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LLIGA ITALIANA

El Milan es va refermar
ahir en el lideratge de la
Serie A italiana després
de superar 2-0 el Lecce,
amb gols d’Antonio No-
cerino i de Zlatan Ibrahi-
movic. Els tres punts su-
mats permeten als ros-

soneros ampliar distàn-
cies al capdavant de la
classificació respecte a la
Juve, el segon classificat,
que ara està a quatre
punts després d’empatar
a zero a domicili amb el
Gènova.

Els quioscos i les botigues
de premsa dels racons
turístics del nostre país,
més o menys concorre-
guts, són una benedicció

per als amants del futbol. Sobretot
en els mesos de més afluència, no és
difícil trobar-hi publicacions referi-
des al futbol de nord enllà, com
France Football, Kicker i Guerin
Sportivo,aramensual,percert.Sicer-
queu informació referida al campio-
nat espanyol a la publicació gal·la,
veureu que el tercer classificat de la
Lliga és el Valence. No és que l’equip
de la Valença occitana s’hagi adherit
a la Federació Espanyola, esclar: és
que la capital del Túria rep aquesta
denominació en la llengua de Jean-
Jacques Goldman. Des del seu des-
cens a Segona B, s’han acabat els riu-
res sota el nas en veure el Teneriffa a
les classificacions dels periòdics ale-
manys. El rejovenit Guerin es fixa en
el Barcellona, i ens evoca aquells par-
tits de pallacanestro al PalaDozza de
Bolonya,ambLucioDallasempreen-
tre els tifosi i les dues eles sempre als
rètols televisius per referir-se al visi-
tantcatalà.Iperembolicarlatroca,la
ciutat seu de l’Alemannia, Aquisgrà,
és en la llengua del seu estat Aachen,
enitaliàAquisgrana i en francès Aix-
la-Chapelle, des que Carlemany s’hi
va establir i hi va fer erigir un palau
amb capella a finals del segle VIII.
Que se sàpiga, cap d’aquests clubs
ha demanat, com ha fet l’Osca, que
se’ls anomeni arreu en la llengua
amb la qual es van fundar.

La traducció dels noms de clubs
esportius és una pràctica que es fa a
tot el món. Consultats els lingüistes

Troia i la Creu de Sant Jordi

de Televisió de Catalunya, que res-
ponen sovint a missatges que sol·li-
citen que a TV3 es digui el Huesca o
el Teruel, ens remeten a l’eina Ésa-
dir (esadir.cat), el llibre d’estil,
d’accés lliure. Hi diu: “D’acord amb
l’ús popular, com a norma general
es tradueixen els noms d’equips
que contenen un topònim o genti-
lici que té forma tradicional en ca-
talà”. I posa els exemples del Sara-

gossa, l’Alabès, l’Hamburg o el Nà-
pols, però cal aplicar-ho també a
clubs registrats oficialment en cas-
tellà dins del domini lingüístic ca-
talà, com el Castelló, el Vila-real i el
Poble-sec.

L’ús popular
Però, aleshores, per què parlem del
Deportivo i el Recreativo, però en
canvi ho fem de la Reial Societat? La
resposta, marcada a l’Ésadir i avala-
da pels lingüistes, és basar-se en l’ús
popular, en el qual l’aficionat cata-
lanoparlant acostuma a traduir el
nom de l’entitat donostiarra però
no els altres, com, de fet, marca la
norma general: “La resta de noms
d’equips i els seus espònsors no es
tradueixen, tret que hi hagi una tra-
ducció de fer-ho consolidada”. Vi-
olar aquesta norma i usar traducci-
ons no consolidades, apunten els
lingüistes, pot entendre’s com la in-
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El nom de l’equip de Nàpols es catalanitza, igual que Saragossa o Hamburg. CARLO HERMANN / AFP

troducció d’un argot que no és reco-
manable en espais dirigits a un pú-
blic ampli. En tot cas, els lingüistes
defensen l’observació de l’ús popu-
lar en el català oral per explicar el
marasme d’excepcions que té tota
norma i que segur que en aquests
instants se li poden presentar al lec-
tor, com per exemple el fet que tot
i existir el gentilici florentina ens re-
ferim al club violeta com a Fiorenti-
na, o si és consolidada la forma
Muntanyesa per al club del barri de
la Prosperitat. Em diuen des d’Alcoi
que, a la ciutat, els valencianopar-
lants utilitzen, per tradició, la forma
l’Alcoyano.

Coincidim, però, amb els com-
panys lingüistes que hi ha qüestions
que interfereixen en el que haurien
de ser debats estrictament lingüís-
tics, i que deriven en el fet que molts
cops, diuen, estiguem perversa-
ment condicionats i lligats al cata-
là normatiu i no tinguem en prou
consideració l’ús i l’evolució de la
llengua oral. “El català s’ha de con-
cedir els espais d’espontaneïtat i
tradició derivats de la parla, enca-
ra que això col·lisioni amb les nor-
mes, perquè això no trenca el co-
di comú, el reforça”, afirmen. I, sí,
quan el Girona visiti dissabte l’Alco-
raz, els que operin el marcador elec-
trònic tenen tot el dret del món de
reflectir-hi “Huesca- Gerona”, igual
que els informadors locals poden
usar aquesta forma (i Lérida quan
s’escaigui), com ja fa el Diario del Al-
to Aragón, per exemple. La resta és
voler fer entrar un cavall de Troia,
que tampoc és l’objectiu d’aquest
article.

Osca
El club aragonès ha demanat
que se l’anomeni en la llengua
amb la qual es va fundar


