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L’encant de la llengua
Cosme Aguiló

L’obra de Joan Veny, un mestissatge de 
bellesa literària i ciència

Pel fet que estic autènticament bruixat per les illes, sovint 
m’he declarat públicament nessiòfil. Avui m’és plaent dir que 
també som venyòfil fins a la medul·la, perquè form part de la 
llau de gent captivada per la persona i l’obra de Joan Veny, 
un home que amb el seu treball constant i amb una humilitat 
gegantina ha fet de Campos la capital catalana de la dialecto-
logia, l’etimologia i la geolingüística.

Ja ho vaig dir en una altra ocasió: és un alt honor parlar de 
l’obra d’un col·lega que sempre és extraordinàriament generós 
amb els qui som aprenents i que, com els mestres de cases de 
l’edat mitjana, té per inveterat costum bastir obres sòlides, a 
prova dels terratrèmols de la crítica, amb cantonades fetes a 
escaire i fonamentades dins les escombres aprofundides fins 
a la roca mare.

A propòsit de la humilitat al·ludida: el lema de l’inventari 
de llibres de la biblioteca dels franciscans que Veny reprodu-
eix en l’estudi del diccionari Figuera, Ubi est humilitas, ibi 
est sapientia, retorna a la seva persona com el bumerang d’un 
australià. Sempre que  vaig a veure Veny a casa seva, si no fes 
el cap viu, en podria sortir amb una impressió falsa. La seva 
bonhomia fa que, en comentar-li alguna troballa lingüística, 
et vulgui col·locar a tu en el lloc de mestre per ell ser l’alumne. 

A mi, mai no em podrà donar figues per llanternes, amb tal 
inversió de papers. A bon gat comana el formatge. Vegeu el 
que escriu en un article d’onomàstica dirigit als llucmajorers 
en ocasió de les fires:

Perdonau la gosadia d’haver-vos vengut a parlar d’un tema en 
el qual som un aprenent i d’haver donat un to àridament cien-
tífic al meu pregó. «Llucmajor a través de la seva toponímia» 
(1996: 86).
Què tenen les obres de Veny, per a ser tan seductores? Mol-

tes coses. En primer lloc, un alt rigor, desplegat sempre amb 
un altíssim mestratge i amb una ordenadíssima claredat expo-
sitiva: una breu introducció per a situar el lector en el camp que 
vol artigar, desplegament de les hipòtesis anteriors, dels entre-
bancs que les fan difícils d’acceptar (ja siguin fonètics, crono-
lògics, semàntics, geolingüístics, d’índexs de freqüències...) i, 
finalment, la novella proposta, capçalada sempre amb profusa 
documentació i amb l’explicació comparada dels passos evolu-
tius. I, al mateix temps que exposa i esgrana, ensenya, adoctrina 
i senyalitza els esculls. Vegem-ne uns pocs exemples:

–Limitacions de la toponímia 

[...] quan estudiam l’origen d’un topònim, només comptam amb 
el significant. «Llucmajor...» (1996: 59). 

