
Per un Ll,enguatge no

Un Llenguatge administratiu actua[, reatista i atent
amb ets seus destinataris no pot ìgnorar certes rea-

Litats que amb justícìa han guanyat e[ reconeixement
i l'acceptacìó unànimes. En aquest sentit, totes les

societats avançades han anat prenent conscjència
sobre e[ caràcter sovint ìmpassib[e deL ltenguatge

-no tan so[s lladministratiu- en eL sentit que podria

sembLar que es [ìmita a un púbtic exclusivament mas-

cuLí. Si bé no correspon aquí de parlar de lesjustìfì-
cades reclamacions d'ìgualtat entre sexes, examjnem

tot seguìt les qüestions que en aquest aspecte poden

afectar eLs escrits oficia[s.

Femenins

Professions i càrrecs

La possibìlitat d'adoptar [a forma femenina de [a

majorìa de noms referits a professions i càrrecs no

ha de ser ìgnorada perquè és preceptiva. Sempre que

e[ càrrec o [a professìó sìguin exercits per una dona,
ens referirem a Ia presídentq, La secretària (generaL,

tècnica, etc.), I'admínistradora, La dírectora, Ia inter-
ventora, La rectora, La inspectora, La mossa d'esqua-
dra, La doctora, Ia metgessa, La jutgessa, L'advoca-

da, I'aLcaLdessa (o batllessa), L'arquitecta, la notària,
La ministra, La tècnica, etc. En certs casos, també a

causa dets usos tradiciona[s, que havien identjficat
certes professions amb [a dona, ha estat e[ mascu-

[í que s'ha generat a partir del femení (infermera,
infermer).

Les connotacions que tradicionatment s'han asso-

ciat a certes professions no justifiquen mai ['abdi-
cació de [a forma femenina, de manera que, quan és

possibte i gramatìcaIment admès de servir-se'n,
aquesta forma femenina és La que caI adoptar sense

vaci['[ació: direm, doncs , La secretãria, i no pas Ia
secretari, sigui quìn sigui eI grau jeràrquic que tin-
guì aquesta funció i les que per analogia hì sìguin
comparab[es, prescindìnt, doncs, de les connotacions
tècniques i adminjstratives habitua[s en e[ personaI

auxiliar -mascutí o femení- adscrit a les secretaries;
ìguatment direm I'assrstenta social i no pas l'ossis-

tent sociaL, prescindint d'attres connotacions. En tot
cas. ['auxi[i de[s diccjonaris resotdrà generatment
aquests problemes, com també e[ retatju aI sufix a

partir del qual es generen els femenins (per exem-
pte, e[ més comú, sufixació amb -o, en casos com

doctora, secretàría; -esso, en casos com metge,
jutge, alcalde, etc.).

Noms variables i invariables

Així com un gran nombre de noms comuns (presi-

dent, secretari, administrador, regidor, intervento¡
director, delegat, conseller, sastre, cuiner, trebalLa-

dor, funcionan, etc.) admeten -j rectamen, en eL cas

oportú- una forma femenina. n'hi ha d'attres que

no s'adapten fàcitment a aquesta flexìó (cap) o bé

hi oposen dificuLtats de diversa mena (agent, píLot,

etc.). Entren en aquesta condició d'invariabiLjtat [a

majoria d'adjectìus o derivats verba[s substantivats
(contribuent, soLLicitant, docent, recLamant, regent,
cedent). En e[ cas dels noms que admeten forma
femenina, és preceptìu de servir-se'n; en eI segon,
[a simpte marca d'un article determinat, d'un adjec-
tiu, etc., pot ajudar a defjnir clarament e[ gènere

de qui ocupa e[ càrrec o exerceix [a professió o [o-
fìci (/a cap administrativa; L'agenttríbutària, Ia ser-
gent inspectora, etc.). Davant [a possìb[e ambigüi-
tat que es produiria en e[ cas de noms d'ofici que,

començats en voca[, perdrien [a vocaI de ['article
(L'agutzil), sj hi fos necessària una determinació de

gènere, podria ser útiL de procurar ['adjunció d'un

adjectìu o un partìcìpì amb què desfer aque[[ caràc-

ter no marcat.

