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Lolita Cargol:
perruqueria i poesia

M A R I A A B E L L À

T
ot llegint l’antologia Les Cinc
Branques, criden l’atenció so-
vint els oficis que apareixen
consignats a la petita nota
que precedeix cada poeta,

però potser un dels oficis que més
sobta és el de l’empordanesa, emigra-
da de ben jove a la banda catala-
no-francesa, Lolita Cargol, de professió
perruquera –no sabem si pel cargol
del cognom–, que va ser premiada en
diferents ocasions als Jocs Florals de la
Ginesta d’Or de Perpinyà. La poesia
que hi surt, Terra Catalana, no es dis-
tingeix per altra cosa que per la repe-
tició de tòpics tals com la suposada
riquesa de la nostra eixorca i resseca
parcel·la de terra, la tradició familiar,
el suposat tarannà treballador dels
catalans i els temes còsmics catalans, o
sigui: el pa i el vi. La llengua és d’una
correcció sospitosa... Però la seva pro-
fessió sí que és tot un poema i tota una
raresa. I més si pensem en les perru-
queries d’abans, aquells cataus de xa-
farderies i notícies bullents, on les
dones acudien per alguna cosa més
que per rentar-se el cap – per rentar-se
el pap?–, ja que en aquelles quatre
parets normalment ubicades dins d’e-
dificis i sense rètols a l’entrada, les
notícies del barri i fins les de més enllà
del barri hi corrien a dojo, barrejades
amb les menys interessants notícies de

les revistes del cor. En una d’aquelles
perruqueries puc imaginar-me Lolita
Cargol, a Ille-sur-Tête, on va viure i no
sé si hi viu, enmig d’una permanent o

d’una tintada plena d’amoníac, versi-
ficant i donant-se als efluvis liricopa-
triòtics. ¿Que potser era un focus de
resistència de les dones de la Catalu-
nya Nord la seva perruqueria?

El tema de perruqueria i poesia és
minso. A banda d’una reflexió del ma-
llorquí Bauçà a El canvi, Els cent perruquers,
en què es felicita pel fet que hi hagi
tantes perruqueries a les ciutat grans,
perquè així pot vagarejar per totes cent

i quan torna a la primera
ni se’n recorden d’ell
(“Això és un luxe abso-
lut”); l’altra relació la tro-
bem també a Mallorca, en
particular a l’establiment
Perruqueria i llibreria Sa-
gitari, creat i dirigit per
Xavier Abraham, on s’hi
pot trobar una àmplia va-
rietat poètica, potser la
més extensa de tota la
Península. En aquest racó
insòlit hi conviuen nova-
ment els versos i els rul-
los, les tisores, les rimes,
les revistes del cor, el to-
cador... L’establiment va
ser creat el 1928 (l’any
de naixença de Lolita
Cargol!), per un oncle de
Xavier Abraham. Actual-
ment, a més d’oferir els
serveis relacionats amb
la closca externa del cap,
la perruqueria se’n va
també cap a dins del
cap, a les regions invisi-
bles i màgiques. Segura-
ment Lolita Cargol, de la
qual no sé què se’n va

fer, ni tan sols si encara és viva o si es
dedica a la poesia o no, segurament,
deia, en aquest establiment s’hi sen-
tiria com a casa.
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A
primers de juliol se’m va acu-
dir proposar des d’aquesta co-
lumna la recerca d’un tipus
específic de barbarismes que
m’havien fascinat: només

comptarien els castellanismes com més
usats millor que derivessin de termes
que ningú no solia fer servir malament.
Els tres exemples que vaig posar eren la
zona peatonal (ningú no sol dir peató quan
es refereix a un vianant, però un eminent
poeta m’acabava d’escriure un correu on
escrivia tranquil·lament “zona peatonal”),
carpinteria metàl·lica (ningú no sol trucar a
cap carpinter a menys que a partir d’ara
el pregó bilingüe que l’eminent cardiò-
leg Valentí Fuster va fer per les festes de
la Mercè ens canvïi els hàbits lingüístics)
i, finalment, les escobilles dels cotxe de
Scalextric (en el benentès que ningú no
sol confondre l’escombra ni la granera
amb una escoba per més precari que sigui
el seu català). Vaig batejar aquestes tro-
balles com a castellanismes a la deriva i en
vaig demanar als lectors de l’AVUI amb
l’esperança que no en trobarien gaires.
La resposta, però, ha estat tan massiva
que no hi cabran tots en aquest article.

D’entrada, l’eminent corrector i ver-
bívor Enric Fontvila, va enviar una vin-
tena de preguntes existencials del tipus
“Per què ens costa tant canviar la griferia
d’alumini que tenim picada i en canvi
no fem servir mai el grif sinó l’aixeta?” O
“per què fem xuletes per aprovar els exà-
mens, i en canvi mengem costelles de porc
o llonzes?”. El qüestionari Fontvila redac-
ta en format interrogatiu les paradoxes
que formen parelles tan flagrants com
afaitar-se amb cutxilla i tallar el pa amb
ganivet però mai amb cutxill, cuinar amb
encimera i posar-hi els plats sobre o al
damunt però no encima, fer-nos netejar
les sabates per un limpiabotes o fins i tot
per un limpia, demanar una parrillada de
carn feta a la graella, fer una sentida sen-
tada de protesta tot asseient-nos-hi, dur
ulleres de conxa mentre busquem petxines
a la platja, i així fins a la vintena, sense
excloure anglicismes com mailing,
brainstorming, jogging i d’altres gerundis
curiosos...

