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PRESENTACIÓ

L’origen del llibre que teniu a les mans és el II Col·loqui Internacional «La lin-
güística de Pompeu Fabra», que va tenir lloc a Tarragona del 7 al 9 d’abril de 2003. 
Organitzant aquesta trobada científi ca, l’Equip de Recerca en Llengua, Estructura i 
Ús (ERLEU) del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili 
donava continuïtat a la tasca d’estudi i difusió que s’havia iniciat cinc anys abans, 
amb la celebració del I Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». En 
aquell moment, coincidint amb el cinquantenari de la mort del gramàtic, ens  havíem 
plantejat el repte d’impulsar i coordinar una refl exió profunda i plural sobre els di-
versos aspectes de l’obra del màxim codifi cador de la llengua catalana, superant els 
plantejaments hagiogràfi cs i revisant des del punt de vista científi c i acadèmic la seva 
feina, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l’àm-
bit de la planifi cació lingüística. El resultat no ens va decebre i l’any 2000 apareixia 
La lingüística de Pompeu Fabra, una obra en dos volums que recollia les trenta-cinc 
aportacions que s’hi van fer en forma de ponències i comunicacions, revisades i so-
vint ampliades. 

De llavors ençà l’interès per l’obra de Fabra no ha deixat d’augmentar dins i fora 
de les nostres fronteres, molt a pesar de les limitacions evidents que treballar en una 
llengua minoritzada i per una llengua minoritzada suposa de cara al reconeixement 
en un món cada cop més globalitzat. Ens complau pensar que la nostra feina d’ales-
hores ha contribuït en certa mesura a aquest (re)coneixement: diversos especialistes 
i estudiosos ho han fet evident quan s’han referit a La lingüística de Pompeu Fabra 
en els seus treballs. Així, a les ja clàssiques aportacions de Bonet, Segarra, Lamuela-
Murgades o Solà, hi hem d’afegir l’interès que el gramàtic gracienc ha despertat en 
altres latituds: Alemanya, Rússia, Suècia, Hongria… En aquest sentit, estem vivint 
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un moment especialment dolç, que té l’exponent més signifi catiu en l’edició de les 
obres completes de Fabra, coordinada per Joan Solà i Jordi Mir, de la qual ja s’ha 
publicat el primer volum, amb les gramàtiques de 1891, 1898 i 1912.

Tot plegat ens va animar, doncs, a treballar amb el mateix esperit del primer col-
loqui per organitzar el segon, amb la voluntat de consolidar aquests fòrums com un 
marc periòdic de referència. Tornem a estar satisfets dels resultats, tant del col·loqui 
del 2003 com del llibre que publiquem ara.

El II Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” va reunir prop 
de dos-cents estudiosos i professionals de les diverses branques de la fi lologia, dels 
quals vint-i-nou hi van oferir conferències, ponències i comunicacions. Entorn i vi-
gència de l’obra de Fabra aplega vint-i-vuit d’aquestes aportacions, revisades minu-
ciosament per garantir al màxim possible la complementarietat, la cohesió interna i 
l’actualització a data d’avui. Per a això, els autors han tingut ocasió de revisar els seus 
textos, valorar algun suggeriment i fer-hi modifi cacions fi ns al mateix moment de la 
impressió. Entre els treballs, n’hi ha de signats per personalitats de prestigi del món 
científi c i acadèmic, imprescindibles en un recull com aquest, però també per lin-
güistes menys coneguts, sovint a causa de la seva joventut, que enriqueixen el volum 
col·lectiu amb perspectives diferents, derivades d’unes activitats professionals també 
diverses. Es tracta, per tant, d’un conjunt remarcable d’aportacions que mantenen 
una certa heterogeneïtat, cosa que no s’ha de veure com un dèfi cit sinó més aviat 
com una prova més del caràcter calidoscòpic de l’obra i els plantejaments fabrians, 
que permeten aproximar-s’hi des de diverses vessants. 

Estructuralment, els textos estan vertebrats a l’entorn de tres eixos, tal com es 
refl ecteix a l’índex: aspectes històrics i socials, aspectes gramaticals i aspectes le-
xicogràfi cs. En el primer bloc s’hi tracten, entre altres qüestions, la relació de Fabra 
amb els seus coetanis, les reaccions que va suscitar la seva obra i la vigència dels 
seus plantejaments. La ponència de Josep Mugades va ser sens dubte una de les més 
celebrades del col·loqui, per la seva troballa d’un Fabra bel·ligerant, amagat darrere 
de pseudònim, i pel rigor documental dels textos que presenta. Així mateix, les re-
fl exions de Jordi Ginebra i Miquel Àngel Pradilla són especialment interessants en 
tant que dibuixen sense embuts les difi cultats d’acceptació i aplicació d’una política 
de redreçament lingüístic per al català. A més, cal destacar l’aportació de Joan Solà, 
que va fer conèixer el projecte d’edició de les obres completes de Fabra al qual ens 
referíem abans. El segon bloc fa un recorregut per diversos punts de la gramàtica 
descriptiva, que van de la fonètica al lèxic, passant per la morfologia —nominal i ver-
bal— i la sintaxi, alhora que hi trobem propostes de codifi cació per a determinats as-
pectes tradicionalment confl ictius, o valoracions d’alguns dels criteris de codifi cació 
fabrians. Ens sembla remarcable la valentia d’alguns plantejaments i l’exhaustivitat 
de determinades anàlisis. Finalment, el tercer bloc presenta un recull d’estudis sobre 
lexicografi a, en els quals es fa palès l’interès creixent per la metalexicografi a. És 
precisament en aquest bloc on es concentra la presència estrangera en el col·loqui, de 
la mà del lexicògraf hongarès Károly Morvay i del suec Dan Nosell, autors —com és 

