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Presentació

A

quest any 2016 es commemoren els cent cinquanta
anys del naixement de Joan
Subirachs i Pujol, personatge clau de
la vida cultural i social de Torelló durant la primera meitat del segle XX.
Des de l’Associació d’Estudis Torellonencs (ADET) i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torelló hem
pensat que aquesta efemèride valia
un recordatori i aquest és el motiu
principal d’aquest monogràfic de la
Festa Major d’enguany.
Un monogràfic que té com a contingut principal la transcripció del
text de la conferència que Subirachs
pronuncià l’any 1945 a l’Ajuntament
de Torelló i que versà sobre les particularitats lingüístiques de la parla
dels torellonencs. Es tracta d’un text
altament significatiu referent a la trajectòria intel·lectual d’aquest il·lustre
torellonenc i una mostra erudita dels
coneixements lingüístics que posseïa.
Un text també d’una certa singularitat atesa la seva grafia i expressió prefabrianes, unes formes ja superades a
l’època i que proporcionen una idea
de la personalitat del protagonista
d’aquest monogràfic.
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La conferència va acompanyada per dos articles: un d’en Gerard
Verdaguer, on, a partir d’una nodrida
documentació, es glossa la trajectòria
vital i intel·lectual de Subirachs i un
altre d’en Jordi Dorca, que analitza i
contextualitza la conferència i les visions lingüístiques del nostre home
segons els paràmetres dels estudis de
la dialectologia catalana.
Un recull de textos que volem
que serveixi del merescut homenatge que des de Torelló hem de retre
a qui va ser un dels principals actors
de l’activitat cultural del nostre poble.
Esperem que tot plegat sigui del vostre grat i que contribueixi a ampliar
una mica més el coneixement de les
moltes aportacions a favor de la cultura que com la de Subirachs han fet
tants i tants torellonencs al llarg de la
història.
Núria Güell, regidora de
Cultura de l’Ajuntament de Torelló
Pasqual Bernat, president de l’ADET

biografia
Joan Subirachs i Pujol
(Vic, 23 de desembre de 1866 Barcelona, 19 de maig de 1954)

J

oan Subirachs fou un dels homes
clau de la vida cultural i social
de Torelló, com a mínim, des de
1906. Podeu llegir una breu ressenya
de la seva vida al llibre l’Aplec de Rocaprevera, 1899-1929, publicat l’any
1999 amb motiu del 75è aniversari
del Santuari. També podeu trobar on
line, informació històrica de la Casa
Subirachs del carrer del Pont, 23 de
Torelló, del catàleg de patrimoni arquitectònic de l’Ajuntament de Torelló. La resta d’informacions les hem
tretes de fonts diverses: del Fons Vergés i Fons Banca Pujol, Subirachs i
Cia., custodiats a l’Arxiu Municipal de
Torelló, del Fons Subirachs conservat
a l’ADET, de documentació familiar cedida per Fortià Subirachs i dels
estudis publicats on line a la revista
Scripta: Erotisme i obscenitat en la li-

Entrada del carrer del Pont, 23 desapareguda a principis del s. XXI. Foto: Inventari SPAL Diputació de
Barcelona

Pintura mural que hi havia al sostre de l’entrada de
Can Subirachs al carrer del Pont, 23 de Torelló. Foto:
Arxiu Municipal de Torelló (AMT)

teratura catalana antiga, d’Albert Rossich, juny de 2014; i Pecat amagat és
“mitg” perdonat... La polèmica entre
mossèn Gudiol i Antoni Bulbena arran de les edicions bibliòfiles de llibres
eròtics, d’Albert Domènech, juny de
2014. En aquests dos darrers articles,
Subirachs, amic de Bulbena i de Mn.
Gudiol, dóna suport a Bulbena i intercedeix per escrit davant Mn. Gudiol, autor d’un article duríssim contra
Bulbena publicat a la Gazeta de Vich
el 1911. El llibreter manlleuenc Costa,
establert a Vic, conserva una part del
llegat Subirachs i ha permès consultar les cartes als investigadors. Sobre
la relació epistolar d’en Subirachs i
en Bulbena, possiblement emparentats per la part Oñós, hem trobat tres
cartes més, datades entre 1925 i 1931
que, juntament amb les de 1911 i 1937
que es conserven a la llibreria Costa,
confirmen una llarga relació entre ells
dos pels temes lingüístics. Diguem-ne
que tots dos tenien en comú el desacord amb les Normes de Fabra. Al
Fons Subirachs de l’ADET es conserven, com a mínim, set textos antics o
traduïts, editats per Bulbena a l’estampa de Fidel Miró de Barcelona.
Joan Subirachs va néixer a la casa
Subirachs de Vic, segurament a la casa
del carrer Manlleu, rambla del Carme. Aquesta casa fou venuda l’any

1923 per 75.000 pessetes a l’il·lustre
escriptor i farmacèutic vigatà, Martí
Genís i Aguilar. Joan Subirachs era fill
de Francesc Subirachs i Estevanell,
practicant de notaria, i de Concepció
Pujol i Oñós. El seu pare, d’ideologia
liberal, fou batlle de Vic entre els anys
1870 i 1872, un període convuls iniciat
amb la Revolució de 1868, continuat amb la proclamació de la Primera
República Espanyola (febrer de 1873
- gener de 1874) i, finalment, amb la
tercera carlinada (1872-1876); conflicte molt actiu a Osona i comarques
d’interior. El patrimoni vigatà dels
Subirachs fou notable: la casa familiar, una casa al carrer Estret, tres cases
al carrer Verge de les Neus (a tocar
de la plaça Major), una casa al carrer
de Sant Francesc, el Mas Serrahima i
diversos terrenys.
La seva mare era de cal Tintorer,
del carrer del Pont de Torelló. Va néixer i viure a Vic perquè el seu pare hi
havia fixat la seva residència i s’havia
casat amb una filla dels argenters vigatans Oñós. No era la pubilla de la
casa, però va acabar heretant bona
part del patrimoni dels Pujol. El Tint
era una fàbrica ubicada als baixos de
la casa del carrer del Pont, 23 de Torelló. Tenia tots els instruments i utillatges per al tint de la llana des del
segle XVII. Tenia aigua en abundàn-

cia, obtinguda amb una sínia pròpia
que poava l’aigua del subsòl. Els estenedors de la fàbrica arribaven al riu
Ges (actualment és un aparcament
públic). Aquest tint va ser incendiat
l’any 1836 per un destacament carlí.
Bernat Pujol, el propietari, i els seus
hereus, varen haver de refer l’activitat
a Vic i a Barcelona. La indemnització
de l’Estat va trigar molts anys a fer-se
efectiva, però finalment es varen cobrar els més de mig milió de rals de
l’època. Fortià Pujol i Font, fill d’en
Bernat i avi matern de Joan Subirachs, es va traslladar a Vic i va llogar un
antic convent, l’any 1845, reconvertit
en tint. El seu hereu, Joaquim Pujol i Oñós, oncle de Joan Subirachs,
va dirigir el nou tint ubicat entre els
carrers d’Alí Bei i Ausiàs Marc a Barcelona. La seva mort, solter i sense
descendència, l’any 1893, va convertir
en hereves les seves tres germanes:
Concepció, Esperança i Llúcia Pujol i Oñós. El tint es va liquidar per
150.969,5 pessetes l’any 1896. El germà solter d’en Fortià Pujol, Joaquim
Pujol i Font, advocat establert a Barcelona, va gestionar el plet de la indemnització amb l’Estat per la crema
del tint de Torelló. El seu llegat testamentari va permetre l’acabament
de la façana de l’església parroquial
de Sant Feliu (15.000 pessetes) i l’adquisició de l’orgue de Rocaprevera
(12.500 pessetes). Va deixar un llegat
monetari important, 12.500 pessetes, a Francesca Soler i Domingo, la
seva serventa durant més de trentaquatre anys. Aquests diners havien de
permetre-li viure dignament i poder
mantenir les seves nebodes òrfenes:
Carme i Teresa Bellera i Soler. Joaquim Pujol hi afegia una dot matrimonial de 500 pessetes per a cadascun dels casaments de les nebodes.
La Carme Bellera es casà amb Joan
Subirachs i Pujol, el nostre biografiat.
La família es va traslladar a Torelló abans de 1880. El 1886 naixia
el seu germà Francesc, vint anys més
petit que en Joan. La seva mare posà
especial interès en assegurar-se que
el seu fill gran cuidés del petit i li assegurés un futur. La mort prematura
del seu pare, Francesc Subirachs, l’any

1887, el va convertir en l’hereu del patrimoni vigatà dels Subirachs. Un seguit de morts a principis de segle XX
va culminar la concentració de llegats
en mans del nostre protagonista. La
mare, usufructuària dels béns, moria
l’any 1905 als cinquanta-nou anys. El
seu oncle, Joaquim Pujol Onós, havia
mort el 1893; la seva tieta Esperança,
el 1905; el seu tiet avi, Joaquim Pujol
Font, el 1904. Tot plegat el va convertir en un home de posició social
benestant, un perfecte rendista que
podia viure de la gestió d’aquest patrimoni (béns mobles i inversions en
accions o deute de l’Estat). A Torelló
va heretar la casa del Tint al carrer
del Pont, tres cases al carrer de Sant
Antoni, uns terrenys a les Serrasses i
unes rendes a Vila-seca.
Joan Subirachs va anar a escola
elemental a Vic. Entre els anys 1878
i 1883 va cursar la segona ensenyança
al Col·legi de Vic. Les proves les feien
a l’Institut de Barcelona. Les notes
foren força bones: de llatí i castellà
de primer i segon curs de batxillerat
obtingué notable i excel·lent respectivament. De retòrica i poètica, geografia i d’agricultura elemental, va
treure béns, a l’expedient acadèmic
posa “bueno”. D’història universal,
història natural i fisiologia i higiene,
notables. De psicologia, lògica i ètica, geometria i trigonometria i física
i química, excel·lents. Aritmètica i
àlgebra només un aprovat. L’assignatura d’història d’Espanya la va aprovar a la segona convocatòria. El grau
de batxiller el va obtenir el juliol de
1883 a l’Institut de Barcelona. Va haver d’aprovar les dues proves orals
davant d’un tribunal per obtenir el
títol. Joan Subirachs, amb setze anys,
va començar els estudis d’enginyeria
industrial durant el curs 1883-1884.
Va cursar física, química i anàlisi matemàtica de primer. Creiem que la
primera opció fou la de preparar-se
per portar la indústria del tint, però
segurament no li agradà i ho deixà
estar. Va pagar les 751 pessetes de la
inscripció a les tres assignatures, però
no s’avaluà. El curs següent, 18841885 va començar estudis de Notaria
a la Facultat de Dret. Feia tres assig-
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natures cada curs. L’any 1888 ja havia
fet la revàlida del notariat i obtenia
el certificat per exercir la fe pública.
Va treure un excel·lent en paleografia, notables de dret polític, dret penal, dret civil i dret internacional privat. La qualificació de “bueno” a les
matèries de dret romà, dret canònic,
hisenda pública, dret civil de primer,
les pràctiques i la teoria de dret processal i dret mercantil. Totes aprovades en primera convocatòria. El curs
1888-89 va continuar els estudis de
jurisprudència amb l’objectiu d’obtenir el títol de llicenciat en dret. Va fer
diverses instàncies per convalidar els
estudis cursats de notariat i acabà les
set assignatures restants. L’any 1891,
als vint-i-tres anys, acabava la carrera d’advocat. Va obtenir un excel·lent
en economia política i estadística; un
notable de metafísica; bé en literatura general espanyola, història general
d’Espanya, institucions de dret romà,
història general de dret espanyol i
dret internacional públic. Durant la
seva època d’estudiant, residí a casa
del seu tiet avi Joaquim Pujol i Font al
carrer de Sant Sever, 3, 2n, 2a. És molt
probable que fes coneixença i amistat amb la seva futura esposa, Carme Bellera, neboda de la serventa.
Obtingut el títol d’advocat l’any 1891,
Joan Subirachs segurament exercí un
temps d’advocat amb el seu tiet avi.
L’any 1904, poc abans de la mort de la
mare i després de la mort del seu tiet
avi, es traslladà a viure a Torelló. Joan
Subirachs inicià una intensa activitat
cultural a la vida social de Torelló. La
feina més o menys estable fou la de
Jutge de Pau, una veritable institució
als municipis. Ho fou en dues etapes:
de 1907 a 1928 i de 1930 a 1931; uns
vint-i-dos anys de jutge. Un any abans
de ser nomenat jutge, el 1906, redactà
els estatuts de l’Associació de Nostra
Senyora de Rocaprevera, aprovats el
1907. Fou el president de l’associació
fins a mitjan anys trenta. Es tractava
de gestionar l’escola dels Maristes de
Torelló. L’any 1915, demanà a l’amic
F. X. Vergés que donés suport a la iniciativa de l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana d’ensenyar
català a l’escola Rocaprevera. També
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Inauguració del local de l’ADET al col·legi Rocaprevera l’agost de 1948 (Subirachs dempeus llegint discurs).
Foto: Arxiu municipal de Torelló Fons L'Abans. ADET

