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El proppassat dia 8, a la portada del Criatures, 
suplement del diari Ara, es podia llegir: “El corrent 
denominat ‘slow parenting’ implica també educar 
les criatures en una bona relació amb els aliments.” 
Sense cap més explicació. La redactora Trinitat Gil-
bert devia pensar que dient ‘slow parenting’ ja n’hi 
havia prou perquè tothom entengués de què es par-
lava. En canvi, jo estic convençut que un bon nom-
bre de lectors no comprenen el significat d’aques-
ta expressió, que, al llarg del corresponent article, 
tampoc no s’explicava. 

Unes pàgines més enllà, topo amb el mot ‘mindful-
ness’, que, a parer meu, tampoc no és prou explícit 
per a moltes persones que tenen el sa costum d’espe-
rar que una publicació en català s’expressi en català, 
sense necessitat de veure’s sobtades per expressions 
en una altra llengua amb què potser no s’han hagut 
d’enfrontar mai i que és possible que desconeguin.

Ja sé que les interferències de l’anglès són el pa 
de cada dia en tots els idiomes de l’àmbit cultural 
occidental. I tampoc no vull centrar-me especial-
ment en el Criatures, d’on he pres els exemples, 
perquè gairebé tots els mitjans de comunicació 
audiovisuals o escrits fan el mateix i reconec que 
el Criatures no cau en aquestes interferències més 
que qualsevol altre mitjà. És més, en el número de 
dissabte passat, a la secció Kids, vaig celebrar llegir-
hi el títol “Els ‘escape rooms’ o jocs d’escapada”, on, 
com a mínim, la Cristina Serret oferia l’expressió 
alternativa en català almenys un cop, malgrat que, 
al llarg de l’article, predominava ‘escape room’ (5 
cops) i podíem trobar-hi també l’expressió ‘game 
master’ sense equivalència en català.

‘Slow parenting’ és fàcilment traduïble per ‘pater-
nitat tranquil·la o ‘paternitat calmada’ i ‘mindful-
ness’, per ‘plena atenció’ o ‘concentració plena’. Per 
què aquell titular del Criatures no podia haver estat 
ser un senzill “El corrent denominat ‘paternitat 
tranquil·la’ implica també educar les criatures en 
una bona relació amb els aliments”, en comptes de 
sobtar el lector amb l’expressió ‘slow parenting’ que, 
a moltes persones, no els diu res? I per què si, dis-
sabte passat, la redactora de la secció Kids ja donava 
per bona l’expressió ‘jocs d’escapada’, a l’article, feia 
servir molt majoritàriament ‘escape room’? 

Si és perquè tothom ho diu així, cal entendre que 
és perquè així han contribuït a popularitzar-ho els 
mitjans, que tenen a les seves mans canviar l’estat 
de les coses donant a conèixer aquestes termes en 
català, si pot ser, amb una mica més de convicció 

que la Cristina Serret amb el seu ‘jocs d’escapada’, 
usat un sol cop per cinc ‘escape rooms’. Els mitjans, 
a parer meu, tenen l’oportunitat –i l’obligació res-
ponsable, crec jo– de facilitar l’extensió d’aquests 
conceptes amb les nostres paraules, que, si no, se’ns 
faran malbé i deixaran de fer-nos servei i, per tant, 
les abandonarem com ja ha passat en tants altres 
casos. Expressions com ara think tank, catch-all 
party, mansplaining, startup, burn out, coworking, 
carsharing, rider, crowd surfing, rigger, streaming, 
ticketing, sold out, flow, begpacker o learning by 
doing, per esmentar-ne només unes quantes de les 
que, amb freqüència, ens agredeixen les orelles o 
els ulls, no són compreses per una part de la pobla-
ció. Naturalment, això té a veure amb el nivell cul-
tural i la preparació de cadascú, però, si ens volem 
entendre tots i no volem fer un llenguatge medi-
àtic elitista i esnob, ens en sortirem molt millor si 
fem servir els nostres mots que no pas si n’utilit-
zem d’aliens, quan no n’hi ha cap necessitat. 

I és que, en general, se’n fa un gra massa amb els 
anglicismes. I no parlo de mots com ara ‘càmping’, 
‘pàrquing’, ‘estrès’, ‘estop’ o ‘xou’, que ja han estat 
acceptats per la nostra acadèmia, l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) i, ens agradi o no, han estat assumits 
per la comunitat de parlants i avui són part ja del 
nostre corpus lèxic com a incorporacions de l’anglès.

