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Sobre la història i el significat del mot grotesc
Jaume Medina

L

’entrada del mot grotesc en el Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans diu el
que segueix: «adj. Que fa riure per la
seva estranyesa, extrema lletjor, absurditat. Un personatge grotesc. Maneres
grotesques. ║ Dit de l’element decoratiu estilitzat que imita éssers fantàstics,
humans, vegetals i animals, situat en
una superposició.» La segona accepció
no figurava en el Diccionari general de
la llengua catalana, de Pompeu Fabra,
mentre que la primera tenia la mateixa
redacció que en el Diccionari de l’IEC.
Al seu torn, el Diccionari catalàvalencià-balear, d’Alcover-Moll, defineix i exemplifica el mot de la manera
següent: «Que fa riure per la seva estranyesa o lletjor; cast. grotesco. La visió
grotesca i tràgica semblava immobilitzar-nos, Maseras Contes 46. La vella
vingué, reverenciosa, grotesca, Espriu
Lab. 160.» I, després d’exposar la transcripció fonètica de les variants dialectals
barcelonina, valenciana i palmesana, en
dóna l’etimologia, que és com segueix:
«de l’it. grottesco, mat. sign. (originàriament ‘pertanyent a la grotta’ o cova
de Titus, on es trobaren moltes figures
capritxoses i extravagants).» Tot i que a
partir d’ara ja sabem que el mot té un
origen italià, ens sorprèn i ens deixa
alhora a l’estacada l’al·lusió a una inidentificada «cova de Titus», de la qual
s’ignora la ubicació.
El Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan
Coromines, en el seu vol. IV, p. 685,
15A, ens informa que el mot, igualment com garut, és un derivat de gruta.
Tot seguit ens fa saber que el mot fou
incorporat per Joaquim Esteve, Josep
Belvitges i Antoni Juglà i Font al seu
Diccionario catalán-castellano-latino,
editat a Barcelona els anys 1803-1805.
I diu tot seguit: «De l’it. grottesco,
pròpiament dit d’un ornament capritxós
que imita la paret tosca de les grutes,
amb conquilleres i les bestioles que s’hi
crien, i més tard quimeres i fullatge,
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d’on després l’acc. ‘extravagant’, ‘ridícul’.» I això és tot: ni cova de Titus, ni
aclariments sobre els llocs d’on ha tret
les seves informacions, ni relacions de
causa-efecte, ni res més.
Coromines, en el vol. II (1976) del
seu Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico, posa grotesco
com a derivat de gruta i diu tot seguit
que el mot grutesco va ser emprat vers
1550 per Lope de Rueda, una forma que
empraren també Lope de Vega (15621635), Covarrubias (en el seu Tesoro
de la lengua castellana o española de
1611), Palomino... i que es troba en el
Diccionario de la lengua castellana de
la Real Academia Española, altrament
conegut amb el nom de Autoridades.
Després afirma que el mot brutesco
—una forma explicable per etimologia popular inspirada en els animals [=
«brutos»] que solien ésser representats
en aquests adorns— es troba en el Quixot, en Suárez de Figueroa, en Cascales i en Quevedo. Finalment, es refereix a la forma grotesco, emprada a la
fi del segle xviii per L.F. de Moratín,
de la qual diu: «del it. grottesco, dicho
propiamente de un adorno caprichoso
que remeda lo tosco de las grutas, con
menudas conchas (como dice Cervantes) y varios animales que en ellas se
crían, más tarde con figuras de quimera
y follajes, de donde luego la ac. ‘extravagante’, ‘ridículo’ (más documentación
en Terlingen1, 114-6).»
I, a partir d’aquí, sabem una mica
més de la història del mot i, potser, fins
i tot una mica més del seu significat.
Però no arribem ben bé a conèixer-ne
la motivació.
Per una recerca en el volum 2 de
l’obra de Manlio Cortelazzo i Paolo
Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, publicat per l’editor Nicola
Zanicelli a Bolonya en 1980, sabem que
1.

