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L'ús del casc 
per Duvid Cu.sellns 

Malgrat quepel títol pugui semblar que volein fer 
una dissenació sobre educació viiria. aquest no Cs cl 
nostre objectiu. sin6 que eiis referim aun allrc ús del 
mot casc. Si heu escoltat la noslra estimada televisi6 
catalana, us haurcu adonat de I'ús coniinuat de casc 
antic, en lloc de hrirri ve11 d'una ciutat. Quan a la 
televisió parlcn del casc antic, semprc ciis queda el 
duhte de saber de que parleii: i,d'un casc dcls pritiiers 
motoristes -i, per tant, molt anlic- o d'un barri 
d'una ciutat? En una ciutat com Girona, mai dc la 
vida, a cap gironí, no se li acudiriade parlar del cose 
anric, i suposo que aixb no és degui a cap dicerkncia 
rellevant entre el barri vell de Girona i el d'alírcs 
poblacions. A Barcelona, pcr cxemple, el nom 
tradicional del harri Es Ci~ituz Vellu (mai no se'ns 
acudiria parlar de la ciltrat unrigu). Doncs, per que 
parlcn del case antic? Potser ja Es hora que els qui 
dirigeixen els miljans de coniuiiicaci6 s'adonin que 
lallengua barcelonina esvh molt inés castellanitzada 
que els parlars d'altres contrades, i que iio 6s bo que 
intentin ter-nos perdrc Ics Iorines genuines als qui 
encara les conscrvem. 

Evidentment, aixb no passa únicamcni amb aquest 
mot. 1, perno fugir de I'educació viiria, podcm citar 
també el cas del cinruró, un mot que alterna amb miida 
i que després es converteix en elcirituró de rondo.. on 
s'emprendos mots que tenen el mateix significat, un 
exemple clar de redundancia. Si no hi ha iicccssitat 
de tenir dos mots que dcsignin exactament el mateix, 
menys es veu la necessitat de crear-nc un altre anib la 
unió d'aquests dos. 1, pera inés inri, totes tres formcs 
han estat admescs en el nou diccionari de I'Institul 
d'Estudis Catalans (IEC). Eii el diccionari Fahra no- 
més hi constava el canlide rorrdu; sembla, pero, quc 
unacarreteru de rondo només té la diferencia d'am- 
plada i de paviinent respecte al carníde ronda, pcr la 
qual cosa cns sembla inolt inés justificat d'usar el 
mot ronda i prou (niiigú no havia parlat mai d'un 
camlde cinturó). Pcrb, diaiitre!, és molt més senzill 
d'acontentar tothom introduint en cl diccioiiari tres 
formcs lingüístiques diferents per a anomcnar el 

maícix concepte que no pas kr una tria. A més. per 
acabar-hri d'adobar, tamhé existeix el siniinirn cir- 
currivnl~loció. 

En canvi. en una altra conslrucció tiiodenia. iiiolt 
usada aclualnietit eii les carreteres. el diccionari del 
IEC encara nri s'ha definil rcspcctc a cap inot: plncu 
rodonci, girurori, roioii.d«. Potser ques ta  indciiilicii, 
fa pensar que la Iornia corrccla ésplri(:ri rorloi,a i que 
no cal cnwar-la eii el diccionari. ja que simplciiiciil 
és el resultat d'ajuntar un rioiii i un adjectiu ja cxis- 
Lciils. Igualnieiil., girrirori és un niot que. Iol i nri coiis- 
tar en cap diccionari. 6s possihlc de crear a partir dc 
l'adjectiu giratori -6rir1 (igual con1 Ira passnl aiiib 
mrits scniblanis, coriicrnil~nl«rori). Eii canvi. roroiirlo 
6s un mol ja existeiit en el Iexic d'arquitccliira. pcrh 
amb un allre signilical: pcr Lant, és iiioll. prohahle 
que acluesl ús sigui pcr iiiilu?nciadel castelli. Ileti~ua 
quc admet aquest altre sigiiificat del moí. 

Nosaltres, doncs. aconsellcrii d'crripriir: 

- bar r i  ve11 d'una ~ i l i t a t  
- Ciutat Vella (nom tiadiciotial a Barcelona) 
- ronda  i prou 
- gira tor i  (o  placa rodnna)  
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