 
quin punt els altres depenen d'aquest. 

43. L'Alcover-Moii recdi agradatge, procedent de Labernia i Bulbena. Qui sap si 
la forma de Careta prové de mala interpretació d'algun text com aquest de Los set gotxs 
recomptarem, del Uibre  Verme11 (edició Aramon, «Analecta Montserratensia,, x, 1964, p. 
42): uVerge: tres reys d'orient, /.../ Vengren al vostre .bitatge, / Oferint-vos de gra- 
datge / Aur et mime et encenp. 
. 44. La forma albolld, la dóna Bulbena, 1905. Labhnia dóna albeyld, i la forma amb 

e és la que documenta 1'Akover-Moii. Careta treu albolló de l'Arxiu Municipal, any 1530, 
A Menorca es pronuncia abulló (MOLL, a Miscelánea ... Alcover, Palma de Mallorca 1932, 
p. 421, i Diccionari Alcover-Moii). 
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Salvador Genís 

La primera edició &El auxiliar (que va arribar fins a deu, 1925) és del 
1869; la segona, del 1873 (que no he pogut consultar, i per tant ignoro si 
conté la pagina que ara ens interesa); la tercera de la primera part, del 1880; 
i la tercera de la segona part, del 1883. L'edició del 1883 duu una Esta de 
28 barbarismes. A l'edició del 1909 n'hi han estat suprimits tres, pero n'hi 
han estat afegits cinc (12, 25, 26, 28, 30). Es tracta principalment de defor- 
macions popdars de paraules. Hi  ha algun castellanisme denunciat (núms. 1, 
18, 23)' pero n'hi queda d'altres, un cop esmenada la deformació (núms. 2, 6, 
17, 22, 25). Transcric la Esta del 1909, prescindint de la nota segona, i afegint- 
hi els tres casos suprimits del 1883. La numeració 6s meva. 

1 Ja es «abogat, per (advocat).' 
2 Me'n wll ben «alterar» per (entera). 
3 No porta gens d'«artipatge» per (equipatge). 
3 * L'hem «aviluat» á 15 duros per (valorat ó valuat). (1883) 
4 Primer se'n vol «censurar» per (cerciorar b assessorar). 
4 * Va ser una «curusitat» per (casualitat). (1883) 
5 M'ha dat un «desingust» per (disgust). 
6 Me n'he «desolvidat» per (olvidat b oblidat). 
7 M'es «desenemich» per (enemich 
8 Ja s'han «desavidit» per (dividit 
9 Hi va anar «después &ahir» per ( 
9 * Ja s'han «desseparat» per (separat). (1883) 

10 Li dona «dificultat» per (facultat). 
11 Es una «dissipel-la» per (erissipela). 
12 El pastisser ven «enciamades» per (ensaimadesj. 
13 Crech que «s'etivoca» per (s'equivoca). 
14 Es una «etivocació» per (equivocació). 
15 Tinch una «flexió» a la boca per (fluxió). 
16 El varen «facilitar» pel sdu sant per (felicitar). 
17 Beure un vas de «graciosa» per (gasseosa). 
18 Una rica <&sienda» per (hisenda). 
19 Es un «incert» el trobarlhi per (etzar b casualitat). 
20 No l'hi vaig poder «ignorar» per (negar). 
21 Ets mólt «mal ingrat» per (hgrat b mal agra7t). 
22 A l'hora menos «impensada» per (pensadakz%g& 
23 Anem al «jusgat» per (jutjat). E%&& 
24 Va rebre una carta «nomina» per (adnirna). 
25 «No perdi cuidado», que ja hi penso per (perdi cuidado). 
26 El sabater me fa unes «polacres» per (p~laques).~ 
27 M'ha fet <precipitar» de la festa per (participar). 
28 Es metge de «profeda» per (professió). 
29 Me va tenir una «tendencia» per (atenció). 
30 Ara vé'l <trenvía» per (tranvía). 

* dtAbogat*, ujusgat, e uhisienda~ son castellanisrnos que duele oir generalmente rE cata- 
lanes instruídos. ** uPoIacra~ significa, en ambas lenguar, cierta embarcación, y upolaca~ Ju bota d botina, 
as5 llamada por traer su origen de Polonia. 

Joan Sola 



Emili Vall2s 

L'my 1904 Valles inclogué al final de l'obra esmentada un Diccionari de 
barbarismes e idiotismes del catalá modern (pagines 113-118), que conté uns 
1.500 termes de qüestions, exclusivament lsxiques. Es presenta en forma de 
vocabulari abreujat en dues columnes («Alguns diuen» - <&'ha de dir»), 
sense documentació, pero amb alguna nota de tant en tant, d'aquest tipus 
(respectant un xic la rara tipografia de l'original): «incens» (encens) [Nota: 
«Del castelli incienso. D'aquí /incenser/, encenser, e /incensar/, encensar»]; 
«patitieso» (garritivat) [Nota: «Se diu al Empordi»]; «siesta» (mitjdiada, ses- 
ta) [Nota: «Diuen sesta a Mallorca. Se creu derivat aquest terme de la hora 
sexta dels (sic) llati, q$ correspon a les tres de la tarde»]. 

És molt més curt i molt més pobre d'equivalencies que el Careta, del qual 
no manifiesta cap dependencia. Hauria afirmat que el desconeixia completa- 
ment si no I'hagués vist dud i t  a la pagina 172. Repassant la lletra a, per 
exemple, constatem les següents escasses coincidencies i fonamentals discre- 
phcies? 

A tots dos tractats 'hi ha les següents paraules, pero amb solucions no 
idtntiques (sempre més extens Careta, llevat a assiento): 

abonar la terra, abrumar, agitar (-30), agudesa (-301, albedríu, 
alucinació (-30), altura (-30), aparato, armadura (-30), arrebatar, ar- 
remetre (-30), arruinar (-30), artesonat, aspaviento, assiento, ates- 
tar, atestiguar, averiat. 

Hi ha coincidencia en les següents paraules: 

abanderado, aborto, afirmat, afortunat (-30), aniquilat (-30), «ar- 
bitri» (arbitre) (-30), Argel, Aristbteles, aro, arraigar, arrepentirnent, 
arrogancia (-30), «assiri» (assirih) (-30), atascat, aucefl. 

Manquen al Careta les següents paraules del Valles: 

abolengo, abre (-30), abrillantar, abrupte (-30), acallar, acatar- 
rarse, acontexement, acunyar, ademán, adolexer, aforo, agalla, agra- 
ciat (-30), «alcaloide» (alcalloit) (-30), «alumbrat» (illuminació), «amo- 
níac» (amoniac) (-30), antessala (-30), antidoto, antinomio (-30), anxoa, 
apanyarse, arrimadero, asco, «assorat» (esverat) (-30), &tomo. 

