
INFLUÈNCIes LINGÜÍstIQUes CoM A seNYAL 
de VItALItAt d’UNA LLeNGUA

(Ponència)

Fa temps que el contacte entre català i castellà atreu l’interès dels lingüis-
tes, si bé la majoria de les vegades l’interès s’ha centrat més en els efectes 
sobre el català que no pas sobre el castellà. Això és ben comprensible si te-
nim en compte el desenvolupament del contacte entre les dues llengües i la 
situació sociolingüística resultant de la repressió de la llengua catalana (cf. 
sinner 2004a: 9-19 per a una visió general sobre el contacte entre català i 
castellà a Catalunya). 

Fins i tot alguns autors afirmaven que la influència del català sobre el castellà 
era més forta que viceversa (veg. ja Badía 1977: 131). es tracta d’una posició to-
talment impressionista, potser relacionada amb el fet que se suposava que la in-
fluència de la llengua dominant havia de ser més forta per la seva predominança 
en gairebé tots els àmbits. Com que mai no s’havia estudiat a fons la influència 
catalana sobre el castellà ni la del castellà sobre el català, aquesta posició es va 
propagar durant molt de temps. Només a partir dels anys 90 del segle passat, es 
va demostrar clarament que la influència del català sobre el castellà no ha de 
subestimar-se i que, si no hi ha estudis comparatius del grau d’influència d’una 
llengua en l’altra, aquest tipus de posicions no és gaire justificat.

Les influències lingüístiques entre català i castellà s’han tractat tradicional-
ment com a senyals de corrupció de la llengua, fet que es fa palpable en termes 
com ara interferència, limitació o reducció semàntica, empobriment de la llen-
gua, erosió semàntica, pèrdua d’expressivitat o barbarismes. Uns quants exem-
ples de Cerdà (1983 i 1984):

La degradación semántica se manifiesta, por consiguiente, no sólo en los resultados 
léxicos examinados en las generaciones más viejas, sino también por su liquidación 
total en las generaciones subsiguientes (1983: 156).
Aquí, la lengua con más recursos socioculturales se limita a propiciar el abandono de 
formas peculiares sin traducción disponible y su consiguiente reemplazo por formas 
comunes, en un sentido lato, o transferibles en la competencia bilingüística de los 
hablantes, a costa, naturalmente, de una importante erosión semántica (1983: 156).
La magnitud y la direccionalidad de esta erosión equivalen justamente a las diferen-
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cias estructurales de los datos afectados. en esta tesitura, el resultado constituye un 
empobrecimiento ineluctable (1983: 156).
Más aun, puede afirmarse que a mayor inutilidad de los préstamos más poderosa re-
sultará ser la influencia avasalladora de la lengua dominante y más pernicioso, estéril 
y empobrecedor el contacto lingüístico resultante (1984: 277).

Cerdà se sosté sobre anàlisis d’elements aïllats o parcials, no sobre anàlisis 
quantitatives àmplies o completes; fins avui no s’han fet càlculs complets de 
totes les formes de la llengua, tant de les «reduccions» com dels «augments» 
de les formes lingüístiques, i per tant no se sap si realment serien justificables 
conclusions d’aquesta mena. en l’estudi sobre la degradació semàntica a la 
parla de Constantí (Cerdà 1983), els informants havien de subratllar, entre 
quatre formes que acompanyaven determinades paraules, totes les que consi-
deraven afins. el sistema, però, té

el inconveniente de registrar tan sólo la existencia o inexistencia de cada palabra en 
la competencia del informante (con un margen de error prácticamente despreciable), 
pero no las posibles alternativas lingüísticas (Cerdà 1983: 147).

d’una banda, no s’entén com l’autor arriba a assegurar que només hi ha un 
marge d’error menyspreable, si no treballa amb programes d’estadística. Per 
l’altra, per a parlar de degradació, no s’haurien de tenir en compte precisament 
aquestes alternatives lingüístiques que podrien servir, a l’hora de parlar la llen-
gua, com a substituts de les formes ofertes per l’autor?

N’és una excepció la postura de López del Castillo (1984), que gira l’argu-
ment tot dient que si considerem «la tendència que hi ha avui dia a certs nivells de 
la població catalanoparlant a prescindir dels pronoms febles en, hi» com a empo-
briment sintàctic i parlem, doncs, de «llei del mínim esforç», en uns altres casos en 
què passem d’una estructura més simple a una altra de més complexa, «podríem 
dir, parlant en caricatura que, imitant el castellà en aquest punt, hi ha, ben al con-
trari, un enriquiment» (López del Castillo 1984: 39). entre els exemples que dóna 
que equivaldrien a empobriment trobem el cas de la parella, en català, de caixa i 
capsa que, per contrast amb cast. caja, es redueix a caixa, i el cas de les dues formes 
rayo i chorro en castellà en contrast amb cat. raig que provoquen una parella raig i 
xorro en català (López del Castillo 1984: 37-38). Amb això contradiu lingüistes 
com Cerdà, que afirma, parlant de la superposició d’estructures en situacions di-
glòssiques, que «siempre acaba triunfando la solución más pobre» (1983: 138). 
des de la perspectiva del català, és remarcable la valoració dels castellanismes com 
a prova de la seva vitalitat reduïda, però que no es mencionin com a prova de la 
vitalitat del català, i que tampoc no es mencionin els catalanismes del castellà. Això 
és ben bé així si considerem posicions com la de Cerdà (1984: 277), que diu que 

los préstamos constituyen un trasiego constante entre lenguas en contacto. Constitu-
yen, incluso, el pulso por el que se refleja no ya la vitalidad de una lengua, sino su 
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vida, a secas. sólo fuera de la historia cabe imaginar una lengua sin préstamos. Y éstos 
son indispensables o, si se quiere, inevitables, pero también utilísimos, porque impri-
men a la lengua receptora uno de los más efectivos dinamismos a corto plazo, del que 
derivan, a la postre, el progreso y la versatilidad del vocabulario.

són una bona prova de la vitalitat del català els catalanismes que trobem a 
les varietats del castellà dels Països Catalans, però més encara aquells elements 
que es documenten més enllà de les fronteres dels territoris catalanoparlants. 
Vegem-ne alguns casos.

Hi ha, per exemple, el verb català plegar amb els significats de «Aconduir 
allò que s’està fent quan s’interromp una feina per a reprendre-la després d’un 
temps més o menys llarg», «Interrompre la feina per a reprendre-la l’endemà, 
després d’un repòs» o «Cessar» (tots en dIeC en línia s.v. plegar). en el caste-
llà de Catalunya és tan estès que es considera un mot prototípic d’aquesta va-
rietat (sinner 2004a: 175). Un element com plegar, si bé potser no és usat per 
tots els parlants dels Països Catalans, però sí per la majoria dels parlants en 
determinats registres, s’hauria de veure clarament com un enriquiment de la 
llengua castellana. si bé sembla que encara no s’ha estès molt, definitivament 
ja es comença a fer un lloc en les varietats monolingües fora dels territoris ca-
talanoparlants. I si bé de moment no es reconeix al nivell de la norma prescrip-
tiva, a la norma descriptiva del castellà sense dubte ja hi és, com ho prova la 
seva inclusió com a segona accepció del verb en el Diccionario del español actu-
al de seco, Andrés i ramos (deA 1999: 3582):

plegar2 [...] 1 terminar la jornada de trabajo. | Goytisolo Recuento 51: Continuaron 
acarreando, y ya era casi de noche cuando el Polit se irguió y, con los brazos en jarras, 
dijo que a plegar. 