Nomenament de l’alcade Josep Vidal com a soci honorari de l’ADET. Foto: Arxiu municipal de Torelló Fons
L'Abans. ADET

fou uns dels artífex que, l’any 1933, la
titularitat de l’escola quedés vinculada a l’Associació i no al Bisbat i així
evitar possibles expropiacions del
govern. L’any 1912 donà suport a la
iniciativa de l’alcalde Vergés i la Lliga
del Bon Mot. Les sancions imposades
als blasfemadors creia que no funcionarien (tenia raó), però hi va donar
tot el seu suport. També va presidir
l’Associació de Beneficència a principis de 1914, tot substituint el metge
Jeroni Vilar. El mateix any instava els
convilatans a inscriure’s a la Societat
de Foment de la Cassa y (Sic) Pesca
de Torelló y Comarca, impulsada per
l’alcalde Joan Coma, Joan Subirachs,
Mn. Pladelasala, Ramon Bassas, Josep Benito, Manuel Font, Joan Forn,
Higini Puchades i Josep Vinyeta.
Aquesta societat, amb el suport de la
Diputació, va inaugurar un laboratori
ictiogènic al Ges amb l’objectiu de repoblar de peixos els rius i així fomentar la pesca.
Joan Subirachs fou un catalanista convençut durant tota la seva vida.
Sabem que va pertànyer a l’entitat
La Barretina Torellonenca, ubicada,
des de 1906, a la plaça Nova, 6, actualment Can Torreta. L’entitat tenia
teatre a la planta baixa i cafè i sales
al primer pis. Per unes cartes podem
deduir que pertanyia al grup de la
Penya del Racó d’aquesta entitat. En
aquesta primera entitat catalanista
del poble hi organitzà i amenitzà moltes de les jornades, vetllades i saraus
culturals, especialment els literaris i

dir una entitat fundada l’any
1945: l’ADET (Associació
d’Estudis Torellonencs). Va
ser-ne el primer president fins
al 1954. Segurament fou l’home idoni per presidir-la a parer de l’impulsor i alma mater
de l’entitat, Mn. Duran.
Ja hem anat esbossant bona
Documentació comptable de la Banca Pujol Subirachs & Cia.
part de la vida de Joan Subi(Arxiu Municipal de Torelló)
rachs, però no podem obviar
la
tasca
de corresponsal i la d’editor.
Artur Codinachs, Esteve Cels i Josep
Carrera. Acció Catalana aplegava un Com a corresponsal sabem que feia
bon nombre dels intel·lectuals cata- les cròniques de Torelló a la Gazeta
lanistes del moment; va néixer d’una de Vich. Una publicació continuada
entre 1904 i 1936, encara que tinguescissió de la Lliga Catalanista.
Joan Subirachs va tenir una àm- és diferents noms (Gazeta Vigatana i
plia biblioteca. Va heretar i conservar Gazeta Montanyesa). No podem conuna bona part dels llibres de la família firmar ni desmentir que col·laborés
paterna i materna. Hem trobat alguns amb altres mitjans de comunicació
llibres editats a finals del segle XVIII escrits. Sabem, però, que llegia el Brui molts del XIX. Una bona part són si (Diari (o) de Barcelona), i que era
literaris: teatre, poesia... Com a gran subscriptor de moltes revistes i publiamant del teatre, creiem que hi ha cacions culturals com Scriptòrium de
algun manuscrit inèdit escrit per ell Ripoll o La Ilustració Catalana. Com
i conservat al fons de l’ADET. També a editor, el trobem a la redacció de La
va fer una conferència sobre el cen- Veu del Ter (1929-1934). La mateixa
tenari del teatre a Torelló (redactada redacció s’ubicà a l’entresòl de casa
el 1950). La data del centenari era seva al carrer del Pont. Bona part dels
errònia perquè sabem de l’existència seus amics torellonencs els trobem a
d’un teatre a Torelló bastant anterior la redacció o hi col·laboraren: Agusa 1850. També creiem que va assesso- tí Vergés, Lluís Thomasa o Raimond
rar l’industrial Francesc Vidal a l’hora Götze, l’alemany que feia de mestre
de triar el nom del teatre que va pro- de català i moltes altres matèries als
jectar l’arquitecte Ricard Segalà l’any anys trenta del segle XX a Torelló. La
Veu del Ter edità les lliçons de català
1925 a la plaça Catalunya (Nova).
Com una constant vital durant normatiu que seguiren els alumnes
els darrers cinquanta anys de la seva dels dos cursos per a adults que es vavida, Joan Subirachs també va presi- ren dur a terme.

els musicals (Wagner, Bellini, Verdi,
Mendelson o Clavé surten esmentats
en els seus manuscrits). En un escrit
seu recorda que, quan tenia nou o deu
anys, una família d’artistes estiuejants
s’allotjaren a casa seva i la noia, al vespre, assajava Les Flors de Maig d’en
Clavé. No pogué dormir en tota la nit;
mai més oblidaria el bell cant de la
cançó. La desaparició de l’entitat als
anys vint el portà a relacionar-se amb
el grup del Casino La Constància i les
entitats que es crearen al seu entorn:
l’Esbart Nacionalista i l’Orfeó Cirvianum. L’any 1914, Joan Subirachs va
llegir una conferència durant l’acte de
presentació de l’Esbart, amb el diputat Narcís Verdaguer de convidat i els
torellonencs Magí Nialet, president,
Joan Terrés, secretari, Coll i Espadaler, de Manlleu, el mestre Reig, els
germans Joan i Felip Vidal, Francesc
Viver i Ignasi Camprodon. Poc després publicava una proclama al poble
animant la gent a cantar a l’orfeó. El
1922 va accedir a la presidència de
l’Orfeó Cirvianum per la defunció del
seu primer president, el metge Emili Medir. Als anys trenta signà una
al·locució del grup d’Acció Catalana
Republicana amb un bon nombre de
torellonencs: Francesc Viver, Lluís
Thomasa, Josep Roura, Feliu Cortada, Manuel Font, Antoni Cañameras,
Joan Corrius, Josep Quintana, Llorenç Rossinyol, Jaume Bosser, Ramon
Pujol, Segimon Lastortras, Jaume
Bosser Rabat, Pere Santigosa, Joan
Sánchez, Joan Casas, Adrià Tresserra,

Subirachs tenia una formació de
lletres, era advocat, però no era filòleg. En un manuscrit seu es defineix
així: eren y son escassos els meus coneixements en filología que-m situen
en la categoría d’aficionat aprenent.
(...) però tinch opinions propies. I així
era. Sobta la defensa aferrissada que
féu de la forma aiga i no pas aigua,
entre d’altres qüestions filològiques.
Aquesta modesta opinió pròpia contrasta amb la que tenia d’ell Mn. Antoni Maria Alcover. En una carta de
l’Alcover a l’Anfòs Sala (Alfons) de
1924, transcrita pel pare Josep Massot i publicada al llibre Escriptors i
erudits contemporanis, cinquena sèrie.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005, tot parlant de la reforma de
l’IEC i dels desastres que cometien,
el mossèn Alcover, concentrat en la
tasca del seu diccionari, proposava la
incorporació de gent valuosa a l’IEC.
De Barcelona cita en Carreras Candi
i l’Antoni Bulbena, entre d’altres. De
la Plana de Vich y Torelló, cita en Juan
Subirachs i en Francesch X. Vergés,
dos torellonencs. De Vich: Mn. Jaume
Collell. L’Alcover els coneixia bé perquè col·laboraven tot fent aportacions lèxiques al seu diccionari. L’Alfons
Sala era el president de la Mancomunitat de Catalunya en aquell moment.
El seu company, el metge Lluís
Thomasa, al seu llibre La Vall de Torelló (1963) esmenta tres conferències de Subirachs: Costums, tradicions i
llegendes (Torelló, 1925), Anotacions
inèdites sobre Lingüística Comarcal
(Torelló, 1932) i Indústries i cultura
de Torelló (1932). Evidentment, en va
escriure i editar unes quantes més. La
segona, però, sens dubte fou la base
de la conferència de 1945 que trobareu en aquest monogràfic dedicat a
la seva persona. Es conserven molts
manuscrits seus, diversos i divertits:
La familia catalana (1909), Antichs
costums de la vida privada a Catalunya, Apellidos (sic) catalans, Adagis i
modismes catalans, En Guimerà gloria catalana, etc.
En fi, una vida dedicada en bona
part a la seva estimada llengua i a la
cultura en general.
Gerard Verdaguer Reig
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El llegat de Joan Subirachs: la conferència
de l’any 1945