Pero en manca més al Valles, encara que gairebC sempre sigui perque 
aquest d o r a  el criteri (entre parentesis, indico només les que són a l'obra 
de 1930): 

accionista, accions, acemila (30), acendrat, aceptar (30), achquia 
(30), aciago (30), acfbar (30), Aciscle, aclaració (30), acometre (30), 
adalid (30), Adan (30), adiós (30), adiví (30), aduana (30), adver- 

45. En tot aquest apartat indico, en alguns casos, si tal o tal paraula (o una de la 
mateixa f&a) 6s al DDiionari de 1930, amb el parentesi u(30)», i si no hi és, amb el 
pahtesi u(-30)~. En algun cas, la parada no 6s al Valles en el sentit fonamental. 
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tencia, afear (30), afiansar, agafadero, agradable, agrado (30), agra- 
var (30), agrimensor, aislada (30), «alumbrament» (part), allargos 
(30), amo, antojo (30), anual, anulat, aproximarse, apuntació, aqua- 
rium, arboleda (30), ardor, arenal, armatoste (30), arpillera (30), 
arquitecto (30), arquitrabe (30), arracadas,*arraygo (home de -) (30), 
arrebato (30), arreglo, arremangar (30), arriesgar (30), arrimo (30: 
arrimadero), arrojar (3O), asperesa (30), assear (30), assumpto (30), 
atareat (30), atavio, «ateniense» (atenies), atesorar (30), atissar (30), 
atornillar (30), atragantarse (30), atrás (30), atreure, atril (30), atro- 
pello (30), audacia, audás, «audiencia» (audiensa), aullar (30) ,  ausen- 
cia (30), «autos» (auts) (tret de Resa), «autorisació» (autorisament), 
«ayrat» (irat), irós. 

Aquest tractat de Valles inclou expressament termes de química, zoolo- 
gia, anatomia, mineralogia i marineria (n'hi ha algun exemple a les llistes 
anteriors). Introdueix la novetat de posar en cursiva les paraules «propies 
a la vegada del catala i del castelli, pero que tenen en catala una equivalen- 
cia especial i característica d'aquest idioma. No son, doncs, veritables barba- 
r i~mes» .~  En són exemples (indico les que hi ha al de 1930): «acaparar»; 
«alumne» (dexeble), «aminorar» (30), «amo», «anualitat » ( anyada), «arsenal» 
(dressanes), «vacant», «vacar», «velocitat», «verosímil» (30). 

Com diu el títol, inclou també «idiotismes» i els assenyala com a tals: 
«altans» (altars), «atre» (altre), «aucell», «fagis» (fassis "facis"), «frAbica», 
«llagonissa», «lletjos» (lleigs), « yaio» (avi). 

El treball de Valles, com es pot veure a través de les llistes anteriors, re- 
presenta una superació del de Careta pel que fa al criteri (ja no condemna 
«accionista», «advertencia», «agradable», «anual», «aproximar-se», «atreure», 
«audacia», «audiencia»), pero encara hem &esperar temps millors en aquest 
sentit (encara condemna « abrupte», «afortunat», «agraciat», «alcaloide», «amo- 
níac», «altura», «anticipar diners» i, naturalment, «buscar»). 

El tractat de 1930 ja és tota una altra cosa: és el millor tractat de bar- 
barismes actuals de que encara ens hem de valdre. Els temps ja havien can- 
viat radicalment amb el pas de Fabra, per bé que Valles no es digni ni fer 
allusió a aquest gramatic. 

Al Prefaci ens explica que pren el terme barbarisme en sentit ampli, «en 
el &aquella falta dc llenguatge que consisteix en l'alteració dels mots o en la 
impropietat de l'ús llur, i no, per tant, exclusivament en el de mot foras- 
ter»; manual d'intenció practica, sera «SOIS un aplec dels més corrents, dels 
més entacadors i dels més esmenables»; i així, no inclou aquells que «ens 
apareixen de tan difícil com poc albirada solució» (camaril o cambril) i no s'en- 
dinsa gaire «pel camp, poc esbrossat encara, de la construcció» sintictica. Re- 
corda castellanismes tan antics com «senzill», «resar», «estrella», «novio», 
«clero», *robo», «cortapisa», alguns dels quals «avui ens desteixinem per 
evitar». Tot seguit assaja una classificació dels barbarismes poc afortunada i 
poc útil; morfolbgics, sintactics, prosbdics, ortografics, analbgics, gramaticals, 
semintics, idibtics, per falsa etimología, per falsa derivació. Els «morfolb 
gics », per exemple, són casos com «acera», «apretar», «llavero», «abim», 
«xampinyons», etc., els quals nosaltres diríem que són, senzillament, lexics. 

46. De Vd& 6 probable que ho vagi ímítar Riera. 
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Adopta el metode de treball de «l'entusiasta patrici Antoni Careta i Vi- 
dal», «primera obra que coneixem dins el genere» i únic autor esmeliltat; 
perb, naturalment, prescindeix, «ultra alguns pocs barbarismes de principis 
de segle que avui podem donar per inexistents, d'un bon nombre de mots 
erudits («arrogancia», «cadkncia», «cartílag», «determinació», «intervenir», 
etensió», «tolerar», etcetera, etc.), i d'altres que un criteri excessivament ri- 
gorista o arcaitzant no permetia a En Careta d'admetre». Com Careta, doncs, 
illustra moltes propostes d'esmena amb exemples trets d'una llista d'obres, un 
xic més selecta que la de Careta (bé que hi ha el Rector de Vallfogona), 
pero de les quals no dóna cap referencia cronolbgica ni d'editor; i les cita- 
cions remeten només a l'autor (sense indicació d'obra ni pagina). Alguns exem- 
ples, diu que els aprofita de Careta. 