Entorn i vigència de l’obra de Fabra
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sabut— de sengles diccionaris bilingües catalans. No hi podien faltar, d’altra banda, 
les encertades refl exions de Germà Colon sobre els mèrits i demèrits de Fabra en la 
seva faceta de lexicògraf.

No podem acabar aquesta presentació sense esmentar les persones i instituci-
ons que van fer possible el col·loqui. La comissió organitzadora estava formada per 
Antoni Arnal, Olga Cubells, Iolanda Figuerola, Jordi Ginebra (secretari), Joaquim 
Mallafrè, Anna Montserrat, Pere Navarro i Miquel Àngel Pradilla. El comitè cien-
tífi c el formaven Sebastià Bonet, Teresa Cabré, Antoni Ferrando, Joshua Fishman, 
Georg Kremnitz, Xavier Lamuela, Joan Martí Castell, Mila Segarra, Joan Solà (presi-
dent), Antoni Arnal, Olga Cubells, Jordi Ginebra (secretari), Joaquim Mallafrè, Anna 
Montserrat, Pere Navarro i Miquel Àngel Pradilla. Les institucions i entitats que hi 
van donar suport són l’Ajuntament de Tarragona, el Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Tarragona, el Departament de Cultura (Direcció General de Política Lingüística) de 
la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès, la Facultat de Lle-
tres de la Universitat Rovira i Virgili i Cossetània Edicions. Hem d’agrair així mateix 
la implicació institucional de la Universitat Rovira i Virgili i la implicació personal 
dels membres del Departament de Filologia Catalana que no formaven part de la co-
missió organitzadora. I, fi nalment, l’ajut i l’interès de persones com Antoni Gonzàlez 
Senmartí, Joan Potau i les estudiants que van col·laborar amb l’organització durant el 
col·loqui: Anna Fortuny, Núria Gavaldà, Ares Guasch, Camí Massagué i Rut Ortiz.

Presentació
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BDLC Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana publicat per Antoni M. Alcover
CTILC Corpus textual informatitzat de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
DAut Diccionario de autoridades de la Reial Acadèmia Espanyola
DCH Diccionari català-hongarès publicat per Kálmán Faluba i Károly Morvay 
 a Enciclopèdia Catalana
DCVB Diccionari Català-Valencià-Balear d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll 
DGLC Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra 
DGLF Dictionnaire général de la langue française d’Adolphe Hatzfeld i Arsène Darmesteter
DIEC Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
DLab Diccionari de la llengua catalana ab correspondencia castellana y llatin
 de Pere Labèrnia
DLC Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana (1a edició)
DLC3  Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana (3a edició)
DLing Diccionari de Lingüística del Termcat
DMIEC Diccionari manual de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
DMLC Diccionari manual de la llengua catalana de Pompeu Fabra
DOrt  Diccionari ortogràfi c i de pronúncia publicat per Jordi Bruguera 
 a Enciclopèdia Catalana
DPetrocchi Novo dizionario universale della lingua italiana de Policarpo Petrocchi 
DPR Dictionnaire alphabéthique & analogique de la langue française de Paul Robert 
DWebster Webster’s International Dictionary of the English Language de Noah Webster  
GCC Gramàtica del català contemporani dirigida per Joan Solà 
GDLC Gran diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana

LLISTA DE SIGLES
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Una difi cultat important per a la lingüística actual és el fet de no poder establir 
quins són els límits d’una llengua; saber on acaba i on comença. Això és més fàcil 
de veure com més allunyades genèticament són les llengües que hom vol delimitar, 
però molt més difícil quan es tracta de llengües pròximes. En una llengua viva, aques-
ta difi cultat representa un problema per a l’estandardització, per raó del continuum 
dialectal, però sovint també a causa del contacte de llengües diferents en el mateix 
territori (bilingual continuum).