É

s un plaer de poder-me afegir
a la commemoració que en
nom del poble de Torelló hem
volgut fer de la figura i l’obra de Joan
Subirachs amb motiu de l’aniversari
del seu naixement. I és una bona sort,
així mateix, poder-ho fer gràcies precisament a la lectura del text íntegre
de la conferència que va pronunciar
l’any 1945 al local d’Acció Catòlica i
que amablement ens ha fet arribar
l’amic Pasqual Bernat, president de
l’ADET, entitat que en serva el document manuscrit.
Pel que fa als meus comentaris,
miraré de centrar-me tant com pugui
en els continguts de descripció lingüística que en aquell document hi
figuren. Deixo de banda, doncs, els
aspectes relacionats amb la tria de
model ortogràfic (prefabrià) en què
està redactat el text, que citaré segons
l’ortografia actual.
Recordem-ho. Eren anys difícils,
aquells. Anys de postguerra, de persecució i d’interdiccions per a la llengua
catalana. Tot i amb això, la descripció
de Subirachs és manifestament desimbolta, amb notables tocs d’humor,
i comprensiva de les característiques
més vistents del català que ací, a Torelló, es parlava. I tot és observat, en
fi, des de la perspectiva d’un home
que no era pas lingüista però que palesa, en cada gest, la seva adhesió a
la llengua del país i que sap destriar,
per parcel·les (fonologia, morfologia,
lèxic, paremiologia...), els trets més
rellevants del sistema i que, si més no,
ha llegit autors com Aguiló, Alcover,
Bulbena, Milà i Fontanals o el pare
Nonell.
Nogensmenys, convé advertir
que l’explicació dels trets del llenguatge que fa Joan Subirachs va sovint acompanyada d’una interpretació que fa prevaldre els conceptes de
correcció i de puresa per damunt de
qualsevol consideració lingüística. El
text de la conferència és, tanmateix,
valuós per les dades que hi presenta i
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per l’esperit de millora i el sentit cívic
que sempre traspua. I això ens compensa, em sembla a mi, i de manera
folgada, de les limitacions i els esculls
que poguéssim trobar en el discurs i
que són deguts, en bona part, a l’estat
de difusió dels estudis de geovariació
lingüística en aquell moment històric.
Abans d’encetar la descripció
dels trets de variació local, l’autor recorda, ben encertadament, com són
d’importants totes les particularitats
lingüístiques -fins i tot aquelles que
podrien semblar insubstancials, diu
Subirachs- i s’al·ludeix al pes que hi
tenen, en la configuració de la llengua, les aportacions històriques de
pobles i de cultures diferents.
S’insisteix, doncs, en la vitalitat
de la llengua. La llengua, ve a dir-nos
Subirachs, no és estàtica: evoluciona;
però alhora el conferenciant es referma en la idea d’un patró essencial, diguem-ho així, d’una troca a partir de
la qual s’hauria de descabdellar sempre el geni de la llengua, de qualsevol
llengua. Per fer-ho avinent, hom lloa
“la robustesa i casticitat” del model
de català que es parla a la plana de
Vic i que considera equiparable, per
aquesta raó, al llenguatge de la regió
italiana de la Toscana.

Per donar suport a aquestes idees,
hom retreu l’argument de la longevitat de la nostra llengua, així com el de
l’esplendor de les obres literàries que
s’hi han escrit: “llengua mil·lenària
que tant honoraren i enaltiren Àusies March i Verdaguer en ses belles i
immortals obres”. I per exalçar-ne les
virtuts, Subirachs ens ofereix, amb
voluntat apologètica, fragments de
l’obra de Verdaguer, d’Aribau i de
Francesc Cases i Amigó.
El text continua amb unes breus
notes toponímiques. En primer lloc,
s’hi esmenta el possible origen del topònim Torelló (que hom fa venir del
llatí TAURO LUNO), i s’hi afegeixen, en aquest mateix apartat, unes
ben esplaiades referències als noms
humorístics dels nadius dels pobles
que conformen la vall de Torelló (els
pescallunes de Torelló, els esclatats
de Sant Vicenç i els bullfarines de
St. Pere). Vénen després els esments
a l’antropònim Fortià, el qual és altament considerat pel fet de ser el que
més recorda l’ascendència torellonenca de qui el porta.
Encara en aquest apartat, s’esmenta, en concret, com a cosa rebutjable, el costum -tan madrileny, diu
Subirachs- d’escurçar els noms de

Escena dels Jocs Florals celebrats al Cirvianum entre 1946-55. Foto: Arxiu Municipal de Torelló Fons L'Abans

font de la manera que es fa en llengua castellana: Encarna (d’Encarnació), Filo (de Filomena), Magda (de
Magdalena), Montse (de Montserrat),
Nati (de Nativitat).
Pel que fa a les particularitats lèxiques, se citen, entre altres, els mots
dordollar ‘maldar’ (verb no normatiu,
esdevingut dordoiar en la pronúncia
observada); treponejar ‘trepitjar un
terreny de manera reiterada, barroerament’ (verb també absent del
diccionari normatiu, que es fa correspondre amb el verb trepolejar, que sí
recull, en canvi, el Diccionari Aguiló); averganyar ‘fer malbé, malmetre’
(verb al qual dóna la forma gràfica
que actualment recull el diccionari
normatiu); atracallar ‘reprendre, apostrofar, renyar’ (esdevingut atracaiar,
afectat per “ieisme històric”); xera
‘foguerada que dura poca estona’
(que inclou una aclaridora precisió
de Subirachs: “feta amb argelagues,
espigots o combustibles semblants”);
samaniat ‘saragata, cridòria, brogit,
renyines’ (registrat en la forma samaliat al Diccionari Aguiló); escalaborn
(que Subirachs cita juntament amb el
derivat escalabornar, que hom fa sinònim del verb esboscassar, mots de
l’àmbit de la indústria de la torneria).
En aquesta llista, hi té un lloc destacat l’adverbi pla ‘certament’, emprat
com a reforç d’una afirmació. Són interessants, així mateix, les anotacions
relatives a la interjecció oidà, que pot
comportar diferents matisos, segons
Subirachs: de paciència-resignació,
d’alegria-satisfacció.
Entre les particularitats morfològiques, hom comenta el cas del participi sét, que ell veu com a propi d’un
sector notable de la població, i s’hi esmenta igualment la forma sigut, que
hom defensa per raons analògiques,
com és ara l’existència de les formes
de participi del tipus rigut, caigut, cregut, mogut, viscut.
Entre les particularitats fonològiques, Subirachs cita en primer lloc la
qüestió del ieisme històric, però sense
referir-s’hi d’aquesta manera. No empra aquesta terminologia ni, tampoc,
la més actual de iodització.
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El tractament ieista s’interpreta
com a tret de suavització del llenguatge –de despalatalització, podríem dir-ne avui. N’estudia els contextos –contextos gràfics– i estableix
una tipologia que no s’adiu, però,
amb el coneixement que ara tenim
d’aquest fenomen. Un fenomen que
degué afectar, segons sabem, zones
més extenses del català central (inclosa la ciutat de Barcelona, amb diferenciació segons classe social) en
l’època mitjana. No són bons, però,
alguns dels exemples que introdueix
l’autor de la conferència. Cal, doncs,
afanyar-se a explicar que els mots
afectats per aquest tractament històric (actualment en regressió en català
central, però molt viu a les Balears)
són els que en l’ètim llatí portaven
els grups C’L, G’L i L[j], com són ara
abeia (< APICULA), reia (< rella <
REGULA) o paia (< PALEA).
Encara dins aquest mateix apartat es fa referència als derivats romànics (comparant-los) del verb
APREHENDERE. I a les diferents
solucions geogràfiques (comparació
entre dialectes, podríem dir-ne) que
coneix la llengua catalana pel que fa a
aquest verb. I s’esmenta, en fi, l’aparició d’un element epentètic -o antihiàtic- en el mot dues, esdevingut dugues
com a cosa general.
Se cita, encara, la coneguda alternança de formes que es manifesta
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en verbs com ara recar, tancar, jaure.
S’assenyala, a propòsit d’això, el fet,
notable, que el verb jaure (del llatí
JACERE) es mantingui “pur” (fidel
a la A etimològica) en la pronúncia
habitual de la nostra contrada. I es
blasma, en canvi, l’alternança que
hom observa en l’ús del verb tancar
(esdevingut tenca en l’imperatiu).
El text de la conferència conté, a
més, un apartat dedicat als barbarismes, els quals són definits com a “vicis
contra la propietat i puresa del llenguatge, i paraules estranyes a l’idioma
de què es parla”. Una primera llista de
mots inclou -bé que sense indicar-ho
expressament- formes directament
manllevades del castellà (entre altres,
aclarar, anyadir, calderilla, cenicero,
puesto, tocinaire) i formes afectades
per les interferències, de diversa índole, degudes a aquesta llengua (jusgat, metro). Al costat de la forma “errònia” se cita la que hom considera
genuïna.
Crida l’atenció, més endavant, i
fora de llista, l’esment que es fa del
substantiu dansaire que hom tracta
com a mot no apropiat, com a inexac-
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titud del llenguatge, sense més indicacions, i se’n proposa la substitució per
danser o dansera, que el Diccionari
Alcover-Moll (publicat, recordem-ho,
uns quants anys després de la conferència de Subirachs) recull solament
en l’accepció baleàrica de ‘capdanser’.
Resta dir, en relació amb això, que el
mot dansaire (conformat gràcies al
sufix -aire, de nissaga occitana) és ben
genuí i perfectament acordat a les expectatives de derivació de la llengua
catalana.
Més extens, i prou interessant,
és l’apartat que hom dedica a les pa-
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rèmies en general -aforismes, en diu
Subirachs. Dins d’aquest apartat, se’n
destaquen, primerament, les d’encuny rural, relacionades amb el cicle
de les feines del camp. Entre altres:
Per l’abril cada gota ne val per mil;
Per sant Jordi espiga l’ordi; Per santa
Magdalena, l’avellana plena. Tot seguit se n’hi afegeixen una bona colla
més, entre les quals cito aquestes: Val
més un gust que cent lliures; Picada
d’escurçó, no hi ha temps d’extremunció; Caldera vella, bony o forat; Per la
vida es perd la vida.
Hom reconeix, en fi, la dificultat de triar i de proposar una llista
d’elements fraseològics que sigui representativa, i més encara si aquesta
llista ha de contenir modismes exclusius de Torelló o, si més no, de marcada nota local. Entre els que Subirachs
cita, en destaco aquests: Tapat el serrat
de Santa Llúcia, pluja segura; Ésser
fill de torner; Anar a parar al Pujolet;
Saber més que set llevadores; No donar ni el negre de l’ungla.
En la part final de la conferència
s’insisteix en la consabuda qüestió
del mal mot i del llenguatge no acurat. Com a medecina per a tot això,
i emparant-se en l’autoritat moral
dels qui n’han parlat abans (del vigatà Felip Bertran Nadal, publicista, i
del torellonenc Francesc Xavier Vergés, farmacèutic), Subirachs proposa:
“Tots els catalans hauríem de preocupar-nos de netejar el llenguatge,
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aprofitant totes les converses, corregint amb amabilitat, considerant-ho
fins com una obra caritativa, i aplicant-nos a fer desaparèixer tots els
vicis que l’atrevida ignorància d’uns
quants, tolerada ja per massa temps,
i seguida a ulls clucs per multitud de
gent irreflexiva”.
La seva visió dels usos lingüístics
és, no cal dir-ho, la d’un home del seu
temps, però potser no tan allunyada
de la que tenim en els nostres dies.
Del seu discurs en trec la idea de fidelitat, de compromís amb el seu poble,
l’esperit crític i la defensa, com he dit
al principi, d’uns valors cívics que ultrapassen qualsevol moda o tendència. Arrelades en el desig de millora,
les paraules de Subirachs ens esperonen més que mai, a tots plegats, a
continuar obstinadament per la senda
del coneixement i de l’estudi de la diversitat.
Jordi Dorca