2 Cesar en un negocio. | Berlanga Gaznápira 168: Bien que se arrepiente de haber 
dado casi regaladas bandejas de plata... y hasta el sillón de la barbería cuando plegó, 
al enviudar.

el verb xafardejar, «Algú, fer, més o menys malèvolament, objecte de con-
versa el que sap o creu saber, el que pensa, el que ha sentit a dir, de la vida i dels 
fets de la gent» (dIeC en línia s.v. xafardejar) i «tafanejar» (GdLC en línia s.v. 
xafardejar), és a dir «exercir algú la seva curiositat en coses que no li haurien 
d’importar, en afers d’altri» (GdLC en línia s.v. tafanejar),1 equival als verbs 
chismorrear, chismear, cotillear, curiosear del castellà (cf. Dcastcat 1994: 446, 
409, 434). el seu equivalent en el castellà de Catalunya és la forma chafardear 
(cf. sinner 2004a: 407-410, Wesch 1994: 176, szigetvári 1994: 9). Martínez de 
sousa (1987: 119) menciona el verb en una llista de barbarismes (en parlarem 
més tard) com a catalanisme que substitueix el cast. chismorrear, però aquest 
verb és només equivalent parcial, perquè també substitueix curiosear, el que 

1.  Curiosament, el dIeC no inclou aquesta segona accepció de xafardejar.
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segons Wesch (1994: 176) podria ser la motivació semàntica del manlleu.2 el 
verb surt al deA (1999: 986) amb dues subaccepcions, cotillear (en el sentit de 
curiosear) i chismorrear. Citacions de Juan Marsé i Luis Goytisolo representen 
el castellà de Catalunya, però hi ha, a més, una cita de Pedro J. ramírez del 
Diario 16, fet que posa en qüestió l’opinió dels autors segons la qual es tracta 
d’un regionalisme. si bé no hi ha dubte que la procedència de chafardear és el 
català, la citació de ramírez en prova l’ús fora del territori catalanoparlant. 
Una altra prova de la considerable extensió del verb és la resposta de Javier 
Marías en una entrevista amb motiu de la seva elecció per a ocupar un «sillón», 
el de la R, a la real Academia española:

P. ¿Conoce alguna palabra que le haga ilusión ver en el diccionario?
r. Chafardear. se utiliza en el sentido de enredar, revolver, cotillear... (García 2006: 
s. pàg.)

A sinner (2004a: 407-410) hem demostrat que el coneixement del verb és 
encara reduït i que sembla estar relacionat amb el coneixement del mot chafarde-
ro com a resultat de l’èxit d’un còmic, El Reporter Tribulete, que en todas partes 
se mete, personatge que treballava en un diari amb el nom Chafardero indomable 
(veg. també sinner 2004c). en el diccionari Clave (1997: 378), només s’hi troba 
chafardero (sust. o adj.) com «chismoso y murmurador», però no el verb que hi 
correspon. sembla que l’ús de chafardear fora del territori catalanoparlant no 
coincideix del tot amb l’ús que se’n fa en català i en el castellà de Catalunya, i que 
els usos només reflecteixen una part de la semàntica del verb català, el que podria 
estar relacionat amb els usos de chafardero (veg. sinner 2004a: 410-413 i 2004c). 
tant plegar com chafardear i chafardero demostren clarament l’actuació del català 
sobre el castellà, l’èxit del català com a font de manlleus, que sens dubte és un 
senyal clar de la vitalitat de la llengua catalana.

És clar que el nombre de paraules catalanes usades en la premsa en castellà 
i en els mitjans de comunicació en general puja enormement si també hi consi-
derem totes aquelles paraules emprades per a denominar realitats dels Països 
Catalans. Una pàgina de qualsevol diari en castellà on es parli dels castellers o 
de la normalització lingüística, per exemple, n’és bona prova.

Bon exemple d’una paraula d’origen català i la seva representació als diccio-
naris de castellà i a la premsa en aquesta llengua és pagès, que, a més, exempli-
fica l’ús paral·lel de la forma original i d’una forma assimilada ortogràficament 
al castellà: es troba tant en la forma catalana pagès, pagesos com castellanitzada, 
payés, payeses:

2.  equivalent al terme préstec. en una visió diacrònica sobre la influència del català sobre el 
lèxic castellà, Prat (2005: 363) interpreta préstec com a «element (lèxic) transmès d’un sistema 
lingüístic a un altre», «malgrat les controvèrsies que ha manifestat la seva significació». Veg. Gó-
mez (1998) per a un recull de definicions del terme al llarg del segle xx.
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Los pagesos quieren dar salida al vino (Mundo Diario, 15. 6. 1979, cit. Payrató 1985: 120).
Los payeses suavizan sus acciones de protesta (El País, suplemento Cataluña, 6. 4. 
1996: 3). 
Los payeses celebran que recibirán los 150 millones reclamados a las administracio-
nes (La Vanguardia, 4. 9. 1996: 55).
receta de menestra payesa (Pasta Gallo «tiburones», produït a Barcelona 1995).

La paraula es troba per primera vegada en el diccionari de la real Acade-
mia española l’any 1899, si bé no se’n menciona l’origen català:

PAYÉS, SA. (del b. lat. pagensis; del lat. pagus, aldea) m y f. Campesino ó campesina 
de Cataluña y de las islas Baleares (rAe 1899: 754).

Al diccionari manual de 1927, desapareix la indicació de l’etimologia:

PAYÉS, SA. m y f. Campesino ó campesina de Cataluña y de las islas Baleares (rAe 
1927: 1464).

L’edició de 1956 suprimeix una part de les informacions etimològiques i 
canvia y per o:

PAYÉS, SA. (del lat. pagensis) m y f. Campesino o campesina de Cataluña o de las 
islas Baleares (rAe 1956: 994).

És només l’edició de l’any 1992 que n’indica la procedència del català:

payés, sa. (del cat. pagès.) m y f. Campesino o campesina de Cataluña o de las islas 
Baleares (rAe 1992: 1552).

tenint en compte el significat de la paraula, és interessant de veure com 
aquesta informació bastant òbvia s’ha omès durant tant de temps. Curiosament, 
a l’edició de l’any 2001, s’hi introdueix un error d’accentuació en l’ètim català:

payés, sa. (del cat. pagés.) m y f. Campesino o campesina de Cataluña o de las islas 
Baleares (rAe 2001: 1706).

el deA (1999: 3438) dóna la mateixa informació que la rAe (1992), però 
n’omet l’origen:

payés, sa. m y f. Campesino. Referido a Cataluña.

Al DCatCast (1995: 903), s’hi especifica que pagès és campesino i, a Cata-
lunya, payés:

pagès, -esa. adj. (de la gent del camp) campesino -na, rural, rústico -ca. Costums page-
sos, costumbres campesinas. [...] || m f campesino -na, labrador -ra, labriego -ga, lu-
gareño -ña. | (a Catalunya) payés -esa. [...]
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en principi, és curiosa la definició de payés com a ‘campesino de Cataluña 
o Baleares’, perquè en moltes de les ocurrències, la paraula fa referència no 
només als pagesos catalans o balears, sinó als pagesos a espanya en general. 
resulta estranya la citació que acompanya l’entrada al deA, potser perquè 
seria tautològica, segons la mateixa definició:

ortega-roig País 193: Los payeses catalanes, que viven dispersos sobre sus campos 
de cultivo, construían unas casas típicas llamadas masías (deA 1999: 3438).

de fet, pot ser que els escriptors de Madrid o extremadura usin payés no-
més per fer referència als pagesos catalans, però no és el cas en la majoria dels 
exemples extrets de textos escrits per autors de les regions catalanoparlants. 
d’altres diccionaris tenen una visió distinta de la de la rAe, coincidint més 
amb els usos reals a Catalunya; així el Diccionari Bàsic d’Arimany (1981: 153), 
que a l’entrada pagès dóna «payés, campesino», sense més explicacions i amb 
payés com a primera equivalència.

