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han començat amb Grea-
nias i El ángel más tonto
del mundo, de Chris-
topher Moore.

ASSAIG
Sis anys de treballs
literaris de Josep
Maria Llompart
L’Espai Mallorca (Carme,
55, de Barcelona) acull
avui la presentació d’Arti-
cles i traduccions a ‘Pape-
les de Son Armadans’
(1956-1961), un recull pu-
blicat per l’Abadia de
Montserrat i la Universitat
de les Illes Balears, i ela-
borat per Pilar Arnau. El
llibre aplega 36 treballs li-
teraris que Josep M. Llom-
part va fer durant sis anys
a la revista Papeles de Son

MOTACIONS

L’
últim article de l’any
parlava de com anomenar
els xupitos (calc dels
chupitos espanyols) i

recuperava una fórmula genuïna del
novel·lista berguedà Jordi Cussà:
didals. Alguns missatges rebuts
m’inciten a fer una segona copa. El
poeta Josep Pedrals afirma que a casa
seva sempre n’han dit xarrups. Una
solució prou bona que, tanmateix,
topa amb una ultracorrecció. En
algunes cartes de restaurant
anomenen els sorbets xarrups, com si
sorbet provingués directament del
verb espanyol equivalent a xarrupar
(sorber) quan, segons el Diccionari
etimològic de Bruguera, ve de l’àrab
sirià sarbât (llimonada), de la mateixa
arrel que xarop. També el narrador
valencià Toni Cucarella me n’envia
una de prou interessant. Diu que a la
petita taverna que els seus pares
tenien a Xàtiva: “Qualsevol aiguardent
o licor servit en un gotet menut rebia
el nom de colpet (un colpet de conyac,
de cassalla, de mistela...) pel fet que
tot sovint se’l bevien d’un glop, és a
dir, d’un colp”. Assegura Cucarella que
els colpets encara són vius en algunes
poblacions del País Valencià. Alcem-
los, doncs, per brindar i clavem-nos-
els entre cap i coll. Tot d’un colp,
naturalment.❋

PRESENTACIÓ
Les dones que escriuen
teatre defensen la seva
feina poc visible
Avui, al Centre de Cultura
de Dones Francesca Bon-
nemaison (Sant Pere Més
Baix, 7, de Barcelona) es
presenta el llibre A Female
Scene. Three Plays by Ca-
talan Women, per demos-
trar que hi ha “dones que
escriuen teatre contra el
drama establert”. La pre-
sentació es fa amb una
taula rodona, a les 19.30,
en què participen Mont-
serrat Rosés, de la Univer-
sitat de Kent; Rosa Victòria
Gras, dramaturga i profes-
sora de l’Institut del Tea-
tre, i Laura Mencion, fun-
dadora de la Women in

World Theatre. La publica-
ció d’aquest llibre, que
aplega tres obres escrites
per dramaturgues catala-
nes, deriva del projecte
d’intercanvi entre l’associ-
ació Teatre Dona i la
Women in World Theatre.
El llibre ja es va presentar
a Anglaterra en la confe-
rència anual de l’Anglo Ca-
talan Society que es va ce-
lebrar a la Universitat de
Gal·les al novembre.

NOVA COL·LECCIÓ
La Factoria de Ideas
presenta els seus
‘bestsellers’ en butxaca
La Factoria de Ideas, que
publica supervendes com
El resurgir de la Atlántida,
de Thomas Greanias (a la

foto), i està especialitzada
en llibres sobre jocs de rol
educatius, acaba de treure
un nou format de butxaca.
La col·lecció està destina-
da només als títols que
han tingut més tirada.
N’editaran vuit a l’any i

Armadans. L’objectiu d’a-
questa publicació era di-
fondre la literatura catala-
na a l’exterior i cohesionar
un renaixement de l’espe-
rit identitari col·lectiu. En
parlaran els escriptors Se-
bastià Benàssar i Biel S.T.
Sampol, a les 19.30h.