En una situació de contacte, com la del català i l’espanyol, durant molt de temps 
en el mateix territori, els límits en alguns aspectes morfosintàctics i lèxics no són 
gaire precisos perquè, en el cas del català, es barregen amb la formalitat dels usos 
lingüístics. Quan trobem dues formes equivalents, la normativa del català modern 
considera les més allunyades de l’espanyol (darrere la casa, és prohibit de fumar, 
malgrat) més formals que les formes que s’assemblen més a l’espanyol (darrere de 
la casa, està prohibit fumar, a pesar de), cosiderades més col·loquials. 

Fins al desenvolupament de la lingüística històrica durant la segona meitat del 
segle xix, la diferenciació entre llengua i dialecte només era social, d’usos lingüís-
tics, sense cap fonament genètic que tingués en compte la distància interna. Així, 
el basc o el bretó podien ser considerats dialectes en relació amb el francès, o amb 
l’espanyol. 

La classifi cació genètica de les llengües feta per la lingüística històrica va donar 
valor a la diferència, és a dir, a la separació en la identitat lingüística; per això va 
adquirir importància la distància interna a l’hora de classifi car les llengües, més enllà 
de la consideració social que se’n pogués tenir. Fabra, coneixedor de la lingüística 
històrica, era conscient que la distinció entre llengua i dialecte no depenia només de 

LA CONVERGÈNCIA SINTÀCTICA

Antoni Arnal i Bella

Universitat Rovira i Virgili
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les funcions socials o de la percepció que en tinguessin els parlants, sinó que fona-
mentalment era una qüestió d’independència lingüística respecte d’una altra llengua, 
que retrospectivament podia ser en termes genètics o contemporàniament en termes 
d’infl uència. Això tenia importància en un moment en què la recuperació del català 
per als usos fi ns aleshores reservats a l’espanyol havia suscitat la desconfi ança dels 
sectors favorables al manteniment de la situació social que l’espanyol havia tingut 
fi ns aleshores a Catalunya.

Si hi ha, o es poden aconseguir, prou similituds estructurals entre una llengua do-
minant i una llengua minoritària amb la qual es troba en contacte, aquesta semblança 
pot servir per atribuir a la llengua minoritària l’estatus socialment inferior de dialecte, 
és a dir, de varietat dependent, i convèncer els seus parlants que la seva llengua és una 
forma subestàndard i que la llengua socialment dominant és la varietat estàndard vers 
la qual hauria de tendir. 

Aquesta dialectalització és un procés lingüístic i social que es pot donar quan les 
dues llengües en contacte són genèticament molt properes. En aquest sentit s’han 
d’interpretar les paraules de Menéndez Pidal: 

[…] el catalán no es de índole opuesta al español, sino que vive compenetrado con él desde 
muy antiguo, y hoy está identifi cado con él. […] la castellanización del catalán es hoy profunda, 
íntima, radical. D. Pompeyo Fabra, á quien no se tachará ni de sospechoso ni de indocto decia 
[…] «El catalán se ha ido acercando al castellano, y se ha identifi cado de tal manera, que puede 
decirse que los catalanes […] usamos sencillamente una sola lengua con dos juegos de palabras. 
Si se trata de traducir un párrafo del castellano al catalán, no haremos sino traducirlo palabra por 
palabra, calcando las construcciones castellanas. […] Este catalán que habla la mayoria de los 
catalanes, el que escribe la mayoria de los que escriben catalán, no es una lengua independiente, 
sino un dialecto sometido á otro, y cuyo desarrollo depende del desarrollo de otro.» (Menéndez 
Pidal 1902: 1-2).

En la normalització dels usos d’una llengua que ha passat per una situació de su-
bordinació és fonamental la recuperació de la identitat lingüística a partir de l’establi-
ment dels límits amb les llengües veïnes. Pompeu Fabra, per a la tasca de recuperació 
i normalització, sempre va tenir clara l’especifi citat del català com a llengua indepen-
dent de qualsevol de les veïnes amb les quals es troba íntimament emparentada i en 
contacte des d’antic. Deia:

Malgrat la forta castellanització del català modern, el català enfront de l’espanyol, sempre hauria 
de considerar-se, no com un dialecte, sinó com una llengua independent (Fabra 1932: 87).

[…] malgrat aquesta forta castellanització del català modern, aquest continua essent una cosa 
essencialment distinta del castellà. Cap aciençat no podria prendre’l mai com una variant del 
castellà, del qual difereix pregonament per un infi nitat de trets fonètics i morfològics i àdhuc 
sintàctics i de lèxic (Fabra 1983-1984: 142-143).

Ara, la principal difi cultat per establir els límits, en una situació de contacte com 
la que havia marcat la història del català en els últims segles, es troba en la necessitat 
d’identifi car el canvi lingüístic imposat pel veïnatge amb el castellà. Fabra conside-
rava que la llengua necessitava una distinció autoafi rmadora que establís la distància 
interna del català respecte de l’espanyol. Veia el progrés de la llengua incompatible 
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amb la subordinació lingüística; això volia dir que la normalització passava necessà-
riament per rebutjar l’espanyol com a llengua model. Es tractava, doncs, de defugir 
les solucions degudes a la infl uència de l’espanyol, com a condició per a la recupera-
ció, després d’un llarg període d’infl uència castellana, de la coherència del conjunt. 
Hom evitava de descriure les normes del català a partir de les de l’espanyol, i en 
canvi adquirien importància les dades que aporta la gramàtica històrica (Lamuela i 
Murgades 1984: 24-25).

