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Agafanàs?

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

uan volem canviar de tema per-
què acaba d’aparèixer algú que es
podria escandalitzar amb el que

estem comentant diem que hi ha roba este-
sa. Habitualment, ho fem si hi ha nens i
parlem de temes reials, en època nadalen-
ca, o sexuals, en qualsevol altre moment.
Mai no he sabut el perquè. Algú em va dir
que era per la roba tacada amb la sang de la
primera regla, i també he llegit que és una
expressió presidiària nascuda entre preso-
ners que s’avisaven per l’arribada d’algun
guarda. Vés a saber.

La qüestió és que qualsevol imatge de ro-
ba estesa comporta l’existència d’un petit

Q
giny mecànic que serveix per fixar-la al
cordill. Una mena de tisoreta de fusta o de
plàstic, amb una molla metàl·lica a l’eix
central que permet mantenir la tensió ne-
cessària. Jo sempre n’he dit pinces d’esten-
dre, fins que vaig començar a voltar pel país
a la recerca de paraules i em vaig adonar que
en molts indrets en diuen agulles. Agulles
d’estendre.

De pinces n’hi ha d’altres menes, però no
tantes com d’agulles, que n’hi ha de cap, de

corbata, de cosir, de fer mitja, de pit, agulles
imperdibles… Només cal escoltar la famosa
jota que comença: “De Roquetes vinc, de
Roquetes vinc, de Roquetes baixo…” per
saber que fins i tot hi ha agulles de ganxo.

Em va reconfortar saber que la meva ma-
nera de dir-ne resultava menys ambigua.
Fins que, ara fa dues setmanes, en vaig sentir
una variant a la Garrotxa tan expressiva que
em va deixar garratibat. La gent de Castell-
follit de la Roca em va dir que ells estenien la
roba amb agafanassos. Agafanàs és un mot
força expressiu que remet a una imatge ben
dolorosa. Nens, no ho feu a les vostres ca-
ses. ❋

n el pròleg del Llibre de contempla-
ció en Déu, Ramon Llull va confes-
sar que “per natura” era “apoquit”

(esquifit) i “abaixat” (baix). Set segles més
tard ho va demostrar l’estudi paleopatolò-
gic que va fer Bartolomé Nadal sobre les
restes òssies que hi havia a la tomba de Ra-
mon Llull, a l’església de Sant Francesc, de
Palma: el geni mallorquí feia només 161
cm d’alçada. Cap indicació escrita no con-
tradiu que, a més a més, era calb. Ja ho de-
via ser de ben jove, perquè algunes de les
dotze famoses miniatures del Breviculum,
que il·lustren la vida de Llull, mostren una
calba generosa en el cap del pare de la llen-
gua catalana.

Els lul·listes mateixos dediquen a Ra-
mon Llull aquest sintagma de la paternitat
lingüística. Ser el pare de la llengua vol dir
que va escriure 34 obres en llatí i català i 17
obres només en català (i tota la resta, 222
obres, només en llatí), però que és gràcies
al fet que utilitzés el català en alguns textos
que la nostra llengua va fer un salt de quali-
tat. Durant la presentació del projecte edi-
torial Ramon Llull. Vida i obres, de Pere Vi-
llalba i Varneda, que va tenir lloc fa quinze
dies a la Biblioteca de Catalunya, l’erudit
Fernando Domínguez Reboiras va explicar
que la prosa de Llull no és arcaica sinó flui-
da. “Tanmateix, Llull no és un escriptor
popular: s’adreçava als llecs, sí, però de
manera culta i refinada.” Ho podríem veu-
re en molts passatges. En trio un que expli-
ca què se sent quan la persona passa dels 40
anys, que és l’edat aproximada que tenia
Llull quan va escriure Llibre de contempla-
ció en Déu: “De quaranta anys a amunt, co-

E

ETCÈTERA DAVID PALOMA

“Apoquit”
i “abaixat”

mença hom a declinar i a envellir i a tornar
el cos a la terra. On, enaixí com veiem, Se-
nyor, que pujam per joventut, enaixí veiem
que caiem per vellesa i que ens baixam per
vellesa.” És clar que els textos més potents
de Llull no són pas els que, de passada, ex-

Ramon Llull,
considerat el pare de
la llengua catalana, va
ser filòsof, escriptor,
místic, teòleg,
professor i missioner,
allà pel segle XIII
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L’apunt
René Descartes, un
dels artífexs de la
revolució científica,
va evitar d’esmentar
cap nom propi en el
seu famós Discurs
del mètode. Només
va fer una excepció:
Ramon Llull.
Tres-cents anys
després que Llull es
morís, la seva
influència es
mantenia.

posen reflexions vitals sinó els que, en es-
sència, expliquen les “virtuts essencials”.
Llull va ser el primer a formalitzar el rao-
nament combinatori d’una manera gaire-
bé digital. Els lul·listes afirmen que Llull és
el pare del primer ordinador. ❋




