
ati~rada. El portcr I'ha hlocat! Mira con1 bloca 
aqucst portcr! Quina parada. manoi! Qiiina alu- 
rada. xiquet! Si. quan jo jugavii ;I futbul d&mx 
hlocar. verh catalanissiin. que 16 el dcihle sentit 
d'interceptar i d'agnfar In pilota. 

«Despeje.. Desemharas, Enhandida. El dc:fcrrsrr de- 
s~nil~orriswi In ririinciri. Qiritirr ~ .~hnní l i í I~i  171t.s 

o/>'>rr""n. ilfli! 
«Golejada>,. Paraula d'importacii, castellana. nascuda 

del costuni de Ier Iii terminaci6 castellana «-ear,,. 
.<-ea,,. semprc 'cjar'. 'eja'. Segoris el nieu modest 
parcr. fdra molt nies hona la paratila fiolrií/(r. com 
diem ~ii,qrimlo~ ,getirirrln. ocel111dn. fincrrr~rrlri... quan 
volem indicar que hi ha hona quantitat de cada co- 
sa d'aqursles. Hn ,qircitiy~ii per p'olndri. Li Ir(i c1ii;nr 
(r«l~ríl~r. BC que iil nieu temps deiem pana o pana- 
dera (del verh et~lprriinr. potser. que vol dir escla- 
far sota un pes. cruixir sota una farda). Cinc, n zera 
qiriiin pntiíi! 1~; /ILI clrivnt 1r11n pntrnderlr! 

eRcgatcm. qregatn. Retall. Tall. Tallsda. Esquivada. 
Passejada. Fer una finta (no amh el peu. sin6 aiiib 

el cos). A<li~<>rr jirgldor ré irri rrrrrll ercrl~l<~nl. Tii, t iri  

1111li.v rmir! Es veritat que inllrrr tiimbé Iio diuen d'iii- 
rerceptnr, pero tina cosa no treu I'altra: es poden dir 
lote? dues. en el cas corresponent. En el meu 
temps. centrar era de l'ordre del diii per ;r indicar 
comhiiiar. servir la pilota a un altrc de I'equip: 
Ceiirrrr. tioi. no tnlli.~ /un/! Igualmeni entrar per a 
indicar opugnar un contrari a fi de prendre-li la pi- 
lota: Entr~i'l. ~nrrn'l! l quan un porter es Ilenqava a 
desviar (3 a hlocar la pilota: Qrrirrri Ilr~ii~(rrln. ~t~ritir)i! 

1, ja que I i i  som. vull explicar per qut. el Barqa 6s 
forca menys que un club: per la llengua normal que 
parlen a can B a r p .  la qual és el ciisicllR i ,  per cert. 
hen parlat- i la llengua que hi apuiiyaleii. la qual és el 
catala. Des dels ;ilts dirigcnts fins a I'últim suplent 
parlen un catala que fa pena de sentir. Un cluh on no 
hi ha scnsihilitat i respecte per al cül;ilX no pot ser 
mai mis  que un cliih; és una cosa poc Iien constituida 
i iiiestable. híhridii pcr la manen d'ideiititat i. conse- 
qüentmeni, sensc fruits, sense gols. 

Les tosses, les moles i les toses 

o semprc les iiiuntanyes responen exactiimcnl al N conjunt de trcts foriiials de que liom es val pe r a  
~Iclinir-lci N'lii ha. per exeniple. sense iin cim inequí- 
voc. que si hé es presetiten segons un cnihalnm consi- 
derahlc p o t s e r  elevat abruptanient i l o l  en arri- 
bar al capdainunt s'aplaiien i mostren un tipus de 
relleu poc accentuat. hdliuc del tot pla en alguncs. 

Aquesta mena de muntiinyes. diferenciiidcs mCs 
que més per I'aspecte d'aqueixa porció siiperior. sdn 
anomenades ross~,,s (si aquella par1 superior 6s mL:s o 
meiivs ondulada) o iiiolc~.~ (si hi prcscnicn un plancll). 
Per altrii banda. el.; vessiinls dcls dos rellcus solen ser 
rostos; perb m& escarpills. o cncinglcrats. cn les mo- 
les: i més honyeguts (digucni anih hnri!ts successiiis) 
en les losses. 