Gairebé la totalitat del contingut del llibre són qüestions lexiques: la 
major part, castellanismes; algun ga%cisme («amerrissar»), algun anomenat Ua- 
tinisme (« angústia~ ); hi ha detalls ortografics: «avans». (abans); morfolbgics: 
«passetjos» o «passetxos» (passeigs), «pilans» (pilars), «poguent», etc.; i sin- 
tactics («tenir delque»). Evidentment, estableix clara diferencia entre els sig- 
nificats correctes i els viciats d'una paraula («apreciar», «apurar», «octava»). 
L'obra esta molt més elaborada que la de Careta i els diferents matisos &un 

tats («apurar», «arrebatar», «fondo» substantiu, 

Amb molt pocs retocs, el contingut i el criteri d'aquesta obra són per- 
fectament valids encara avui. Algun castellanisme ja deu haver desaparegut, 

dero», de prenda) (robavellaire). Altres ja 
i academic, com «fondoi> (adjectiu), «palanga- 

, «pantalla», «pregó» i «pregoner». En canvi, hi ha paraules avui adme- 
que no figuraven a l'obra que ens ocupa, com «camuflar», «fullet», «sar- 

la». 1 encara hi ha més detalls interessants. Per exemple, Valles dóna l'ad- 
ras>> com a admissible (cita Curial); el Diccionari Akover-Moll en 

ples de Jaume 1, L l d ,  Muntaner, etc.; i el diccionari academic no 
t. Vallks s'adapta totalment a la doctrina de Fabra, com es pot com- 

a les paraules *aqueix», «aquí», «tenir de/que», etc. Finalment, és 
llastima que el Diccionari Akover-Moll no hagi buidat aquest 
ental per a la llengua del segle xx. 1 així, no trobem a l'Alcover- 
ament paraules com «prender», sinó ni tan sols d'altres de tan 

iz i Pablo, Escudero, Moll, Badia 

El treball de Ruiz i Pablo fou una comunicació de quinze minuts que 
esenta al Primer Congrés de la Llengua Catalana i es publica l'any 1908 
les Actes del dit congrés. Pero abans aparegué a «Empori» (1907) i, pro- 

ta, a «Revista de Menorca», 11 (1907). Dóna unes se- 
sponents originals angleses i amb el significat 

o i explicant-ne el significat a Menorca, de 
entre claudators allb que el1 dóna en nota i n'es- 

«Els vells del meu temps (al cel sien) no anomena- 
no diguessin els berechs [De barracks, quartel, bar- 

el terme de Ciutadella, hi ha [...] les d e s  d'un 
m dels berechs es conegut C...]; a un home des- 
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manyat en lo seu es fuster, ferrer o mestre de cases) li 
diuen, despectivament, shum2qaer [De shoemaker, sabater.] [ . . . ] «Sembla 
una milidi» [De lady, senyora, milady.] diran d'una senyora primeta y blan- 
coya y més si es un poch rareta» (pags. 346-7 del Congrés). 

Observa que el rastre més notable del pas dels anglesos per Menorca ha 
quedat en els jocs dels infants i, geograficament, sobretot a Maó (llavors la 
capital) i a Georges-town (es Castell). 

Finalment agraeix a Bartomeu Escudero, vice-cbnsol anglhs a Maó, unes 
quantes paraules i l'anecdota de l'origen de les prunes de «neversó» (treta 
de Murray: Guide to the Mediterranean): una dona, a placa, pregunta al ge- 
neral Kane, que hi solia mar, com se'n deia al seu país d'una varietat de 
prunes que li ensenyh. El general respongué que no n'havia vistes mai: I 
neuer saw. 

L'esmentat Escudero completh uns anys més tard (1915) el treball iniciat 
per Ruiz i Pablo. Dóna una Esta d'uns cent cinc mots en columna, acom- 
panyats del mot angles corresponent i dels sigrdicats en ambdues llengiies. 
Sense cap explicació. Al final dóna vuit noms propis (Ruiz n'havia donats 
cinc) i repeteix l'anhcdota de les aprunes de n2uersó» (sic). 

Moll es torna a referir breument als elements anglks i d'altres proceden- 
cies (francks, italia, castellh) del menorqui l'any 1932. Considera que calia 
esborrar quatre o cinc paraules de la Esta d'Escudero i esmenta uns quants 
estrangerismes curiosos d'altra procedencia («serjan», frances sergent; «san- 
tibe&» "estatueta" i altres en -ello i -ella, de l'italih; «guapo» "bell; reposat 
d'una malaltia; bona persona (moralment)"; «un xubascu» "una pluja forta, 
una gran desgracia", del castella). 

Finalment, Badia ha tornat sobre el tema (1953) i ha organitzat un xic 
els materials anteriors. Ha fet veure les adaptacions fonktiques dels angli- 
cismes de Menorca (la a anglesa dóna e oberta: sangaree, «sengri»; la s Uqui- 
da inicial pren una e: screw, «escrús»; aparició de vocal epentktica: turnscrew, 
«tornescrús»; simplificacions; etc.) i les adaptacions semantiques (simple 
transferencia de sentit: bow-window, «boínder»; 47 generalització del signifi- 
cat: shoemaker, «xumequer»). D'aquestes últimes, les més importants són 
les especialitzacions o restriccions (man, q(men»;" bargain, «btrguin» "Pacte de 
transportar passatgers en una barca"), notables sobretot en els jocs infantils 
(«La bolla es m2rvel [Marble, bolleta de jugar noys.] tirar a pink [De pink, 
lo mellor.] es tirar a veure a qui toca primer, out [Out, fora.] es ferir la 
bolla del contrari. Quan un dels jugadors vol allisar el sol, per llevar obsta- 

acció de I f  you please.]», segons Ruiz, pagina 348 del Con- 

u Ciuffo, parlen quasi a la perfecció la llengua italiana 
ctes sards, per necessitats comercials, administratives i in- 

provoca una influencia lhxica, fonktica, morfolbgica i sin- 

de MOLL i del Dicciowari Alcover-Molí, en comptes de bbinder de 

48. «Poch mkn o molt mkn es l'homo poch o molt apte per una cosa*, diu Ru~z  . 346 del Congrés). 
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I thctica d'aquells parlars sobre l'algueres. De la influencia italiana, en dóna 
una breu mostra de quinze paraules generalitzades (pranzo "dinar", jornal "dia- 
ri", C U ~ X O  d l g ~ ~ n J  forsis " potser " ), sis topbnims (Svizzera " Suissa", Parigi " Pa- 
rís"), sis formes verbals (escriv, recib, feva "ecric, rebo, feia") i vuit casos de 
canvi de desinencia (utrgine "verge", minuto "minutJJ). Diu que prescindeix 
de la influencia sinthctica perque en té pocs materials i «per no invadir lo 
camp i tenir la precedencia demunt del company Joan Pais que, en la sua 

matica encara inedita, ma que sortira ben prest, fa demunt d ' a s  un estudi 
especial y fundat*. 

