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Tobogan?

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

n temps de vacances hi ha nens que es
passen el dia gastant el cul dels panta-
lons de tant com llisquen pels tobo-

gans, en sec i en mullat, sobretot als parcs
aquàtics. Però tobogan és una paraula que ve
de molt lluny. Concretament de terres cana-
denques. Ara fa cent anys l’anglès i el francès
transatlàntics ens van llegar un seguit de va-
riants d’aquest terme que designava un tri-
neu. Variants com ara toboggan, tabaganne,
tabogan... que han cristal·litzat en el nostre
tobogan. Els traçadors d’etimologies van llis-
car per les neus canadenques fins arribar a

E l’algonquí, una família de llengües amerín-
dies, avui en perill d’extinció, que parlen tri-
bus com els micmacs.

L’èxit del terme tobogan és equivalent al de
l’artefacte entre la canalla, però en alguns in-
drets encara conviu amb altres denomina-
cions autòctones. En consigno tres que he
detectat recentment i convido els lectors que
en coneguin més a enviar-me-les aquest estiu
a mariusserra@verbalia.com. Totes tres pro-
venen de variants del verb lliscar, com no po-
dria ser altrament. A Arbeca, per exemple,
trobo que anomenen relliscadors els tobo-

gans i em sembla d’una transaparència abso-
luta. També a Santa Maria d’Oló, a l’extrem
nord-est del Bages, fan servir un sinònim que
encara entenc, tot i que ja no resulta tan
transparent. En diuen ressolador, que jo as-
socio a rossolar (davallar lliscant per un pen-
dent), tot i que ressolar signifiqui solar de
nou i solar pugui voler dir: “cremar-se el pa
de la sola”.

Finalment, a Sant Martí de Tous, entre
l’Anoia i la Conca de Barberà, trobo gent que
quan veu un tobogan en diu rebutllador.
Com en dieu vosaltres? ❋

abeu quina és una de les regles bàsi-
ques del bon insult? Que tingui com a
mínim dues síl·labes: babau, cabró,

mesquí, milhomes... De fet és més habitual
que siguin tetrasíl·labs (xitxarel·lo, ganàpia)
o pentasíl·labs (pocavergonya). I si no us ho
creieu podeu consultar l’índex del llibre dels
100 insults imprescindibles (Cossetània), de
Pau Vidal. Ara bé, com sempre n’hi ha algun
que és l’excepció que confirma la regla, com
ara porc, que malgrat que és un monosíl·lab
té prou força com a paraula gruixuda per la
manera com la pronunciem. La intensitat en
què diem un insult és una altra de les claus
perquè la injúria aconsegueixi l’efecte desit-
jat. També hi ha altres recursos que ajuden a
apujar-ne el to, com ara precedir-lo de l’ex-
pressió “tros de”. “Un tros d’ase és més ase
que un ase sencer, i la mateixa amb tros
d’animal”, indica l’autor del recull.

Entre el centenar d’insults que s’inclouen
en el llibre, n’hi ha uns quants que curiosa-
ment provenen de noms d’ocell. Seria el cas
de capsigrany; gamarús, que “només cal con-
templar-lo un moment per entendre per què
s’ha guanyat la mala reputació”, explica Vi-
dal; o de passerell, que incomprensiblement,
assenyala l’autor, s’ha guanyat aquesta mala
fama d’inexpert. A l’hora de formar insults,
també cal destacar que tenim una predilecció
pels mots compostos (escalfabraguetes, bus-
ca-raons, torracollons) i per aquells relacio-
nats amb l’escatologia (cagalló, caguetes, ca-
gamandúrries, llepaculs). També en tenim de
més refinats i civilitzats, com per exemple cre-
tí, mala persona, llepafils o mesquí.

Alguns insults han vingut de fora per que-
dar-se, tot i tenir equivalents ben catalans,
com ara burro. “La vibrant múltiple rr li con-
fereix una força que la essa sorda d’ase no pot
ni somiar”, assenyala Vidal. O el cas de tonto,
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Burro ‘versus’ ase

que és un dels primers insults que aprenen els
nens a l’escola. O la dificultat que tenim per
traduir el chulo castellà, malgrat que en català
podem triar entre milhomes, fatxenda i fan-
farró.

I per saber si l’insult que busquem té la for-
ça necessària, cada entrada del llibre va
acompanyada de l’emprenyòmetre, una esca-
la de l’1 al 10 que mesura la intensitat de cada
paraulota. ❋

Els insults es poden
transmetre de pares a
fills i responen a
modes, llengües i
cultures diferents
ARXIU

Sabíeu que...
Hi ha insults que sortosament han estat
bandejats per unanimitat les últimes
dècades perquè la societat s’ha
conscienciat que provenen d’una patologia
mental. És el cas de subnormal i mongòlic,
que als vuitanta estaven molt estesos.




