
 

 

Tearing “tear” apart.  
Anàlisi sintàctico-

semàntica del verb tear i  
proposta de traducció 

Anna Ruiz Blanco 

Tutor/a: Louise McNally 
Seminari 101: Descripció i Comparació de Llengües 

 

Curs 2019-2020 



AGRAÏMENTS 

En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies a la meva tutora, la Louise McNally, qui no 

només m’ha guiat i acompanyat en el procés de realització del meu Treball de Fi de Grau, 

sinó que també m’ha animat i recolzat en totes les decisions que he pres vers el treball.  

En segon lloc, vull agrair als meus pares pel suport incondicional i la confiança que 

dipositen en mi en tot el que faig.  

També a la Naira, amb qui comparteixo debats lingüístics i filosòfics que, de manera 

indirecta, m’han inspirat en moments en què el Covid-19 semblava guanyar terreny i no 

em deixava pensar amb claredat.  

A la Carla per les hores de motivació recíproca per a fer el TFG enmig d’una pandèmia 

global.  

A l’Andrea, la Cristina, l’Emma i la Júlia, pel suport moral i, també, la confiança cega en 

mi.  

I, per últim, al Pol, que m’ha ajudat a trobar una altra orientació del treball quan semblava 

que no me’n sortia. Per la paciència i el suport durant aquests quatre anys de grau.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUM 

Els verbs de moviment en anglès pertanyen a un camp cada cop més investigat. L’objectiu 

del present treball és fer una anàlisi exhaustiva del verb tear de l’anglès, un verb que pot 

fer referència a tres accions que impliquen coses diferents, entre elles, un moviment, a 

part d’una separació o d’un resultat a conseqüència d’un dany. Aquest estudi adopta un 

enfocament contrastiu i pretén, també, analitzar les propostes que es presenten per a la 

traducció del verb al català en un context concret que, a primer cop d’ull, pot semblar 

metafòric: The ship tears through the water. Tenint en compte que, segons la classificació 

de Leonard Talmy (2000) vers els verbs que descriuen una acció que requereix un 

moviment, l’anglès i el català pertanyen a classes diferents (emmarcament per satèl·lit i 

emmarcament verbal, respectivament), la informació que desprenen els verbs, en una 

llengua i en l’altra, varia. La dificultat pel traductor, doncs, es veu reflectida al voler 

buscar una possible traducció del verb de moviment de l’anglès al català, intentant 

mantenir el mateix valor semàntic que en la llengua original mitjançant la mateixa 

estructura sintàctica.  

Paraules clau: alternança, implicació lògica, paper temàtic, moviment, patró de 

lexicalització 

 

RESUMEN 

Los verbos de movimiento en inglés pertenecen a un campo cada vez más investigado. El 

objetivo del presente trabajo, pues, es hacer un análisis exhaustivo del verbo tear del 

inglés, un verbo que puede hacer referencia a tres acciones que implican cosas diferente, 

entre ellas, un movimiento, además de una separación o de un resultado como 

consecuencia de un daño. Este estudio adopta un enfoque contrastivo y pretende, también, 

analizar las propuestas que presenta el catalán para la traducción del verbo en un contexto 

concreto que, a primera vista, puede parecer metafórico: The ship tears through the water. 

Teniendo en cuenta que, según la clasificación de Leonard Talmy (2000) de los verbos 

que describen una acción que requiere un movimiento, el inglés y el catalán pertenecen a 

clases diferentes (marco satélite y marco verbal, respectivamente), la información que 

desprenden los verbos, en una lengua y en la otra, varía. La dificultad para el traductor, 

pues, se ve reflejada al querer buscar una posible traducción del verbo de movimiento del 



inglés al catalán, intentando mantener el mismo valor semántico que en la lengua original 

mediante la misma estructura sintáctica. 

Palabras clave: alternancia, implicación lógica, rol temático, movimiento, patrón de 

lexicalización 

 

ABSTRACT 

Movement verbs in English belong to a widely researched field. The aim of this paper is 

to make an exhaustive analysis of the verb tear in English, a verb that can refer to three 

types of actions that involve different things, among them, a movement, in addition to a 

separation or a result of a damage. The study takes a contrastive approach, and also aims 

to analyze proposals for the translation of the verb into Catalan in a specific use that, at 

first glance, may seem metaphorical: The ship tears through the water. Given that, 

according to Leonard Talmy's classification of verbs (2000) used to describe an action 

that requires movement, English and Catalan belong to different classes (Satellite-framed 

and verb-framed, respectively), the information given by the verbs, in one language and 

in the other, vary. The difficulty for the translator, then, is reflected in wanting to seek for 

a possible translation of the verb of movement from English to Catalan, while trying to 

maintain the same semantic value as in the original language through the same syntactic 

structure.  

Key words: alternation, lexical entailment, thematic role, movement, lexicalization 

pattern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 2 

2. MARC TEÒRIC ..................................................................................................... 4 

2.1. Estructura argumental i papers temàtics ........................................................ 4 

2.2. Agrupació dels verbs i alternances dels arguments ........................................ 5 

2.2.1. El moviment i els verbs de moviment .......................................................... 6 

2.2.2. Patrons de lexicalització ............................................................................... 8 

2.2.3. Alternances de l’anglès ............................................................................... 11 

3. DESCRIPCIÓ DEL VERB TEAR ...................................................................... 15 

3.1. Verbs of separating and disassembling ......................................................... 20 

3.2. Verbs of change of state ................................................................................ 22 

3.3. Manner of motion verbs ................................................................................ 23 

4. DE DAMAGING A MOVEMENT ....................................................................... 25 

5. ESTAT DE LA QÜESTIO DE LA TRADUCCIÓ ............................................ 30 

5.1. Estripar i esquinçar ....................................................................................... 32 

5.2. Trencar ........................................................................................................... 34 

6. PROPOSTA PEL CATALÀ ................................................................................ 35 

7. CONCLUSIONS ................................................................................................... 38 

7.1 Conclusions de l’estudi .................................................................................. 38 

7.2 Línies d’investigació futures ......................................................................... 38 

8. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 40 

9. ANNEXOS ............................................................................................................. 42 

9.1. Annex I – TEAR OUT ................................................................................... 42 

9.2. Annex II – ESTRIPAR .................................................................................. 43 

9.3. Annex III- ESQUINÇAR .............................................................................. 53 

 



 
 

 
 

2 

1. INTRODUCCIÓ 

Com a parlant del català i el castellà i aprenent de l’anglès com a llengua estrangera, ha 

sigut inevitable trobar-me, al llarg dels meus anys d’aprenentatge, obstacles que 

dificultaven la traducció d’algun element de l’anglès a les meves llengües maternes. Les 

raons d’aquest fet en poden ser dos: la diferència de la sintaxi o bé la diferència en la 

morfologia d’entre la llengua germànica i les llengües romàniques. En paraules de Beth 

Levin (Verb Classes Within and Across Languages, 2011):  

Translation equivalents may differ precisely in a grammatically relevant component of 

meaning because they may represent different construals of the same meaning happening.1 

(Levin, 2011) 

Així doncs, per tal d’indagar en aquest tema, el present treball consisteix en un estudi de 

cas sobre el verb tear de l’anglès, i per fer-ho les següents pàgines conformen una anàlisi 

exhaustiva del verb a partir de les alternances que pateix, els marcs sintàctics i el significat 

que transmet segons les estructures dels components d’una oració. L’objectiu és analitzar 

el verb amb profunditat per després trobar una proposta que transmeti el mateix contingut 

semàntic que l’anglès, tenint en compte les dificultats que això pot presentar, ja que 

pertanyen a una classificació de les llengües diferent i, per tant, una expressa uns elements 

per mitjà del verb i l’altra per mitjà de complements.2 Per aquesta tasca, he considerat 

interessant investigar sobre les possibilitats del verb anglès al català, amb la següent 

oració com a punt de partida: The ship tears through the water. Cal mencionar, també, el 

corpus com a eina, ja que ha sigut de gran ajuda complementària en moments puntuals de 

l’estudi.  

L’estructura d’aquest treball es distribueix de la següent manera. En primer lloc, hi ha el 

marc teòric, en què introdueixo els conceptes fonamentals per tal de poder dur a terme la 

meva anàlisi. A continuació, trobem la descripció del verb tear segons les diferents 

classes a les quals pot pertànyer per, després, observar com aquest verb passa de denotar 

una resultat a partir d’un dany, a un moviment. Un cop feta aquesta part, s’analitzen les 

diferents alternatives proposades pel català per tal de veure si la proposta de traducció 

manté el valor de resultat d’una acció que ha causat un dany i, alhora, el valor de 

 
1 Traducció al català: Els equivalents de traducció poden diferir precisament en un component de significat 
gramaticalment rellevant perquè poden representar diferents maneres d’entendre un mateix esdeveniment. 
2 Explicat amb més profunditat més endavant.  
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moviment, aplicant els tests necessaris (l’escena de moviment, el doblet de lexicalització 

i l’extracció d’implicacions lògiques), els quals ens serviran per veure fins quin punt la 

proposta del verb és precisa. I, finalment, acaba amb les conclusions finals que puc 

extreure de l’estat de la qüestió i de tot aquest estudi en general.  

Els recursos bibliogràfics que s’han consultat al llarg d’aquest treball, conjuntament amb 

els annexos, es podran trobar al final del document. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Estructura argumental i papers temàtics 

Una de les propietats més importants del verb és la de poder determinar quin tipus 

d’informació pot acompanyar-lo. Aquesta informació pot complir una funció addicional 

i ser prescindible o bé pot ser exigida pel verb. És exigida pel verb quan està directament 

relacionada amb el contingut semàntic que aquest intenta transmetre i, en aquest cas, se 

l’anomena argument, i la “representació lingüística en què es troben estructurats de 

manera jeràrquica el predicat i els seus arguments” (Mateu Fontanals, 2000, p. 283) 

s’anomena estructura argumental. A més a més, s’ha arribat a la conclusió que, citat 

per Mani & Pustejovsky (2012, p. 36) a Interpreting Motion: 

This strategy, called semantic role selection, is a useful means of encoding general 

properties of argument typing, as dictated by the predicate or function selecting the 

argument.3 

(cf. Gruber 1965, 1976; Jackendoff 1972; Fillmore 1985) 

Aquests arguments, però, de vegades han de complir unes característiques per tal que, 

conjuntament amb el verb, es formi una estructura gramatical que tingui sentit i es pugui 

considerar correcta pels parlants nadius (no necessàriament normativa). Així doncs, Mani 

i Pustejovsky (2012) han proposat una llista del que es pot expressar mitjançant aquestes 

característiques dels arguments exigides pels verbs que, en el seu conjunt, s’anomenen 

papers temàtics. És la següent:  

- AGENT: L’entitat que fa o causa l’activitat.  

- EXPERIMENTADOR: Entitat que rep o percep l’acció.  

- ORIGEN: Indica on es comença l’acció.  

- META/RECIPIENT: Ubicació  o lloc destí de l’acció.  

- PACIENT: Entitat afectada per l’activitat.  

- TEMA/FIGURA: Entitat que se sotmet a un canvi de posició o estat.   

- INSTRUMENT: Entitat utilitza per l’AGENT al realitzar o causar l’acció.  

- LOCATIU/FONS: Entorn o lloc associat a l’acció. 

 
3 Traducció al català: Aquesta estratègia, anomenada selecció de papers temàtics, és un recurs molt útil 
per a la codificació de les propietats generals d’una tipus d’argument, prescrits pel predicat o per la selecció 
de la funció de l’argument.  
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És important mencionar que de vegades s’interpreta malament el valor semàntic d’aquests 

papers temàtics. En paraules de Jaume Mateu Fontanals:  

 Els papers temàtics no són valors semàntics que els arguments tenen associats de 

manera inherent, sinó que són funcions que els arguments passen a tenir en virtut 

d’estar relacionats amb un determinat predicat. 

(Mateu Fontanals, 2000, p. 283) 

Per tal d’entendre millor aquesta última cita de Mateu, ho exemplificaré:  

(1) El Pau envia una carta a la seva germana.   

El predicat d’aquesta oració (enviar) té assignats tres arguments amb els papers temàtics 

corresponents:  

- AGENT: El Pau és qui realitza l’acció d’“enviar”.  

- TEMA/FIGURA: La carta és l’objecte que canvia de posició.  

- META: La seva germana. 

Però si, mantenint els mateixos arguments, composem una oració diferent: 

(2) La germana del Pau envia una carta al Pau.  

Els papers temàtics dels arguments poden canviar:  

- AGENT: La germana del Pau és qui envia la carta.  

- TEMA/FIGURA: La carta és l’objecte que canvia de posició 

- META: El destinatari, en la oració (2) és el Pau. 

Els papers temàtics del Pau i de la seva germana varien segons la relació que mantenen 

amb el predicat de la oració, tal i com explica Mateu Fontanals (2000). 

2.2. Agrupació dels verbs i alternances dels arguments  

Un dels grans referents vers la classificació dels verbs és Charles J. Fillmore, un lingüista 

que, en una de les publicacions per la qual és conegut (The Grammar of Hitting and 

Breaking, 1970), va proposar una primera classificació de verbs en dos gran grups basada 

en la repetició dels mateixos elements semàntics i els patrons d’estructures argumentals. 

Aquestes dues classes, doncs, eren representades pels verbs de l’anglès hit i break, amb 

les traduccions al català colpejar i trencar respectivament.  
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Partint de la base que els verbs compten amb una sèrie de diverses propietats sintàctiques 

i semàntiques, es poden realitzar diferents classificacions guiant-nos per aquestes 

mateixes propietats, tal com ha fet Beth Levin a English Verb Classes and Alternations 

(Tenny & Levin, 1995). En el present treball, doncs, ens basarem en la distinció de classes 

que s’ha fet en aquest últim recurs.  

Levin s’ha guiat per diferents criteris al fer la classificació: les propietats característiques 

de cada verb segons la informació semàntica que poden aportar, les seves estructures 

argumentals, com reaccionen amb l’alternança, també coneguda com diathesis 

alternation,4 les possibles interpretacions a conseqüència de la relació temàtica amb el 

verb i, en alguns casos, les propietats morfològiques.  

Una de les classes que cada cop s’ha estudiat més és la que agrupa els verbs 

d’esdeveniment i, concretament, els de moviment.  

2.2.1. El moviment i els verbs de moviment 

Basant-nos en les paraules de Talmy (2000),  podríem definir els verbs d’esdeveniment 

com els verbs que descriuen tot succés que ocórrer en qualsevol moment de la realitat i 

té un inici i un final definit. A més a més, compten amb una estructura interna complexa, 

la qual pot estar formada per un esdeveniment principal i complementada per altres 

subesdeveniments.  

Talmy (2000b, p. 25) proposa els constituents principals que formen part de qualsevol 

escena de moviment, pròpia dels verbs que descriuen un moviment, que en són quatre: 

- FIGURA: Entitat mòbil situada o orientada respecte una altra entitat.  

- FONS: Entitat de referència de la FIGURA.  

- TRAJECTE: Espai en què el moviment ocórrer o espai ocupat per la FIGURA.  

- MOVIMENT: Desplaçament o ocupació de l’espai per la FIGURA.  

A més a més, el lingüista fa referència a dos constituents externs opcionals que anomena 

Co-event, que corresponen a la MANERA i la CAUSA del moviment que s’ha generat. 

 
4 Alternança dels verbs 
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El moviment es pot classificar en tres tipus5 segons l’alienabilitat de la força que ha fet 

que la figura es mogui o es desplaci. Definides per (Cifuentes-Férez, 2009, p. 24) 

- Sense agent: moviment d’una entitat incapaç de provocar-lo per si sola.   

- Agent: un AGENT provoca el moviment de la figura, però és el verb el que expressa 

la causa o la manera en què la FIGURA es mou.  

- Auto-agent: la FIGURA es pot moure per si sola.  

Dins del grup dels verbs d’esdeveniment, doncs, pertanyen els verbs de moviment, ja 

que presenten totes les característiques pròpies d’una escena de moviment. Vegem-ne un 

exemple:  

(1) En Pol va baixar les escales   

a) FIGURA: En Pol 

b) FONS: Les escales 

c) TRAJECTE I MOVIMENT: Va baixar  

Com es pot observar, la manera i la causa no hi són expressades, però la oració no sembla 

inacabada, ja que el moviment expressat és complet i la indicació de la CAUSA o la 

MANERA no és regida pel verb.  

Com molt bé mencionen Levin & Hovav (2015) a Lexicalization Patterns, en moltes 

teories respecte l’estructura dels verbs d’esdeveniment s’han observat regularitats en els 

components conceptuals de les oracions que descriuen fets similars, però l’estructura 

d’aquests sembla variar, i la informació que aporten es distribueix de diferents maneres 

entre els diferents constituents de la oració, depenent de la llengua. 

Això ja es va descobrir molt abans quan Leonard Talmy, en el volum II de Toward a 

Cognitive Semantics (2000b) va proposar una observació que serviria de punt de partida 

per a la classificació de les llengües que posteriorment va fer. En relació amb el contingut 

semàntic que expressa el verb, va adonar-se que un element semàntic pot ser expressat 

per un conjunt d’elements sintàctics i viceversa.  

Així doncs, Talmy (1985, 2000) va fer una possible classificació de les llengües en relació 

al contingut semàntic d’un verb en la descripció d’un esdeveniment: les llengües 

 
5 Corresponen a la proposta de classificació de Talmy (1985) “agentive”, “non-agentive”, i “self-agentive”.  
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d’emmarcament verbal i les llengües d’emmarcament per satèl·lit.6 Les primeres es 

caracteritzen per transmetre informació sobre el TRAJECTE del moviment a través del verb, 

i expressar la MANERA de moviment fora del verb mitjançant sintagmes preposicionals o 

bé adverbials, i les segones incorporen la MANERA del moviment lexicalitzada7 al verb, 

mentre que la TRAJECTÒRIA és expressada amb altres elements lingüístics. Per l’explicació 

donada, es podrien considerar les llengües romàniques com el català o el castellà dins del 

primer grup, mentre que les llengües germàniques, com l’anglès, en el segon.  

Així doncs, analitzem els components d’una escena de moviment en una oració 

d’emmarcament per satèl·lit: 

(2) Pol rushed down the stairs.  

Pol rushed down the stairs 

FIGURA MANERA I MOVIMENT TRAJECTE FONS 
Taula 1: Escena de moviment de la oració "Pol rushed down the stairs" 

 

En aquest exemple, sí que s’expressa la manera, ja que l’anglès és una llengua 

d’emmarcament per satèl·lit i, per tant, podem veure que el verb aporta aquesta 

informació més sovint que, pel contrari, el català.  

D’altra banda, els verbs de moviment, tenint en compte el contingut semàntic que poden 

expressar, es poden classificar. Levin (1995) proposa una llista de classes de verbs que 

expressen una manera de moviment, entre les quals hi ha els roll verbs, classe a la qual 

pertany el verb d’estudi del present treball.  

2.2.2. Patrons de lexicalització8 

El concepte de patró de lexicalització és, encara, un concepte una mica abstracte tot i que 

cada cop més investigat. Per tenir una noció bàsica d’aquest concepte em remeto a la 

definició de Levin i Rappaport Hovav:  

 
6 En paraules de Talmy (2000b:12), utilitza el mot satèl·lit referint-se a “la categoria gramatical d’un 
constituent que comparteix un mateix node d’arrel amb un altre constituent.” 
7 En aquest context, entenem “lexicalització” com, en paraules de Levin i Rappaport Hovav (2015), traduït 
al català “codificació dels components conceptuals en una unitat lèxica, ja sigui un morfema o una paraula.” 
8 En aquest apartat ens basarem, únicament, en els patrons de lexicalització de les estructures que expressen 
una escena de moviment.  
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Regularities in the way such components are encoded in lexical items and hence distributed 

across the constituents of the clause in particular languages.9 

(Levin & Hovav, 2015, p. 2) 

Seguint el mateix paràmetre de les lexicalitzacions, Talmy, en el seu article Lexicalization 

paterns: semàntic structure in lexical form (1985) publicat al VOL. 3 de Language 

typology and syntactic description (Shopen, 1985) en distingeix tres de principals, les 

quals comentarem molt breument a continuació. Cal tenir en compte, però, que les 

rellevants pel nostre estudi són les dues primeres: 

- Motion+Co-event: Basant-nos en la classificació de les llengües de Talmy 

(llengües d’emmarcament per satèl·lit i llengües d’emmarcament verbal), aquest 

tipus de lexicalitzacions són molt pròpies de les primeres, com per exemple, de 

l’anglès. Consisteixen a, tal i com s’ha explicat abans, expressar o bé la manera o 

bé la causa de manera inherent a una sola unitat lèxica, el verb.  

- Motion+Path: Aquest tipus de lexicalitzacions, en contrast amb les anteriors, són 

característiques de les llengües d’emmarcament verbal. En són exemples molt 

clars les llengües romàniques com el català. Alguns verbs de l’anglès, però, també 

designen trajectòria de manera inherent al verb: com follow, jump o descend 

(“seguir”, “saltar” o “descendir”, respectivament, en català).  

- Motion+Figure: El verb expressa moviment i la FIGURA.  

2.2.2.1. Lexicalitzation doublets 

Talmy (1985) presenta un concepte rellevant per el nostre estudi, anomenats doblets de 

lexicalització. Amb la lexicalització més comuna en l’anglès, una de les llengües 

d’estudi, es poden expressar els dos continguts semàntics, el MOVIMENT i la MANERA de 

moviment, de dues maneres: o bé lexicalitzades o bé per separat mitjançant una paràfrasi 

composta per oracions subordinades. Tal i com Talmy explica amb l’exemple (3),10 hi ha 

verbs que, depenent de com s’expressin, tant poden contenir, semànticament, moviment 

com no contenir-lo.  

 
9 Traducció al català: Regularitats en la codificació dels components en les unitats lèxiques i, per tant, com 
es distribueixen entre els constituents de la oració en algunes llengües. 
10 Exemple (3) i explicació de Talmy (1985, p. 64-65).  
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(3) The craft floated on a cushion of air.  

En aquest context, el significat del verb float, és equivalent a l’expressió to be afloat, ja 

que fa referència a la propietat de flotar que es dona entre un objecte i el medi en què es 

troba. A aquesta interpretació li atorgarem el valor “X1” a l’expressar-la mitjançant una 

subordinada:  

(4) The craft moved into the hangar, floating1 on a cushion of air.  

Si, d’altra banda, utilitzem el verb per expressar moviment i la propietat de flotar 

simultàniament, no cal una subordinada. A aquest ús li atorgarem el valor “X2”: 

(5) The craft floated2 into the hangar on a cushion of air. 

Per entendre la relació entre els dos possibles usos, ho representarem, tal i com ho fa 

Talmy, de la següent manera:  

(6) The craft moved [floating1 (the while)] into the hangar on a cushion of air.  

 floated2 

Un cop realitzada aquesta anàlisi, Talmy fa la següent reflexió: 

The final occurrence here of phrases of two different kinds - the directional into the hangar 

and the locative on a cushion of air - support the interpretation that this verb conflates two 

otherwise separate concepts, one of motion and one of locative relationship.11  

(Talmy, 1985; p. 64-65) 

Els doblets de lexicalització, doncs, són doblets que permeten que el verb reflecteixi la 

manera de moviment i el moviment en si a la vegada, o bé que s’expressi per separat i, 

per tant, que el verb només transmeti la manera de moviment, depenent del context i de 

l’estructura sintàctica i semàntica de la oració.  

A continuació, veurem de més a prop les possibles alternances dels verbs de moviment 

en anglès que hem escollit per aquest estudi. No ens centrarem en totes les possibles de 

l’anglès ja que, per falta d’espai, s’ha d’acotar. Així doncs, només comentarem les més 

rellevants.   

 
11 Traducció al català: La presència final aquí de frases de dos tipus diferents (la direccional “into the 
hangar” i la locativa “in a cushion of air”) recolza la interpretació que es conflueixen en el verb dos 
conceptes diferents, un de moviment i un de relació locativa. 
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2.2.3. Alternances de l’anglès12 

En aquest apartat em centraré a explicar què és una alternança i els diferents tipus 

d’alternances possibles. Com que les possibilitats són múltiples, comentaré aquelles 

rellevants pel verb escollit per l’estudi: Les alternances de transitivitat, les alternances 

que involucren arguments dins del sintagma verbal, i altres tipus de construccions. Es 

proveiran exemples de totes les alternances i de tots els respectius subtipus.  

Una alternança, tal i com explica Levin (1995, p. 2), és el que ocorre quan un verb pot 

comptar amb diferents combinacions d’arguments i de complements adjunts, depenent de 

l’estructura sintàctica que sigui regida i que, a la vegada, pot modificar lleugerament el 

significat del propi verb.   

Per aquesta part, m’he ajudat, en gran mesura, amb la informació que Levin aporta en el 

seu llibre English Verb Classes and Alternations (1995).  

2.2.3.1. De transitivitat 

Aquest tipus d’alternances es caracteritzen pel fet que canvien la transitivitat d’un verb  

(qualitat de transitiu que, segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans en versió 

en línia, és definit com “Propi dels verbs que seleccionen un complement directe”) i, 

conseqüentment, els constituents de la construcció, de manera que d’una estructura com 

Sintagma Nominal (SN, d’ara endavant) V(erb) SN, varia a SN V (Sintagma 

Preposicional, SP a partir d’ara)13. 

Dins d’aquest tipus d’alternances se’n distingeixen quatre, però nosaltres només ens 

centrarem en una d’elles, i consisteix en què el rol semàntic de l’objecte d’una oració amb 

un verb transitiu coincideix amb el rol del subjecte d’una oració amb el mateix verb amb 

la qualitat  d’intransitiu.  

Els verbs amb què això ocórrer són inacusatius, és a dir, formen oracions el subjecte de 

les quals no és l’AGENT activament responsable de l’acció duta a terme. D’aquest tipus 

d’alternança, se’n distingeixen tres subtipus diferents. Ens centrarem, però, en 

l’alternança causativa. 

 
12 Alguns dels exemples aportats en els següents subapartats són extrets del llibre de Levin (1995).  
13 Aquests parèntesis indiquen opcionalitat.  
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Aquest tipus d’alternança es veu reflectida en les construccions amb verbs que poden 

presentar usos transitius i usos intransitius. El subjecte de l’oració en l’ús transitiu del 

verb és la causa de l’acció que el verb expressa en l’ús intransitiu, de manera que el 

complement que acompanya el verb en la modalitat transitiva és la causa del que expressa 

el verb en l’ús intransitiu. Per aquesta raó, els verbs en aquest tipus d’alternances, se’ls 

anomena verbs causatius.  

Dins d’aquest tipus d’alternança, se’n poden considerar tres subtipus més que es 

diferencien entre ells per les característiques dels constituents de les oracions en totes 

dues modalitats del verb:  

- Alternança causativa/incoativa: és experimentada per verbs de canvi d’estat o 

posició. Prenem d’exemple: 

(7) a) Laura broke the window. 

b) The window broke. 

- Alternança que expressa una acció provocada: l’objecte de l’ús transitiu és 

animada, i el subjecte sol acompanyar semànticament (i no sintàcticament) 

l’objecte.  

(8) a) Joan walked the dogs through the park. 

b) The dogs walked through the park. 

- Altres instàncies de l’alternança causativa: Verbs l’ús intransitiva dels quals 

descriu una acció controlada per l’objecte, en lloc del subjecte, de les oracions 

transitives.  

(9) a) The visitor rang a bell. 

b) The bell rang.  

Per aquest estudi, però, només és rellevant l’alternança causativa/incoativa, ja que és la 

que experimenta el verb escollit per aquest treball.  