S'estén més en la influencia sarda. En dóna dues llistes de paraules: unes 
S usades pel pages i el pasor (Iacana "terme", arjola "era", pineta "ca- 
', txapa "aixada", matxoni "guineu", encunja "collita") i unes altres de 
eneralitzades (abijarse "adonar-seJJ attato "fart", escavanada "clatellada", 

"moll dels ossos"), bo i advertint de passada que z esdevé j, zz esdevé txJ 
dd esdevenen t, etc. Hi .afegeix quatre detds  d'influencia fonktica (con- 

versió de d en r: fara "fada "; so tx- inicial: txiu "oncle"; doblament de d i t 
intervocaliques) i morfolbgica (desinencies -arjo, -olu, etc.: fraylarjo "ferrer", 
corjolu; possessius tou, sotl "teu, seu"; etc.) 

I Riera Weise 

Aquest manuscrit ocupa dues llibretes de tipus comercial, mida foli, sen- 
se numerar, més un plec d'«Adicions y esmenes proposades pera'l "Nou Dic- 
cionari de barbarismesJ'», de sis fulls. A la segona llibreta hi ha uns quants 
fulls en blanc al final (que han sobrat, perque el treball esta tancat amb dues 
ratlles encreuades) i al plec n'hi ha també dos en blanc (que també han sobrat). 

Al prbleg explica que per fer I'inventari general de la llengua cal: conei- 
xenga de la riquesa i varietat dialectal, mitjan~ant enquestes; depuració dels 
barbarismes; incorporació de la riquesa de la llengua antiga. Quant al primer 
punt, jsi s'ha publicat treballs importantíssims «en aquests darrers anys»; en 
el segon punt, hi han treballat dos benemerits treballadors de la nostra llen- 
gua, Bulbena i Careta, dels quals es declara deixeble, sobretot del segon, que 
ja no pogué fer, com volia, una segona edició del seu Diccionari de barbaris- 
mes (sic). Continua explicant que els principis de Careta eren els següents: 
a) «Les fonts de puritat de la llengua catalana han de cercarse en los se- 
gles XIII, XIV y xv y primería del XVI. Tot lo que's troba escrit en aquella 
epoca es catalá pur, y quasi tot se pot restaurar, puix viu es encara en lo 
llenguatge de la gent de montanya en certes comarques. Ab los doqments 

steriors del segle x v ~  ja s'hi ha d'anar ab peus de plom». A partir d'aques- 
epoca, tot allb que sigui igual que en castellh i no es trobi a l'antiguitat és 
btós. b) Entre un vocable antic i un de modern no ben llegítim, cal pre- 

Diu que cal tornar a la tasca de neteja del catalh perque, «per una ban- 
, la pruhitja innovadora de certes publicacions desitjoses de notorietat, y 
r altra part la creació de noves manufactures, la multiplicació indefinida de 
ves idees científiquesa obliguen a adoptar paraules noves i, concretarnent 

«industrials y comergants», no miren prim a emprar noms manllevats al 
al castella: Es limita als barbarismes del Principat. No inclou els 

mes del valencih ni els gallicismes del rossellones, perque aixb equi- 
copiar la meitat dels diccionaris castellh i frances, respectivament. Els 
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italianismes de l'Alguer i els «anglicanismes» de Menorca, &u, el lector el 
trobari a les Actes del Congrés de l'any 1906. 

En general, aquest treball enriqueix el Diccionari de Careta, en el qu 
no hi ha paraules corn «abobat», «abolengo», «*abrillantar», «acera», «aci- 
des», «acondicionarnent», «aconteixement», «acorassat», «*afeminat», « 
ció», «anticueles», «bravo! », «calderilla», «candado», «cantera», « *medi 
«misto», «sorgo», «vidu», etc. 1 l'alleugereix: suprimeix «abissinis», «adúlter 
(aquest últim mot, i semblants, perquk ja adverteix al prbleg que estalvia 
aquelles paraules que només difereúren de les castelIanes per la terminació i 
que el lector mitjanament instruit sabri corregir). O l'esmena (dóna «medici- 
na» per a I'art i «medecina» per al remei; Careta donava per a ambdós casos 
«medecina»). Molt sovint hi ha explicacions («adelantar»), que de tant en tant 
són extenses (com a «assiento», «astrbnom», «Cristobal», «caram», «moreno», 
«nostalgia»). 1 adopta el metode de documentar les propostes, corn Careta. 

Partint del Careta, la primera cosa que s'hi observa és que no hi ha el 
rebuig de les paraules cultes ni aquell extrem de catalanització a ultran~a. 
Riera no es vol perdre la labor de Careta (de recordar paraules populars) i hi 
troba la segiient solució (probablement imitada de Valles, 1904): marca amb 
un asterisc (que jo conservo) les paraules catalanes usades en un sentit cas- 
telli o que són iguals que les equivalents castellanes i s'usen amb menyscapte 
d'altres de catalanes que els són sinonimes, «de gran válua que no convé obli- 
dar». Es troben en aquest cas paraules corn «*accions», «*accionista», «*abri- 
llantar», «*abundincia», « *acordeonar», « *adulació», «*adulterar», «*adver- 
tencia», «*afeminat», «*a f i  de», «*a l'objecte de», «*agradable», «*arena», 
«*atrás», «*buscar», « *medi», «*medicina», «*menció», «*moreno», «*pro- 
cessó». 1 les tracta així: «*Abort. No oblidar son sinbnim gastament». «*Ab- 
sorbir. No oblidar son sinijnim xuclar; quan se refereix a la atenció es encisar, 
catiuar». «*Anticipadament. Es mellor per endauant». «*Ama C...] nom 
tecnich de la medicina, té en catalá un nom vulgar: ofech». «*Baix: correcte 
corn a adjectiu i adverbi; incorrecte corn a preposició». «*Calor. En catalá 
sempre la calor». 

El seu criteri d'acceptació encara és ben rigorós o intransigent. No admet 
parades corn «aren&» (sorrench), «arrecades» (que «En antich catalá era ore- 
lleres»), «banquet», «barat» (antigament bon mercat, que avui semblaria 
«masa gabatxot»; es podria dir: «tal cosa es de boa preu, que la gent mira'l 
bon preu de les coses») «buscar», «mesa» (pero ho aprofita per traduir «mesa 
revuelta», escampall de papers); «multa», «notícia» i «noticiari» (adopció dels 
diaris; antigament nouella, ardit; cal dir nova i noues, secció de noves), «pen- 
dent», «bastant», «número», «oro» (als jocs de cartes; cal dir as d'or, dos ors, 
etc.), «caputxa», «petxina», «picossada», etc. Tampoc no admet estrangerismes 
corn «bar», «beefsteak», «cabaret» («No sé si fora temerari cercar un nom catalá 
pera aqueixa mena d'establiments exbtichs tan distanciats dels costums tradi- 
cional~ de la nostra terra, perque hi ha hagut ocasions en que d'eixos establi- 
ments predilectes de rufians noctimbuls se'n podía dir, potser ab més propietat, 
tavernots»), «menú», amusic-hall», «necesser» (estoig, «encara que d'estoigs 
n'hi ha de moltes menes»). 

