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om en dieu del lloc on venen
les entrades en un cine, un tea-
tre o un camp de futbol? Que

és la guixeta o la taquilla? Si fem aques-
ta pregunta a peu de carrer segur que
molts parlants respondrien convençuts
que es diu guixeta i que taquilla és un
barbarisme. Fins i tot corregirien un al-
tre catalanoparlant que fes servir la pa-
raula taquilla. Doncs és justament a
l’inrevés. El mot correcte és taquilla i
guixeta és un gal·licisme (guichet), un
mot que no trobarem en cap diccionari
de català. Des del punt de vista lingüís-
tic, guixeta és una ultracorrecció (tam-
bé s’anomena hipercorrecció o hiper-
purisme), una interpretació que fa el
parlant d’una forma correcta de la llen-
gua com si fos incorrecta i que la subs-
titueix per una forma analògica o més

productiva que es pensa que és la cor-
recta. Un altre exemple clar d’ultracor-
recció és el mot xarrup (“glop d’un lí-
quid que hom xarrupa”), que molts
parlants es pensen que és la manera
correcta d’anomenar aquell gelat poc
consistent fet a base de sucs de fruita.
Doncs no, malgrat que a algú es cregui
que és un barbarisme, en català aquell
gelat rep el nom de sorbet. Altres ultra-
correccions habituals són solsament
(que prové de l’encreuament de sols i
solament), intermig (per intermedi) i
unànim (en comptes d’unànime).

També hi ha un seguit d’ultracorrec-
cions que es formen per analogia. Seria
el cas d’aquelles paraules que tenen una
terminació semblant a la d’una altra
llengua. Davant la sospita, el parlant ti-
ra pel dret i en suprimeix la terminació.
Un exemple d’això el tindríem en cai-
mà (per caiman), orangutà (en comptes
d’orangutan), Pakistà (per Pakistan),
tobogà (en lloc de tobogan), camerí (i
no camerino) i divà (per divan) ❋
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Sobre
la ‘guixeta’
i la ‘taquilla’
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Sabíeu que...
La paraula taquilla prové del castellà.
En català, vol dir “lloc, en una estació
de ferrocarril, en un teatre, en un
cinema, en una instal·lació esportiva,
etcètera, on hom despatxa els bitllets al
públic” i “recaptació obtinguda en un
espectacle de teatre, cinema, etcètera”.
Ara bé, de l’armari petit on deixem els
objectes personals al gimnàs o a
l’escola, en diem armariet i no taquilla.

Llegir ben acompanyat
65 dies l’any, obert 24 hores al
dia per comentar, compartir i
(des)recomanar llibres i lectu-

res! Aquest lema podria ser el que
anunciaria el paradís al lector corrent,
de què tant va escriure Virginia Woolf.

Fem un exercici d’imaginació. Pri-
mer: una lectora acaba de llegir un lli-
bre que l’ha entusiasmada i té ganes de
compartir-ho, però són les tres de la
matinada i tothom dorm. Segon: un
lector és a la llibreria i dubta de quin lli-
bre comprar-se i, com a pare, també
busca alguna cosa que pugui agradar al
seu irreductible fill no lector, i no sap
per on començar. Tercer: qualsevol lec-
tor sempre té algun clàssic pendent de
llegir que no solament li fa vergonya
confessar que encara no ha llegit, sinó
que cada vegada que n’ha reprès la lec-
tura, n’ha desistit, però hi vol posar re-
mei i no sap com.

La resposta de les tres preguntes
Què hi poden fer, aquests lectors, en ca-
da cas? Intentar preguntar als amics, a
la mestra o a la bibliotecària? Però so-
vint aquests amics o prescriptors no
són a l’abast, o no aquelles hores de la
nit, que no és moment d’empipar nin-
gú per dir-li que se sent com Miss Da-
lloway! Ah, si Woolf hagués pogut mai
arribar a imaginar que una xarxa con-
nectada i immensa de lectors era possi-
ble!

La tecnologia, tan enemiga de la pro-
tecció de la propietat intel·lectual, tan
perillosa en l’errònia difusió del tot-és-
gratuït-si-és-digital, té, tots ho sabem,
infinites i magnífiques possibilitats de
crear les connexions més inversem-
blants; com ara la creació d’espais inter-
nàutics que enllacen lectors de tota me-
na, edat i condició que llegeixen amb
plaer i comparteixen amb passió el que
llegeixen i descobreixen. Xarxes socials,
blocs d’experts i d’aficionats, piuladors
literaris, webs... tots, espais literaris, pe-
rò pocs amb prou capacitat per donar
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resposta als nostres lectors com ho po-
dria fer el Què llegeixes?, el primer i més
gran fòrum en català de llibres a la xar-
xa.

El Què llegeixes? ara per ara té més de
14.000 usuaris que hi han entrat, 10.500
llibres que fan més de 110.000 vots. Les
xifres són espectaculars. I ho són per-
què parlem d’una pràctica íntima, com
llegir, passada a la xarxa pública. La lec-
tura és privada, sí, però ha de ser aïlla-
da? No, no cal. Lectors d’Agramunt,
Burjassot o Pals poden compartir infor-
mació lectora i convertir-se de sobte en
prescriptors d’altres lectors. I aquesta és
la gràcia.

En un món desbordat per l’accés (in-
assumible) d’informació, tenir com a
prescriptors lectors que comparteixen
tot el que llegeixen és un luxe de què

tots podem gaudir, des de la biblioteca a
Liberdrac, passant per l’escola. Què lle-
geixes? té molta informació endreçada,
classificada i a punt per compartir.
Compartint-la, a més, el lector aprèn a
(des)triar, llegir i articular el pensament
crític. Com diuen els lectors del Què lle-
geixes?: “Des que sóc al Què llegeixes?,
llegeixo més i llegeixo millor.” ❋
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