Però també hi ha exemples de catalanismes en d’altres llengües, com ara 
l’alemany, que són prova de la vitalitat de la llengua catalana. A més de parau-
les internacionals ja establertes en les llengües d’arreu el món fa molt de temps, 
com Majonäse ‘maionesa’, entrada pel francès, hi ha catalanismes molt més 
recents. Un bon exemple de manlleu català en alemany és allioli. La paraula, 
escrita a vegades amb <ll>, a vegades amb <l>, però en principi no assimilada 
a l’ortografia alemanya, apareix en un munt de llibres de cuina i pàgines a In-
ternet (en llengua alemanya), es publiquen receptes d’Allioli, també amb noms 
com Alliolisauce ‘salsa allioli’, Allioli-Knoblauchsoße ‘salsa d’oli Allioli’, Allioli 
Knoblauchcreme ‘crema d’oli Allioli’, i es ven allioli de marques com ara «Alli-
oli de Chovi». s’ha d’admetre que la majoria de les receptes són molt dolentes, 
i proposen barrejar maionesa comprada amb all, però el fet és que els alemanys 
coneixen l’allioli a la Costa Brava o Mallorca, els agrada i el volen fer a casa —i 
li donen el nom que té en els seus llocs d’estiueig a Mallorca, a Lloret de Mar 
o a tarragona: allioli. La introducció del mot junt amb el producte és vista, en 
primer lloc, com a enriquiment cultural.

després, tenim la sprachliche Normalisierung —o simplement Normalisie-
rung— en el llenguatge especialitzat de la (socio)lingüística. es tracta d’una ex-
tensió semàntica de Normalisierung gràcies a normalització lingüística de la (so-
cio)lingüística catalana. És una de les exportacions catalanes de més èxit, es troba 
en un munt de llengües, començant pel castellà, gallec i basc, un fet que per la 
seva part ja va atreure l’atenció de la sociolingüística (veg. Kabatek 1995: 25). 

Un cas particularment interessant és el d’autoodi lingüístic. en català, auto-
odi es va crear a partir de l’alemany Selbsthaß, format per l’escriptor jueu theo-
dor Lessing l’any 1930; apareix quan l’autoestima desapareix, quan per com-
paració amb els altres s’arriba a la conclusió que són millors, més importants, 
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etc. després, el terme va tornar de la llengua catalana a l’alemany, a la termino-
logia de la sociolingüística. són bons exemples de la importància —i vitalitat— 
de la llengua catalana, i ningú no diria que autoodi és un barbarisme. És curiós 
de constatar, però, en converses amb catalans, que s’estimen més els catalanis-
mes en llengües com l’alemany o el francès que no pas en castellà, on sovint els 
atribueixen connotacions negatives. el mateix es constata quant a les formes 
estrangeres en català: sembla que són menys criticables, pels catalans, els ger-
manismes, italianismes i gal·licismes, per exemple, que no pas els castellanis-
mes. Moltes de les formes catalanes en textos o discursos en castellà demostren 
clarament que no es tracta de les últimes restes d’una llengua que es converteix 
d’adstrat en substrat, és a dir, que s’està extingint. d’una banda, hi ha catala-
nismes antics, establerts en castellà des de fa temps, com són broca, clota, colla 
o porche (Prat 2003: 373). Per l’altra, hi ha un munt de paraules i construccions 
que abans sembla que no es donaven, o amb una freqüència tan mínima que no 
mereixien ser comentats en els treballs que s’ocupaven dels catalanismes del 
castellà. L’aparició de construccions com ara «de una banda ... de otra banda» 
per «de un lado ... por otro lado» (del cat. d’una banda ... de l’altra banda) o 
«degana» per «decana» (del cat. degana) en textos formals, assaigs universita-
ris, etc., reflecteix molt bé l’ocupació pel català de dominis abans reservats al 
castellà. si bé la hispanista Maria rosa Vila sosté, en entrevistes a la premsa, 
que la varietat del castellà de Catalunya «está en una situación de cambio per-
manente por la ampliación del uso del catalán» (Bach 2001: 43), cal remarcar 
que malgrat totes les impressions subjectives, mentre no es realitzin estudis 
longitudinals, no s’ha de parlar de l’existència de diferències generacionals 
(veg. sinner e.p.). segons Vila, però, a Catalunya hi ha dos grups molt diferen-
ciats de parlants del castellà:

Los mayores de 30 ó 35 años hablan un castellano con menos interferencias. Los me-
nores de esta edad, que han estudiado con la inmersión lingüística en catalán, utilizan 
muchas más estructuras del catalán al hablar en castellano (Bach 2001: 43).3

Amb aquest tipus de declaracions, però, es transmet a la premsa, i conse-
güentment a tot espanya, que la normalització del català provoca noves inter-
ferències, fet que qualsevol lector no expert en lingüística interpretarà com a 
prova que l’auge del català implica, necessàriament, un recés de la qualitat del 
castellà dels catalanoparlants. Així augmenta la ira contra el català i la seva 
normalització i es contribueix al mite que el castellà s’està perdent als Països 
Catalans (veg. sinner e.p.). A més, aquest tipus de notícies a la premsa després 
arriba a ser generalitzat i exagerat com a prova que el castellà a Catalunya està 
en perill d’extinció, que hi ha una persecució lingüística, etc. tant com els ca-

3.  de fet, tampoc no manquen autors que creuen que és a l’inrevés, que estudiar català ajuda 
a distingir millor les dues llengües.
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talanoparlants culpen el castellà d’envair la seva llengua, no paren les crítiques 
a la normalització, vista com perniciosa per al castellà. Les informacions posi-
tives, com ara el fet que la immersió lingüística afavoreix el rendiment escolar 
dels alumnes, i també dels alumnes de llengua materna castellana (veg. Avui 
del 30 d’octubre de 1997: 20), es callen molt sovint. Tampoc no sembla tenir-se 
en compte, en criticar la situació sociolingüística, que mai no hi havia hagut 
tants catalans que escrivissin i llegissin la seva llengua materna, com tampoc no 
hi havia hagut mai tants catalanoparlants amb coneixements tan bons del cas-
tellà com a l’actualitat.4

L’opinió que el castellà es troba en una situació particularment difícil a Cata-
lunya i que és amenaçat pel català és bastant difosa entre els espanyols: 31% dels 
espanyols pensen que, actualment, parlar castellà a Catalunya causa problemes, 
però només el 6% dels catalans pensa que és així. Ho diu Vega (2001: 144):

El 64% [de los españoles] considera que existen pocos o ningún problema para ha-
blar castellano, mientras que un 31% aprecia grandes dificultades. Éstas son más 
evidentes para quienes no las han vivido de primera mano, es decir, para los que nun-
ca han estado en Cataluña. Los que han establecido en algún momento su residencia 
en ella, son los que en menor medida perciben la existencia de problemas (23%).

La sensació que es provoca a l’exterior naturalment està relacionada amb 
les coses que es diuen als mitjans de comunicació. Notícies poc creïbles, com 
ara que a Catalunya hi ha escoles on no s’ensenya castellà —sembla que no es 
distingeix entre classes de castellà i en castellà— arriben fins i tot a la premsa 
estrangera. Al Frankfurter Allgemeine Zeitung, per exemple, diari el corres-
ponsal del qual, Paul Ingendaay, informa des de Madrid (veg. Ingendaay 2006). 
Els que escriuen sobre la situació suposadament tan anticastellana aparent-
ment es basen en la premsa espanyola de tendència anticatalana quan parlen de 
la desintegració del castellà a Catalunya, de la repressió dels castellanoparlants, 
etc., però no sembla que hagin llegit les lleis de normalització lingüística, o que 
hagin viatjat a Catalunya per verificar si és veritat el que diuen aquells que co-
pien (veg. Sinner e.p.). Fins i tot en un diari com El País, es pot llegir, en la 
mencionada entrevista a Javier Marías, i com a reacció a la seva afirmació que 
el castellà es parla cada cop pitjor, si «todo esto [tiene] que ver con la política 
de enseñanza bilingüe que desde hace tiempo se imparte en algunas comunida-
des autónomas» (García 2006).