Com veiem, és també moralista. 1 «catalaniSta», que diuen avui. Per exem- 
ple, recomana d'abstenir-se de caram, caramba, carat, caratsus, caracoles («eufe- 
mismes d'una altra parada indecent»), me caso, mecatxo, mecatxis, etc. perquk 
«lo costum de pronunciar eufemismes C...], encara que sia sense cap malicia, 
avesa'ls nostres brguens bucals a pronunciar una sílaba inicial que, un &a de 



mal humor, o en un moment d'esclat de passions, s'esllanega fácilment per 
acabar ab alguna horrible £lastoda». Recorda allb de «No digau renechse de 
la Lliga del Bon Mot i afegeix: «¡Ni tan sols la primera sílaba deu pronunciar- 
se! » Quan arriba a provincia («castellanisme introduhit ab la moderna organi- 
sació centralista»), defensa comarca i enumera alfabeticament les comarques 
catalanes. 

Presenta teories subjectives i errors propis de l'hpoca. T i a a  de caste- 
llanismes belicós i belicositat, que han de ser belicorós i belicorositat (i es basa, 
corn Careta, en Boades, que ha estat origen de tants errors). Defensa professó, 
que ja es troba al segle XVI i és tal corn ho &u el poble per eufonia (cf. Uatí 
fivella, que dóna «civella>~ en catali), contra processó, que ha estat adoptat sob- 
tadament per les publicacions barcelonines. També rehenes, castellanisme, ha 
de ser substitdt per resenes o penyora. A astrhnom (que vol substituir, emparat 
en Llull corn Careta, per astronomia) vol demostrar que el geni del catala no 
admet «esdníixols» del tipus astrhnomo o astrhnom, teligraf, fonhgraf, telefon, 
antidot, «de so desplahent a nostres orelles» i «de pronuncia foqadae, perqu8 
la nostra ~rosodia no sofreix síllabes finals atones en -a i -o semides de con- 

A " 
sonant forta. Només admet les síllabes en -as, -os, -al, -01, que són sonores. 
Potser la solució seria fer-les agudes, corn en frances (telegráf, económ, corn 
Calaf, mostassaf, majordom); de fet, aixb és el que ja passa popularment amb 
filosóp, gramofón, saxofón i catastrófa (dita mig en broma, per «catastrofe»). 
És un suggeriment, &u, no pas una imposició. Més endavant, rebutjant Cristbbal, 
castellanisme (que precisament acaba en -al aton!), i Cristbfor, italianisme, 
repeteix que les terminacions atones en -o seguida d'una consonant altra que 
1 o S (cf. brúfol, núvol, i els plurals mesos, etc.) «son impronunciables», i per 
aixb la llengua converteix en -ech (catálech, diálech, prólech) la terminació 
-och. Per acabar, admet hptic corn a adjectiu; perb corn a substantiu cal dir 
ullerer. ulleravre. 

~ é m  de Posar, perb, a la part positiva la riquesa de l'obra: per a balsa 
dóna bassa, ayguamoll i, amb altre sentit, tramada o raig; per a assentar, que 
no admet, dóna fer seure, anotar al llibre de comptes, asseures, posarse a seure. 
1 el sentit d'observació de l'autor: s'adona de cantera, pesquissa, píldora; des- 
cobreix que pesseta és castelli; proposa honorable senyor en Iloc de molt senyor 
meu; dóna l'origen de llumí: del misto, abans se'n deia lluquet, apuix que era 
fet de fusta». Fa pocs anys vinguC a Barcelona un vaixell italia i un mariner 
algueres digué que alla se'n deia llumí, nom que adoptaren de seguida els diaris 
catalans de Barcelona;. seria bo, diu, d'adoptar lluquet, que és menys dialectal, 
o almenys de no deixar-lo perdre. Finalment, diguem que s'avawi als nostres 
dies reivindicant viudo, viuda, contra el llatinisme vidu, vídua, llatinisme que, 
corn altres, coexistia amb la forma popular (vídua - viuda, uxor - muller, testes - 
testimoni, solidos - sous). 

Malgrat totes les deficihncies que des d'avui hi trobem, considero impor- 
tant aauest treball. aue malauradament queda inedit. 

Martt' i Trenchs 

Vet aquí un treball curiós, gairebi xiroi, un bon tros foll, fet mig en 
broma mig seriosament, pero que, així i tot, hem d'analitzar perque els 
seus criteris s6n notables. No es preocupa solament del Iexic ni solament de 
castellanismes, sinó també de grafies, corn ja indica el títol --aburralló» (bor- 
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ralló), «butons» (botons), «bota» (bóta), «qua» (oía )--, de sintaxi +<per» 
(pera)-- i de prosodia -«pronuncia» (pronuncía). Es tracta d'un treball 
quantitativament curt (hi ha 150 paraules corn a caps d'article), pero cada 
esmena va acompanyada d'una explicació més o menys jocosa (abusa del 
procediment), més o menys ironica, més o menys pretesament científica. 
Els seus criteris per saber quina és la forma correcta són els segiients (ex- 
posats expficitament a les pagines 33, 59 i 70-71): 

a)  Els pagesos (o  la gent «de fora») parlen gairebé sempre més bé que 
la gent de ciutat (o  els «senyors»). Per aixb s'ha de dir (advocat), (jutjat), 
(joguina), (cambra), (moniment), (nirvi), (rellotge), i no «abogat», «jusgat», 
« juguet», «cuarto», «monument», «nervi», «relotge» ; i s'ha d'escriure «ar- 
tigle» i «segretari», amb g i no amb c. 

b) L'analogia és una bona guia. S'ha d'escriure (arcalde) i no «alcalde»: 
«perquh diferentes paraules comensades ab al, de procedencia arábiga, unes 
perden l'al, al passar del castellá al catalá, corn alcanfor, cánfora; alcatifa, 
catifa; albóndiga, mandonguilla; algarroba, garrofa; algodón, cotó; [ . . . 1 al- 
mirez, morter; almizcle, mesch; [...]. Altres paraules [...] cambían l'al en 
au corn albarda, aubarda; albahaca, aufábrega; alfalfa, aufals; almuerza, aurnss- 
ta o mosta. N'hi ha d'altres que cambian [sic] l'al en es, corn alcachofa, 
escarxofa; almorzar, esmorzar; alprargatas, espardenyes. Y per fi n'hi ha unes 
que cambían l'al en ar com alcoba, arcoba; alcahuete, arcabot; donchs per 
analogía s'ha de & arcalde y no alcalde» (pagines 30-31). Aixo mateix es 
veu a mediterráneo - mediterrani, cráneo - crani. 

