
la seva línia estilística per encarar
amb fermesa el seu nou so: una
fortalesa rítmica farcida de fla-
menc. Però el millor de tot és que
el resultat no desnaturalitza els
principis bàsics de la seva partitu-
ra original, perquè la seva perso-
nalitat compositiva és tan acusada
que resulta impossible dissoldre-la
entre models preconcebuts (enca-
ra que s’intenti premeditada-
ment): persisteix en un diàleg mu-

Amb bones paraules

ment complexa que reclama es-
tudis aprofundits i relaxats,
tant sobre els derivats en –eig
com sobre el tema francament
difícil dels verbs acabats en
–ejar. Diguem només per a res-
pondre al nostre interpel·lant
que preferim la forma sondatge
(com blocatge, blindatge, mos-
tratge o sabotatge).

Comicis és un altre dels castella-
nismes que van a lloure i es riuen
del sant i de la festa. Comici és
una paraula que es troba en di-
verses llengües (francès comice,
espanyol comicio, italià comizio)
que és continuació del llatí comi-
tium, format a partir de com-ire
(‘anar juntament’). En totes les
llengües la paraula fa referència
només a les assemble-
es que se celebraven
a l’Imperi Romà, que
és el significat del
llatí comitium (plural
comitia). El mot va ser rehabilitat
momentàniament per la Revolu-
ció Francesa, i en aquell context
es digueren comices a les assem-
blees de ciutadans per a organit-
zar eleccions. Després el francès
va abandonar la paraula. Però el

nou significat va infiltrar-se dins
l’espanyol, i així veiem que al sig-
nificat tradicional de la paraula
espanyola que mostren tots els
diccionaris de l’Acadèmia (“junta
que tenían los romanos para tra-
tar de los negocios públicos”) se
n'hi afegeix un altre a partir de
l’edició del 1869 (“reuniones y
actos electorales”). Precisament
el diccionari esmentat ens dóna
informació de la novetat semàn-
tica (“De algún tiempo á esta
parte tiene uso esta voz con apli-
cación á reuniones y actos elec-
torales”). Amb tot, l’espanyol és
l’única llengua que diu comicis a
unes eleccions: les altres diuen
eleccions.

Mesa també és una paraula ge-
nerada per la interferència de
l’espanyol. Aquesta llengua és
l’única que ha donat a la paraula
que designa el moble de la taula
un significat nou i particular. Al
diccionari de la RAE llegim
“Mesa: 2 En las asambleas políti-
cas, colegios electorales y otras
corporaciones, conjunto de per-
sonas que las dirigen con dife-
rentes cargos, como los de presi-
dente, secretario, etc.”. Defini-

ció quasi calcada pel DIEC: “En
una assemblea o corporació,
conjunt de les persones que la
dirigeixen”. Aquesta accepció és
una innovació semàntica –una
metonímia– de l’espanyol feta en
el segle XIX. El primer dicciona-
ri de la RAE que la recull és el
del 1869. El català, per a seguir
l’inveterat costum de calcar tot
el que es fa en espanyol, hauria
pogut donar a la nostra paraula
taula la nova accepció que l’es-
panyol donava a mesa. Però no
ho va fer: almenys no he vist cap
diccionari que dugui aquest sen-
tit per a taula. Fabra va optar
per donar aquest significat a una
paraula, per a ell llatinitzant,
que ja tenia una certa circulació
a la fi del XIX i que bé podria ser
un simple castellanisme. Fabra
creava una distinció semàntica
(taula/mesa) que té el seu inte-
rès, però tot no deixa de ser sub-
ordinació a l’espanyol: cap altra
llengua no ha fet el mateix canvi
metonímic que ha fet l’espanyol
ni ha recorregut al mot llatí
mensa per a crear un neologis-
me amb el significat actual del
català mesa. Les persones que

dirigeixen una assemblea o cor-
poració es diuen simplement la
direcció o la presidència. I així
podria ser també en català.

Igualment innecessària és la
paraula mesa en el cas de les
eleccions, un significat que ni
tan sols preveu explícitament el
DIEC. Aclarim també que
col·legi electoral és una peculia-
ritat de la terminologia electoral
espanyola. El col·legi electoral
en el comú de les llengües és un
cos d’electors, no la unitat d'or-
ganització de les votacions ni el
lloc on això es fa. Per a això hi
ha altres paraules (francès bu-
reau de vote, italià ufficio eletto-
rale, etc.). A les nostres elecci-
ons, a la majoria dels "col·legis
electorals" sol haver-hi diferents
taules (mobles), cada una amb
el seu president i adjunts. El
conjunt d’aquestes persones es
diu mesa electoral. No veig que
hi perdéssim gaire dient els
membres de la taula o el presi-
dent de la taula. Una taula, per
metonímia, també pot ser un
conjunt de persones. No diem
presidir la taula (d’un àpat im-
portant) o una taula rodona?