Precisamcnl iiqucstcs caractcrístiqucs de vora es- 
carpada. dc planell supcrior ras i de perínietre si fa 
no fa arrodrinit -coiii suggcreis cl noni de itiol(i- 
fan que les mciles siguin utis relleiis prou inconfusi- 
hles dins el paisatge: Ilurs contorns. hen delinits. les 
ailleii en certn iiiiiiiera o desrrien nctanicnt dinlrc cl 

conjunt de qu2 puguin formar part. Ho veurcm hen 
clar cvocant tan sols algunes de les munianycs que 
porten aquest apeldatiu. con1 Irr Mr~lri. a Siinl I~lrirenq 
del Munt (al capdamunt de la qiial només es pot arri- 
har pcr un caini de grau). 10 iiiolo 1 1 ~  Lord. Ir! (Ir I.lrr- 
hprin o la de Colldeioii. 

, , , : , , . ,  - ,.,-.,'..:..';i~,:,!. i i  . , , , ,  , :,;,, 

1.3 p:iil,?iaiilla cii O,#L oci!l,i i.5 CI, hona oarl , o i o s ~  f .  Dei :al: 
escail ddi:omenii-:ti c~ l l cada .  



Com a nom d'un determinat tipus de muntanya. 
la toiso abunda sobrelot als Pirineus cerdans, i val a 
dir que la definició que el diccionari Alcover-Moll i 
la GEC en fan -<<elevaci6 del terreny arnpla i ondu- 
lada.- escau proii hé a les tosses d'aqucsia contrada 
(la rossu Pliinrr Oc, Llrs, la tossu d'Er, etc.), que pre- 
senten, realment. un aspecte voluminós i honycgut: 
en definitiva, feixuc. . 

En canvi. per exemple. sembla que al nord-est del 
Principal nti n'hi ha gaires. de tosscs. Amb tot. en te- 
nini tres de gairebé juntes al Collsacahra. a III vura 
ahnipta que fa damunt la plana d'en Bas (la 1u.ssii de 
Sant Miqiiel, la de Piberrint i la de Pirjolriir). Per con- 
tra, sc'n irohen ara i adés cap al sud-oest. Esnienteni. 
entre el hon reguitzell que hom en poi retreure. unes 
quantes de Ics que coneixem o quc reporta el 
DECLC: la rosso de Morirhrri (conca d'bdena). que 
dirícm que Ié més aspcctc de mula que de tossa: la 
tossa <le Vi<rn?rrr, a la serra de Cardó; In Tossa, dita 
simplement així. a Tivissa; la / ~ i . ~ . s ~ r  rle /ir Reina. als 
Ports de Beseit. Coromines n'esmenta encara Iins 
cap a Castelló de la Plana. n mis de dues de inallor- 
quines. del tcrme de Lluc. 

Del primitiu ros. i en especial de I'accepció d'a- 
quest niot. que designa la q a r t  més alta del c:ip. la 
rcgió compresa entre les dues banyes dels animals 
del bestiar hoví, c>ví i cahrum». i scguint la tendencia 
d'aplicar nietaloricnment nonis del cns corn a apelda- 
tiu d'accidents geogrhfics, tenim per derivació irrsvri i. 
així mateix. tossal. 

La 11 de. 1r1.s és oherta (el diccionari Alcover-Moll i 
el Coromines gralien tds): hauríem d'esperar. doncs. 
quc la de rossa també ho los. Efectivament. eii rnults 
llocs ja la hi pronuiicien. perb no pertot arreu: al Piri- 
neu es pronuncia sovint tancada (així a Ics cerdanes, 
a la rosso Pelii<iu del Port del Comte ...). 

En la GEC. r r ~ s  figura com a sinhnim de lossu, en 
la seva accepció orografica. En tcnim iin exemple en 
el toponim 1o.s Pc<ltir. al camp de Lliria. el munlanyam 
que separa la val1 Dona del harranc de Carraixct. 

Molrr figura com a termc propi en el Ikxic de la 
geomorfologia. Les moles dels gomorlolegs són, 
pero. més aviat turons. 