2.2.3.2. Alternances que involucren arguments dins del SV 

Les alternances que pertanyen a aquest tipus no consisteixen, a diferència de les anteriors, 

a alterar la transitivitat del verb, en la majoria dels casos, si no que es caracteritzen per 

presentar més d’una manera d’expressar un argument. No canvia la transitivitat d’un verb, 
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però també és possible que alguns verbs amb ús intransitiu també experimentin aquesta 

alternança, sempre i quan el subjecte d’aquesta modalitat coincideixi amb l’objecte de 

l’ús transitiu (de manera semblant amb les alternances de transitivitat). Així doncs, si el 

verb és inacusatiu, es pot considerar que experimenta una alternança d’aquest tipus. 

Vegem-ho en un exemple:  

(10) a) Janet sold a house to her sister 

b) Janet sold her sister a house 

Tal com he esmenat anteriorment (Apartat 2.1), un mateix argument pot acollir diferents 

papers temàtics, depenent de l’estructura sintàctica. Així doncs, els diferents subtipus 

d’aquest tipus d’alternança es caracteritzen per el rol temàtic de l’argument que es troba 

dins del SV. Un exemple d’aquest tipus és l’alternança de reciprocitat. 

En aquest subtipus, un complement encapçalat per una preposició no és requisit perquè 

es pugui realitzar l’alternança i, per tant, quan aquest no és present, el complement (en 

oracions transitives)/subjecte (en oracions intransitives) ha de consistir en un sintagma 

nominal que representi un col·lectiu. A més a més, en l’ús transitiu de l’alternança, el 

verb comptarà amb un AGENT l’ús intransitiu de la qual en manca.   

Pel que fa als participants de l’acció quan és expressada sense un complement format per 

un SP, han de pertànyer al mateix camp semàntic i comptar de les mateixes condicions 

lèxiques, tal com es mostra en l’exemple següent.  

(11) a) Marta dissociated from her partner.   

 b) Marta and her partner dissociated.  

La reciprocitat es pot expressar de diferents maneres, i una d’elles és mitjançant la 

partícula apart de l’anglès que, en aquests contextos, es podria traduir com “en peces”.  

En alternança de reciprocitat amb la partícula apart són possibles dues opcions 

estructurals, segons com es parafrasegi. Si la oració és transitiva, l’estructura original 

‘SN1 V SN2 [ PP SN3]’ com la de (12a), al fer l’alternança, es converteix en ‘SN1 V [SN2 

and SN3] apart’, com a (12b): 

(12) a) I broke the twig off (of) the branch. 

b) I broke the twig and the branch apart.  
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Si és intransitiva, però, varia una mica, ja que, com hem vist anteriorment, el subjecte 

d’aquesta modalitat sol ser l’objecte de la forma transitiva. És per això que, agafant 

l’estructura esmentada anteriorment com a base, en una oració intransitiva seria així:  

‘SN2 V [ PP SN3]’, com la de (13a). Amb l’alternança, però, l’estructura sintàctica 

canviaria a ‘[SN2 and SN3] V apart’, com a (13b): 

(13) a) The twig broke off (of) the branch. 

b) The twig and the branch broke apart  

2.2.3.3. Altres tipus de construccions 

En aquest apartat comentarem dos tipus d’alternança: la que s’utilitza per transmetre una 

interpretació d’una acció no intencionada que té com a conseqüència el resultat que pateix 

l’objecte, anomenada Unintentional Interpretation of Object, i la que s’utilitza en 

oracions de direcció amb verbs de moviment que no designen una direcció, en anglès 

Directional Phrases with Nondirected Motion Verbs.  

En la Unintentional Interpretation of Object allò que descriu el verb és causat de manera 

no intencionada, tot i que en aquestes construccions, la relació entre els participants 

(sintàctics) de la oració sigui directa: el subjecte posseeix l’objecte sintàctic. Pot passar 

amb objectes o bé amb parts del cos. Nosaltres només ens centrarem en els verbs que 

impliquen una interpretació involuntària, relacionada amb una part del cos.  

(14) Emma fractured her knee à ambigüitat: voluntària o involuntària 

L’alternança Directional Phrase with Nondirected Motion Verbs passa quan el verb va 

acompanyat d’un SP que indica direcció o destí que no necessàriament és regit pel verb. 

Quan això passa, el verb adquireix un significat que es relaciona amb la manera en què 

s’ha fet, no només el moviment, si no el desplaçament.  

(15) a) Jason stomped (with anger).  

b) Jason stomped into the house (with anger). 
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3. DESCRIPCIÓ DEL VERB TEAR 

En aquesta part analitzaré el verb tear segons tres aspectes diferents: la informació 

semàntica que pot aportar, les definicions de la paraula que ens ofereix el Collins Cobuild 

Dictionary (CCD, a partir d’ara) i les estructures sintàctiques que hi apareixen, aspectes 

els quals em permetrà veure quins rols temàtics acullen els arguments de cada ús del verb, 

tenint en compte, també, les implicacions lògiques14 que presenten cada una; i, finalment, 

les alternances que poden ocórrer amb cada ús, explicades anteriorment (Apartat 2.2.2), 

i exemplificades amb els nostre verb.  

Tear és un verb de l’anglès que presenta més d’un significat diferent i, conseqüentment, 

tal i com veurem a continuació, i depenent de la seva estructura argumental, pot pertànyer 

a diferents classes de verbs que ha identificat Levin (1995).  

La definició d’aquest verb al CCD conté diferents accepcions. A partir d’aquí, només es 

comentaran les definicions de la paraula tear com a verb, tant l’ús transitiu com 

l’intransitiu. Així doncs,  d’entrada, just sota el lema, ja ens indica que pot significar dues 

coses: “damaging or moving”, és a dir, que pot implicar dany o moviment. Pel que fa al 

Cambridge Dictionary, també ofereix dues accepcions de la paraula com a verb i 

coincideix amb el CCD: una fa referència a una manera de moviment i l’altra a un resultat 

conseqüent d’una acció de separar.  

Alhora, Levin (1995) classifica el verb en tres classes diferents: com a verb de separació, 

com a verb de canvi d’estat i com a verb de manera de moviment.  

A continuació, doncs, comentarem les definicions del CCD tot classificant el significat 

que descriu en cada classe de verb proposada per Levin. A més a més, n’extraurem les 

implicacions lògiques que puguem. Un cop haguem realitzat aquesta tasca, agruparem els 

significats similars, és a dir, aquells que impliquin el mateix semànticament i que 

apareguin en el mateix marc sintàctic. Les comentarem per ordre d’aparició al CCD:15  

1. If you tear paper, cloth or another material, or if it tears, you pull it into two pieces 

or you pull it so that a hole appears in it.  

 
14 Definició d’implicació lògica segons el Diccionario de la lógica (1988) d’Eli di Gortari (p. 243): “La 
fórmula general de la implicación lógica es: X à Y, lo cual significa, si se trata de dos proposiciones, que 
si X es válida, entonces Y es válida, y que si Y es falsa, entonces X es falsa; y, cuando se trate de dos clases, 
que la clase X esté comprendida en la clase Y.” 
15 Definicions i exemples extrets del CCD.  
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2. If something tears your flesh or skin, it cuts badly.  

3. If you tear one of your muscles or ligaments, or if it tears, you injure it by 

accidentally moving it in the wrong way.  

4. To tear something from somewhere means to remove it roughly and violently.  

5. If a person or animal tears at something, they pull it violently and try to break it 

into pieces.  

6. If you tear somewhere, you move there very quickly, often in an uncontrolled or 

dangerous way.  

7. If you say that a place is torn by particular events, you mean that unpleasant events 

which caused suffering and division among people are happening there.  

I a continuació les implicacions lògiques que en podem extreure de cada definició, a partir 

dels següents exemples:  

1. [He] tore out [a page] [from a small notebook].16 

SN      V            SN   SP 

[AGENT (X)][ FIGURA (Y)][ORIGEN(Z)]  

a. X did something 

b. Y changed  

c. (a) caused (b) 

d. Y was from Z 

e. Y is separated from Z 

2. [He] had stumbled down and torn [the skin] [from his knees].17 

SN      V          SP            V          SN          SP 

[AGENT (X)]          [EXPERIMENTADOR (Y)] [ORIGEN (Z)] 

a. X did something 

b. Y changed 

c. (a) caused (b) 

d. Y was from Z 

e. Y is separated from Z 

 

 

 
16 Els sintagmes es diferencien pel subratllat, i la correspondència dels papers temàtics s’indica mitjançant 
els claudàtors.  
17 Papers temàtics dels arguments del verb tear. No es tenen en compte els papers temàtics del verb stumble. 
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3. [He] tore [a muscle] [in his right thigh]. 

SN V            SN            SP 

[AGENT (X)] [FIGURA(Y)] [LOCATIU (Z)] 

a. X did something 

b. Y changed 

c. Y is in Z 

d. (a) caused (b) 

e. Y is not a whole 

f. Y is still in Z 

4. [He] tore down [the girl's photograph]. 

SN        V        SN (SN+SP)    

[AGENT (X)] [EXPERIMENTADOR(Y)]                 

a. X did something 

b. (a) was violent18 

c. Y changed 

d. (b) caused (c) 

e. Y is in pieces 

f. (d) caused (e) 

5. [Female fans] tore at [the bodyguard’s clothes]. 

    SN    V              SAdv 

[AGENT (X)]         [FIGURA (Y)] 

a. X did something 

b. (a) was intentional 

c. Y potentially changed 

d. (b) caused (c) if (c) happened.  

6. Without looking to left or to right, [he] tore off [down the road]. 

               SAdv             SN    V                SP 

     [AGENT (X)]               [LOCATIU(Y)] 

a. X did something 

b. X moved to Y 

c. (a) carelessly and fast 

 
18 No és exigida, però en aquest cas la suggereix. Amb aquesta accepció, és possible una contradicció de la 
idea de violència, però en aquest exemple sonaria estrany, p.e dir: He carefully tore down the girl’s 
photograph”, al contrari que a The doctor gently tore the bandage off the patient’s leg.  
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7. [A country] has been torn [by civil war and foreign invasion]. 

    SN      V     SN          SN    

[PACIENT (X)]                             [AGENT (Y)]       

a. Y did something 

b. X changed 

c. (a) caused (b) 

d. X suffered 

e. Y was bad 

f. X is different than it was before (b)  

A partir d’aquesta anàlisi exhaustiva, n’he fet les següents observacions: 

- Els casos (1) i (2) presenten estructures sintàctiques pràcticament iguals (SN V 

SN SP), i pel que fa als papers temàtics, com podem observar a l’anàlisi feta més 

amunt, tot i no ser idèntics, representen el mateix: el predicat compta amb dos 

participants -el responsable de l’acció i el que la rep o és afectat per aquesta 

acció- i amb l’origen on comença l’acció que expressa el verb.  

- Les oracions (3) i (7) també es poden agrupar. Els dos es composen dels mateixos  

elements sintàctics i dels mateixos papers temàtics. En l’estructura sintàctica que 

presenta (3), no s’ha tingut en compte el SP final i, per aquesta raó, no s’ha agrupat 

amb els casos (1) i (2), ja que, en aquest cas, el SP no té relació amb l’acció en sí, 

sinó que, simplement, informa de la ubicació de la FIGURA, tal com indica el paper 

temàtic. L’oració (7) és intransitiva, però tot i així, com que és una oració en veu 

passiva, el predicat presenta dos arguments: PACIENT i AGENT.  

- L’oració (4) presenta els mateixos elements sintàctics que (1) i (2), però no l’he 

agrupat amb aquests dos casos ja que els elements sintàctics d’aquesta oració no 

tenen les mateixes propietats que els de (1) i (2). Pel que fa als papers temàtics, es 

podria comparar amb (7), ja que en tots dos casos hi ha un responsable de l’acció 

i el seu contrari, però no se’ls ha agrupat perquè, sintàcticament, són estructures 

completament diferents: la oració (7) és una passiva, i la (4) és una oració en veu 

activa. En aquest cas, aquest tret fa que no es puguin analitzar conjuntament.  

- Quant a (5), estem davant d’una construcció especial. S’anomena “conativa”. Són 

estructures amb la partícula at i s’analitzen com una construcció purament de 
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manera, d’ attempted action o bé que implica repetició sense que l’acció en resulti 

amb gaire canvi.  

- I, finalment, pel que fa a (6), es diferencia de tota la resta. A l’estructura sintàctica, 

compta amb un SP que funciona com un SAdv i, a més a més, és una oració 

intransitiva. Per aquesta mateixa raó, la oració només té un participant, l’AGENT. 

Aquesta oració, però, requereix, també, un argument LOCATIU19.  

Si n’analitzem les implicacions lògiques, podem veure que no hi ha una classificació 

hegemònica ja que, com he esmentat anteriorment, cada definició conté un matís que la 

diferencia de qualsevol altra. Tot i així, n’he pogut fer les següents observacions:  

- Els casos (1) i (2) són pràcticament iguals.  

- Els casos (3, 4, i 7) són gairebé iguals. Infereixen el mateix pel que fa a l’acció, i 

l’únic en què es diferencien és en el resultat, i en el cas de (7), també en la forma, 

ja que és una oració en veu passiva. 

- El cas (6) és totalment diferent a la resta. És el que més es diferencia, quant al 

contingut semàntic que transmet. No només dista de la resta per el resultat, sinó 

que també pel que implica l’acció. 

En definitiva, resulta evident el fet que les configuracions en les quals apareix el verb 

presenta diferents característiques, i cada una de les que les diferencia, fan que el verb 

pertanyi a una classe de verbs diferent. Seguint el model de Levin (1995), els usos del 

verb poden ser: un verb de separació (1, 4, 5, 7), un verb de canvi d’estat (2, 3)  i un verb 

de manera de moviment (6). Cal mencionar que (7), a partir d’ara, queda fora de discussió 

ja que, al ser una passiva, s’han de tenir en compte unes consideracions que, per aquest 

estudi, no són rellevants.   

A continuació doncs, descriurem cada classe de verb i les seves propietats rellevants i, 

també, veurem les alternances que poden patir. Això serà summament important per quan 

busquem les alternatives del català per aquest verb amb els diferents significats.  

 

 
19 En el cas de (6), no s’ha tingut en compte la primera part de la oració, ja que és un adjunt i, per aquesta 
anàlisi, és irrellevant.  
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3.1. Verbs of separating and disassembling 

Tal i com el nom d’aquesta classificació indica, els verbs que pertanyen en aquesta classe 

impliquen una separació. Més concretament, el verb tear pertany a la subclasse 

anomenada Split verbs, i es diferencia de les altres subclasses de verbs de separació 

perquè, en aquest cas, el significat del verb suposa un resultat, en canvi les altres 

subclasses poden suposar una simple intenció. Aquest tipus de verb, impliquen un matís 

de significat que va una mica més enllà que, per exemple, els separating verbs, un altre 

subtipus de Verbs of separating and disassembling i és que, en aquest cas, el verb 

expressa com es realitza l’acció de separar. Pel que fa a les alternances, aquesta subclasse 

en particular presenta les següents (comentades en l’apartat 2.2.2): 

- Causative/Inchoative Alternation:  

(16) a) He tore out a page from a small notebook. 

b) A page tore out from a small notebook. 

(17) a) He tore down the girl's photograph. 

b) *The girl’s photograph tore down.20  

(18) a) Female fans tore at the bodyguard’s clothes.  

b) The bodyguard’s clothes tore. 

Com podem observar, algunes alternances no acaben de sonar del tot correctes, i 

m’agradaria comentar-ne algunes individualment.  

En el cas del primer exemple, tot i que sigui gramatical, en aquest context l’alternança 

canvia les implicacions lògiques. Després de cercar al Sketchengine 

(https://www.sketchengine.eu) -una eina de corpus en línia que permet consultar una 

col·lecció de textos en més de 90 idiomes gravats en la seva base de dades per a consultar 

el comportament del llenguatge-, me n’he adonat que la majoria dels subjectes que 

apareixen davant del verb tear out són animats, excepte un d’ells, en què el subjecte era 

“water” [ANNEX I]. En aquest cas, però, sí que era la causant de l’acció, a diferència del 

cas que tenim aquí. A part d’aquests casos, només n’he trobat un altre a la xarxa, en el 

comentari d’opinió d’un producte:  

 
20 L’asterisc indica agramaticalitat.  
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[…] After I opened it up and read a few pages, the corner of a page started to rip at the 

potentially perforated edges and then once I turned that page, the entire page tore out from 

the spine and every page I have turned since then has ripped out.  

(https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R37A13DXE4XYS?ref=va_cr_lb) 

A diferència del nostre cas (16) en què hi ha un AGENT que desencadena l’acció, en aquest 

context no hi ha un AGENT i sembla ser que el PACIENT, en tot moment, és la pàgina 

mateixa. No és un objecte animat, però en aquest context funciona.  

Amb l’exemple (17) passa una cosa similar que amb el primer exemple, però en aquest 

cas no sona bé. Pot raure en el fet que una fotografia no és separable de la paret, amb el 

resultat expressat per down, sense la intervenció d’alguna força externa, ja que la 

preposició down implica un moviment vertical cap avall i, a més a més, un moviment que 

ha de ser complet. Cal tenir en compte, a més, que tearing implica cert tipus de separació 

entre les peces, però si es separen les peces en una acció de tearing down, una part es 

quedarà a la paret, i aleshores la foto no serà “down”, només una part hi serà. 

Tot i així, el resultat sí que és una fotografia dividida en trossos. Dit d’una altra manera, 

el complement directe (CD d’ara endavant) no és el TEMA (la fotografia no és allò que 

canvia d’estat), en canvi, el resultat sí que implica el CD sintàctic (la fotografia). 

Resumidament, es realitza l’acció de “tearing”, en aquest cas, del paper de fotografia, 

però al concepte de fotografia21 no, ja que una foto no té aquesta propietat i, per aquesta 

raó, (17) no és possible. L’AGENT realitza una acció que fa que la fotografia en resulti en 

trossos, però l’acció no consisteix a trencar-la.  

A diferència de tots aquests exemples, veiem que l’oració (18) compleix l’alternança 

sense cap mena de problema.  

- Apart Reciprocal Alternation:  

(19) a) He tore out a page from a small notebook. 

b) He tore the page and the small notebook apart 

c) The page tore out from the small notebook 

d) *The page and the notebook tore apart.  

(20) a) He tore down the girl's photograph. 

 
21 Enetenent fotografia com “Imatge obtinguda mitjançant aquest procediment”, segons el DIEC2 (en línia) 
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b) He tore the girl’s photograph apart.  

c) *The girl’s photograph tore down. 

d) *The girl’s photograph tore apart. 

(21) a) Female fans tore at the bodyguard’s clothes.  

 b) Female fans tore the bodyguard’s clothes apart.  

c) The bodyguard’s clothes tore.  

d) The bodyguard’s clothes tore apart.  

Al llarg dels exemples podem veure com es segueix un patró: l’alternança de la modalitat 

transitiva es compleix, però la intransitiva presenta algunes rareses. Pot raure en el fet que 

la força de la modalitat transitiva i la força de la modalitat intransitiva no és la mateixa: 

en les modalitats transitives, és un AGENT aliè qui, a causa de la seva acció, provoca que 

les dues entitats es separin una de l’altra. En canvi, en les modalitats intransitives,  

l’“apart” fa que la oració necessiti una força que causi que l’acció passi, ja sigui externa 

o interna (com a l’exemple del comentari d’Amazon) i, al no ser-hi, sona estrany. A més 

a més, en l’alternança intransitiva de (19) sona una mica rar degut al fet que les dues 

entitats que es separen són diferents, és a dir, una és el tot i l’altra és una part, a diferència 

de les alternances intransitives de (21) i (22), que en tots dos casos les parts que es separen 

formen part el tot. És evident, però, que si l’alternança causativa/incoativa no funciona, 

l’alternança intransitiva de reciprocitat amb apart no funcionarà.  

3.2. Verbs of change of state 

El que designen els verbs que pertanyen a aquesta classe és bastant evident: tal com indica 

el nom, indiquen un canvi d’estat. Cal tenir en compte, però, que no descriuen el canvi 

d’estat en si, simplement descriuen el fet que hi ha hagut alguna cosa que ha patit un canvi 

d’estat. És a dir, no el descriuen, simplement l’indiquen. Dins d’aquesta classe, Levin en 

fa una distinció molt més concreta, entre la qual hi ha la classe de verbs a la que pertany 

un dels usos del verb tear: els “break verbs” que, traduïts al català, se’ls anomenaria els 

verbs de trencar.  

Així doncs, els verbs que denoten una acció de trencar es diferencien de la resta de 

subclasses per un matís semàntic: indiquen un canvi d’estat en la integritat de la matèria, 
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entenent “matèria” com “allò de què una cosa està feta”.22 Aquest subtipus de verb 

presenta, a part de les alternances que veurem a continuació, dues propietats més:  

- Oració resultativa:23 Oració que descriu el resultat d’una acció.  

(22) He had stumbled down and torn the skin from his knee.  

En aquesta oració el verb tear indica què és allò que ha esdevingut i, a la vegada, t’indica 

que, a conseqüència de l’acció, l’objecte ha canviat d’estat i s’ha convertit en el resultat 

de l’acció. És a dir, la skin, a causa de l’acció de tear, ara està torn.   

- “Zero-related nominal”:24 No és possible amb tots els break verbs, però els que 

sí que presenten aquesta propietat descriuen el resultat de l’acció mitjançant la 

nominalització del verb.  

(23) Her muscle had a tear in his right thigh.  

Pel que fa a les alternances, aquesta subclasse en pot patir les següents:  

- Causative/Inchoative Alternation: 

(24) a) He tore a muscle in his right thigh.   

b) A muscle in his right thigh tore.  

L’exemple (24) s’adapta a la perfecció.   

- Unintentional interpretation of object:  

(25) He tore a muscle in his right thigh.   

En els exemples (25) es pot interpretar que l’acció ha sigut involuntària.  

3.3. Manner of motion verbs 

Tot i ser verbs de moviment, no indiquen cap direcció del moviment, simplement 

designen com ha sigut aquell desplaçament. Descriuen, tal i com indica el nom, una 

manera de moviment. També poden, però, descriure una intenció de moviment, i cada 

subclasse es diferencia de la resta pels matisos semàntics dels verbs, quant a la manera o 

la intenció de cada un d’ells. En aquest grup, el verb tear també hi té un ús, i es classifica 

dins del subtipus anomenat “Run verbs”, és a dir, “verbs de córrer”. Aquests verbs poden 

 
22 Definició extreta del Diccionari dels Instituts dels Estudis Catalans, versió en línia (DIEC2).  
23 Similar a les oracions predicatives, en català.  
24 Quan una paraula té més d’un ús sintàctic. Molt comú en l’anglès.  
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descriure el moviment tant d’entitats animades com d’inanimades, però sempre limitant-

se a especificar la manera o la intenció, mai la direcció, tret que, mitjançant un SP o un 

SAdv, s’indiqui específicament. L’única alternança que podem veure amb el nostre verb 

és la següent: 

- Directed Phrases with Nondirected Motion Verbs:  

(26) a) He tore off.  

b) (Without looking to left or right), he tore off down the road. 

Tant el SAdv “Without looking to left or right”, com el SP “down the road” que indica 

direcció, atribueixen al verb, un matís de significat, i descriuen com s’ha realitzat tant el 

moviment, com el desplaçament. Cal mencionar, també, que el verb tear que designa 

moviment també pot anar acompanyat de preposicions com through o out, tal com 

mostren els exemples (27) i (28).  

(27) He tore through the room. 

(28) He tore out the door.  
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4. DE DAMAGING A MOVEMENT 

Com ja he esmentat en l’apartat anterior, el CCD, i en harmonia amb la nostra anàlisi duta 

a terme, també, en l’apartat anterior, el verb tear tant pot indicar un resultat d’una acció 

de separar o bé una descripció de manera d’un moviment. Però, en quin moment passa de 

transmetre un contingut semàntic que implica un dany25 a descriure una acció realitzada 

dins del marc del moviment? Estan relacionats, un significat amb l’altre? Si ho estan, de 

quina manera? Hi ha hagut una progressió? O simplement són dos verbs diferents? Totes 

aquestes preguntes són les que miraré de respondre en aquest apartat.  

Per tal de fer-ho, agafarem una oració que, a primer cop d’ull, el verb sembla expressar 

una separació i en farem una anàlisi (tal i com hem fet amb la resta dels exemples al 

descriure el verb):  

(29) [He] tore [a pillow] with [a knife] 

SN     V      SN               SP 

[AGENT X][EXPERIMENTADOR Y] [INSTRUMENT Z] 

a) X did something 

b) X used Z 

c) Y changed 

A primer cop d’ull, sembla ser que en aquesta oració el verb tear descriu, tal com he 

mencionat anteriorment, una separació, i, fins i tot, es podria dir que indica que hi ha 

hagut un canvi d’estat com a conseqüència d’aquesta separació. Anem a veure, però, si 

també hi ha un moviment:  

a) FIGURA: A knife 

b) FONS: A pillow 

c) MANERA I MOVIMENT: Tear 

d) TRAJECTE: (Up and down) 

Aquesta escena de moviment pot semblar estranya, però es pot interpretar de la següent 

manera: 

 
25 En l’accepció 1 que aporta el DIEC2 (en línia): “1 1 m. [LC] Pèrdua o detriment causat a una persona o 
a una cosa en els seus interessos, la seva salut, el seu valor, el seu estat”.  
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- FIGURA: Tenint en compte que és l’entitat la qual esdevé el moviment, en aquesta 

oració és clarament el ganivet.  

- FONS: L’entitat de referència de la FIGURA, en aquest exemple, és el coixí.  

- TRAJECTE I MOVIMENT: En aquest exemple no hi és indicat específicament, però 

es pot interpretar, en aquest concret cas, que la FIGURA es mou de dalt a baix.  

- MANERA: No s’indica específicament, però el verb infereix, d’alguna manera, 

com ha sigut l’acció. Remuntant-nos a la definició del verb tear número (5) del 

CCD o bé, tal com diu la definició (6) el moviment s’ha fet ràpidament, o de 

manera incontrolada o, fins i tot, perillosa.  

Així doncs, el verb tear és un verb que expressa un resultat d’una acció que ha causat que 

la matèria íntegra del FONS (el coixí) en resulti danyada i que, perquè això últim passi, 

l’acció ha d’haver estat realitzada amb una intenció de violència o bé amb un moviment 

ràpid.  

Podem arribar a la conclusió, a partir de l’exemple (30), que l’accepció de la manera de 

moviment resulta una metàfora a partir del significat inicial. És a dir, quan el verb indica 

que s’ha realitzat un moviment, manté el contingut semàntic relacionat amb la separació, 

ja que, simplement, se li ha afegit.  

Amb l’exemple (30), doncs, ha quedat clar que tot i que tear tingui diferents significats, 

estan, d’alguna manera, relacionats entre sí per mitjà d’una metàfora.  

A continuació, definim el moviment de la següent oració: 

(30) [The ship] tears [through [the water]] 

The ship Tears Through The water 

FIGURA MANERA I MOVIMENT TRAJECTE FONS 
Taula 2: Escena de moviment de l'oració "The ship tears through the water" 

 
A més a més, es pot considerar un moviment no agentiu, és a dir, la oració expressa un 

moviment d’una entitat incapaç de moure’s per si sola (podria ser o bé un AGENT, o bé es 

podria considerar el motor del vaixell, però en cap cas la FIGURA es podria moure pel seu 

propi compte.  

Com podem veure, es tracta d’una lexicalització de Motion+Co-event (Manner, en aquest 

cas), i tal com hem vist anteriorment, amb aquest tipus de lexicalitzacions, de vegades es 
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pot expressar el moviment i la manera tant lexicalitzades com no (mitjançant una 

subordinada).  Anem a comprovar si amb aquesta oració ens trobem davant d’un cas de 

doblet de lexicalització.  

