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El diccionari
s’actualitza

a segona edició del Diccionari de la
llengua catalana (DIEC2) ja ha estat
actualitzada en línia d’acord amb la

nova normativa ortogràfica de l’IEC. Per
tant, les paraules que han suprimit l’accent
diacrític, com ara net, os, rodamon i mare-
dedeu, ja es poden trobar en el diccionari. A
més d’incloure aquestes novetats ortogràfi-
ques, el diccionari ha incorporat quaranta-
sis paraules noves, entre les quals destaquen
desnatat, disseccionar (fins ara només s’hi
recollia dissecar), dron, ebrenc, subratllat,
vegà i les lletres de l’alfabet àrab.

A banda de totes aquestes incorpora-
cions, l’IEC ha fet més de dues-centes mo-
dificacions en mots que ja recollia el diccio-
nari. Per exemple, la definició de síndrome
de Down ha passat de ser una “afecció con-
gènita causada per una alteració de la dota-
ció cromosòmica, caracteritzada per un as-
pecte especial que recorda els individus de

raça mongòlica i per una deficiència men-
tal”, a ser-ho “per una discapacitat intel·lec-
tual i uns trets fisonòmics especials, com
ara un crani petit, l’occípit pla, els ulls petits
i oblics i la cara ampla”. També ha estat mo-
dificada la definició de calçot: fins ara un
calçot era un “grill de ceba blanca cultivat
especialment per a ésser menjat al caliu” i
ara és un “grill de ceba blanca que se sol
coure a la flama”.

Aquestes modificacions són necessàries
per actualitzar algunes informacions del
diccionari que no són del tot correctes. A
petició d’uns alumnes de tercer d’ESO de
Cabrils, per a la pròxima revisió del diccio-
nari normatiu, caldria revisar també la de-
finició de sexe, que es podria qualificar
d’antiquada i retrògrada. Sexe: “Conjunt de
les peculiaritats bioquímiques, fisiològi-
ques i orgàniques que divideixen els indivi-
dus d’una espècie en mascles i femelles i fan
possible entre ells, mitjançant els adequats
processos de conjugació o fecundació, una
periòdica modificació de la informació ge-
nètica.” ❋
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Sabíeu que...
El diccionari també ha incorporat
altres mots, com ara arrítmia,
trapezoidal i erradicar, que han estat
modificats arran de la reforma
ortogràfica.

Acompanyants
DES DEL LABERINT MIREIA ROSICH

eu ser veritat allò que darrere
d’un gran home hi ha una
gran dona? (I al revés?) A la

Grècia clàssica existien unes dones que
complien el rol precisament d’acompa-
nyar els grans homes: les heteres o he-
tairai. S’han traduït per “cortesanes,
concubines, prostitutes de luxe”, mis-
tress en anglès, o maîtresse en francès,
designacions que no només es que-
den curtes, sinó que hi afegeixen un
tint de menyspreu, ja que el mateix
terme en masculí, els hetairoi, es tra-
dueix per companys. Per exemple, els
generals de confiança d’Alexandre el
Gran eren els seus hetairoi. Entre ells
hi havia Hefestió, militar important,
però també el seu company, sexual, i
sentimental. I a ningú se li acut que
actués de concubí.

En una societat on la dona passava
de ser “filla de” a “esposa de” (i com a
màxim “germana de”) emergeix es-
pontàniament aquesta mena de casta
de dones lliures. Eren cultes, rebien
una acurada educació, podien recitar
exquisidament poesia i tocar diferents
instruments, i estaven instruïdes en
dansa. Per tant, desplegaven l’art
d’acompanyar amb moltes virtuts. I, a
més, en general, eren molt guapes,
l’ofici ho requeria. Tot un càsting. Per
distingir-les, anaven vestides amb ro-
ba transparent i de to safrà, un color
que s’associava al plaer sensual. Eren
les úniques dones que podien accedir
a esdeveniments socials rellevants
com el Symposion i opinar, mentre les
esposes oficials vivien recloses en els
gineceus. Per tot això, els seus serveis
es cotitzaven i algunes van guanyar
autèntiques fortunes. Disposaven lliu-

D rement del seu capital i tenien propie-
tats, cosa legalment impossible per a
una ciutadana benestant. De fet, hem
trigat molt les ciutadanes a accedir
oficialment a formació i a tenir ascen-
dència directa sobre els béns.

En el món de l’art hi ha una hetera
que requereix especial menció: Friné.
L’episodi que la va fer cèlebre és la se-
va compareixença davant l’Aeròpag
(tribunal) acusada d’impietat, és a dir,
de no creure en els déus de la ciutat. A
Sòcrates i a Fídies se’ls havia denun-
ciat pel mateix delicte, considerat
molt greu. Quan l’orador que la defen-
sava es va quedar sense arguments, va
fer servir el recurs de deixar-la nua i
provocar que els jutges es rendissin
davant l’esplendor del cos. Perquè en
aquella Grècia això també passava, la

bellesa commovia. I així va ser. El
quadre de Jean-Léon Gérôme, amb
estil academicista, congela aquest mo-
ment en què els homes, de vermell in-
tens, reaccionen davant la visió. L’har-
monia natural de les seves corbes ens
ha quedat immortalitzada en forma
d’escultura, ja que ella era l’hetera de
Praxíteles i l’escultor la va utilitzar
com a model per a la famosa Venus de
Cnidos fixant el cànon d’Afrodita,
deessa de l’amor. Friné va arribar a ser
tan solvent que volia finançar la re-
construcció de les muralles de Tebes a
condició que es deixés constància que
“Alexandre el Gran les havia destruït i
l’hetera Friné les havia refet”. Però no
li ho van deixar fer. Perquè encara que
fos rica, guapa, culta, era dona i ma-
naven (i manen?) ells. Llàstima. Amb
el que costa trobar sponsors per al pa-
trimoni. ❋

‘Friné davant
l’Aeròpag’, pintat
per Jean-Léon
Gérôme el 1861
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