
SOCIOLINGÜÍSTICA

18    LLENGUA NACIONAL - núm. 78 - I TRIMESTRE DEL 2012

LÈXIC

Qui fa un cove fa un cistell?
Roser Latorre

Qui fa un cove fa un cistell? Pot-
ser sí, però ara és un altre mot, 
pertanyent també a l’ofici dels 

cistellers, el que ens preocupa. El 
record del malaguanyat Lluís Marquet 
i de la feina feta durant aquells anys 
en la Gran enciclopèdia catalana 
m’impulsà a remenar papers i notes 
d’un fitxeret força atapeït; sobretot 
després de sentir, en un programa de 
ràdio, una periodista que parlava de 
«la canastreta del nadó». Em vingué 
a la memòria la solució proposada a 
l’Enciclopèdia –i que figurava en una 
de les notes conservades– com a tra-
ducció del mot castellà canastilla: 
«panereta del nounat».

Val a dir que una expressió tan 
escaient i allunyada de la influència de 
la llengua veïna no va arribar a tenir 
entrada en l’Enciclopèdia. Tampoc no 
la trobem en els nostres diccionaris. 
Únicament en el Diccionari català-
valencià-balear podem llegir, a l’en-
trada del mot «paneret», l’expressió 
«fer el paneret», o sigui «preparar la 
robeta per a un infant que ha de néi-
xer». Segons aquest diccionari, «pane-

ret» correspondria al castellà canasti-
llo, i «panereta» a canastilla.

I encara que en els diccionaris cata-
lans trobem una colla de mots referents 
a la cistelleria –canastra, canastrell, 
cistell, cistella, cove, panistra, sena-
lla, etc.–, les definicions sembla que no 
s’adeqüen a l’objecte que ens interessa.

«Panereta del nounat» podria ser, 
doncs, l’expressió justa. Hi havia encara 
una segona proposta; si solament es trac-
tava del contingut de la petita panera, 
se’n podria dir «equip» o «equips per 
a nounats».

Quant als mots nadó i nounat, 
emprats sovint com a sinònims, no 
tenen exactament el mateix significat. 
Vegem què en diuen els nostres dic-
cionaris. El Fabra defineix nadó com 
a ‘infant nat de poc’. En el diccio nari 
de l’Enciclopèdia llegim: ‘persona o 
animal nat de poc’, i tant en el DCVB 
com en el diccionari del IEC, ‘infant 
o animal nat de poc’. El DCVB acom-
panya la definició amb una citació 
verdagueriana: «Duent en sos braços, 
com nadó de llet, el Bon Jesuset». 
Flors Mar. 88.

Nounat, que pertany a un grup d’ad-
jectius compostos –com noucasat, nou-
vingut, nou-ric– formats amb el prefix 
nou que significa ‘de nou, recentment’ 
(vegeu l’entrada nou- en l’Enciclopè-
dia), es refereix, més concretament, a 
l’infant acabat de néixer.

D’altra banda, trobem la forma 
nounat –com noucasat, nouvingut, 
etc.– escrita en dos mots separats en 
el Fabra i en els exemples de l’entrada 
nou, nova del Diccionari del IEC, tot i 
que entra a part, en un sol mot, nouca-
sat, nounat, nouvingut. Suposem que 
es tract a d’un lapsus.

I tornant a la forma nadó, ens agra-
daria de recordar una anècdota viscuda 
per la muller de l’enyorat professor de 
català, lexicògraf i degà de correctors 
en la nostra llengua, Bartomeu Bar-
dagí. Doncs bé, la senyora Bardagí va 
entrar un dia a comprar en uns grans 
magatzems i va demanar per la secció 
de «nadons». La senyoreta que l’ate-
nia la va enviar, molt decididament i 
atenta, al departament d’esports, on 
oferien objectes diversos per a la platja 
i els «banyistes». u
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