Masculins i femenins

Recursos per evitar [a marca de gènere

A L'hora de referir-nos a persones indetermjnades, o

que sabem que són homes i dones, convé tenir pre-

sents ets recursos seglients per evìtar [a marca de

gènere.

o EI tractament de vós referit aI destinatari ens evita
de fér explícit e[ gènere (v. "Tractaments personals

ì protocot.taris", pà9. 23):
e[ convidem i La convidem
us convidem

eLs convidem i les convidem
us convidem

o L'ús de noms col.Lectius o mots indefinits (ningú,
qualsevol, cap, tothom):

e[s treba[[adors i les trebaLLadores
el personal, la plantilLa

els alumnes ites alumnes
L'alumnat

els joves i les joves
lo joventut



eLs professors i Les professores
el professorat

les aturades i ets aturats
[o pobLacio oturada

els membres deL comitè d'empresa tenen eL dret a...
tot/quoLsevoL menbre de[ comitè d'empresa té eL dret a...

. L'ús de [a paraula persona seguida d'un adjectìu

o d'una oració subordinada que La quaLifìqui:

[a interessada i [interessat
[a persona interessado

eLs afectats ì Les afectades
les persones afectodes

eI recurrent i la recurrent
la persona que interposa un recurs

Disposar d'aquests recursos no voI dir fer-los ser-

vjr sistemàticament, ja que [a sìntaxi enfarfegada
que de vegades se'n deriva suposa anar en contra

de L'economia i L'eficàcia deI LLenguatge.

Destinataris co[.[ecti us

En eL cas de Les comunicacions adreçades a desti-
nataris múLtipLes, [a satutació presenta dues possi-

bititats segons ets casos següents:

1. Destinataris identificabtes. Si imaginem una co-

munjcacjó adreçada a tots eLs regidors ì regidores de

[a províncìa, per un cantó pot sembLar més còmode

d'optar per una forma dobte (Senyor, Senyora); però,

per ['altre, és jndubtabte que [a base de dades que

ens forneix La informacjó dets destinataris conté aLgu-

na marca sobre l'a identitat de cada persona (per

exempte, La fórmula jntroductòrja de cotesja 5r., Sra.).

En aquesta situacjó, seria un [amentab[e desaprofita-
ment de les facititats que [a informàtica ens oferejx

de no crear un camp identjficat amb aque[la fór-
muLa de cortesia, amb e[ quaI es podrà, fàcìlment i

sense esforç, adoptar La forma de tractament ade-

q ua da.

2. Destinataris no identificabLes. Les circuLars, notes

informatives ialtres escrits ometen [a saLutació, eI

comiat i tota forma de tractament. En attres casos,

quan calguì una forma de salutació, adoptarem La

forma dobte despLegada (Senyora, Senyor, Distingit
senyor, Distingîda senyora, Senyores i senyors).

Malgrat aquesta dobte forma. La redacció deL text
no ha de presentar formes dobtades, si no és esporà-

dicament amb un valor marcadament emfàtic.

Caràcter no determinat o genèric
del mascu[í

FìnaLment, recordem que, aL costat deL prìncipi de no

dìscrimjnacìó per raó deI gènere, L'ús ha determinat
que La forma mascuUna dets noms revesteixi també

un caràcter neutre, és a djr, no forçosament conno-

tat ni marcat peL mascutí. Si, per exempLe, en l'a pre-

sentació d'un Llibre quì e[ protoga es refereix al "LLj-

bre que el lector té a les mans". ningú no creurà que

amb aquesta expressió voL excloure Les Lectores de

['obra. Ajxí mateix, és perfectament normaI i admès

que una convocatòria es refereixi a [a provìsió d'una

plaça d'auxilior administrstiu, de tècnic anaLista, de

dìrector de serveís, etc., sense que en cap cas aquests

mascu[ins revesteixin un vaLor mascuLí absolut. sìnó

purament genèric i, per tant, ìguaLment obert a dones

i homes.