–Falsedat de les etimologies populars 

«L’encant de la llengua» és el nom 
d’unes Jornades d’Homenatge a Joan 
Veny que el món acadèmic universi-
tari va tributar al savi dialectòleg de 
Campos els dies 23 i 24 de novem-
bre del 2009 al Centre de Cultura 
“Sa Nostra”, organitzades per l’Obra 
Cultural Balear, a partir d’una inici-
ativa del Dr. Jaume Corbera, amb la 
col·laboració de la Universitat de les 
Illes Balears, l’Ajuntament de Cam-
pos, el Consell de Mallorca i la Gene-
ralitat de Catalunya. Foren uns actes 
molt emotius, oberts al públic, en els 
quals més d’una vintena de persones 
de tot l’àmbit lingüístic i de l’estran-
ger parlaren, des d’òptiques molt 
diverses, de la trajectòria professio-
nal i literària de l’homenatjat. LLEN-
GUA NACIONAL reprodueix ací un dels 
parlaments.
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El fet de pronunciar-se el topònim /Llummajó/ va donar peu a 
una etimologia popular que l’interpreta com a compost de llum 
i major, origen de l’escut d’armes i d’una llegenda recollida a 
Campos segons la qual, en temps immemorial, quan al mig-
jorn de l’illa només hi havia una esglesiola –sempre segons la 
susdita llegenda–, la de Sant Blai, a 3 km de Campos, la gent 
pietosa de les viles dels encontorns, com que no disposava de 
temple per celebrar la missa, iniciava la vigília del diumenge 
un pelegrinatge nocturn, guiats per un llum. Els veïns d’aquí en 
duien un que cridava l’atenció per la seva grandària, per la seva 
potència. Quan els veien arribar, els de Campos cridaven: «Ja 
vénen es des llum major». I d’aquí vos hauria vengut el nom. 
Repetesc que no hi ha res de veritat en tot això i que només és el 
resultat del desig de trobar transparència per part del poble, en 
els mots i en els noms de lloc. «Llucmajor...» (1996: 63).

–Maneig de frens en la recerca etimològica

Fora del terme vostre, trobam Alaró < Oloron < ilurone, [...], 
temptador per arribar a una conclusió precipitada. «Llucma-
jor...» (1996: 60). 

–Advertència sobre la perillositat dels esculls 

Quant a la cronologia, hem de tenir en compte que poden apa-
rèixer noms de lloc que no remunten necessàriament a una 
dominació directa dels àrabs. Em referesc sobretot als topò-
nims començats per aujub, talaia, alqueria (i els seus derivats), 
etc., familiars i corrents en el vocabulari comú dels catalans de 
Mallorca. «Llucmajor...» (1976: 22). 

–Retrets als qui, en escriure topònims, s’acosten excessiva-
ment a la normativa

Només faria un petit retret [...] un criteri aplicat en aquest tipus 
de monografies que fa acostar la forma popular, genuïna, a la 
normativa, fins i tot en casos en què aquella coneix una tradició 
multisecular [la de determinades pronúncies] que ni en nom 
de la unitat lingüística –tractant-se d’un topònim– no estem 
autoritzats –crec– a trencar. «Sobre l’onomàstica de Cabacers» 
(Priorat) (1996: 94-95). 

[...] algun cop es nota un excessiu acostament a la forma nor-
mativa. Crec que cal distingir entre apel·latius i noms de lloc: 
aquests individualitzats, han de mantenir llur forma local, si 
el mot –o algun element del mot– manté una variant arrelada 
històricament a la comarca [...]. «Sobre l’onomàstica de Tremp 
(Pallars Jussà)» (1996: 99).

–Obligatorietat de la recerca documental i dialectològica

[...] perquè la monografia sigui completa, el vessant horit-
zontal ha de venir cobert per un altre de vertical en el temps 
on els documents donin la raó de l’estabilitat de certs noms 
de lloc i de la mobilitat d’uns altres. «Sobre l’onomàstica de 
Reus» (1996: 116).

Com el pescador de grumeig només llança la canya quan ha 
aconseguit, amb l’esca adequada, atreure els peixos a la seva 
pesquera, així l’etimologista no pot aventurar cales etimològi-
ques precipitades sense haver preparat el seu terreny sobretot 
amb l’arreplega de dades documentals i dialectològiques. «De 
re ficaria: bordissots i paratjals» (2001: 77).

–Fidelitat en les transcripcions fonètiques 

El toponimista, format en fonètica i dotat d’oïda fina, ha de 
transcriure amb fidelitat allò que sent, sense sofisticacions ni 
arranjaments normativistes, que, en tot cas, arribaran més tard. 
«La toponímia del litoral de Campos» (2007: 133).

–Observacions puntuals sobre la normativa 

[...] la proposta ortogràfica racó, en comptes de recó, fou tal 
vegada una rectificació precipitada. «Sobre onomàstica de la 
Morera de Montsant (Priorat)» (1996: 108).