Fabra, en el pròleg de la Gramática de la lengua catalana (Fabra 1912: XIII), 
escriu que «la sintaxis catalana difi ere en muchos puntos de la castellana». Però com 
que les diferències sintàctiques entre les llengües neollatines són menors que les mor-
fològiques o les fonètiques, costava de veure que una frase com la taula en la QUE hi 
havia un llum, formada amb paraules catalanes, és un castellanisme (Fabra 1912: IX). 
En la part d’aquesta gramàtica dedicada a la sintaxi, no hi descriu tota la llengua, sinó 
que se centra, principalment, en les diferències amb l’espanyol. Com ha fet veure 
Sebastià Bonet (2000: 50), des de les seves primeres obres, el jove Fabra va posar les 
bases del que sempre havia de ser la seva sintaxi: un estudi de la diferència específi ca 
del català. Es tractava, doncs, de descobrir els castellanismes sintàctics; com va dir 
Fabra, en el discurs presidencial llegit a l’Ateneu Barcelonès en la sessió inaugural 
del curs 1924-25: 

Els castellanismes sintàctics del català modern són innombrables: la infl uència espanyola s’ha 
deixat sentir en l’ús dels temps dels verbs; ha provocat canvis de gènere; ha produït la substitució 
de totes les locucions emprades pels antics per a l’expressió del neutre […] El període català ha 
esdevingut una còpia servil del període espanyol (Fabra 1932: 99-100).

Hi ha una acceptació general del fet que el contacte intens entre llengües actua 
com un promotor extern del canvi lingüístic. A l’època de Fabra els canvis només po-
dien venir dels catalanoparlants, atès que el català no era usat com a segona llengua. 
Aquest tipus de canvi que prové dels parlants nadius es confon fàcilment amb el canvi 
intern (Wurff 1995: 385). Això representava una difi cultat: 

En tot allò que el català actual se separava de l’antic, calia escatir quines innovacions eren degu-
des a la infl uència pertorbadora de l’espanyol i quines eren fi lles de les tendències renovadores 
del mateix català (Fabra 1980:181).

La convergència, com a tipus de canvi lingüístic degut al contacte, ha quedat esta-
blerta actualment, en gramàtica històrica i en sociolingüística, a partir de la defi nició 
de Weinreich (1959), com a ‘partial similarities increasing at the expense of differen-
ces’. Això es dóna quan dues o més llengües en contacte canvien en una direcció que 
les fa similars, de manera que amb el temps s’assemblen cada cop més. En la conver-
gència, les llengües en contacte arriben a similituds estructurals en alguns aspectes 
de la seva gramàtica que a l’inici del contacte eren diferents, fi ns a arribar a desenvo-
lupar una relació d’un a un entre els sistemes morfosintàctics. El terme convergència 
no s’aplica, doncs, als manlleus que una llengua pot prendre d’una altra, sinó que es 
fa servir per designar els canvis deguts al contacte en els casos en què una llengua 
canvia molt per esdevenir semblant a una altra (Thomason 2001: 262). Es tracta d’un 
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efecte subtil del contacte lingüístic, resultat de la infl uència d’una llengua sobre una 
altra, difícil de descriure globalment, ja que no implica una desviació remarcable en 
la llengua fi ns a esdevenir agramatical, com ho són les interferències que fa l’apre-
nent d’una segona llengua durant el procés d’aprenentatge. Tant la interferència com 
la convergència són manifestacions del mateix procés subjacent de reducció de di-
ferències entre dues llengües en contacte. La convergència, però, a diferència de la 
interferència, no produeix resultats agramaticals, sinó un acostament gradual en què 
s’eliminen formes característiques en favor del que és més semblant, oblidant algunes 
opcions lingüístiques o fent-les menys freqüents. Es pot descriure com l’eliminació 
de propietats idiosincràtiques d’una, o de totes les llengües en contacte, a favor d’allò 
més comú (Rozencvejg: 34-35), de manera que les estructures compartides entre les 
llengües són afavorides mentre que les estructures sense paral·lel són menys afavo-
rides. La convergència no és un fenomen individual com pot ser-ho la interferència, 
sinó que els canvis produïts pel contacte afecten tots els parlants.

En la lingüística històrica, convergència sovint vol dir convergència mútua, la 
qual afecta totes les llengües en contacte. En el cas que veiem aquí, la convergència 
és unidireccional: no es tracta que el procés de convergència acabi amb la creació 
d’una nova llengua, perquè aquí l’espanyol no es veu afectat; només una de les dues, 
el català, s’acosta a l’altra.