Al que leyere.
Sea amable, sea sosa,
De esta leve quisicosa
quiso el pobre del autor
ser el único lector.
Si tú lo fueras acaso,
sin querer adoctrinarte
vé lo que de Garcilaso
decía Juan de Iriarte
con frase recia y serena:
“Y rabie Garcilaso norabuena,
que, si él hablaba la lengua castellana,
yo hablo la lengua que me da la gana”.
Tambien yo, caro amigo,
con franqueza te lo digo:
escribo (sin gloria vana)
tal cómo me da la gana.
Y ni digo la real,
porque esto está muy mal.
J.S.
Particularitats lingüístiques de
Torelló
-ConferenciaDonada el 5 d’Agost del 1945, en el
local de la “Acció Católica” de Torelló, per el Llicenciat en Dret, en Joan
Subirachs y Pujol, a invitació de la
Alcadia y de la Associació de Estudis
Torellonenchs.
-Nota:Aquesta reproducció s’es feta ab plena autorisació del autor y ab completa fidelitat ortogràfica al manuscrit,
(si bé ab mil errades, o escarabats).

tuals, la meva escassa erudició, y la
meva manquedat d’inventiva, no eren
certament circunstancies favorables
per aqueixs treballs, si han d’interessar una mica a un auditori, per benigne y amable que sia.
D’altra banda, l’any 1932, essent
a Barcelona, per correspondre al interés y gentilesa d’uns bons amichs
torellonenchs, vaig trobar-me obligat
a donar al Casal Vigatá de la Capital
una conferencia que per eleció meva,
versava sobre la industria y la cultura
de Torelló en la cual, relativament al
primer concepte, vaig resenyar, particularitats y estat actual de les diferents industries que aquí tenen favorable descapdellament, y en especial,
de la tornería, tan propia y típica, per
no dir exclusiva, de la nostra vila, no
menys que de la de Sant Pere de Torelló, y, després, a prechs d’uns bons
companys, no vaig poder negar-me
a que el periòdich “La Veu del Ter”
publícas el text integre, literal, de ma
modesta ullada a les nostres industríes, y a la nostra cultura.
Donchs, ¿què podría jo, are, dir
respecte al particular, si no repetía lo
que aleshores vaig sincerament exposar, cosa que no tindría rahó de sér, y
fins fóra un bon xich ridícola?

Particularitats lingüístiques de
Torelló
Dames: Cavallers!
Quan vaig rebre d’aquesta Alcadía la
invitació a pendre part en aquestes
conferencies organisades com a complement de la important Exposició
d’Industries propies de la nostra vila
y comarca del Ges, ab lo cual vaig tenir-me per molt honrat, tinguí el dupte que jo pogués correspondre a una
tal galantería. D’una banda, els méus
molts anys, que porten en sí com un
emboyrament de les llums intelec-
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Y, com que me sabía gréu de negar-me en rodó a la amable invitació
de la alcaldía, ab el perill de que pogués la cosa ésser considerada com un
menyprèu, y d’altra banda sem deya
que podía escollir el tema, resolguí
accedir, ab el propòsit, que vaig anuncíar, de parlar un xich d’algunes particularitats del llenguatge popular de la
nostra terra.
Y ací-m teniu. Y com nó mancat
de condicions oratories, principalment d’aquell preciós dó que consisteíx en una memoria facil per donar
als conceptes la ilació deguda, me so
vist obligat a confiar al paper tot allò
que penso dir-vos. Vosaltres hi gonyarèu, y jo també.
La nostra llenga:
Abans, però, de començar la meva
tasca, permetau-me que-m faça ressò
d’unes insinuacions que m’han estat
fetas per part de la “Asociación de Estudios Torellonenses” y consisteixen
en que, vista la innegable importancia de aquesta Exposició Industrial,
fòra molt convenient y de una gran
utilitat, el que els industrials que hi
ha concorregut deixessin una part
dels productes exposats, ab la mira de
fundar-se ab ells un Musèu, un Musèu
que sería el Musèu Industrial de la
Vall de Torelló, y fora una manera de
poder mostrar a les generacions futures l’estat de les nostres industries y
els progressos que ab el temps haurien fet; Musèu que, sens dupte, sería
ajudat y patrocinat per l’Ajuntament,
resultant-ne una institució que honraría la nostra Vila y comarca. El pensament, donchs, queda exposat, y sols
falta que l’aprobin els industrials expositors, que confían no hi mancarà.
Y, ara, aném al nostre obgecte:
Encara que a molts esperits lleugers los sembli que no, totes les particularitats d’una llenga, fins aquelles
qui apareixen com a insubstancials,
tenen la seva importancia. Y es que la
llenga d’un poble, fruit de la historia
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y dels sigles, es la manifestació vivent
de la personalitat que-l constitueix
tal, així com els caràcters individuals son lo que distingeix l’individuu.
La parla sintetisa la complexitat del
nostre esperit y de la nostra vida, els
nostres costums y potencialitat econòmica, la nostra historia y el nostre
dret. Es tota la cultura vivent que el
nostre poble s’es assimilada d’unes
civilisacións sobreposades. El die que
renegassem del nostre llenguatge, renegariém de nosaltres mateixos, y de
tota la nostra cultura, per deixar-nos
civilisar per aquell altre poble al cual
manllevassen la llenga, y per això
deya el Dant: “Vergonya eterna per
els qui menyspreuen sa llenga propia”! Però no podèm endinzar-nos
per camins tan pregons, y hem de
trescar per altres més planers y més
fresats per tothom y a la llum del dia.
Lingüística local
Hem de deixar ben sentat y reconegut
que el llenguatge popular de Torelló
es, ab poques diferencies, el que-s parla a Vich y a la Plana, el qual, en general, no discrepa gayre del que impera
en les altres terres que constituïen la
Catalunya Vella. De passada, plau-me
dir (y es una opinió meva) que la nostra comarca, la comarca vigatana, podría calificar-se de Toscana Catalana,
com sia que la ciutat de Toscana y tot
el territori central que ocupava l’antich Ducat de Toscana, era hon la parla
italiana brillava ab mayor puresa y
llegitimitat; y així crech que aquesta regió central de Catalunya es hon
se parla ab mes propietat y ab una
pronuncia la més plena de robustesa
y casticitat, aquesta llenga milenaria
que tant honraren y enaltiren Ausies
March y Verdaguer en ses belles e immortals obres. Ja que he nomenat a
Mossen Jacinto Verdaguer, deixèu-me
dir que el meu esperit vessa d’inefable fruició cada vegada que recordo
aquell comensament del cant 1º de
“La Atlàntida”:
“¿Veus eixa mar que abraça de pol a
pol la terra?
En altre temps d’alegres Hespérides
fóu hort:
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encare gita el Teyde bocins de sa desferra,
tot braholant, com monstre qui vetlla
un camps de mort”.
Y l’inici d’aquell altre poema incomparable, “Oda a Barcelona”:
“Quan a la falda t’miro de Montjuich
seguda,
m’apar veure-t als braços d’Alcides
gegantí,
qui, per guardar sa filla del seu costat
nascuda,
en serra transformant-se, s’hagués
quedat aquí.
Y, al veure que traus sempre rocam de
ses entranyes,
per tos casals, que creixen com arbres
ab sahó,
apar que diga a l’ona, al cel y a les
montanyes:
“Mirau-la: òs de mos òssos, s’es feta
gran com jo”.
Això sí que es poesía! Això sí que
son versos! Jamay la llenga catalana
ha donada una tan gran expressió de
sonoritat, precisió y robustesa com en
boca de Mossen Verdaguer.
Però, a la vegada que aquesta sublim masculinitat, el nostre llenguatge conté també tresors de dolcesa y
pregona intimitat.
“Oh llenga a mos sentits més dòlça que la mel”, deya l’insigne Aribau.
Escoltèm aquells cinch versos
escrits per el puríssim y malagonyat
poeta que fóu en Francesch Cases y
Amigó, quan la mort trucava a la porta del seu dormitori:
“Malaltiç, la terra-m crida,
y aixeco la vista al cel:
sé que l’arbre de la vida
allà dalt trau la florida
quan aquí-s consúm l’arrel”.
(Permetau-me aquest esplay)

Toponomía:
Abans d’espigolar per el camp de les
particularitats lingüístiques, cal-nos
donar unes petites notes toponímiques.
El nom de Torelló. antigament
aquesta vila era anomenada Spatamala, y també Cirvianum, aquest
darrer provinent del castell Castrum
Cirvianum, castell que en el terme
era enclavat. El nom més modern de
Torelló ha estat esplicat de distintes
maneres. Basta llegir el que-n diu
Mossen Pau Parassols, en sa “Historia
de San Felio de Torelló, la Vírgen de
Rocaprebera y San Fortian” Segons
ell, la opinió més probable es questa:
Los romanos, por el toro, símbolo del
dios Luno, le llamaron sin duda Tauro
Luno, lo que prueba el ver este nombre, verdaderamente romano, en escrituras del siglo IX, inmediatamente
despues de expulsados los moros. El
Tauro Luno se corrompió en Toreluno en el siglo XII, y en Taurelio y Torelio, Torelló, siempre conservando la
radical de tauro toro.
Mofa. Irónicament els fills de Torelló son anomenats Pesca-llunes; els
de Sant Pere, bullfarines, y els de Sant
Vícens esclatats. La rahó d’aquests
motius, que alguns de vosaltres potser ignoraréu, nos la dona el sudit Mn.
Parassols, en la citada obra. La casa
de Montcada y el Sr. Bisbe d’aquesta
diòcesis se repartíen els drets jurisdiccionals sobre les poblacions de la vall
de Torelló. dona Guillema de Montcada, fembra colérica y altiva, que era
casada ab l’infant Don Pere, al morir
aquest, se rebetlà contra del Bisbe y
Capítol catedral de Vich, l’any 1296,
manant a tota la vall de pendre les