En la oració (28), el significat de tears  (tear) fa referència al moviment ràpid, 

descontrolat o perillós. A aquesta interpretació li atorgarem el valor “X1” a l’expressar-la 

mitjançant una subordinada (29): 

(31) The ship moves through the water, tearing1 it.  

a) FIGURA: The ship 

b) FONS: The water 

c) MOVIMENT: Moves 

d) TRAJECTE: Through 

e) MANERA: Tearing it 

Com podem veure, aquest verb pot actuar com a doblet de lexicalització i expressar, de 

dues maneres diferents el moviment i la manera de l’esdeveniment: de manera 

lexicalitzada, o bé mitjançant una subordinada. El fet que la lexicalització de Motion+Co-

event d’aquest verb permeti parafrasejar-lo, pot servir d’ajuda a l’hora de buscar la 

proposta pel català, una llengua romànica que, contràriament a l’anglès, expressa la 

manera, més comunament, fora del verb, ja que, d’aquesta menera, la proposta de 

traducció pot sonar no tan forçosa.  

Per tal de fer una definició completa del verb dins d’aquest context oracional, anem a 

veure, a continuació, si compleix totes les alternances pròpies de cada tipus de verb en 

què tear es pot identificar (separació, canvi d’estat a partir d’un dany i moviment).  

Cal tenir en compte que la nostra oració és intransitiva. A més a més, el contingut 

semàntic principal que desprèn el verb és el moviment, de manera que és probable que 

no es compleixin totes les alternances: 

Alternances Aplicació a l’exemple Cumpliment 

Alternança 

causativa/incoativa 

a) The ship tears through the water 

b) *The water tears out 

No 

Alternança de 

reciprocitat amb apart 

a) The ship tears through the water. 

b) The ship tears the water apart.  

Sí 
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c) *The water tears out 

d) *The page and the notebook tore 

apart.  

No 

Oració resolutiva *The ship tears through the water No 

Zero-related nominal a) The ship tears through the water 

b) The water has a tear (because of 

the ship moving) 

Sí 

Interpretació no 

intencionada 

The ship tears through the water Sí 

Directed phrases with 

non-direct verbs 

The ship tears through the water Sí 

Taula 3: Aplicació de les alternances a l'oració d'estudi 

Tal com s’ha comentat, al ser un verb de moviment, no totes les alternances es 

compleixen. Per exemple, l’alternança causativa/incoativa que, tal com ja s’ha esmentat 

anteriorment, consisteix a canviar la transitivitat del verb, no funciona. El verb tear amb 

el significat que implica un moviment és un verb intransitiu, ja que la preposició through  

anul·la la possibilitat que the water sigui el CD i, per tant, el verb no pot ser transitiu. A 

més a més, encara que el verb en la oració impliqui una separació (ús transitiu del verb), 

en aquest cas no és aplicable. Com a conseqüència, l’alternança de reciprocitat amb la 

partícula apart només funciona amb l’oració original, que és l’ús intransitiu, i no pas amb 

l’ús resultant del canvi de transitivitat del verb a partir de l’alternança causativa/incoativa.  

Pel que fa a la propietat d’oració resolutiva, no ocorre amb la nostra oració ja que, tal i 

com he comentat al paràgraf anterior, the water no és el CD. Sí que és cert que el verb 

indica quin canvi d’estat ha patit l’aigua, però és gràcies a la preposició, i no al verb, que 

s’entén que l’acció ha recaigut en l’aigua. És a dir, allò que és torn és l’aigua, però no és 

un resultat definitiu, ja que, tot i que l’acció és constant, el canvi d’estat és momentani.  

Pertanyent al grup de verbs de canvi d’estat, una de les alternances és la que permet una 

interpretació no intencionada. En la oració the ship tears through the water, s’entén que 

el vaixell no travessa el mar amb la intenció de separar l’aigua, sinó que és el seu 

moviment que en causa la separació i que, a més a més, és inevitable.  

I, per últim, el moviment es veu clarament reflectit en l’oració gràcies al SP que 

l’acompanya i indica, alhora, no només que hi ha hagut un desplaçament, sinó que permet 
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que el verb adquireixi un significat que es relaciona amb com s’ha fet aquell 

desplaçament.  

Com es pot veure, el verb en aquesta oració en concret presenta diferents matisos de 

significat propis de cada tipus de verb proposat per Levin (1995), de manera que tear no 

només descriu el moviment del vaixell, sinó que, a partir d’una metàfora, també infereix 

el canvi d’estat del FONS (aigua) en què la FIGURA (vaixell) es mou.  

Per tal de poder trobar la proposta pel català que més s’adeqüi i que s’adapti millor als 

marcs sintàctics i que sigui el més fidel possible al significat de l’anglès, en farem una 

anàlisi completa, tal com hem fet amb els exemples del verb:  

(32) [The ship] tears [through [the water]]. 

    SN           V       SP (prep. + SN) 

[FIGURA X] [LOCATIU [PACIENT Z]Y]   

a) X is doing something 

b) X is moving 

c) Z is separated 

d) (b) caused (c) 

e) (d) is in Y 

Com es pot veure a partir de l’anàlisi, i tal com he comentat anteriorment, el verb segueix 

mantenint el valor de separació que implica, però designa, alhora, un moviment. Així 

doncs, el nou objectiu és trobar una opció en català per aquest verb en la frase The ship 

tears through the water, tot tenint en compte totes aquestes característiques del verb que 

acabem de mencionar i que el significat de la paraula sigui el més fidel possible al de 

l’anglès. 
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5. ESTAT DE LA QÜESTIO DE LA TRADUCCIÓ  

En aquest apartat s’ha intentat esbrinar quin és l’estat de la qüestió de la traducció 

d’aquest verb en català, quines necessitats demana el verb, i quines ja es satisfan amb els 

recursos de la llengua que tenim. Per aquest apartat, s’han consultat varis recursos i 

diccionaris bilingües.26  

- Cambridge Dictionary (anglès-català): només presentava una proposta que es 

pogués utilitzar en el context de la nostra oració (The ship tears through the 

water): estripar. Si busquem aquesta definició al DIEC2 (en línia) ens circula a 

l’entrada “esquinçar” que, en paraules textuals, es defineix com “Fer trossos amb 

una estirada.”. Entre els exemples que ofereixen, els contextos en què apareixen 

inclouen un paper o un teixit. Aquesta opció s’adapta perfectament al verb tear 

com a verb de separació, però queda evident que no presenta una noció de 

moviment. Tanmateix, encara no la descartem com a opció.  

- Cambrige Dictionary (anglès-castellà): a partir dels pocs resultats que m’ha oferit 

el diccionari bilingüe pel català, he decidit fer la cerca en castellà, ja que era 

possible que, al ser una llengua més estesa, hi haguessin més opcions. A diferència 

del diccionari anglès-català, aquest oferia dues opcions: romper i rasgar. El 

primer verb, traduït al català, correspon a trencar. Pel DIEC2, una de les 

accepcions de trencar és “Fer trossos o fragments (alguna cosa dura) colpint-la, 

prement-la.” Una altra vegada, no consta de valor de moviment sí que hi ha una 

de les accepcions d’aquesta paraula, però, que s’utilitza per descriure un 

moviment: “Canviar bruscament de direcció”. Tot i que coincideix, en alguns 

aspectes, amb la manera de moviment que descriu el verb en anglès, en la nostra 

oració no hi acaba d’encaixar del tot bé, ja que en el nostre context el verb no 

implica el que es defineix. Pel que fa al verb rasgar, es podria traduir al català per 

esquinçar.  

- Larousse (anglès-castellà): Tenint en compte que aquest recurs no compta amb la 

opció del català, la cerca s’ha fet, únicament, en castellà. Els resultats d’aquest 

diccionari han sigut una mica més exitosos que el Cambridge Dictionary, ja que 

aquest ja oferia més opcions, tenint en compte la possibilitat del verb en anglès 

d’aparèixer amb diferents preposicions i el canvi de significat que això suposa. 

 
26 Els enllaços s’aportaran a la bibliografía.  
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De totes maners, no hi havia cap accepció per tear through i, per tant, totes les 

opcions que donava no eren elegibles pel nostre context.  

Arribats aquest punt, cal tenir en compte que la oració d’estudi (The ship tears through 

the water) té una possible traducció pel castellà que s’ajusta bastant al verb en anglès, i 

és la següent:  

(33) El barco rasga el agua.  

A diferència del DIEC2, el Diccionario de la Real Academia Española ofereix una altra 

accepció per “rasgar” que és la següent: “Producir una incisión en algo con instrumento 

u objeto cortante”. Amb aquesta definició es podria explicar la proposta de traducció del 

verb tear en la oració (33) en anglès, ja que el vaixell actuaria com a “objeto cortante”, el 

qual produeix que el mar es separi i, com a resultat del pas del vaixell, es formi una línia 

d’espuma com a rastre de l’entitat que es mou. Cal mencionar que hi ha una de les 

accepcions que podria encaixar, que és la següent: “Romperse o abrirse”. Tot i que sí que 

hi ha l’expressió de “obrir les aigües”, tal i com va fer Moisès al Mar Roig, es limita a 

aquest ús. No s’utilitza en cap altre context.  

Per tal d’assegurar-nos que el verb rasgar funciona, en farem les proves d’anàlisi 

necessàries:  

a) L’escena de moviment: 

a) FIGURA: El barco 

b) FONS: El agua 

c) TRAJECTE I MOVIMENT: Rasga 

b) Doblet de lexicalització: El barco se mueve por el agua, rasgándola 

a) FIGURA: El barco 

b) FONS: El agua 

c) MOVIMENT: Se mueve 

d) TRAJECTE: Por 

e) MANERA: Rasgándola 

c) Anàlisi de la oració 

(34) [El barco] rasga [el agua]. 

    SN           V         SN 

[FIGURA X]  [PACIENT Y]   

f) X hace una cosa 



 
 

 
 

32 

g) X se mueve 

h) Y es separado 

i) (a) causa (b) 

Tant l’escena de moviment com el doblet de lexicalització coincideixen de manera 

pràcticament idèntica amb la oració en anglès. Pel que fa a l’anàlisi de la oració, tot i que 

no coincideix amb la oració en anglès, gràcies a les implicacions lògiques s’entén que hi 

ha involucrat un moviment i, alhora, una separació.  

Si hi ha una proposta que ja funciona bé en castellà, n’hi haurà una que funcioni igual de 

bé pel català? 

A continuació, per tal de donar resposta a la pregunta que ens hem plantejat analitzarem 

la pròpia oració a partir de les possibilitats presentades en l’apartat anterior, que són els 

verbs estripar, esquinçar i trencar. Una de les opcions que també es podria considerar és 

el verb separar ja que, en la oració, al cap i a la fi, el resultat de l’acció de tear és les 

aigües separades pel pas del vaixell. Tanmteix, aquesta opció s’ha desestimat, ja que no 

requereix un moviment, tal com fa el verb en la oració en anglès.  

Tenint en compte que cada una de les possibilitats de traducció es diferencia de les altres 

per matisos semàntics, podem partir de la base que totes opcions coincidiran en el 

compliment de l’escena de moviment i del doblet de lexicalització, comptaran amb els 

elements sintàctics de la oració i en els papers temàtics. Per aquesta raó, doncs, per a cada 

verb en farem les observacions corresponents a partir de l’extracció de les implicacions 

lògiques, tenint en compte les definicions de cada verb27. S’ha consultat, també, sempre 

que ha estat necessari el Corpus textual informatitzat de la llengua catalana (CTILC).  

5.1. Estripar i esquinçar 

Els verbs estripar i esquinçar són, segons el portal digital Diccionaris.cat, un portal de 

l’editora de Larouse i Vox, les traduccions directes del verb rasgar.  

Quan cerquem estripar al DIEC2 (en línia) o bé al GDLC, a tots dos recursos hi ha el 

mateix resultat: et remeten al significat d’esquinçar. 

 
27 Extretes del DIEC2 (en línia) o del Gran Diccionario de la llengua catalana (GDLC) 
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Per aquesta raó, comentarem els dos verbs conjuntament, donant per fet que són 

intercanviables.  

(35) [El vaixell] estripa [l’aigua]. 

[FIGURA X]      [PACIENT Y]   

a) X fa una cosa 

b) X es mou 

c) Y és separat 

d) *Y és a trossos 

e) (a) causa (b) 

Tal com mostra (35), el verb estripar s’adapta al context de la oració correctament, de 

manera que no dóna peu a interpretacions molt allunyades de la original en anglès. Tot i 

així, tal com es veu a l’ ANNEX II, el verb estripar només apareix, majoritàriament, en 

teixits, però no en superfícies terrestres com, en aquest cas, l’aigua. Així doncs, aquesta 

proposta es podria acceptar, entenent-lo com a ús metafòric, sempre i quan no s’entengui 

el resultat del verb estripar com “a tires”, ja que l’aigua no pot resultar en aquest estat. Si 

s’entén com, tal i com indicia el diccionari, en el mateix significat que esquinçar, sí que 

es podria utilitzar, en contextos molt concrets, com a ús metafòric.  

Les definicions aportades pel DIEC2 i pel GDLC del verb estripar són les següents, 

respectivament:  

a. v. tr. Rompre, fer trossos amb una estirada.  

b. tr Rompre, fer trossos un teixit, un paper, una pell, etc., amb una estirada.  

En cap de les dues definicions s’esmenta que allò que pot ser romput o fet trossos pugui 

ser una superfície composta per aigua (ja sigui un mar, un bassal o un got d’aigua).  

 
(36) [El vaixell] esquinça [l’aigua]. 

[FIGURA X]          [PACIENT Y]   

f) X fa una cosa 

g) X es mou 

h) Y és separat 

i) *Y és a trossos 

j) (b) causa (c) 
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Coincidint amb el cas de (35), el cas (36) també s’adapta al context oracional. Pel que fa 

al verb esquinçar, però, sol concórrer, tal com apareix al CTILC, amb superfícies com la 

pell, teixits com el paper, teixits tèxtils o teixits orgànics, i en usos metafòrics com 

“esquinçar la vida”, “l’esperit”, o bé “la boira” (ANNEX III) 

En tots dos casos, una de les implicacions lògiques que es podrien extreure, tenint en 

compte allò que infereix el verb per si sol, indica que el FONS sobre el qual es genera 

l’acció resulta a trossos. Si partim de la base que, segons el nostre coneixement del món, 

i si considerem la definició de “tros” aportada pel DIEC2 (“Part d’una cosa separada, per 

qualsevol mitjà, de la resta.”), l’aigua no és divisible en trossos. Per tant, aquestes dues 

opcions, tot i que podrien funcionar perquè s’entendrien igualment sense comportar 

confusions, en cas que s’utilitzessin, no s’ajustarien al significat fidel dels verbs.  

 
5.2. Trencar 

Tant en el DIEC2 com al GDLC, apareix la mateixa definició del verb trencar:  

1 v. tr. [LC] Fer trossos o fragments (alguna cosa dura) colpint-la, prement-la. 

En la definició ja s’indica que allò que es trenca ha de presentar certa durabilitat. En la 

nostra oració, allò que es trenca és water, que, com ja se sap, és un compost d’hidrogen i 

oxígen (H2O) i, per tant, seguint la definició de l’acció de trencar, el verb trencar no pot 

funcionar,  en aquest cas. Es podria considerar un ús metafòric del verb, però llavors, en 

aquest cas, s’hauria d’especificar que el canvi d’estat de les aigües (de la seva integritat) 

com a conseqüència de l’acció de trencar, ha sigut a causa de l’acció de moviment. 

De les tres opcions, la que millor podria funcionar, tenint en compte l’ús quotidià i actual 

de la llengua, seria el verb esquinçar, tot i que, a l’igual que els verbs trencar i estripar, 

dins d’un context metafòric. És evident que l’aigua (o qualsevol superfície que consti 

d’aigua) no és es esquinçable, ni trencable, ni estripable, però coneixent-ne el context 

oracional (The ship tears through the water) en què una trajectòria ha de quedar reflectida, 

el verb esquinçar és l’adequat28. Tot i així, cal mencionar que traduir la oració literal amb 

el verb escollit perd aquest valor de moviment.  

 
28 El verb estripar és intercanviable, en la majoria dels casos, quan no fa referència a l’acció de “treure les 
tripes o la tripa d’algú o d’alguna cosa” (DIEC2, en línia), pel verb esquinçar. Es prefereix el segon ja 
que és el primer que remet al segon, i no a la inversa.  
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6. PROPOSTA PEL CATALÀ 

Com hem vist fins ara, el català, com a llengua d’emmarcament verbal que és, no compta 

amb un verb que pugui transmetre un moviment i la manera del moviment de la mateixa 

manera que l’anglès. Però el castellà, que també pertany al mateix grup de llengües que 

el català, sí que té una possible traducció del verb tear en el context de la nostra oració, i 

és el verb rasgar. Hi ha un altre verb que també es podria considerar, ja que per la 

definició que s’aporta al diccionari (DRAE), es podria adaptar perfectament en el nostre 

context: surcar. Quan busquem aquest verb al diccionari, hi trobem tres accepcions 

diferents:29 

1. tr. Hacer surcos en la tierra al ararla. 

2. tr. Hacer en algo rayas parecidas a los surcos que se hacen en la tierra. 

3. tr. Ir o caminar por un fluido rompiéndolo o cortándolo. Surca la nave el mar, y el 

ave, el viento.  

La definició original és la (1.), que es refereix al fet de fer forats a la terra amb l’arada. 

Per mitjà d’una metàfora, també s’atribueix el sentit de, simplement, fer una línia 

semblant a la que es fa a la terra de la manera que descriu (1.), convertint-se en una nova 

accepció (2.). I, finalment, per mitjà d’una extensió de significat, que consisteix a atribuir 

un significat general d’una llengua a un àmbit més específic, s’ha donat una altra definició 

pel verb quan es troba en un context semàntic en concret. En aquest cas, un fluid.  

Per les definicions aportades, el verb surcar sembla un bon candidat. Encara i així, la 

millor opció segueix sent rasgar, ja que aquest coincideix amb el verb de l’anglès a 

l’expressar un resultat d’un dany, a partir d’un moviment que és el causant del resultat al 

ser d’una manera determinada. En canvi, surcar, encara que per extensió se li hagi atorgat 

un significat que en aquest context encaixa perfectament (s’especifica, en els exemples 

aportats en la definició, “surca la nave el mar”), el verb es centra en la descripció del 

moviment i en el procés de trencament de la superfície a causa de l’acció que fa la FIGURA.  

Per tant, el verb surcar en català (solcar), tampoc és la possibilitat considerada la més 

adequada per el nostre context oracional.  

 
29 Definicions extretes del Diccionari de la Real Academia Española.  
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Així doncs, de les altres opcions (esquinçar, estripar i trencar), tenint en compte que el 

que ens interessa és el resultat però que, alhora, el verb també indici el moviment de la 

FIGURA, la millor possibilitat és expressar-ho, tal com així ja ho fan les llengües 

d’emmarcament verbal, per separat: el verb expressa el moviment i la manera de 

moviment s’expressa fora del verb.  

En aquest cas, la proposta pel català no s’allunya del tot del verb de l’anglès, ja que tear 

és un verb que pot expressa una manera de moviment i que, alhora, accepta el doblet de 

lexicalització. Si el doblet no fos possible, la dificultat de trobar la proposta pel català 

sense modificar el valor semàntic del verb, tenint en compte l’estructura sintàctica pròpia 

d’una llengua com el català, seria més alta.  

Finalment, la proposta de traducció de l’oració The ship tears through the water al català 

seria la següent:  

(37) El vaixell travessa el mar, tot esquinçant l’aigua.  

 

The ship tears through the water 

 

Taula 5: Escena de moviment de la proposta de traducció 

 
 

 
La proposta (37) funciona com a proposta de traducció del verb tear, encara que no 

compleix l’objectiu de mantenir l’estructura sintàctica de l’oració original. El que és 

important, però, és que s’ha pogut mantenir tots els matisos semàntics del verb en anglès 

i l’oració en català designa una separació i un canvi d’estat (de les aigües amb el pas del 

vaixell) i un moviment (el vaixell travessa el mar).  

The ship tears through the water 

FIGURA MANERA I MOVIMENT TRAJECTE FONS 

Taula 4: Escena de moviment de l'oració d'estudi "The ship tears through the water" (b) 

El vaixell travessa el mar tot esquinçant l’aigua 

FIGURA TRAJECTE I MOVIMENT FONS MANERA 

Taula 6: Escena de moviment del doblet de lexicalització de l'oració d'estudi 

The ship moves through the water tearing it 

FIGURA MOVIMENT TRAJECTE FONS MANERA 
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A l’hora de designar la manera del moviment, s’ha optat pel verb esquinçar ja que, de les 

tres opcions comentades, era la que es podia adaptar millor, tenint en compte que el verb 

ja havia aparegut en usos metafòrics. A més a més, encara que el mar no consisteixi en 

un teixit, és una superfície, la qual es podria comparar amb una superfície formada per 

un teixit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

38 

7. CONCLUSIONS 

7.1 Conclusions de l’estudi 

Aquest treball tenia com a objectiu principal trobar una proposta de traducció per a un 

verb de l’anglès que presentava significats diferents i, per tant, descrivia accions diferents.  

A partir d’una anàlisi exhaustiva del verb tear de l’anglès, la qual incloïa l’observació de 

les alternances que podia patir (segons el tipus de verb que era), els papers temàtics de 

cada significat del verb aportat pel CCD, les implicacions lògiques que se’n podien 

extreure, la qual cosa ens permetia distingir els matisos semàntics d’una definició d’una 

altra; s’ha pogut comprendre l’origen de la semàntica del verb, tenint en compte els 

contextos sintàctics en què apareixia i com això afectava a la informació que el verb podia 

inferir.  

Tenint en compte que l’anglès i el català pertanyen a classes de llengües diferents, segons 

la informació que transmeten els verbs de moviment, hi havia un obstacle clar a l’hora de 

trobar aquesta proposta pel català que s’havia de tenir en compte i amb el qual es podia 

córrer el risc de modificar el significat de la oració, lleugerament o no, si aquesta dificultat 

s’ignorava.  

El que podem extreure com a conclusió general d’aquest treball és que el català, en 

general, compta amb uns recursos per tal de mantenir un equilibri entre l’adaptació de 

l’ús de la llengua basat en l’ús real, l’ús, que es fa al carrer, i la genuïtat de la llengua, tot 

sent fidels, en la mesura del possible, a la normativa que s’encarrega de mantenir la cura 

de l’idioma, la qual cosa s’ha vist reflectida en el desenllaç d’aquest treball. Gràcies als 

recursos amb què compta el català, hem pogut trobar una proposta de traducció adequada 

que no deixés enrere cap dels valors semàntics del verb en anglès.  

7.2 Línies d’investigació futures 

Per motius d’espai, no s’ha pogut anar més enllà i investigar una mica més sobre la 

possibilitat d’una proposta sense comptar amb el doblet de lexicalització del verb en 

anglès. Per aquesta mateixa raó, proposaria, per a futurs camins d’investigació o altres 

versions d’estudis realitzats sobre la traducció dels verbs de moviment de l’anglès al 

català o al castellà, mirar de trobar una solució que apropi les dificultats que presenta la 

classificació de les llengües de Talmy (2000) a l’hora de traduir-los. D’altra banda, 
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estudiar de quina manera es podria expressar el mateix en cas que el verb en anglès no 

presentés un doblet de lexicalització. Hi hauria una solució? O consisteix en una dificultat 

lingüística que no es pot resoldre? 

El que això ens confirma és que, tot i que els verbs de moviment s’estudien cada cop més, 

encara queda un gran camp d’investigació pertanyent a la comparació de les llengües per 

a indagar.  

Tenint en compte que les llengües canvien i s’actualitzen constantment, i que això depèn 

de la societat en què s’utilitzen com a sistema de comunicació, hi hauria la possibilitat 

que, a la llarga, obstacles interlingüístics com el present en aquest treball puguin ser 

resolts amb altres recursos de les llengües.  
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9. ANNEXOS 

9.1. Annex I – TEAR OUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/6/20 20'11Concordance | Sketch Engine

Page 1 of 1https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloade…22%5D%22%7D%2C%22id%22%3A8375%2C%22active%22%3Atrue%7D%5D

!US domain .us " phrase  tore out  11

!context  [tag="N.*"] (-1..-1)  11 (0.05 per million)

# $

Details Left context KWIC Right context

1 seancarpenter.usSimply click below and scroll to the bottom to sign up. </s><s> The Spinners tore out of the gate and never looked back yesterday against the Buffalo Hunters.

2 northeastnebraskanews.usOn May 31, 2003 the Leprino More... </s><s> Construction crews tore out the street on south Broadway and started replacing water and sewer lines.

3 seancarpenter.usand priorities guiding IOM's programmatic interventions in Tajikistan in the upcoming years. </s><s> The Spinners tore out of the gate and never looked back yesterday against the Buffalo Hunters.

4 fieldturf.us </s><s> But since that survey, the Patriots tore out their grass and installed FieldTurf. </s><s> That means the players now consider Heinz the worst grass field in the league.

5 scottmercer.uscustom garage doors, seattle garage door, seattle garage doors, seattle real carriage door, seattle real. </s> <s> Hubby tore out the concrete too, it was in rough shape. see that black line across the front. it's tar from where the old shed roof met the

6 ammoth.us This reminds of a short, comic-book-esque article i tore out of a magazine... </s><s> The name of the publication and the article itself escapes me, but the essential idea was that small

7 state.wi.ustime into hours – the lake's water level probably dropped a hundred feet in several days as its rampaging waters tore out a channel and flooded down the lower Wisconsin River valley, swelling the river to over a hundred times its present size

8 seancarpenter.usThe Spinners keep first place in the AUDL with today's win. </s><s> The Spinners tore out of the gate and never looked back yesterday against the Buffalo Hunters.

9 seancarpenter.usThe Spinners keep first place in the AUDL with today's win. </s><s> The Spinners tore out of the gate and never looked back yesterday against the Buffalo Hunters.

10 stardustr.usPower flowed out of her, lifting her into the sky on a pillar of incandescent fire. </s><s> Anger and sorrow tore out of her as she blazed like a new star. </s><s>

11 edcgov.ussome 40 miles upstream, brought millions of tons of thundering water down the Middle Fork. </s><s> The force of the water tore out the newer concrete-and-steel highway bridge nearby that linked Auburn with Cool and Georgetown.
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9.2. Annex II – ESTRIPAR 25/6/20 22:18Corpus textual informatitzat de la llengua catalana

Página 1 de 10https://ctilc.iec.cat/scripts/CTILCQConc_Lemes2.asp

 CONCORDANCES D'UN
LEMA

 

  

Lema:  estripar V Freqüència total:  370 CTILC1

arrossegat un bon tros de camí per l'animal esverat, fins que la
faixa s'

estripà . El recolliren malferit, amb una cama trencada i nafres i
contusions per

donar tant de si. I tot ell, galtes i ulls, braços i anques i calces estripades , es convertí en la rialla més fresca, més viva, més dilatada,
més

els xinesos. Ara està prenyada de set mesos, i quan es baralla
amb Tioti

estripa la robeta de la criatura que ha de venir. De vegades Tetua s'està
a les

soldats del temple d'Egina que cerquen l'harmonia de la mort, amb
el cor

estripat per una espasa de marbre... Poroi Poroi és un polinesi pur. El
seu pes

deixava el to lacrimogen per fer ús d'aquelles tisores de la cuina
que

estripen el ventre d'un lluç sense compassió. Hortènsia Portell era
aleshores una

Baró de Falset deia aquestes paraules: "T'agrairé amb tota l'ànima
que

estripis i cremis aquesta carta". "Què vol dir això? ¿què significa?
(comentava

mena de relacions tens amb Antoni Mates? —D'això no n'has de
fer res.

