
OPINIONOU9EL Divendres, 19 de novembre de 2021 21EDITORIAL

EL 9 NOU

Notícies dolentes de l’evo-
lució de la pandèmia de la 
Covid-19 a Europa. L’OMS 
fa dies que està donant 
l’alarma per l’increment de 
casos i morts al continent, 
i ha reclamat accions més 
contundents. La canceller 
alemanya Angela Merkel ha 
qualificat de dramàtica la 
situació al seu país i ha tor-
nat a insistir en la vacunació 
com a única arma eficaç per 
al control del coronavirus. 
A Bèlgica, els Països Baixos 
o Dinamarca, entre d’altres, 
també temen el col·lapse 
dels seus sistemes sanitaris 
per l’augment de positius. A 
l’Estat espanyol, el control 

de la pandèmia s’està demos-
trant una mica més eficient, 
però no s’hauria d’obviar que 
Catalunya, el País Valencià 
i Madrid són les comunitats 
que registren més infectats 
nous. Que el sud d’Europa 
tingui un comportament 
menys virulent només s’ex-
plica pels alts nivells de vacu-
nació. Però aquesta evidèn-
cia no pot fer-se servir com 
a patent de cors per oblidar 

que la pandèmia continua 
ben activa i hi ha algunes 
fuites.

 Sense anar més lluny, al 
Vallès Oriental els darrers 
dies s’han registrat 213 casos 
de Covid, el doble que la 
setmana anterior. El risc de 
rebrot torna a estar en ver-
mell, torna a estar alt. I ho és 
a les tres regions sanitàries 
del Vallès Oriental Central, 
el Baix Montseny i el Baix 

Vallès. Aquest mateix dijous 
al migdia, l’Escola Pia de 
Granollers comunicava a les 
famílies la necessitat de con-
finar 226 alumnes, és a dir, 
els quatre grups de tercer i 
els quatre grups de quart de 
Primària, a més d’un grup 
de sisè. Molts altres centres 
de la comarca estan patint 
el mateix. Com a població 
no vacunada, els més petits 
poden convertir-se en agents 

de contagi. Per això sorprèn 
molt i fins i tot incomoda 
que l’Agència Europea del 
Medicament encara no s’hagi 
pronunciat sobre la seguretat 
de les vacunes d’ARN missat-
ger entre els infants de 5 a 12 
anys. Sense aquest vistiplau 
comunitari, cap govern no 
pot planificar una vacunació 
massiva d’aquest col·lectiu.

El passaport Covid, però, sí 
que pot servir com a mur de 
contenció. Hi ha prou certe-
ses sobre la taula per implan-
tar-ho als interiors amb 
acumulació de gent i com a 
mesura eficaç perquè els abs-
tencionistes es vacunin. Altra 
cosa és si s’arribarà a temps 
o no d’aturar la insuportable 
arribada de la sisena onada.

La insuportable arribada de 
la sisena onada de la Covid

Fa uns quants dies, TV3 emet una falca publicità-
ria d’un conegut batut de xocolata, on apareix un 
nen recriminant al seu pare que sempre s’equivo-
qui amb la roba quan li prepara la motxilla. L’anunci 
mostra com a normal un hàbit nefast, ja que la mot-
xilla, se l’hauria de preparar el mateix nen, que ja és 
prou grandet, però avui no és aquest l’objectiu de 
l’article, sinó posar l’atenció en la darrera frase que 
pronuncia el marrec per dir a son pare que ja n’està 
tip, dels seus errors amb la roba: “És que, papa, és el 
de sempre...!”

L’expressió grinyola d’una manera estrident. 
L’anunci, pel moviment dels llavis dels actors, 
sembla enregistrat en català, però m’hi jugaria un 
pèsol que ha estat pensat en castellà i que és una 
traducció, pel broc gros, de la frase “¡Es que, papá, es 
lo de siempre...!”, en què s’hi fa servir un lo neutre, 
proscrit en català. La persona que n’ha elaborat el 
diàleg, sabedora d’això i conscient que l’article neu-
tre català, en llengua estàndard, és el i no lo, s’ha 
limitat a fer la substitució sense parar esment que, 
davant de certs sintagmes preposicionals, en cata-
là, el queda desposseït del valor neutre i passa a ser 
masculí i, per tant, inadequat en la frase que diu el 
nen, que vol referir-se a “allò que passa sempre”.

Remeto el lector a la Gramàtica essencial de la 
llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 
(2018), que en el seu punt 10.3.3, estableix: “Davant 
de sintagma preposicional amb de no emprem el, 
sinó que es recorre a un pronom demostratiu (açò, 
això o allò) [...].”