Aquests casos de convergència unidireccional són més corrents quan la llengua 
que canvia està poc estandarditzada. En el cas del contacte català - espanyol, el procés 
seria similar a la convergència unidireccional dels dialectes cap a la llengua estàn-
dard. L’espanyol actuaria com a llengua estàndard i el català com un dialecte que va 
perdent originalitat per acostar-se progressivament al model. Tanmateix, encara que 
es tracti de dues llengües genèticament molt properes, com indiquen Thomason i 
Kaufman (1988:19), és el context social, i no l’estructura de les llengües en contacte, 
el que determina la direcció i el grau de la interferència, i per tant de la convergència. 
Silva-Corvalán (1986: 603-604; 1994), en l’anàlisi que fa del contacte entre l’anglès 
i l’espanyol a Califòrnia, manté la hipòtesi que l’estructura de les llengües és el que 
pot determinar el tipus de difusió dels elements innovadors en el sistema interferit, 
però que la història sociolingüística dels parlants és el principal determinant, tant de 
l’abast com de la difusió de les innovacions resultat del contacte de llengües. Aquesta 
autora vincula la difusió de les innovacions, en la llengua que canvia, a la manca 
d’accés a les varietats més formals o a l’absència d’una norma lingüística fi xada. 
Ara, encara que una relació de dominació entre dos grups de parlants pot permetre de 
fer una predicció del sentit del canvi produït pel contacte, com assenyala Thomason 
(2001: 77), l’actitud dels parlants és fonamental.

En els casos de models de canvi lingüístic enumerats per Aitchison (1995), és 
habitual que la selecció d’una opció vingui dictada fi nalment per la pressió social: 
una forma guanyarà si té un prestigi extra, manifest o encobert. Així ho veia Fabra 
(1983-1984: 170): «I és tal el prestigi que la llengua castellana té entre nosaltres, que 
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allò que és una falta en castellà, […] acaba per semblar-nos que també deu ésser una 
falta en català.»

Aquest tipus de convergència unidireccional, que es dóna en situacions de con-
tacte de llengües amb estatus socials desiguals, quan la llengua que canvia no està 
estandarditzada ni té normes fi xes i la llengua de més prestigi no es veu afectada, 
apareix com una estratègia de supervivència lingüística. En les llengües que van camí 
de desaparèixer, la convergència entre dos sistemes permet als parlants el canvi de 
llengua amb poca difi cultat. En situacions d’inferioritat, la convergència es vincula 
al manteniment d’una llengua que altrament desapareixeria a causa, precisament, de 
la seva orginalitat (Hill 1989: 162-163). Hi ha una correlació entre el manteniment 
d’una llengua i la convergència, que es converteix així en una estratègia de con-
servació. Hamp (1989: 207-208) veu una correspondència entre el conservadorisme 
lingüístic i la desaparició, i l’adaptació lingüística i el manteniment: la convergència 
seria, de fet, un cas d’adaptació.

Ampliar els usos d’una llengua sense normes que no havia estat usada per a segons 
quines funcions, com el català escrit del segle xix, implicava forçosament acostar-
se a l’espanyol, la llengua en què havien rebut la seva formació els qui escrivien en 
català. L’obra gramatical de Fabra té especial importància en la lingüística catalana, 
ja que descriu per primera vegada, i en alguns aspectes de manera encara no superada 
avui, el canvi sintàctic convergent en la llengua escrita del seu temps.

[…] los castellanismos sintácticos son quizás más frecuentes en el lenguaje escrito que en el 
hablado. Eso se debe á que muchos catalanes, al escribir, se van á imitar la construcción del 
castellano, lengua en que han hecho su educación literaria (Fabra 1912: IX).

La llengua escrita es guia per la normativa molt més que la llengua parlada, i 
no tan sols per raó de l’ortografi a. La manca de normativa havia fet que en el català 
escrit se seguissin els models cultes de l’espanyol, cosa que no passava en la llengua 
parlada.

La infl uència castellana imposa als escriptors construccions que converteixen llur català en una 
llengua encara més acostada sintàcticament a la castellana que no és el català que ara es parla 
(Fabra 1980: 129).

Moltes de les Converses fi lològiques estan dedicades a mostrar els castellanismes 
sintàctics en la llengua escrita que Fabra trobava, sobretot, als diaris.

La majoria dels castellanismes sintàctics del català modern són molt més freqüents en la llengua 
escrita que en la llengua parlada (Fabra 1983-1984:114).

Algun cop hem denunciat castellanismes de la llengua escrita estranys a la llengua parlada (Fabra 
1983-1984: 425).