C) La major facilitat de pronunciació ens indica també quina és la pa- 
raula preferible: «y es mes fácil pronunciar arcalde que alcalde, ja que aquesta 
1 costa mes de pronunciar»; quant a artigle, «pronunciat amb g, no s'ha de fer 
cap esforc», i aixo mateix cal dir de segretari; «també sembla que no costa 
tant de pronunciar moniment con monument»; 
dir ergull que orgull». 

d )  Les lleis d'evolució del llatí al catald 
1 així, escriurem artigle i segretari, a rnés a 
des, perquh hi ha cuna lley, bastant general, en la que's veu que'ls noms 
Ilatins, al passar al catald, converteixen la c en g; corn esglesia, deg2, sagristd, 
sogre, metge, St. Cugat, gúmol, migranya, sagrament, segle o sigle, llágrima». 
Per aixh mateix, no n'hi ha prou de llevar la n de folletín: cal donar-li la termi- 
nació catalana, folletó. Escriurem relligió i no religió ni rel-ligió, «y més, 
veyent la gran tendencia que té'l catala a convertir la 1 llatina en ll», sobretot 
uquan se tracta de una 1 inicial» (llop, lliri, etc.) (pagines 66-67). 

e) El llatí ha de ser la nostra deu, i no el castella. És a dir, que cal 
mirar bé l'etimologia i les famílies de paraules. Escriurem, doncs, abalena y no 
ballena, tal corn s'escriu en llatí. Aquest terme es una excepció d'aquella Iley 
que converteix la 1 llatina en ll»; verjazcla i no berjaula, «ja qu'es molt fácil 
atinar que aquesta paraula ve de verge i no de berja».4g 1 direm hospitaler en 
lloc d'enfermer (que ve d'enfermo; infermer, podria passar, del llatf infirmus). 
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Concretarnent, cal rebutjar les paraules acabades e 
a llengua es molt poch amiga d'aquesta lletra; al revés del cas- 
o es molt, igualment que1 gdech y encara més, la llengua gre- 

ga», i també «la italiana* (pagines 52, 59). Així, doncs, evitarem de dir 
o i lloro; i aquesta llei afecta també d'alguna manera paraules que tenen 
final que cal rebutjar: «orgull» (ergull), «oscur» o «obscur» (escur o fosch): 
d ó  que'ls dich de les ons; que'l catala sempre'ls gira la cara» (pagina 59). 

g)  Una altra bona guia són els autors «que saben ahont tenen la ma 
eta», concretament Pelay Briz (que «es dels que més s'han sacrificat per 

a nostra renaixensa y un dels qu'ha treballat més per la purificació de nostra 
parla. Era també un cat6lich escrupulós» i un bon poeta entes en ortografia, 
pagina 72), Careta i Vidal («no hi ha cap escriptor de tanta autoritat C...] 
respecte a n'aquest assumpte», pagina 71) i Franquet i Serra. 

h) La pronunciació general és un altre criteri (que cal relacionar amb 
el punt a, pero ell no ho fa). És el que ens referma a escriure amb g parau- 

criteris són bons com a criteris. Pero Martí no els 
servei dels seus prejudicis. Els he enumerats perquk 
1s dóna de manera explícita i perque, utilitzats com 

mateixos de Fabra. Martí sentia tocar campanes, no- 
m era usual a l'kpoca, adopta una posició de mkima (o de més) 

aturalment, d'acord amb els seus criteris-prejudicis): 
«eucaliptus» (febrer), «lloro» (papagall), «maredva» 

(alsaprem), «saló» (sala o sala gran), «tenda» (botiga). 
esperar l'equilibri i la preparació filolhgica (bon ús 
amb altres llengües, bon 

'7. 

z a  

Fabra canvia radicalment el concepte i la practica de la depuració 
gua catalana. A més a més de les Converses, que són practica acam- 
sempre de la teoria corresponent, tenim la gran sort de comptar 

treballs seus ocasionals on exposa minuciosarnent tota la seva 
catala literari modern. Els més importants d'aquests treballs 

recollits a El catala literari, el qual em I i t o  a resumir tot seguit (i a t o  

. «Sovint sentireu parlar despectivament del catala que ara es par- 
atala que ara es parla; seria bo que comencéssim a fixar-nos 

I'horrible catalii que ara s'escriu» (13; cf. 15). Tota una paradoxa. ¿ A S ,  
«bon» catala no és precisament el dels lletraferits? - 
2. «Fou tan sentida, des del comencament de la Renaixenca, la neces- 

, que cada escriptor esdevenia un gramatic: cada es- 
ava de bandejar de la seva llengua tot allb que li semblava 

a castellana, de fer el seu triatge de formes gramaticals 
el seu vocabulari recorrent sia a l'arcaisme, sia al neo- 

me. [...] 1 no gens menys, tots ells es malfiaven de la 
cosa perillosa~ (23). Hom no volia reconeixer cap 

toritat. Aquest estat de coses ha creat una classe molt nombrosa i molt 
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nefasta de persones: els descastellanitzants a ultranca, que pertot arreu veuen 
castellanismes; i aiíá, descastellanitzar «ha esdevingut avui dia sinhnim d'a- 
llunyar-se del castelli, i per allunyar-nos del castelli sovint rebutge[m] i 
desfigurern paraules i construccions catalanes pel sol defecte d'assemblar-se 
massa a les castellanes corresponents~ (13-14). «Hi hagué una epoca en que, 
de dues formes, de dos mots, de dos girs en concurr$ncia, es creia que 
sistemhticament calia donar la preferencia al m6s allunyat de l'espanyol» (108): 
«les barroeries dels nostres imponderables descastellanitzants, que en tot 
vehuen castellanismes y que arriben a veure ab mals ulls.. . els llatinisme~!»~' 
i els oposen sisternhticament paraules de la llengua parlada i/o dialectals, o 
bé arcaismes (72), o bé paraules inventades (etat, castetat, ambent, essenca, 
ignoranca, greutssim, metalldvgia, per edat, castedat, ambient, essencia, igno- 
rdncia, grauíssirn, metdldrgia) (14-15, 108). «Si tenim mal ull per a descobrir 
castellanismes, encara tenim potser pitjor m i  per a esmenar-los* (15): sovint 
en tenim prou de suprimir-ne o canviar-ne alguna lletra (plazo, uplap; cupo, 
«cup»). 1 encara ho fem pitjor en qüestions més prbpiament gramaticals (tra- 
duint sistemhticament pues per doncs, bajo per baix, etc.) (16). 1 aixh, des- 
comptant que bon munt, atribuint a la llengua catalana una missió vergonyosa- 
ment limitada, «no exigien sinó una descastellanització parcial de la llengua~ (70). 
«Hi hagué també un temps en que alguns pretenien que tota divergen- 

