LÈXIC

Dubtes de lèxic
Josep Ruaix i Vinyet

E

antologista JÊTRVFBRVFTUEBSSFSNPUFTSFMBDJPOBBNC
n aquest article presentem, per ordre alfabètic, una
antologia (en canvi, sí que s’admet prologuista, que es
TÍSJFEFRÛFTUJPOTNÊTPNFOZTEVCUPTFTSFGFSFOUTBM
relaciona amb pròleg i prologar). Per tant, sembla que
lèxic. Primerament posem, entre claudàtors, l’enunciat.
ÊTNJMMPSEJSL’objectiu de l’antòleg (o l’antologista) és
Tot seguit copiem un exemple on apareix el terme o expresque el recull serveixi per ...
TJÓRVFHFOFSBEVCUF FYFNQMFFORVÍ TJDBM IFNDPSSFHJU
BMHVOEFGFDUFEJHVFNOFDPMpMBUFSBM QFSUBMEFOPDPNQMJ-   <BQVKBEB>j-JTFNCMBCÊl’apujada dels impostos per als
DBSMFTDPTFT DPNRVFUPUTFMTFYFNQMFTTÓOSFBMT EPOFN 
RVJDPCSFONÊT v Regió 7, 21-5-2010, p. 54). Malgrat que
FOUSFQBSÍOUFTJT VOBCSFVJOEJDBDJÓEFMBQSPDFEÍODJBEF
cal distingir entre els verbs pujar/apujar i baixar/abaixar
DBEBTDVO%FTQSÊTPGFSJNVOBFYQMJDBDJÓ'JOBMNFOU TJDBM 
(cf. NDA, s.v. pujar i baixar), els substantius postverbals
transcrivim l’exemple amb modificacions. Al capdavall del
corresponents es neutralitzen en pujada i baixada. Per
treball hi ha la «Clau bibliogràfica».
tant, calia dir: Li sembla bé la pujada dels impostos per
als qui cobren més?
1) [a dir ver] «A l’agost de 1313, Llull escriu a Messina el
QSJNFSEVOBDPMpMFDDJÓEFPQVTDMFTA dir ver, el con-   <CBMMBSOFNÊTRVFOPFOUPRVFO>jy7PMTEJSRVFOPen
CBMMFTNÊTRVFOPFOUPRVFO? (E. Teixidor, Pa negre,
UJOHVUEBRVFTUTFTDSJUTCSFVTOPSFáFDUFJYFMTQSPKFDUFT
Q &YQSFTTJÓVTVBM BMNFOZTBMB1MBOBEF7JD 
que havia formulat abans com a motiu de la seva visita»
que els diccionaris recullen d’una altra manera. Sem(d’un original, d’autor mallorquí que vol que se li respecbla que l’hem de donar per bona.
tin les seves peculiaritats). Encara que la loc. a dir ver
OPTJHVJBENFTBQFM%*&$ TÎRVFÊTFOSFHJTUSBEBQFM 8) [bancill, bancí] «A mitjan agost, quan acabava l’època
DCVB (s.v. ver). Per tant, la respectarem.
de la sega, s’iniciava la batuda. Un cop segat el blat, es
lligaven les garbes amb els bancills i es deixaven assecar
2) [àcora adj. fem.] «El freu agafa 42 metres de profunEVSBOUVOTRVBOUTEJFTFMTbancins eren manats de palla,
EJUBUJÊTNPMUWPMUFKBCMF QFSRVÍMFTEVFTDPTUFTTÓO
tiges seques amb les espigues encara per desgranar»
àcores i rectes» (J. Pla, Les illes, OC 15, p. 145, parlant
EVOPSJHJOBM BCBOTEFTFSDPSSFHJUMBDDJÓUSBOTDPSSFB
de Cabrera). L’adjectiu subratllat no es troba en els dicMB1MBOBEF7JD
'PSNFT NBMHSBàBEFT RVFSFáFDUFJYFO
DJPOBSJTDBUBMBOT DBTUFMMBOTOJJUBMJBOTFODBOWJ FOFMT
variants dialectals de vencill. Calia dir: A mitjan agost
diccionaris francesos trobem accoreBEKGFNFOÎTFHPOT
... es lligaven les garbes amb vencills (o, popularment,
el Petit Larousse (París 1964), es diu d’una costa que es
vencins) i es deixaven assecar durant uns quants dies;
capbussa verticalment dins un mar súbitament fondo,
els vencills eren manats de palla ...
i ve del neerlandès schore ‘escarpat’. Per tant, hauria
WBMHVUNÊTEJSEl freu ... perquè les dues costes són 9) [blincadís -issa] «Tots els altres puntals de cultura, volupescarpades i rectes.
UBU BSU HMÖSJBTÓOQVOUBMTblincadissos, o puntals corDBUTv $$BSEÓ Un clàssic del pensament, p. 171). La
3) [aixecar-se] «El que fàcilment es pot fer sense guia, i
forma blincadís -issaÊTVOBWBSJBOUEJBMFDUBMEFvinclasense haver d’aixecar-seBMFTDJOD ÊTQVKBSBMTFTUBOZT
dís -issa. Per tant, calia dir: Tots els altres puntals de
Roi i pujar, des d’allà, a la Punta Senyalada» (C. Wittcultura, voluptat, art, glòria són puntals vincladissos o
lin, dins J. Verdaguer, Del Canigó a l’Aneto, introd., p.
puntals corcats.
