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Ara fa deu anys, el poeta, 
historiador i lingüista 
Josep Espunyes va pu-

blicar el llibre Segrada: motar-

rots i llegendes de Urgell, inte-
ressantíssim recull de motarrots 
(o nomarrots), és a dir, de genti-
licis populars, de caràcter 
normalment descriptiu, i molt 
sovint despectiu, llegendes, tra-
dicions i altres observacions so-
bre els pobles de la comarca de 
l’Alt Urgell, comarca que ell, 
Espunyes, ha recorregut pam a 
pam, que coneix potser millor 
que ningú, i que estima apassio-
nadament, amb un amor, però, 
no excloent ni exclusiu.

Però quan el nostre autor va 
donar aquell recull per enllestit 
i el va lliurar a l’estampa, sabia 
molt bé que no havia exhaurit, 
ni de bon tros, la matèria 
d’aquell esplèndid filó. I durant 
tota una dècada ha continuat 
recorrent incansablement els ca-
mins de la seva terra, conver-
sant amb els padrins i les padri-
nes, aquests padrins i aquestes 
padrines que, amb el seu llen-
guatge tan ric i genuí com exacte 
i precís, li tenen el cor robat, 
investigant, preguntant, obser-
vant, demanant detalls i, també, 
escorcollant en arxius i docu-

ments del temps de l’avior. I el 
fruit copiós d’aquesta recerca 
pacient i incansable, però també 
altament plaent i satisfactòria, 
és aquest nou recull, magna am-
pliació de l’anterior, que ara ens 
acaba d’oferir.

Com en tota l’obra de Josep 
Espunyes, cal destacar en aquest 
llibre l’amor amb què ha estat 
escrit i la prosa, noble i cise-
llada, de què s’ha servit. Espu-
nyes parla sempre de tot allò 
que no solament coneix sinó 
que estima profundament, pot-
ser, com deia el poeta, amb un 
desesperat dolor, perquè s’adona 
perfectament de la seva fràgil i 
precària perdurabilitat. Els pa-
drins i les padrines se n’aniran 
d’aquest món i els qui els vin-
dran al darrere, sotmesos a tota 
mena d’influències estranyes i 
externes, ja hauran oblidat una 
bona part dels noms, justos i 
precisos, genuïns i tradicionals, 
de cada cosa. De moment, però, 
assaborim la seva saviesa an-
cestral a través de la prosa tan 
sàvia i treballada de Josep Es-
punyes. Una prosa que sap ex-

treure la saba del llenguatge 
popular del seu país i benefi-
ciar-se’n com cal, sense caure 
en els excessos del fàcil pinto-
resquisme dialectal.

El llibre de Josep Espunyes 
té, certament, un gran valor an-
tropològic. Les formes de llen-
guatge són el reflex, o la mani-
festació, d’unes formes de vida, 
d’una manera de ser, d’un ta-
rannà i d’uns costums, d’una 
condició social. La fam secular, 
per exemple, apareix a cada mo-
ment en els relats d’aquest re-
cull. Es tracta, per tant, d’un 
llibre que ens proporciona no 
solament el plaer d’una bona 
lectura sinó que ens ajuda també 
a conèixer i comprendre les ar-
rels i la natura íntima del nostre 
país i del nostre poble. u
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Alt Urgell

Aquest llibre és el 
resultat de més de 
quinze hores de 

con  verses amb el conegut 
escriptor, i especialista en 
jocs lingüístics, Màrius 
Serra. El lector hi trobarà 
tota mena de temes, tractats 
sempre des del punt de 
vista crític i desacomple-
xat, sobre la seva vida, 
l’obra publicada, el món li-
terari, el periodisme, la in-
dependència de Catalunya, 
la discapacitat, la literatura, 
la llengua i la mort, el gran 
tabú de la nostra societat. 
En l’últim capítol Màrius 
Serra proposa vint-i-un 
enigmes per resoldre. u

Aquest diccionari re-
cull els noms de 
persona històrics i 

tradicionals a Mallorca, en-
tenent per «nom tradicional» 
aquell que ha estat usual, 
com a mínim, durant unes 
quantes generacions entre la 
gent del poble o en el si 
d’una família prou cone-
guda, i per «històrics», els 
de personatges que protago-
nitzaren alguns fets relle-
vants en la història de Ma-
llor ca. Dins la majoria de les 
entrades s’explica, en primer 
lloc, la importància del nom 
de què es tracta dins el cor-
pus antroponímic històric i 
tradicional a Mallorca, i, pel 
que fa als més populars, els 
percentatges d’ús en deter-
minades èpoques i, si s’es-
cau, alguna dada comple-
mentària de tipus històric, 
hagiogràfic, genealògic i 
fins i tot anecdòtic; i final-
ment, la seva procedència i 
etimologia. u