EL caràcter no marcat del mascutí en cas de noms

sense forma femenina específica i ìncapaços de gene-

rar-ne, e[ veiem corroborat en aLtres aspectes de La

ltengua, com ara e[ sìnguLar genèric o no marcat. En

efecte, quan, amb aquest caràcter generaL, diem el

ciutadà, eL contribuent, el Lector, no ens referim mai

a una soLa persona ni fem at.Lusió a cap gènere.

Uns exemples de textos normatius
d'alt grau de formatitat
Com a compLement de les observacions sobre les difi-
cuttats inherents aL cas de la feminització o, amb

més exactjtud i propietat, de [a no dìscrìmìnació per

raó del gènere. reproduïm a continuacjó uns exem-

ples de textos del més alt rang en què els legisla-

dors adopten unes fórmuLes o altres -bàsìcament
mascuLí genèrìc (Tots eLs espanyols), pronoms man-

cats de marca de gènere (Tothon qui) o masculí i

femení expLícits (Tots eLs homes i dones)- per refe-

rir-se a La totatitat d'una comunitat -dones i homes.

No cal dir que en tots aquests casos La referèncja,
jndistjnta i oberta a tots dos gèneres, produïda per

Les més attes instàncies Legistatives, no pot ser

contrària a[s principìs d'igualtat, respecte i no dis-

crimjnació que justifiquen aquest apartat.
Exem ples:
"La Constitució es fonamenta en La indissoLubte unitat de

La nació espanyoLa, pàtria comuna i indívisibLe de tots els

espanyols, j reconeix i garanteix eL dret a L'autonomia de

Les nacionaLitats i de Les regions que [a integren i La soti-
daritat entre totes elles." (Constitució espanyola, TítoL pre-

Liminar, art.2)
"Els esponyols són ìguaLs davant [a LLei, sense que pugui

prevaler cap dìscriminacìó per raó de naìxença, raça, sexe,

--



reLigió, opinió o qua[sevoL attra condició o circumstància
personaI o socia[." (Constitució espanyota, cap. Z arl. J,4)

"Tothom qui visqui aLs Països Baixos serà tractat en iguaL-
tat de condicions." (Constitució deLs paTsos Baixos,
cap. I, art. 1)

"Tots els ciutadans tenen La mateixa dignitat sociaL i són
iguals davant La ltei, sense discrimjnació de sexe, raça,
LLengua, reLigió, opinions poLítiques ni circumstàncies per-
sonaLs o sociaLs." (Constitució itaLiana, art. 3)
"En aquesta hora solemne en què Catalunya recupera La

seva LLibertat, caL retre homenatge a tots eß homes i dones
que han contribuit a fer-ho possibLe." (Estatut dAutonomia
de Cata[unya, PreàmbuL)

"Per fideLitat a aquests principis i per fer reaLitat et dret
jnalienabLe de Catalunya a L'autogovern, eLs parlamentais
catalons proposen, La Comissió ConstitucionaI deL Congrés
dels Diputats acorda, eL pobte català referma i les Corts
Generats ratifiquen e[ present Estatut." (Estatut d,Auto-
nomia de Catalunya, Preàmbul)
"1. ALs efectes deI present Estatut, gaudeixen de La con-
dìció política de cat que, d'a-
cord amb Les [teis veTnatge
administratiu a qua Lunya.
"2. Gaudeixen, com definits
en aquest Estatut els ciutadans espanyols residents a L,es-
tranger que hagin tingut a Catalunya eL darrer veïnatge
administratiu, i que acreditin aquesta condició aI cor-
responent consoLat d'Espanya. També gaudiran d,aquests
drets [[urs descendents inscrits com a espanyols, si ho
sol.Liciten així, en [a forma que determini La LLei de L'Estat.,,
(Estatut dAutonomia de Catatunya, Títol I, art. 6)