 4FSJBNÊTHFOVÎGFSTFSWJS FOBRVFTUDPOUFYU FMW
llevar-se: El que fàcilment es pot fer sense guia, i sense 10) [botellón] «Còctel de jove, policia i curiosos en el “botehaver de llevar-se a les cinc ...
MMÓOu de la rambla del Raval» (Avui, 18-3-2006, p. 1) / «El
iCPUFMMÓOu, un nou fenomen?» (ib., p. 3) / «Combinat de
4) [amillarament] «Segons l’amillarament de 1851, els coniCPUFMMÓOu, policia i curiosos a la rambla del Raval» (ib.,
reus estaven totalment dominats per la vinya amb un
p. 27) / «La moda del iCPUFMMÓOu mediàtic» (ib., p. 28).
74’6% sobre un 22’9% dels cereals» (AA. VV., Calders.
El neologisme castellà botellón pot traduir-se per ampoUn municipi entre el Pla de Bages i el Moianès, p. 143).
llada, botellot, ampollot, (la) gran bufa.
El DCC admet el castellanisme amillarament, però el
%*&$OP1FSUBOU WBMNÊTEJSSegons el padró de 11) [carpa] «Passejo un moment pel claustre de la catedral.
finques de 1851 ...
%FTQSÊT QFSMBQMBÉB/PWB POIBONVOUBUVOHSBOFOWF5)

[antologuista] «L’objectiu de l’antologuista ÊT RVF
el recull serveixi per ...» (J. Requesens [ed.], Jacint
Verdaguer, poeta i prevere, p. 74 i pàssim). Segons el
(%-$ FMRVJGBBOUPMPHJFTÊTVO antòleg -oga o un
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MBUQFSBOPTÊRVJOBEFTUJOBDJÓ4ÓOUBOBOJNBMTRVF
TÓODBQBÉPTEFEJSOFuna carpav "MCFSU+BOÊ Els dies
i els llocs Q &YFNQMFRVFKBQPSUBMFYQMJDBDJÓ DG
NDA, s.v. carpa).
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12) [cèlibe] «I què en saben, els cèlibes, del matrimoni?»
(Avui, 31-7-2005, p. 21) / «L’estat de vida: cèlibe» (A.
Puig i Tàrrech, Jesús. Un perfil biogràfic, p. 201 i pàssim). El llatinisme cèlibe QBSBMpMFMBMFTGPSNFTDBTUFllana i italiana, s’hauria d’admetre, al costat de la forma
normativa, potser calcada del francès, celibatari. De
GFU KBÊTBENFTBQFM(%-$7FHFV QFSBNÊTEFUBMMT 
NDA, s.v. cèlibe.

poc embolcallador -a, però, per analogia amb embolicador -a, etc., sembla que ha de ser embolcallador
-aEFGFU FMTEFSJWBUTFO-antWÊOFOEFMMMBUÎ JFMW
embolcallarOPÊTQBTMMBUÎ1FSUBOU DBMESJBEJSUna
versió psicològica transpersonal dirà que aquesta proximitat embolcalladora del diví arriba a la consciència humana. Vegem, en canvi, aquest altre exemple:
j1FSÖ NÊTFOMMÆEFMFTSFTQPTUFT DBMESÆSFDPOÍJYFSRVF
alguna cosa li ha passat objectivament al catolicisme
entre nosaltres: ja no constitueix una presència estructurantv JC Q "RVÎTÎRVFMBEKFDUJVTVCSBUMMBUÊT
DPSSFDUF QFSRVÍÊTGPSNBUTPCSFFMWestructurar, de
NBUSJVMMBUJOBEFGFU ÊTBENÍTQFM(%-$ RVFUBNCÊ
enregistra el subst. estructurador -a.

13) [coïssor] «Si el mar m’omplia / de sal llàgrimes dolces,
/ la nit vessava / de llum per a guarir-me / de la coïssor
de l’ànima» (M. Altarriba, Llum de posta, p. 25). El mot
TVCSBUMMBU FTDSJUBJYÎ ÊTPàDJBMNFOUDPSSFDUFQFSÖ EJOT
aquest vers (que constitueix una tanka, estrofa d’origen
KBQPOÍT UÊMJODPOWFOJFOUEFTDSJVSFTEVOBGPSNBRVF
no es correspon amb la pronúncia. En efecte, escrit així, 19) [encostipar-se] «Tenir por d’encostipar-se» (Avui, 1-2coïssor TIBEFMMFHJSFOUSFTTÎMpMBCFT DPÐTTPS NFOUSF
2002, p. 61). El v. encostipar-seÊTVOBWBSJBOUDPMpMPRVJBM 
que la mètrica obliga a llegir-ho (i, realment, aquesta
no admesa pel DIEC2, de constipar-se. En un estil culte
GPSNBEFMMFHJSIPÊTMBHFOVÐOB RVFOPDBMQBTDBOWJBS 
caldria dir: Tenir por de constipar-se.
en dues (cois-sor). Seguint Coromines (cf. DECLC, s.v. 20) [enganxina] «Òmnium llança una nova campanya a
coure WBMESJBNÊTFTDSJVSFIPcuiçor. Almenys en un
favor del CAT a les matrícules. Distribuirà 400.000
context com el de l’exemple, sembla que, efectivament,
enganxinesBNCM"76*JFMHSVQ'MBJY<>"MHVOT
s’hauria d’escriure cuiçor J TJTFNCMÊTPQPSUÙ BEWFSUJS
conductors han estat multats per dur l’adhesiu» (Avui,
en una nota per què es fa així).