4.  En acabar el segle xix, sembla que només les persones de les capes socials més altes i més 
cultes tenien competència del castellà estàndard, i que encara hi havia poblacions on gairebé no 
s’entenia el castellà (cf. Kailuweit 1997: 251-258). S’estima que abans de la Guerra Civil el 75% de 
la població de Catalunya era catalanoparlant, el 20% dels catalanoparlants no sabia parlar castellà 
i el 5% pràcticament no entenia el castellà (Hernández 1998: 66). La situació actual és ben distin-
ta, i particularment entre els més joves. Ja el 1997, el 99% dels estudiants entén el català, més 
del 99% el parla, el 95% el sap escriure (El País, 22 d’abril de 1997), i no sembla fàcil trobar estu-
diants que no sàpiguen entendre, parlar i escriure el castellà.
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el problema de la percepció del que passa amb el castellà a Catalunya també 
té a veure amb la percepció del castellà que s’hi parla, i amb la presentació de les 
particularitats del castellà dels catalans. Per a molts crítics del bilingüisme, no-
més hi ha un pas, amb la constatació que el castellà dels catalans és ple de «bar-
barismes» —com diuen els catalans mateixos—, a la proclamació de la mort del 
castellà per invasió i anihilació consecutiva per part del català. sembla, però, que 
la mala reputació del castellà dels catalans té a veure sobretot amb l’autorepre-
sentació i projecció exterior. La primera qüestió seria: realment parlen tan ma-
lament el castellà els catalans? s’ha demostrat que molts dels elements del caste-
llà de Catalunya generalment classificats d’interferències del català no són 
resultats de la influència actual del català, sinó que es tracta d’elements integrats 
fa temps en el castellà d’aquesta regió (sinner 2004a, sinner e.p.). en estudis 
actuals realitzats a les universitats catalanes, però, fins i tot elements com bueno 
o clar, integrats totalment i des de generacions en els registres col·loquials del 
català, es consideren interferències i, per tant, errors que cal eradicar. La segona 
qüestió seria, doncs: Per què es parla tant de les interferències, dels barbarismes, 
dels errors? els catalans pateixen un tipus d’inseguretat lingüística inculcada 
des de petits, fins a l’extrem d’un tipus de comportament que vaig denominar 
paranoia lingüística: el «defecte» de veure catalanismes en castellà i castellanis-
mes en català pertot arreu i on no n’hi ha. eviten paraules o estructures perfec-
tament correctes per por de fer un error, i correctors lingüístics, per exemple, 
substitueixen, sistemàticament, paraules coincidents en castellà i en castellà en 
textos que han de corregir per evitar que ningú pugui pensar que tenen influèn-
cies de l’altra llengua (veg. sinner 2004a, sinner 2005a, sinner e.p.). el castellà 
se’ls presenta com una cosa negativa —el que més han de témer en parlar català 
és cometre castellanismes. No estem gaire lluny de l’autoodi ja mencionat, però 
dirigit a tot allò que és castellà. si pensem en el fet que gairebé tots els catalans 
són bilingües, hem de concloure que és un moviment en massa, cosa que pel que 
fa als informants de l’estudi és generalitzable almenys entre els parlants que te-
nen el castellà com a llengua dominant a la feina. sembla que la història de la 
convivència de les dues llengües és la primera explicació de la reputació tan do-
lenta que tenen els catalanismes del castellà i els castellanismes del català. La 
història de la repressió del català i la ira contra tot el que era català, incloent els 
catalanismes, expliquen bé el rebuig dels catalanismes, perquè dir que parlar 
català equivalia a no tenir cultura va interessar durant molt de temps. tot el que 
era català s’arraconava, i també el vocabulari. els catalanismes eren raó de burla. 
d’altra banda, la lluita contra els castellanismes s’explica amb la resurrecció del 
català, amb la necessitat de refer la llengua, de purificar-la, de netejar-la d’ele-
ments que no harmonitzin amb el geni de la llengua catalana. el problema radica 
en el fet que no tot el que s’origina en castellà automàticament no harmonitza.

Les lluites de molts decennis, de tot un segle, contra la invasió de mots o 
formes del castellà ens han deixat, en català, un gran repertori de paraules per a 
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denominar-los i una gran confusió en els parlants, que no saben com els han 
d’entendre o si se’n poden servir: castellanismes, castellanades, barbarismes, vul-
garismes, etc. —la llista és llarga. I no tan sols és un problema com s’han d’enten-
dre aquests termes quan s’apliquen al castellà. també hi ha dubtes sobre la de-
nominació de les influències d’altres llengües. es fa una gran diferència entre 
castellanismes i aportacions d’altres llengües modernes. Comprendre millor el 
tractament que reben els elements no catalans en català, els estrangerismes, els 
manlleus, és important perquè són una de les vies que hi ha d’augmentar el lèxic, 
i, per tant, constitueixen un criteri essencial de la vitalitat d’una llengua (veg. 
infra). debatre la terminologia és una part de les ciències que només hauria 
d’ocupar un mínim de temps i espai, i segurament és per això que moltes revistes 
científiques ja no publiquen articles sobre la terminologia de la seva àrea de tre-
ball. A vegades, però, és necessari. Quan els termes usats revelen aspectes fona-
mentals de la situació sociolingüística, és justificat ocupar-se d’ells.

el terme que més destaca és barbarisme. Vull començar la qüestió de l’ús de 
barbarisme i com denominar les influències d’altres llengües amb un episodi que 
podria semblar merament anecdòtic, però que és simptomàtic dels problemes 
tractats aquí. Fa deu anys vaig escriure la tesina de llicenciatura sobre el castellà 
parlat a Catalunya (sinner 1996). el tema central va ser la freqüència d’ús d’una 
sèrie de construccions que existeixen tant en català com en castellà, i que tenen 
una freqüència més alta en el castellà de Catalunya que no pas en la resta de va-
rietats d’aquesta llengua, com les perífrasis verbals tener que i haber de. els resul-
tats de l’estudi quantitatiu es van publicar en una revista alemanya (sinner 1998), 
en un article on es va deixar ben clar que no és justificat classificar qualsevol 
element atribuïble a una influència del català com un error; en el cas de les perí-
frasis verbals, això és ben visible, perquè tant haber de + infinitiu com tener que 
+ infinitiu són estructures perfectament possibles en castellà. Va ser una gran 
sorpresa descobrir la classificació de l’article al catàleg de la biblioteca de la Uni-
versitat Pompeu Fabra de Barcelona (http://www.upf.edu/bib/):

sIGNAtUrA PC4582.C38 s56 1998
AUtor sinner, Carsten
tÍtoL Frenquenzuntersuchung [sic] zum Nachweis sprachlicher Inter-
 ferenzerscheinungen am Beispiel der katalanischen Varietät des
 Kastilischen / Carsten sinner
PUBLICAt [Frankfurt] : Vervuert, 1998
desC. FIsICA P. 5-25
NotA separata de: Iberoamericana, 22. Jahrg. Nr. 1 (69), 1998
MAtÈrIA Castellà – Barbarismes
MAtÈrIA Català – Influència sobre el castellà
tÍtoL seCUN. Iberoamericana : Lateinamerika, spanien, Portugal

A més de l’error ortogràfic en el títol de l’article, el que més estranya —o, 
més encara, escandalitza— és l’entrada «MAtÈrIA Castellà – Barbarismes». 
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en l’article es diu expressament que no tots els catalanismes són errors i que no 
és justificat parlar de barbarismes per referir-se a aquests elements. Al catàleg, 
podria haver-s’hi posat interferència, freqüència, influència lingüística, qualse-
vol cosa (més) neutra. Però hi diu barbarisme, que «evoca ‘barbaritat’, i per 
tant infracció, destrucció, pecat de lesa llengua» (royo 1991: 115), i que insi-
nua que el meu article tracta sobre això, ben al contrari del que realment diu. 
L’ús de barbarisme com a terme de la lingüística es desaconsella des de fa 
temps. segons royo (1991: 115), la paraula mateixa és una trampa semàntica i 
de poc rigor filològic, i els prejudicis associats al terme barbarisme porten solà 
(1985: 6) a criticar-ne l’ús tot remarcant que resulta «còmode i agressiu, tal 
com interessa» als que se’n serveixen. Payrató, parlant dels «-ismes tradicio-
nals» estrangerisme, barbarisme i solecisme, explica (1985: 54s):

els termes, especialment barbarisme, han sofert un procés de degradació, en dos sen-
tits. Per una banda, a causa de la vaguetat ja apuntada de les definicions, han patit 
una inflació exagerada. el barbarisme, per exemple, és el calaix de sastre on va a rau-
re tota una nebulosa de fenòmens: les faltes d’ortografia, les accentuacions errònies, 
la pronúncia original de noms estrangers quan hi ha un equivalent en la llengua, els 
vulgarismes, estrangerismes, arcaismes, l’ús ‘indegut’ de paraules... Un barbarisme és 
qualsevol ‘cosa’ (lingüística) no qualificable de correcta.