Estripa la lletra i ja no deus cap cèntim a ningú. És a dir, ja no deus
aquestes

em recomana: llegeix, aquí, al final... —"T'agrairé amb tota
l'ànima que

estripis i cremis aquesta carta." Està bé; i què? —Que el meu deure és
cremar la

la mort d'un pare, o la mort de qui sigui, no són res davant del
goig d'

estripar una careta tan ben aguantada com la que vostè duu sobre el
nas. No té cap

criades pel mal camí, la tia Paulina els feia cantar el trisagi fins
quan

estripaven les mosques del peix. Des de trenc de dia a les nou del vespre,
que

i real. De vegades, Guillem, davant de la infinita batalla, impotent
per

estripar el misteri, havia sospitat que Conxa Pujol mai no es lliuraria del
tot,

d'aquells homes a cada quatre passes deurien fer crac, com si se'ls estripés algun tendó. S'aturaven per respirar i per gratar-se els pèls del
pit.

que per punxar les cuixes dels altres. De tant en tant, aquelles
punxades

estripaven la pell i feien mal de debò. A les nits alguna d'aquelles cuixes
amb

per a això; no és pas aquesta passió la d'ella. Un cruixit de roba
que s'

estripa sota la batzegada de la mà del mascle... —No! —clama en un
crit terrible.

Ja cal que tinga un bon pis. —Nou, filla, nou; que menjan per vint
y

estripan per una dotzena! Veurá, llevat del senyor Ignaci, un senyor que
ja fa deu

clara qu' havía vist mil vegadas y no podía atinar de quí era. Per fí estripá 'l sobrescrit, s' atansá maquinalment una cadira en la que s'
assegué no

procedia del Perú, era de Lluís Alsina. S'havia negat a obrir-la.
"Pots

estripar -la!", ordenà a la seva mare. "Jo, no; en tot cas és

de portar-me-la i que quan ha entrat l'Elvira estava decidida a estripar -la..." —No vol pas res, senyora? —No, Elvira. —Vaig a

gest del seu pare: veié els dits amples, peluts i d'ungles corroïdes
que

estripaven el sobre. Movia nerviosament les mandíbules i se li arrugava el
front

Hortènsia no era més que una màscara efímera i transparent que
Zorbàs

estripava per besar la boca eterna. —Aixeca el teu coll de neu, mon tresor
—va

? Zorbàs arronsà les espatlles: —"Uix! Les dones!", vaig dir, i vaig estripar la carta. Remenà l'arròs, hi posà sal, esclafí el riure. —Però
espera, ara

vermelles, grogues, negres, cosides amb fil d'empalomar i que ja
no s'

estripen més, ni en les tempestes més terribles? Igual el meu cor. Mil
forats, mil

canal per on cada gota humana va a fondre's al gran oceà. Tenia
pressa a

estripar aquest vel per veure què em portaria l'any nou... —Bon dia,
patró, bon

del poble, m'obro la camisa, arrenco la Santa Sofia que havia
brodat, l'

estripo , la llenço i arrenco a córrer... a córrer..." "I encara corro!"
Zorbàs

esgarrifosa les paraules, les lletres que contenia. Em vingué el
desig d'

estripar -lo. ¿Per què havia de llegir el que ja sabia? Però encara no
tenim, ai

triga a sortir un gran seguici de cristians i, entre ells, el capità,
que

estripa el paper del missatge i tira els esquinçalls merlets avall. El
públic

a fer rabineries; de seguida escupia, se revolcava per terra, volia estripar -se la roba; al donar-li menjar, rebotia la cullera... A lo millor, a

Corpus textual informatitzat de la llengua
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25/6/20 22:18Corpus textual informatitzat de la llengua catalana

Página 2 de 10https://ctilc.iec.cat/scripts/CTILCQConc_Lemes2.asp

els punys; s'agafava el nus de la corbata; començava una carta i l' estripava tot seguit... En Víctor no podia treballar ni estar quiet. Agafà els

Tothom s'ho va pendre malament: la pobra tia Paulina va ser
retallada,

estripada , esmicolada, per tota mena de befes i paraules d'impietat. En
Víctor fou

en l'instant de caure; que podria haver pres els bitllets de dintre i estripar els documents; que podria haver enviat certificats els tals
documents i

va desaparèixer darrera la porta, la nostra doneta es treié les
ulleres,

estripà el sobre i contemplà el paper amb avidesa. No hi veia. La llum
del dia

Mateu-lo! Mateu-lo! Una enardida massa de simis, mossegant,
esgarrapant,

estripant i arrencant el que els deturava, es llançà damunt Bagheera,
mentre cinc o

nas blavós i sos llavis morats. Un regalim de sang rajava per ses
mans

estripades per grossos claus, que esbotzaven més i més les ferides a cada
sotragada

mentre que la pantera salta al coll, i amb les potes del darrera estripa les carns molles del ventre de la víctima. Jo crec que hi ha una

amunt, amunt, més revolts; la fusta feia un xoc pregon, i cap
claror

estripava la tenebra; amunt, amunt, i una porta obrint-se de sobte els
engolí dins

cull una fruita i se la menja. Riu joiosament si, en baixar, una
punxa li

estripa el vestidet; es passeja triomfant lluint l'estrip, i si el vestit li fa

de la població, que em tractà molt bé i em digué, en el moment d' estripar la fitxa: —Ara ja sabem qui sou. Si us voleu amusar quedeu-vos
a Perpinyà.

creadora i defensora dels ideals lliberals, es batia amb ella
mateixa,

estripant -se les entranyes, per tal de reaccionar definitivament i de
purgar-se de

encarà l'arma. Fins que el tingué a vint passes no va disparar:
l'hauria

estripat , de més a prop. L'encertà darrera les orelles. Quan el vaig
agafar ja no

aclaparadora. El comprador tria el peix que més li agrada i se'l fa estripar a la vista. Els mariners tenen una habilitat extraordinària a
realitzar

, vés-te'n!... La teva proclama... m'agrada tant... que... veus? l' estripo . I la féu a bocins! Ofesa, colpida en les més fondes arrels del
seu cor,

S'imposà de no pensar més en aquella carta que recollí de terra i
va

estripar a bocins! I, no obstant, el record tornà ben aviat a la seva
memòria! I a

Em consta: trenta vegades va començar una carta: trenta vegades
va

estripar -la... No sabia com dir-t'ho... Fes-te càrrec que al cap de quatre

per l'obsessió de mantenir la casa en un ordre gebrat. Li agrada d' estripar papers, de cremar velles andròmines, de vendre al drapaire tot
el que per

de temptatives —de temptatives innombrables. Costa una mica de
posar-se a

estripar papers perquè la vanitat cega. Però quan hi sóc posat ho
estriparia tot

a estripar papers perquè la vanitat cega. Però quan hi sóc posat ho estriparia tot —fins la fe de baptisme si em caigués a les mans. La Rambla
abans de

Aquesta és la qüestió —la feina enormement difícil. Al vespre, al
pis,

estripo papers dues o tres hores seguides. Sobre un paper quadriculat,

quartilles de tan bon paper de la biblioteca de l'Ateneu— que vaig estripar fou voluminosa. D'aquesta destrucció, n'haig de donar gràcies a
Déu. El

i haig de confessar que el que em digué em produí un gran efecte.
Vaig

estripar una gran quantitat de papers, tot el que havia elaborat durant
tants anys

natural de la destrucció d'aquell gavadal de papers. Els papers no
s'
estripen mai amb alegria —sobretot, i aquest era el cas, si han costat

molt de

de platea. L'home de la porta, uniformat de blau puríssima i or, en estripar amb dos mil anys de civilització estripadora un tros de les
entrades,

baixet i va dir-me: "Doneu-me, si us plau, la lletra; vull estripar -la." "No, amic meu —vaig respondre jo—, la vull guardar com a

com una bromera... La cinta, blava? No. El rosa fa més alegria. No
se li

estriparan pas de seguida?... Com que és tan feinera i no està mai
quieta... almenys

mai d'on treien unes canyes llargues i unes tralles amb què
desfeien i

estripaven abans d'arribar a nostres mans, les bombes de paper —
blanques, grogues,

aire. Pobre sil·labari!, quin mal s'ha fet! Ha caigut de llom i se li
han

estripat algunes fulles. Quina mala cosa s'haurà emparat del minyó, que
jugui

en rebre-les sols cal anar al camp atacat de pugó, obrir la capsa, estripar una tela que cobreix la colònia i penjar-la a una branca de
l'arbre. Els

—va exclamar l'altra amb una veu clara i seca. Aleshores Elvira estripà el sobre, àvida, no cal dir, de conèixer-ne el contingut. Amb la
punteta

bon punt Elvira es va veure sola, donà volta a la clau de l'habitació
i
estripà el sobre. A dintre hi havia una lletra escrita a mà, un plec escrit

a

què el seu marit i el nen estaven distrets, contemplant al lluny, per
a
estripar el sobre comprometedor que contenia els passatges del Conte

Verde

escanyar, escanyall; escapçar, escapçall; esquinçar, esquinçall; estripar , estripall; penjar, penjall; rosegar, rosegall; mastegar,
mastegall;

retornar, retorn; sojornar, sojorn; guanyar, guany; reganyar,
regany;

estripar , estrip; enyorar, enyor; girar, gir; respirar, respir; encontrar,

espellofar; cua, escuar; dent, esdentegar; budell, esbudellar;
tripa,

estripar ; moca, esmocar; canyota, escanyotar; gram, esgramenar;
pany, espanyar;

una poquedat de roldó; es maniobraven convenientment i
posteriorment s'"

estripaven " o descosien i es posaven a la "colga", amb roldó en sec i a
sostres.

hagués foragitat l'idioma castellà. En aquest cas haurien cuitat a estripar -se les vestidures. Però passat el primer rampell haurien fet el
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capbussó

Vals I. Preludi Per què les estripes , aquestes postals? I el marit de Silda esbocinava, aleshores
amb més

i la nena, però el Ricard —n'estava segura— quan son pare diria
que havia

estripat les postals perquè menyspreava felicitacions com aquelles, fent
el

el que em va dir el Pare Rodés que el Ricard avui em dedica un
vers l'hi

estriparé als nassos, encara que el Pare Rodés em miri malament i
després em renyi.

crit interior, sense forces per a fer-se sentir de ningú, ni de Zeni, li estripà aquell instant espantós: Raya! Però, per què havia dit Raya?
¿Per

mateix! Paio! I quina mena de mot més lamentable! Si Clara ho
sabés, l'

estriparia . I amb raó. Hi ha gent que només veuen les coses des d'un
punt de vista.

un crit íntim, sense forces per a fer-se sentir per ningú, ni per
Zeni, li

estripà aquell encant: Raya! ...carretera enllà, caminaven l'un al costat

pujar a veure-la. Però no aconseguí desencaparrar-se. Intentà
d'escriure,

estripà una pila de vegades lletres començades, i, tot sol, veient
giravoltar

mà d'una processó de gent. S'havia imaginat torturar-se sol a la
cambra

estripant milers de lletres i imposant-se una vida nova. Pressentia els
moments

gats incapaços de dominar les ungles, molt sovint fiblava les
anques i

estripava les calces del qui hi seia, amb la punta d'un clau invisible. Pel
cas

companyia seguiria sent meva. Vam abraçar-nos fort i vaig estar
temptat d'

estripar l'ofici que m'ordenava el trasllat i telefonar-los dient que en

republicana." No m'ha cregut, doncs! N'hi ha una d'enemiga. En
Muntaner

estripa , nerviós, una de les barres roges. —S'haurà de conformar amb
aquesta!— I

això i ho veu... Vergonya em fa ésser home i no haver tingut
coratge per

estripar un d'aquells brètols!..." El sanglot que em pujava a la gola se

de la mateixa manera que s'esdevé amb un globus ple d'hidrogen,
quan s'

estripen les seves teles. I és que el món ignorava, en aquells moments,
que des de

i els sacrificis dels homes generosos que vessen la seva sang i
deixen

estripar les seves carns per la metralla de l'enemic, per tal de salvar les

l'agulla. S'abraça al paquet, amb mirament, perquè el paper en un
no-res s'

estripa , i surt. Quina delícia! Poder passejar així, en dia de feina,
mentre que

sovintegi! És clar que alguna punxa se t'agafa a la roba. Perquè no
la hi

estripi , es fa un xic enrera i tomba el cap. Renoi quina grandària!
Sense la nosa

ciris; la catifa separa els rengles de badocs (les fiblades de l'enveja estriparien el vel de la núvia); la perla dorm al plastró del nuvi, més
perfecte que

—Va fer un gemec i es tornà a estirar.— Treu-me aquest drap del
peu;

estripa la camisa i embolica-me'l amb una màniga. Lliga-ho amb un
cordill... —Més

ens baixava ràpidament esquena avall, sota la camisa, que les
espines ens

estripaven a cada moment. De vegades ens sentíem enganxats en una
espina, donàvem

Feia ja força temps que plovia. En sortir de la darrera botiga, vaig estripar la llista dels encàrrecs, ja fets, i vaig cordar-me fins al coll la

altres a portar el llençol, l'infant sagnava copiosament. João es
posà a

estripar el drap i s'adonà que tenia les mans i els avantbraços roigs. Hi
havia

Aquella fotografia, no fa pas gaires mesos que vaig trobar-la i vaig estripar -la, perquè... Ara em sap greu; us l'ensenyaria. Era un retrat de
comunió,

La dona, llesta i endreçada, apariava el dinar amb un conill que
havia

estripat enganxat per una pota a un arbre del davant de la porta. I
mentre ell anà

o de qualsevol altre color i escalfem. Primer, queda blanca;
després s'

estripa i queda tota com una pasta. És que el clor s'apodera de
l'hidrogen de la

de goma que facilita l'arrencat del paper, que deixa un caire
enganxat i

estripat per l'agulla. Embolicat el fruit, es posa dins de l'envàs, segons el

limitades entre la retina i la coroide, que fan que aquella s' estripi en desprendre's. Feta aquesta excepció, en la gran majoria de
casos el

com sabem, és sempre progressiu. Perquè un moviment o una
vibració pugui

estripar la retina és necessari que l'humor vitri que dins l'ull es belluga
com

dur-me a la Rabassada. Vaig escanyar tota mena de
sentimentalismes i vaig

estripar i cremar la fotografia junt amb els altres documents. Ara em
sap molt

engegaren al Gallito un miura mastodòntic, que en deu minuts, i
després d'

estripar quatre cavalls, va fer les següents desgràcies: enganxà un
picador per

i vaig escriure una cinquantena de versos que en llegir-me'ls foren estripats ràpidament. Eren versos que responien a emocions immediates,
de motiu

creure encara que és valent..." I aquí em vaig aturar, però no vaig estripar el que havia escrit. Al contrari, se'm presentà la sensació que
guaitant

els versos de Joan de l'Ós, que havia escrit a l'Hotel Baglioni.
¿Havia d'

estripar -los? ¿Tot el que havia après i el que havia assimilat no exigia
de mi

dionisíac de la jovenesa. Era agressiu i combatiu i li agradava estripar fantasmes i fer trontollar prestigis. En el seu físic eixut, tallat,

que la oprimía, tivant d'aixella a aixella ab una amenassa constant
d'

estripar se. —Còm s'ha engreixat aquest home del casament ensà!—
pensà la Mila,

arreplegà la gata, l'atormentà una estona per divertiment, y a la fí
la

estripà d'uns quants cops de pota. Després s'allunyà tranquilament
aclucant els

fos un botxí, un botxí desanimat y repugnant que's dedicava ab estripar germans ignocents. Per això al avisarli algú qu'en la sala la



 
 

 
 

46 

 
25/6/20 22:18Corpus textual informatitzat de la llengua catalana

Página 4 de 10https://ctilc.iec.cat/scripts/CTILCQConc_Lemes2.asp

goig a demanavan,

dits no són d'importancia. Les peces del seu dentat són pera partir, estripar o triturar les preses. Els caixals estàn guarnits amb molts
tubercles

gran talla (l'home inclòs), i sos robustos unglots, amb els quals
mata i

estripa . Aquests unglots el faculten per a pujar pels arbres i pels
penyalars,

es oferta pels uials d'aquesta bestia. Ells no són pas peces
destinades a

estripar les substancies alimenticies, sinó unes poderoses armes de
defensa contra

qualitat de germà major el feia responsable de tot lo que
esdevingués, va

estripar els seus vestits en senyal de dol i indignació. VI La túnica de

límits. Amb un impuls, que devia ésser espontani a tots els
orientals,

estriparen els seus vestits, indicant la immensitat del dol que els
aclaparava. No

sacrificat podria ésser un heroi, com Orfeu, que, segons la
llegenda, fou

estripat i devorat per un grup de dones. Aquesta narració en la literatura
grega

d'aquest món. Les meravelles i els miracles que Déu fa, si per un
instant

estripen el vel, segueixen després embolcallats pels núvols i no
dispensen els

la seva angoixa en agressivitat. Voldrien trencar les estructures i estripar la roba vella de les institucions cristianes. Ara, quant a
reconstruir,

d'església es taparen les orelles, i, si haguessin gosat, s'haurien estripat els vestits, com el gran sacerdot! Per tota la ciutat es
rumorejava

pateix allò que no pot ni ofendre'ns ni ultratjar-nos. Vet aquí que
ens

estripem la roba, llancem els vasos, trenquem la ploma, estripem papers,
i ens

Vet aquí que ens estripem la roba, llancem els vasos, trenquem la
ploma,

estripem papers, i ens portem envers aquestes coses com si tinguessin
coneixement.

-se'n el dia enter en planys, i de consumir la tristor la nit insomne,
i d'

estripar -te esgarrapant el pit, i la dolor, profitosa, d'esbravar-se en tota
llei

i mullaven el paper. Per uns moments tancà els ulls, pensarós.
Després

estripà el paper en mil bocins. Abans d'estripar-lo s'havia incorporat per

tancà els ulls, pensarós. Després estripà el paper en mil bocins.
Abans d'

estripar -lo s'havia incorporat per tornar-lo a llegir, però s'havia tornat a

un cop fractura un membre, les extremitats agudes dels ossos
trencats

estripen els músculs i els petits vasos i es veuen envoltades d'una mena
de pasta

ja està estripada, si el descabdellament d'allò que conto implica
que l'

estripo ; /j ékri ré à mon nonkl\ = encara no he escrit la lletra. En

i tot Lòpez-Picó— són absolutament antitètics. De fet, Maragall
hauria

estripat les poesies de bona part dels joves que el succeïen i no el
seguien. No

romanes i jueves: un nou calendari naixia. Entretant, els barbres estripaven les fronteres i començaven a representar el paper
d'esgarriacries amb

com altres rapinyaires i depredadors, té un bec potent i ganxut,
per

estripar la carn, i unes urpes molt potents per atrapar i aguantar la
presa.

la palla o l'herba, cremarà una cadira o un bocí d'empostissat i estriparà les flassades; si no arriba a tant, abandonarà el lloc tot deixant-
lo

consistència en els recremats de les posteriors coccions i el forat
no s'

estripi . També cal pensar en una grandària mínima de 2 mm. de
diàmetre

el palló segons convingui. Un cop assecada la cola, si forcem el
palló, s'

estriparà . En aquest cas, si convingués encara desplaçar-lo, haurem de
remullar-lo

al damunt. Per contra, un excés de foc torna el palló gris i apagat,
s'

estripa i fins i tot pot desaparèixer per fusió. Els esmalts transparents
—únics

d'aplicar-les al suport esmaltat, demana una certa pràctica per a
no

estripar -les i colocar-les perfectament llises al seu lloc. Les calcomanies
han de

dir com, una vegada, féu sortir un nero d'un cau estirant-lo per la
cua i

estripant -lo amb un ganivet, quan tots els procediments fallaren.
Podríem també

de qualsevol altre poble. De la mateixa manera que quan un nord-
americà s'

estripa els vestits, desesperat, perquè expropien propietats nord-
americanes a

materials, que es toquen i es poden vendre, comprar, enderrocar,
cremar o

estripar . Del passat vénen, ja ho he dit, la llengua, els caràcters
comuns a tots

com aquell tan planer i propici cap al casal de la follia. Però allà
s'hi

estripava quelcom. Hi havia, sota la insolència d'aquell conferenciant i
d'aquells

targetes que li havien enviat amb els rams de flors: "Té; ¡ja les
pots

estripar !" Potser havia acabat els diners i no gosava demanar-n'hi.
Potser

tendresa llegí: amiga Sofia... Tragué totes les cartes dels sobres,
els

estripà i els llençà a la paperera. Tenia les cartes desplegades damunt
de

festejada, però l'Eladi li havia agradat de seguida. Agafà una carta
i l'

estripà amb una certa melangia i les anà estripant totes. Abans de
tirar-les a la

de seguida. Agafà una carta i l'estripà amb una certa melangia i
les anà

estripant totes. Abans de tirar-les a la paperera s'hi pensà una mica. Si
alguna de

, a l'habitació de la Maria, era candorós. I pensà: ¿per què he
hagut d'

estripar les cartes? ¿Per què, després de tants d'anys de guardar-les?
Aniria a

la clau d'aquell misteri. Tractà de traduir-ne fragments que
després

estripava . Les minyones tenien prohibit de netejar la biblioteca. Feia una
pudor de

i va treure un sobre doblegat, que va allargar al professor. Aquest estripar el sobre i en va treure una curta nota escrita a mà: "Estimat
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va amic: El

de sospirar encengué una cigarreta negra de Canàries, d'aquelles
que

estripen els pulmons, i li infringí una forta calada al temps que tancava
els seus

no treballàvem tant, oi?, i quins farts de riure! ¿Recordes quan
anàvem a

estripar mitges a les senyoretes de l'aristocràcia, amb rames
d'argelaga? Ara no

n'hi havia. De la mànega del meu jersei vaig treure el mocador. El
vaig

estripar i el bocí més net serví de paper. De sobte vaig sentir un allau
d'aigua,

pruïja freda de la investigació, de la curiositat, destruïu els
alambins,

estripeu les estadístiques, anihileu els aparells, oblideu les fórmules, i

Monique li va cridar que s'arromangués el bubú nou, si no el volia estripar . El negre ho va fer, bon tros més amunt de les cuixes. El
Comptoir

uns "avis de la Raça" que escopien a terra i —reminiscència jueva
— s'

estripaven les vestidures (que probablement aquells avis no posseïen).
Però, al

peu. D'un bot "Robí" se li va llançar a sobre i d'una sola
mossegada li

estripà la butxaca de l'abric. Els bitllets varen rodolar per terra i alguns

me'n varen donar una vegada. Un cadell. El primer dia d'ésser a
casa va

estripar -me uns mitjons, uns mitjons de seda natural que tenia sobre
una cadira...

volant amb força. Plou lentament en l'obscuritat. En treure un
cigarret

estripa el paquet, sense voler, i la resta li cau als peus. Té un ofec i
abaixa

vosaltres. Tampoc no us espanteu si després d'una pallissa algun
fanàtic

estripa el carnet. Penseu en aquest fet rigorosament històric que succeí
a una

d'esmena continuo essent aquell mateix infant que trencava
vidres,

estripava mitjons i reventava sabates jugant a la pilota els dies feiners,
els

vent i neu i s'abat amb una empenta insospitada. La tenda del
material s'

estripa i les tres tendes de pernoctació estan a punt de ser arrencades.
La boira

l'actitud cruel que aquesta mostrava envers tothom. El mateix dia,
Sofia

estripa les cartes del seu antic amic Lluís Roca i clou, pel que fa a ella,
la

sobre el record" que li dóna Salvador Valldaura i acaba per estripar les cartes de l'antic pretendent, perquè allò que només es pot
guardar és

aviat juraria que jo l'havia deixada dins la Bíblia. He estat a punt
d'

estripar -la però no ho he fet, l'he guardada dins la llibreta on escric tot
això.

he fet, l'he guardada dins la llibreta on escric tot això. Potser un
dia

estriparé la llibreta, però ara m'agrada llegir-la de tant en tant. CXIV

de veritat i de prudència: si la sentència resultava injusta, calia estripar -la; si justa, confirmar-la. Aleshores fou publicada aquesta llei:

forma d'espina de roser que servia d'arma d'atac i s'embestien
entre ells

estripant -se. La opinió dels pescadors és de que el gardi que és un peix
molt

nom d'escura-sarrons. Llur carn és molt esquisida i es menja
sense

estripar . La varietat becadell gros és del tamany d'un tort, d'un gris
pàl·lid, el

tot els de dretes es convertiren en una autèntica llopada
anticatalana

estripant , modificant, posant impediments, obstruint article per article el

un lleó que rosegava el gec d'un jove presumit sense aconseguir d' estripar -lo. Com ja hem fet notar, també és probable que els lleons de
la

al nostre Casal de l'Esquerra! I malgrat tot això, "El Flauta" ens estripà l'Estatut de Catalunya sense que Déu digués aquesta boca és
meva. I amb

del poble d'apetits més desenfrenats, se tiran sobre de la societat
pera

estripar la, puix la seua fam no té mida, y'ls qui li han despertada son
incapaços

sembrar de sal Catalunya, com a solució del nostre problema, als
que,

estripant -se les vestidures, deien que preferien una "España roja a una
España

un renec. Però una vella pregà: —Doneu-me-la, /jefecito\. L' estripen , doneu-me-la! I assenyalava, amb un dit nuós i trèmul, la
bandera penjant

Remarca el que ha estat i el que és. Els castellans s'escandalitzen.
S'

estripen les vestidures parlant en nom de la sagrada unitat de la Pàtria.
El

"guardades" en un fons de calaix barrejades amb altres projectes,
ont s'

estripen , es deuríen exposar en els corredors de l'Escola, a resistir el
lliure

creu aspada en el moment que un sayó el flagella y altre ab un
ganxo li

estripa les carns, completant l'escena les figures del Emperador y de
soldats. El

dones s'han clavat les ungles a la carn fins a ferse sanch, o s'han estripat els vestits a esgarrapades. Tal es la significació del verb

fa sant-rap, no s'omple 'l pap. Pop, rip, tip, estrep (d' estripar ), y altras... La /p\ també s'escriu entre /m\ y

'l més gran entre tots, no hi anavan los naturals pera no veurer
morir

estripats per las urpias d' un tigre á sos germans, ó degollats aquets en
la sorra

Manel Mirapeix. A causa d' estar la sèva carta molt mal closa s' ha estripat una gran part de lo que 'ns enviava: molt hi ha que s' ha
conservat y que

lo que aquesta carta díu, tot aixó es mentida... ¡Llestos!— Lo nunci estripa la carta en cinquanta mil trossos y torna á cridar: "En vista de
la

d'algun profit? Que esbotzessin portes i finestres, trenquessin
miralls,

estripessin matalassos a la recerca d'uns possibles diners amagats, que
malmenessin

i s'agenolla a terra perquè sap que tinc un gos per estripar -li el fetge i dos botxins per escapçar-li el cap,

mal, que torçâ un coll rebel que no us plavia o estripâ una freixura amb el punyal. I ben mirat, desfer-vos d'una nosa

us tinc sola, tan a la vora de les meves mans, no us estripés d'un cop el vel que vola, no us estrenyés els braços tremolants
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fos tan fina l'alegria que em corre a flor de pell, estripant el cordó de la beguina i cremant la misèria del burell.

no afluixarà aquell xiscle d'oreneta que semblava que anés a estripâ el cel. —Seca és la rosa de la pell rosada, s'ha

vestit de seda amb una perla de color cremat. Algú estripa una túnica escarlata, algú plora plorant una cançó, i

només un es passeja pel record: aquell que va estripar -li el vel de monja i ha begut l'aigua negra de la mort.

que jo tinc d'agrair-te-la en el fons, i és que tu em vares estripar la nosa dels escrúpols, dels ais i les raons. Vas

ni té un brivall per amanî una forca, ni dos mastins per estripâ un perdut. Ell vol fugir de l'aire que el denigra, vol arrencar

miserable i dura, si un home sota l'ungla del dolô, estripa el ventre blanc de la natura pensant-se que té tota la raó!

i l'agonia del teu cos no els cansa, ni les costelles estripant el pit, s'acostumen a aquesta esgarrifança de veure't

llums que vacil·lent, dolces quietuds... Una mica de boira que s' estripa en el penyal llunyà i esfereït. Ran d'aquell bót hi

plora, aquest vent maleït ho eixuga tot... Tot ho eixuga, ho estripa i ho esbatana, o vent d'horror! o mar desesperat! O

per ell no es fa mai tard. Si el cor de les misèries se li estripa , amb un traguet ja ha posat oli al llum; grata amb

companyia fins a l'hora de la mort. A canvi li demano un últim
favor: que

estripi i cremi tots els meus papers. Pere Ardèvol." Assegut darrera de
la taula

Li vaig parlar del meu afecte pel seu amic i com que encara no
havia

estripat els papers els hi vaig deixar llegir. L'endemà vaig ensenyar-li el
paper

. Té, aquí hi ha diaris. Del plec de diaris en vaig agafar un i en
anar a

estripar -lo per fer-ne pilotes i posar-les a sota de la llenya... tota una
pàgina

massa pel ritme del seu cor petit; com l'oreneta, que estripa el sospir de l'aire; com la ginesta, que aquests

peixos, que et refollen al voltant, els projectes enlaire i els estripes . Al pit, sal i suor, sang i llimoc, del riure de les dents fan

se embolican ab fullas de cep lligadas ab un fil y se posan al ast,
no se

estripan , y sota se posa una cassola ab llescas de pa per rebrer lo such
que

cóurerlos se embolican ab una fulla de cep y com no hi ha
necessitat de

estripar los, se guisarán del mateix modo que ja se ha dit de las
becadas.

practicará lo mateix que habem dit dels torts; advertint que
tampoch se

estripan . Anech ofegat. Despres de plomat y net se farán trossos, se
posarán en

de cóurerla, especialment en lo mecanisme de tráurer los
intestinos ó de

estripar la; ab tot no será inutil advertir als ménos práctichs
recomanantlos la

de borratxas ben senceras y limpias. Sopa de peix. (*) Escatat y estripat que sia lo peix se farán talls regulars, se rentarán y posaràn à
courer

y ben net se sofregeix ab oli tiranthi un pols de pebre. Llenguado.
Se

estripa y renta bè, se enfarina y fregeix ab bastant oli, y quant es fregit
ab la

de tots los expressats uns aman la sal y altres no, per lo que al estripar los, netejarlos y tallarlos se deurá tenir present, que segons la

rostit y no es necessari escatarlo, solament se traurán las ganyas,
se

estripa , y net que sia, se courá y rostirà ab oli y se servirá ab una
salsa de

que se fará de mostassa, oli, vinagre y escalunya. Salmò. Despres
de

estripat , se trau lo cap ab las ganyas, se renta molt bè y se posará tot
en una

tant ab unas plomas ab lo mateix adob. Salmò ab salsa picant. Se
escata y

estripa , y net que sia se axuga ab un drap, se posa en una olla y se
courà ab

lluenta; los altres son de un color fosch, y la sua carn sab á llot.
Se

estripa y trau lo fel procurant no reventarlo, se escata, se trauhen las
ganyas,

sobre una plata, tiranthi per sobre julivert y se serveix. Carpio
fregit.

