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Reflexions a l’entorn de l’article d’Albert Pla: 

“La pressió normativa i la salut de la llengua” 

 

Abans de la codificació del català, els articles el i lo coexistien. Ambdós s´utilitzaven de 

manera indiferenciada com a article masculí i neutre (lo cotxe, lo bonic; el cotxe, el 

bonic). Amb el pas del temps  el/els (formes reduïdes reforçades de lo/los) van 

estendre´s més pel territori que lo/los (formes plenes). Va arribar la codificació i es va 

triar el/els com a articles normatius.  

Cal precisar que tant lo com el provenen del demostratiu llatí illu(m), forma masculina 

acusativa d´ille i que tot i haver-hi una forma neutre en llatí (illud),  aquesta no va ser 

llegada al català. De la mateixa manera, els demostratius neutres istud i ipsum, es van 

perdre. Pel que fa als noms neutres (templum, imperium, etc.), van ser absorbits pel  

gènere masculí. És la raó per la qual avui dia diem el temple. Els únics demostratius 

neutres que van passar al català són allò i això, en els quals es pot distingir la 

presència del demostratiu neutre hoc.  

No va ocórrer el mateix en la formació del castellà: el neutre va sobreviure en els 

demostratius esto, eso i aquello, hereus de les formes neutres istud, ipsum i illud, i en 

l´article lo, també descendent d´illud. És a dir, el neutre tot i perdre´s en gran part en el 

castellà, hi és bastant més present que en el català. 

Per resumir: la forma lo, que és catalana, vol dir el mateix que el i tant l´una com l´altre 

són articles masculins. No és en la naturalesa del català fer la distinció entre el neutre i 

el masculí. Jo no sóc contrari a acceptar  substantius o adjectius d´origen estranger. El 

problema és que lo és molt més que una paraula aïllada. Acceptar lo com a neutre 

comportaria transgredir la lògica de l´evolució d´una llengua que té més de mil anys de 

tradició i atemptar contra les seves arrels llatines.  

Si es vol  de tota manera introduir un article exclusivament neutre davant d´adjectius 

abstractes, no em sembla malament, com ho fa Monzó, utilitzar allò. En efecte, es 

tracta, com hem vist, d´una forma provinent d´un demostratiu llatí neutre. A més la 

combinació d´allò amb adjectius abstractes està provada en català (Que d´aço que 

veuria en què Déus fos amat e conegut se alegràs, e d´allò contrari que ploràs, Llull). 

 