I això encara no és tot, ni d’un bon tros. No es tracta 
solament del que diu, sinó com ho diu. La prosa de Joan Veny 
té la bellesa, ho diré adaptant els mots d’un vers de Blai Bonet, 
té l’encís de la randa antiga del claustre d’un convent.

–Descripció poètica del pas del temps

[...] han passat moltes llunes pel vostre cel, ha fluït molta d’ai-
gua pels vostres torrents –Torrent de Garonda, Torrent d’Alfà-
bia, Torrent de Cala Pi–. «Llucmajor...» (1996: 51).

–Visió cartogràfica del territori llucmajorer 

Enmig del dau del poble s’alça la vostra soberga església [...] I 
dins el quadrat, el triangle de la vostra plaça [...] Quan miram 
el terme, la figura geomètrica es muda. Ara és un pentàgon 
irregular, els vèrtexs del qual serien sa Maimona [...]. «Llucma-
jor...» (1996: 54).

–Al·lusió a l’etapa feliç de la infantesa i ponderació de la cuina 
autòctona 

Es padrí era sever a l’hora del dinar: ens havíem d’acabar tot 
el que hi havia dins el plat, sense deixar per les voreres el que 
ell deia «mostatxos», que no faltaven quan el plat era de sopes. 
(Per què aqueix constant rebuig infantil d’un plat tan saborós). 
«Llucmajor...» (1996: 52).

Haureu parat esment que dins un text formal ha deixat lle-
negar, amorosament i de manera excepcional, un article que 
és com un grum de sal (es padrí).

–Sublimació de la terra

A l’esquena del poble –que mira cap a la mar, cap a la lliber-
tat– una serralada li fa de respatler monumental  –Puig de Gal-
dent, Puig de ses Bruixes, Puig de s’Escolà–; a la seva ombra 
un cementeri silent on dormiria volenterós la meva definitiva 
horitzontalitat. «Llucmajor...» (1996: 54).

–Evocació de la cultura popular oral i al·lusió al patriarca de 
les lletres catalanes

A gregal, la «senalla trabucada» de Randa, refugi de mís-
tica contemplació d’un Ramon irrepetible. «Llucmajor...» 
(1996: 54).

–Recerca del caire bo de cada cosa, fins i tot de les negatives

Terres eixutes, seques com una aresta, on les boires corren com 
aucells de pas, com si no volguessin posar màcules a la puresa 
del vostre cel. «Llucmajor...» (1996: 54).

–Pinzellades pictòriques i seducció pels ictiònims

[...] a Cala Pi la mar es fa riu d’aigües color de cel, de bellveure, 
d’assutzena, creuades per donzells i escorballs. «Llucmajor...» 
(1996: 56).

–Aprofitament literari del doble gènere de mar

La mar, el mar, femení i masculí a la vegada; receptiu com un 
cos de donzella que es deixa estimar, i alhora actiu, seductor, 
dinàmic [...]. «Ictionímia balear» (2007: 111).

–Pinzellada mitològica
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Cal que l’estudiós sigui un centaure de romanista i arabista per 
poder interpretar bé l’origen d’un nom i explicar els seus can-
vis. Si només és romanista, es quedarà a la meitat; si només 
és arabista, pecarà per excés i veurà arrels semítiques pertot 
arreu. «Llucmajor...» (1996: 65).

–Ressò de les benaventurances 

Feliç aquell qui pot contribuir d’alguna manera al coneixement 
de la història i del propi poble. «Sobre l’onomàstica de Tremp 
(Pallars Jussà)» (1996: 99).

–Acolliment d’arcaismes i lèxic mariner

Sense aitals cales cronològiques, la toponímia romandria a mit-
jan camí. «Sobre onomàstica de la Morera de Montsant (Prio-
rat)» (1996: 106).