Estripat y treta la escata, se fan oberturas de llarch per los costats, se
obra

ab lo cuydado de no arrencar la pell; despres se trauhen las
aletas, se

estripa y neta que sia, se posa en las graellas y com los demes que se
han

podrán servir. Sardinas y Saitò. Quant la sardina y saytó son
frescos se

estripan , se hi posa sal y fregeixen ab oli y se servirán aixi fregidas, ja

i entra dintre. Joan queda sol. Treu el paper. El mira amb disgust.
L'

estripa , amb un gest intranscendent. Mentre ho fa, s'acosta al seu
pati.)]

pel seu front cellajunt. Ernestina Què més? Valentí Va estripar el sobre amb una mà insegura; va desplegar el paper
febrosament; va

Pobre vellet! Elvira. Callau, Troca, callau! Barit. Estripau el llençol. El vellet Troca. Ai! Em roseguen la carn!

Vaig girar-me cap al Pinces i vaig dir-li, a cau d'orella, que m' estripés , i jo mateixa m'abaixava les calces i em passava la llengua pels
llavis

el paper que jo havia cal·ligrafiat, em prenia un arravatament d'ira
i l'

estripava per a recollir-lo gairebé amb superstició després. Sentia una
gran buidor

a ser el teu esclau... Però tu ets més vil que jo, tu no gosaries estripar el ventre d'un home, però el que fas amb aquesta mossa...
Samuel

a molta gent. No llegiràs els versets! [(Els pren de la mà de Marc i
els

estripa .)] Marc: Me'ls sé de memòria, criatura. Vols que te'ls digui?

de bojos. Us foto de nassos damunt del ciment. [(Debatent-se,
Maurice

estripa la camisa de Lefranc.)] Maurice: És ell. És ell, com sempre.

Ange· I tu ets un esparracat. Rupi· Ten compte que no m' estripis . Ange· Ficat la llengua al cistell. Rupi· Angeleta, no

Cor. Dol mortal per les ànimes! Una israel·. Arrenquem, estripem , aquests vans ornaments que ens lluen a la testa. Una altra.

l'horrible festa que l'impiu Aman ens té llesta. Cor. Arrenquem, estripem , aquests vans ornaments que ens lluen a la testa. [Una
israelita, sola.]

un sobre a les mans. Tanca darrera seu. Fa voltar el sobre,
perplexa. L'

estripa . En treu una tarja i un paper allargat i pulcre. El paper allargat
li
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ho entenc, tens el cagalló, asteca! Mendoza: Stewart, si baixo t' estripo . James: Llengua! Maureen: És un parany, no piquis.

Jo m'he alegrat tant de veure't! L'últim as d'espasa, el vam estripar en divendres, és així? Muller: Pendrem una copeta plegades.

resta. Només que tu miraves insistentment el rellotge i a mi se
m'havia

estripat un sobre. Escena vuitena [La Muller i les Senyores segona i
tercera.]

caràcter. Senyor: Disminueix, Marta. [(S'aclofa en una butaca i estripa la franja del diari; el desplega i llegeix.)] Senyora: No hi ha

1: Companys, ha vingut el moment esperat. Lampista 2: [( Estripant el llibre.)] Bandarra! Lampista 3: Visca! Ben dit. Lampista

Res a mitges! [(Arrenca el llibre de les mans del Segon i el
continua

estripant .)] Lampista 2: Cada emprenyat porta el seu fat. Lampista

de la mesquinesa d'un respirar tan mesquí, el regust del blau marí
m'ha

estripat la timidesa. I et tenia al meu costat, mig home, mig criatura,
mig gavot

la noya, ni ho podéu vos comportar, ni debéu permétrer qu' ella
torni á

estripar cuentos may. Roch. No; tèns rahò, si... veig qu' es cosa que s'

d' ell las unglas y feresa, y aquí mateix, á fe mia, tot seguit t' estriparia com sap ell ferho ab sa presa. ¡Oh! clava en mi ta mirada.
Responme

I ara, que vols que faci tota sola? Que no tens por d'havê estripat el vel? Digues, qui aturarà l'ocell que vola? Digues, Llorenç?

pels cabells, fa que s'ajegui. La besa furiós. D'una estrebada, li estripa la brusa. Se li tira a sobre, li estira la faldilla. Truca el telèfon.

[(Se'n va. Cecília queda sola. Mira la targeta, s'hi pensa, i acaba estripant -la a petits bocins. Seu i queda quieta. Entra Pere i li fa un petó
pel

No! Beatriu: T'estàs dessagnant. [Beatriu s'incorpora per estripar els seus vestits i fer-ne benes. Albert s'adona que Beatriu està a
les

sobre.)] És d'ell! Visca! M'he tret quinze anys del damunt. [( Estripa el sobre.)] Visca! Prou li conec la lletra. [(Llegeix amb gran
sorpresa.

: Ha! Ha! Ha! Aquesta és la carta que ella li havia escrit. [(L' estripa i en deixa caure els trossos.)] Arxivada. Així m'agrada més. Els
homes

per venjansa de mas penas, y cuytéu, perque las hienas s'
esperan per

estripar vos! Sibila. (¡Oh! ¡Estich perduda!) Joan. ¡Sí, sí;

venjadors al veure que Norbert ja no vol matar al Comte, y corren
junts á

estripar lo; mes Norbert al veureho s'adressa súbitament y privantlos lo
pas de

a casa van esser los gemechs, que'm van flosca bastó perquè
m'havia

estripat lo gech. Si són més lladres y més!... Ah! Jo'm vegés ab forças
pera

las torradas, que pera escorxar una ovella morta de la melsa, que
pera

estripar a un germà seu. No coneix la por ni'l remordiment. Lo pastor
del Pireneu

lo mellor, per mica de res que la contrariessin, se revolcava per
terra,

estripant se y embrutantse la roba, y no hi havia qui logrés ferli mudar;
s'avesà a

ovira, l' atansa prop del mar, y prenentla dins ses urpes, tot volant
l'

estripa , y del pedrer li trau l' ou d' or, que es maravella. L' ou d' or ja

y ab poca lley als terrossos que per guanyarse la vida hauria hagut
d'

estripar , se'n havia anat de Manresa, d' hont era fill, se dirigí á ferse
soldat y

busca, busca Malfet." "Y arrancava flochs de cabells al Lleig y li estripava la roba ab las unglas, y de goig reya de sa obra, y anava dihent
tot

mès ó menos simpatía per certa bandera, ó en altres termes, sino
l' han

estripada y desfeta quan ferho podian, pensis que sa conducta en las
derreras

no 'n fas cara de carcunda. —Sort en tens, que sinó aquí mateix t' estripo , diguè un altre, tot fent com qui vol tráure la bayoneta de la
vaina. —Si

compte, que los sèus parroquians, si ell ho aconsella, negarán una
firma,

estriparán un testament, disputarán los aliments á uns orfans, posarán
plet al sèu

furibondes, s'estirà'ls cabells, se colpejà violentment el rostre, s' estripà la camisa, tirà'l renta-mans per la paret fentlo a peces, y quan
no

El carreter, verinós com una avespa, s'esbrava cridant: —Així com
no t'

estriparen al naixer, butxí de gent de bé! Aviar les besties quan veu que no
hi ha

"¿Què hi ha? ¿Què volèu?!..." Ni'm coneixía... "Vinch a estripar te... ¿No ho veus?..." De primer va pregar, després
m'amenaçava... fins

anch que no hagués sigut així: si ningú hagués dit res, també
l'hauría

estripat com a n'ell... ¿Y dôs què? ¿Un pare no pot fer tals
escarments?...—

de la plassa de S. Jaume!... ¿Es á dir que no gosas á piular?...
Donchs jo

estriparé la grua. Si; si; y sens ferhi compliments. Sabs de que vé tot?...

lo mon dolent, tinch una verinada á las sangs que Deu 'm valga, si
no l'

estripo tot daltavaix, ja 'm pugui negar per mar y per terra! mes que
bretol!

totes les llurs forces. I els que no podien obrir-se lloc,
s'esbravaven

estripant el barret de l'infeliç, els papers que havia perdut en la seva
fugida,

ab son pare pera vindre al ball, mes, essent al carrer, ha caygut y
s' ha

estripat lo pantalon. Y al arribar aquí, 'ls tres interlocutors esclafiren á
riure

me satisfeyan eran els que tiravan a encoratjarme, pintantme
l'hora de

estripar al malfactor, que sempre assegurava qu'era molt pròxima. En
tal situació

á terra y allargant á la ratera tota la part de bras qu' ha pogut, per
no

estripar se la carn ab la tibantor." "Lo pagés no havía fet sinó arribarse á
"La

a les cortines que separaven el living del menjador fins a estripar -ne la vora, entraren, per fi, a la cuina, la Merche, que era la

barcada ne cau. Las onas regolfan, la nau giravolta, sa vela s' estripa , ne creix la marò, y en mig de l' escuma de l' aiga revolta,

mentres d' amor bateguin minyonas y fadrins: mentres la mar no estripi las platjas hont reposa: mentres lo sol amari de llum l'
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de mi, tindrà baralla que amb la punta només del ganivet a la boca
li

estripo la rialla. I tu amb mi, repenjada del meu braç o arrossegant-te
per la

vol casarse! Ma. Ara vés! quina imprudencia! Y si 'ns 'guessim estripat ? Trenca. Valga que ella luego ha entrat. Ma. Amiguet,

Mira! [(Ràpida, amb violencia, li descorda d'una revolada, quasi li estripa la roba, deixant-li el coll al descobert.)] Amb rabia les meves
dents

compromís. Ho desitjava fermament. Maldava per arribar a la
redacció i

estripar el reportatge, el darrer intent d'esborrar els vestigis d'una
escena

indignació, indiferencia!... [(Alterat.)] Felissa. No, no ho estripis ; el moment d'obcecació't passará, vulgas calmarte; potser
demá la ploris

perque com no t' entendrian no 't tornarian resposta: estripa vestits de seda, óbrat pas á cops de colsa, y no

y al ésser que tocava al núvol l' agafá ab dures quimeroses mans y
l'

estripá ab féres y danyines ungles. Mes lo núvol torná á juntar sos
plechs y

me visca, perque si 's mor (¡pobre de vós!), allá hont vos trobia
'us

estripo —exclamava l' aucellayre. —Bé! home, bé! —Feya mig rient lo
de la gossa

cel de llurs esperansas. Ab tot: volent sortir de duptes, habia
resolt

estripar ho d' un cop y saber del cert á quin joch debia estar, per' aixis
posar

escorre; vingueren mos amichs... ¡no 'm conegueren! Estriparen plorant sas vestiduras, y set jorns y set nits, sens badar

de puta li donava un kleenex darrera de l'altre, però la mare els estripava tots, deia que no estava acostumada a mocar-se amb mocadors
de paper, i

deia la seva mare. Perquè la germana havia mort el mateix dia de
noces,

estripada sense voler pel seu home, de tan prima que estava i de tanta
fam que

tinc cap fotografia de la Maria. Quan va passar allò que va passar,
vaig

estripar tots els retrats, m'hauria fet mal de mirar-los. No hauria
suportat els

del Paral·lel, el bandarra. —...i, per tot el que passà després, vaig estripar -ne els retrats, vaig donar a una veïna la seva roba. Volia la
casa buida,

faré règim. Torradetes i arròs bullit. Res de confitura de taronja. —
He

estripat els papers que vaig escriure en venir a casa seva, no valen la
pena. Crec

del moscatell. Ildefons [(Disposat a sortir.)] O juguem tots, o estripem les cartes! Verònica [(Davant de la porta, amb els braços en

agafa la pell del rostre de la "dona jove", que estava per terra i l' estripa violentament. 2 surt plorant. 1 crida.)] 3: I

l'embalum i de parir una nena molt cridanera que s'obria pas a la
vida

estripant -li l'entranya. Aquí s'acabava la vida de la pobra Francina que
moria de

vigilant, que començava a bellugar-se. Es decidí: li tragué la brusa
i l'

estripà a trossos. L'emmordassà i lligà. Per precaució havia deixat el
fanal una

Com el talonari va arribar a mans dels individus, per exemple... —
El vaig

estripar . Ja no em servia de res... Va fer un gest infantil de disculpa,
que no

on sortirà... Ràfols: Això seria suïcida! Es pensarà que estem estripant la seva obra, m'obrirà el cap a bastonades! [(Esverat.)] Dolors:

Té cataractes! Estúpid, més que estúpid! [Li pega un cop a
l'esquena i li

estripa el full.] I treu-te aquests bigotis, ridícul! [Antonietta se'n torna a
la

un pomell de flors. Davant d'aquest atreviment, la mecanògrafa
s'enutja,

estripa la carta i llença a la paperera les flors. Desolat, Charlot anirà a

en la realitat, la tercera. N'he fet un parell de proves i ho he estripat tot quan ja havia escrit algunes pàgines. Una de les proves més
palpables

idees? Saps què vols però no hi ha manera de dir-ho i comences a estripar papers i no ho aconsegueixes. De vegades et falta una data
insignificant,

si tens sed, vells que axalaren las áligas de Fransa al estripa m', verges que ploran ton delicte, y torsen pot ser

difundint l' incendi per totas parts, entráren á la bayoneta, burxant
y
estripant á quantas personas trobavan pels carrers sense diferéncia de

defensors,

dents. Esquinçà pantalons i armilles, atacà el maniquí de la
sastreria i

estripà les faldilles de la sastressa abans d'aviar-se com un llamp pel
carreró

i lo que es les soles de fusta dels esclops us puc assegurar que no
les

estripava . Quan ell entrava a estudi ls dies de pluja, el mestre, del seu
despaig

devant Bisanci acoti 'l front; que lluyti, qu' esqueixi carn, qu' estripi y esmicoli lo poder enemich; tot abrassantse l' anatólica gent,
tothom

cada ú. [(Tiran las mánegas.)] No tan fort qu' es de basar y l' estripareu . Guipat. Eh, tréula ab cuidado. [(La treuhen quedantse una

Sense dir /domine labia\, mossegan, tiran, estripan , y méntres tots ells s' atipan, Manso pateja de

per mi tot sol, Si aixis com ja tinch lo cap jo pogués trobar la cua, estriparia la grua d' un modo que sols Deu sab. Vejam, pensem un ratet.
Un

copejen, te picolen, Te degollen, t' escorxen, te magulen, Te estripen , te cossejen, Te confongan, te tállen, te aturrullen. Y ls'

i ventre ple, amb les ungles esmolades esgarrapa i estripa els condemnats. Ells com gossos fan tristes grinyolades i al

m'acorralen; obren la gola contra mi, com un lleó que estripa i rugeix. Com si fos aigua m'escolo, se'm deslloriguen tots els

i, pera més rabia, fins el Feyu, coquí! no sortí a defensar-lo i estripar -ne algun. En tant, la nit espessa s'extenia arreu, plena de
misteri i de

brunzí sordament: —Si la toques mai més amb un caire d'ungla, t' estripo d'alt a baix! Com hi ha Déu al cel! I, fent mitja volta, el deixà

posat molt d'hora, car es veu algun bassiol. Cap a mig matí els
núvols s'

estripen i surt el sol. Un gran vol de gavines per damunt del centre de la
ciutat;

es va posar les ulleres, es va mossegar el llavi i amb un cop de
geni va

estripar la pàgina. CAPÍTOL XXXVIII Oh Slawkenbergius! Tu,

que la delicada xarxa del teixit intel·lectual s'hagi esquinçat i estripat en mil parracs. No estava tot perdut. Beneit, ximplet, una
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bestioleta
la meva demostració, deixeu que us digui només que el capítol

que he
estripat , i que si no ho hagués fet estaríeu llegint justament ara en

comptes

germà Toby i anirem al nostre pas. Doncs bé, el capítol que he
hagut d'

estripar descrivia aquesta cavalcada, en la qual el caporal Trim i
Obadiah,

una cana per prendre's les mides, és nan en més d'un sentit. Amb
això d'

estripar capítols passa el mateix. CAPÍTOL XXVI —Que no ho

? —De cap manera —va dir ell. —Perdoneu —vaig dir—, primer
m'heu

estripat les calces i ara us voleu quedar amb la butxaca. En canvi, si de
primer

fulminant de portar l'escaramussa en les seves disputes —aquí
punxo, allà

estripo —, que tothom en rebia alguna estocada per recordar al seu
moment. Si hi

estirar pels cabells, mantenint-li la cara enterrada en l'herba. Li
vaig

estripar les bragues, amb la mà li vaig refregar el sexe pilós i raspós:
tenia

el full en blanc. Comença. —Estimada Marta. Però arrenca el full i
l'

estripa ; més ben dit esdevé una pilota incòmoda que no sap on llençar,
al final a

seu deure —fa Herr Klenz el compliment màxim, acomiadant-lo. El
policia

estripa el sobre, un únic full a l'interior. En clau, naturalment, però

retenir prenent-lo pels braços, el van sacsejar i amb violència li
van

estripar i arrencar la casaca. Rousseau, se'n va desfer amb una
imprevisible i

la sang del camell era allí, entollada, fumejava enlaire, el cos
estava

estripat per molts llocs. No van poder resistir; aviat van tornar-hi a ser;
altre

del dia, per què començava a passar hores i hores fent poemes
que després

estripava desesperat; per què havia començat a aficionar-se a les
sessions del

va quedar glaçada, no, no, Miquel, que et mataràs, i aquest
pensament li

estripava el cor i això seria impossible de resistir, i quasi va dir deixa'l,

—: Signa aquí. Jo vaig agafar el paper, com qui el vol examinar, i
el vaig

estripar , sense dignar-me llegir ni una paraula d'aquella vergonya. —
Maricó de

que no pot fer altra cosa) agafa els fulls on ha escrit el conte, els estripa per la meitat i estripa aquesta meitat per la meitat; i així

cosa) agafa els fulls on ha escrit el conte, els estripa per la meitat i estripa aquesta meitat per la meitat; i així successivament fins a fer-ne
miques.

—No teniu cap carta seva per a mi? —No senyor. Us escriví, però
després l'

estripà . Considerà que era perillós per si jo després no arribava, per si
passava

la casa envaïda per gent del jutjat. Tot era damunt davall,
acabaven d'

estripar la màrfega del llit a ganivetades. Va intuir a temps que el Joan
perdia

llei la llei de no haver estat un músic negre la va estripant el llamp de la trompeta. Comença amb fúria Remember

rebolcada en la platja per onades gruixudes que estripen el teu vel. Els errors dels morts Vora meu algú parla dels errors

per una rabiosa ferocitat, els gossos s'abraonaren contra l'amo, l' estriparen a queixalades i, a continuació, es feren la feina els uns als
altres. En

altra manera. Vols emprovar-t'ho? —Sembla molt delicat. Qui sap
si te l'

estriparia . —No és pas tan delicat! Vols? —No ho sé... Em faria vergonya!
—

una gran disputa, i, segons deien els veïns, ell va estripar quatre coixins. Deu dies infernals de brega els van deixar

de tórtores llunyanes, folles en cels esgarriats, han estripat l'abisme llis dels dies. L'aigua s'escola, lenta, pels tossals

estat un Hèrcul meravellós. Podia haver fet un paper que em fes estripar un gat, o un que fes tremolar cels i terres. El rocam furiós i

la lluna brilla amb molta gràcia. [El LLEÓ estripa el xal de TISBE i surt]

arreglar-hi moltes coses. NORA: Ah, tant de bo pogués estripar -lo en mil bocins. MAINADERA: Per què ho diu, això?

LINDE: Evidentment. NORA: I els pots estripar en mil bocins i cremar... aquests papers odiosos! SENYORA

amb vivesa: Aquesta carta, no l'ha de rebre mai! Estripi -la! Aconseguiré els diners. KROGSTAD: Perdoni,

mirar. Per a mi, tota aquesta història no serà res més que un
malson. (

Estripa el document i les dues cartes; llença els papers a l'estufa i
observa com

preciosa en nom meu i que jo mateixa, amb les meves pròpies
mans, l'he

estripada . (Estripa la carta.) FLAMMINIA: Què? Però que

nom meu i que jo mateixa, amb les meves pròpies mans, l'he
estripada. (

Estripa la carta.) FLAMMINIA: Què? Però que t'has tornat

Com vulgui. FLAMMINIA: No li diguis que ha estripat la carta. EUGENIA: I tant que li has de dir. Tognino,

VELL treu del contenidor una bossa que acaba d' estripar . S'asseu per terra i en treu una llauna de sardines oberta.)

NOI: No et tinc por. HOME GRAN: Estripa el paper i vine amb mi. NOI: És un mirall!

que em sap greu de fer-ho avui, marejat com em senti, i amb
mitges ganes d'

estripar aquesta carta que t'escric... O de plantar la punta del meu boli
dins la

nostra incertesa, la nostra ignorància, el que sagna, el que
esquinça i

estripa , el que arroenta, fins que s'aturi l'última centella? I punt sense

Pausa curta. Aixeca la carta.] Això no ho has vist mai, ¿m'entens?
[

Estripa la carta.] Seré advocat, Joe, seré advocat, Joe, seré un maleït

i els perills de conservació, ja que la seva mare té una tendència a estripar i llençar papers (88). Es tradueix en una obsessió per justificar
el

que es posa dret, entra al vestíbul, torna i estripa el sobre del telegrama, el llegeix en en ven alta: «Estimat
Pepet...

grup de companys...» Un grup de companys... (Pausa.) Bé, bé... ( Estripa lentament el telegrama.) Se sent música, una estranya melodia

i he vist veles volant damunt de l'ona que massa vent estripa i submergeix; i he vist llebrers, per massa lleugeresa,
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són ja ecos anacrònics d'un passat llunyà quan es creia que Déu
va

estripar Rahab en trossos i va fer-ne el món, com Marduk ho va fer amb
el cos del

ell va denegar cap lligam amb ella. La van llançar a les feres per
haver

estripat la capa i la garlanda d'un home de certa distinció que havia
intentat

CLAUDIO. Exacte. LEONATO. Ui, va estripar la carta en mil trossos, enfadada amb ella mateixa d'haver estat
tan

cultura catalanes. L'acció tenia altres aspectes: escamots que
anaven a

estripar exemplars de La Vanguardia davant de locals públics. A

En la mateixa Santa Sofia, hom pogué veure la soldadesca
borratxa

estripant tapissos i catifes de seda, trinxant amb fúria els llibres sagrats i

La matemàtica li havia renovat els desigs de viure. Kolfskehl estripà les seves cartes de comiat i reescrigué el seu testament a la
llum del

en un cercle a base d'estrènyer, estirar, plegar o enrotllar (però
mai

estripar ) el full de goma. Però el quadrat mai no podrà transformar-se
en una

terrible) i té la necessitat —no sé si biològica, fins i tot— d' estripar de tant en tant. Això sí, no s'equivoca mai. No dirà que el Llovet
ha fet

de sortir a l'escenari. Urgent, air mail, des de Viena. El va estripar amb impaciència. Havia quedat preciós, el llibre. A la portada,

estafador estafat. Conscient que l'home encara era viu, Barukh
Anslo va

estripar -li la roba. El secretari va fer un gemec que es va convertir en
ranera.

ho portaràs tu personalment al meu fill gran. —El senyor
Friedemann ho

estriparà . —Diràs a Wilhelm Friedemann —va recitar amb veu cansada,
interrompuda

U feia amb satisfacció les últimes xuclades de la seva vida, Dos estripà els dos sobres per obrir-los, cosa que no li va semblar gens bé a

Per dintre vaig notar un ensorrament, com si un tel intern se
m'hagués

estripat o el cor hagués canviat de posició. ¿Aquell fraret navarrès, en
Xavier,

la tècnica com una fatalitat de l'època moderna i oblida que
l'arada, que

estripa la terra, ja és domini i artifici i que un intel·lectual de l'imperi
romà

d'estudi. A Günzburg, al convent on estava amagat, no arrencava
ulls ni

estripava vísceres, i no crec que patís crisis d'abstinència; es devia
comportar

furor, va començar a agafar els llapis, plomes i llibretes de Sandrin
i a

estripar -los, fer-los miques i tirar-los enlaire i per terra. Al final, fent

, que es nega a fer-se un cau entre els plecs de la xarxa i es debat
per

estripar -la i arribar al fons del ser, que la xarxa amaga. Sovint, com en
el cas

nostàlgica, és incapaç d'aquest autèntic escepticisme o d'humor. Estripant un vel rere l'altre de totes les filosofies i les ideologies, Cioran
es

l'última muda i que pot arribar a durar tot un dia. La pell del tòrax
s'

estripa pel darrere del cap, que s'allibera, mentre la pell restant es va

primera. Per a l'elaboració de la pasta calia classificar el drap i estripar la roba en petites tires al "triador" o "esquinçador". La tria,

Caifas pot haver estat també la causa involuntària que el seu gest
d'«

estripar -se les vestidures» (Jo 18,24), sigui el símbol de la persona

dels genolls que són turons còmicament bellugadissos i n' estripis , primer, un braç sota la gira i, després, les cames,

«Dóna'm la mà.» Una fermança que intueix que allò que se'ns estripa dia a dia ens serà sempre sencer quan la son ens cridi. EL

torna a donar un cop d'ull. S'aixeca i va cap a la finestra amb el
paper.