La degradació, però, també ha vingut per una altra banda: la de barrejar en l’anà-
lisi prejudicis de tot tipus. el barbarisme és més que una incorrecció: és un vici, que 
com a tal, cal descobrir, anunciar i exterminar. Les connotacions d’aquests termes, 
fruit d’actituds determinades (quant a la puresa i degradació de la llengua), no són les 
més adequades per encabir-los dins d’estudis lingüístics.

No és fàcil definir què és un modisme o un error, un vulgarisme o solecis-
me, i segons solà (1985: 6), potser és precisament per això que barbarisme s’usa

com a ‘sinònim de gairebé tot allò que, sigui pel motiu que sigui, no és correcte’, sen-
se comptar, encara, que la mateixa paraula ‘correcte’ està tan freturosa de definició 
com la que es pretenia definir.

escarpanter (1989: 92s) remarca que la classificació exacta d’alguns ele-
ments pot resultar difícil perquè, per exemple,

[los] vulgarismos pueden ser, a la vez, barbarismos, solecismos, arcaísmos, etc. [...] A 
su vez, existen barbarismos, extranjerismos o solecismos que —aunque también son 
empleados por personas de poca cultura— no son verdaderos vulgarismos, porque se 
encuentran incluso en la lengua culta como resultado de algún descuido ocasional.

de fet, les definicions de barbarisme, vulgarisme i solecisme de la majoria 
de diccionaris permeten classificar molts fenòmens en més d’una categoria; 
això sorprèn una mica si tenim en compte que la univocitat és o hauria de ser, 
precisament, una de les exigències més importants en un terme, sigui en la 
lingüística, sigui en els altres llenguatges especialitzats (cf. sinner 2004a: 48-51, 
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Payrató 1985: 54, 210). És curiós, doncs, constatar que barbarisme encara és un 
descriptor —etiqueta— bastant usual en els diccionaris consultats, i que, a 
més, surt al títol d’un bon nombre de llibres d’estil i de dubtes de llenguatge, 
de diccionaris, etc. Molts d’aquests títols són molt actuals o es van publicar fa 
pocs anys: hi ha un bon nombre d’obres que porten barbarisme al títol publi-
cades des dels anys 90 del segle passat fins avui: tubau 2001, Badia 2000, el 
Periódico 1998, Franco/Nadal 1998, Paloma/rico 1997, Bolta 1993, etc. es 
veu que els debats sobre la poca aptitud del terme barbarisme no han pogut 
eradicar-ne l’ús en obres lingüístiques o de divulgació.5

tenint en compte tots els problemes que implica l’ús de barbarisme, com 
s’explica, doncs, la classificació en el catàleg? Un factor en deu ser que barba-
risme és un element introduït en els diccionaris fa molt de temps, conegut pels 
parlants com a etiqueta lexicogràfica. el problema de la terminologia emprada 
en la lingüística és precisament que funciona de guia per a les persones no es-
pecialitzades, alumnes, estudiants i qualsevol que se serveixi de diccionaris o 
gramàtiques o qualsevol altra obra de consulta sobre la llengua. se sap que els 
catalans s’orienten molt cap a la norma, els diccionaris, desconfiant bastant 
dels elements del seu ideolecte (sinner 2004a: 607-610), i això fa que l’impacte 
d’aquesta terminologia sigui encara més fort. Per tant, des de la perspectiva 
d’un bibliotecari, barbarisme seria justificat com a marcador que facilita la re-
cerca al catàleg. No ho és, com s’ha vist, des de la perspectiva del lingüista.

són nombrosos els usos de barbarisme, tant en castellà com en català, i el 
terme s’aplica a fenòmens ben distints —morfològics, lèxics, semàntics, fonè-
tics, etc.6 Hi ha, però, un ús que destaca en català: l’aplicació de barbarisme 
com a sinònim de castellanisme. Bruguera (1984: 41) diu que «Quan parlem 
dels barbarismes del català, gairebé inevitablement pensem sempre en els cas-
tellanismes», observació que deu estar relacionada amb el fet que els castella-
nismes constitueixen el fenomen d’influència lingüística més notori del català. 
Lorente (1993: 279) opina que la majoria de barbarismes en català són interfe-
rències del castellà,7 però sembla que els castellanismes simplement reben 
aquest descriptor amb més freqüència que no pas els elements d’altres llen-
gües. Potser precisament per aquest ús en català, també en el castellà parlat als 
Països Catalans el terme barbarismo s’empra quasi sempre com a sinònim de 
catalanismo. Mentre que en català l’ús de barbarisme per castellanisme és gene-
ralitzat, sembla que en castellà són particularment els catalanoparlants els que 

5.  L’aparició d’aquests títols segurament també té a veure amb el fet que aquestes obres reben 
la plena acceptació dels parlants, provat per les bones vendes que assoleixen, tot i que el valor 
pràctic dels diccionaris de barbarismes es considera mínim (Lorente 1993: 278-279).

6.  La procedència d’aquest problema es fa visible en una anàlisi de l’evolució del terme del 
grec al llatí i del llatí a les llengües romàniques (veg. sinner 2004b).

7.  Lorente considera els registres de la llengua com elements que compliquen la descripció 
dels diccionaris de barbarismes, i pregunta, entre altres coses, «si la majoria de barbarismes en 
català són interferències del codi castellà, són diccionaris bilingües o monolingües?» (1993: 279).
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classifiquen els catalanismes del castellà com a barbarismes. deu ser el resultat 
del debat tan animat que hi ha hagut durant les últimes dècades sobre la influ-
ència «perniciosa» del castellà sobre el català i, de manera menys marcada, 
tocant a la influència catalana sobre el castellà que es parla als Països Catalans.8

Paraules com interferència, barbarisme, catalanisme, catalanada, castellanis-
me i vulgarisme fa temps que formen part del vocabulari de tots els parlants 
catalans, cosa que es pot explicar amb l’ensenyament generalitzat del català, els 
intents de netejar la llengua dels castellanismes, d’una banda, i amb els intents 
més organitzats de reduir les influències catalanes en el castellà des de la intro-
ducció del català com a llengua de l’ensenyament. Ara bé, s’ha de remarcar que 
no sempre queda clar com entenen aquestes paraules els parlants —i potser els 
professors mateixos.

A les entrevistes que vaig realitzar a Barcelona l’any 1999 amb professio-
nals de la llengua (veg. sinner 2004a),9 hi havia, una vegada i una altra, casos 
en què l’ús de termes com ara vulgarisme o barbarisme semblava totalment ar-
bitrari, com es veu en el següent exemple extret d’una entrevista amb un tra-
ductor, assessor literari i guionista que considera que la construcció picar a 
máquina és un vulgarisme, col·loquialisme, una barbaritat, un barbarisme:

B05/10: No, el/ el/ el vulgarismo de ‘picar el texto a máquina’ no es/ no es correcto
 pero bueno. Que se entiende.
A: ¿Pero se diría?
B05: sí. Bueno siempre sería ‘pasar el texto a máquina’ o ‘escribir el texto a má-
 quina’, ‘picar’ es/ es muy coloquial de secretarias.
A: Mh.
B05: Pues fíjate que todas las secretarias te dicen ‘ya/ ya/ ya te lo pico’ ¿no?
A: Ajá.
B05: Pero <riendo> es, una barbaridad, formalmente ¿no? Pero que se entiende.
 es un barbarismo.

La terminologia i la interpretació dels termes en la conversa quotidiana 
reflecteixen, com és natural, l’ús que es fa d’aquests termes a l’ensenyament de 
la llengua a les escoles i a les universitats. els professors, per exemple, natural-
ment se serveixen de les terminologies que troben als llibres de text i que van 
aprendre durant la formació escolar i universitària. La terminologia reflecteix, 

8.  durant el Col·loqui de Budapest es va defensar més d’una vegada que la influència del 
castellà sobre el català és perillosa perquè es nota menys que la influència d’altres llengües. Cal dir 
que aquest tipus de judicis no hauria de formar part del discurs d’un lingüista, aquesta posició és 
altament contradictòria perquè si un element no es considera estrany és precisament perquè har-
monitza aparentment amb el geni de la llengua.

