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Xiribec?

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

Bell-lloc d’Urgell, pàtria de l’insigne
lingüista Joan Solà, m’informen que
quan es fan un trau a la pell en diuen

xiriberc. Xiriberc? Penso en aquell eslògan
que va popularitzar Lluís Maria Xirinacs:
“Miri, jo voto en Xiri!” I ho busco als diccio-
naris. Ho trobo, però sense el final en sigla de
partit republicà: xiribec, doncs. El DIEC ho
defineix amb una sola paraula: trenc. I trenc,
així: “Esquerda, solució de continuïtat, pro-
duïda per contusió en un cos dur.” És a dir,
que lliga amb l’ús que en fan els bell-lloquins.
L’Alcover-Moll, sempre més desimbolt, acla-
reix que és un “trenc al cap o a la cara”, ho re-
laciona amb les formes castellanes chirlo i

A
descalabradura i ho il·lustra amb una frase
del baró de Maldà: “A poc ha vingut de no re-
bre un bon xiribec al cap un bon frare capu-
txí.” La nota de color local apareix en una se-
gona accepció, circumscrita a Reus, per la
qual un xiribec és un pèsol. I certament trobo
a internet textos gastronòmics que posen xi-
ribecs al costat dels pèsols, les bajoques i les

faves. Ara bé, el més fascinant de la història
xiribèquica ho descobreixo en la nota etimo-
lògica del DGLC: “Alteració de xabec, mena
d’embarcació, per la semblança d’una ferida
allargada amb una embarcació”. Comprovo
que Coromines ho recull a l’entrada de xàve-
ga (una xarxa que dóna nom a un llagut), ex-
plica el procés metafòric en castellà del mot
equivalent jabeque i remata: “També degué
prendre aquest sentit en català (xebec, petita
ferida en la indústria surera), d’on es passà a
xiribec, contaminat pel sinònim chirlo.”

I dels pèsols? Doncs Coromines diu que
vénen d’una confusió del “mal informador
reusenc amb tirabec”. ❋

ETCÈTERA NÚRIA PUYUELO

ins fa pocs dies hi havia força gent que
es pensava que Artur Mas i Oriol Jun-
queras no arribarien mai a cap acord i

es farien enrere, o dit col·loquialment, es ra-
jarien. El verb rajar, pronunciat a la catalana,
és un verb ben genuí (“d’on no n’hi ha, no en
raja”), però no en aquest sentit, i encara
menys amb pronúncia castellana. En aquests
casos, el verb rajar es fa servir en dos sentits:
quan es vol criticar algú (“No paren de rajar
dels seus companys”), o en el sentit d’acovar-
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No fem el préssec

dir-se, d’arronsar-se o de fer-se enrere (“Se-
gur que no ho farà perquè és un rajat” o “Ha-
víem d’anar a esquiar aquest cap de setmana
però amb la llevantada ens hem rajat”).

La interferència de castellanismes en la
llengua col·loquial és un fet que, inexcusable-
ment, empobreix la llengua. A més, el regis-
tre col·loquial s’ha estès considerablement
amb la irrupció de les xarxes socials. Algunes
expressions que s’acostumen a sentir són “al-
go és algo”, que s’hauria de corregir per “val

més això que res”; “fer el primo”, que po-
dríem traduir per “fer el préssec”, “fer el ridí-
cul” o “fer el titella”; “no hi ha de què”, que en
català hem de dir “de res” o “no es merei-
xen”; “menys mal”, que s’hauria de corregir
per “encara sort” o “això rai”, o aquella ex-
pressió que fa posar els pèls de punta que
diuen alguns, “hi ha que dir...”, que és fàcil-
ment substituïble per “cal dir que...”

Una altra expressió que es diu incorrecta-
ment i que està a l’ordre del dia és “anar de
capa caiguda”, que significa anar malament,
pel mal camí. És un gir castellà que en català

es podria traduir per “anar de mal borràs”. El
mot borràs significa “la part més basta de
l’estopa de cànem sense netejar” i el “teixit
bast fet amb aquesta estopa”. Segons Joan
Coromines, l’expressió “anar de mal borràs” o
“anar a mal borràs” es va començar a fer servir
a Barcelona per a la gent o els negocis que do-
naven “senyals d’acabar malament”. Tampoc
no és correcte dir que una cosa “va a menys”,
hauríem de dir que “va de mal en pitjor”. Una
altra expressió que també es pot utilitzar per
referir-se a una cosa que va malament és “fer la
fi del cagaelàstics”. L’expressió apareix en una
auca anònima titulada L’auca de l’enfadós, o la
fi del cagaelàstics que va ser publicada el no-
vembre del 1975, arran de la mort de Franco, i
que més tard va ser recollida per Joan Crexell
en un llibre titulat La fi del cagaelàstics. Poesia
política anònima (1939-1979), publicat per
Edicions de la Magrana el 1980. ❋

“Fer el préssec”
no vol dir menjar-se la
fruita o disfressar-se
de vellut, vol dir fer el
ridícul, el titella 
ORIOL DURAN
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Sabíeu que...
Quan arribem tard a un lloc, no diem que hi
arribem “a les tantes”, sinó a “misses
dites” o “a tres quarts de quinze”. En
aquests casos, també es pot utilitzar
l’expressió “fer salat”.