Estripa el paper i llença els bocins per la finestra. Torna als seus papers.
Es

sent.) Saps quina manera té el Marull d'estudiar-lo amb
deteniment?

Estripar -lo perquè no interfereixi en les seves tesis. O sí que ets idiota!?

gros i les mans amb grans ungles; arrapa els esperits, escorxa, estripa . La pluja els fa udolar com a gossos; amb un costat

totes les cartes, menys una. No pot ser... Molt nerviosa, l'obre estripant -la. En treu una carta i la comença a llegir àvida. VEU

per riure. LA MARE CORATGE, agafant un pergamí i estripant -lo pel mig Eilif, Schweizerkas i Kattrin, a tots ens podrien
estripar

pel mig Eilif, Schweizerkas i Kattrin, a tots ens podrien estripar d'aquesta manera si ens deixéssim arrossegar massa endins en
una guerra.

He venut al regiment totes les benes que tenia. No voldràs que estripi les meves camises d'oficial per a una gent com aquesta.

amb la imatge d'un lleó que mossegava el camal d'un jove sense
poder

estripar el teixit, de tan resistent com era) i el Magatzem Las Columnas,

nou anys l'esborrany al calaix. Si no el fas públic, sempre el
podràs

estripar , mentre que el doll de veu que s'engega no sap tornar enrere.

no ho podies millorar, després de dos o tres intents frustrats, et
feia

estripar l'esborrany i tornar a afaiçonar uns versos mal tornejats. Si
t'estimaves

els fulls de cel·lulosa verge en la pila, és convenient remullar-los
per

estripar -los més fàcilment amb les mans. Els fragments, com més
petits millor per

que es doni cops; al treure l'ham hem de procurar fer-ho amb cura
sense

estripar i en la direcció contrària a la d'entrada; si és convenient cal
utilitzar
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 CONCORDANCES D'UN
LEMA

 

  

Lema:  esquinçar V Freqüència total:  665 CTILC1

tibant, que una hora o una altra li hauran de cosir la pell, quan
se li

esquinci de cop per diversos indrets. No lluny de la reina, la feredat de

sens dubte humit a trenc d'alba, li falla o li rellisca, temem molt
que

esquinçarà el paper. Una nimfa A trenc d'alba, la joveneta s'ha llevat de
l'herba

deixà el llibre, sortí de bell nou al balcó i mirà la nit. Un llampec esquinçà l'espessa massa d'ombres i il·luminà el carrer i els edificis del
davant

un moment i es gratà l'espatlla, arran del muscle amb un soroll
com si s'

esquincés un pergamí. S'assegué i començà a treure's les mitges. Tino
Costa tornà a

amb què els peus ensopeguen i sagnen, les romegueres on
s'enganxen i s'

esquincen els vestits; els sots que és forçós rodejar; els espadats, els

les senderes, saltant marges, malmetent-se els genolls contra les
pedres,

esquinçant -se les robes i fins les carns en les romegueres. Tot, en la nit,
semblava

sentí sotragat com un arbre fins a les entranyes, fins als ossos;
sentí

esquinçar -se-li la carn, rompre-se-li les dents i córrer la sang calenta pel

terrible, enmig d'aquella ensulsiada en la qual semblava com si
una mà li

esquincés sense pietat les entranyes. Quan no quedà ningú al carrer,
Maria Àgueda

se, agafa el sobre que li cau de les mans i que ha de recollir de
terra, l'

esquinça per un extrem i en treu un full que sembla en blanc. Però més
blanca

no podem deixar les coses així. Cal prendre una determinació. —
Podríeu

esquinçar l'imprès —proposa ell—, com si no m'haguéssiu trobat a la
casa. —Perquè

i ens fa claudicar la passa. Enlairem banderes solitàries, per a
després

esquinçar -les i amagar amb llurs parracs les nostres febleses. D'altra
banda, la

o si és plata, freda com la insistent finor del bisturí que esquinça l'úter amb la imposició de l'excessiva vida, o també

del temps. Serà un moment molt curt. És un moment, i ja s' esquinça , com la seda marcida, que tapissa un sofà vell. No

el xiscle d'una cinta de serra: el plor d'un nen esquinça violent. "És potser el nen que no hem fet, i que se'ns

arbre aleshores gloriós, cridava que s'alcessin els vents, per esquinçar -los. Ara somriu ferida: la deshonra de fer-se cinc

amunt i les mans obertes com si l'entremig dels dits se li hagués
d'

esquinçar i se'm va tirar a sobre fent, uuuuuuuu... uuuuuuuu... Vaig
arrencar a

ensorrat d'aquella pobra vella, per poder respirar; sentí com si se
li

esquincessin els pulmons de dalt a baix, i vomità materialment un sanglot

com es fa amb un viciós. M'obligaven a estudiar davant d'ells. M' esquinçaven tots els papers amb ratlles curtes. Ja era tard. Jo feia els
versos

a destruir-los un per un. Anava arrencant els fulls de la llibreta,
els

esquinçava a bocins petits petits, i els llençava pel balcó. L'airet feia
voleiar un

prengueren el camí dels versos. Més n'hagués tinguts, més
n'hauria

esquinçats . Era un deliri de destrucció més fort que jo; era una necessitat
que jo

tan sensible a aquella criaturada? Altres dies m'exasperava
d'haver-los

esquinçats . Em feien l'efecte d'una munió de gèrmens, de prometences
que jo havia

va dir. Jo, per tranquil·litzar-la, vaig agafar el manuscrit i el vaig esquinçar al seu davant... Què hi feia destruir aquell intent, si ara em
semblava

heretà en son flanc. Les hores turmentoses ma vida han esquinçat ; cruentes o joioses com serpents verinoses

dona sola, forta, d'una gran brunor obsessionant. El maillot se li esquinçava , entre les cuixes, en fer una contorsió. El plaer de caminar Ens
vàrem

ell. Àdhuc havia esbossat una carta, en mal francès, que tot
seguit vaig

esquinçar . "Si no et respon, m'havia dit, ja et tanques la porta de casa
seva.

terra, on s'empolseguen, i s'espolsen les fulles seques. Algun
vestit s'

esquinça amb sets o forats. La placeta deixa la quietud i la son per als
altres

dos graons i t'acollirem en els nostres braços, les nostres
besades t'

esquinçaran la carn fràgil i aleshores coneixeràs l'oblit, l'oblit que
proporciona la

mateix? Les paraules que dic són massa grosses per a la meva
boca, me l'

esquincen ; el destí que arrossego és massa feixuc per a la meva
joventut, i me l'ha
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a llur so respon l'exèrcit amb un gran crit que de l'Infern esquinça la volta còncava, i, enllà, esparvera l'antic reialme

pedra, pedra mesclada amb foc, el cel egipci han d' esquinçar , rodant damunt la terra i devorant-ho tot pels llocs on rodin;

flor segura de la necessitat. Cap a migdia havia deixat de ploure,
el sol

esquinçà els núvols i es mostrà fresc, tendre, rentat de nou, i acaronà
amb els

pondre. Dos corbs passaren damunt nostre i llurs ales xiularen
com si s'

esquincés un teixit de seda, com ara la camisa de seda d'una cantant. El
crepuscle

acotar-me damunt el paper, em vaig posar a parlar-li, amb la
intenció d'

esquinçar la xarxa de la pluja i de conjurar la pena. "Estimat, t'escric des
d'una

de l'església i es bellugava com un peix, treia escuma,
blasfemava i

esquinçava els seus hàbits... —Té trenta-cinc anys —afegí l'abadessa
sospirant—,

cara flonja i arrugada, i la cinta vermella del seu coll estava a
punt d'

esquinçar -se. —Et vull dir una cosa a cau d'orella —mussità llançant a
Zorbàs una

—Mateu-la, mateu-la! Dos xicots se li abalançaren, la van agafar,
s'

esquinçà la brusa negra de la vídua, brillà blanc, com la neu, el seu pit.
La sang

la roca, tremolava: un somni, un cop de fuet, com una inspiració,
m'havia

esquinçat l'esperit: Em vaig veure a Atenes pujant tot sol pel carrer
d'Hermes.

immortalitat per l'home. En despertar-nos del més profunde dels
sòns,

esquincem el teixit de teranyina d'algún somni. Tota-vegada, un segón

I aixeca alta l'espasa que flameja i tots els vels de boira i de
núvol s'

esquincen . Riu el sol en la blavor del cel, com si acabés de néixer i encén
damunt

només un pobre pare en destret i agonia. I baixà escala avall
alienat,

esquinçant -se la vestidura, esbarriades la barba i la cabellera, plorant a
llàgrima

que la punta li sortí més d'un pam per l'esquena. Un gran bruel
d'agonia

esquinçà l'aire. I tal com la vela, que en fallar el vent es desinfla i cau

constant de la canalla; a voltes el so impetuós d'una trompeta
trenca i

esquinça el silenci. En la cambra les dues germanes s'esborren perdudes
en

impertinent! Llavors sembla que l'esguard vellutós de la
donzelleta s'

esquinça ; els ulls desapareixen sota les parpelles i altra volta tot son
cos

núvol de fum —oli, tabac,— sura damunt els bevedors i de tant
en tant, al

esquinçar -se, destaca un conjunt de cares vermelles. A cada pal hi ha
un llumet, a

Eternitat i unitat que podèm gaudir are mateix. Aqueix és el vel
que

esquinsa l'artista, per una doble renuncia. Quan l'artista ha fet sensible
el

dents i unglejant i esgarrapant en la cara del germanet, com si
volgués

esquinçar -la, destruir-la. Fou el pas d'un llampec, però la Tecla sempre
més

i les merles en les branques, dementre els núvols, que el vent
agombola i

esquinça , dibuixen en l'atzur del cel la més fantàstica, la més
inversemblant i

féu dúes o tres cartes en aquest sentit, les que, després
d'acabades

esquinsà ; fins que, donant sortida a l'afany d'expansionar aquell cor
que bategava

ja que María Gloria, si havía fet dos o tres cartes de atenció que
havía

esquinsat , per la que definitivament envià al correu havía escrit més
d'un

per la banda de marina. Aviat els prims tels de boira varen ser esquinçats i esvaïts: un raig de claror entelada va arribar fins als peus
d'en Roc i

al caliu de sa llar, preparant-se a cuidar-lo moltes setmanes. El
sol ja

esquinçava els núvols que li havien emboirat la sortida. Interior Érem
quatre i

feia amb la llum dels arcs voltaics una fina opacitat d'ambre que
s'
esquinçava amb violència a cada crit dels venedors castellans dels diaris

castellans

i de paraules a l'estiu com a l'hivern. I ara, la seva calma
ensopida s'

esquinçava com un tel, i les coses que —de no ser la Madrona una dona
tan neta—

—Ja s'ho pot en dur. I les terenyines que havia anat teixint el
silenci s'

esquincen entre les agulles d'una conversa que es reprèn. V En tocar les

. Fa dues ratlles i llença el paper. Un altre paper, i fa el mateix.
N'ha

esquinçat qui-sap els fulls quan un n'hi ha que es salva. És una lletra
molt curta,

amb un fil de veu: —Sigui vostè qui sigui, no seré pas jo qui ha
d'

esquinçar aquest vel deliciós de misteri en què s'envolta. Per mi ja és
prou

crit d'esglai, sord i esquerdat, el que brollava de llurs estalocs,
que

esquinçaven el vent. Tota la naturalesa s'unia al gran desvari: aire, terra,

Però què anava a fer? Què anava a fer? Ell, bandejat del Paradís, esquinçar el vel, amb què Déu piadós havia cobert aquelles ànimes?
Qualsevol

no, els homes no saben prou de perdonar... i per això no hi tenen
dret a

esquinçar -lo. És un vel sagrat. Esposa, mare, filla... a totes les havia
amades

flonjo, sota uns arbres flonjos, en una flonjor de penombra no
gens

esquinçada per una concurrència indiscreta. Un carruatge que passi a
pleret o una

anireu trobant les branques trencades que, tot fent camí, els
elefants

esquincen amb la trompa. Els elefants marxen en filera índia, però, de
tant en

teixidor— una franja: així com la gola d'un osberg tindrà ell, que
no s'

esquinci . I al capdavall, al volt de la randa, hi faràs tot de magranes de
porpra

d'un osberg; i tot al volt de l'obertura, hi havia una franja,
perquè no s'

esquincés . I a les franges de baix del mantell hi feren magranes de
porpra blava i

resta molt del que deia i del que pensava l'home quan encara no
havia

esquinçat el vel d'aquelles aparences, i com encara nosaltres mateixos
som per raó
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Rubèn tornà a la cisterna, i vetaquí, Josep no era a la cisterna. I esquinçant les seves vestidures, se'n torna als séus germans. —El noi no
hi és —deia—

de mon fill! Una bestia fera l'ha devorat! Trocejat, trocejat és
Josep! I

esquinçà Jacob ses vestidures. I posà un sac sobre els seus lloms. I
plorà sobre

més petit. I fou trobat el beire dins el sac de Benjamí. Ells,
llavors,

esquinçaren llurs vestidures i carregant cada ú el séu ase, s'entornaren
devés

i en el /Moulin Rouge\ d'en Guinea, del raig de llum que esquinsa les tenebres en l'escena d'en Xiró, o de la llantia que il·lumina

el rodamón l'abandonà, cansat d'ella. Els crits de l'enganyada esquinçaren el silenci del capvespre i arribaren fins l'home, que corria rost
avall i

il·luminant amb feblesa una estampa de Sant Sebastià: cos
d'adolescent

esquinçat per fletxes diminutes com picades de vespa. La vella dormia...
A la

tarda clara, quan et va semblar que la dolça emoció sentida faria esquinçar a l'Enric el vel del misteri. —Vols saber qui sóc, Pina? —li va
preguntar

automàtics, amb els quals l'home es regeix sense pensar-hi— era esquinçada o perforada un moment per un fet exterior. Així, a Provença, el
pas d'un

el sé." "Per al qui sap llegir la vida, els esdeveniments actuals
han

esquinçat tota habitud de pensar, però deixen entreveure més que mai la
bellesa i

¡Qui sap com s'ho pendria, ella, malhumorada com solia estar!
Aneu!

esquinceu -li, de cop i volta, el vel de les tristeses amb una proposició
esveradora

tot, de velar-li aquella mirada hegemònica que, travessant el vel,
l'

esquinça com esquinça la melangia que li entelava els ulls en el precís
moment de

velar-li aquella mirada hegemònica que, travessant el vel,
l'esquinça com

esquinça la melangia que li entelava els ulls en el precís moment de la
mirada que

igualment el borbó Felip V a l'època de la guerra de successió
quan va

esquinçar el llibre de les nostres constitucions, fent-lo cremar a la plaça
de la

s'haurà esborrat de la memòria d'aquestes persones la ràbia amb
què foren

esquinçats els dibuixos de Miró exposats, per primera vegada, a les
Galeries Dalmau

això que avui va força retrassada. A la tarda fem les paus. Els
núvols s'

esquincen per deu indrets i de tant en tant es deixa veure una ullada de
sol.

petit i anques monumentals passejant-se per un prat amb uns
arbres que

esquincen un bocí de boira. La tardor, aquí, és una cosa serena, lineal,
sense

fàcil. Pobre de mi! De vegades a mig escriure la primera ratlla ja esquinçava el paper. Ho tornava a provar... Hi tornava encara. El neguit de
la

ignorada, deixant precipitar-se endins un raig de sol esplèndid
que li

esquinçà l'esguard. No obstant, encara va poder distingir-hi certa petita
figura

et diré una cosa: Es publiquen coses més dolentes que les que
vaig

esquinsar ahir; el que hi ha és que els seus autors les saben fer valdre i
jo no...

fúria dolorosa que ratllava a la demència. En un moment
d'aquests havia

esquinsat els seus manuscrits davant Joan Antoni. En un moment
semblant havia

del bosc. Fins que els més vells s'aixecaren i amb un gran gest
tràgic s'

esquinçaren les vestidures i s'escamparen cendra per sobre la calba lluentor
del cap,

cops de peu sobre el trespol i de puny sobre les taules. Maria
Pia, bo i

esquinçant -se-li les entranyes davant d'aquella certesa fins ara dubtada,
anava

qui sap on queia. En Tomàs es posà una mà a cada costat de la
boca i

esquinçà la fosca amb els seus bruels: —Ooo... oh! Ooo... oh! Ooo... oh!
—

Lluïsa llur teranyina de desigs que ella no era prou innocent per a esquinçar . Segons els experiments del Doctor, les ones alfarrianes
només es

avall, del tocador a la Sala, a dins i a fora de les llotges, esquinçant -se els vestits amb el fregadís, la vista escampada, alhora
amatent i

els estels d'En Tomàs de Bajalta, el del gamarús i el ratolí i tot,
foren

esquinçats o enxarpellats. Però el dia que l'estel de presa estigué a punt, i
que el

el paper, el jove del pantalon blanc, bo i procurant, curosament,
de no

esquinçar la noia. Així ja hem aconseguit quelcom. Després, Kropp
proposa: —Podríem

llegir el seu intent quan venia. Plantes arrossegadisses i
espinoses li

esquinçaven les sandàlies, però ella caminava endavant, tota cuitosa. Els
cérvols,

tota la humanitat. Cauran totes les parets, s'encendran tots els
llums, s'

esquinçaran tots els vels, s'esvairan tots els secrets. La vida sencera de
cada home

canyes. Sobre els ossos de les anques, la pell sembla que es
podria

esquinçar . La seva flaquesa de cames prové del fet que pateixen de fam
d'una manera

fa un soroll estrany en caure dins d'una bardissa —com si alguna
cosa s'

esquincés . Des de diversos llocs del rieral m'arriben unes riallades
imponents.

petit i anques monumentals passejant-se per un prat amb uns
arbres que

esquincen un bocí de boira. La tardor, aquí, és una cosa serena, lineal,
sense

fill". "¡No vingues a buscar-me, fill meu! Escrivint-te he d' esquinçar -me molts vestits que, travessant els anys, he anat entallant-
me per al

el silenci, des de no es sap quines carrilades. Aloses insospitades esquinçaven l'aire amb llurs vols, commovent-lo de trinats. A sobre de cada
arbre

l'espera. Ja no pot més: s'acosta a la Lupe i, d'una bursada, li esquinça el vestit. Pugnen breument i ell l'ajeu a terra. Li dóna un cop
fort a la

fulles mortes de damunt de l'aigua —una teulada de colors esquinçava a cada cop de rem. De l'aigua pujava un respir que m'abaltia.
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rovellats que s' Més enllà

fer-hi passar un fil d'aire, però l'aire s'havia espessit i la boca se
m'

esquinçava pels costats. I quan ja no vaig poder respirar gens i vaig sentir
que tot

fes quatre nusos que ara sembla que tot cau... que potser s' esquinça , estreny la trama que et veuran de fora... apa, apa... corre
més amunt

en el seu curs, s'escalfa i per això pren un espai més ample, esquinça tot allò que la cenyeix i irromp convertida en vent. Vent quasi
sempre de

condensat en núvols amb la mateixa força amb què a la nostra
vista solen

esquinçar -se els núvols, i d'aquesta topada de núvols i del corrent d'aire

dret davant d'ell, forceja cap dalt, segons la seva natural
tendència, i

esquinça la terra que gravita damunt seu. l'aire vital XVI. [1] he de

com he dit, s'han separat muntanyes de muntanyes i la terra
mateixa s'ha

esquinçat fins al seu pregon. [2] Veus regions senceres arrencades de

quan l'infantó va engrapar-li una arracada i, tira que tira, cuidà esquinçar -li l'orella, se li vingueren les llàgrimes als ulls, els seus llavis
no

Vingué la nit. Tothom s'arrecerà en les tendes i un silenci greu
tot just

esquinçat pel crit d'algun ocell de rapinya va regnar a l'entorn de
l'acampament.

els dits per recollir-lo, un vailet indi se'n va emparar i va
començar a

esquinçar -lo amb joiosa fúria. Lau s'acontentà de recollir les fulles que
voleiaven

el ramat que acabava de conquerir i el silenci de la planúria va
ésser

esquinçat per un trotar espès i decidit. La tropa, alarmada, però no
sospitant ni

mai... Ara parlarien. Ella se senyaria cada vegada que el llampec
vingués

esquinçant la foscor. Ell riuria per esvair-li les temences com en les
tempestes

amb el seu mal designi; foll. Va començar. El bastó brunzia i la
pell s'

esquinçava sota els cops. Li pegava per tot; a les cames, al ventre, al
llom, al cap

cara i aquella bafarada d'aiguardent que l'embogia... Sota la
grapa s'

esquinçaren les robes... La carn sangrà... Va abandonar-se... Es revingué
ben tard.

ignorant de la seva missió salvadora, seguia llançant feixos de
llum que

esquinçaven l'espai; els complicats jocs de cristalls anaven voltant
pausadament,

a pujar la muntanya, sorteja els esbarserâs, que no t' esquincis cap banya. Si perdessis l'ull lluent, com que els perills no

per a pujar la muntanya i sortejâ esbarserâs que no t' esquincin cap banya. Si perdessis l'ull lluent, com que el camí no

zona de guerra on comença, Comandant? Li hem preguntat
sense pensar-ho,

esquinçant un llarg silenci; immediatament, hem vist que la pregunta no
tenia solta

, estiguis ben bé. Jo estic molt bé." "En la teva carta em dius que
vas

esquinçar la que jo vaig enviar-te, perquè no la vas entendre. Encara
estic

ratllant el cel amb un soroll de glaç que es trenca, de carn fina
que s'

esquinça . Podem seguir tan bé la trajectòria d'aquest brunzit, que ens
fa l'efecte

de fang i coix d'haver trescat per rocateres i tallat pels
pedrenyals i

esquinçat pels esbarzers; que ranquejava i tremolava i mirava de mala
manera i

aquest jove anirà a trobar-lo tot llisquent i s'acostarà de
puntetes i l'

esquinçarà de banda a banda. Tinc uns grans treballs per a impedir que
prengueu mal

córrer el perill que la burxessin fins a la follia i que la decidissin a esquinçar la seva còfia —que era ben fastigosa, com una mena de fregall
de

i jo amb prou feines podia comportar que me'l toquessin. Però
ells van

esquinçar mocadors per fer-me benes noves, i tornaren a posar-lo
acuradament en la

La sacrílega destral que fa anys entrà a rosegar i a mossegar els
troncs,

esquinçà aquell vel de tenebres, i el sol hi entrà impúdic, amb un ímpetu
brutal

a les finestres, que remenaven els brancatges, amb un so de
veles que s'

esquincen ! Ai, dels esposos jovençans que a l'hora del prim son, sentien
el crit

i de quina alegria gàrrula les branques es poblaven, quan la Nit
fugia,

esquinçant -se el negre vel pels caires vius de les timbes, cap a la vall
d'Albarca i

Macià no dubtà ni un moment i trencà la seva espasa. Tampoc no
dubtà d'

esquinçar la seva acta de Diputat, en veure que el Parlament traïa la
voluntat del

molí "carteja", això és, la vela s'atesa massa de dalt i corre perill
d'

esquinçar -se. Quan la vela està tota estesa de cap a cap d'antena, és
anomenada

glaçar, traçar, adreçar, lliçó, eriçó, cançó, vençut, força,
començar,

esquinçar , encalçar, capçal, plaça, maça (arma, eina), peça, veça

amagatall; trencar, trencall; escanyar, escanyall; escapçar,
escapçall;

esquinçar , esquinçall; estripar, estripall; penjar, penjall; rosegar,
rosegall;

redreçar, redreç; encalçar, encalç; avançar, avanç; avençar,
avenç;

esquinçar , esquinç; esmerçar, esmerç; cridar, crit; oblidar, oblit; ajudar,
ajut;

davant d'Anàs, on el seu servent bufeteja el Crist; de Caifàs, que
s'

esquinça les vestidures quan el Redemptor afirma la seva Filiació divina;
i

ha restat absent de l'empresa i del recapte. Quan el món
s'engrandia i s'

esquinçaven els vels de les mars ignotes, hi havia portuguesos,
extremenys,

La pell, ja adolorida i congestionada per la suor de sang de
Getsemaní, s'

esquinça fins a penjar a trossos. Feu un esforç per imaginar-vos el dolor
vivíssim

romanticisme, els qui perdien un parent s'havien d'estirar els
cabells,

esquinçar -se les robes, arrossegar-se per terra i lliurar-se a altres

dels camps de blat, ordi, civada i sègol, rejoveniren els olivars i esquinçaren els roquicers per a fer-hi verdejar les vinyes. Aquests
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"boxadors", o

els llibres i manuscrits que havien pertangut a Daniel. Ho havia
anat

esquinçant tot, a fora plovia, i el vent girava la pluja contra els vidres; els

Demana el bitllet, torna a l'andana i agafa el tren que ha trigat. Esquinçaria el llibre. L'estireganyaria: coberta per ci, coberta per lla. Li ve
son.

—Que ja és hora d'abandonar el lloc d'honor. La nostra bandera,
l'han

esquinçada les tempestes i la gent, sense saber què defensar, recula. Per
la vida,

tot el cos i a les cames que es neguen a dur-la. Una emoció
intensa que l'

esquinça per dins: és el cor que s'ha aturat per a batre amb més força.
—Ho has

perquè les olles quan bullen també fan baf. Reprèn després
d'haver

esquinçat el paper. "He estat malalta i els vidres de la meva cambra em
deixen

vas acariciar-me els llavis..." No sé escriure. Si ho sabia dir bé... Esquinça el paper, comença de bell nou i continua: —"...si tu no
m'haguessis

Sí, ho és. —I... —Veus?— S'aparta de vora seu;
parsimoniosament l'

esquinça en quatre trossos. —Ho era. És quan ella pensa que l'estima
immensament,

estat avui que Robert li ha parlat de la lletra. Ha dit mostrant-la-
hi i

esquinçant -la a bocins: —Veus? Ja fa temps que hauria d'ésser fora.
Només ets tu

estimat..." que ruca que era. Ho pensa com si, d'això, fes molts
anys.