[…] molts dubten de la bondat de la construcció catalana pel mer fet que difereix de la castellana 
corresponent: tan grossa ha estat i continua essent la infl uència del castellà sobre la sintaxi de la 
llengua escrita (Fabra 1983-1984: 69).
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El món cultural català havia esdevingut, a la segona meitat del segle xix, força 
espanyolitzat, fet que accentuava el procés de dependència lingüística. La plasmació 
lingüística de la dependència cultural l’ha observada Haugen en comunitats bilingües 
immigrants a Amèrica: en la llengua parlada per aquests immigrants, els conceptes 
no pertanyen a la seva cultura d’origen sinó que són anglesos, de manera que no 
refl ecteixen mons culturals diferents. Les oracions s’acosten a una traducció paraula 
per paraula (word-for-word translatability) que no és corrent que es doni entre llen-
gües realment autònomes (Haugen 1972: 335-336).

En aquestes situacions, el vocabulari té la funció de preservar la identitat de les 
llengües, mantenint la il·lusió de la diferència lingüística. El lèxic, entès com les pa rau-
les aïllades tal com apareixen als diccionaris, és la part de la llengua més accessible a 
la consciència dels parlants. És el nivell més superfi cial i per tant el més susceptible 
de ser modifi cat. El purisme lèxic és el tipus de purisme lingüístic més corrent per-
què és la part de la llengua més susceptible de rebre infl uències extralingüístiques 
(Thomas 1991: 201).

Això es veu en els tractats catalans de barbarismes, corrents a partir de la segona 
meitat del segle xix, gairebé sempre limitats a qüestions lèxiques (Solà 1976), els 
quals evidencien el valor simbòlic que els parlants donen a les diferències de voca-
bulari com a marcadors de diferenciació en llengües que han esdevingut properes a 
causa d’un llarg contacte de segles. 

Gumperz i Wilson (1971) mostren la naturalesa sociolingüística del procés de 
convergència en tres de les quatre llengües parlades a Kupwar (Índia) corresponents 
a diferents grups ètnics, on la majoria dels parlants són bilingües o multilingües i en 
què, a causa de la pressió social, els manlleus en el vocabulari han estat escassos. El 
constant canvi de llengua, necessari per a les activitats de cada dia, ha menat el siste-
ma gramatical cap a una convergència morfosintàctica, és a dir, a una única gramàti-
ca. Si bé les oracions en les tres llengües comparades són lèxicament diferents, tenen 
estructures i categories gramaticals idèntiques, de manera que és possible traduir-les 
paraula per paraula sense necessitat de projectar categories gramaticals en una llen-
gua que no existeixin en les altres. El que sembla que ha passat és l’adaptació gradual 
de les diferències gramaticals, fi ns al punt que només queden diferències morfofo-
nèmiques (diferences of lexical shape) (Gumperz i Wilson 1971: 154-155). Aquestes 
diferències morfofonèmiques fan una funció social, queden com a marcadors ètnics, 
separant les llengües: els parlants poden sostenir que parlen llengües diferents, cor-
responents als diferents grups ètnics. Així, tot i que les distincions lèxiques es mante-
nen, en realitat els parlants parlen gairebé la mateixa llengua amb paraules diferents, 
fenomen que mostra una exacta word-for-word or morph-for-morph translatability 
(Gumperz i Wilson 1971: 164-165).

Fabra va denunciar aquest tipus de correspondència exacta mot per mot que es 
donava en el català escrit del seu temps, en què només la forma de les paraules, 
les diferències morfofonèmiques, separarien l’espanyol del català: «[…] un idioma 
que vindria a ésser, amb mots i formes catalanes, una variant dialectal de la llengua 
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 espanyola». I afegia: «Que no pugui dir-se, com ha dit algun escriptor espanyol, que 
el nostre català no és sinó un castellà amb paraules catalanes!» (Fabra 1983-1984: 
331). Aquesta és una preocupació present en tota l’obra de Fabra:

Però·ls catalans, tenint sempre al davant el model del castellà, traduint constantment d’aques-
ta llengua, copiant-ne servilment totes les construccions […] Mentre seguirem construint a la 
castellana, es clar que necessitarem els mateixos mitjans d’expressió que·l castellà (Fabra 1911: 
38-39).

No hi ha mot usual de l’espanyol al qual els catalans no sentim la necessitat de trobar un mot 
català que el tradueixi exactament. […] Inversament, quan el català posseix un mot al qual no 
correspon exactament cap mot espanyol, el mot català perilla de caure en desús (Fabra 1983-
1984: 430-431).

[…] hom pot constatar que, sota la infl uència de l’espanyol, tendeix a donar-se al mot català 
la mateixa extensió que al mot espanyol corresponent. […] El català, de mica en mica, ha anat 
acostant el seu lèxic al lexic espanyol, sia adoptant mots espanyols, sia donant als mots catalans 
la mateixa signifi cació que als mots espanyols corresponents (Fabra 1932: 94-95).