4-10-2003, p. 25). El mot enganxina, calcat del cast.
14) [com aigua de maig] «I als quarters generals dels repupegatina EFNPNFOUOPÊTBENÍT1FSUBOU EJSÎFN
blicans el sondeig de la Moncloa l’han rebut com aigua
Òmnium ... Distribuirà 400.000 adhesius amb l’AVUI
de maig, mai millor dit» (Avui, 15-5-2007, p. 3). Segons
i el grup Flaix. [...] Alguns conductors han estat mulel DCVB (s.v. aigua), ha de ser com l’aigua de maig. Per
tats per dur el pegat (noteu que, al final de la frase,
UBOU WBMESJBNÊTFTDSJVSFI als quarters generals dels
hem escrit el pegat en lloc de l’adhesiu, per tal d’evitar
republicans el sondeig de la Moncloa l’han rebut com
VOBSFQFUJDJÓ 
l’aigua de maig, mai millor dit.
  <FTOÖCJDB>j.PMUTEFMTNBOMMFVTTÓOGSVJUEFMBNPEBP
 <EFDFCJNFOU>j7JOUBOZTEFTQSÊT QFSÖ FMGFURVFFMM
tenen un caràcter esnòbic» (X. Rull, Els estrangerismes
NBUFJY<-MVMM>QBSUÎTUPUTPMDBQBM/PSEE©GSJDB ÊTQSFdel català, p. 78 i pàssim). Neologisme que no sembla
TFOUBUDPNBSFBDDJÓBMdecebiment reiterat de les seves
OFDFTTBSJFMTEJDDJPOBSJTOPNÊTSFDVMMFOesnob, tant
gestions» (d’un original, d’autor mallorquí que vol que se
en el seu valor de substantiu com d’adjectiu. Per tant,
li respectin les seves peculiaritats). Encara que el DIEC2
WBMESJBNÊTEJSMolts manlleus són fruit de la moda o
no entra decebiment, sí que l’enregistra el DCVB, com a
tenen un caràcter esnob.
arcaisme, usat per Llull. En aquest context, doncs, sem-  <FTQBEBOZB>j-FTHMÊTJBÊTVOBCPOBCBMVFSOBSPNÆOJDB 
bla que cal respectar l’ús d’aquest mot.
de belles proporcions. L’espadanyaÊTOPUBCJMÎTTJNB 
16) [desentranyar] «Per desentranyar el misteri dels acciBNCDJODDBNQBOFTv "MCFSU+BOÊ Els dies i els llocs,
dents, per buscar un cap per lligar que ens porti a una
p. 142). El castellanisme espadanya (per campanaret,
pista» (J. Navarro, La Germandat del Sant Sudari, p.
o campanar de cadireta, o campanar de paret OPÊT
138). Ús que sembla que cal admetre (cf. NDA, s.v. desenadmès pel DIEC2 però sembla que s’admetrà, tard o
tranyar %FGFU KBÊTBENÍTQFM(%-$
EIPSB QFSRVÍSFTVMUBÙUJM4ÎRVFÊTBENÍTDPNBOPN
de planta.
17) [donar una conferència] «Carles Riba va fer oblidar les
pintures i va omplir l’aire de clares sonoritats. Carles 23) [estar donat i beneït] «La reforma sanitària ja està
Riba va donar una conferènciaFYDFMpMFOUv 4BHBSSB 
donada i beneïda» (Regió 7, 21-12-2002, p. 1). La locu0$ FE(BSPMFSB Q 4FNCMBRVFÊTNÊTHFOVÐOB
DJÓUSBEJDJPOBMÊTestar dat i beneït (cf. DIEC2, s.v.
MFYQSFTTJÓfer una conferència1FSUBOU WBMESJBNÊT
dar). Per tant, calia dir: La reforma sanitària ja està
haver dit: Carles Riba va fer oblidar ... Carles Riba va
dada i beneïda.
fer una conferència excel·lent ...
24) [estar pel mig] «A la zona, en aquella època, hi vivia
18) [embolcallant adj.>j6OBWFSTJÓQTJDPMÖHJDBUSBOTQFSun grup de posseirosEFNÊTEFDJODDFOUFTQFSTPOFTJ
sonal dirà que aquesta proximitat embolcallant del
la comunitat indígena dels tapirapè. Per a completar el
diví arriba a la consciència humana» (J.M. Mardones,
QBJTBUHFUBNCÊIJIBWJBHFOUEFMBQSFMBUVSB-&THMÊTJB
Retorn al sagrat i cristianisme, p. 91 i pàssim). En els
sempre estava pel migv '&TDSJCBOP Descalç sobre
diccionaris no s’enregistra l’adj. embolcallant ni tamla terra vermella, p. 92). Sembla que això de estar pel
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migÊTQPDHFOVÎJRVFWBMESJBNÊTFNQSBSMBDPOTUSVDDJÓser-hi per entremig. Per tant, nosaltres diríem: A la
zona ... L’Església sempre hi era per entremig.