9.  es tracta de 20 entrevistes realitzades amb professionals de la llengua amb una cultura i 
formació superiors a la mitjana: professors, traductors, correctors d’estil, lingüistes, etc.; tots po-
den ser considerats multiplicadors d’usos lingüístics individuals. Cf. sinner (2002, 2004a) sobre la 
selecció dels entrevistats per àrees laborals, edat, sexe i les característiques del corpus. Una part del 
corpus és accessible a l’internet (sinner 2001).
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a més, l’ús als debats sobre la influència lingüística en la premsa, ràdio, televi-
sió, sigui quina sigui la direcció de la influència tractada en cada moment. 
Aquests usos reflecteixen, per la seva banda, els que es troben en la bibliografia 
pertinent. Un bon exemple n’és l’ús de barbarismo al diari La Vanguardia, en 
un article sobre «el castellano catalán», on es llegeix:

Una de las características del castellano que se habla y escribe en Cataluña es la pre-
sencia de barbarismos procedentes del catalán debido a la estrecha convivencia de 
ambas lenguas (Bach 2001: 43)

Un altre exemple n’és l’ús de catalanismo com a sinònim només d’«element 
procedent del català», i no d’«element típic del castellà parlat a Catalunya», 
com es troba en la resposta del lingüista Alberto Blecua, catedràtic de Litera-
tura española de la Universitat Autònoma de Barcelona, en una entrevista so-
bre l’existència d’una varietat del castellà a Catalunya, on menciona, entre les 
peculiaritats d’aquesta varietat, «las [características] fonéticas y los catalanis-
mos sintácticos, al pasar al castellano estructuras propias del catalán» (Bach 
2001: 43). Normalment, a Catalunya en parlar de la influència catalana al cas-
tellà, no es fa una diferència nítida entre catalanisme, en el sentit d’«element 
del català integrat en el castellà» (o sigui, manlleus), i elements del català usats 
per interferència, considerats un error, etc. Això fa que qualsevol cosa denomi-
nada catalanisme tingui la connotació d’error, de transgressió de la norma. en 
un curs de «Castellà Llengua A» —és a dir, de castellà normatiu— a la Facultat 
de traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 
1993 es va explicar que colmado és un catalanisme. La conclusió que colmado 
és el resultat de la influència del català era automàtica. Ni el professor ni els 
alumnes van reparar en el fet que, en català, aquesta paraula no existeix, o 
només com a castellanisme en lloc d’altres paraules catalanes. Anys més tard, 
quan treballava sobre el contacte lingüístic entre català i castellà, vaig compro-
var que Corominas (1980: 270) sosté que «en el castellano local de Barcelona 
se introdujo h[acia] 1915 en el sentido de ‘tienda de comestibles’ (algunos la 
emplean, aun en catalán, en lugar del tradicional adroguería)» i que segons 
Moliner (1991: 671) a Catalunya és usat amb el significat de «tienda de comes-
tibles». És, per tant, justificat interpretar colmado com a catalanisme, però no 
com a influència del català (cf. sinner 2004a: 328-336). La interpretació de 
catalanismo com a «element usat al castellà de Catalunya» és encara una excep-
ció: per als parlants, un catalanisme és resultat de la influència catalana, és un 
barbarisme, és una cosa que s’ha d’evitar. de la mateixa manera, en les classes 
de català s’aprenen sistemàticament els elements que es consideren castellanis-
mes —barbarismes— i que per tant s’han d’evitar en parlar català, i la conse-
qüència natural és que es fa una equiparació automàtica entre «element del 
castellà» i «incorrecció». el problema són els manlleus i els casos de conver-
gència lingüística, com encara haurem de veure.
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Igualment a les entrevistes del corpus es constata una clara tendència 
d’equiparar barbarisme amb els castellanismes del català, i per extensió amb els 
catalanismes del castellà. Cal mencionar també que, generalment, es fa una 
diferència entre catalanisme i catalanada. Catalanada es considera una forma 
més col·loquial, per part d’alguns dels informants, però sobretot té connota-
cions encara més negatives: hi ha una valoració negativa o despectiva afegida 
en el cas de la terminació en -ada. Probablement, l’ús de la paraula catalanada en 
el castellà de Catalunya s’explica amb l’avantatge comunicatiu d’aquesta pa-
raula que permet distingir paraules o estructures considerades errors en caste-
llà dels fenòmens admesos per la norma del castellà que són d’origen català 
(com peseta o capicúa) o en textos escrits, que són considerats, pels informants, 
com a domini de la llengua normativa; a més, podria ser motivat per la possibi-
litat d’interpretar catalanismo com a sentiment nacionalista, com es veu en el 
següent extracte de l’entrevista amb B05 (veg. sinner 2004a: 314):

B05/34: Catalanada es una expresión, oral o sea, es un error que cometes hablando.
 Catalanismo es un sentimiento nacionalista.
A: Mh.
B05: Noo exactamente nacionalista. Un sentimiento <...> deeee, cariño, de aprecio
 hacia tu tierra.
A: Mh. o sea un anglicismo es una palabra inglesa en español, y un catalanismo,
 no es, la palabra catalana.
B05: <...> Aquí en concreto, eeh eh es así. <...> sin embargo tienes razón, o sea
 catalanismo se entendería por anglicismo igual. Pero catalanismo lo mencio-
 nas aquí, es lo que está vendiendo ahora Pujo/ eh Pujol, Maragall.
A: Mh.
B05: Para las elecciones. está vendiendo el sentimiento catalanista o sea, ahí ha
 perdido/ es una de esass, expresiones que ha perdido su valor real para,
 tener una connotación política, y esa es la que cuenta en la actualidad o sea
 si poones, catalanismo, se entiende, por eeeeeh <...> sentimiento político.

Potser això mateix és el motiu de l’autocorrecció de l’informant B11, que, 
a més, prefereix usar catalanada en lloc de catalanismo, tot i mantenir que no hi 
ha cap diferència entre les dues paraules:

A: Mh. ¿Y [como se llama] una palabra catalana [usada en castellano]?
B11/29: Un catalan/ una catalanada.
A: ¿Cuál es la diferencia de catalanada y catalanismo?
B11: es lo mismo. o sea/ es lo mismo.

sigui quina sigui la raó de l’ús de catalanada en els diferents contextos i per 
diferents parlants, el mot permet, sense dubte, expressar millor la realitat de la 
vida quotidiana catalana en què les dues llengües es troben en contacte perma-
nent, el que necessàriament s’ha de reflectir en ambdues llengües. Un fet molt 
interessant des de la perspectiva de l’estudi de les influències del català sobre 
el castellà és que hi ha una equiparació de catalanada i catalanismo, per un 
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costat, i de castellanada i castellanismo, per l’altre, en el castellà de les terres 
catalanoparlants, perquè en castellà les dues formes acabades en -ada es consi-
deren catalanismes (cf. sinner 2004a: 311-314). en el següent exemple, l’entre-
vistada B06, filòloga, traductora i correctora, equipara els catalanismes (o «ca-
talanades») amb els barbarismes i remet a l’ús de la paraula catalana barbarisme 
com a origen de l’ús de barbarismo en castellà per a denominar els catalanis-
mes. A més, declara, no gaire convençuda, que no hi ha cap diferència entre els 
termes:

B06/33: Catalan/ nnismo/ catalanad/ yo digo catalanada pero esto es muy coloquial.
 <...> Pues catalanismo. o barbarismos.
A: ¿Cuál es la diferencia entre catalanada y catalanismo?
B06: Yo diría que catalanada es más coloquial.
A: Mh.
B06: No escribirías, catalanadas. <risa> Aah, barbarismos. Ah pero los barbaris-
 mos son del/ del castellano en catalán. <...> Bueno igual un barbarismo tam-
 bién. es lo mismo.

el següent apartat de l’entrevista amb B16/33—34, traductora, és un altre 
bon exemple de la tendència de fer una diferència entre distintes llengües i 
denominar barbarismes només els castellanismes:

