
E l verb ensorrar, a més d’enfonsar
a la sorra, arruïnar algú o enfon-
sar-se un sostre, un edifici, etc.,

pot expressar també un sentiment:
Aquella pèrdua el va ensorrar, El que li
has dit l’ha deixat ensorrat, És un home
ensorrat. És un altre exemple que po -
dem afegir al dels mots que emprem
per a expressar estats d’ànim, sensa-
cions o sentiments, formats a partir de
referents procedents de la vida quoti-
diana, de l’entorn o de la història.
(Vegeu «Llaurar tort», LLENGUA NACIO-
NAL, núm. 39, pp. 5-7.) 

En el català actual, a més de polisè-
mica, ensorrar és una paraula molt viva.
I sospito que també força antiga. Segu-
rament més i tot que la primera docu-
mentació de què tenim constància,
extreta del Lacavalleria (1696), segons
la dada aportada per Coromines. La
meva sospita es basa en la lluita que
han mantingut amb el mar algunes
poblacions del nostre litoral al llarg de
la història. Un exemple excel·lent ens
l’ofereix la mateixa ciutat de Barcelona,
la qual, com és sabut, arribà a ser la
capital d’un gran imperi marítim, tot i
que no disposava d’un port navegable
mínimament segur i espaiós. No és pas
casual que l’any 1229, quan Jaume I
va reunir un fort contingent de naus
(tan fort «que tota la mar era blanca de
veles, tant era gran l’estol») per a con-
querir Mallorca, ho fes al port de Salou,
en comptes de la petita badia que hi
havia entre el Puig de les Falcies i el
futur convent de Santa Clara, badia que
aleshores constituïa l’únic espai portuari
de Barcelona i que, justament per això,
ha estat anomenada pels historiadors
port de Jaume I.

Des d’aleshores fins a la primeria del
segle XIX, la lluita titànica per dominar
l’espai marítim de la costa barcelonina
fou una constant històrica que, força
sovint, arribà a extrems dramàtics, amb
fortes tempestes i naufragis que oca-
sionaren dotzenes de morts. Un dels

grans obstacles i perills amb què els
mariners es trobaren fou el de la sorra.
Una sorra que constantment cobria i
esbocinava el dic protector que tan
laboriosament s’anava edificant any
rere any, encallava o ensorrava vaixells,
fet que ocasionava pèrdues enormes (i
famílies també ensorrades), i obligava
a fer una tasca de drenatge i manteni-
ment constants. Les acumulacions de
sorra a l’entorn de l’escullera, sobretot
a la part oriental, arribaven a sobreei-
xir del nivell del mar, motiu pel qual es
formaren zones pantanoses que la ciu-
tat hàbilment anà aprofitant per a
guanyar terreny al mar. Aquest és, en
definitiva, l’origen de l’illa de Maians i,
de retop, el de la barriada de la Barce-
loneta, ordenada construir per Felip V.
Més enllà d’aquesta prou coneguda i
lamentable circumstància històrica, la
manera com els barcelonins han sabut
convertir el que era un obstacle i un
problema en un avantatge i un bé per
a la seva ciutat ens recorda la traça amb
què els pagesos, en aquella mateixa
època, eren capaços de convertir en fei-
xes fèrtils les múltiples i arbrades ondu-
lacions del terreny –fet que causava
admiració a molts forasters, alguns dels
quals en deixaren constància escrita– i
la manera com els raiers del Pirineu eren
capaços de treure profit dels congostos
i desnivells de la seva accidentada oro-
grafia i aprofitaven l’energia dels cor -
rents de rius i rieres per a fer lliscar els
rais pel Segre i les Nogueres fins a tocar
del mar.

Lògicament, a part del verb ensor rar,
el contacte de la gent del país amb el
mar ha generat moltes altres paraules,
sovint també polisèmiques. L’origen de
la majoria és prou evident: mariner,
marinada, marea, maregassa, marejol,
maror, maresma, submarí, marisc, ultra-
marí, embarcar, naufragar, àncora,
ancorar, proa, etc. Anava a apuntar, a
més, mareig i marejar, encara que pot-
ser el seu origen no sempre resulta tan

transparent com en els dels casos ante-
riors. No hi manquen tampoc els múlti-
ples refranys, copiosament recollits en
obres especialitzades, com: A la mar un
peix no s’hi coneix, De gent de mar,
Déu-nos-en-guard, o La mar és una
femella que no deixa anar qui s’acotxa
amb ella; ni les locucions: Anar a tot
drap, a tota vela, a tot vent…