25) [estela] «L’estela de ton vaixell / a la terra has dat per
faixa, / lligant amb tres nusos d’or / Europa, Amèrica i
Àssia [sic]» (Verdaguer, Idil·lis i cants místics, ed. GaroMFSB Q ¼TWFSEBHVFSJÆRVFBCPOBMBENJTTJÓEFMNPU
estela com a sinònim de deixant (cf. NDA, s.v. estela).
26) [estiramenta] «A Catalunya, però, sobretot en el massís
EFM$BQEF$SFVT FMQBJTBUHFÊTNÊTQPMJGÖOJD UÊVOB
estiramenta, una rusticitat i una dentadura que fan tremolar a estones» (Sagarra, OC 10, ed. Garolera, p. 239).
Encara que els derivats en -entaTÓODPMpMPRVJBMJTNFTOP
admesos per la normativa (cf. CC/3, p. 41), hi ha casos,
com aquest, en què esdevenen útils i difícilment substituïbles.
 <FTUSFMMBSTF>jQFSÖTJOPNÊTMBDPOTJEFSFNDPNVOPCTtacle contra el qual s’estrella un vaixell ...» (J. Solà,
Plantem cara, p. 200). El v. estrellar-se s’ha popularitzat bastant, però no deixa de ser un castellanisme no
acceptat per la normativa. Per tant, calia dir: però si
només la considerem com un obstacle contra el qual
s’estavella un vaixell ...
28) [euguetí -ina] «... bestiar asiní, mular, boví, llaner,
euguetí ...» (d’un original, abans de ser corregit). L’adj.
euguetí -inaÊTVOBWBSJBOUDPMpMPRVJBM EPDVNFOUBEBFO
una revista de Moià de l’any 1918) de eguí -ina. Per tant,
WBMNÊTEJS... bestiar asiní, mular, boví, llaner, eguí ...
 <GBSSBHÓTPTB>j6OBEFMFTNÊTfarragoses era la classe
de Preceptiva Literària, que a vegades encotillava massa
la nostra ànsia d’expressar-nos tan lliurement com la
naturalitat de la mateixa parla» (d’una novel·la, abans de
ser corregida). L’adj. farragós -osaÊTBENÍTQFSBMHVOT
(cf. NDA, s.v. farragós -osa QFSÖTFOTEVCUFÊTNJMMPS 
en aquest context, l’adj. feixuc -ga1FSUBOU WBMNÊTRVF
posem: Una de les més feixugues era la classe de ...
30) [fer la vista grossa] «“Al Marroc o a Algèria ens trobem contínuament subornant els militars o els gendarmes perquè facin la vista grossa, la qual cosa incrementa enormement les nostres despeses de viatge”, ens
comenta el burkinès Koudou» (Avui, 20-3-2006, p. 26).
Encara que la loc. fer la vista grossaÊTBENFTBQFS
BMHVOEJDDJPOBSJ ÊTDFSUBNFOUNÊTHFOVÐOBMBMPDfer
els ulls grossos1FSUBOU WBMESJBNÊTEJS“Al Marroc
... els gendarmes perquè facin els ulls grossos, la qual
cosa incrementa enormement les nostres despeses de
viatge”, ens comenta el burkinès Koudou.
  <GFSVOSBSP>j/PTÊRVBOUTEBOZTEFWJBUFOJS QFSÖFN
recordo arrapat a la reixa de ca l’avi a Terrassa. Hi feia
un raro a ràbia seca, sense llàgrimes» (Avui, 13-9-2007,
Q -FYQSFTTJÓfer un raroÊTCBTUBOUVTBEBJUÊVOB
expressivitat difícil d’aconseguir amb la forma correcta,
RVFÊTfer unes ploralles.
  <GFSTFBMBJEFB>j-FTFTUBEFTBMTIPTQJUBMTTFNQSFTÓO
llargues. Un es fa a la idea que ja està a punt de marxar
16
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i resulta que sempre queda alguna prova per fer» (d’un
original, abans de ser corregit). Sembla que no s’ha de
dir fer-se a la ideaTJOÓfer-se la idea, sinònim de imaginar-se, avesar-se, acceptar FUD-BQSPOPNJOBMJU[BDJÓ
DPOàSNBBRVFTUBTVQPTJDJÓ QFSRVÍEJSÎFNj&NGBJHMB
idea de... > Me la faig», però no «Em faig a la idea de...
> M’hi faig». Per tant, l’exemple hauria de ser: Les estades ... Un es fa la idea que ja està a punt de marxar ...
33) [ganzell] «EL CASAMENT.— L’un i l’altra, situats al
ganzellEFMFTHMÊTJB PCTFRVJBWFOQFSTPOBMNFOUBNCDMBvells vermells els assistents, categoria aquesta integrada
OPTPMTQFMTDPOWJEBUT TJOÓUBNCÊQFMTDVSJPTPTMPDBMT
NPHVUTQFSBRVFMMBQSVÐKBYBGBSEFSBQSÖQJBEFMPDBTJÓ
...» (Avui, 26-5-2004, p. 19). Dialectalisme per cancell.
Per tant, tractant-se d’un escrit en un diari d’àmbit geneSBM WBMESJBNÊTEJSEL CASAMENT.— L’un i l’altra,
situats al cancell de l’església ...