A: ¿Cómo se llama, una expresión, un vocablo, o giro propio de, la lengua ca-
 talana/ digo catalana porque nos ha salido varias veces/
B16/33: <riendo> síí.
A: ¿en el castellano por ejemplo?
B16: Barbarismo.
A: ¿Cómo se llama una palabra francesa?
B16: eeeeh un galicismo.
A: ¿Y una alemana?
B16: ¿Francesa alemana? 
A: Alemana en el castellano.
B16: <...> Ah germanismo.
A: ¿Y una portuguesa?
B16: <...> Uuuuuh, ni idea. ¿Lusismo?
A: ¿Y la catalana por qué barbarismo?
B16: eeeeeh, catalanismo. <risa>
A: ¿Por qué habías dicho barbarismo?
B16: supongo porqueeee, cuando estamos/ <...> ya porque es al revés. eeeeh las
 palabras/ o sea un giro español en lengua catalana, es, barbarisme.
A:  Aah. 
B16:  en catalán. 
A:  ejé. 
B16:  Y me ha saliido, directo. Pero es al revés. 
A:  Y un barbarisme, ¿qué es? 
B16:  Pues eso, l/ lo mismo que un catalanismo en la lengua castellana, unnnn,
 españolismo, en, lengua catalana. 
A:  sí. 
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B16:  sería un barbarisme. Por ejemplo, en vez de decir, eeeeeh, ‘rètol’, deeee/
 cómo/ ¿cómo se diría? Ahora no lo sé. ‘rètol’ es lo/ lo correcto. <risa> 
A:  ¿rótulo? 
B16/34: <...> ‘ròtul’, por ejemplo. 
A:  ejé. 
B16:  eso sería barbarisme. 
A:  o sea, ¿un anglicismo también sería un barbarisme? <pausa de tres s.> si
 digo, por ejemplo, ‘feeling’, en catalán. 
B16:  el ‘feeling’. 
A:  ¿Lo llamarías barbarisme? 
B16:  No. 
A:  o sea que barbarisme/ 
B16:  es que está entre comillas.
A:  Pero es siempre entre las dos lenguas/ 
B16: sí. Yo lo he oído siempre entre las dos lenguas. 
A: ejé.
B16:  No lo he oído de otros idiomas o de/

L’entrevistada explica la tria de la paraula barbarismo per a denominar «un 
vocablo, o giro propio de la lengua catalana» (en castellà) amb el fet d’haver 
emprat el terme usat, segons ella, normalment per a la influència inversa: «un 
giro español en lengua catalana, es, barbarisme» (B16/33). Al corpus hi ha molts 
casos com aquests dos que demostren clarament que l’equiparació de castella-
nisme i barbarisme és gairebé automàtica, i que l’ús de barbarisme també per a 
la influència inversa sembla lligat a la pràctica d’equiparar castellanisme amb 
barbarisme a l’ensenyament del català. en el grup de control madrileny —on 
també es van realitzar 20 entrevistes— no es constata l’equiparació de catalanis-
me i barbarisme. Això confirma la hipòtesi de la importància de l’ensenyament, 
els llibres de text, diccionaris, etc., per l’expansió o l’èxit del terme barbarisme. 

Crida l’atenció que en l’ús de la terminologia emprada per a denominar els 
elements no catalans es faci una diferència entre el castellà i les altres llengües, 
perquè, normalment, els manlleus es consideren part dels processos que pot 
usar una llengua per a augmentar la seva expressivitat i el vocabulari. Hi ha 
llengües ben vives amb una quantitat de paraules d’origen estranger que supe-
ra fàcilment el nombre de mots heretats (Hjelmslev 1966: 91), com és el cas de 
l’albanès, que «no tendría más de 600 palabras ajenas al fenómeno del présta-
mo» (Chiodi/Loncón 1999: 167), fet que prova que la quantitat de manlleus 
no necessàriament té a veure amb la vitalitat d’una llengua, si bé naturalment no 
tots els manlleus són iguals quant a la importància en la llengua receptora o a 
la posició que arriben a ocupar (Chiodi/Loncón (1999: 172). Com diuen Chio-
di/Loncón (1999: 172),

no está demás insistir nuevamente en que más allá de su posición relativa, un altí-
simo porcentaje de las palabras de cualquier lengua se origina total o parcialmente 
fuera de ella.
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No hi ha, tècnicament parlant, diferències entre un manlleu anglès i un del 
castellà quant al seu «valor de vitalitat». els manlleus no assimilats són el pro-
cés que equival a menys vitalitat, entre tots els processos de neologia, i una 
mica més orientat cap al pol de més vitalitat hi són els manlleus adaptats: Bayà 
et al. (2000) consideren que, en comparació amb els processos genuïns del 
sistema d’una llengua que utilitzen els seus propis recursos per a la creació de 
noves unitats, el pol de vitalitat mínima és constituït pels manlleus sense adap-
tació. No s’hauria de fer, per tant, diferència entre castellà i anglès, sobretot si 
tenim en compte que en la neologia planificada, en els llenguatges tècnics, etc., 
els anglicismes són molt més nombrosos que no pas els castellanismes. Bayà et 
al. (2000) determinen un percentatge del 57,6% d’anglicismes, 15,94% d’ele-
ments del francès i només 10,86% del castellà en la neologia planificada, i un 
percentatge del 54,21% d’anglicismes, 21,75% de castellanismes i 11,39% de 
gal·licismes en la neologia espontània!10

els exemples del corpus demostren que l’ús que fan de barbarismo els par-
lants per a denominar els catalanismes no respon necessàriament a un senti-
ment de menyspreu de la llengua catalana, perquè mitjançant les preguntes els 
feia explicar sempre el perquè de les seves paraules. tampoc no és el cas dels 
usos de barbarisme per a denominar els castellanismes, perquè és, simplement, 
el terme usat més sovint per a denominar elements no catalans, i com que els 
elements més nombrosos entre els no catalans es diu (i erròniament) que són 
castellanismes, hi ha una tendència en principi ben lògica de fer l’equiparació 
de barbarisme i castellanisme. Hem de diferenciar, però, entre el que fan els 
parlants com a individus, que fan servir la terminologia que coneixen, que els 
professors van posar a la seva disposició, que van aprendre amb els llibres, etc., 
i una postura supraindividual, col·lectiva, que es reflecteix en la terminologia 
de l’ensenyament, de la ciència, de la premsa, etc. els usos col·lectius són la 
manifestació de les actituds dels parlants com a grup, com a membres de la 
seva comunitat de comunicació, i és, per tant, el testimoni de la perspectiva del 
conjunt de parlants d’aquesta comunitat. sempre es diu que una llengua és una 
cultura, és una manera de veure les coses, de comprendre el món, i que és una 
expressió única d’un poble. Hi ha mots considerats una expressió particular-
ment clara de la «idiosincràsia» d’una llengua i d’un poble sencer, com és el cas 
de la saudade dels portuguesos, la Gemütlichkeit dels alemanys, l’esprit dels 
francesos i fins i tot el seny dels catalans, per cert paraules considerades no 
traduïbles i, per això, objecte de manlleu. si una cultura, una manera de veure 

10.  No s’entén, per tant, per què en un dels resums del programa del Col·loqui de l’AILLC a 
Budapest figuri que «els manlleus, que procedeixen gairebé tots del castellà, no es limiten al lèxic, 
sinó [existeixen també?] a la fonètica —eliminant, per exemple, les consonants sonores— i a la 
morfologia, cosa molt greu [!] [...]» (Anguera 2006: 14). A més de pretendre que els manlleus 
procedeixen gairebé tots del castellà, l’autora fa valoracions («cosa molt greu») no pròpies de 
textos científics.
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les coses, de sentir-les, es reflecteix en les expressions de la seva llengua, en les 
dites, les frases fetes, etc., això significa que també es manifesta en la seva ma-
nera de denominar les influències d’altres llengües. si les paraules fan percebre 
una mica la manera de pensar dels seus parlants, no podríem pensar el mateix 
de l’existència de terminologia lingüística que fa una diferència tan decisiva 
entre unes llengües i les altres? Potser hauríem de dir que és «simptomàtic» de 
la situació sociolingüística l’ús gairebé exclusiu de barbarisme per a denominar 
els castellanismes. Cal preguntar, però, si és el reflex d’un estat actual o anterior, 
ja que la situació als territoris de parla catalana no és com era als anys 70 del 
segle passat, i si és justificable mantenir el tracte visiblement diferenciat que 
reben els elements procedents del castellà. 