Terminologia electoral
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Un seguidor dels meus articles,
que ha viscut de prop les elecci-
ons recents del Principat, em
demana la meva opinió sobre
les paraules sondeig, comicis i
mesa. I la meva opinió és que
els tres mots són castellanismes
dels molts que infesten la nos-
tra pobra i desfigurada llengua.

Sondeig és un dels nombrosos
hispanismes acabats en –eig
(com probablement ho són blo-
queig, bombeig, bombardeig,
franqueig, mostreig, solfeig, sor-
teig, tiroteig, saqueig, etc.) i fins
i tot passeig, tant en el sentit
d’acte de passejar (genuí: passe-
jada) com en el de via pública
per a passejar (paraula moder-
na i sense corresponent etimo-
lògic en altres llengües). Però
aquesta és una qüestió enorme-

L’OPINIÓ DE L’ESPIRA

L’encenedor, el mòbil i els principis bàsics de l’astronomia
Xavier Solà

Destapat el primer tram dels no-
ranta, Los Planetas van irrompre
abruptament posant potes enlaire
la independència musical del
país. Des de llavors, el seu revolu-
cionari discurs ha transcendit el
concepte de banda de pop per
convertir-se en referent. Els gra-
nadins ressusciten a la perfecció
el patró de l’indie: el món no els
agradava, així que se’n van crear
un a la seva mida. Rock atmosfèric
i melodiós tan influït pel shoega-
zing britànic com per la prosa des-
carnada de Kerouac, Ginsberg i
companyia i, des de l’any 2007,
pel jondo arte de la seva terra.

Fa tan sols unes quantes setma-
nes que la banda va acostar el seu
llistat musical a l’illa, convertits en
el focus central d’una vetllada a la
qual assistiren prop de 1.500 per-
sones, en un xou seccionat en
dues parts. La primera centrada
en la seva producció més recent, i
un segon perfil on descarregaren
aquell material que més fàcilment

sintonitza amb el públic.
S’avorreixen Los Planetas? Hi ha

veus que diuen que sí, que la seva
passió pel pop s’evapora, que es
fan grans, que necessiten buscar
noves excuses vagament concep-
tuals per enfrontar-se a la tasca de
completar un àlbum. Però dimo-
nis, quin àlbum. Pot ser que en els
últims anys hagin accentuat la
seva necessitat de buscar reforç
en una idea unitària que propulsi
les seves composicions, però això
no entela el valor d’una obra que
continua sent única en els parà-
metres de la música alternativa. El
que importa són les cançons, i les
seves resulten convincents monu-
ments que resisteixen el pas del
temps, alhora que activen records
i emocions. Si en la primera etapa
com a banda la seva obsessió mai
no reconeguda va ser la de sonar
més a Jesus & Mary Chain que els
propis Jesus & Mary Chain, des de
l’edició de La llegenda de l’espai
(2007) el quintet granadí capgira

sical de refinada poesia, capaç de
condensar en tres o quatre minuts
píndoles d’angoixa il·lustrada que
fan malabarismes amb la malen-
conia, el (des)amor, el pas del
temps i la solitud.

Aquesta seva recent visita em
trasllada en el record al crepuscle
estival de 1998. Immers en el
renou de les festes patronals de
Barcelona, vaig assistir al concert
que el llavors quartet granadí oferí
en el Moll de la Fusta, un espai de
singular bellesa que voreja la zona
portuària, a la ciutat comtal. El cel
s’il·luminà al compàs dels primers
acords de La Playa, i la llampada
boreal de milers d’encenedors ori-
ginà un bell fotograma de compli-
citat entre públic i banda. L’estam-
pa sempre em va semblar un tant
grotesca, més pròpia de les dèbils
partitures sobreedulcorades de
Bisbal que d’una banda indie. Vet
aquí un grapat de tipus, encene-
dor en mà, emulant el guerrer
portador d’una torxa, en una es-

pècie de litúrgia o cerimònia com-
partida amb l’artista que s’alça
sobre l’escenari. Ignoro com va
néixer aquest hàbit, encara que hi
ha la teoria que assenyala l’any
1978 com a detonador d’un feno-
men fotocopiat fins a l’avorri-
ment. Expliquen que durant el
concert d’un grup heavy, un fan
usà l’encenedor per localitzar la
cervesa que havia deixat al terra i,
davant la seva sorpresa, en alçar-
se es descobrá imitat per tot el pú-
blic. Ara el fenomen de l’encene-
dor a mà alçada s’ha substituït per
la febre dels mòbils. El públic ex-
hibeix el seu telèfon amb càmera
per immortalitzar el moment, per
treure fotos pèssimes o per gravar
fragments en vídeo d’una qualitat
d’imatge (i no diguem de so) ínfi-
ma. El fenomen dels encenedors,
almenys, tenia un sentit de com-
plicitat amb l’artista. Això és pur
exhibicionisme, per no esmentar
l’absurd afany de penjar, posteri-
orment, el vídeo en YouTube.

Durant el concert d’un grup
heavy, un fan usà

l’encenedor per localitzar
la cervesa que havia deixat

al terra i, davant la seva
sorpresa, en alçar-se

es descobrí imitat
per tot el públic


