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L’ULLDEL’AGULLAMOTACIONS

Ara que la primavera ens omple d’alegries i d’al·lèrgies, molts oso-
nencs fan eixavuiros. És una reacció ben lògica, però tot sovint se
n’amaguen, perquè a Barcelona poca gent entén què vol dir eixavui-
rar. Doncs bé, a Osona un eixavuiro és un esternut. Salut! A la Garrot-
xa també en diuen així, tot i que carreguen més èmfasi a la segona
síl·laba, finsalpuntdedir-neetxavuiro.Semblaque l’origend’aitalmot
tan sonor prové del català antic avuir, que volia dir auguri. Perquè els
nostres avantpassats atorgaven un valor profètic al fet d’esternudar,
com una reacció a la visió del futur pròpia dels auguris. I d’aquí l’eixa-
vuiro. L’Alcover-Moll recull moltes variants de l’esternut estàndard.
Tantes que un lector malintencionat podria sospitar que vivim en un
país mig refredat. Segons aquest diccionari exhaustiu, en alguns llocs
del Maresme, com ara Pineda o Canet de Mar, se’n conservava la de-
nominació buiro i al Masnou en deien estuforn. L’eixavuiro osonenc
i garrotxí és molt solemne (i pentavocàlic) però, ja posats, potser em
quedo amb les festives varietats balears. Si deixes anar una sèrie d’es-
ternuts, els balears en diran oïssos, atxims o atxems. Salut!❋

Eixavuiro?

MÀRIUS SERRA

P
er molts comentaristes del
llenguatge que hi hagi als di-
aris (i en català n’hem tingut
i en tenim molts de bons), no

exhauriran mai la matèria. No cal de-
mostrar-ho: la prova més evident és
la realitat. Sempre hi haurà paraules
que només es diuen «al meu poble»,
sempre hi haurà una dita digna de
comentari, sempre hi haurà un joc
de paraules engrescador, una cons-
trucció que ho ha estudiat ningú. I
sobretot hi haurà sempre una refle-
xió a fer sobre la realitat sociolingüís-
tica o politicolingüística actual.

La paraula capterrera seria un
exemple que permet de burxar i fur-
gar. Al meu poble, Bell-lloc d’Urgell,
era una paret (generalment de tàpia)
que tancava una propietat. N’hi ha
molt poca informació controlada;
però el nas fi de Ramon Solsona me’n
troba exemples a internet, d’Artur
Bladé (escriptor de les terres de
l’Ebre) i d’altres. Són de Bladé
aquests: «Val a dir que no vam entrar
per la porta, sinó per la capterrera,
gràcies a uns garbons de sarments
que hi havia arrambats contra la pa-
ret», «Un “bulevard” amb més tàpies
que cases i un gat sobre la capterre-
ra»; i són d’algú altre que no em pre-
cisa aquests: «Van haver de passar
acotxats i saltar per una capterrera a
un pati cobert», «És el que s’ha gene-

ralitzat aquest any, d’un Pare Noel
enfilant-se per balcons i terrats, amb
el sac a l’esquena, com un vulgar lla-
dre de capterrera».

Passegin-se pel poble de Sant Pol
de Mar un matí d’aquesta primavera
que ja ha esclatat. Al tombar una
cantonada poden sentir un noi que
s’adreça a una noia que passa amb
aquesta exclamació: «Cosineta!». La
noia es gira, s’alegra de la trobada, se
saluden afectuosament. Em diu Llu-
ís Cabruja que aquesta paraula és ex-
clusiva de Sant Pol i que li sembla
que Coromines no la recull. Ho com-
provo, i efectivament: Coromines fa
una explicació etimològica molt cla-
ra dels noms de les relacions de famí-
lia però no esmenta aquest cas. Un
cosinet és a Sant Pol un cosí que no
sigui de primer grau.