Avui existeix una norma catalana, i almenys a la llengua escrita hi ha fronte-
res ben establertes entre allò que és català i allò que és castellà. el contacte de 
llengua, però, té lloc sobretot en el nivell oral, i de fet és a la llengua oral infor-
mal i en aquells medis escrits molt a prop de l’oralitat on se’n troben més dels 
suposats barbarismes (veg. Wieland 2006, Wieland e.p., sinner/Wieland e.p.).11 
És ben difícil operar amb la norma prescriptiva com a punt de referència per 
determinar quins elements poden considerar-se infraccions de la norma, inter-
ferències, etc. de la llengua parlada, i no tot el que no es troba als diccionaris i 
gramàtiques és incorrecte. És, a més, particularment el domini del català parlat 
el menys considerat en la norma prescriptiva. encara falten estudis de la llen-
gua parlada, sobretot en contextos menys formals, per a delimitar el que és 
constitutiu del català oral i el que respon a interfèrencia o als idiolectes dels 
individuus i no pot ser generalitzat (veg. sinner 2005b). A més de la falta de 
documentació bibliogràfica, el que més dificulta l’anàlisi de la interferència del 
castellà en el català i a l’inrevés és l’existència d’estructures o expressions paral·
leles entre català i castellà en conjunt amb el fet que en català siguin considera-
bles les divergències entre l’oral i l’escriptural (cf. Payrató 1990: 65-120). La 
continuïtat d’un fenomen lingüístic al llarg d’unes quantes generacions permet 
treure conclusions sobre la integració en el sistema; la tradició lingüística, però, 
es reprodueix en situacions concretes, i com que les seves característiques 
constitutives són úniques, irrepetibles, no hi pot haver perpetuació sense va-
riació, cosa que implica que la variabilitat és una característica substancial de 
qualsevol tradició o norma (veg. Fasske 1980: 151). Això significa que no hi ha 
una llengua viva sense desviacions de la norma, que la vitalitat també es demos-
tra amb les influències d’altres llengües.

existeixen, a la llengua oral, sobretot als registres informals, elements con-
siderats incorreccions, segons la norma prescriptiva, però que sens dubte for-

11.  Cal mencionar, en aquest context, que els llenguatges juvenils, els missatges curts ale-
manys, etc., tampoc no reben el vistiplau dels vetlladors de la norma alemanya, però que ningú no 
diria que no són alemany o que posen en perill la llengua alemanya. el mateix, em sembla, caldria 
dir en el cas del català.
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men part de determinades normes d’ús. L’ús de la perífrasi d’obligació tenir 
que + infinitiu, calcada del castellà tener que + infinitiu, i potser fins i tot l’ori-
gen del seu ús, s’ha d’explicar com a error individual. A les escoles i en tots els 
cursos de català, sempre se subratlla que tenir que + infinitiu és un castellanis-
me —«en Madrid se tiene que i a Barcelona s’ha de»—, i per això avui dia no 
és gaire freqüent en registres formals de la llengua catalana. els parlants no 
usen —eviten?— l’estructura en la llengua de distància, però a la llengua par-
lada no formal sembla bastant freqüent. Hi ha uns altres elements que són part 
de les normes d’ús, però que generalment es consideren incorrectes a pesar 
d’existir en algunes parles catalanes. És el cas de la construcció al + infinitiu en 
lloc de en + infinitiu, que es troba fins i tot als diaris catalans. La perífrasi anar 
a + inf. amb valor de futur no s’admet en català normatiu; els especialistes, 
però, encara debaten l’estatus que hauria de tenir. Mentre alguns lingüistes 
tendeixen a considerar la construcció un calc no genuí del castellà, d’altres 
autors argumenten que pot respondre a motivacions internes de gramaticalit-
zació comuna a les llengües romàniques i que en català és menys avançat el 
desenvolupament del futur perifràstic que en les seves llengües germanes. ra-
datz (2003: 74-75), per exemple, explica que 

[s]i se conceden al catalán sólo aquellas innovaciones que no coincidan con sus len-
guas vecinas, se le niega algo que en cualquier lengua sería un elemento normal de 
continua innovación. el futuro próximo perifrástico, gramaticalizado a base de un 
verbo ir y una forma de infinitivo, existe en la gran mayoría de las lenguas romances 
y el argumento de la homofonía no basta para declararlo completamente ajeno al ca-
talán. Habría que hablar más bien de un futuro próximo emergente, ciertamente fa-
vorecido por las formas respectivas del castellano, pero al mismo tiempo resultado de 
un proceso justificable también desde el desarrollo natural de la lengua. Los catalanes 
harían bien en no quitarle a su lengua la libertad de seguir pautas propias o de sumar-
se a procesos comunes con sus lenguas vecinas.

La perífrasi venir a + infinitiu amb valor terminatiu, normalment censura-
da per considerar-se aliena al català, la defensa Montserrat (2003) com cons-
trucció ben antiga en català. Bons exemples de la tendència de suprimir formes 
catalanes que s’assemblen a les paraules o construccions corresponents del cas-
tellà són els verbs formats amb el sufix verbalitzador -ejar. Aquests verbs, cri-
ticats per la hipotètica falta de genuïnitat del sufix, són rebutjats gairebé siste-
màticament com a calcs del castellà. Les característiques formals i semàntiques 
del sufix -ejar, però, contradiuen aquesta pràctica i demostren clarament que 
la prescripció (i proscripció) sense descripció i anàlisi no és el camí adequat per 
a valorar la posició que haurien de tenir aquests elements a la norma (Bernal 
2005). Bernal (e.p.) parla de «l’ombra del castellanisme» que plana damunt les 
parelles de verbs coradicals amb o sense el prefix verbalitzador a- i recorda la 
tria que fa Pompeu Fabra (1956: § 153) entre les parelles de verbs com ara lli-
berar, que no va entrar a la norma, i alliberar, que sí que ho va fer. Fabra reco-

001-ACTES CATORZE VOL. III.indd   62 5/6/10   08:23:59



influències lingüístiques com a senyal de vitalitat d’una llengua 63

neixia la dificultat de «decidir a quin dels dos verbs convé de donar la prefe-
rència» (Fabra, conversa 483).12 Paloma/rico (e.p.), que analitzen les variants 
rebutjades per Fabra per considerar-se, aparentment, interferències del castellà, 
mostren que «en molts d’aquests casos la forma rebutjada està documentada 
des de fa molts segles i fins i tot pot ser tant o més antiga que la forma inclosa». 
L’anàlisi de Bernal (e.p.) dels verbs coradicals quant a una possible interferèn-
cia del castellà demostra que hi ha menys calcs que no sembla i confirma «la 
vitalitat de la llengua a l’hora de formar verbs per mitjà de prefixos». Hi ha, 
doncs, elements que podrien ser transgressions, explicables amb la coexistèn-
cia del català i del castellà, però també pel fet que ambdues són llengües romà-
niques que, per tant, per convergència també desenvolupen formes paral·leles 
o gairebé idèntiques. excloure sistemàticament els elements que semblen pro-
cedir del castellà —però que no necessàriament en procedeixen— significa 
rebutjar una part d’aquells elements que responen a una activitat formativa del 
català que prova la seva vitalitat.

Molts «barbarismes» i moltes formes suposadament «no genuïnes», fins i 
tot les «transgressions bidireccionals» entre castellà i català dels curiosos tex-
tos dels missatges curts (veg. Wieland e.p.), en el fons també s’han de veure 
com a prova de la vitalitat de la llengua. són el resultat d’un procés de creació, 
d’una activitat lingüística creativa, i no s’haurien de deixar sense considerar 
quan es parla de la vitalitat d’una llengua.

Carsten sinner
Humboldt-Universität zu Berlin
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