Al·lusió al diccionari de Johannes H. Terlingen,
Los italianismos en español desde la formación
del idioma hasta principios del s. XVIII,
Amsterdam 1943.
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el mot grottésco2 ve de grotta. I, a propòsit d’aquest mot, diu:
Riferito dapprima alle pitture grottesche (nel 1682, G. Paleotti ne tratta in
alcuni capitoli del suo Discorso intorno
alle imagini, libro II), si passò poi a parlare di figura grottesca (1574, S. Guazzo)
e di discorsi a grottesche (av. 1712, L.
Magalotti). Il sign. di ‘ridicolo’ pare sia
sorto in Francia nella prima metà del
Seicento (Pascal): «il faut bien se garder de donner au mot grotesque le sens
de burlesque et que ce terme appliqué à
des peintures décoratives sous-entende
un parti pris de fantaisie et de caprice
confinant à l’exagération» (M. Grimm,
Correspondances, cit. da Solvagni 101).
F. A. Ugolini, Storia di ‘grottesco’, in
Grammatica italiana, Milano, 1941, pp.
276-277, scrive: «L’estensione di grottesco a qualificativo di un’opera drammatica è assai recente. Crediamo che il
primo ad adoperarla sia stato il commediografo Luigi Chiarelli», affermazione
valevole per gli aspetti nuovi del genere;
lo stesso Chiarelli dava a La Maschera e
il volto (1916) il sottotitolo di «grottesco
in tre atti» (Enc. spett.)3.
2. grottésco, agg. ‘che è ridicolo per stranezza,
bizzarria, deformità o goffaggine’ (av. 1758,
A. Cochi), s.m. ‘genere teatrale composto da
un intreccio in cui sono contemporaneamente
presenti paradosso, cinismo, dramma e
ironia’ (1587, G.P. Lomazzi; 1816, P. Borsieri:
«Il grottesco è il genere meno ingegnoso di
tutti»). [Traducció: grotesc. adj. ‘que és ridícul
per estranyesa, extravagància, deformitat o
matusseria’ (av. 1758, A. Cochi), s.m. ‘gènere
teatral compost d’una trama en què paradoxa,
cinisme, drama i ironia són simultàniament
presents’ (1587, G.P. Lomazzi: 1816, P. Borsieri: «El grotesc és el gènere menys enginyós
de tots»).]
3. Traducció: «Referit d’antuvi a les pintures
grotesques (en 1862, G. Paleotti en tracta
en alguns capítols del seu Discurs entorn de
les imatges, llibre II), es va passar després a
parlar de figura grotesca (1574, S. Guazzo) i de
discursos de grotesc (av. 1712, L. Magalotti).
El significat de ‘ridícul’ sembla haver sortit
a França en la primera meitat del Sis-cents
(Pascal): «Cal guardar-se bé prou de donar al
mot grotesc el sentit de burlesc i que aquest
terme aplicat a unes pintures decoratives
sobreentengui un partit pres de fantasia i de
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Fa poc, navegant per internet, un
mitjà en què dissortadament no sempre les dades publicades són fiables al
cent per cent, vaig llegir la pàgina que
la Sovrintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma dedica a la Domus
Aurea, veïna del Colosseu, en ple centre
de Roma, en què es diu:
Dopo l’incendio del 64 d.C., che distrusse gran parte del centro di Roma,
l’imperatore Nerone si fece costruire
una nuova residenza con le pareti ricoperte di marmi pregiati e le volte decorate d’oro e di pietre preziose, tanto
da meritare il nome di Domus Aurea.
Venne progettata dagli architetti Severo
e Celere e decorata dal pittore Fabullo.
L’enorme complesso comprendeva sconfinati vigneti, pascoli e boschi, un lago
artificiale, tesori saccheggiati nelle città
d’Oriente e preziosi ornamenti, fra i
quali una colossale statua dell’imperatore nelle vesti del dio Sole.
Alla morte di Nerone i suoi successori cercarono di seppellire e cancellare ogni traccia del palazzo. I lussuosi
saloni furono spogliati dei rivestimenti
e delle sculture e riempiti di terra fino
alle volte e sopra furono costruite le
grandi terme di Tito e di Traiano. Nella
valle sottostante fu edificato il Colosseo. Le fastose decorazioni a fresco e
caprici que confini en l’exageració» (M. Grimm,
Correspondències, cit. per Silvagni 101). F.A.
Ugolini, Història de ‘grotesc’, dins Gramàtica
italiana, Milà 1941, pp. 276-277, escriu:
«L’extensió de grotesc a qualificatiu d’una
obra dramàtica és força recent. Creiem que el
primer a emprar-la va ser el comediògraf Luigi
Chiarelli», afi rmació vàlida per als aspectes
nous del gènere; el Chiarelli mateix donava
en La Màscara i el rostre (1916) el subtítol de
«grotesc en tres actes» (Enc[iclopèdia]. [de]
[l’]espect[acle]).»

