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S’ha començat a estendre l’ús d’aquest
terme per a designar les cruïlles de
carreteres en què hi ha un espai circu-
lar (o a vegades lleugerament ovalat )
central generalment enjardinat o
empedrat i que obliga els vehicles a fer
un recorregut tot al voltant; d’aquesta
manera s’eviten els encreuaments en
un mateix nivell, cosa que sempre
resulta conflictiva i perillosa.

Però ens fa estrany l’ús d’aquest
mot en català per a indicar aquest sis-
tema de distribució del trànsit, ús tan-
mateix no recollit en els diccionaris. Per
què se’n diu rotonda? És que té real-
ment cap semblança o analogia amb
el que entenem per «rotonda»? I si no
n’hi té cap, per què ho diem així? 

El mot rotonda és un italianisme
que ha estat admès en totes les llen-
gües per a indicar un edifici de planta
circular o també la part d’una façana
de planta circular. En aquesta accepció
el mot figura en tots els diccionaris
catalans. Les formes corresponents en
les altres llengües són: cast. rotonda,
fr. rotonde, ang. rotunda (llatinisme en
lloc del mot italià). Com veiem, es
tracta d’un terme universal, emprat en
totes les llengües del nostre entorn per
a un concepte especialitzat. Doncs, és
ben lògic que anàlogament en català
també l’hàgim admès.

Però el castellà usa aquest mateix
terme per al concepte viari descrit. És
l’única llengua que ho fa, bé per ita-
lianisme bé per ampliació semàntica
del mot manllevat. Ara, en català
aquesta ampliació no la veiem gens
lògica ni creiem que encaixi gens dins
la nostra llengua. Aquestes amplia-
cions semàntiques de mots existents,
fetes a imitació de la llengua domi-
nant, solen ésser molt forçades i
generalment no són genuïnes. En la
nostra llengua, només són explica-
bles, doncs, per subordinació. Aquest
és un punt que ha estat poc analitzat
fins ara (en el cas del català) i que cal-
dria estudiar amb detall1. Per això no
creiem acceptable en català el terme
esmentat per a l’accepció de què par-

lem, com tampoc no l’han acceptat
les llengües restants. Vegem-ne les
solucions emprades per a l’equivalent
del castellà rotonda: fr. rond-point /
carrefour (giratoire ), it. isola rotazio-
nale (hi ha també el terme coppa
giratoria, que es refereix a un objecte
de funció semblant), ang. rounda-
bout / rotary.

Cal dir que l’italià usa popular-
ment, a causa de la forma que adopta,
el mot rotonda, ús que no figura en
els diccionaris però que és explicable
com a forma substantivada de l’adjec-
tiu rotondo -a, «rodó -ona». Ara, lle-
vat d’aquesta llengua, no és versem-
blant l’ús de rotonda, com a mot
popular, per a aquest terme de circu-
lació. I, d’una altra banda, no se li veu
cap analogia amb el terme arquitectò-
nic, si no és la característica comuna
de la forma circular. Per això, creiem
que no té cap justificació usar en
català, en aquest cas, un italianisme
que només és emprat unànimement
en totes les llengües com a terme
específic d’arquitectura. I pel sol fet
que només el castellà hagi recorregut
a l’ús de d’aquest mot, no hi veiem
motiu per a fer-ho també en català.
No és acceptable com a manlleu a l’i-
talià ni com a ampliació semàntica per
analogia amb la rotonda arquitectò-
nica. Sembla prou evident, doncs, que
usar en català rotonda com a terme
viari és un calc –un calc més– del cas-
tellà, i que l’ús d’aquest mot en la nos-
tra llengua resulta artificial i inade-
quat. No oblidem que en italià rotonda
significa precisament «rodona», i al
capdavall aquesta és exactament la
forma de l’objecte descrit. I així, hem
sentit persones que espontàniament
l’anomenen d’aquesta manera: rodo -
na, mot que el DCBV defineix com
«figura circular; objecte de forma cir-
cular; cercle». Hi ha qui ha proposat
dir-ne plaça rodona, terme que també
sembla bo però no serveix per a tots
els casos; efectivament no sempre és
pròpiament una plaça, mot que signi-
fica «espai públic rectangular, trape-

zial, quadrat o circular, sense edificar,
situat a l’interior d’una població». Per
la qual cosa creiem que el terme plaça
rodona pot servir en determinats
casos, però no sempre; d’una manera
general podem emprar rodona, sobre-
tot en els casos en què no hi ha prò-
piament una plaça.

Com hem vist abans, hi ha coin-
cidència entre les diferents llengües a
emprar solucions basades en el mot
giratori (o rotatori ). Els mitjans de
comunicació fan servir, ultra el contro-
vertit rotonda, el terme giratori, sem-
blant a les solucions de les altres llen-
gües. Els diccionaris catalans recullen
aquest mot només com a adjectiu gira-
tori -òria, però es podria acceptar
també com a substantiu. Hi ha encara
la possibilitat de fer-ne cruïlla giratòria.
De tota manera, potser encara hi
encaixa millor amb el significat real el
terme girador; efectivament l’adjectiu
girador -a, admès en els diccionaris,
significa bàsicament «que gira o ser-
veix per a girar».

Hi ha també qui ha proposat
alguna altra solució ben diferent i ori-
ginal, com ara tortell, mot que, tot i
que pot semblar fora de to, potser es
podria intentar de fer circular.

Com a conclusió, sembla que, de
moment i mentre no es troba una
solució millor, potser la forma més
natural és dir-ne rodona. Altrament,
cal re conèixer que giratori, potser dis-
cutible però acceptable, té l’avantatge
que és un terme que ha estat difós,
com hem indicat, per alguns mitjans
de comunicació.u

1. En una altra ocasió en parlarem més a fons.
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