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Les cassolades
agenda política acostuma a mar-
car els neologismes de l’any, i
aquest 2017 no en podia ser l’ex-

cepció. Per això, el 23,8% de les persones
que van participar en la tria del neologis-
me de l’any van decidir votar a favor del
mot cassolada, que fins ara només aparei-
xia al diccionari normatiu en el sentit de
‘menjar que s’ha cuinat d’un cop en una
cassola’, i no amb el significat de ‘protesta
col·lectiva en la qual es fa soroll amb cas-
soles’. Fins ara aquesta forma competia
amb la de casserolada, que prové de cassero-
la, que igual que cassola es tracta d’un vas
rodó que serveix per guisar-hi menjar, però
que, a diferència de la cassola, té mànec.
Aquesta característica va fer que alguns
mitjans de comunicació consideressin que
la casserola era més apropiada per picar i fer
soroll per protestar i d’aquí apostessin per la
paraula casserolada. Ara, però, l’ús més ge-
neralitzat de cassolada ha fet que aquest ter-
me triomfés enfront de casserolada, que
tampoc està inclòs en el diccionari amb el
sentit de protesta sorollosa.

En la votació, ha quedat en segon lloc
l’expressió fer pinya (17,6% dels vots), un
terme que també té molt a veure amb el po-
ble català, i en tercera posició, feminicidi
(13% dels vots), una paraula que lamenta-
blement encara no figura al diccionari. Al-
tres mots que eren candidats a convertir-se
en neologisme del 2017 eren ciutat refugi
(una ciutat que acull i ajuda persones refu-
giades), infusionar (immergir una infusió
en aigua bullent), tòxic, -a (que pertorba al-
tres persones i els impedeix que se sentin bé
o siguin felices) i nòria (atracció de fira que
consisteix en una gran roda giratòria), una
paraula que de moment es considera un
barbarisme (se n’ha de dir sínia o roda).

Altres neologismes relacionats amb el
món polític que han competit altres anys
per esdevenir paraules normatives han es-
tat cupaire, indepe (per escurçar indepen-
dentista, una de les paraules més llargues
del diccionari) i sobiranisme.

Aquest és el quart any consecutiu que
l’Observatori de Neologia de la Universitat
Pompeu Fabra, juntament amb l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), organitza aquesta
tria, en la qual aquest any han participat
5.600 persones. ❋

L’

Sabíeu que...
El neologisme que va ser escollit el
2016 va ser l’adjectiu vegà, -ana, que
ja ha estat incorporat en el diccionari.

ls huracans no tenien cap nom
propi que els distingís: durant
anys els huracans només eren

huracans. Aquesta paraula prové del ta-
ïno, una de les llengües que es parlaven
a les Antilles –que és on sol haver-hi
huracans, sobretot de juny a novembre.

Primer es formava una depressió
tropical, amb pluja i vent notables; des-
prés augmentaven la pluja i el vent, i la
depressió es convertia en tempesta; fi-
nalment apareixia l’huracà que, si els
antics l’haguessin pogut veure des d’un
satèl·lit, hi haurien percebut unes grans
nuvolades en forma d’espiral i, al cen-
tre, un ull amenaçador. Vist des dels
llocs tradicionals, la força del vent era
brutal i les pluges, torrencials. Alesho-
res pujava molt el nivell del mar i els
danys que provocaven els huracans ar-
ribaven a ser catastròfics.

Com que els noms canvien segons
l’espai, qui diu huracans a les Antilles,
diu tifons al mar de la Xina i al Pacífic
occidental, i diu ciclons a l’oceà Índic i
al sud del Pacífic. Però el que és impor-
tant és que, durant anys, els huracans i
companyia no tenien cap nom propi si-
nó un mot comú que els comprenia
tots.

Tanmateix, el 1953 va començar el
bateig de tempestes tropicals. Els nord-
americans en van ser els artífexs. Els
noms femenins eren exclusius, fins que
un dia, vint-i-cinc anys després, algú es
va queixar (amb raó): ¿per què els efec-
tes catastròfics dels huracans han
d’anar sempre associats a noms feme-
nins? Per favor: alterneu els noms feme-
nins amb els masculins! Amb bona vo-
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luntat es va engegar la maquinària de la
perspectiva de gènere, amb tot un siste-
ma definit però complex: caldrien sis
llistes de noms amb vint-i-un noms per
llista, un de femení i un de masculí al-
ternats, i cada sis anys es tornaria a co-
mençar per la primera llista. Potser re-
corden l’Ophellia i el Philippe! Són de
la llista 3.

I si un huracà provoca víctimes mor-
tals? Doncs quan això passi, en retira-
rem el nom i el substituirem per un al-
tre del mateix gènere i amb la mateixa
lletra inicial. I si...? Si què? Els casos es
van anar tractant amb cura. El Centre
Nacional d’Huracans dels Estats Units,
per exemple, es va entendre amb l’Or-
ganització Meteorològica Mundial per-
què les llistes s’afinessin i es coordines-
sin. Així, els noms dels huracans de
l’oceà Pacífic nord-oriental es recullen
també en sis llistes, però en aquest cas
hi ha vint-i-quatre noms per llista, i
aquests noms alternen el gènere grama-
tical amb els noms dels huracans de
l’oceà Atlàntic nord. Quan el nom de
l’huracà del Pacífic és masculí, el de
l’Atlàntic és femení.

La sorpresa és que altres ens nomi-
nalitzadors hi diuen la seva: per exem-
ple, el Centre d’Huracans del Pacífic
Central, a Honolulu, i el Centre de Ti-
fons de Tòquio. Des de l’1 de desembre
s’hi ha afegit també l’Agència Estatal de
Meteorologia, que posa nom a les bor-
rasques profundes que passin per Espa-
nya, França i Portugal. Potser recorden
l’Ana... i el Bruno! La febre dels noms
ens portarà algun dia a parlar de la plu-
geta Arlet o/i del xim-xim Pol. ❋
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