armes contre del Prelat, al qual había
declarada la guerra. El cinich procedir d’aqueixa senyora y els assassinats
que varen cometre els seus parcials,
per no haver volgut els de Torelló ni
els Santperenchs fer armes contra de
son Pastor, los obligà a fer-se partidaris d’aquest.
Els de Sant Vicens se negaren a
seguir al noble senyor de Dos-rius,
enemichs de la Montcada, alegant
que les fadigues del camp, esclatats
de treballar, los impossibilitaven per
la guerra; però els de Sant Pere, sots
la direcció de D. Pere Bullfarines, se
prepararen per defensar la entrada de
la vall en sa part alta; y els de Torelló,
ab lo citat Senyor de Dos-rius, el senyor de Orís y altres nobles, se uniren
a les tropes que Bisbe y Capítol se
veyeren obligats a allistar. Aquestes,
governades per D. Gilabert de Néros,
tingueren fortes topades, en el torrent
de Camporat, ab les de la Guillema
de Montcada, que eren manades per
D. Bernat de Cadell.
Per el cognom dels dos capdills
foren coneguts, ab el motiu de Nyérros, los partidaris del Bisbe, y per el
de Cadells els de la de Montcada.
En el penó que arboraven els de
Torelló hi havia brodada la mola de
molí, sobre les aygues de la mar, emblema del martiri de Sant Feliu.
Y els de Manlléu, vassalls del
Comte de Centelles, hagueren, fins
contra la seva voluntat, d’afavorir
y defensar el partit de la viuda de
Montcada.
Així roman tot esplicat: els de
Sant Pere foren coneguts per bullfarines: per haberse allistat a les ordres
d’aquell senyor de Bullfarines; els de
Sant Vicens foren dits esclatats, per
haver usat d’aquest participi, al escusar-ne de pendre part en la lluyta
armada; y els de Torelló foren nomenats pesca-llunes, per rahó de la mola
de moli que figurava bordada en son
penó y que surant, rodona, demunt
les aygues, alguna semblança devia
mostrar ab la lluna quan fa el plé. Els
de Manlléu anomenats foren cadells,
per haver seguit a un capdill de cognom Cadell, mentre els de Torelló y
de S. Pere eren nomenats Nyèrros.
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Fortià. Per la devoció que hi hagué sempre a Sant Fortià, un dels
ignocents que-s tenen per sacrificats
per Herodes, y el cos del qual era
guardat y venerat a Torelló, com a
relíquia inestimable, el nom de fons
Fortià es molt comú en aquesta vila y
d’una manera exclusiva; car, que nosaltres sapigam, no es conegut en cap
altre localitat catalana.
Y ja podèm estar segurs que,
quan, anant pel mon, trobèm un home
qui-s diu Fortià, o bé, una dona, anomenada Fortiana, podem ben dir que
son nats a Torelló, o bé, que torellonench era algun del seus antecessors.
Y ja que só tocat aquest punt, permetáu-me una observació que se més
acudida més d’una vegada. Atesa la
indiscutible devoció que sent Torelló
per sa Patrona la Mare de Déu de Rocaprebera, ¿per què a les fonts baptismals, no-s posa may aquest nom a una
noya?— Mirèu: als pobles que viuen
directament sots el protector mantell
de la Verge Moreneta, es molt abundant el nombre de dones qui porten el
nom de Montserrat. I, fins, una vegada mon predilecte amich, qui era el Sr.
Nadal, trobà a Collbató una noyeta,
qui, preguntaba cóm se deya, respongué: “Montserrada”. Montserrada!– Y,
a S. Pere de Torelló, hon tan aprop tenen a sa excelsa Patrona, la Mare de

Déu de Bellmunt, alguna que altra
vegada trobarèu, especialment a pagès, una noya qui preguntada per son
nom, respon: Bellmunta, Bellmunta!
Un y altre poble abusen del idioma,
convertint en femenins uns noms,
com Montserrat y Bellmunt, que son
masculins.
Donchs, a Torelló no tindríem cap
necessitat de violentar el llenguatge,
si posaven a una noya el nom de Rocaprebera.
Ja-m sembla no obstant, que alguns de vosaltres me faríeu la contra,
ab dues obgeccions. 1ª: Que es un nom
massa llarch. Y jo dich: per ventura no
s’es posat de moda designar les noyes
ab un doble nom, que resulta tant, o
més, llarch? Rocaprebera té 5 sílabes;
y María Josepa ne té 6; Antonía María ne té 7; María Esperança ne té 7, y
admetent la sinalefa ne té 6; Ramona María, també 6; etc, etc,. No deixa
d’ésser una cosa curiosa que, mentre
prèn peu aqueixa manera allargaçada
de nomenar les noyes, se estenga també el costum, tan madrileny, d’escursar ridiculment, encetant-ne no més
que les primeres sílabes, els noms de
fonts baptismals; fen-ne, de Natividad, Nati; de Magdalena, Magda; de
Encarnació, Encarna, de Filomena,
Filo; de Montserrat, Montse (Montse....!) Certament el món es ple de
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contradiccions, l’inoblidable Apeles
Mestres deya, ab la seva especial ironía: “Fém la guerra a les mosques, y
perseguim les aranyes”!
Y 2º: Sibé nos posa el nom de Rocaprebera, ja-s bateja ab el de María
en sos Dolors Gloriosos, que es la advocació sots la qual venerèm la Mare
de Déu de Rocaprebera. Mes, havèu
de tenir en comte que la meva observació no toca per res l’aspecte religiós
de la qüestió, sino que-s contrau a un
concepte purament filològich, o sia
el nom de fonts ab que una dona es
coneguda en societat, en el tracte de
gents cotidiá: y efectivament, no sé de
cap dona que porti el nom de “Rocaprebera”.
Tornant a lo que deyem, ofereix
el nostre llenguatge algunes variants,
que no poden, no obstant, consíderar-se prou numeroses ni prou fonamentals per constituir una branca dialectal ben individualisada.
Aném are a espigolar pel camp
de les
Particularitats lecsicals
Dirèm, una per una, les que, exprement la memoria, hem pogut recordar.
Dordollar (pronunciat dordoyà)
aquest verb es usat com a sinónim de
basquejàr-se, preocupar-se, etc., així
sol dir-se: “En Rafel té una càrrega de
familia molt grossa. Sí: ja cal que dordoyi per traure la barca a port”. Sols a
Torelló hem sentit aquest verb, y no
l’haviem pogut trobar en cap diccionari; però a darrera hora l’hem trobat
inventariat en el de en Marian Aguiló,
si bé ab el significat de mirar, espiar,
guipar, conceptes de vaguetat, diferents del que enclou el dordoyar de
Torelló.
Treponejar. Correspon a un concepte més concret y especifich que
el de trepitjar, Veja-s aquest dialech:
- “No sé qui haurà entrat en aquest
camp. - Per què ho dius? - Perque el
blat es tot treponejat, que fa llàstima”.
No tròbem tampoch aquest verb en
els diccionaris. L’Aguiló recull un trepolejar, transcrivint aquest pasatje:
“Diuen a Montcada que es necessari,
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Carrer del Pont al primer terç del s. XX. Foto: Arxiu municipal de Torelló Fons L'Abans

quan ha vingut el Besòs, trepolejat la
arena, perque no costi tant de travessar-lo”. Vé donchs, a sér el nostre treponejar. - Hi ha un aforisme que diu:
“Llaurat de vaques y cavat de dones,
mal treballat y ben trepitjat”.
Banória, o vanória. Equivalent a
abundancia. Així sentím a dir: “Quina
banoria de tomátechs tením al hort!”
Sols a la nostra comarca hem sentit
aquest terme, y no l’hem trobat en
cap vocabulari.
Averganyar. Fer malver, malmetre, espatllar una cosa. Així diem: “La
tal es una desmanegada: fa quatre
dies que estrenà una brusa, y ja la té
tota averganyada. “Y també” No la
posis aixis, que la averganyaràs”. El
poble acostuma a suprimír el preficse
a, y sol dir: verganyar. - No es exclusiu
de Torelló; però fora d’aquesta comarca sols l’hem sentit a Ripoll. Tant
el mestre Aguiló, com el Dr. Griera y
Mossen Alcover, lo registren, A Mallorca diuen: “no hi ha rès averganyat
que no sia freturat. També a Sant Bartomeu del Grau.
Atracallar: Pronuncia-s atrequeyà. Reprendre, apostrofar, renyar ab
violencia. Així una minyona s’esclama: “Me he volgut queixar a la carnicera, de la mala carn que m’ha entregada, y encare m’ha ben atrequeyat”.
- “Qué ha passat entre la Pepa y la

Munda? No rès: que s’han ben atraqueyat, y encare s’han arrencat la permanent”- Aquest verb es usat també
a Vich, Ripoll y Olot.
Xéra: Foguerada poch duradera,
per çò com se fa ab argelagues, espigots o altres semblants combustibles.
Anòtala en Labérnia.
Samaniat. Vol dir saragata,
cridória, brogit, renyines.
“Quin samaniat que mouen
aquestes criatures!” Apenes se troba
en els diccionaris. En Mestre Aguiló
lo registra, però en la forma samaliat.
Escalaborn. Com a propi de la
nomenclatura industrial tením aquí
aquest mot que jo no he sentit may
en altre lloch, y que, no obstant, crech
que está en us en aquells indrets hon
se treballa la fusta sortida fa poch del
bosch. Les peces que surten del bosch
per rebre la forma de rodets, canons
de metxera, bitlles y altres artícles de
tornería, abans no passen a les màquines o torns que-ls donen la forma
definitiva, passen per unes operacions
preliminars o preparatories, les quals
es fan en l’obrador o fábrica, o bé, en
el mateix bosch, (en aquest cas per
deixar allí els desperdicis, y estalviar-se grosses despeses de transports).
Les tals peces, així preparades, reben
el nom de escalaborns. Alguns diccionaris porten el verb escalabornar, que

logicament ja es un derivat de escalaborn. També esboscaçar es presentat
con a sinónim de escalabornar.
Es, donchs, un mot molt corrent
aquí, perque es terra de torners de
fusta y per tant, se desconeix en molts
llochs hon no hi ha tal industria.
Xeramina: Ve-us aci un altre terme molt viu entre nosaltres, y desconegut en altres terres de Catalunya.
L’Aguiló registra aquest mot, però
no-n té un concepte exacte. Diu que
es “el broch de banya tornejat que
posen a les bótes o bóts de cuyro”.
Confón, per tant, la xeramina ab el
brocal. Aquella no es més que una
part (la més petita) de les tres que
componen el brocal.
En Labernia lo registra ab exactitud.
Apropòsit d’això: Aquí tots sabem l’objecte y destí de un brocal,
que no es altre que la botella. Tothom
sap aquí què es una botella. No així
a Barcelona. En un escrit enviat a un
diari barceloní, hon se parlava de les
industries de Torelló, allá hon mencionava el brocal de la botella, me cambiaren botella per empolla de cuyro.
Es lo de sempre: com d’una ampolla
els castellans ne diuen una botella, me
prengueren per reu de castellanisme,
ignorant-se en aquella certa redacció,
que son innombrables els diminutius
que fa el català en ella. Així, de coma,
comella; de roda, rodella; de rosa,
rosella; de porta, portella; de mama,
mamella; de casa, casella; de finestra,
finestrella; etc,. Per tant, podien saber
que botella es un diminutiu de bóta.
De manera que, fins desconeixent les
particularitats lingüístiques de Torelló, havíen de veure que botella era
una paraula genuïnament catalana, y
s’haguesen estalviat la planxa de confondre la nostra típica botella, ab la
usual botella castellana.
Aneulir-se. Sinónim de migrar-se,
afeblir-se, decandir-se. “Veja Sr. Doctor, aquesta criatura: mama poch y
cada dia la veig més aneulida”. Es un
verb comú al català vulgar, però a Torelló l’hem vist usar ab preferencia als
seus sinónims.
Pla. Locució adverbial que no es
esclusiva de Torelló, però es molt re-