Esquinça la lletra a petits bocins, com una cosa vella. Aquí, pensa, hi
havia el

cosa oblidada. Passa els dits pels ferros del reixat... Els núvols
són

esquinçats pel crit llunyà d'una sirena. Altres hi fan cor en un tumult. —
Els ferros

i banda de la ruta, vorejada aviat pel petit llac Arklet. La boira s' esquinça en tocar-los. Les cascades en davallen, semblants, de lluny
estant, a

les lletres de les targetes i de les postals, i immediatament es
posà a

esquinçar -les. Bé, doncs: no s'ho creuria. I ell ja sabia que ella no

Raya, somiant-la, i vivint amb una intensitat indescriptible. Una
música

esquinçava l'espai i s'apoderava de l'ambient; un ritme lent arrossegant-se

tranquil després d'haver-les deixades en una tragèdia amorosa
que pot

esquinçar llurs vides. Fins en aquests moments no sé resoldre'm encara
la meva mena

pietosa havia de venir en auxili nostre. Les primeres llums de
l'alba

esquinçaven el vel d'aquella nit tropical plena d'estels que anaven fonent-
se, i les

campanar. Era un espectacle desolador veure com els dits del sol
anaven

esquinçant , de mica en mica, la fantàstica vestidura. Els rius ja
ensenyaven llurs

canviat de política tres o quatre vegades i del qual tinc greuges
rebuts.

Esquinço la carta a miques, unes miques més menudes que les de les
altres cartes.

digressió filosòfica. És el meu monòleg interior, mentre vaig
regirant i

esquinçant cartes, documents, apunts. Perdo la batalla del paper. És
mitja

prestatgeries, de les carpetes, de les taules i de les cadires. Com
més n'

esquinço , més en surten. Aviat em declaro incapaç de la revisió total
dels meus

de dolor per aquestes carreteres! A mig matí el temps millora. S' esquincen els núvols, s'aclareix l'atmosfera, s'eixamplen les clarianes del
cel i

la trompada, mentre el pergamí, encara suat, que el recobreix,
gemega i s'

esquinça ! Miserable de mi, cent mil cops miserable! Bru deixà el seient,
d'un bot,

de cap mena, l'ànima pura de l'home fort. —August, confia en
mi... No

esquincis el misteri dels pensaments a mig formar! Mai no he demanat
gaires coses a

Ni una paraula, August... Fes la teva obra lentament i
estoicament... Vés

esquinçant els vels de la teva ànima; com aquest clar de lluna que ens
cobreix de

amb l'expressió d'una sofrença lancinant. Era per a ell com si
acabés d'

esquinçar -se de dalt a baix el vel del temple. Urània! Urània? Mai!
¿Urània una

sembla que trontolli sota la pressió de les rodes afuades i el vent
s'

esquinça sota la urpada metàl·lica dels clàxons. De tant en tant, lent i

m'esperaves per dir-me tot això, no hauria pas pujat! ¿No
comprens que m'

esquinces el cor, i que m'enfonses una corona d'espines al cervell? Ets un
mal

d'August. En llegir la carta d'Urània li féu l'efecte que acabava d' esquinçar -se, de dalt a baix, sense violència ni remor, la cortina que
separava el

altíssims cants i, de vegades, seguint els camins teniu la
sensació d'

esquinçar amb la vostra presència inoportuna llur apassionada
verticalitat. La

donaren força a les seves mans i alliberaren les sines. La seda
fou

esquinçada . Instantàniament un vol de gaviotes aparegué en el pal major
de la nau;

—Quants peus tenia, Anna? —De quina marca era el sostenidor
de seda que

esquinçà ? —El nom del vaixell i l'any que va ser construït?...— Per què
seguir pas

Per què he deixat que Herbert se m'acostés tant! Per què he
hagut d'

esquinçar !... Però, també, tanmateix, ¿per què estic donant tanta
importància al

no m'hagués acariciat el braç, ni el genoll, ni la boca, igualment
hauria

esquinçat jo mateixa el sostenidor. Perquè hi ha moments que les dones
som

els ulls, víctimes de rares oscil·lacions d'una llum que semblava esquinçar el cel. Anna baixà fins a la segona torreta, on l'esperava
Camprubí, qui,

una mena d'esqueixament com de celofan en ser rebregat, de
seda vella en

esquinçar -se. L'ombra, separada del meu cos, feia els elems postrers. Va
quedar

N'hi ha que, havent engolit l'esquer sense que la punxa de l'ham esquinçat els seus teixits, poden fer un moviment d'expulsió i desclavar-
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hagi se. El

una gran part de la nit mirant les estrelles. Sentia la proa del
vaixell

esquinçant la seda misteriosa i profunda de l'aigua. La respiració pausada
del motor

anava perdent camí. Cap a la matinada, Galsworthy em va
atrapar i em va

esquinçar . Van despertar-me uns cops desacostumats a la porta: era
molt aviat, una

murmuraven i l'inventor, de tan desconcertat, es va treure el
barret i l'

esquinçà lentament. —A veure què farà, ara. Pòtol! —A mi em sembla —
digué un

un gran respir. "Així, doncs, tot era una cabòria meva!", va
exclamar.

Esquinçà la carta, d'esma, i va llançar-la a la llar de foc encesa. Va
passar

saquera i el cordill a les mans; perquè el vent no s'hi mirava pas
a

esquinçar -les o a tallar-les en rodó i a endur-se-les. Els mestres d'

el terror li estreny les espatlles com una mena d'urpa. Una
estella li

esquinça el davantal. Se'n torna corrents fins al mig dels horts. Seu en
un marge,

era vehement. Si el diàleg es va acabar perquè ell va voler! El sol
ja

esquinçava les boires aturades als vessants, i encara l'Hipòlit no havia
tancat els

Sí, la carta és al seu lloc. O almenys els sobres...
Precipitadament

esquinço els sobres que la guarden, un dins l'altre. Sí, també la carta...
Tot

una intensa olor de fonolls, sentí una nàusea sobtada i tossí. La
tos li

esquinçava el pit, li inflava les venes dels polsos i del coll. El revòlver li

es disposava a saltar al carrer sentí que el darrera dels pantalons
se li

esquinçava i es quedà corglaçat. —Els pantalons... —tingué esma per a dir.
—Se t'han

i es quedà corglaçat. —Els pantalons... —tingué esma per a dir.
—Se t'han

esquinçat ? —Bastant, em sembla... Però afanyem-nos... que no surti
algú de la casa.

quan s'adonaren que el xàfec havia passat. Terrats amunt, un
núvol s'

esquinçava lentament i deixava veure un bocí de cel fosc amb unes
quantes estrelles

va adonar, li tornà el llapis i la llibreta. "Espereu", va dir-li. Esquinçà el paper de fora, obrí un dels paquets de cigarretes, li'n donà
mitja

i parà el cop de forca amb el peu. Cridà de dolor: les pues li
havien

esquinçat la pell i havien entrat fins ben endins de la carn. —Potser
tindré el

el vestit blau... Aquell vestit blau que duies el darrer dia." Vaig esquinçar la carta en mil bocins. Sé que va preguntar per mi. Devia
preguntar per

Vaig estar a punt de confessar-li el que havia fet. Dir-li que
sofria, que

esquincés aquelles cartes per pietat, que llencés aquella cartera que
només de

ja ho veig. I ho voldria. Però és impossible: existeixen i em fan
sofrir.

Esquinça -les... per poc que puguis, esquinça-les. T'ho suplico. Es va
posar la

existeixen i em fan sofrir. Esquinça-les... per poc que puguis, esquinça -les. T'ho suplico. Es va posar la mà a la butxaca de
l'americana. —

. ¿Ja no se'n recorda? De sobte ho he comprès. M'ha semblat
que se m'

esquinçava alguna d'aquestes coses que tenim per dins: —Però... ¿sap què
vol dir

procedíem a enterrar els morts, el vaig trobar mutilat. Li havien esquinçat el pantalon d'una ganivetada... Voldria identificar el covard que
ho ha

Ventava llargues fuetades que feien xiular l'aire com una tela que
s'

esquinça ; semblava que allò l'excités i el distragués. Passada la carena,
ja de

de sal embestien el granet. Les banderes solars s'abatien
trèmules, s'

esquinçaven per les arestes, tornaven cap al mar. En la cridòria es debatia
un

volgué collir-ne unes flors. Sota la seva mà, les tiges es
rebregaven, s'

esquinçava la pell lluent i quedava nua la textura fibrosa. En féu malbé
moltes.

antena brescat cens contista denúncia despoblat embruixar
entremesclat

esquinçat fictici gentil imprecar juramentar manyós narius orella paral·lel

la por una força secreta indomenyable que en apoderar-se de
l'individu li

esquinça el cor. I Ramon Corbera de vegades se sentia impulsat per una
força

"madame"! És del vostre Andreu! La Carme l'atrapà i
tremolosament

esquinçà el sobre i començà a llegir. Els sanglots no li permeteren
continuar la

la rampa, singlot, veu fosca, pell seca i esgrogueïda, que
s'arruga i

esquinsa . Al últim va minvant la temperatura i segueix la mort. En cas
de còlera

de comiat: Al arribar al final d'aquest treball he tingut la
temptació d'

esquinsar lo i ni tant sols parlarne mai a ningú, temerós de les
imprecacions que

arma que, en escampar arreu del món la notícia del cop de
Barcelona tot

esquinçant l'espai amb l'estridència del nostre crit de llibertat, va tenir la

perfectament a les superfícies de qualsevol òrgan, amb poca
tendència a

esquinçar -se o trencar-se i de maneig fàcil i perfecte aplicació. Cap altre
teixit

seguir altres mètodes. La incisió de l'ull anant a buscar la retina i esquinçant -la amb un estilet o bisturí, produeix un estrip de la retina.
Però així

Psicologia com a ciència natural, les altres branques de la
Filosofia s'

esquinsen fàcilment. La Lògica esdevé una Àlgebra del pensament, o una
Metodologia

Els seus versos són com un arc en tensió, i cada imatge és la
sageta que

esquinça l'aire del nostre esperit. Té l'apariència d'un col·leccionista
d'estats

són agressives, explotadores dels altres: metafòricament
podríem dir que

esquincen i arrenquen de la vida tot el que volen. L'enveja i l'ambició
intervenen

grans empreses humanes. La mort n'atura la cursa decidida. Els esquincen ells amb ells i no arriben a formar una totalitat harmoniosa. De
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valors s' la vida

seguit, relluhí la fulla núa d'un ganivet y el soroll aterrador d'un
tret

esquinsà 'ls ayres. S'aixecà una cridoria infernal, una mena de bramul
unit,

interrompé les meditacions de la dòna. Aquell xiulet li feu l'efecte
qu'

esquinsava l'èter d'una esganyissada esgarrifosa, tal com el pern del
retaule li

d'una esganyissada esgarrifosa, tal com el pern del retaule li
havía

esquinsat la galta a n'ella. ¿Quí sab si en l'èter hi quedaría també la
costura

llums submarins, penetràrem per la més gran. Les impenetrables
tenebres s'

esquinçaren davant el feix lluminós, i va aparèixer, davant els nostres ulls

de totes; car en ella el butxí és estatjat en el més endins de
l'home i

esquinça tots els membres i rosega les entranyes més cruelment que
qualsevol fera

un salt agilíssim de felí, salta sobre la verge i amb un cop de
dent li

esquinça la fràgil túnica corpòria. Com una coloma surt de bon matí, de
l'esquerda

l'arna no se'l menja, ni l'esmola l'ús ni l'inficiona la sutzura ni l' esquinça cap força, sinó que sempre es conserva tal com el veus. I la
perla té

les va dir ni les diria: "T'enganyes, home cruel, si creus afligir-
me,

esquinçant el meu cos. Hi ha dins meu Algú que persona nada no pot
violar: un Ésser

paper, el traçat resulta imprecís, i, demés, hi ha el risc que
l'agulla

esquinci el paper. Cada casa constructora d'aquests instruments adopta

plor—, per què vols avui lliurar-te als teus enemics? Que no ho
saps, que

esquinçaran totes les teves carns, i faran a trossos el meu Cor? —Mare
meva —li

cara a cara, els errors de l'heretgia protestant. I quan plagué a
Déu

esquinçar el si de les mars i donar-nos un Nou Món, els fills de Sant
Ignasi es

trobes alguna imatge poc decent; si et penses que no'l podràs
induir a

esquinçar -la o cremar-la, procura oferir-li alguna imatge devota o al
menys que

i al dol. Permeté que son cap fos coronat d'espines i el seu
pensament

esquinçat per l'amarga dolor. Permeté que ses mans i peus fossin
atravessats de

viatgen lluny o treballen greument per servir-los; Ell sofrí que tot
l'
esquincessin de ferides, i a la fi que el menessin a mort cruel per redimir-

los. I ¿

sobre aquell pit on ara la sang per tants indrets s'escola i que fou esquinçat tan cruelment. ¡Còm devía girar l'esguard a aquella hora
sortosa, i

prodigats. Atanceu-vos, així com fa la cria del pelican, quan la
mare s'

esquinça el pit, i els dóna la sang del seu cor per nodriment. Perquè
aquí no hi

aquesta nit i demà patireu en gran manera; el vostre Còs serà
estirat i

esquinçat , la vostra honor serà marcida, les vostres afeccions nafrades,
la vostra

ni de la meitat, damunt les seves espatlles sagrades els flagells
que les

esquinçaren , com havía estada la impressió dels llavis de Judes. ¡Sí,
d'aquests

també, foren penjats en patíbols o els seus còssos foren
atormentats i

esquinçats , i tot el món els ha honorat i amat per la seva fi, i llurs tombes
són

colpida de l'açot? ¿és possible que permeteu que el flagell
ignominiós

esquinci i desfiguri el més bell i el més sant dels còssos, format per la
vostra

he presenciat? ¡Còm hauríeu de ser-me molt més estimat, quan
sóu així

esquinçat i malmès, que no pas si us hagués conegut bell i gentilíssim
entre els

braços. De primer, la seva tendra carn s'entumeix i s'inflama;
després s'

esquinça la pell, i la sang transpira pels senyals que es comencen de
formar;

el poble. És ara un home caigut i degradat; el flagell l'ha tocat,
l'ha

esquinçat cruelment. Ara és davant seu com un criminal judicat i
condemnat en

¿Quí, amat Jesús, us ha fet aquests tractes? ¿Quí tingué la
selvatgía d'

esquinçar -vos així la tendra carn? ¡Oh, si el vostre dolç silenci no us
privés de

torrents sagrats que ixen de les moltes ferides que aquesta
corona cruel

esquinça en el seu cap diví. Les seves temples belles, el seu noble front
són

bonesa, que jo sé que foren les veribles espines que us punyiren,
i
esquinçaren vostre cap sagrat, i us amararen així de la vostra preciosíssima

sang!

És com una revelació de Déu, l'últim esforç de la fe abans de
poder

esquinçar el vel; l'acte de l'ànima, molt senzill, molt pur, lluminós,
conjuntament

de mans, el picar de peus, percudir-se el pit, arrencar-se els
cabells,

esquinçar -se els vestits, i la sang rebullint per totes les entranyes. Com

la misèria d'aquest món, hem sentit els crits dels innocents,
se'ns ha

esquinçat el cor i la carn per la mort dels éssers més estimats, hem
conegut

voluntat...; no dejuneu com fins ara..." (Is 58). " Esquinceu -vos el cor i no pas el vestit" (J 1, 2). "Quan dejuneu

sobre el Temple que ha de ser destruït i el vel del qual
simbòlicament s'

esquinça a la seva mort (Mt 27: 51); les seves invectives contra els

de la salvació, del problema de Déu, així per a Belo el cos humà
està

esquinçat i nafrat per un doble conflicte: la llei de la mort present en els
seus

de posar fi a les bandositats que s'esdevingueren a Corint: no es
pot

esquinçar el Cos de Crist. En ocasió de certs abusos, Pau alliçona sobre la

adulta. Seria, per tant, signe d'immaduresa i fins i tot
d'obscurantisme,

esquinçar -se les vestidures davant aquest fenomen sociològic que és no
solament

viatges, i també persones. És el consum "progre" d'esgotar les
hores,

esquinçar els sentiments, i guarnir-los de sofisticades elucubracions que
no et
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xarxes." "Així que ho feren, agafaren tant de peix, que les xarxes
s'
esquinçaven . Llavors feren senyal als pescadors de l'altra barca que

vinguessin a

podem retrobar-hi el nestorianisme, també del segle V, que esquinça el Crist en dues persones, i el dualisme cartesià, en el qual
matèria i

farcits de vapors de gasolina, de pols de carbó i de gasos tòxics, esquinçats pel soroll dels taxis, camions i tramvies i atapeïts
constantment per

I heus aquí que els nostres òrgans són fràgils: a la més petita
empenta s'

esquincen i bon punt s'atura la circulació es desintegren. El cervell
s'esclafa

caprici filosòfic i dedicar-se a l'estudi de la realitat positiva, esquinçar els vels de la filosofia i veure per fi la realitat tal com és. La

i venint en els núvols del cel." Llavors el príncep dels sacerdots s' esquinçà les vestidures, tot dient: "Ha blasfemat: ¿quína necessitat
tenim ja de

subconjuntival del cristal·lí (figura 9). Quan la conjuntiva s' esquinça ocorre l'expulsió del cristal·lí, i aleshores l'ull resta en la
situació

hi és present. Hom considera que l'expansió d'una ona sonora
pot fer

esquinçar la broma: el so greu de la campana, però sobretot el fet de
disparar

pena d'assots ha dictat, la carn pura amb gran feresa, els
unglots han

esquinçat ." I una mica després: "Quan esteu en creu clavada, amb el
vostre cos

mateix caràcter demagògic i baladrer. El gest solemne de Rafael
Benet d'

esquinçar -se les vestidures al llindar del seu discutit assaig sobre Nonell
amb una

d'una part de la cultura europea i americana de trobar un nou
estil que

esquincés i superés definitivament les decadències inoperants dels
darrers

anàlisi. ¿En quin sentit és veritat que la societat capitalista està esquinçada essencialment per la lluita de classes? ¿En quin sentit és
veritat que és

a l'Estat espanyol. Cap a finals de 1972, un debat de tendències esquinçà en dues parts l'organització i va significar el trencament de la

roba, hi corrien de seguida." I Silone, en acabar el seu article,
sembla

esquinçar -se les vestidures com els antics profetes quan s'indignaven:
"L'aspecte

embrutar parets, trencar vidres, rebentar pneumàtics, ratllar
automòbils,

esquinçar vestits de vianants, fer l'"home" terroritzant els vells o els
mocosos,

per a "La Costa Brava". * * * [24] La sardana Esquinça el cel l'agut de la tenora i en cada cor flameja un nou delit.

de l'escena, també està en moviment sincronitzat amb el del
mar, i és

esquinçada pel vent. El llampegueig i el so dels trons i del mar han
d'ajudar a

els digué la llevadora; he hagut d'anar estrenyent perquè sortís
sense

esquinçar -la massa." El dia del bateig l'Eladi volgué que tots els llums de
la

a arma ofensiva contra la policia, que organitzava vagues de la
fam, que

esquinçava pintures dels museus, que metrallava amb tomàquets els
oradors

parem esment en què no és una figura compacta i homogènia,
sinó un tipus

esquinçat per les contradiccions: per una banda es presenta com, o
aspira a ésser

les incisives, que serveixen per a tallar, els ullals per a esquinçar , i els queixals per a trinxar. El desenvolupament i la
importància

Dib. 3: Els carnívors tenen uns ullals molt desenrotllats, per a esquinçar la carn, i uns queixals ben esmolats. Dib. 4: Els insectívors

havia fet mal a ningú i que si em trobava amb un fuet entre les
mans per

esquinçar -lo sobre l'esquena d'aquells desgraciats no era perquè m'ho
havia cercat,

perquè les preguntes em martellaven dins el cap i no sabia com
havia d'

esquinçar tantes pruagues. Qui sap si el nostre fill naixeria beneit i
arrossegaria

El nostre intent serà mirar de restaurar la individualitat a aquest
noi

esquinçat per una munió d'interlocutors de tendències molt diverses,
sense

una guineueta i se l'havia amagada sota la roba es va estimar
més que li

esquincés el pit i li rosegués les entranyes, mentre contestava amb calma
i sang

hi ballen de puntetes, vigilants en no donar un punt indegut a fi
de no

esquinçar la dolça simfonia sardanista. Sardanes i colles, dos mots de
concordança,

tan densa que no es podia circular sinó a empentes i amb perill
de fer-se

esquinçar la roba. No tardem a veure cares conegudes que ens informen
sobre el que

empaiten, ens mataran... L'alarit d'una tropa bàrbara partint a
l'assalt

esquinçà el silenci del desert. Davant, anava en Mammady amb el seu
fusellot. Uns

hem d'admetre que les lleis són vàlides. O observem les regles
del joc o

esquincem les cartes. —I a més hi havia la memòria d'en Tomàs. Jo no
podia admetre

continuava sent la mare de tots, de tota aquella branca que no
s'havia

esquinçat i continuava aferrada, lligada, al tronc immemorial. Estava
obsessionada

que s'ha tocat molt poc i té els fulls molt sencers, en girar full se
m'

esquinça , perquè la fibra del paper ha estat destruïda. Després, més
cap ençà, al

restes. Perquè la trontollada, la brutal explosió, va rebentar
portes, va

esquinçar vidres, va perforar persianes, i va desencaixar finestres i
balcons.

Vilardell. Al cinyell només té el seu punyalet, aquell que li serví
per a

esquinçar els privilegis de la Unió dels nobles aragonesos. Però la figura
serà tan

Els gemecs s'obrien pas a través de les dents serrades, mentres
la carn s'

esquinçava lentament. Però els noms no venien. Els acusats mantenien
llur silenci.

esgarrifosos, més punyents que els d'una partera quan sent que
se li

esquincen les carns per donar pas a una nova vida que es desprèn de les
seves

que es desprèn de les seves entranyes. Ara sentien que les carns esquinçaven de nou i que s'escolaven sense remei en aquells fills que se
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se'ls n'anaven a

senyors que s'hi trobaven reunits per tal que l'abandonessin.
Foren

esquinçades , trepitjades, destroçades dues banderes catalanes, i els
assaltants, a

per a la seva classe. Pere IV va acabar destruint la Unió
Aragonesa i

esquinçà les escriptures dels seus privilegis amb el punyal que sempre
duia al

la vida i del progrés. Ja és curiós que ara, mentalitats
progressistes, s'

esquincin les vestidures per la fixació d'un termini que per la seva
llargada no

que, per un guany tan secundari, el cos dels nostres terratinents
s'hagi

esquinçat les vestidures i hagi clamat injúria al "dret sagrat de propietat"
en

menor nombre possible d'enllaços. De la mateixa manera que és
més fàcil d'

esquinçar un teixit seguint la trama dels fils que no pas al biaix, també
és més

però jo crec que el foc del seny i el sol de les rialles dels infants l' esquinçaran , perquè tothom te ganes de viure amb el goig i la glòria i
també amb

pas teva ni meva, és de la Santa Verge Maria, que t' esquinçarà la gola i et barrarà les dents amb la clau del bon sant

y disol, sempre es perque l'home s'ha desvirtuat, com quan una
tela s'

esquinsa es per culpa de les malles; y com lo nostre ministeri pastoral
té per

P. S. U. de C. i el P. O. U. M.. Unicament els fets posteriors
pogueren

esquinçar el vel amb el qual es cobrien aquells elements per a continuar
treballant

Les escopetes curtes més aviat reventen, els vestits estrets més
aviat s'

esquinsan , y els homes petits més aviat s' enfadan. La fortuna. Es de tan

i el refús que potser la història oficial s'ha encarregat d' esquinçar . Entre nosaltres: tal vegada dels trobadors, de Llull o d'Arnau
de

com es pot, sovint de mala manera, allò que simplísticament
havia estat

esquinçat , separat. És el que passa amb el dualisme platònic, que
separa

eclesiàstiques. Això sí, fóra bo que els nous inquisidors, abans d' esquinçar -se les vestidures, en llegissin desapassionadament algunes
planes, tals

"Forat Negre" es converteix en un paradís blanc. Els pins i les
roques

esquincen la immaculada roba de la Natura. Les aigües ronquen dins les
urnes de

humá, sino tambe un poderós escut contra las tempestats. Quan
lo llamp

esquinsa 'ls núbols ab sa groguenca llum, quan lo tró omple l' espay ab
sa ronca y

especials quan may se desfá l'abraçada; les robes que may has
tacat, ni

esquinçat , no tinch de cambiárteles; la continuitat de la festa no
requereix

les prediccions exactíssimament cumplides; el terratrèmol tan
fort qu'

esquinsá la cortina del temple, esberlá les roques y apagá en ple día la
gran llum

pedicel y d' una cápsula plena d' espores, que surt prompte al
esterior

esquinsant l' arquegoni. Disseminades les espores per la dehiscencia de la
cápsula,

segons es la vocal que seguèx: axí escrivim casa, còsa, cua,
aquèsta,

esquinsar , (= kasa, kòsa, kua, akèsta, eskinsar.) 3.

cua, aquèsta, esquinsar, (= kasa, kòsa, kua, akèsta, eskinsar .) 3. Al de la /ç\ (c trencada) corresponent

los clavells l' aglomeració de pétals, que fan rompre los cálissos y
s'

esquinsan . No tenen gens de interés pe 'l botánich. Aquest busca la
puresa en la

de Locras qui s'emportava Ganimedes ab tal mirament, que tenía
por d'

esquinçar li'l vestit, com si entengués lo qu'ell valía y a qui'l portava
(Llib.

un sol esperit ab Jesucrist, hi ha entre'ls dos com una fusió de
sers, s'

esquinza quan s'aparta d'ell, fins físicament sent la dolor d'aquest
esqueix, mes

lleys fets á trossos, los ropatjes dels nostres diputats y consellers esquinsats y acribillats per las balas, los ascons de nostras casas payrals,
los

Hi ha vegades que lo teixit sota-epidérmich de la escorxa fa
hernia ó

esquinsa la epidérmis y surt á la superficie de la rama baix la forma de
petitas

de primera categoria? No cal que, com si fossin "blancs
colomins", s'

esquinzin ara les vestidures, ni que amb escarafalls de "verge púdica"
posin els

previnguda en un test, y que sia un poch clara. Cuant van
creixen, se

esquinsan los brots desiguals ab los dits, y no ab ferro: aixi se criarán
rodonas.

el metge, el jurista, el sacerdot, el poeta, el savi. La burgesia ha esquinçat el vel del sentimentalisme que cobria les relacions familiars i
les ha

Maria Luz Morales, les dones de la presó de Sant Llàtzer, de
París, varen

esquinsar llurs faldilles negres i ajuntaren llurs mantells ombrívols per a
cobrir

pot aprofitarla. Si li sembla que no es cosa a propósit pera'l
periòdich,

esquínsi la sense recansa. De V. afm. SS J. Ruyra Blanes 21 Juny

/Per R·-P· Trenta anys després de la seva mort\. Cants de galls esquinçaven , des d'una llunyania d'incerts llums tremolosos,

personals. Agraeixo la intenció, però a tu sol et confessaré que
he

esquinsat quelcom de polític que havia escrit a la "Publicitat", amb la

fa un de prim; el capsa, pren l'esca del butxacó, n' esquinsa un troç amb llestesa, encén el sofre amb l'unglot i

La Teva glòria, Senyor, és com aquesta llum que s' esquinça generosa: la gent se'n daura remorosa, mes no sab

de ses alzines i sos tamarius, i de la flama que a ponent s' esquinça i el poc de boira, castedat dels rius. Mes ells seran, fillola