En la toponímia del País Valenci$. de les Balears i 
del sud del Principal s'hi trohen moltes moles. Pierre 
Deffontaines diu. pcr cxemple, que la regió del sud 
de Morella (I'Alt Maestrat i I'Alcalatén. perla conca 
de I'Ali Millars) nés un país de moles i moletesn. 
Pero, de muntanyes -i grans muntanyes- que du- 
guin el nom de niola, n'hi ha per totes les terres de 
llengua catalana on la morfologia ho pcrmcli. co- 
menqant ja per les matcixes Corberes on tenim. en- 
tre altres. la mola del Ca.stell ri'bprrl. En a l~unes  de 

les zones o11 abunden més aquests relleus. el pohle 
n'hi distingeix de diferents tipiis Així. a Mallorca tro- 
bem moles. nioleres i rrioleroris: i. a Vallada (la Coste- 
ra), riol<,s. rrioletes i renioles. 

La plataforma amh qut. acaben. sohretot si són 
roeoses, és la cap(.rirln (DECLC). Així, per cxcmplc a 
la val1 del Flamiccll. tcnim la cnp~olia del Briri, a As- 
iell: i. més cap al sud. lri Crcp~rirlu. al planell de carena 
de la serra de la Bastida on es troba I'erniita de Santa 
Maria de Bellera. El niot cap<iirlri no manca tampoc 
en el catala oriental ni en el meridional. 

A la Cerdanya i ii Andorra hi ha cims dc testa pe- 
lada que rehen el nom de t»se.s. la lri.s<r tl'Alp. per 
exemple. No hem de conlondre aquest mot. que tf o 
nhcrla i s sonora. i que és cl participi del verh con(lr<,. 
o sia i: .~~/~iilor.  amh tossa. Gosaríem ilir qiie la tosa so- 
vint és el cim quc t i  una tossa. Tarimalcix. tot i que 
els replaiis. els plans ondulats dels alts de le< tosses. 
solen prestar-se al pasluriitge. és més prohahle que 
amh el mot toso no es faci referencia a cap activitai 
relacionada amh el món de la ramaderia allí practica- 
da. ans més aviat semhla que s'hi vulgui tlescriure un 
cim que. com acahcm de dir. es mostra pclai. Toru. 
aleshores. equivaldria a e'tcrreny descarnat, aridn; tal- 
ment com els Iup6ninis relativament Ireqüents Crrl- 
brll. Ctilherrr o C'olbrr (o, amb una velarirzació rnés 
intensa de la l. C~rirhrll. Corrhcro i C~rirhrr) que. en ge- 
neral. trohem aplicats a indrets pelats, sia tota una 
partida dc lcrra significativamcnt crma. una esllavis- 
sada. o encara. una muntanya amh el cim nii. pedre- 
gús o desproveit de vc~etaci6 (aixi, per exemple. el 
hoii!: rlc Ir7 C'arthrro. al poblc and»rr:i de Sant Julia dc 
Loria). 

Torn. de vegadcs apiireix en el noiii de I':iccideni 
gcogd~lic com a elelnent espccificatiu de la denomina- 
cid. i Ilavi~rs es pot presentar tal qual o hé aglutinat 
amb algun terme topogrific. Esmenteni com ;i exeni- 
plc d'aquest segon cns el niorrril (Ir Srrr~i/ovo. sohre 
Sant flipblil de Voltregi (Osona). a la serra de Sohre- 
munt. El vessani que dúna a la Plana de Vic és cobert 
d'una maznífica baga. pero el hosc de pins A s  a dir, la 
haga- no ultrapassa In carena. que. altranielit. es veu 
pelada. 

Com a exeniplc de tr~so lent de determinatiu piir. 
no cal sin6 evocar la co/lndi> rli. TOsrs. cami habitual 
fins no fa gairc dels biircelonins per a accedir :i la 
Ccrdanya. i que molta gcni eslrafi bhrbaramcnt 
dient-ne de ~~7osses,~.  

7i)s11, pero. rin t s  cap apel-latiu, sin6 tan sols el 
nom amb qiik hom coneix uns concrets i determinats 
cims de la nosira geografia. És a dir. una denomina- 
ció no extrapolahlc a alircs cims, ni que aqucsts es 
prescnlin amb unes característiques semhlants. 