Però, com els deia, al darrere de
cosí, cosí germà, etc. hi ha més de-
talls que no trobaran als diccionaris.
En principi, cosins germans són una
relació de primer grau: els fills de pa-
relles en què un dels consorts és ger-
mà d’un de l’altra parella; i els cosins
són els fills dels cosins germans, és a
dir els de segon grau. Però, per exem-
ple, a la meva família, escampada en-
tre el pla d’Urgell i la Franja d’Aragó
cosins germans eren exclusivament
els fills de dues parelles en què tots
dos consorts eren germans dels al-

tres dos. Altrament, els fills eren ja
només cosins. El cas és forçosament
molt minoritari i per tant la distinció
no és «econòmica», no és útil, i sem-
bla que no es troba enlloc més. En ge-
neral, en el tracte diari o habitual, i ja
fora de l’excepció adduïda, tampoc
no cal precisar si es tracta de cosins
germans o de simples cosins, i els pri-
mers poden rebre simplement el
nom abreujat: cosins. I encara cal te-
nir en compte que, per qüestions
afectives, de més tracte, etc., es pot
donar el cas que un cosí pròpiament
dit ens sigui més «pròxim» que un
cosí germà pròpiament dit.

L’origen del terme és el llatí conso-
brinus, que aviat hagué d’afegir pri-
mus (consobrinus primus) per dis-
tingir el primer grau dels altres; i
aquesta denominació més llarga
(massa llarga) finalment s’abreujà
en primus (com en castellà) i s’oposà
al fill del germà o germana, sobrinus
en unes llengües i nepote en unes al-
tres. Els fills de cosins germans re-
ben en català diversos noms segons
les parles: cosí segon, cosí (o cosín)
prim, cosí nebot, cosí valencià, ne-
bot valencià. El nom de cosí(n) prim
no deixa de ser curiós, perquè preci-
sament no és de «primer» grau. I ara
afegeixin-hi que en el món jurídic la
cosa ha de ser molt més precisa per-
què hi ha herències entremig.❋

DANIEL BOADA

la família als camps de concentració na-
zis) i després va sofrir la repressió comu-
nista dels anys 50. La dramaturga de
l’Òpera de Friburg que el va conèixer per-
sonalment els anys 90 me’l va descriure
com una persona oberta, senzilla i amb un
gran sentit de l’humor. És difícil, potser
impossible, fer el traç d’una persona. En
tot cas m’agrada imaginar-me’l així.

El Rèquiem de Ligeti és una obra religio-
sa (tot i que ell no ho era) per a dos solis-
tes, doble cor i orquestra. Durant uns
trenta minuts els cantants murmuren,
criden, parlen, escupen, vomiten el text
del rèquiem. Les veus se sobreposen en un
estil micropolifònic creant un efecte es-
pectral. L’orquestra viatja entre acords
fantasmagòrics, sobrenaturals i a voltes
celestials. Podem comprendre la foscor
del dolor físic, del patiment de tota una co-
munitat, del profund desesper de l’ésser
humà davant la immensitat de l’univers,
de l’angoixa. I, malgrat tot, la llum hi és
present. M’envaeix l’optimisme: res no és
definitiu en l’art; tan sols la preparació per
a un futur, per a una nova evolució, per a
un nou canvi. És mitja hora d’una intensi-
tat com poques vegades he sentit davant
d’una obra d’art. Ligeti va arribar a un
punt culminant que espera noves idees,
nous camins.

El televisor ofereix imatges dels diver-
sos rituals de Setmana Santa a l’Estat es-
panyol: los picados fuetejant-se l’esquena,
la sobrietat castellana de Valladolid i les
processons un altre cop de Sevilla, la star
de les festes... “Toda España está viviendo
la Semana Santa”, comenta amb cara de
falsa emoció mística el presentador...

Crec que ara no tornaria a Sevilla. Bé, sí
que hi tornaria si el Cristo del Gran Poder
desfilés amb el Rèquiem de Ligeti al pont
de Triana.❋