INTERDISCIPLINARIETAT
El Convent de Sant Agustí
potencia les trobades
creatives
Dissabte que ve, el 2 de
febrer i l’1 de març, a les
18 h, al Convent de Sant
Agustí (Comerç, 36, de
Barcelona) s’han organit-
zat unes trobades artísti-
ques de diferents discipli-
nes. Fotografia, música,
vídeo, pintura, instal·laci-
ons, cinema, literatura...
Tot hi és benvingut per
debatre al voltant de les
diferents experiències
personals dels creadors.
La convocatòria és oberta
perquè cadascú hi porti la
seva obra per donar-la a
conèixer. Ho organitza
Red03.

‘Rovissos’

Als
diccionaris
no cal que
hi siguin,
totes les

paraules;
no hi

poden ser,
vaja

S
i mai teniu la fortuna de
seure a l’esplèndida taula de
Magdalena Grob i Antoni
Parera per Cap d’Any, no
solament hi gaudireu d’unes
menges, d’una companyia i
d’una conversa inoblidables
(tres plaers dels més

autèntics), sinó que hi aprendreu (quart plaer)
acudits, cançons populars, parèmies, llegendes
urbanes i paraules úniques, precioses, com ara
rovissos, que significa ‘deixalles, restes’:
representa que aquell dia us inviten a rovissos,
però és un eufemisme. Aquest mot té una
història fàcil i encisadora, encisadora com tota
paraula avial, profunda: rosissos, un derivat de
ros, ‘resegat, menjat’, esdevé en mallorquí i
menorquí roïssos per la pèrdua de la essa
sonora intervocàlica (igual que va passar en
casos més coneguts com reïna < resina, roada <
rosada, o enciam, etc.), i roïssos (que és la forma
de certs parlars mallorquins) adquiria després
una coneguda -v- antihiàtica, rovissos (forma
pròpia de Manacor i rodalia): igual com veiem en
rosegar > roegar > rovegar, filosa > filoa > filova.
És el mateix fenomen de llavors (o allavores,
etc.): una primera forma com aleshores o
alleshores (on veiem la -s-) devia donar
alla’hores, i aquesta va adquirir la -v-.

I si haguéssiu anat a la XXVIII Ronda Vallesana
el passat set d’octubre hauríeu pogut admirar la
tenacitat de la Unió Excursionista de Sabadell,
que any rere any organitza unes caminades
memorables acompanyades d’un llibret en el

qual –i ara traieu-vos el barret– col·laboren tota
mena de voluntaris, artistes, escriptors, poetes,
cartògrafs. I a la pàgina 132 hi hauríeu trobat la
vacarissana, és a dir la boira típica de la clotada
de Vacarisses: entre els pobles veïns els de
Vacarisses “som famosos per la nostra boira”,
hi diu aquí. Una mica més enllà, al Solsonès, la
boira és poc o molt diferent: s’arrapa al terra en
forma de gebre. I a l’Alta Segarra, la temible
segarrosa anuncia un fred viu. No cal que us
basquegeu a buscar als diccionaris aquestes
paraules, vives com la mateixa gent que les diu:
no hi consten. Com no hi consta la besosada,
un altre preciós derivat que no sé si ara és viu
però que ho devia ser als temps de Pompeu
Fabra, que el va recollir a la seva gramàtica
pòstuma (§ 140), a la vora de riu, riada; torrent,
torrentada; llevant, llevantada; però els editors
no la devien entendre, perquè escriuen besòs,
besosada (!), en lloc de Besòs: es devia tractar
d’una de les temibles revingudes o rubinades
d’aquest riu, com la dels anys seixanta del
nostre record. Als diccionaris no cal que hi
siguin, totes les paraules; no hi poden ser, vaja,
perquè cadascú de nosaltres en sap una que
no saben els altres o d’altres: per exemple, el
nom de planta escociarda (un dels diversos
sinònims de foixarda), que la gent de Sant
Llorenç Savall, com ara Josep Oliveras, troba
d’allò més quotidià. O com taifa, que per als
terrassencs de tota la vida és una carmanyola o
portaviandes (i Joan Llobet ens guarda de
desclipsar-nos), encara que Coromines s’ho
miri de reüll.❋
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