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LÈXIC

Això d’utilitzar la paraula mas-
cota per a denominar els animals de 
companyia és una moda molt recent, 
que va escampant-se ràpidament. Jo, 
personalment, ho considere una falta de 
respecte envers els animals. Això cor-
respon a una visió antropocentrista del 
món i de la vida. Com que les grans reli-
gions monoteistes diuen que Déu va fer 
l’home a imatge i semblança seua, els 
éssers humans ens ho hem cregut, ens 
considerem déus i, per tant, estem con-
vençuts que la resta d’éssers vius són en 
el món únicament i exclusivament per a 
servir-nos a nosaltres. Considerem que 
nosaltres ho som tot, som com Déu, i 
que ells no són res, són només matèria 
primera per al nostre benefici.

Els diccionaris de la nostra llengua 
encara no han inclòs ‘animal de com-
panyia’ com una accepció de la paraula 
mascota. Espere que no ho facen mai. 
Mostrarien un signe de sensibilitat 
i respecte envers eixos animals que 
comparteixen la vida amb nosaltres. 
Per exemple, anomenar mascota un 
gos policia o un gos guia d’eixos que 
ajuden tant les persones que tenen la 
desgràcia de no veure-hi ho considere, 
a més d’un insult al gos, un insult a la 
intel·ligència. u

Mots escapçats
Pere Ortís

Aquí presentem uns quants mots 
escapçats a la castellana, molt 
usuals en la conversa i en l’es-

criptura i que cal dir i escriure en llur 
forma catalana aguantada i elegant.

 «Assortit» (substantiu), per assor-
timent. La nova botiga té un bon 
assortiment de productes naturals.

 «Cansanci», per cansament. No 
em servo dret de cansament.

 «Carga», per càrrega, carre-
gament. Cal posar més càrrega 
al camió. Carregar, descarregar. 
Carga, en català, és una mesura. 

 «Comando», per comandament. 
El comandament a distància. Esca-
mot. Els escamots de la mort. L’esca-
mot terrorista. 

 «Content» (substantiu), «con-
tento», per acontentament. El discurs 
produí un acontentament general.

 «Desenfrè», per desenfrenament. 
A què ve aquest desenfrenament en 
aquest xicot?

 «Desvio», per desviament. Dre-
cera. Trencant. Treballen a la carre-
tera i hi han marcat un desviament.

 «Embarc», per embarcament. Ja 
han cridat els passatgers per a l’em-
barcament.

 «Embrague», per embragatge. 
Tinc l’embragatge espatllat.

 «Enclau», «enclave», per encla-
vament. El sector és un enclavament 
preciós. 

 «Enfoc», per enfocament. En fas 
un mal enfocament, d’aquesta qües-
tió.

 «Envio», per enviament. Tra-
mesa. El correu cobra molt per 
aquesta mena d’enviament.

 «Mentís», per desmentiment. 
Aquesta actitud del noi és un desmen-
timent de la seva fama de vulgar.

 «Morbo», per morbositat. La 
morbositat de la seva aproximació 
era palesa.

 «Pago», per pagament. Comprar a 
pagaments. També paga. A pagues.

 «Enterro» (adverbi) per enterra-
ment Un organisme recentment for-
mat.

 «Robo», per robatori. El roba-
tori freqüent altera la pau dels ciu-
tadans. 

 «Sótan», «sótano», per soterrani. 
El soterrani fa un bon celler.

 «Subministre», per subministra-
ment. Subministraments industrials 
de tota mena. u

NOTA. Done les gràcies a Jordi Min-
guell i Roselló per la informació tan 
valuosa que m’ha aportat.

PASTISSERIA

BOMBONERIA

CONFITERIA

GELATERIA

Major de Sarrià, 57
08017 Barcelona

Tels. 93 203 07 14 - 93 203 00 04

Pl. de Sarrià, 12-13
08017 Barcelona

Tel. 93 203 04 73 - Fax 93 280 65 56

Fundada el 1886