34) [i passa que t’he vist] «No li’n facis cas, no te l’escoltis,
deixa’l dir, tu fes la teva i passa que t’he vist» / «Guaita,
ho tapes amb una petita capa de pintura i passa que t’he
vist» / «M’han demanat un article de dues pàgines. Sí,
IPNF&MTGBSÊVOBQFUJUBOPUBEFNJHGVMMi passa que
t’he vist» / «Ell en volia vuit i jo li n’he ofert sis. Que
no hi està d’acord? Doncs al seu lloc un altre i passa
que t’he vist» / «No hi perdis el temps. Tampoc no t’ho
agrairan. Ho neteges una mica per damunt, que no es
vegi brut, i passa que t’he vist» (exemples fornits per
+.'POUDVCFSUB EF.PJÆ CPODPOFJYFEPSEFMBMMFOHVB 'SBTFGFUB OPFOSFHJTUSBEBFOFMTEJDDJPOBSJT 
que equival al cast. si te he visto no me acuerdo, o
CÊno t’hi amoïnis gaire, PCÊno hi perdis el temps,
PCÊno hi pensis més PCÊtal dia farà un any. Sembla ben genuïna i, per tant, s’hauria de recollir en els
repertoris lexicogràfics.
 <JRVBSU>j"EPTRVBSUTEFTFUKPFSBB"SUJFT EFTQSÊT
de caminar dotze hores i quart» (C. Wittlin, dins J.
Verdaguer, Del Canigó a l’Aneto, introd., p. 135). Seria
NÊTHFOVÎEJSi un quart: A dos quarts de set jo era a
Arties, després de caminar dotze hores i un quart.
36) [ilerdenc -a] «Joan Santamaria, escriptor ilerdenc»
(d’un original, abans de ser corregit). El radical ilerdÊTEFUJQVTDVMUF NFOUSFRVFFMTVàY-encÊTEFUJQVT
QPQVMBSQFSUBOU OPÊTCPCBSSFKBSMPT$BMESJBTVCTtituir aquest gentilici híbrid (ilerdenc -a) pel gentilici
popular (lleidatà -ana) o pel gentilici culte (ilerdense).
De fet, existeix un «Institut d’Estudis Ilerdencs», que
la GEC, basant-se en aquest criteri filològic, transforma en Institut d’Estudis Ilerdenses. Sigui com sigui,
l’exemple hauria de dir: Joan Santamaria, escriptor
lleidatà (o ilerdense).
37) [inalàmbric -a] «el telèfon mòbil o l’inalàmbric» (J. Solà,
Plantem cara, p. 193). L’adj. o subst. inalàmbricÊT 
DFSUBNFOU VODBTUFMMBOJTNFDÖNPEFJNPMUVTBUQFSÖ 
de moment, no s’ha acceptat normativament. Per tant,
calia dir: el telèfon mòbil o el (telèfon) sense fils.
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 <JODPNQMFUJUVE>j$PNFMQSJODJQJEJOEFUFSNJOBDJÓ FM
còpies de les seves obres a distribuir en tres dipòsits: la
teorema d’incompletitud de Gödel pot representar una
DBSUPJYBEF7BVWFSUB1BSÎTNJTTFS1BSDFWBM4QJOPMB 
MJNJUBDJÓGPOBNFOUBMFOMBOPTUSBDBQBDJUBUEFDPNQSFOB(ÍOPWBFMNPOFTUJSEFMB3FBM B.BMMPSDBv EVO
dre i predir l’univers» (S. Hawking, Brevíssima història
original, d’autor mallorquí que vol que se li respectin
del temps, p. 135). Sembla que seria millor dir incomMFTTFWFTQFDVMJBSJUBUT &ODBSBRVFMBMPDVDJÓOPNJOBM
pletesa, neologisme que creiem que cal admetre, com
manda pia (ni el seu primer element, manda OPÊT
UBNCÊDBMBENFUSFcompletesa. Així, doncs, l’exemple
BENFTBQFM%*&$ TÎRVFÊTFOSFHJTUSBEBQFM%$7#
seria: Com el principi d’indeterminació, el teorema
(s.v. manda). Per tant, la respectarem.
d’incompletesa de Gödel ...
 <NFMJUBS>jTDMBSFOVOQBÎTBNCUBOUBIJTUÖSJBDPN
  <KVOJPS>j&MDBUFESÆUJD15JÓDPOUJOVÆJNQBSUJOUDMBTTF
"OHMBUFSSB JRVFUÊWPDBDJÓEFMBNFNÖSJBIJTUÖSJDB 
privadament, especialment als juniors escolapis. [...] el
si n’hi ha, de gent a recordar: melitars, mariners, polí1*HOBTJ'MPSFO[BDPNBNFTUSFEFjuniors i professor de
tics, estadistes, funcionaris, pintors, escriptors, cientíteologia. [...] Els juniors foren dispersats per les diverses
àDT BDUPSTv "MCFSU+BOÊ Els dies i els llocs, p. 92).
comunitats de la província» (d’un original sobre història
La variant vulgar melitar (per militar ÊTVTBEBBRVÎ
de l’Escola Pia). Encara que aquest terme (mot agut) no
irònicament.