cia entre el cataIi modern i el catali medieval era inacceptable: sense esbri- 
nar si el fet modern era en realitat degut a una imitació de l'espanyol o s'ha- 
via proddt esponthniament enfora de la influencia castellana, es proposava 
sistemiiticament l'adopci0 del fet antic, exagerant-lo sovint en el sentit d'o- 
posició a l'espanyol» (108-9). «Avui ja no és facil que caiguem en aquestes 
errors dels descastellanitzants a u l t rm~a i dels arcaitzants exagerats, i ja 
s'ha renuticiat a estontolar les innovacions amb raons d'ordre sentimental» 
(109). En resum, el que passava en aquesta epoca ja superada és que hom 
trebdava, no amb una sblida coneixenp de les lleis i de la historia de la 
llengua (M), sinó amb raons d'ordre sentimental, patriotic (vegeu, rnés avall, 
punt 5 e) .  

3. L'ideal que féu possible l'obra de Fabra és uuna de les més noble- 
ment folles empreses a que un poble, si es vol la minoria dirigent d'un po- 
ble, s'hagi mai llangat*: el'empresa de tornar el catala a la seva muga ca- 
tegoria d'idioma de cultura*, amb paraules de Carles Riba (al proleg de la 
segona ediuó del Diccionara' general de Fabra; cf .  pig. 75 d'El catdd litera- 
ri i, m& avall, punt 6); d'idioma que atha d'ésser emprat per tothom i en 
tota ocasió, (118). *En Mila Ii negava tot altre camp que no fos el de la 
poesia hica o &mica de caient popular* (70; cf. 118). El1 i tots els qui eli 
suposaven interdita per sempre més l'expressió de "pensaments filosbfics, cos- 
mopolites i universals", no podien imaginar que un dia havia de pretendre 
elevar-se a llengua nacional de Catalunya, i que, com a tal, l'haurrém de vo- 
Ier totalment descastellanitzada i en posessió de tot el seu tresor lexic, lia- 
vors m&&s i mig perdut* (70). 

4. La tasca de redregment de la h g u a  després de la decadencia era 
immensa, tant que ano podia &ser l'obra d'una sola generació* (72). De 
fet, ala tasca de redrqament de la llengua escrita C...] és en el fons una tas- 

51. Citacid treta de [Josep ALADERN:] Ducionmi popular de L llengua cafdana. 
Apénduc, W o n a  1909, p. [92]. 
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ca de descastdanitzaci6* (70), cert, tal com ja ho havien vist les genera- 
cions anteriors. Pero fíns a Fabra I'única preocupació havia estat el l2xic: la 
udescastellanitzaci6» del lhíc, «el rnot dialectal o arcaic reemplaqtnt tal o 
tal rnot castelll de la llengua usual» (72). <Pero pensem, encara, que calia 
igualment depurar la sintaxi, la mktrica, I'ortografia, la ronúncia mateixa, 
i que en tot aíxh ni tan SOIS s'hí parava esmentr, (72). d' s tambt paradoxal 
que els erudíts anteríors tinguessin tanta «castellanofbbia» (15) en I'aspecte 
íexic i que no es ruboritzessin de sotmetre's al castelll en tots els altres as- 
pectes de la Ilengua. Per a Fabra, els dos camps més contaminats eren el l& 
xic i la sintaxi (vegeu, per exemple, pig. 85;. 

5. La depuració de la llengua, Fabra la feia sobre les segiients bases: 
a)  La llengua antiga: «el cataIa havia evolucionat tan poc des de l'edat 

mitjana, que encara era possible de recolzar la Uengua literaria en la Uengua 
dels nostres autors medievals sense por de caure en una Uengua excessiva- 
ment arcaica, massa allunyada del llenguatge parlati> (87-8); d'altra banda, 
la llengua dels nostres dhssics uhavia arribat a un grau tan alt de desenvolu- 
pament, que ens ofereíx en abundancia materials preciosos per a refer el nos- 
tre kxic i la nostra sintaxi* (101). Ara: uHem de fugir de les exageracions 
dels arcdtzants, que, de dos mots o girs equivalents igualment bons, prefe- 
reixen sistemhticament l'antic al modern, i a qui plau, en la frase, l'enreves- 
sament medieval* (103): «Un escriptor no h a d a  de decidir-se a usar un rnot 
o un gir antics o dialectds sense estar ben segur del seu valor; no sigui cul- 
pable, per exemple, que s'estableixi una associació entre el rnot freturar i 
el concepte de anhelar, o que s'empelti a la locució adverbial no res menys 
la funció de conjunció adversativa. Ara, quan esta ben segur del valor dzun 
rnot o d'un gir, que no el deturí la sola considerad6 que és arcaic o dialectal, 
pero que tingui ben bé en compte si l'adquisició d'aquell rnot o d'aquell gk 
suposa un veritable guany per a la Ilengua, perque són ja tantes les innova- 
cions que som obligats de fer, que és perillós de posar-nos-en a fer d'inne- 
cesshries, tals, a parer meu, com l'adopció dels mots assats, ops, hoc, o la des- 
composició del futur en infinítiu i auxiliar (di? li hé en lloc de li diré)* 
(127-8). - 

6 )  La llengua viva, t s  a dir, els dialectes, upuix que la major part dels 
mots que podiem creute perduts es trobaven meravellosament conservats en 
els diferents parlars actuals* (87). Per recoUir la llengua viva, IyInstitut tenia 
collaboradors per tot el domini (103). Pero cal guardar-se d'acceptar dialec- 
talismes usense fer-ne un tríatge acwat; i guardem-nos sobretot d'acollir, com 
si fossin altres tants mots, meres variants fonktiques d'un mateix mot; no 
caiguem en l'error d'algú que, deprés de constatar les múltiples formes que 
pot revestir 4 pronom nosaltres (nosatres, nosantres, nosatros, natros, etc.), 
s'entusiasmava davant la ríquesa incomparable de la nostra llengua% (104). 

