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Migrar?

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

Santa Cristina d’Aro descobreixo
ben viu un ús del verb migrar que
trobo extemporani. En l’època dels

grans moviments migratoris i les migracions
informàtiques, quan els nens cristinencs mi-
gren és que estan engelosits. Llavors els apli-
quen una teràpia ben natural, anar a tirar pe-
dres al mar, a veure si s’esbargeixen i deixen
de migrar. Els diccionaris també defineixen
migrar com consumir-se d’impaciència o
d’enyorament, però l’ús predominant és el
d’anar d’un lloc a un altre. En canvi al Baix
Empordà la mainada migra que migraràs ca-
da cop que les coses es torcen una mica. Jo

A
l’enveja la sento per les múltiples maneres
d’anomenar la maquineta de treure punta al
llapis. Jo que només en deia la maqui, he des-
cobert sorprès que aquell fòtil amb ganiveta
té altres noms: rascador (Artés), trencapunxes
(Súria), escurça (l’Escala), trempador (Soli-
vella) o trempallapis (Roda de Ter). Gairebé
tants noms com colors tenia la meva capsa de
llapis Alpine! Vaig fer una crida des d’aquest
article per mirar d’ampliar-ne la col·lecció i

n’he rebut un grapat, molts de repetits. De
nous, però, només dos. En Joan Catot diu
que a Monistrol de Calders en diuen refila
(lògic, perquè refilar vol dir, entre altres co-
ses, “fer acabar en punta”) i en Joaquim Car-
bonell diu que a Sant Just Desvern sempre
n’han dit refinador (també prou lògic, per-
què refinar vol dir “fer més fina una cosa”).
Aneu, doncs, refinant i refilant el llapis que el
9 de novembre es veu que no es podrà votar
amb bolígraf i amb llapis encara gràcies. Això
sí que ens fa migrar, però més val que deixem
estar les pedres, que encara ens les fotríem a
la nostra teulada. ❋

ETCÈTERA NÚRIA PUYUELO

 banda de la consulta del 9-N, malau-
radament aquests dies no es parla de
res més que de l’Ebola. Com l’hem de

pronunciar en català aquest virus, com una
paraula plana (ebòla) o esdrúixola (èbola)?
Doncs bé, sembla que hi ha bastant unanimi-
tat a pronunciar-la amb la forma plana, és a
dir sense accent, perquè el nom prové del riu
africà Ebola, que es troba a la República De-
mocràtica del Congo, on hi hagué una de les
dues primeres epidèmies del virus l’any
1976. Aquesta també seria la pronúncia que
ha pres l’anglès, a diferència del castellà, que
la fa esdrúixola (Ébola).

Tant el portal lingüístic de l’Ésadir com el
centre de terminologia Termcat s’han mani-
festat a favor de la pronúncia plana. “Es reco-
mana la forma plana (amb accent sobre la
síl·laba -bo-), perquè és la més acostada a la
pronúncia en les llengües africanes d’origen,

A
L’Ebola sense accent

segons diverses fonts, i és també la forma més
difosa en català des dels primers textos en
què es documenta”, assenyala el Termcat. I
encara afegeix: “La pronúncia de les vocals
àtones (la e- inicial i la -a final) és vacil·lant,
tal com passa sovint en neologismes manlle-
vats o en determinats mots cultes (libi-

do, òpera, karate, divertimento...)”
El fet que provingui d’un topònim també

explica per què trobem aquesta paraula es-
crita majoritàriament amb majúscula i no
amb minúscula, tot i que també hi ha parti-
daris d’escriure-la amb minúscula quan ens
referim a la malaltia, com qualsevol altre
nom comú.

Més enllà del virus de l’Ebola, en català hi
ha altres noms cultes o manlleus relacionats
amb el món de la medicina i la biologia la
pronúncia dels quals sovint ens fan ballar el
cap, sobretot per la influència de la pronún-
cia del castellà. Per exemple, són paraules
planes bronquíol, hemiplegia, leucòcit, limfò-
cit, mastòcit, medul·la, omòplat, paraplegia,
tetraplegia, torticoli i vacúol; i en canvi hem de
pronunciar com a mots esdrúixols diòptria,
èczema, ènema, pneumònia, quàdriceps i ru-
bèola.❋

El virus Ebola
va començar a l’Àfrica
i és on està sent més
actiu i mortífer
F. PLANCHEUR / AFP

Sabíeu que...
En català, la paraula Ebola es pronuncia
plana i per tant s’escriu sense accent, a
diferència del castellà. El motiu pel qual la
pronunciem i l’escrivim amb majúscula és
perquè prové del riu Ebola, situat a la
República Democràtica del Congo, on es va
identificar aquest virus.

E 
El nom del virus
prové del riu
africà Ebola, a la
República
Democràtica del
Congo, on hi
hagué una de les
dues primeres
epidèmies,
l’any 1976