ÊTFOSFHJTUSBUQFMTEJDDJPOBSJT FM%*&$FOUSBjúnior  <NPMUFTGFMJDJUBUT>j*VOEJBWBNEPOBSVOBWFSTJÓCFO
i amb altres significats, forma procedent de l’anglès),
escaient (Per molts anys, per molts anys) al Happy
sembla que s’ha de respectar en el context de l’exemple,
birthday, fins que, ai, a poc a poc, l’anem substituint
KBRVFÊTVOBBEBQUBDJÓEFMMMBUÎiuniorem, iuniores.
per un Moltes felicitats que no s’havia dit mai abans»
 <KVSJTEJU[BDJÓ>j"RVFTUQBT NPMUOFDFTTBSJ WBDPNQPSUBS
(Joan Solà, Avui  "RVFTUBBàSNBDJÓEFMMJOla KVSJTEJU[BDJÓEFMBOPDJÓEEsglésia» (J. Gil i Ribas, Un
güista Solà corrobora el que es diu en el NDA, s.v.
món que comença de nou, p. 279). El neologisme subratmoltes felicitats!
MMBUTFNCMBRVFÊTNBMGPSNBUDSFJFNRVFIBVSJBEFTFS  <NPSCP>jRVJWVMHVJNÊTmorbo» (J. Solà, Plantem
juridicització (derivat de jurídic). Per tant, probablement
cara, p. 279). Encara que morbo existeix com a mot
calia dir: Aquest pas, molt necessari, va compartir la
BOUJD  BDUVBMNFOU ÊT DPOTJEFSBU VO DBTUFMMBOJTNF
juridicització de la noció d’&THMÊTJB
inacceptable. Per tant, calia dir: qui vulgui més mor41) [llagrimal] «Et veig el llagrimal fet un espill / quan la
bositat.
MMVNJMpMVNJOBFMUFVFTHVBSE VMMTRVFWFTTFOQFSMFT  <OPEPMÓ>j1FSBJOJDJBSMBCBUVEBFMTDBSSPTBOBWFOBM
EFODBOU TFNCMBOUUFVBNCMFTMMÆHSJNFTNÊTQVSFT 
camp a buscar garbes i les portaven a l’era per fer nodo/ semblant teu amb les llàgrimes plorant» (P. Vives i
lons. Els nodolons eren una mena de pallers fets de
Sarri, Veu postrema, p. 50). El subst. llagrimal, sinòHBSCFTv EVOPSJHJOBM BCBOTEFTFSDPSSFHJUMBDDJÓ
nim de llagrimer, llagrimall i lacrimal (part de l’ull),
transcorre a la Plana de Vic). La forma nodoló ÊTVOB
OPÊTFOSFHJTUSBUQFM%*&$QFSÖÊTBENÍTQFS.PMMJ
variant vulgar o dialectal de modoló. Hauria de dir: Per
per Coromines, a part de ser molt usat. Sembla, doncs,
a iniciar la batuda els carros anaven al camp a buscar
RVFDBMESJBJODPSQPSBSMP DPNBWBSJBOUDPMpMPRVJBM BMT
garbes i les portaven a l’era per fer modolons (o, com
diccionaris normatius.
diuen alguns, nodolons). Els modolons eren una mena
42) [llum verda / llum verd] «Llum verda al viatge del mulde pallers fets de garbes.
UJNJMJPOBSJEFMT&6"BMFTUBDJÓFTQBDJBMv Avui, 25-4- 49) [pareu] «Tots van vestits a l’europea, res de pareus»
2001, p. 28) / «Aquest any l’ajuntament ha donat llum
(Sagarra, OC 11, ed. Garolera, p. 102 i pàssim) / «El
verdQFSBDPOTUSVJSQJTPTNÊTB.BOSFTBv Regió
pareu, que en tahicià vol dir “vestit”, i era l’únic vestit
7, 24-4-2001). El GDLC enregistra donar (o tenir) llum
EBRVFTUTQPCSFT JBNCFMRVBMFODBSBTÓOSFQSFTFOverd FYQSFTTJÓNFUBGÖSJDBRVF QFMTFVPSJHFO SFGFSÍODJB
UBUTFMTUBIJDJBOTFOFMDJOFNB FTQPUEJSRVFOPNÊT
BMTMMVNT FONBTDVMÎ EFMTFNÆGPS TFNCMBNÊTFTDBJFOU
TVTBFOFMTEJTUSJDUFTQFSBEPSNJS JB1BQFFUFOPNÊT
que donar (o tenir) llum verda. Per tant, esmenaríem el
el porten els americans per a passejar-se per la cambra
primer exemple dient: Llum verd al viatge del multimiEFMIPUFMBMFTIPSFTNÊTDÆMJEFTEFMEJBv JC Q 
lionari dels EUA a l’estació espacial.
Tenint en compte aquest precedent literari, es podria
43) [major] «Acontentem-nos d’assenyalar, sense majors preadoptar la forma pareu per a denominar la peça platcisions, que ...» (d’un original, abans de ser corregit).
gera que en castellà anomenen pareo.
Aquest ús de l’adj. major ens sembla poc genuí i el can-  <QFSUPUTFMTDPTUBUT>jTMBàHVSBBDUVBMNFOUNÊTWJWB
viaríem per més: Acontentem-nos d’assenyalar, sense
EFMQFOTBNFOUDSJTUJÆEFMTFVTFHMF VOHFOJSFMJHJÓT
més precisions, que ...
que, com veurem, desborda per tots els costats els
44) [manda pia] «De Viena, Llull viatjà a Mallorca. Allà,
FMEBCSJMEF EBWBOUFMOPUBSJ+BVNF"WJOZÓ
FTUÊOFMTFVUFTUBNFOU"QBSUEFMTMMFHBUTBMTàMMTJMFT
mandes pies, dedicà una considerable suma per a fer

seus condicionaments jansenistes» (AA. VV., Història
del pensament cristià Q -BMPDVDJÓHFOVÐOBÊT
sense article (cf. DIEC2, que, s.v. costat, duu l’exemple:
La ciutat estava assetjada per tots costats). Per tant,
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escriuríem: És la figura ... desborda per tots costats
els seus condicionaments jansenistes.