Anuncis publicats a l’Almanac Franquista 1940.
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marcable l’us que aquí se-n fa. Equival a certament, y serveix per reforçar
una afirmació. Així sol dir-se: “Aquell
pla que en sap de coses!”. També s’usa
afegint-li la partícula bé: “Jo pla bé
que anava errat de comtes” (Labernia).
Un detall característich del nostre llenguatje popular es l’us de la
intergecció admirativa Verge! Principalment la sentirèu en boca de dones. Una diu: Tinch molta feyna a la
cuyna: m’han arribat cinch convidats!
L’altra diu: Verge! Es de les notes que
tot seguit criden la atenció d’un foraster.
Oydà! Es una intergecció que
s’usa ab diferents significats. Devegades signifíca paciencia, resignació,
així diém “no s’ha collit gayre blat; les
trunfes s’han perdudes, y el bestiar no
tindrà de què menjar” Oydà -diu l’altre- què hi farèm!
Altres vegades indica satisfacció,
prosperitat. Així diem: “Aquella ha
treta una rifa del mil duros” Oidá!
Diu l’altre, com si digués “tira peixet!
No obstant, me sembla que no
s’usa tant com abans.
Particularitat morfológica. Sét
El participi passéu del verb ésser, o
sér, es molt comú fer-ho en sét. No es
esclusiu de Torelló; en altres indrets
de la comarca es viu, però aquí es hon

l’hem trobat en major domini. “Jo he
set massa poruch”. ¿”Quí ha trencat el
porró? No he pas sét jo”.
En rigor, el verb ésser, o sér, no
té participi passiu. Això ho ha fet
notar el peritissim filólech Pare Nonell. Però els autors y el poble li han
adjudicat, generalment, el sigut, y
un sector del nostre poble el sét. Els
clássichs, quan havien d’emprar uns
temps verbal compost, no usaven,
com avuy, el verb haber, sino l’ésser,
y aleshores apelaven al participi del
verb estar. Així deyen: “Jo só estat
nomenat Bisbe” “Aquella dama era
estada maridada ab lo Senescal Tal”
D’ací vé que avuy els gramátichs se
mostren decidits partidaris del estat,
com a participi del ésser. Y no hi ha
inconvenient. Are, el que hi ha es: que
es infundada la fobia revelada contra
el sigut, que es considerat com a cosa
infecta. No sols el susdit P. Nonell sinó
un home tan coneixedor del geni del
català, com el nostre predilecte amich
N. Antoni Bulbena, abdós registren
al sigut, participi de ésser, que d’altra
banda es viu en tots els dominis del
català idioma. Un petit estat comparatiu nos demostraría lo infundat
d’una semblant fóbia:
riure, subjuntiu riga, fa rigut
creure, subjuntiu crega, fa cregut
caure, subjuntiu cayga, fa caygut
moure, subjuntiu moga, fa mogut
viure, subjuntiu visca, fa viscut
¿Per què, donchs, sér, siga, no pot fer
sigut?
Deixèm de banda que els verbs
ser y estar responen a conceptes diferents.
Particularitats fonològiques
Es viva en Torelló, d’una manera molt
remarcable, la tendencia a suavisar
la pronuncia dels mots qui porten la
consonant palatal ll, substituint-la per
y. Però, no en tots els mots en ll realisa el poble aqueixa suavisació. Y no
es possible sentar els principis segons
els quals aquest fenòmen existeix, o
bé, deixa d’existir. Solament la observació pot donar-nos algun petit e insegur indici per formular normes de
caracter de lley.
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Així, veyèm, per exemple
De all, ay, al costat de call
De tall, tay, al costat de mall
De mirall, miray, al costat de cavall
De palla, paya, al costat de tralla, etc.
etc,.
Quan la ll es precedida de e tónica, o
forta, sol fer la suavisació.
Així: de vermell, vermey
		consell, consey
		cella, ceya
		orella, oreya
		 centella, centeya; etc...
Però si la e es feble, o semitónica,
no fa la suavisació.
Així: pell, budell, cervell, cistella,
rosella, etc.
Però hi ha excepcions, com de Torelló, Toreyó; de rovelló, roveyó.
Quan la ll es precedida de o feble,
la lley es inversa. Així tenim:
De rostoll, rostoy
poll, poy
genoll, genoy
esclofolla, esclofoya
En cambi, essent o tónica, tenim:
Coll, moll, molla, etc.
Però, com excepció,
penjoll, penjoy
virolla, viroya
Quan la u precedeix a la ll, no es
possible tampoch trobar una norma
ficsa. Tenim:
De ulls, uys
full, fuy
agulla, aguya
despulla, despuya
Però, tenim:
casulla, cucurulla, patrulla, etc.
Finalment, aqueix fenòmen no-s
verifica quan la ll es al comensament
de paraula; ni tampoch quan la precedeix la vocal i, car aleshores hi hauría
cacofonía: conill faría conii; cotilla,
cotiya. En la paraula llentilla, llentía,
més que suavisar la ll, lo que fa es suprimir-la.
Com es comprèn, aquesta particularitat existeix en el llenguatge
oral exclusivament, y fóra una errada imperdonable escriure d’acort ab
la paraula els mots que la sofreixen.
No deixa d’ésser una particularitat
viciosa (que també regna en alguna
comarca empordanesa).
A Barcelona hem sentit alguna
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vegada criticar-la, presentant-la com
a resultat d’un estat d’incultura lingüística; més (digam-ho ben alt) no hem
pas de donar-nos en gayre vergonya.
Dintre els principis bàsichs de la ciencia Fonètica, més disculpa té aquest
vici nostre, que, al cap y a la fí, dóna a
la pronuncia una major suavitat, que
no pas els innombrables vicis dels
barcelonins, que no fan més que violentar-la innecessariament.1
1 Nota. Encara caldrà estudiar si
aquesta substitució de la ll per la y es
veritablement una viciadura prosòdica, o bé la característica d’un llenguatge primitiu, com insinua en Milà
y Fontanals en la pàgina 493 del volum II de les obres completes).
¿De hont han tret els séus llet-ja,
per lleja; mit-ja, per mija; corret-ja per
correja, Put-xet, per Puget?
Puget, com Pujol, es un puig petit.
El primer es un cognom molt conegut
a Manlléu, y el segon, a Torelló.
Hi haurá, per ventura, entre nosaltres, algu que diga: el Sr. Put-xet, ni
el Sr. Put-jol?
Y, encare, aquestes viciadures tenen una agravant, comparades ab les
nostres que deixam indicades. Y es:
que, així com la conversió de la ll en y,
no passa del llenguatge parlat, aquelles, les barcelonines, ja han trascendit
en la escriptura, convertint en heterografía una bona part de la ortografía
catalana. No: no hi fa rès que-ns vegen una paya al uy els censors que hi
tenen una biga.
Precisament Barcelona, ciutat
cosmopolita, es hont se parla el català més pobre de Catalunya, el més
adulterat “el catalán menos catalán
que se habla en todo el Principado”
segons deia Rubió y Ors1 y per tant,
es la menys capacitada per donar lliçons de puresa lecsical y de correcció
prosòdica. Y pensar que aquella parla, tan corrompuda, es la que serví de
patró als autors de la anomenada reforma lingüística, fa 32 anys! D’aquella arbitrarietat, feta sistema, sortí la
gepa carregada damunt la esquena
del verb pendre, convertint-lo (una
violencia més) en prendre. Estimologicament es innegable que el llatí
aprehendere havía de dornar pren-

dre; però, com la coexistencia del doble grup re en un mot de dues sílabes
entranyava una també innegable violencia de pronuncia, la mateixa llenga, que no ha pas menester reformadors, car, com a sér biològich que es,
ella mateixa está dotada del natural
poder de auto-renovació, ja-s basquejà, ab el temps, de traure-s del demunt
un d’aquests re, quan ha de coexistir
ab un altre, dintre un mateix mot.
1 (Memoria a la R. Academia de
Buenas Letras, año 1878)
Les altres llengues romàniques
(deixant de banda la francesa) no
s’han trobades ab l’inconvenient
d’aqueixa incomoditat fonològica. El
castellà fa prender; el gallech aprender; l’italià, prendere. El dialectal mallorquí, al revés del català continental,
en comtes de suprimir la primera r de
prendre, se desempellegà de la segona, y féu prende. Tot es suavisar. Y la
prova de lo que dièm es que el català manté aqueix re etimològich en
aquelles formes del verb en que no hi
ha tal coexistencia o duplicitat: y així
pren, prenía, prengué, prés, etc., suprimint-lo, en cambi, com deyem, en
prendre, pendrá, prendía, etc,. No; no
son els gramátichs els qui han d’entremetre-s en reformar el llenguatge. Per
això, l’eximi y purísim poeta en Joan
Alcover y Maspons deya: No-m resigno al empobriment sistematich del
nostre idioma literari, en nom d’una
unitat acadèmica y arbitraria, obtinguda mitjançant el sacrifici de totes
les formes y paraules que no s’acomoden als gustos exclusivistes d’una
escola de tanda. “La missió d’un institut filològich es investigar les lleys del
llenguatge; no legislar per els poetes
qui-l formen” No,certament, no cal
confondre el català ab l’esperanto o
el volapuk.
També a Torelló un hom observa la tendencia del idioma popular a
destriar dues vocals acoblades, quan
no formen diftong, interposant-los
una g. Exemple: en el femení de dós
(dues) el poble, en lloch de dues, fa
dugues. Així, dugues dones; dugues
cireres.
Ací, però, aquesta tendencia no
ha fet els estralls de Barcelona. En-
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care no fa pas molts anys, que a les
misses de la parroquial, sentíem el baciner de les Ánimes, que ho era l’honrat patrici en Miquel Font y Puigrubí,
el cual, a cada óbol que rebía, responía ab aquell tan bell, tan eufònich y
tan catalanesch “Per l’amor de Déu
sia”!
Perque a la capital, aqueixa tendencia popular no s’es continguda en
el siga per sía, sinó que esdevé sigui.
Sigui! y (cosa gréu) nos trobem ab
que una semblant viciadura ha estat
legalisada com a precepte per tots els
catalans, en una gramàtica que-n diriem oficial. Així donen carta de lley
a una viciadura del poble cosmopolita aquells qui, precisament, en nom
de la ortodoxia filològica, blasmen el
participi sigut, que es viu en tots els
dominis del català.
Oh poder de la arbitrarietat!
Una particularitat del català modern, molt extesa, y que també hem
trobada a Torelló, es el modificar la
radical d’alguns verbs. Llevat del jaure que-s manté pur (y així sol dir-se a
un gós: passa a jaure!), en altres verbs
semblants se muda la radical a en e; y
així, de traure, sen fa treure; de haure, heure; de nàixer, néixer. Malgrat
en algun diccionari vejau registrades
aquestes formes, son variants indesitjables y no altra cosa. ¿No veyèu
escrit y repetit, fa 80 anys, el mot
renaixensa, y el renaixement de les
lletres catalanes? ¿Com pot, donchs,

donar-se per correcte aquest néixer ni
el renéixer, ni el sobrenéixer?
A Torelló hem arribat a sentir:
María, tenca la porta. Horror! Que-s
confongui l’infinitiu tancar (ab a) y
tencar (ab e) paraules homófones, degut a la feblesa de la vocal radical, té
fácil esplicació y disculpa; però substituir la radical a per la e, quan revesteix una plena tonicitat no pot anar
ni ab rodes. Diga-s, donchs, “tanca la
porta”. Així diem: “no vaig passar de
la tanca del jardí”. “Y allí la paret de
tanca es alta”.
En el mateix cas está el vici de
dir agoyta, en lloch de aguaita. Quan
aquest guay que forma la segona sílaba es feble, o sia, mancat de tonicitat, aleshores es agoytar, agoytava,
agoytaria, etc., perque a les hores
aquell ua, essent àton, o fosch, es converteix en o; però, si passa a ésser sílaba tònica, o forta, es aguayta, al igual
que aguayt: y disbarat es dir, o escriure, agoyt.
També hem sentit cambiar la radical del verb racar; dient: no-m reca
d’haver-hi anat, per no-m raca.
Una altra errada tenim registrada a Torelló y consisteix en convertir
en femení un nom masculí. Així hem
sentit a dir: “Tenim are un Ajuntament bona y honrada”. Ja-s comprén
que això es propi de persones mancades de la més elemental instrucció,
que ignoren la composició literal y
fins el génere del mot Ajuntament.
Els fa l’efecte de una Juntament, y

