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Els valencians tenim un ampli repertori
lèxic per a denominar els diferents
colps que és possible donar i rebre.
N’analitzarem uns quants.

calbot
Un calbot és un colp pegat amb la mà
al cap, especialment a la coroneta. El
Diccionari català-valencià-balear defi-
neix aquest mot així: «Cop pegat
amb la mà closa al cap.» Malgrat tot,
els valencians normalment associem
la paraula calbot amb la idea de
«colp pegat amb la mà oberta»,
encara que també es pot pegar amb
la mà tancada.

El lingüista castellonenc Germà
Colón Domènech, en el treball titulat
«Valencià calbot, colp al cap»1, defi-
neix el calbot com a: «colp donat al
clatell amb el palmell». Aquesta defini-
ció és molt millor que la del DCVB,
però cal fer-hi algunes precisions. Un
colp pegat a qualsevol part amb el pal-
mell de la mà és una palme-
llada o una palmada, però
aquests noms s’utilitzen habi-
tualment per a designar un colp
suau i amistós, com ara les pal-
mades que donem a un amic a
l’esquena o la palmellada que
ens peguem al front en adonar-
nos de sobte d’alguna cosa a
què donàvem voltes feia estona
i no acabàvem de veure clara.
Si el colp el peguem amb la mà
oberta al clatell o bescoll, serà
una clatellada, bescollada o
carxot; si el peguem a la galta,
una bufetada o galtada; si el
peguem a les natges, un bate-
cul o baticul i si el peguem a
qualsevol part del cos (a l’es-
quena, al braç o a la cama, però
també a la cara o al cap) serà
una cirereta. Un calbot és un
colp pegat amb la mà al cap,
especialment a la coroneta. Sol
ser amb la mà oberta, però
també pot ser amb la mà tan-
cada. Si es pega amb la mà
oberta, es colpeja amb la part

posterior dels dits i si es pega amb la
mà tancada, es colpeja amb les falan-
gines, mai amb les falanges ni amb els
artells. El colp que es dóna al cap amb
la mà tancada, pegant de raspalló amb
el nuc del dit del mig, és una cinqueta
o un gínjol, no un calbot. El colp que

es pega colpejant amb les falanges al
cap, a la cara o a qualsevol part del
cos, és una punyada. El calbot és un
colp que no fa mai ni sang ni bony. Tot
açò fa referència al calbot que peguem
a una persona. Ara bé, quan matem
un conill de calbot, el colp li’l peguem
amb la mà oberta, però amb el cantell
de la mà, com si fóra un colp de
karate. El calbot que peguem al xiquet,
encara que li faça mal, podríem dir que
és un colp amistós. El calbot que
peguem al pobre conill no té res d’a-
mistós: el desnuquem i el matem.

Diem que alguna cosa ens ha suc-
ceït de calbot quan s’ha originat per
casualitat, involuntàriament, en fer una
altra cosa. Aquesta locució valenciana
equival a la castellana de chiripa.

Les expressions de calbot i mig i
de pa i calbot volen dir de poc valor,
de poca importància, i tenen el mateix
significat que les locucions de quinzet
i mig i de pa sucat amb oli, que equi-

valen a les castellanes de moron-
danga i de chicha y nabo.

llambroixada
Una llambroixada és un colp
fort pegat amb un objecte con-
tundent. Literalment significa
«colp pegat amb un llambroix»,
que és una eina de ferrer usada
per a rebaixar la part inferior de
la pota de les cavalleries abans
de posar-los les ferradures, for-
mada per una planxa de ferro
acerat disposada en forma de
pala, amb boca tallant i voreres
amb barana, i que té un mànec
de fusta.

Sinònims de llambroixada
són mantinada, socotada i el
normatiu buscallada.