No ens trobem, per tant, davant d’un incompli-
ment de la normativa perquè s’hagi trobat que 
l’expressió correcta corresponent quedava massa 
encarcarada o perquè hagués caigut en desús. Hi ha 
moltíssimes alternatives possibles: “És que, papa, 
sempre és el mateix...!”, “És que, papa, com sem-
pre...!”, “És que, papa, és el mateix de sempre...!” o 
qualsevol altra expressió anàloga. Així, no hauria 
calgut violentar la forma catalana, la frase no hau-
ria resultat gens xocant perquè les alternatives que 
proposo són ben vives en la parla corrent i, a més, 
qualsevol hauria servit perfectament al propòsit de 
la falca, que és introduir sibil·linament la noció que 
el batut de xocolata que prenen és “el de sempre”, 
on l’ús de l’article el (masculí) aquí sí que és ade-
quat perquè, en aquest cas, es refereix al batut i no 

pas a allò que fa el pare. Fixeu-vos que he bandejat 
expressament expressions alternatives com ara “És 
que, papa, és allò de sempre”, “És que, papa, sempre 
fas el mateix...!” o “És que, papa, sempre et passa 
igual...!” o “És que, papa, ja t’ha passat moltes vega-
des...!”, que farien més difícil establir aquesta rela-
ció amb la frase del nen i l’expressió “el (batut) de 
sempre”.

Com pot ser que s’emeti un text amb un error 
tan palmari i tan fàcil d’evitar? Si només es tracta 
de mostrar una mica de respecte per la nostra llen-
gua...! Mirar de no violentar-la, que prou que ens la 

violenten ja, des de fora, tot sovint...! Màxim quan 
es tracta d’un anunci que sovinteja de manera insis-
tent a TV3 i martelleja l’oient amb una expressió 
defectuosa, que, a còpia d’anar-la sentint, es va fent 
cada cop més passadora, de manera que es va inte-
grant progressivament en el subconscient col·lectiu 
com a utilitzable. I, així, amb aquesta descura, anem 
perdent un llençol a cada bugada. I el català, len-
tament però inexorablement, es va castellanitzant. 
Cada cop més. Tan a poc a poc que ni tan sols ens 
adonem de la irresponsable deriva que hem iniciat, 
fa ja unes quantes dècades, cap a la dialectalitza-
ció, amb la imprescindible col·laboració –no ho obli-
dem– dels catalanoparlants i dels mitjans en català.

TV3 hauria de retirar aquest anunci fins que esti-
gui convenientment corregit. No oblidem que un 
dels seus objectius fundacionals és estendre l’ús 
del català i això no és català. I és que no es tracta 
d’una frase dita en el transcurs d’una conversa o 
d’una entrevista, en què tots sabem que aquestes 
coses “se’ns escapen” i un cop dites, ja no hi ha res 
a fer-hi. No. És un text que ha estat pensat, escrit, 
redactat minuciosament i concebut perquè tingui la 
grapa publicitària que ha de tenir. Però que s’ha fet 
sense cap mirament cap a la llengua i amb una des-
cura que és imperdonable en un professional, que 
suposo que és qui l’ha pensada.

Perquè una cosa és que, parlant informalment, 
ens pugui passar a tots que cometem errors. Ara, un 
professional, que deu haver cobrat els seus hono-
raris i que ha tingut prou temps per a fer la seva 
feina, no pot cometre distraccions com aquesta. O 
és que no s’ha fet revisar per algú suficientment 
preparat en llengua catalana? Que també podria ser 
que s’hagués considerat que ni tan sols valia la pena 
de molestar-s’hi... Perquè –pregunto– la televisió 
pública catalana, d’acord amb un dels seus objectius 
fundacionals prioritaris, com és el de difusió del 
català, no podria, també, establir algun filtre perquè 
aquestes coses no passessin? O és que s’ho empassa 
tot amb la condició d’obtenir uns calerons que els 
pressupostos no acaben de cobrir? Perquè, ara que 
és època de pressupostos, aquestes coses també es 
podrien pensar, oi...? O és que no val la pena? O és 
que, amb el català, tot s’hi val?

L’espot que avui ha estat objecte d’aquesta breu 
anàlisi, però, és només un exemple del que trobem 
cada dia a molts mitjans catalans, sobretot, als audi-
ovisuals i especialment a TV3, que sembla que no 
hagin assumit que una de les missions que tenen, a 
part d’entretenir i informar correctament, és divul-
gar un model de llengua alhora normatiu i modern. 
Dos conceptes que, més sovint que no seria desitja-
ble, ens presenten com a antagònics quan no ho són 
en absolut.

“El de sempre?”
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Molts mitjans catalans 
sembla que no hagin assumit 
que una de les missions que 

tenen és divulgar un model de 
llengua normatiu i modern


