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n català hi ha tota una sèrie de
verbs que s’usen abusivament.
Són verbs que podríem dir que

són moda i que per tant els mitjans de
comunicació i els parlants els utilitzen
en excés, i a vegades impròpiament,
pensant que així empren un català més
genuí o nostrat.

Un cas seria el verb patir. Ja sabem
que els catalans som patidors per natu-
ra, però no cal fer servir aquest verb a
tort i a dret com si no tinguéssim altres
verbs per expressar-nos. Segons la nor-
mativa, només patim quan experimen-
tem un dany o un dolor (“pateixen
fam"), quan estem afectats habitual-
ment d’un dolor o un mal físic (“pateix
de migranya”) o quan ens neguitegem
(“pateix perquè encara no ha arri-
bat”).Un exemple d’ús abusiu extret de

la premsa seria: “Les carreteres van pa-
tir molts problemes de trànsit el dia de
la vaga”, que podríem reformular amb
el verb haver-hi, “a les carreteres hi va
haver molts problemes de trànsit el dia
de la vaga”.

Un altre verb és contemplar. Segons
el diccionari, significa ‘mirar atenta-
ment’ i ‘donar (a algú) tots els gustos,
totes les satisfaccions’. Per tant, no són
correctes les frases “la Constitució no
contempla la reclamació d’un estat
propi per a Catalunya”, que podríem
substituir per “la Constitució no pre-
veu la reclamació d’un estat propi per a
Catalunya”, o bé “el projecte contempla
la construcció de 36.000 habitacions
d’hotel”, en què podríem reemplaçar el
verb contemplar per incloure, establir o
disposar. Un verb similar a contemplar
és observar, que vol dir, entre altres sig-
nificats, ‘mirar una cosa amb atenció
contínua’ i que per tant hem d’evitar
fer-lo servir quan es vol dir simplement
mirar o veure. ❋
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Sabíeu que...
També s’abusa del verb ‘realitzar’, que
podem substituir per ‘fer’, ‘elaborar’ i
‘establir’, entre d’altres. Un exemple
seria “els alumnes han realitzat
l’examen correctament”, que podríem
substituir per “els alumnes han fet
l’examen correctament”. Per tant,
convé reservar ‘realitzar’ per a
significats més específics, com ara “la
feina em realitza”.

ELCIRCITINERANT. JOSEP SANTESMASES I OLLÉ

 Cabra del Camp celebren en-
guany el centenari de la cons-
trucció de l’edifici de la Socie-

tat Agrícola, entitat fundada a finals
del XIX. L’esclat de la guerra i tot el
daltabaix subsegüent arribà a moltes
poblacions agràries, especialment del
Camp de Tarragona i de la Conca de
Barberà, amb dues entitats agrícoles
constituïdes i en funcionament. Les
dues, com és el cas de Cabra, amb els
respectius associats i amb un patrimo-
ni edificat considerable. El celler co-
operatiu en el cas de les terres vitiviní-
coles fou un component cabdal, per la
seva envergadura, per la seva comple-
xitat. Freqüentment tenien en propie-
tat molí d’oli, magatzem d’adobs, molí
per a pinsos... No s’acabava aquí. La
raó de la duplicitat d’entitats coopera-
tives agràries —dites societats o sindi-
cats— no era altra que l’adscripció
ideològica i social, dretes i esquerres
als anys trenta. Els sindicats dels po-
bres i els dels rics, com en alguns llocs

eren coneguts. La realitat de la defini-
ció però, com totes les coses simplifi-
cades, és més complexa. El símbol
d’aquesta divisió social es concretava
en un altre aspecte fonamental de les
societats i els sindicats agrícoles: els lo-
cals socials, bàsicament constituïts per
un cafè i una sala per al ball i altres
usos, el cinema per exemple quan arri-
bà als pobles cap als anys trenta. Espais
que determinaven la pertinença a un o
altre bàndol amb una sociabilitat que
gairebé ho abraçava tot: l’economia, la
política i el lleure. Els locals socials co-
operatius de les esquerres un cop fina-
litzada la guerra van ser confiscats per
la Falange, van canviar de propietat i
gestió en mans de les Hermandades de
Labradores y Ganaderos, continuïtat
en les fusions en una única entitat co-
operativa per poble, tancaments per
centralització de l’activitat recreativa
en un sol espai, etcètera. A Cabra, el
cafè i la sala com a espais recreatius

A
El teló blau cel

van ser clausurats i l’activitat recreati-
va es va traslladar a les instal·lacions
del Sindicat Agrícola, el de les dretes.

Amb motiu del centenari, després
de dies de neteja, han obert per a visita
puntual part d’aquestes instal·lacions,
entre elles la sala. I és clar, veure-les ha
estat com endinsar-se en el passat,
com retornar a abans de l’entrada dels
nacionals. Una lliçó extraordinària
d’història social, molt millor que la
que poden oferir sovint museus i cen-
tres d’interpretació, amb massa dis-
cursos tancats i interpretacions correc-
tíssimes insípides sense l’ànima social
que ha fet bullir els pobles.

La sala de la Societat Agrícola de Ca-
bra tenia unes característiques espe-
cials. Fins que no es va construir el ce-
ller, durant la verema era utilitzada
com a espai de descàrrega del raïm i de
la seva transformació en most. Sota de
les rústiques rajoles de la sala hi havia
—hi són encara— els cups per guar-
dar el vi. És a dir, els associats ballaven

damunt del vi, com si amb les trepitja-
des musicals acaronessin el fruit del
seu treball. De tot el conjunt de la sala
en destaca el petit escenari i el seu teló
blau cel. Teló pintat que imitava uns
nobles cortinatges. L’escenari és el
símbol, l’essència d’una sociabilitat
amb clares identificacions de perti-
nença, ideològiques, de classe. L’esce-
nari fou l’espai dels músics del ball de
les festes grans, o dels grallers de les
petites, dels concerts que s’escoltaven
en un silenci absolut, de les represen-
tacions de teatre amateur, de les corals.
També l’àgora de les conferències i els
mítings. Un escenari i teló que han
restat muts durant més de set dècades i
que ara ens parlen com un llibre obert
d’unes societats agràries d’un temps
estroncat violentament. Ara, que tota
excusa és bona per fer-ho, cal clamar
que no ens retallin les àgores i els esce-
naris. Ara més que mai necessitem
obrir els telons blau cel. ❋
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