a stucco della Domus Aurea rimasero
nascoste fino al Rinascimento.
Allora alcuni artisti appassionati di
antichità, tra cui Pinturicchio, Ghirlandaio, Raffaello, Giovanni da Udine e
Giulio Romano, calandosi dall’alto in
quelle che loro pensavano fossero delle
grotte, iniziarono a copiare i motivi
decorativi delle volte. Per questo le
decorazioni furono chiamate «grottesche». Con la riscoperta iniziarono
i problemi della conservazione delle
pitture e degli stucchi, che sbiadirono
velocemente a causa dell’umidità e finirono per essere dimenticati.
Solo dopo i ritrovamenti degli
affreschi di Pompei gli studiosi si interessarono di nuovo alle grottesche
romane e nel 1772 furono ripresi gli
scavi nella Domus Aurea4 .
4. Hom pot trobar aquests mots a l’adreça http://
archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/
domus-aurea. Traducció: «Després de l’incendi
del 64 dC, que destruí una gran part del centre
de Roma, l’emperador Neró es féu construir una
nova residència amb les parets recobertes de
marbres preuats i les voltes decorades amb or
i pedres precioses, fins al punt que meresqué
el nom de Domus Aurea. Fou projectada
pels arquitectes Sever i Cèler i decorada pel
pintor Fabul. L’enorme complex incloïa una
infi nitat de vinyes, pastures i boscos, un llac
artificial, tresors saquejats a les ciutats d’Orient
i ornaments preciosos, entre ells una colossal
estàtua de l’emperador sota l’aparença del déu
Sol. / A la mort de Neró els seus successors van
fer per manera d’enterrar i esborrar qualsevol
rastre del palau. Els luxosos salons foren
despullats dels revestiments i de les escultures
i omplerts de terra fins a les voltes i al damunt
hi van ser construïdes les grans termes de Titus
i de Trajà. A la vall subjacent hi fou edificat
el Colosseu. Les fastuoses decoracions al fresc
i d’estuc de la Domus Aurea romangueren
ocultes fins al Renaixement. / Llavors alguns
artistes apassionats per les antiguitats, entre
ells Pinturicchio, Ghirlandaio, Raffaello,

Confirmaria aquestes explicacions l’entrada grottesca del Vocabolario illustrato della lingua italiana,
de Devoto-Oli, publicat a Milà, 1967:
«Dalle grotte, nome rinascimentale dei
resti delle Terme di Tito e Traiano a
Roma»5.
Ara ja ho sabem tot: d’on ve el mot
grotesc i per què va agafar aquest significat tan roí. Així mateix sabem que el
nom de Titus està relacionat amb el mot
perquè les termes d’aquest emperador
van ser construïdes a sobre de la Domus
Aurea, encara que en aquell lloc no hi va
haver mai cap grotta o cova que dugués
el seu nom. I així mateix sabem per què
s’anomenaren «grotesques» les decoracions de la Domus Aurea descobertes
pels pintors renaixentistes italians i fins
i tot coneixem els noms dels arquitectes
que la van dissenyar en l’antiguitat i del
pintor que la va decorar. I, encara, hem
pogut veure l’interès que van suscitar
les decoracions de les parets i dels sostres entre els pintors del Renaixement.
Tot plegat una història ben grotesca, tan
grotesca com el mateix mot. ◆

Giovanni da Udine i Giulio Romano, davallant
cap a allò que ells pensaven que eren grutes,
començaren a copiar els motius decoratius
de les voltes. Per això les decoracions
foren anomenades «grotesques». Amb el
redescobriment començaren els problemes de
la conservació de les pintures i dels estucs, que
s’esvaïren ràpidament a causa de la humitat i
acabaren per ésser oblidats. / Tan sols després
del retrobament dels frescos de Pompeia
els estudiosos s’interessaren de nou per les
grotesques romanes i en 1771 foren represes
les excavacions a la Domus Aurea.»
5. Traducció: «De les grutes, nom renaixentístic
de les restes de les Termes de Titus i Trajà a
Roma.»
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