Però on, a parer meu, la relació
home-mar ha donat uns fruits més
esponerosos ha estat en el camp del
lèxic de la construcció de vaixells. Des
dels noms dels oficis que hi intervenien
–mestres d’aixa, remolers, ferrers,
velers, corders, calafatadors, etc.– fins
als noms de les diverses peces de fusta
que s’elaboraven a partir dels troncs
provinents del Montseny, del Montne-
gre o del Pirineu –els pals de les gale-
res, fets generalment d’avet; la carena,
les planxes i els ponts, d’àlber o pi; la
peramola (peça per a encaixar el pal),
de faig; el paramitjal (per a unir la proa
amb la popa), d’alzina; el trencanill (per
a unir el pont i els costats de la nau),
d’alzina…–, passant pels noms de les
diferents embarcacions que al llarg de
la història han sortit de les nostres dras-
sanes: vaixells, galeres, naus, naus baio-
neses, barques, pàmfils, galiotes, llenys,
coques, llaguts…

Amb aquesta enumeració no he
pretès fer una exposició exhaustiva del
lèxic relacionat amb el món del mar.
Sóc conscient que hi manquen nom -
bro ses formes i expressions, i que la
relació que us en presento n’és una
mostra incompleta i arbitrària. El que
en realitat m’interessava fer patent és
que la llengua, qualsevol llengua, cons-
titueix sempre una font de dades va -
luosíssima per a entendre de quina
manera els individus que la parlen
s’han relacionat amb la realitat extra-
lingüística que els envolta, tant si
aquesta era la del món dels raiers del
Pirineu com si es tractava del món
mariner del litoral. Aquest fet, evi-
dentment, només s’explica per la capa-
citat creadora del llenguatge, per la
capacitat que té el llenguatge de qual-
sevol comunitat per a adaptar-se i deli-
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mitar les diferents manifestacions cul-
turals que la mateixa comunitat ha
estat capaç d’elaborar. Si ho observem
bé, la major part de peces i d’embar-
cacions de què parlo en aquest article
provenen de la manipulació i elabora-
ció de la fusta. La intel ·ligència i les
mans humanes els han donat les for-
mes adequades i precises, mentre que
la llengua les ha classificades i refe-
renciades, establint-se així un lligam
poderosíssim, indestriable, entre savie -
sa, tècnica i llenguatge; entre cultura i
llengua. Observeu, a més, que si ajun-
tem aquest desplegament lèxic al con-
junt de mots amb què els raiers desig-
naven les peces que transportaven
(vegeu «La llengua i el món dels rai ers»,
LLENGUA NACIONAL, núm. 41, pp. 13-15),
el nombre de paraules obtingudes a par-
tir de la cultura de la fusta constitueix
un camp semàntic riquíssim, autèntica-
ment enlluernador.

Com en el cas del món dels raiers,
però, avui molts d’aquests mots tenen
un ús certament restringit i, en alguns
casos, fins i tot s’han convertit en au -
tèntiques peces de museu. La realitat és
que molts joves d’avui, no solament les
desconeixen –fet que, d’acord amb els
canvis socials, potser seria normal–, sinó
que amb prou feines si distingeixen
entre llenya i fusta. (No fa pas gaire,
amb motiu de preparar una foguera,
vaig sentir un grup de jovent que es
dirigien al bosc a «buscar fusta per a fer
foc».) I no us penseu pas que us parli
de joves urbans, que en teoria viurien
força d’esquena a moltes de les reali-
tats que la diversitat de la natura els
ofereix. No: el fet que us acabo d’ex-
plicar correspon a una població piri-
nenca, amb una forta relació històrica

amb el món de la fusta i amb un cabal
lèxic riquíssim transmès de pares a fills
justament fins a la generació anterior a
la dels joves esmentats. Si fa no fa, deu
ser el mateix que va passar quan alguns
joves lingüistes de casa nostra es van
entossudir a defensar, contra mestral i
ponent (i el més mínim sentit de la llen-

gua), la incorporació del mot «barco» al
sistema lingüístic del català, menyste-
nint o ignorant les nombroses formes
tradicionals esmentades suara, i que,
només per un seguit de vicissituds i tren-
cacolls històrics, van deixar d’emprar-se
i transmetre’s amb la normalitat i la fluï-
desa que ens hauria agradat.¨
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