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LÈXIC

No el poseu de cap per avall!
David Casellas i Gispert

Cmolt estranyes i que no recordo que mai cap per-

boca per avall i 
boca per amunt

-
dard imposada que només cerca la semblança amb la llen-

el llenguatge publicitari, on sovint els anuncis de la televi-
sió o la ràdio són pensats en llengua castellana i, en tot cas, 

de paraules que es fan en aquella llengua difícilment seran 
adequats en català.

En la meva llengua materna les coses o els objectes sem-
de cap per avall o de cap per amunt; mai no 

boca referit a objectes: 
« cap per avall  (i no pas: 

boca per avall .
Però, és clar, referint-nos a un producte que conté el mot 

boca en el seu nom comercial (Bocadelia

pensat per a la llengua castellana, sense imaginar-nos que en 

capgirar un objecte, també sembla lògic que parlem del cap i 
no pas de la boca

el mot cap

superior. El cap del nas, de la llengua. Els caps dels 
dits. El cap del fèmur. El cap i la cua d’una columna en 
marxa...» (Diccionari de la llengua catalana, IEC).

capdamunt i capdavall anar cap per avall una 
-

nyar que en català els objectes els col·loquem cap per amunt 
o cap per avall.

-
quades varien força segons la parla dels diversos indrets: de 
bocaterrosa o de panxa enlaire; de panxa per amunt o de 

panxa per avall (Diccionari català-valencià-balear); de 
panxa en amunt o de panxa en avall, i de cul en amunt 
o de cul en avall (dit al País Valencià); a bocons o de 
sobines; a bocadents, de boca a terra... En canvi, quan 
les persones no estan ajagudes, sinó en posició invertida, 
farem servir de cap per avall.

-
boca per avall i boca 

per amunt

més genuïnes, em fa decidir clarament a favor de reivin-
dicar totes les que són més genuïnes i pròpies de cada 

 de bocaterrosa de panxa per avall...) 
 de boca per avall»). 

 de panxa enlaire de panxa per amunt...) 
 de boca per amunt

«El gimnasta camina de cap per avall de 
boca per avall).

-

calcada de les del castellà representa un empobriment més 

coses, mentre que el català fa servir locucions diferents 

la nostra parla. uUn envàs posat de cap per avall