 <TJMMÓ TJMMPOFU>j"TTFHVUFOVOTJMMÓ, sota el llum de
QFV FOVOSBDÓEFMNFOKBEPS JOUFOUÆEBCTPSCJSTFFO
el llibre» (R. Tasis, Tres, pp. 132-133 i pàssim) / «Al seu
  <QFSGPSNBOÉB>j'JOJEBla performança, el grup dels
EBWBOU JOTUBMpMBEBFOFMTFVsillonet amb aquella majesRVBUSFEFMQFUSPMJFTNPHVÊQFSUBMEBàOBSFMTwheretat natural de tots els seus moviments, Claudina Berabouts de la Phillis Johnson i no deixar que, com
tran li va tornar el somriure» (ib., p. 168) / «Repapats
BCBOT TFMTFTRVJUMMÊTQFSBMHVOBEFMFTQPSUFTFYDVals
únics sillonets de vímet que hi havia al menjador,
TBEFTv EFMPSJHJOBMEVOBOPWFMpMB BCBOTEFTFSDPSel
senyor
i la senyora Manubens agafaven galetes de
regit). El terme performançaFODBSBOPÊTFOSFHJTUSBU
la
safata
i
xarrupejaven els vasos de vi dolç que la tia
pels diccionaris. Hom pot optar pel terme anglès, per$JÓFMTIBWJBQPTBUBMBUBVMBv
&5FJYJEPS Pa negre,
formance PQFSMBTFWBUSBEVDDJÓDBUBMBOB actuació:
p.
306)
/
«Va
redreçar
l’esquena
en el TJMMÓ i va reprenFinida la performance (o Finida l’actuació), el grup
ESFFMEJTDVSTBNCVOUPNÊTNPEFSBU
DPNTJTIBHVÊT
dels quatre del petroli ...
BEPOBURVFMBEFTDSJQDJÓQPEJBTFSVOBDSÎUJDBv JC Q
52) [raspall de dents] «... tothom diu “un raspall de dents”. I
311). Sembla que cal admetre aquests termes, segons
BJYÎ BNCMBNFWBEFDJTJÓBERVJTJUJWB IFUJOHVUMPDBTJÓ
s’argumenta en el NDA (s.v. silló).
i el goig de fer servir mitja dotzena de vegades, pel cap
CBJY MBOPTUSBEFTJHOBDJÓHFOVÐOB DBTUJTTBJUSBEJDJPOBM 58) [sonar a] «Parlar de llibertat com a dret i com a situaDJÓBERVJSJEB QFSBMFTPSFMMFTEVOBHFOUTPUNFTBB
un raspallet de les dentsv "MCFSU+BOÊ EJOTMiscel·lània
l’imperialisme romà, sonava a quelcom impossible»
a Joaquim Arenas i Sampera, p. 63). Exemple que ja
(Serra d’Or, oct. 2004). Segons el DCC (s.v. sonar),
DPOUÊMFYQMJDBDJÓDPSSFTQPOFOU EFHVEBBMDPOFHVUMJOMBDPOTUSVDDJÓDBTUsonar
a s’ha de traduir per semHÛJTUB"MCFSU+BOÊ
blar. Així, doncs, caldria dir: Parlar de llibertat com
53) [reapertura] «... els mítings celebrats a Barcelona, Vic i
a dret i com a situació adquirida, per a les orelles
Manresa contra la reapertura de les escoles laiques ...»
d’una gent sotmesa a l’imperialisme romà, semblava
(d’un original, abans de ser corregit). El DIEC2 admet
quelcom impossible.
apertura però prefereix oberturaTFNCMBOUNFOU FT
pot admetre reapertura però cal preferir reober-  <TVCKBVSF>j5SFTTÓOMFTNBOFSFTEBOBMJU[BSMFTFWPMV
cions que es produeixen: pel canvi en l’estructura
tura1FSUBOU WBMNÊTEJS... els mítings celebrats a
lògica que subjau en el raonament adolescent, per l’inBarcelona, Vic i Manresa contra la reobertura de les
crement
en la quantitat i la qualitat del coneixement
escoles laiques ...