feminisant en apariencia l’article un,
ja es consegüent la feminisació dels
adgectius qui vénen després: bona y
honrada. Es, donchs, un Ajuntament
bo y honrat.
Y, are, posats ja en aquest pla,
que-n díriem crítich permetau-me
que-m referesca a una paraula que
he sentit a Barcelona també a Torelló, y, lo que es més greu, la he vista
escrita, y fins registrada en algun diccionari: el mot anyal. Quina paraula
més catalana! Y que mal compresa, y
mal aplicada! Mirèu: el català té dues
menes de derivats: uns propis, y altres,
manllevats. Quan l’idioma necessita
un mot, que no té, per expressar un
cert concepte que roman innominat,
y que, sia per lo que sia, no-s prèn el
treball de ferse-l a gust séu, lo manlleva al llatí, que es la llenga mare. Y
es el cas de annual. Havent menester
un adgectiu que expressi el concepte
de repetició ab relació a un any, acut
al llatí annualis; li talla la desinencia,
y el converteix en annual. El castellà
féu lo mateix, sols que suprimí també
una de les n n, y quedà anual. Però el
català s’havía ja format, del mot any,
un derivat propi; l’anyal.
No hi ha dupte que els pobles tenen un lècsich general més abundant,
més complet, que les ciutats grans, sobre tot les capitals. Y aquí, de petits,
haviem sentit a dir als nostres àvis
que Nadal era una festa anyal ¿Volien dir, per ventura, que era una festa
que-s repeteix cada any o sia anual?
No: perque totes les festes se repeteixen cada any, y aquella dita no tindría
cap sentit. Senzillament, volien dir
que aquella festa, per sa gran solemnitat, sobre-surt de les altres del any:
es dir, una festa principal una festa
princep. “Vestía la roba de les festes
anyals”, diu un novelista. “Sols pujo a
montanya quan hi ha una festa anyal,
diu un altre”.
Això que es tan clar y tan bonich,
ho ignoren tots aquells qui tenen per
sinónims anual y anyal, y prefereixen
usar aquest, perque los apar més català. Y nosaltres, davant de una tal ignorancia, los diríam, parodiant al bon
Jesús: “Senyor: perdonèu-los, que no
saben lo que-s diuen”.
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Y, encare que potser no sia necessari, vull fer constar que al formular
els meus judicis, sobre lingüística,
no-m guia prejudici ni passió de cap
mena, sinó el més pur amor a la nostra llenga mare, per la qual sento, de
la meva jovenesa ençà, la més ferma y
pregona devoció.
Digam are alguna cosa sobre
Homofonía
En el nostre llenguatge, com en el
català general, hi abunden molt els
casos d’homofonía, o sia, de paraules
y locucions que, tením molt diferent
significat, son absolutament idéntiques en fonética, o sia, que sonen a la
orella d’una manera igual.
En això el català presenta una
curiosa característica en front del castellà. Aquest té paraules que, essent
les mateixes, serveixen per expressar
conceptes diferents. Exemple: vino.
Tant serveix per expressar la bebida
derivada del raím, com per el preterit
del verb venir; així: “Ramón vino a mi
casa”. Però la paraula vino se pronuncia y s’escriu d’una sola y única manera.
En català no: tenim paraules y
locucions que, essent molt distintes y
escrivint-se de molt distinta manera,
sonen a la orella identicament com
veurèm en alguns exemples. Y d’això se-n diu homofonía. Existeix la
homofonía, ja entre dues paraules, ja
entre una paraula y una frase, ja finalment, entre dues frases. Per exemple
del primer cas, podem citar el podía
del verb poder, y pudía del pudir. Com
la o de poder es àtona, o sia, fosca, se
pronuncia u, y per això sonen igual
els preterits imperfectes de poder y
pudir. Un cas igual es el nom d’aquell
mineral tan valuós que s’arrenca de
les entranyes de la terra, y ho veyèm
a Suria y a Sallent, y que es dit potassa. Com la o d’aquest mot, per ésser
àtona, se pronuncia u, resulta que de
viva veu, es igual al nom que-s dóna
a una dona pública, o de mala vida, si
ho es en grau superlatiu... Ja ho hem
dit: putassa.
Per donar una ideya de la homofonía entre una paraula y una frase
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Foto del Teatre Cirvianum publicada al Programa de Festa Major de l'any 1930. A la foto es pot apreciar que
manca la casa del costat. (AMT)

bastarà recordar aquell cas, que alguns de vosaltres coneixerèu. Dos
subgectes anaven junts de camí, quan
tot plegat el cel s’encapotà, començaren a caure gotes. Creyent que nevava, un dells s’hi ficsà molt, y digué: “El
que cau es ayga” No (digué l’altre);
el cacau noes aygua” Que sí, que no,
la discusió durà uns minuts, fins que
el protestari desfé la confusió, dient:
“Tu tens rahó, però jo també. Si tu
mahaguesses dit: lo que está cayent
es aygua, no m’hi hauría oposat; però
tu has dit el que cau, y jo-m refería al
cacau, o sia, a aquell fruyt que després
de molt y a pols reduït, serveix per fer
la Xocolata”. Naturalment esdevenint
fosca la o del relatiu que ofegada per
la preponderancia prosòdica del verb
cau, se pronuncia com a y així resulta que el que cau, sona cacau. Alguns
gramátichs han proposat que quan
(com en aqueix cas) al relatiu que es
el subgecte d’una oració, sia substituit
per l’altre relatiu qui, y aleshores se
evitarien aqueixes homofoníes. El qui
cau, no-s confondría may ab el cacau.
Y, homofonía entre dues frases.
Aquí, a Torelló, una d’aqueixes
homofoníes me posà el cap en roda
durant una pila danys. La medicina
casulana té un remey, molt en us, per
desmamar fàcilment les criatures,
cuan es hora, o be es convenient per
fas o per nefas, consistent en untar el
pit de la mare ab una certa substancia
molt amarga al paladar. Y jo sentía a

dir que lo millor per aquest obgecte
era la ceba secotrí. ¿Quina casta de
seba será aquixa? Pensava jo. Y fins
vaig consultar la Historia Natural,
sens cap resultat. Fins que un dia,
al trobar escrit el nom del tal eficas
remey, vaig sortir del dupte, trobant
el camí de la veritat. En efecte: no-s
tratava de cap ceba, ni cap all, sino
del acèber, en castellà acíbar, o sia,
el such del àloes, planta que-s cull en
diferents indrets del món, essent conceptuada la millor, y la mes estimada
per a la Farmàcia, la que prové de la
illa de Socotra, que-s troba en l’Occeà
Indich, gayrebé equidistant de la Arabia y del Africa, per lo qual es nomenat àloes socotrí, y per tant l’acèber
que se-n forma, acèber socotrí. Y bé:
llevat de poques excepcions, la r final
dels mots catalans no-s pronuncia, y
essent fosca la e última del mot, sona
com la a de ceba, y com es un nom
masculí que comença per a al associar-se ab el article masculí lo cau la o y
fa, laceba, lacebe. D’aquí la confunsió
derivada d’una perfecta y curiosa homofonía. De totes maneres, aquesta
no hi sería, si, en comtes d’acèber, se
usés el nom, més catalanesch, de acèbre.
Barbarismes
(Son vicis contra la propietat y puresa
del llenguatge, y paraules estranyes al
idioma de que-s tracta).

Els que hem sentit a Torelló son
els mateixos que enlletgqixen el català d’altres terres de Catalunya. Ne
citarèm uns quants, tots els que recordèm, perque es materia important:
Anyadir, per afegir; aclarar, per esclarir; borricada, per burricada; caldo,
per brou; calderilla, per xavalla; cego,
per cech; ceguera, per ceguedad; cenicero, per cendrereta; cola, per cua;
colar-se, per encabir-se; o ficarse; camarer, per cambrer; curva, per corba;
buscar, per cercar; colmo, per cúmol o
estrem; cotxino, per brut; diarrera, per
corrença o fluix de ventre; estupendo,
per magnifich; elegant, per bellissim,
admirable, artístich, etc.; empalagós,
per enmafador; friolera, per futesa;
ganancia, per guany; galgo, per gànguil; hombrera, per musclera; ingeni,
per enginy o traça; gemelos, per binocles; lavativa, per ajuda; Jusgat, per
Jutgat; metro, per metre; monedero,
per porta-monedas o cartera; mostrador, per taulell; lepra, per llebrosía; o
mal de S. Llátzer; ninyera, per maynadera; pastilles per la tós, per tauletes;
puesto per lloch; unregalo, per un
present; saca-tapos, per tirabuixó; tiburon, per tauró; tocino, per porch;
tocinayre, per cansalader; recuperable, per recobrable; trajo, per vestit;
taller, per obrador; maco, per bonich;
tubería, per canonada; vajilla, per vaixella; mantelería, per coba de taula;
veneno, per verí; verbena, per revetlla; ventanilla, per finestrella; chofer,
per conductor.
De més a més, incorre el nostre poble en certes impropietats de
llenguatje que no son pas barbarismes, sinó més aviat inecsactitus, per
equivocació o mala comprensió. En
aquest moment acuden a la nostra
memoria aquestes:
Graciosa, per gasosa. La beguda tal
no té rés que veure ab la gracia.
Nervi, per nirvi. !Moneda de coure
per moneda d’aram.
Perfecte, per perfet y perfecta: !Represalía, per repressàlia.
Dançayre, per dancer o dancera.
Oli de resina, per oli de ricino, o de
ricí. De la resina, materia que segreguen uns certs arbres, no sabém que
se-n faça cap oli. Del que se-n fa un

oli purgant es de la planta anomenada ricino, en català ricí.
Aforisme y modismes
En aquest ram tampoch té gayres especialitats el llenguatje torellonench,
y tots els aforismes, sentencies, màximes morals y modismes que en ell son
emprats perteneixen al capdal general del idioma. No tenim cap anotació
feta dels que havèm sentits a Torelló,
ni podriem, per feliç que fós la nostra
memoria, recordar-los. Però repassant-ne una colecció d’uns 6000, hen
anat recollint tots aquells que recordam haver sentit usar en aquesta Vall
de Torelló.
Rurals o agrícoles
Any de neu, any de Déu.
Cel rogent, pluja o vent.
Per l’abril cada gota ne val mil.
Pel maig cada gota val un raig.
Pel juny, la falç al puny.
Qui no bat pel juliol, no bat quan vol.
Mars marçot mata la vella, a la vora
del foch, y a la jove si pot.
No hi ha dissapte sense sol, ni viudeta
sense dol.
Pel juliol, ni dona ni caragol.
Per Sant Andréu, pluja o neu, o fret
molt gréu.
Per Sant Jordi espiga l’ordi.
Per Sant Lluch, moll o eixut.
Per Sant Server, faves a fer.
Per Sant Vicens, cessen les pluges, y
vénen els vents, y el sol entra pels torrents.
Quan la Candelera plora, el fret es
fora; si riu, el fret es viu.
Quan el dia creix, el fret neix.
Per Santa Magdalena, la avellana plena.
Altres aforismes
Allà hom no hi ha sang, no s’hi fan
butifarres.
Alàbat ruch, que a vendre t’duch.
Al cul del sach se troben les engrunes.
El mal de cap, el menjà l’bat.
Als joves y pollihs, poca llibertat y
bons bocins.
Amo que té moços y no se-ls veu, se

