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Op
in
ió

viat farà deu anys que el pratenc
Joan Puigmalet, professor de
català a l’IES Estany de la Ricar-

da, va guanyar un dels premis Blocs Ca-
talunya amb un blog de lexicografia i
altres “lletraferidures”: és el molt reco-
manable Gazophylacium (llegiu-hi l’úl-
tim article, encertadíssim: “El punt vo-
lat abans d’aixecar el vol”). També farà
deu anys que Puigmalet va començar a
col·leccionar diccionaris. Amb vista a
aquest article, ell i un servidor vam
quedar una tarda al Prat de Llobregat.

M’explica que la col·lecció
havia de centrar-se, de bon
començament, en obres ante-
riors a Fabra. De títols, sobre
el paper, no en faltaven. Puig-
malet ha anat adquirint, en-
tre d’altres, un Nebrija català
de 1560, les obres d’Ausiàs
March amb un vocabulari ca-
talà-castellà (imprès a Valla-
dolid el 1555: el més antic de
la col·lecció!) i el famós Ga-
zophylacium catalano-lati-
num (1696), de Joan Lacava-
lleria. Aquest últim és el dic-
cionari més important de la
llengua catalana en tot el se-
gle XVIII i fins al 1839.

Puigmalet m’ensenya amb
saviesa llibresca uns tresors
que em fan mossegar suau-
ment el llavi. Quina merave-
lla tenir a les mans uns
quants milers de fitxes ma-
nuscrites del filòleg mallorquí
Tomàs Forteza: havien de
servir per a un diccionari eti-
mològic, que va acabar in-
èdit. Quina sorpresa trobar
en fascicles el diccionari
quintilingüe anònim, també
de 1839: català-castellà-llatí-
francès-italià! Quina emoció
disposar de diverses edicions
del famós diccionari de Pere
Labèrnia, el gran diccionari
de la Renaixença: “de la llengua catala-
na ab la correspondencia castellana y
llatina” i “de la llengua castellana ab la
correspondencia catalana”. Puigmalet
els té tots perfectament arrenglerats: del
Labèrnia a Salvat, que en va ser el conti-
nuador.

També sobresurt la vintena llarga
d’edicions del diccionari Saura (obra
de Jaume Àngel Saura), imprès a Bar-
celona el 1851. Aquest va ser el diccio-
nari més popular de la segona meitat
del segle XIX, amb una evolució nota-
ble i poc estudiada. Solà va escriure
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que el Saura és un manual “franca-
ment tèrbol i mal orientat”. Puigmalet
té un interès especial a estudiar aques-
ta obra tan influent en diverses gene-
racions de catalans.

La idea original de col·leccionar
diccionaris anteriors a Fabra es va
transformar: hi ha autèntiques joies
posteriors a Fabra, que Puigmalet ha
anat descobrint i comprant en llibre-
ries de vell, als Encants, al Mercat de
Sant Antoni, també en subhastes quan
es tracta de títols més antics. No en de-

tallaré res més perquè prefereixo apro-
fitar l’espai que em queda per destacar
dues idees que surten de la conversa.

La col·lecció estricta de diccionaris
de la llengua catalana és una mostra de
la història dels Països Catalans: les èpo-
ques de repressió de llengua, la dèria
pels barbarismes, la raó dels anys mà-
gics (com el prolífic 1839)... Assenteixo
quan sento que el col·leccionista, el bi-
bliòfil, el filòsof de formació i lexicògraf
de devoció Joan Puigmalet expressa un
somni en veu alta: algun dia caldria te-
nir un museu de la llengua. ❋
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Prendre la fresca
n dels grans plaers de l’estiu és
prendre la fresca, no només per-
què és un bon moment per des-

cansar i passar l’estona badant, sinó també
perquè vol dir trobar un bon lloc per on
passi una mica d’aire que ens permeti refu-
giar-nos de la calor. Tenim altres expres-
sions per prendre la fresca: podem parar la
fresca i estar a la fresca. Si ens alleugerim de
roba, ens posem a la fresca o anem a la fres-
ca (“anar vestit lleugerament”). I els que es-
tiuegem a la muntanya també tenim la sort
de poder exclamar al vespre que “fa fresca”.

Però si no corre ni un bri d’aire, a l’estiu
un altre verb que s’agraeix de conjugar és
xipollejar, és a dir, remullar-se, que ve de la
paraula xipoll, que és un bassal d’aigua. De
la mateixa arrel, hi ha el verb xipollar (“agi-
tar la superfície de l’aigua fent que esqui-
txi”) i, amb un significat similar, xopinejar,
que prové de xopina, que és un mullader.

I si no en tenim prou amb xipollejar, xi-
pollar i xopinejar, sempre podem buscar
on lloc on capbussar-nos o cabussar-nos.

L’origen del verb capbussar és curiós: al
contrari del que es pugui pensar, prové de
cabussar, un mot derivat de cap que ja es fe-
ia servir al segle XV. El verb capbussar és
posterior, del segle XIX, i és un falsa repro-
ducció etimològica perquè utilitza la forma
amb p (cap- i no cab-) com si el mot fos un
compost, però no ho és, perquè el verb bus-
sar no existeix.

I després d’haver fet una bona capbussa-
da, els que estiuegeu a la platja podeu bus-
car una guingueta on anar a prendre un
bon refresc. I sí, heu d’anar a una guingueta
i no a un xiringuito, perquè tot i que el mot
xiringuito es fa servir molt, la normativa no
el recull. Per tant, d’aquest establiment pú-
blic de petites dimensions que habitual-
ment es troba a la platja, obert de tots cos-
tats i on es venen begudes i se serveixen
menjars, se n’ha de dir guingueta, o bé ba-
ret, barracó, quiosquet, quiosc de begu-
des o barraca. N’hi ha per a tots els gustos.

I si sou més casolans i poc de guinguetes,
podeu buscar una gandula on poder des-
cansar una mica aquestes vacances, però
deixeu estar les tombones, perquè tampoc
no són correctes en català. ❋
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Sabíeu que...
El mot xiringuito és un barbarisme i
d’aquest establiment de platja, se n’ha
de dir guingueta o baret.