C) 4Encara tenim un altre mitja d'enriquir e1 nostre Iexic: alk on no 
abasten les aportacions dialectals ni la llengua antiga, podem recórrer a la 
creaci6 de mots nous. C...] Pero és clar que aixb ho havem de fer recor- 
rent als mitjans que tota llengua posseeix per a la fonnaci6 de nous mots: 
la derivad6 i la composició*, que usón el mitja a quk recorren amplament les 
llengües quan tenen necessitat de trobar denominaaons per a les coses noves* 
(104, 105). Graaes a l'aprofitament d'aquest recurs, ucerts sufixos han tornat 
a adqurk vigoria, tals corn ívol (baronívol 1.. .]), o1 i el1 (estanyol [. ..], 
agudell [. . .]) C...]. 1 sabretot hem adquirit certa aptesa a manejar-los» (105). 



d )  «Un altre mitjh d'enriquir el vocabulari és el manllevament de mots 
al llati classic. Totes les llengües neollatines han recorregut amplament a 
aquest rnitjh; totes elles, al costat dels mots hereditaris, presenten un nom 
bre encara més gran de mots presos al llati escrit. c...] No és lícit, si man 
quem del prolongament d'un rnot del llati vulgar, de crear un rnot catala aga- 
fant aquest rnot llatí i donant-li artificialrnent la forma que hauria pres si 
ens hagués pervingut transmes oralment de generació en generació, com qual- 
sevol rnot hereditari; perb si ens és permes d'agafar un rnot del llatí classic 
i, catalanitzant-lo lleument, incorporar-lo al nostre Iexic, on sera un manlleu 
més, al costat dels innombrables mots catalans d'origen erudita>> (106) 

e)  La aconeixenca exacta de les lleis de l'evolució del llenguatge» (22) 
és, naturalment, la base dels punts anteriors. 

f )  La tconeixenga exacta c...] de la historia de les altres llengües 
terhries» (22). «Quan [. ..] s'estudien un per un tots els mots C..,] i 
cada rnot es comparen les significacions que tenia en l'antic i les que té a 
amb les que tenen els mots corresponents espanyol, frances i italih, és llavors 
que es veu fins a quin punt el nostre lexic ha estat pertorbat per la influen- 
cia castellanas (94). Fabra recorria a cada moment a la comparanca del ca- 
tal$ amb les altres llengües. Aquesta comparanca és granment alliqonadora i 
concloent en qüestions ortogrifiques (3  1-68).% 

g) Finalment, depuració d'estrangerismes, concretament, de castellanis- 
mes, tasca absolutament imprescindible, pero laboriosa, donat l'estat actual 

I /:l de la llengua. Per alliberar la llengua d'una tara, «hem de recórrer, sia a un 
9 1 arcaisme, sia a un dialectalisme, sia hdhuc a un neologisme C...] i no renun- 

ciar-hi sinó quan adquirirem el convencirnent que aquella resistencia [a la 
incorporació de la innovació] és insuperable» (128). 

6. La tasca, doncs, a realitzar, és a dir, l'ideal de l'obra de restauració 
que Fabra tenia ben clar era: *examinar un per un tots els mots, les sig- 

I 1 
nificacions de cada mot, totes les consmccions i frases fetes de la llengua, a 
fi de descobrir-ne tots els castdanismes i incorreccions; estudiar pregonament 
la llengua antiga i els parlars hodierns, que ens havien de fornir els mitjans 
de remeiar-los; i mirar de relligar la llengua actual amb la llengua antiga, no 
oblidant mai, pero, que*: «Videal que perseguim no és la resurrecció d'una 
llengua medieval, sinó formar la llengua moderna que fóra sortida de la nos- 

1 ~ tra llengua antiga sense els llargs segIes de decadencia Iiterbia i de supedi- 
tació a una llengua forastera» (88, 75). 1 la depuració, calia fer-la «dins ca- 
dascuna de les tres grans regions de llengua catalana» (78), el Principat, les 

1 1  Illes i el País Valencia. 1 tenint. present que no reconstniim la llengua «dYun 
gmp d'homes de lletres, sin6 la llengua de que s'han de servir tots els cata- 
lans [...], s'ha d'oferir a la gent una llengua asequible i uniforme, (118- 
119). Cal acatar la uniformitat aen bé de la difusió i idhuc del decbrum de 

i i la nostra Uengua escrita* (121). «No creiem que avui hi hagi nuigú que no 
accepti que una llengua literaria ha de tenir un sistema gramatical ben fixat 
i acatat per tothom* (133). 1 ;  . . 7. El metode que Fabra segui, com hem vist a1 punt anterior, fou, sen- 
zillament, aexaminar un per un tots els mots, les significacions de cada mot, 

i! 52. Es una Ilastima que fdtin en aquest apítol del llibre dues Estes compkatives 
I de parades en Ilad, castelI8, i a a ,  franch, anglb i catala. Es tracta del prbleg a i  Diccio- 

nrni ortogrdfic (Barcelona 1917), el quai prbleg és una de les peces m& contundents de 
Fabra i de tot el cadh normatiu rnodern. 

88 



totes les co i frases fetes de la llengua actual*, única manera d'e- 
vitar llacunes i prejudicis. Aquesta és exactament la feina que s'imposh en 
les Converses filol6giques i en la redacció del Diccionari ortogrhfic (1917)' el 
Diccionari general (1932) i la Gramitica (especialment 1912, 19 18, 1956). 

Així és com s'adonava que, en l'aspecte le~ic ,  si hi havia uns castellanis- 
mes molt fhcils de veure (els terminats en o: barco, colmo; els que presenten 
diftong creixent o n final: espuela, plan), n'hi havia d'altres que no presen- 
taven cap senyal morfolbgic que els delatés (espuma, sombra, empenyar) o que 
havien estat catalanitzats (quebrat, alcanc, adoleixer); i que, entre aquests 
últims, n'hi havia de menys diffcils de descobrir (ganincia, de «ganar») que uns 
altres (hermós, que presenta h- en lloc de f-; entregar, expressat antigament 
per 112urar) (71, 89-91). Hi havia encara contaminacions de significació (lliurar 
i garra, amb els significats de «deslliurar» i a rpa») .  

JOAN SOLA 

Barcelona, maig de 1975 
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