fa pobre y no s’ho creu.
A sants y a minyons no-ls prometas
que no-ls dóns.
Brams d’ase no pugem al cel.
Boig fan bitlles.
Les cabres per sos pecats tenen els
genolls pelats.
Caldera vella, bony o forat.
Cap geperut se veu el gep.
Comtes vells, baralles noves.
D’arbre caygut tot’hom ne fa llenya.
De calent en calent se pelen.
De diners y de bondat, la meytat de
la meytat.
A la taula d’en Bernat, qui no hi es no
hi es comptat.
Feta la lley, feta la trampa.
Hostes vingueren qui de casa us tragueren.
La ocasió fa el lladre.
La ociositat es mare de tots els vicis.
El cul d’en Jaumet no sap seure ni
está dret.
El foch es mija vida.
El pa, ullat, y el formatge, serrat.
El rector no-s recorda de quan era
escolà.
El secret de l’ametller, que-l sap un de
cada carrer.
Més val suar que estocegar.
Per Nadal cada ovella a son corral.
Pagant, San Pere canta.
Picada d’escursó, no hi ha temps d’estremunció.
Per la vida se pert la vida.
Pescador de canya pert més que no
guanya.
Sí vols sér ben servit, fes-te tu mateix
el llit.
Qui xerra paga. (El qui pert un amich
de montanya, encare hi guanya).
Segons l’ase l’aubarda.
Tant com me plou el vent n’eixuga.
Tant va el càntir a la font; que vé ques trenca.
Val més un gust que cent lliures.
Ves-te-n Antón, que qui-s queda ja-s
compón; y molts d’altres.
¿Y quins son els aforismes y
modismes propis de aquesta vall?
Ah! Aquí sé que haig de declarar
la meva manquedat de preparació.
Aquells insignes literats que-s deyen
Pelay Briz, Milà y Fontanals, Marian
Aguiló, Mossen Alcover, canonge de
Mallorca, y altres de menys anome-
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nada, quan deixaren escrits els fruyts
de la seva observació y esperiéncia,
¿Creyèn que-ls enllestiríen en un any,
ni en deu, ni en vint? No. Tota sa vida
(y això que fou llarga) la consagraren
a aqueixa maretíssima tasca. De un a
un, quan trobaven una cançó popular,
un modisme, o un mot, per ells desconegut, posaven ma a la ploma, y
l’anotaven. Y el recull y ordenament
de totes les engrunes formà desprès
el conjunt de les seves coleccions, que
are nosaltres podem tant admirar. Y
bé: no-m passà may èl cap d’anar anotant modismes torellonenchs, car estava ben lluny de sospitar que podría
un dia trobar-me en el compromís
que are-m veyèu.1
Tant me fa el pany com la clau.
Tapat el serrat de Sta. Llucia, pluja segura.
1 NOTA. Y, en veritat, recordar
en un moment donat tot el que jo
aquí haja sentit, fóra cosa imposible.
Me limitaré, per tant, a citar-ne uns
quants.
Tant m’estim ferrats com en truyta.
Un menjar que els àngels hi cantaven.
Tip com un tinter. Un sol que esquerda el cap als àsens.
Menjar més que un lladre. No só fill
de cap torner.
Encare bon goig que... Are veyes!
Sense cap ni centener. Passar-ho bé,
que cauen gotes.
De bones en bones. Si han de ser enmascarat, sempre serás d’una paella.
Ab prou feynes que... Ab un bull son
cuytes.
Agafar el gat. Anar a parar al Pujolet
(mort).
A riscus de...
Saps més que set llevadores.
Tacany, que no-t donaria ni el negre
de l’ungla.
Un bell modisme vaig sentir una
vegada, a Torelló, sí bé que -cal dir la
veritat- no era en boca d’un torellonench, sinó d’un foraster vellet que,
si no recordo mal, era del cantó de
Campdevànol. Diu així:
Orate frates:
jo ab esclops,
tu ab sabates,
l’ase-m flich
si m’atrapes!
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Me sembla ple d’ironía, com si enclogués un cert sentit de moral pràctica, volent dir que no son sempre els
homes més eminents, els sàvis més
consagrats per la fama, els qui troben,
més aviat el camí de la veritat, sinó altres persones més humils y de menys
estudis dotades. Y també pot tenir un
sentit més vulgar, per exemple: No es
pas el terror de les llebres el caçador
foraster, qui calça sabates ferrades de
preu y usa la escopeta més lluenta, de
fabricació anglesa, sinó aquell hom
del país, qui calça espardenyes de betes, y tira ab escopeta de pistó, fabricada el sigle passat a Ripoll.
Un modisme tením aquí, a Torelló, que es ben torellonench, per la
senzilla rahó que a Torelló nasqué. Un
autor —no recordo quí— deya:
“Vols, ésser ridícul? Parla de tu
mateix.” Y bé: are no-m referiré a mí
precisament, però, sí, a casa meva en
temps dels meus passats, que no es lo
mateix, encare que sia una cosa semblant. Perdonèu, donchs. En temps
dels meus besavis, teníen a casa, a
més del tínt, la botiga hon hi veníen
drap per vestits y abrichs d’home, estamenyes, y quelcom de mercería y
passamanería. Un vehí del poble s’hi
presentà, un dia, a comprar drap o
roba, per fer-se un gambeto, que era
una mena d’abrich que s’usava molt
en aquell temps. Y quedà a deure el

preu. Al cap d’un quant temps de no
dir “aquesta boca es meva”, li fou reclamat amistosament, però tot foren
escuses. La reclamació fóu repetida
varies vegades, però sense cap resultat. Fins que, un dia, el méu besavi,
en Bernat Pujol, cridá formalment al
deutor, y enutjat de tanta demora, lo
requerí a pagar, en térmens categòrichs. “Es que-li digué - vull cobrar
el gambeto, y encare que sembla que
el vostre intent es d’estafar-mel, heu
de saber que no-us el perdono, ni en
aquest món, ni en l’altre”- Y el deutor
li respongué cínich: Oh, per aquest
preu, talleu-me-n un altre, (No-m
consta la actitut del meu besavi).
Aquesta resposta fóu publicament comentada, y censurada, com se
comprèn; y d’aleshores ençà, quan un
hom reprèn a un altre, y l’amenaça ab
una sanció de llunyà y problemàtich
compliment, l’altre li respon, ab sorna, “per aquest preu, talleu-me-n un
altre”.
Y, arribant a la fí de la nostra tasca, digam quelcom sobre.
El mal mot
Les turpituts de llenguatge que enclou el català vulgar, y que tant nos
deshonren als ulls del foraster dotat
de mijana cultura, no cal dir com imperen en el llenguatge viu del nostre

poble incult.
Per això deya Mossen Jacinto Verdaguer:
“Ja ton poble, Catalunya,
fins oblida ton parlar,
y a algun fill, quan se’t allunya,
se-l coneix pel renegar.”
La dignitat y la decencia nos priven d’anotar aci les blasfemies y locucions grosseres que esmalteu la llenga
viva. Y el mal, el gran mal, es que no
hi valen semons, coercions ni sancions
de la Autoritat pública per posar-hi
remey. Ni tampoch cal confiar, per
are, en un major grau d’educació de la
maynada que are puja. Generalment,
el nostre país, les escoles públiques
tenen descuydada de una manera lamentable la part educativa, en la seva
missió docent. En açò sí que podríem
dir: “fém com els de Jerusalèm; com
més va, menys valèm. Les persones
ja ancianes recordèm que, a la nostra infancia, entre els llibres de text,
hi havia, una obreta, que era un tratat d’Urbanitat. Avuy, la maynada no
s’ha d’encaparrar ab aqueixes lliçons,
car no li es donada a una semblant y
tan important disciplina la més mínima atenció, o, al menys, tota la que-s
mereix. Resultat: que per aquests carrers, vaylets de pochs anys los sentirèu
renegar com un carreter de mal geni,
creguts que això fa home; y embruten
parets y portes de les cases, apedregar gossos y bombetes eléctriques del
carrer; danyen els arbres de la vía pública etc... Y no vulau reptar-los, perque... perque encare serà el reptador
qui haurà de callar, y anar-se-n avergonyit, com si ell fós el culpable.
La educació, propiament dita, ja
sabém que es un principalísim deure
dels pares de familia.
Y ens referim a les elementals regles de bona criança, que son l’A.B.C.
de la educació. Però ¿cóm han de
transmetre bona criança als seus fills
els pares qui no la tenen? Per un ciutadà de bona fè, poques coses hi ha
que desprimesquen tant l’esperit,
com el trobar un jovenet mal parlat,
qui, al preguntar-li “qui t’ha ensenyat
a renegar, us respon, ab aquella serenitat; “el meu pare”!.

En l’estat donchs, en que soms
arribats, aquesta tasca ha d’assumir-la
l’Estat, o sia, el Govern de la nació.
Però, mentre la Educació Nacional,
que dona nom y obgecte a tot un
Ministeri, no-s practiqui a la escola,
arribant així a la ánima del poble,
tota mida, tota prèdica y tota sanció,
vinga d’hon vinga, les tením per ben
inútils. Quan aquella obra sia un fet
real, aleshores, sí, que a copia de succedir-se unes quantes generacions,
que vagen afinat-se en el camp de la
veritable civilisació, per evolució progressiva del nosre esperit y del nostre
íntim tarennar, aleshores, y sols aleshores, podrèm entonar un cant d’alabança a la educació del nostre poble,
y aleshores haurà desaparegut de la
seva parla tota grollería, y naurèm
acabat el renegar.
Acabament
Per acabar: tots els catalans hauriem
de preocupar-nos de netejar el llenguatge, aprofitant totes les converses, corregint ab amabilitat, considerant-ho fins com una obra caritativa, y
aplicant-nos a fer desaparèixer tots els
vicis que la atrevida ignorancia d’uns
quants, tolerada ja per massa temps,
y seguida a ulls cluchs per multitut
de gent irreflexiva, ha infiltrada en el
llenguatge, carregant-lo d’impropietat y de lletgeses. Aquesta recomanació sobre la neteja del llenguatge ha
estada feta per un bon nombre d’escriptors entusiastes, entre els quals,
per tractar-se de bons amichs qui ja
frueixen de la Gloria eterna, ne citarèm dos, que son: el merritíssim publicista vigatà, en Felip Bertran Nadal,
escrivint en el periodich “L’Estiuada”
de Sant Hilari Sacalm, l’any 1912, y el
docte farmacèutich torellonench que
tots vosaltres havèu conegut y que
s’anomenava Francesch Xavier Vergés, en una conferencia que donà en
la “Asociació Nacionalista” de Barcelona, l’any 1909.
Y are, gracies mil per la paciència que havèu tinguda en escoltar-me
en aquesta vulgar y un xich enfadosa
xerrada. Bones tardes a tos!
Fi
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