–Incorporació de belles metàfores al text

Treball, doncs, ardu, entrebancós, complex; però també 
reconfortant per a l’investigador, perquè, després de creuar 
el desert (caminades, transcripcions dificultoses, recerca de 
motiva cions), s’obre un oasi al seu horitzó, l’oasi de la feina 
ben feta, ordenada, perspicaç. [...]. Regraciem l’esforç i saber 
[de l’autor del llibre que prologuem] que ens ha obsequiat 
amb un magnífic tapís onomàstic. «La toponímia del litoral 
de Campos» (2007: 133).

–Si no pot beure vi, pot arribar a l’èxtasi amb la llengua

La meva condició d’abstemi, encara que temporal, podria fer 
pensar que la meva presència aquí és inadequada. Parlar de 
vins divorciats de les papil·les gustatives és com tenir un llibre 
valuós sense poder fruir de la seva lectura. Enorme sacrifici. 
Tinc, però, el plaer del record i també l’esperança de recobrar 
les condicions que em permetin la reconciliació amb Bacus. 
Sempre he pensat que el vi, com el mar, és un gran educador 
de la llibertat. Podem beure’n a plaer. Només el seny marca 
la mesura, la dosi convenient que ens porti a l’alegria, però 
no a l’èxtasi. 

I tanmateix a l’èxtasi lingüístic he arribat, sense les merave-
lles de l’alcohol, transportat per la passió del tema [...] (1993: 
103).

–Amor envers el món natural

Si els poetes es mostren encisats per la naturalesa, no és menys 
cert que els filòlegs han de posseir un alt grau de curiositat, i 
també d’amor, vers les criatures que ens envolten, que porten 
un segell tàcit de ciutadania pel paper que tenen en la crea-
ció de la nostra cultura popular: llur coneixement ens ajuda a 
entendre sigui textos del passat, sigui l’origen, història i vicissi-
tuds dels mots de la nostra llengua. «Llei fonètica, onomatopeia 
i polisèmia en els noms catalans del grill» (2001: 183).

–Amor al territori, més pregon si hi ha vincles familiars

Deixau-me que expressi a boca plena la joia de trobar-me a 
Llucmajor, el poble de la meva mare [...] La meva voluntat fa 
compartir Llucmajor i Campos, la meva vila natal, amb vincles 
d’entranyables afectes [...] Hi veníem a besar mans als padrins 
o a tomar ametles a Son Pujolet, sa Sorteta, sa Vela, Son Marió 
i Son Genovoi: verderetes, de la canal, de n’Horrac, mestalla-
des amb qualque bòtil i secall, inflaven els sacs i alleugerien 
l’economia familiar. Des d’aleshores, aquells noms de lloc 
units a d’altres com es Camp de sa Batalla, sa Coma Pregona, 
Vallgornera, Garonda, torrent des Jueus, es Cotimplà, per les 
seves adherències històriques o les seves ressonàncies sonores, 

formen part del meu entranyable paisatge llucmajorer. «El pri-
mer diccionari mallorquí de l’autor llucmajorer Pere Antoni 
Figuera» (2005: 29).

–Amor a la llengua

Vetlau per la vostra llengua, vella com una olivera retorçuda, 
humil com una espiga de blat, harmoniosa com les notes d’una 
arpa, dolça com un rubiol de cabell d’àngel, bella com un cel 
estelat. Que sigui sempre estimada com una esposa, com una 
mare, com la pròpia carn. «Llucmajor...» (1996: 86).

–Satisfacció per la feina ben feta

Després d’aquesta recerca [es refereix a la de l’ètim de pes-
triu], tinc la sensació d’haver rescatat una àmfora mil·lenària 
que el fang i les correnties dels segles havien soterrat al fons 
del mar (1979: 62).

I qui us parla té la sensació que ningú no pot restar insen-
sible davant l’encís d’aquesta prosa poètica, que és com un 
cercapous de mil ganxos. Si no és així  –com diria mossèn 
Alcover –, que em tirin d’una passa. u
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