JQFSMBDBQBDJUBUEFSFáFYJPOBSTPCSFFMQSPQJQFOTB54) [redireccionar] «L’Obra Social de la Caixa de Pensions,
ment. / El model del subjecte que subjau als significants
RVFàOTBMFTIPSFTDPMpMBCPSBWBFOMB'FTUBEFM"SCSF
EBKVEB BTTJTUÍODJB NFEJBDJÓv FYFNQMFTBQPSUBUTQFS
'SVJUFSBUSBWÊTEFM)PNFOBUHFBMB7FMMFTB redirecciouna nostra alumna). Sembla que cal admetre el verb
nava el seu suport a la gent gran cap a un altre tipus
subjaure QFSRVÍÊTVOOFPMPHJTNFOFDFTTBSJFOFGFDUF 
d’activitat» (d’un original, abans de ser corregit). El neoles alternatives (perífrasis que és subjacent o que hi ha
logisme redireccionar no sembla necessari, almenys en
subjacent TÓOJODÖNPEFT
BRVFTUDPOUFYU1FSUBOU WBMNÊTEJSL’Obra Social de
la Caixa de Pensions, que fins aleshores col·laborava 60) [sunsònica] «Viatge de tornada sense novetat. En Xavier
"NJHÓ RVFÊTVOHSBOTPOBEPSEFsunsònica, ens obseen la Festa de l’Arbre Fruiter a través de l’Homenatge
RVJBBNCVOBNPTUSBáPSJEBEFMTFVSFQFSUPSJv "MCFSU
a la Vellesa, reorientava el seu suport a la gent gran
+BOÊ Els dies i els llocs, p. 92). La variant vulgar suncap a un altre tipus d’activitat.
sònica o sonsònica (per sonsònia, nom enregistrat pel
55) [renegamenta] «la renegamenta dels qui aguantaven la
DCVB, al seu torn sinònim de harmònica ÊTVTBEB
corda» (J. Moncada, Camí de sirga, p. 100). Com hem
aquí irònicament.
vist, els derivats en -entaTÓOEFUJQVTDPMpMPRVJBM&O
aquest cas, s’hauria pogut dir: els renegaments dels qui 61) [tea] «De cop i volta, una riuada de gent va entrar
al passeig pels carrers laterals. La majoria portaven
aguantaven la corda.
alguna cosa a la mà: potes de cadira, respatllers de
 <TJDBQ>j4JFTSFNFOBVOBNJDBMBEPDVNFOUBDJÓ MB
banc, fustes, teesFODFTFTv .'JUÊ El carrer dels
presència de tots aquests menestrals queda confirmada
petons, p. 172). La forma teaÊTVOEJBMFDUBMJTNFQFS
i, si cap, augmenta el ventall d’oficis que es troben refeteia. Sembla, doncs, que, tenint en compte el context
renciats» (AA. VV., Calders. Un municipi entre el Pla
EBRVFTUBOPWFMpMB
IBVSJBWBMHVUNÊTEJSDe cop i volta
de Bages i el Moianès, p. 124). Segons el DCC, l’ex...
fustes,
teies
enceses...
QSFTTJÓDBTUsi cabe correspon a la catalana si és possibleBSBCÊ FOBRVFTUDPOUFYUTFNCMBRVFIJRVFEB 62) [telespectador -a] «El nom del personatge històric català
favorit dels telespectadors es farà públic al final del proNÊTCÊfins i tot1FSUBOU IBVSJBWBMHVUNÊTEJSSi es
grama
d’avui» (Avui, 9-6-2005, p. 63). Sembla que s’hauremena una mica la documentació, la presència de
ria d’admetre aquesta forma, que creiem millor que teletots aquests menestrals queda confirmada i, fins i tot,
espectador -a (cf. NDA, s.v. teleespectador -a).
augmenta el ventall d’oficis que es troben referenciats.
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 <USFODBSQFSFT>j+VBONBNBOUÊRVFWBSFCVUKBSMBQSPTribunal Superior de Justícia de Catalunya que conposta i que des d’aquell dia van trencar peres: “Tu a la
firma una sentència anterior i que ...» (Avui, 15-7-2003,
teva i jo a la meva”, em va dir» (Avui, 7-12-2002, p. 29).
Q DBSUB 4FHPOT"MCFSU+BOÊ DPNVOJDBDJÓQFSTPOBM 
El DCC (s.v. pera) encara no acceptava la loc. partir
MFYQSFTTJÓvergonya alienaÊT FODBUBMÆHFOVÎ vergoperes (cosa que devia propiciar l’ús de l’exemple), que
nya pels altres, o per ell, per ella, etc. Per tant, valdria
TÎRVFÊTBENFTBQFM%*&$ TWpartir). Per tant, cal
NÊTIBWFSEJUA la provinciana eufòria de Joan Clos i
dir: Juanma ... i que des d’aquell dia van partir peres:
a la vergonya per ell que vam passar ... / Indignació,
“Tu a la teva i jo a la meva”, em va dir.
frustració i vergonya pels altres. Aquests són ...
64) [vergonya aliena] «A la provinciana eufòria de Joan 65) [xiringuito] «Esllavissada mortal en una cala de la
Clos i a la vergonya aliena que vam passar durant la
Costa Brava. Un mort i tres ferits a Santa Cristina
DFSJNÖOJBEJOBVHVSBDJÓ IJIFNEBGFHJSMBWVMHBSJUBU
d’Aro en caure unes roques sobre un xiringuito»
de l’anomenat village» (Avui, 13-7-2003, p. 75) / «Indig(Avui, 26-8-2003, p. 19, titular). Aquest nom, proceOBDJÓ GSVTUSBDJÓJvergonya aliena"RVFTUTTÓOUSFTEFMT
dent del cast. chiringuito ÊTBENÍTQFSBMHVOEJDDJP
sentiments que de ben segur puc compartir amb milers
nari, ja que les alternatives normatives (guingueta,
de catalans i catalanes davant la recent sentència del
baret, etc.) no resulten còmodes. u
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