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Probablement el best seller
més inesperat en la història
de la nostra llengua sigui el
Diccionari etimològic i

complementari de la llengua catala-
na, de Joan Coromines (Curial,
1981-91). Com que en l’àmbit eti-
mològic la investigació conviu amb
l’especulació, aquest magne monu-
ment al català és una font constant
de sorpreses. L’última que he trobat
és a l’entrada MARGALL. M’hi va
adreçar el gran Narcís Garolera des-
prés de presentar el quinzè volum
de l’obra completa de Sagarra que
ell dirigeix i Eliseu Climent edita.
Vaig agafar el volum LL-NY del Co-
romines sense grans expectatives,
tot recordant els mítics germans
Margall que jugaven a la Penya, però
aviat vaig detectar què havia cridat
l’atenció de Garolera. El terme mar-
gall designa una mala herba, una
“gramínia dolenta que neix entre
els cereals” i prové del verb amar-

gar (del llatí vulgar amaricare).
També havia tingut usos metafòrics
que traspuaven una certa puresa
moral. Coromines manlleva del can-
çoner del mallorquí Marian Aguiló
un passatge d’un imprès valencià
del segle XVI, Consells a un casat:
“Vage al ball poquetes voltes / ab
gent neta de margall” i també expli-
ca que els valencians cultes i refi-
nats dels segles XVII i XVIII denomi-
naven així la parla rústega dels prin-
cipatins. La variant àrab de margall
–zitzània– ha fet més fortuna. Qui
no ha sentit a parlar de la seva sem-
bra? La sorpresa, però, salta a mitja
entrada. Primer llegim: “Hi ha algu-
na variant de més relleu: maragall a
l’Alt Empordà”. Carai. Es fa difícil
no pensar en el president a Rupià.
Sobretot quan, poques línies des-
prés, llegim: “bargalló ‘palma nana’ i
BARBALLÓ ‘espígol’ també són en-
terament remots des del punt de
vista botànic, per més que barga-

llons s’hagi convertit modernament
en margallons”. Recony, els cog-
noms dels dos màxims dirigents ca-
talans del 2006 oracularment reu-
nits a la pàgina 486 d’un volum edi-
tat en 1985! Què explica això de la
relació del president socialista amb
el conseller primer republicà? Enca-
ra més: Coromines posa exemples
extrets de Sant Joan Despí, perquè
Aguiló hi va residir.

Per acabar-ho d’adobar, un dels
derivats que esmenta el savi és mar-
gallada. Quan Michael Drosnin va
publicar la relació de les lletres del
text bíblic amb l’actualitat política
israeliana –una farsa que es va dir
The Bible Code (Simon & Schuster,
1997)– ningú podia imaginar que el
diccionari de Coromines també
tenia una dimensió oracular. M’he
afanyat a llegir les entrades CLOS,
MAS, NADAL, PIQUÉ, ROVIRA i
SAURE, però no hi he trobat cap
oracle. De moment.
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L’enxaneta

Parlem-ne

L’origen del nom
genet (i dels cor-
responents del
portuguès, castellà

i gallec ginete, jinete, xinete)
fa un segle i mig que està es-
tablert: prové del nom de la
confederació tribal berber
dels Zenâta, que el 1263 van
enviar combatents a Al-Àn-
dalus per ajudar el rei de Gra-
nada. De fet, l’origen és el
gentilici, zanati, pronunciat
vulgarment zeneti (compa-
reu girafa amb el seu ètim ze-
rafa, etc.). Els genets eren fa-
mosos com a criadors de ca-
valls i, és clar, com a
“cavallers”. De primer, entre
nosaltres significà ‘guerrer
moro’ (en Jaume I), i a poc a
poc designà el cavall armat a
la lleugera (com el que ensi-
nistraven els genets) i els
combatents que aplicaven la
tàctica d’atac-i-fugida dels ge-
nets. Però aquests duien els
estreps curts i per tant caval-
caven amb les cames arron-
sades, d’on provingué l’ex-
pressió “muntar a la geneta”,
que sembla que era pràctica
avantatjosa, com ho era
l’arnès lleuger que duien, en-
front del tradicional europeu:
d’on l’arnès o una peça de
l’arnès també rebia el nostre
nom. Després el terme desig-
nà els guerrers cristians que
lluitaven d’aquesta manera; i
finalment, fins avui, genet de-
signa qualsevol persona que
munta a cavall. Diverses po-
blacions valencianes de nom
Atzeneta o variants tenen
aquest mateix origen, com
probablement els topònims
Sanet i Benissanet.

Segons Federico Corrien-
te, el més gran coneixedor
de l’àrab andalusí, té aquest
mateix origen el cèlebre en-
xaneta, terme exclusiu del
català: el nen o nena que co-
rona un castell humà. Corri-

ente ho va publicar l’any
1997 i ara ho podem veure
amb molt detall al seu
excel·lent Diccionario de
arabismos (1999), que vam
comentar en aquesta colum-
na. Amb aquest significat
(primer amb referència ex-
clusiva als castells dels Xi-
quets de Valls), el terme apa-
reix des de 1882, amb vari-
ants gràfiques (anxaneta,
en-, enj- i xaneta) i amb gè-
nere masculí o femení. El
DIEC el recull en la forma
enxaneta, que sembla la
més estesa a hores d’ara,
malgrat que etimològica-
ment potser seria més ade-
quat enjaneta (genet, amb
g/j i no x), com diuen Coro-
mines i Dolors Bramon.

Tot el que els he dit i els
diré és d’un article de Dolors
Bramon: “Un arabisme cata-
là a reivindicar: l’enjaneta
dels castells humans”, dins
Jordi Aguadé, Ángeles Vicen-
te, Leila Abu-Shams (ed.),
Sacrum Arabo-Semiticum.
Homenaje al profesor Fede-
rico Corriente en su 65 ani-
versario (Saragossa 2005).
¿A reivindicar? Sí, perquè
Emili Morera (1897 o 1909)
probablement relacionava la
paraula amb l’àrab que va
donar genet, relació que a Co-
romines (1982) li sembla se-
mànticament “arbitrària” i
“rebuscada”, i proposa com a
ètim el llemosí enjaneta ‘peti-
ta fletxa’: amb un polsim de
poesia, l’enxaneta d’un cas-
tell seria “la punta de la gran
fletxa que es llança cap al
cel”. És ben curiós que la rela-
ció amb el genet li sembli re-
buscada, quan és absoluta-
ment natural: la majoria de
diccionaris ja insinuen la
idea que l’enxaneta cavalca
sobre l’aixecador o acotxa-
dor. Cal, doncs, reivindicar
Corriente.
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