Una mantinada significa, lite-
ralment, «colp pegat amb un
mantí», que és el nom que es
dóna al mànec de determinades
aïnes agrícoles. El mot manti-
nada era d’ús habitual a Caste-
lló de la Plana en els anys qua-
ranta i cinquanta com a sinònim
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Quan hom recerca en
la immensitat del llen-
guatge popular s’adona
de dos fets: com és de
rica i coherent la parla
de la gent –hereva de
necessitats expressives
ancestrals–, però
també amb quina facili-
tat cau en desús bona
part d’aquest patri-
moni. El cas del camp
semàntic dels colps
n’és un exemple diàfan.
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de colp contundent. Actualment ha caigut en desús, tot i que
a vegades encara se sent.

La paraula socotada ha estat àm pliament emprada en el
meu Alcoi natal per a denominar un colp fort, però cada
vegada s’usa menys.

jassinada
Una jassinada és un colp sec i violent que rep algú en caure
d’una certa altura colpejant estrepitosament amb tot el cos en
terra, com per exemple si cau d’esquena.

Si algú ensopega i cau de genollons, es pega una geno-
llada; si s’esvara i cau de cul, una culada; si es pega un colp
al cap, una cabada o una cabotada, i si el colp és bastant fort,
un tossoló, tossarró o tussarró. El colp que hom dóna en
topar és un topaló, topetó o topada. Un colp fort i violent,
en general, és una tamborinada o una tabalada.

El mot jassinada, a primer cop d’ull, sembla derivar de jàs-
sina (= biga mestra). El colp descrit podria recordar-nos el colp
d’una jàssina en caure a terra. Però la veritat és que no ho veig
gens clar. Buscar una paraula tan poc corrent com jàssina per
a crear un derivat d’ús habitual em sembla, si més no, estrany.
Probablement l’origen és un altre de ben diferent.

Vocables equivalents de jassinada podrien ser els valencians
tamborinada, tabalada, jassada i gossada, com també el
normatiu esclaterada.

Els mots valencians socotada, jassinada, cabada, topaló,
topetó, tossarró, tussarró, jassada, llambroixada, manti-
nada i cinqueta no els recull el DIEC. Les paraules cirereta,
gossada i gínjol les recull en altres accepcions, però no en la
de colp. Considere que és imprescindible que els nostres dic-
cionaris normatius arrepleguen totes aquestes paraules valen-
cianes que encara són ben vives, que s’incorporen a la llengua
literària i a la llengua estàndard i que siguen usades amb nor-
malitat de manera quotidiana per tothom. La llengua catalana
no es pot permetre balafiar la seua riquesa lèxica.

I, abans d’acabar aquest article sobre els colps en valencià,
vull fer una consideració sobre la forma colp. El DIEC inclou
colp com a forma se cundària i cop com a forma principal. Con-
sidere que colp hauria de ser la forma principal, perquè és la
que més s’acosta al seu ètim llatí i, a més a més, perquè els seus
derivats no donen lloc a confusions, mentre que els derivats de
cop es confonen amb els derivats de cóp, amb els de copa i
amb els de copiar. Així, el que dóna o pretén donar un colp
d’estat, hem de dir que és un colpista, perquè si diem que és
un copista pensarem que és algú que es dedica a fer còpies.
Per a denominar la quantitat que es pren d’una beguda alcohò-
lica (una copa, un got, etc.) i que sovint es beu d’un colp, en
valencià nordmeridional és habitual la denominació colpet,
diminutiu de colp. Evidentment no es pot dir un copet perquè
ens faria pensar, per exemple, en un copet d’enciam. Lamen -
tablement el TERMCAT s’ha hagut d’inventar per a aquest con-
cepte el mot xopet, que no és més que la catalanització del
vocable castellà chupito, quan els valencians tenim una paraula
autòctona que usem amb normalitat. Espere que en la pròxima
edició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans s’incloga
colp com a forma principal i cop com a secundària, de la
mateixa manera que en l’edició actual s’inclouen carabassa i
caragol com a formes principals i carbassa i cargol, que eren
les formes principals del Fabra, remeten a aquelles.u
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1. Dins Estudis de Filologia Catalana i Romànica, 1997, p. 229.