Solucions que no ho són

A[ costat del recomanabte abandonament de certes
fórmules més o menys fossiljtzades per una tradi-
ció dubtosa i que podien ìmp[icar un caràcter ser-
viI o d'innecessària submissió de L'administrat res-
pecte a [îdmìnistracjó i ets seus càrrecs (recordem,
per exempte, ['ús de suplicar en so[.ticituds ì petì-
cjons, atlà on n'hj ha prou amb sol.licìtar o dema-
nar), un [[enguatge administratiu reatjsta, respec-

tuós i no discriminador per raó del gènere no ha
d'ignorar Les possibiLitats de [a ltengua per adreçar-
se amb tractaments adequats aLs seus destjnataris,
sìguìn dones o homes. 5i bé t'ap[ìcació d'aquest
prìncipì no haurja de ser objecte de djficultats, sí
que presenta encara certs probLemes, especialment
de tipus formal, ats més freqüents dels quals ens
hem referit.

A part aquestes qüestions formats, avuj s'observa
també una certa tendència a fer gata -sovint per
mitjà de fórmutes redundants, formalment incòmo-
des o artificiosament repetjtives (per exemp[e
amic/iga, veí/i'na, persones trebaLLadores, persones
paftícipants, persones cìutadanes, etc.)- de [a justa
votuntat de no discriminacìó per raó de gènere. Si
bé des d'un punt de vjsta administratiu j tingüístic
no hj ha cap objeccjó a fer [a defensa d'aquest prin-
cìpi, aquesta tendència no sembLa, però, recomana-
ble si es pretén de no recarregar els escrits j docu-
ments amb duplìcacions ì perífrasìs artìficìoses i, per
això mateix, probablement a[[unyades d'un estjI
directe i ctar.

Les formes alternatives basades en l'ús de [a barra
ì Les marques de flexió corresponents (els/Les can-
didats/ates, dístingíts/ides senyors/ores, etc.), tant
com e[ recurs aI mot persona (les persones concnr-
sants, les persones Lectores, etc.) no soten aportar,
en definitiva, més que un signe de voluntat reivjn-
djcativa que no reso[, de fet, cap djficultat no saL-
vabte per altres mitjans i que introduejx en eLs

escrits una artificjositat que ets aLtunya de [a breu
sìmplìcitat que [Admìnistració haurja de fer divisa
de les seves comunicacions.

trati us/ives i su b a ltern s/ ernes.



Breu

1. Adopcìó deL tractament de vós, que evita en molts casos La marca de gènere:

aprofito I'avinentesa per saludar-vos ben atentament.

2. Adopcìó de [a forma femenina sempre que n'hì hagì:

a Ic a Id e/ a Lc a Id e ss a, a rq uí tecte/ a rq u i te cta.

3. Adopció de [a forma invariable només quan no n'hi ha de femenjna:

Ia so!.Licitant, Ia contríbuent, la cap.

4. Adopció de formes invariabLes marcades amb artictes, adjectius o particìpìs:
un contribuent moros/una contribuent morosa, cap administratíu/cap administratìva.

5. Adopció, quan sìgui possibte, de noms cot.Lectius, per evìtar les formes dob[es:

I'aLumnat en comptes de els/les alumnes, el personal en comptes de eß/les treballadors/es.

6. Des deL punt de vìsta gramatica[, La forma mascuUna de[s noms pot tenir un caràcter neutre,

és a dir, pot referir-se sjmuLtàniament a homes i dones:

Unió General de Treballadors, casal d'avis, els artistes convidats.