Incorporacions, d’altra banda que, en el seu 
moment, van ser tan esnobs com la mateixa parau-
la ‘esnob’ que acabo de fer servir. Digueu-me raret 
però, no veig quina necessitat teníem d’incorpo-
rar-les tenint com teníem, en el seu moment, mots 
equivalents, com ara ‘campament’, ‘aparcament’, 
‘tensió’, ‘parada’ o ‘espectacle’, mots d’ús corrent 
que haurien fet innecessàries les incorporacions 
de ‘càmping’, ‘pàrquing’, ‘estrès’, ‘estop’ o ‘xou’, si 
no hagués estat perquè, a algú li va semblar que 
fer-les servir era més modern i cosmopolita que no 
pas continuar usant les nostres paraules de sempre. 
Avui, aquests mots han perdut aquella condició de 
moderns perquè ja són d’ús habitual. Ara ja no són 
esnobs. Però sí que ho van ser en el seu moment, 
com ho són encara avui ‘slow parenting’, ‘mindful-
ness’ o el mateix ‘escape room’.

 ‘Càmping’, ‘pàrquing’, ‘estrès’, ‘estop’, ‘xou’ i mol-
tes altres que fem servir normalment en català, com 

també ‘esnob’, conviuen avui amb els nostres mots 
de sempre, però –no ens enganyem– robant-los part 
del seu significat. És innegable que avui ja no és ben 
bé el mateix un càmping que un campament ni un 
estop que una parada. ‘Campament’ i ‘parada’, doncs, 
han cedit part del seu significat a mots anglesos. I, 
malgrat que els anglòfons s’entenen perfectament 
amb una única paraula –la seva–, sense haver-ne 
hagut d’incorporar d’alienes per a referir-se a deter-
minades realitats, nosaltres hem decidit que els 
nostres mots de sempre no ens serveixen en deter-
minades ocasions, per la qual cosa, hem de recórrer 
a aquests manlleus, innecessaris en el moment en 
què es van instal·lar en la llengua catalana, però poc 
menys que imprescindibles avui, a causa de la nostra 
dimissió voluntària de les nostres pròpies paraules.

EL PERILL DE PERDRE ELS NOSTRES MOTS

Si continuem per aquest camí, incorporant inneces-
sàriament expressions alienes, correm el gravíssim 
perill de perdre les nostres. Ja no hi ha gairebé res 
a fer, per exemple, per a revertir l’ús de formes com 
ara ‘selfie’, ‘freaky’ o ‘revival’. Hem incorporat el con-
cepte en anglès i ja ni tan sols ens hem preocupat de 
donar-hi una equivalència en la nostra llengua. No 
és llastimós? I la nostra creativitat lingüística? On és 
la capacitat de la llengua catalana d’emmotllar-se als 
nous temps i les noves realitats que l’evolució ens 
va aportant? Just divendres, llegia a l’Ara una frase 
de Narcís Comadira que subscric plenament. Afir-
mava, el poeta: “El problema del català [...] és que no 
evoluciona, sinó que es corromp.” Justa la fusta!

En canvi, hi ha expressions encara, com, per 
exemple, best seller, bullying, mobbing o look, entre 
moltes altres que fem servir sovint, que tenen enca-
ra ben viu l’equivalent en català: ‘èxit de vendes’, 
‘assetjament escolar’, ‘assetjament laboral’ i ‘aspec-
te’. Per què ens entestem, doncs, a continuar fent-
les servir fins que, a poc a poc, vagin substituint els 
nostres mots com ens ha passat, per exemple, amb 
‘iceberg’, ‘bypass’ o ‘sidecar’, que ja no sabem dir en 
català genuí?

I per què, sobretot, ens entestem a continuar pro-
duint aquests anglicismes, postissos i innecessa-
ris, que ens sobten i que sovint ens impedeixen la 
total comprensió de les frases que sentim o llegim? 
Com és que els mitjans de comunicació, que tenen 
la valentia de desafiar l’autoritat de l’IEC qüestio-
nant i desoint les seves recomanacions en matèria 
de normativa, quan creuen que són inadequades, 
mostren, en canvi, aquesta inexplicable submissió 
a la massiva intrusió de l’anglès?

Pensem-hi, que encara som a temps de salvar 
unes quantes –moltes– expressions nostrades en 
perill que avui són encara ben vives. 

Els mitjans de comunicació, 
que no dubten a desafiar 

l’autoritat de l’IEC, mostren 
una inexplicable submissió a 

la massiva intrusió de l’anglès
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