Aquesta identifi cació de signifi cacions entre els mots catalans i els mots espanyols és sobretot 
deplorable quan afecta els mots gramaticals; sovint aquesta identifi cació afecta ja l’estructura de 
la proposició, constitueix ja un castellanisme sintàctic (Fabra 1932: 97).

Llevat del cas de les interferències individuals, com les que es poden trobar en 
parlants d’una llengua estrangera, la sintaxi es mostra bastant impermeable a les in-
fl uències directes d’una altra llengua. Segons Silva-Corvalán (1995), aquesta possi-
bilitat de traducció paraula per paraula, infreqüent en llengües realment autònomes, 
el que fa és precisament obrir la porta a la permeabilitat del sistema gramatical i, per 
tant, de la sintaxi. 

Antoni de Bofarull, en el seu Sistema de la lengua catalana, de 1864, gairebé no 
parla de sintaxi, ja que diu que la similitud entre les sintaxis catalana i castellana fa 
que no li calgui dedicar-hi gaire espai, de fet no més d’una pàgina (Bofarull 1987: 
175). Quaranta anys després, gràcies al prestigi que la lingüística descriptiva havia 
anat adquirint com a ciència durant el darrer quart del segle xix, la sintaxi es va 
convertir en un dels temes centrals del Primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana, com exposava clarament Emili Vallès en la seva intervenció: «¿Y a què’s 
deu aquexa aparent i eccessiva semblança del català ab la llengua castellana? A res 
més que la corrupció de la nostra Sintacsi.» (Vallès 1908: 312).

Observant els efectes estructurals del canvi produït pel contacte lingüístic i el pro-
cés a través del qual un tret interferidor es converteix en part del sistema de la llengua 
receptora, la diferència entre canvi produït pel contacte i canvi motivat internament 
tendeix a esborrar-se. Com indica Thomason (2001: 86), la diferència prové del des-
encadenant del canvi, no del canvi en si mateix. En el canvi produït pel contacte, el 
desencadenant es troba en una altra llengua; en el canvi motivat internament, el des-
encadenant es troba en desequilibris dintre del mateix sistema.

Els coneixements que tenia Fabra de la gramàtica històrica de les llengües ro-
màniques li van permetre d’anar destriant quina part de la sintaxi del català modern 
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era deguda a la infl uència de l’espanyol i quina era resultat de l’evolució del mateix 
sistema català. En una de les esmenes que va presentar en el Primer Congrés diu:

Originalment totes les llengües novo-llatines fan concordar el participi ab el regim directe. […] 
Més tard, quan la combinació sintàctica verb-predicat (he cantada) passa a esser un temps (el 
perfet del verb cantar), llavors la fl exió del participi tendeix a desaparèixer. […] Es una afi rmació 
gratuita l’atribuir exclusivament a l’infl uencia castellana’l pas del participi constantment fl exible 
del català antich (he cantada una cançó) a participi generalment no fl exible (he cantat una can-
çó) (Fabra 1908: 129).

Fabra pensava, però, que s’havia de rebutjar el canvi produït pel contacte amb 
l’espanyol quan s’oposava a una forma viva en la llengua parlada.

La antigua construcción amb la condició QUE no·u digueu, por ejemplo, persiste todavía en 
la lengua hablada junto á la construcción amb la condició DE QUE no·u digueu, imitación de 
con la condición DE QUE no lo digáis; ésta es la empleada casi exclusivamente por los autores 
actuales y es ya quizás más frecuente que aquélla en el lenguaje hablado, pero, siendo la primera 
perfectamente viva, no hemos dudado en darle la preferencia sobre la segunda, copia precisa-
mente de una construcción por la cual el castellano se separa de las demás lenguas neolatinas 
(Fabra 1912: IX-X).

Els canvis produïts pel contacte no es poden predir. Segons Thomason (2001: 
61), es tracta més aviat d’una qüestió de probabilitats que de possibilitats. Cal, però, 
tenir en compte que la distància tipològica entre dues llengües en contacte és un 
factor important en qualsevol predicció del tipus de préstec, ja que la principal raó 
que fa que unes estructures siguin més fàcils d’emmanllevar que d’altres és la seva 
similitud. Per tant, caldrà un contacte més intens com més allunyades tipològicament 
siguin les llengües (Thomason 2001: 71). Inversament, la proximitat genètica serà 
una de les causes que afavoriran la convergència perquè, en una situació de contacte, 
les estructures lingüístiques compartides tendeixen a igualar-se més que no pas les 
que són completament diferents. En aquest sentit, hom pot considerar la convergència 
unidireccional com una extensió analògica de les estructures paral·leles.