A banda, més enllà de la pluja de
bàrbars barbarismes d’Enric Fontvila,
durant aquest estiu (tan plujós tothora)
ha anat arribant un degoteig d’aporta-
cions notables. Enric Garriga afegeix a la
ja llarga llista les ventanilles en què molts
converteixen les finestretes, tot deri-
vant-les d’unes gairebé impronunciades
ventanes. Per la seva banda Agustí Espa-
llargas aporta un nou exemple tecnolò-
gic: el dels telèfons inalàmbrics, adjectiu
derivat d’un inexistent alambre per de-
signar els aparells sense fil. També el sa-
badellenc Jordi Domènech ha enviat una
aportació molt usada: les pitilleres que
acullen uns cigarrets mai dits pitills. Joan
Brunet es remet a la balística per es-
mentar que les beines sempre acaben
sent casquillos i Raimon Pavia ens tramet
un interessant exemple rural: el d’a-
quells pagesos que treballen amb mà-
quines cossetxadores per poder fer més
bona collita. En Jaume Bassa (Torroella de
Montgrí) aporta l’acció de taladrar que es
fa amb els trepants. Finalment, en Fran-
cesc i la Gabi aporten dos exemples una
mica menys generalitzats que parteixen
de l’ús dubitatiu del verb rentar (lavadora
i lavavaixelles, per rentadora i rentaplats o
rentavaixelles). La immersió en les pro-
cel·loses aigües de barbàrie.com es resu-
meix en tres frases: a) quanta roba i que
poc sabó!, b) i que neta que la volen!, c)
i que bruta que la porten!

P A R L E M - N E

L’aranès, un cas com un altre
J O A N S O L À

H
e tingut ocasió de llegir un
excel·lent estudi (inèdit)
d’Aitor Carrera i Baiget so-
bre les formes de relatiu
amb funció locativa en l’a-

ranès escrit; casos com els següents:
“En un endret pròp deth Ticolet, tà on
[‘cap a on’] pujaven cada dia a pè”, “Era
casa a on as anat”. Quan s’estudia or-
denadament un detall qualsevol sem-
pre s’hi descobreix algun aspecte que
havia passat per malla als altres gra-
màtics; perquè en un bon estudi no hi
ha només els fets materials estudiats,
la recerca minuciosa i sovint fatiga-
dora per manuals i manualets: hi ha,
sobretot, la intervenció interpretadora
de la persona que fa l’estudi. I és prou
més interessant una espurna d’intel-
ligència interpretadora que una gran
foguerada de citacions acumulades.
Com també interessa més un article
intel·ligent sobre l’11 S de NY o sobre
el País Basc que no pas centenars de
pàgines (i d’hores de ràdio i tv) d’a-
mén, avorrides, meselles i plenes de
mala bava.

Per entendre’ns de pressa, comen-
cem amb el català. En català en una
estructura de relatiu locatiu com [1]
“Aquell és el refugi on (o a on) vam
dormir quan fèiem els Carros de Foc”
(els jovenots valents anomenen Carros
de Foc una competició per una sèrie de

rufugis i colls del Pirineu) s’hi pot
canviar (a) on per [2] en què o en el qual,
però seria incorrecte [3] en el que; dic
incorrecte, no pas inusual: d’usual ho
és cada cop més, perquè en castellà és
la forma més comuna. Ara: qualsevol
de les tres formes darreres (en què, en el
qual, en el que) s’allunyen de les formes
impertèrritament inalterades de la
llengua oral espontània, que són la
dita forma (a) on i la forma [4] que hi
(“...un refugi que hi vam dormir
quan...”). Aquesta forma que hi tampoc
no l’accepta la llengua formal. Lector:
¿què li sembla com s’embolica la tro-
ca i com això no és tan banal com
sembla?

Doncs en llengua d’oc les formes
normatives de la llengua formal no
s’allunyen de les orals. De manera
que serien normals tant [4] “la region
que i avèm passat lei vacanças” com
[1] “la region ont avèm passat lei va-
canças”. I ara vénen les observacions
que justifiquen aquest article meu
d’avui. Resulta que en aranès escrit les
formes corresponents a les de [2] són
enormement usuals: “Aqueth miralh
en qué m’agradarie vedé-me”, “Cre-
dem en ua Euròpa descentralizada,
ena quau es regions an de jogar un
plen papèr”; però a la resta de l’oc-
cità aquestes formes [2] es consideren
arcaiques o molt formals. I Carrera

aventura la hipòtesi que aquesta si-
tuació de l’aranès formal potser no és
sinó fruit d’una imitació “dels pa-
trons de les llengües meridionals,
català i espanyol”.

El mateix “producte d’analogia o
d’interferència” amb les llengües me-
ridionals es dóna a la construcció [3],
que també es troba en aranès escrit,
malgrat que sembla que tampoc no és
acceptada pels gramàtics: “...era carta
ena que eth Departament d’Ensenha-
ment m’anonciaue...” (‘la carta en la
que...’: ena = en era). Un cas, doncs, alli-
çonador: per una banda, la llengua
oral; per una altra, els gramàtics; i per
una altra, l’ús formal real, que no res-
pon ni a l’una ni a l’altra, sinó a la
imitació fàctica de les llengües que són
dominants en el territori aranès.

Els en diré un altre cas, no pas
menys alliçonador. L’altre dia rebo
una invitació del “coordinador terri-
toriau de Lhèida” de la Generalitat per
assistir “ara inauguracion dera expo-
sicion d’escultures Hemna-Òme” (‘Do-
na-Home’), invitació datada (ara ve el
cas) a “Lhèida, seteme de 2002”. En
aranès es diu deth 2002 (com en català
i en castellà), no pas de 2002. Però com
que en català formal s’ha introduït
l’atzagaiada de suprimir l’article,
doncs, pobre aranès, a seguir l’atzaga-
iada toquen, quin remei.