Per a l’estructuralisme hi hauria fortes restriccions al canvi produït pel contac-
te, llevat del cas que correspongués a tendències internes del sistema en la mateixa 
direcció. Per al canvi produït per contacte s’haurien de donar condicions estructu-
rals favorables, ja que els sistemes de la llengua oposen resistència estructural a la 
interferència. Silva-Corvalán (1992) afi rma que, en situacions de contacte lingüís-
tic intens durant un temps, només aquells trets compatibles amb l’estructura de la 
llengua que els rep són incorporats a la llengua d’una manera defi nitiva. Seguint 
Weinreich (1968), aquesta mateixa autora creu que la sintaxi és bastant impermeable 
a la infl uèn cia directa d’una altra llengua. Els parlants nadius de la llengua interfe-
rida no introdueixen elements que causen un canvi radical en el sistema, ja que la 
permeabilitat gramatical de la llengua interferida no actua copiant exactament l’altra 
llengua, sinó que hi ha una extensió de les funcions de les estructures paral·leles. 
La incorporació de trets d’una llengua en una altra, de vegades acompanyada de la 
reestructuració dels subsistemes implicats, apareix quan un bilingüe identifi ca l’es-
tructura lèxica o sintàctica d’un sistema i la subordina a les regles de l’altra llengua 
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(Silva-Corvalán 1992: 66). Així, la permeabilitat de les gramàtiques a les infl uències 
d’una altra llengua amb la qual estan en contacte no depèn tant de les seves debilitats 
estructurals, com de l’existència d’estructures de superfície paral·leles (Silva-Cor-
valán 1992: 55).

Fabra, quan va defi nir els límits de la llengua en aquells llocs que eren imprecisos, 
amb el pròposit d’evitar així la convergència, va mostrar per quines escletxes del 
sistema el contacte anava introduint elements, en aquest cas de l’espanyol, aprofi tant-
se d’aquestes estructures paral·leles. N’és un exemple l’extensió dels signifi cats dels 
temps verbals en català, que incorporen noves funcions seguint el model paral·lel de 
l’espanyol (Fabra 1983-1984: 466): «[…] un ús del condicional, l’extensió creixent 
del qual devem indubtablement a la infl uència castellana: “Has anat al teatre? hi hau-
ria molta gent?”». 

Un fet semblant és l’augment de la utilització d’estar en català; avui gairebé iden-
tifi cat amb els usos de l’espanyol.

La infl uència castellana ha estat favorable al verb estar. A ella devem la tendència actual a reem-
plaçar ésser per estar en frases com En aquell moment no érem a casa, i en frases com L’aigua ja 
és calenta, substituïdes avui freqüentment per En aquell moment no estàvem a casa i L’aigua ja 
està calenta. També devem probablement a ella l’extensió que donem avui a l’ús de la perífrasi 
estar fent en lloc de fer (Fabra 1983-1984: 435).

Un altre exemple d’aquestes esquerdes en la impermeabilitat del sistema grama-
tical descrites per Fabra el trobem quan el parlant bilingüe dóna un ús preferencial 
a una construcció paral·lela en detriment d’una de més específi ca del català. No es 
tracta de la introducció d’una nova regla sintàctica, cosa força improbable en el cas 
de parlants nadius, sinó que, en aquests casos, la possibilitat més semblant en les dues 
llengües és la que es veu afavorida. La incorporació de la nova construcció fa que en 
català hi hagi dues opcions, mentre que en espanyol només n’hi ha una.

Diem en les proposicions condicionals: Si queia es faria mal i Si caigués es faria mal; Si li ho 
deien no s’ho creuria i Si li ho diguessin no s’ho creuria; Si era més alt no hi passaria i Si fos més 
alt no hi passaria. […] Valdria la pena que els escriptors paressin esment en la preponderància 
que, indubtablement sota la infl uència de l’espanyol, ha anat adquirint la segona construcció 
sobre la primera (Fabra 1983-1984: 400).

En certes proposicions subordinades, principalment les introduïdes amb la conjunció quan o amb 
el relatiu, la futuritat pot ésser expressada pel verb en futur d’indicatiu (vindrà, pagaran, etc.) o 
en present de subjuntiu (vingui, paguin, etc.). […] Modernament, al contrari, és la segona la que 
és usada gairebé exclusivament (Fabra 1983-1984: 401).

Una construcció freqüent en la llengua antiga i que s’ha anat perdent, sobretot en el català escrit, 
és la introducció de l’infi nitiu amb la preposició de quan fa de subjecte d’un verb expressat ante-
riorment (Fabra 1983-1984: 410).

Pompeu Fabra va mostrar el procés de canvi que feia que el català escrit del seu 
temps s’anés convertint en una còpia de l’espanyol. Amb la fi xació de les formes sin-
tàctiques, destriant les que calia rebutjar, va defi nir els límits de la llengua en aquells 
punts en què les escletxes del sistema possibilitaven la convergència sintàctica. Avui, 
quan la infl uència de l’espanyol arriba, per primera vegada en la història del català, 
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a tots els aspectes de la llengua, la sintaxi del català escrit fi xada per Fabra s’ha 
convertit en una referència per a la identitat lingüística, com fa cent anys ho va ser la 
llengua medieval.
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