Ara és el temps que ja no dura el plany; si un dia el xàfec l'aire
dolç

esquinça ulls de cel a l'entorn van espandint-se. L'aigua no pot, amb

que l'airet es fi i la boira minça s'ajeu i s' esquinça ... Vaig a les parades de molsa... Debades cerco ací i
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Sigui mon dol com una boira minsa que un cant d'ocell l' esquinça , i que les meves ganes de morir se'n dugui el vent de mon

la muntanya pren un to d'or vell, i l'ungla d'un llampec el cel esquinça i el tro cau a les roques de clotell. I el tornaveu

que fas aquesta mena de posat? La teva por quanta vergonya esquinça , i tot nu i mort de fred salta el pecat! És una

dient!), i el lloc dels crítics ha estat ocupat pels metges. Ara ja
no

esquincen , sinó que esterilitzen des del començament. Així la gent s'ho
pensarà

infinitament, però mans a la feina; si no te'n satisfeia el pes, ho esquinses : ara que, ben entès, cal, de totes passades, no deixar la cosa
morta per

em penetra, la retinc. La retinc anys i anys: un petit crit d'alegria
que

esquinça la grisor. Amb la bata de ratlles i la cartera a l'esquena m'aturo
a la

a Xàtiva, començà a cridar com una possessa, esgarrapant-se la
cara,

esquinçant -se la camisa i arrancant-se, desesperada, els cabells. Es
pensava el

porta les veles arnades, i la mar s'encrespa, i un colp de vent n' esquinça el teixit. Tramuntana orgullosa s'emporta els parracs, i tot el
vaixell

por naufraga perquè ha esclatat un huracà de temps a esquinçar les veles i els ensomnis. No la salva cap alè secret. Sense

que, per a l'esperit, és semblant a la que experimenta una dona
quan li

esquincen l'himen? En conservarà els residus cicatritzats, com jo ara
conservaré

la camisa, els pantalons que les refregades inevitables gasten i esquincen fins a fer-ne parracs que em cauen de sobre o estiro perquè
em traven els

d'una conjura que s'esbatia en el teu pols. Després cremaves i esquinçaves , crit i follia, l'envoltant ardor lligat a les

Esclata sal i bronze, roca. Sumptuós, l'oratge l' esquinça , l'isola... I, dins el jardí, el mata d'aroma.

i dels temporals que l'han mig-partida. Una brinsa que s' esquinça ... una fulla seca cau... Una ànima que sospira,

XII Sembla, aquests xiscles d'oreneta, que esquincin la tarda prima. Cor, ja tornen les barques

La nuvolada amb què el cel era cobert cop en sec s'és esquinçada flagellant el camp obert. I en la humida balconada

cecs. Anaven tots cap a la muntanya metrallada, a milers. Un
núvol es va

esquinçar i contra el cel lluent, davant d'aquella esquerda, s'hi va anar
formant

s'ha retirat ja, callada. La nuvolada de plom s' esquinsa i trau clariana. El general ha manat voleiar bandera blava.

del seu fum. Lletania El pàl·lid cristall té una ala que brunz. Esquinça l'enyor la seda feliç. En l'herba del prat, l'eixut escardot

sobretot dels més freturosos, per sentir la lectura que hauria d' esquinçar com un llamp les tenebres d'aquell núvol testamentari, amb
descàrrega de

esquena, deixaven colps de destral, cançons, cruiximent de
cimals que s'

esquinçaven , maçades fermes i sordes damunt els tascons de ferro que
obrien les dures

en terres llunyanes enllà de la mar, o en esquinçâ un núvol, o en rompre una onada, o a dins d'un saló,

afini encara com ell qualsevol que tal faci! Mes jo tinc el cor esquinçat per Ulisses prudent, dissortós, que lluny dels seus amorosos

posà en un piló la gran enclusa i forjava uns lligams que ningú esquinçaria ni desfaria, perquè ells hi restessin ferm. Llavors, en ser que

naus van esse' emportades de gairell, i la força del vent va esquinçar -nos les veles en tres o quatre bocins, i nosaltres vam

i el puig aquell és el Nèrit, tot vestit de fullatge." Així dient, esquinçà la calima, i va veure's la terra; i va tenir-ne goig el sofert

cap a la mar. Damunt la qual l'aurora, amb els seus dits de
malva,

esquinçava el vel, ara ja prim, dels núvols, etcètera. Ens van obrir d'una
alqueria,

triomf constant de Ròmul sobre Rem. I si així fóra? Seria que allà
em vas

esquinçar l'irreparable tel de la innocència. I d'amor contemplatiu i
verge, vaig

el sol, atuït, esllenega mirades de por. Tot cuita: l'arbreda que esquinça les vestes sagrades, la gran serp de l'èter, tota diamant,

amorosa, homicida... ¿Com fou, quan fou, oh pura, que esquinçares el tel del mar, quan despullares el cor d'aquest matí

beneeix la solitud. Amb dits encarcarats, torres i agulles esquincen la calitja d'or i lli. S'estritlla la carena. En les despulles

perquè es separen dos tendres enamorats. Suïcidi Esquincen llampecs d'argent la tètrica nit obscura, i sanglota

brunzent cap a mi. Faig un crit d'horror, un xiscle de por que'm
va

esquinsar la gola. Mes, oh ironía! Era el meu gos que'm buscava. La reina
Diuen que

d'haver sentit mateix que les meves entranyes desdoblegant-se
s'
esquinsessin amb crudelíssims dolors. I que en un atac de tèdi me deixés

caurer en el

un clau llarg, prim i rovellat, perque no vol acabar d'entrar mai i
m'

esquinsa la blanor de mes entranyes; sento com les cames i els braços
no'm volen

Al sentir els primers gemecs de la criatura, sa mare mateix que
se li

esquinsés el vel atapaït que li enfosquía l'enteniment, se posà a plorar
amb

serp del teu esplai. La teva tècnica justa la pell no esquinça . I tu no et taques, augusta, que l'espoli

colzades i dits fossin mesura del cel! Del verb humà, la vindicta
de Déu

esquinçà la túnica: ja la paraula dels homes no serà trompeta única.

tija de foc s'abranda (aquest és son bell costum). S' esquinça com una randa el seu torterol de fum. Irònic, potser,

o bé, de nit, abans que neixi l'alba, algun lladruc esquinça el dur silenci. I vénen els records de tantes culpes que no has

s'abocà son llavi ardent; però totes les pregueres esquinçava -les el vent per un cel vermell de posta com ferida oberta al

com la pluja invertida de coets que amb signes digitals la nit esquinça . Gran via Què tindria, sinó un batec de mi, aquest

i furga i cerca allò més nostre quan la destral esquinçarà d'arrel aquest tel que ens encega ja fa tant de

les Notes) Anit bufava el llevant i les branques del bosc esquinçava , i al moll, cap a l'indret on el fons és més alt, les barques

un dolç esparver? Vetllo encar la rosella i l'àuria tardor. M' esquinça el cor el vent que ha pentinat el lli i confesso als

mareselva i Eros fresseja en els trèmuls pollancs. S' esquinça entre rostolls el so de la campana. L'insistent cant dels

no respira, el vent que m'esbotzarà el pit, i amb les ungles esquinço els llençols, a l'aguait de la cara d'un mort, una

amor passat, i el nom del que volíem arribar a ser, cosa esquinçada i morta, sense valor, i que fa mal encara? ¿Qui diu
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en presència; la rosa ja és, meravella!, esquinça la son i batega; només cal un nom per

muscle, del floral baf dels bous... Ja m' esquinçava el flanc el voltor de la lluna de les esperes, i en

jo us distribuiré els cinc plats. Per exemple: aquí al mig, la
sopeta. [(

Esquinça la lletra de canvi que tenia a la mà i posa un tros de paper a
terra, com

[(Impacient.)] Apa, doncs! Trufaldí. Fem-ho amb netedat. [( Esquinça un extrem de la carta.)] Maragdina. Oh! L'heu esquinçada!

[(Esquinça un extrem de la carta.)] Maragdina. Oh! L'heu esquinçada ! Trufaldí. Res de mal. Tinc el secret per adobar-ho. ¿Veieu? Ja

[(Cull flors y las posa al cistell.)] Un bitllet. Baró. ¿Debía esquinsar lo? Lluisa. No. Baró. Y bé: ¿la carta es atesa?

cap terme que puga esperansarlo, ni ferli memoria de lo passat.
[(Habent

esquinsat el paper en trossos menuts els tira á la papelera y torna á
escriure).]

; te de compendre clá que so jo qui no 'l vull de cap manera á
casa. [(

Esquinsant 'l paper).] ¡Cóm dech estar jo que ni se escriure una carta!
[(Pausa

líquides, pluja. Les ales d'una gavina de paper esquincen el blau i pel forat blau del trau l'estel primer

talment prehistòria en un film de Tarzan, esquinçant els sentits als cantons d'una glòria que la pantalla

birlat l'Emma Visconti. Rafel es sentí tan pregonament humiliat,
que

esquinçà la carta de Ramon. La sensació inconfortable s'havia fet més
forta que

sa virtut de Déu, i venir demunt niguláts del cêl. A las hóras
Caifás s'

esquinsa es vestits (i de jutje fént se párt ó fiscál,) ja no-m mesté
testimónis,

trobáu? Tots diuen, es reo de mort. Sa llei prohibia an es sumo
sacerdót,

esquinsar se es vestits; lo que permetia a áltres per manifestá grán
aflicciò,

Aquí es vel des témple se xapá pe-s mitx de dalt a báx, (en señál
de que s'

esquinsava es testamént véi que feia heréus es judios; i per sa mort de
Cristo havia

diremos vatua, t'esbotzo el pandero, t' esquinço la grua. I volta-la, volta-la, com els gegants! [Tots

en los nuvols del cel. C· Alashoras lo Príncep dels Sacerdots esquinsá sos vestits, y digué: S· Ha blasfemat: ¿quina necessitat tenim

se'ns venia damunt per sotavent. El temps havia refrescat i els
llamps

esquinçaven els núvols a tall de ganivet... L'hereu Escampa Mossa, porta
més

tira-lí, [(L'hereu Escampa es posa dos dits a la boca i esquinça l'aire amb un xiulet penetrant.)] L'hereu Escampa [(S'acosta al

a lo més hermós. Maria Sempre he sentit a dir que ets infants esquincen . Fr-Aina Quina mentida!... ¿Tu creus que una font s'esquinça a

esquincen. Fr-Aina Quina mentida!... ¿Tu creus que una font s' esquinça a força de donar aigo? Ben al contrari. Quan s'espenya, és
quan s'eixuga:

caurà damunt tots vosaltres! Tot just heu conquerit la llibertat i
ja l'

esquinçau ! [(Tothom resta parat.)] Sou gripaus i dins el fang heu de
viure per

rebregant-li el braguer. La Isabel m'ha tirat les calces avall, m'ha esquinçat els calçotets i s'entreté com una llúpia a xarrupar-me el mànec
de la

estava en la sang. Res més. Quelcom s'havia descenyit, quelcom
s'havia

esquinçat . No allí, en el camp, sinó en un lloc infinitament llunyà. Devia
haver

Calia caminar passant exactament pel mig del passadís a fi de no esquinçar -se la roba amb les pues de les filferrades. Era un matí
lluminós, tebi. A

a les punyides que li malmeten a cada pas les mans i el rostre i li esquincen la roba. No li cal mirar enlaire, en té prou en saber que ha de
seguir

És esgarrifós el dolor que s'escapa de la porxada. Un esgarip
terrible

esquinça el silenci de la nit, en aquella quadra convertida, més que en
hospital,

Sí. Mateu: Us els vàreu quedar? Jofre: Els vaig esquinçar . Mateu: No els vàreu esquinçar i aquí és on us heu equivocat!

quedar? Jofre: Els vaig esquinçar. Mateu: No els vàreu esquinçar i aquí és on us heu equivocat! Sou un aliat del regent! Ho heu
estat

d'aquest nou mantell de fidelitat que porteu, mireu de no
embrutar-lo ni

esquinçar -lo. Teniu res més a dir? Cavaller I De part del rei. Ho hem de

la parpella seca, encara el terror però més terror que quan un
ventre és

esquinçat . Encara el terror, però més terror que quan els dits es
retorcen, que

del mot era ben precisament definida, quan heus aquí que un
llampec

esquinça les tenebres i aquella nova imatge és, per si sola i per molt de
temps,

empal·lidint les estrelles. Afonà els polzes en el cor de la taronja
i l'

esquinçà . Tornaven a cantar uns galls veïns, en resposta a d'altres que
dibuixaven

qui? Contra ningú. I contra tothom. ¡Contra tots els de Xàtiva!
Trencà,

esquinçà la carta. En deu, en vint trossets. Els trossets de paper, volant,

la roba, molt tova, no pot resistir: amb un sorollet, gairebé
insolent, s'

esquinça d'alguna banda. Tanca els ulls i prem la boca, aturat tot
moviment;

primer [(la subjecta pel coll de la brusa i estira; la roba s' esquinça )]: Qui te les va donar? En Laus, el teu amant? Núria: No tinc

2: I tu com te trobes? Muller 1: Sembla que el sol se m' esquinci aquí dins. [(Assenyala el ventre.)] Em sembla que aquest no
s'assemblarà

.)] Vint-i-tres! [(Raina li pren el retrat de les mans d'una
revolada, l'

esquinça i li tira els bocins als peus.)] Serg· [(Amb maligna satisfacció

violenta)] Comissari [(Encolerit i al peu de la porta, esquinça la lletra)] És aquesta la vostra darrera paraula? Samsó

la selvatgeria d'un riure esqueixat i fort, d'un riure de malaltia,
d'un

esquinçar -se del cor... Del dit em sentia escórre' l'anell del viure segû; i
he

del nom d'Israel. Mardoqueu Marxo ennegrit, i no pel sol. Esquinço el mantell i encendro la testa. M'aixeco i clamo pels carrers.
Dirigeixo

més encloses que amaguen els replecs de la meva ànima? Mes,
ja que heu

esquinçat aquesta bena, i jo vos he escoltat sense llençar-vos del meu
davant, i



 
 

 
 

64 

 
26/6/20 0:09Corpus textual informatitzat de la llengua catalana

Página 12 de 18https://ctilc.iec.cat/scripts/CTILCQConc_Lemes2.asp

Una carta? ¿I de qui és? Fran· Antònia, ¿i de qui és? Deixa'm esquinçar es sobre, i llavores t'ho diré. [(Va a obrir sa carta, i abans d'

Son d' estiu ruixims que passan, Vapors qu' un buf d' ayre esquinsa Los que greus afanys te semblan Vuy, en ton orgull

la trena fina del cabell penjant; jo que pensava pendre't la
cintura i

esquinsar -te la seda del vestit, i amb la mà barroera i poc segura seguir
les

després ajusta. En tornar a la taula, hi ha un silenci que aprofita
per

esquinçar minuciosament el paper on havia apuntat el nom del doctor i
les seves

ferit, i que a desgrat de com em sento m'ho prenc amb serenitat,
sense

esquinçar -me les vestidures. En lloc de maltractar-te, de fer-te crits,
m'esforço

vellutada que oscil·lava en masses que s'atreien, es penetraven,
s'

esquinçaven de dalt a baix, el seu cos era concret com una espasa. Creixia.
Les seves

Un cinema: globus blanc penjat de la façana, un cartell de
propaganda

esquinçat per la pluja de la tarda. Esteve anava repetint-se interiorment:
"Hi

llurs sines, fins que una pluja negra començà a caure, i la visió s' esquinçà en tres llenques, com el cartell del cinema... Tenia por. Lluitava
amb

agafà la ploma i escriví uns mots en un full de paper. Descontent,
l'

esquinçà i deixà la ploma. Tornà a obrir el llibre i encara llegí un parell
de

plorava. Pressento que no ens veurem més. Em moriré aviat." —
On t'has

esquinçat els pantalons? —féu Rosa. —No ho sé —contestà ell,
displicentment. —Vina,

però m'agradaria més de rebre una carta seva. Un cop l'hagués
llegida no

esquinçaria pas el paper. La contestaria de seguida, d'amagat. I signaria la
carta

pel vent)]: Potser m'havia d'haver estirat a terra. Si tenia una
carta l'

esquinçaria a bocins. [(S'adona del llampec.)] Oh! Hi serà fins que jo
vulgui

lo Barò ha dit los precedents versos. Pausa llarga.)] Gilbert. Esquinsáu ja 'l negre vel qu' endola las noblas armas. [(Dos sirvents ván
á ferho,

jorn, la negror del vel que, cegantme, 'm deshonrava, per ferme
honrat, l'

esquinsava un llamp que cayguè del cel. ¡Oh! ¡Llamp que ab iras divinas
fòres á n'

aquell sonrís d' amor ab que m' havia venut; no responia,
callava, y d'

esquinsar no acabava lo vel, no mès mitj romput, mentres jo,
desesperat, sentintme

trahit, gelòs de l' altre estimat, deya, dantme la sanch bulls: —
¡Trau,

esquinsa , romp, impura, aquest vel de sarja oscura qu' encara tapa 'ls
mèus ulls.

jo 'm sento al pòls y al pit!... Dòm, perque 'l copejar pári, Llum
qu'

esquinsi , llum qu' aclari la negror d' aquesta nit; no del sol que daura
'ls

Oh!... ¡Lluyta d' amor y honor! Per acabá 'l mèu dolor ¿cóm tòn
vel jo

esquinsaria ? ¿Cóm? Callant y rastrejant; espiant á tots dia y nit... Calla
aquí cor,

Com que 'm podrian forsar á escríurer, tot quant rebéu al instant
ho

esquinsaréu , y aixó sols vos ha de guiar. [(Li dòna un pergamí.)] Adèu
siáu,

d' ella, del senyor rey á las mans. Violant. ¿Y 'l senyor rey va esquinsar la com altras que n' hi has portat? Uch. Lo senyor rey va

tot d'un cop lo remer treu? Oh! 'L vent xiscla, 'l mar udola; los
llamps

esquinsan lo Cel seguits de trons qu'esfareheixen aytal, com si rodolès de
l'un

, lo Comte y la Comtesa de Urgell, marit y muller, atreviuvos, si
gosau, á

esquinsar y á separar esta carn, y faréu ofici de botxins, y seréu botxins
de una

—Deixau passar al esquinsa mitras, deyan altres, avuy que se li
ha

esquinsat sa corona. Y á tals crits, traginers, pobres, viandants y
criaturas

á semblar, quant batia la mola de aquella elevada construcció,
com que se

esquinsás una roba. Així mateix, al penetrar per entre'ls ferros de la
retxa,

que estavan apresonadas las águilas de Sicilia en temps de Pere'l
Gran, y

esquinsá , moguda per la ma del mateix rey, la oriflama francesa que
flamejava en

tota sa magestat y resplandor la antorxa de la Fe, aquí podréu
acabar de

esquinsar lo vel que us cobria'ls ulls del esperit, quant compareu los
exemples

la gresca, alguns ays ú oys que surtian de tant en tant, á efecte
de

esquinsar se alguna falda ó de trapitjarse algun ull de poll, y altres
parauletas y

Sia allá ahont sia, jo l'he de trobar, y avuy ó un altre dia l'he de esquinsar ab las mevas mans, que sòn prou arma quant sobra la rahó!
Digas: cap

Rabiòs éll al veurer que es Cristo nostre Redemptor adorable qui
li ha

esquinsat los patracols que portaba, ahont estaba escrita la sentencia de

i núvols en els cels profunds dels somnis, els vents esquincen crepuscles delirants. Ferida de lluna irada

té la testa roja, olairí! 4 El matí s' esquinça en els alts penells, l'hora va vestida de

l'hora va vestida de lilàs i ocells. El matí s' esquinça en els alts penells. El taronger mira amb sos ulls

dents i llorers... El voltor! La meva sang caient... Qui esquinçarà el vel del temple? La torre plora: ding, dong! I

fulles de plom. Somni de sa esperança, lenta arada nocturna que esquinça un negre escut de vida taciturna! Vel teixit de futur on mor

són aquests camps? —Rut novament pregunta. Als ulls de Noemí
s'

esquincen antics vels. —Són de Booz —murmura, bo i alzinant la testa.

el seu front és un camp de sorpresos ocells. I a son pit esquinçat per un somni de relles gemega una fontana de nocturnes
roselles

brolla, a banda i banda, s'obria amb una remor com la d'un
canemàs quan l'

esquincen ; i els rebrolls que, a dreta i esquerra, decantava amb
l'espatlla, botien

mai? —preguntà el cavall. —Diuen que quan un mul
s'entrebanqui, podreu

esquinçar l'orella d'una gallina —respongué Billy. —Algun cop, potser, un

una mescla d'odi, de triomf, de terror i desesperació, en un sol esquinça l'aire, tindreu alguna idea del /feeal\ que aleshores s'oí
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crit que
cap obert com una magrana, un ull buydat, l'espinada rompuda,

lo ventre
esquinsat , los budells enlaire, los tendrums descoberts: no's podia mirar.

La torba havia ja profanat lo castell: escorcolladas totas las
cambras,

esquinsadas cortinas, cremats papers, arquimesas esbotzadas, tot en
confusió y ple l'

Tomeu, li prengueren es pané, pegaren grapada à ses fuyes de
sa ensista,

esquinsaren sa carta de demunt, la ensumaren, la tiraren, y comensaren à
llevá fuyes,

y debía penssar, ab somrís malévol, —aixó si no ho deya cridant,
fent

esquinssar de riurer á la concurrencia: —"!Mira'l Feixuch, com tragina'ls

gastar gayre sabó. Setè: t'aixecaràs ben dematí pera no agafar
peresa ni

esquinsar llençols. Vuytè: no't queixaràs de cap mal fins que demanis la

pitjor que'l del cadell no feia gaire. Séns dubte, el morro havia
cedit,

esquinsant -se, després de tants anys de sotragada, i, lliure la bestia
d'aquella

levita, i treure-te-la i tornar-te-la a posar, fins que s' esquinsa de manegues; i si per cas s'atura, aquell retren remaleit, a
dintre no hi

agudíssims ó de gorgueigs armoniosos, que pareixía que se 'ls
havía d'

esquinsar lo bech y cáurelshi aquella llengueta movedissa. Discutian los
de la

ve la veu que del passat ens parla i la cançó que nostre cor esquinça tot és joiós, com un poblet que engresca festa de

llegir! —I aquest que no li agrada? —No'm vinga amb òlives ni
calaveres. —

Esquinsi les escobertes. —Si es d'un que escriu amb els peus! Ni té
forma ni sab de

pórtich, embestir un xicot y aferrarse en sas orellas estrevant
fins á

esquinsár lashi, fou obra d' un remalehit moment. Estemordits los xicots
per l'

Mes alashoras el capellá va llençar un crit espantós, com si 'l cel
s'

esquincés de banda a banda. Els ulls li llampegavan terriblement ab
lluhiçors de

estar á la mira, jo no m' he entés de xiquitas y y he baixat per esquinsar la grua. —Vol dir que l' ha esquinsada? á mi 'm sembla que 's
podrá

xiquitas y y he baixat per esquinsar la grua. —Vol dir que l' ha esquinsada ? á mi 'm sembla que 's podrá tornar á afegir. —Veyam, ella
que provi tan

que 'm matava! Va trasmudar vinticinch vegadas lo color de la
cara; va

esquinsar lo parte que tenia á la má, que jo conto qu' era de la reina, y
mirantme

díes, consumintme en una desesperació sorda, sense obgectiu. A
voltes,

esquinsant se la boyra, 'm trobava de cara a un espadat que'm barrava'l
pas ò be de

flayre, adonarse de sos xardorosos ulls pe 'ls enlluhernaments
del sol al

esquinsar las atupidas bromas; endevinar arreu sas bellesas, per la
florida de 'ls

sa memoria, Y volar al cel, sa patria. XII. Esquinsa l' ayre 'l dòls eco D' una mística campana, Eco que

esquena del camp que va llaurar una altra volta, i esquinça les entranyes de l'artiga imperant sobre la domada terra.

horrible, i de tots els germans qui es conjuraren per esquinçar el cel (ja cal que ho sàpies). Tres voltes intentaren posar

de porpra per qualsevulla part que Escil·la fugi esquinçant amb ses ales l'aire frèvol. Llavors els corbs, per tres o

mig partint-les amb solcs, i amb poderosos vedells esquinça el si d'aquella terra. Mes la terra salada i amargosa

mestral arriba, i dissipa les boires de l'Escítia i esquinça els núvols àrids: aleshores les altes formenteres qui fluctuen

rialles l'agullonaren durant molt de temps. Mentre reia, l'Esteve li esquinçava la camisa, li premia les espatlles i la llençava damunt del llit.
Ella

les pinces dins de la vulva de la Natàlia i cargolà la femella, "ara
m'

esquinçaré ". El metge mirà sense dir res. Cridà la noia bruna i li va dir,
mira,

, la febre cada vegada era més alta i ella sentia com si tot, a
dins, s'hi

esquincés , o es desfibrés, notà a l'entrecuix un cos sòlid, calent, diversos
cossos

que l'acompanyava dia i nit, sempre en solitari, com un rac-rac
que l'

esquinçava , que no s'aturava mai i que no el deixava reposar, ni quan
sentia en Jimi

Verges fontanes qu'esmortides cauen la vestidura pel rocàm s' esquinsan : volan y's perden a la vall profonda vels de brumera.

lo que aquellas lletras deyan. Retorná lo pergamir, que esquinsar millor volguera, y, en mitj de son desconcert, tot

remors la terra al dols murmuri del oretj que mor, y esquinsa las tenebras mes negre encar la serra que pobla de fantasmas
sa

Acabada la pluja de la tarda, els nuvols lentament s'han esquinçat , s'ha obert el cel blau tendre tot mullat, jeu en la

Foren les naus endutes de popa enlaire, i la força del terbolí esquinçà en tres o quatre peces les veles, i les vam acalar dins el buc,

I aquell puig és el Nèrit, tot ell vestit de boscúria. Tal havent dit, esquinçà la boira; i va veure's la terra. I llavors s'alegrà el pacient,

oblit. Al fons! Per sempre! [(La llença dalt-abaix. Un xiscle
agudíssim

esquinça l'aire. La llum cap-vespral nimba el lloc. Ell resta un instant
immòbil,

comunicant-me que Marta seria a les set del vespre a la porta
del diari.

Esquincí la nota i vaig introduir un full a la màquina d'escriure.
Aleshores, tots

de pluja presonera. ...I vetaquí la pluja que cau. El llamp s' esquinça , retruny el tro i pel cel, bramant, va repetint-se. Ha restat

d'argent el riu tot fosc, delint-se. I l'enlluernament el cel esquinça : ve d'un senyal de tralla en el pregon. I al cop

la mà, que, a n'ella dòcils, van deixarse pendre y esquinsar se, y desferse, y dissipâ. De la vall vaig reveure'l color

y no per altre, 's deyan aquellas paraulas que com espinas d'
esbarzer

esquinsaban son cor, fentlo caurer del cel de llurs esperansas. Ab tot: volent
sortir

en tapall negre que va endolar lo cel de cap á cap. Un llampech
va

esquinçar l' espay ab lluhiçors instantánies, y al moment va esclatar un
tro

ab furor, ja submergintse com un núvol irisat que 'l vent esquinsa , rodant sobre corals y mareperlas escampa en són camí
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sías! Aquestas mans que en oració t' he alsadas han esquinsat ma esplendorosa túnica y han arranat ma cabellera verge.

sías! Aquestas mans qu' en oració t' he alsadas han esquinsat ma esplendorosa túnica y han arranat ma cabellera verge.

criatura és posada d'aquella forma que no hi ha manera de
treure-la sense

esquinçar la mare fins al melic... Però jo crec que ho he adobat: li'l vaig
girar, i

paper, perdia el torn i havia de fer cua una altra vegada.
L'holandès va

esquinçar els meus pensaments i em va oferir un altre marron-glacé.

fer la senyora Altafulla— i semblava com si la terra estigués a
punt d'

esquinçar -se. Com si s'anés a obrir, sota els nostres peus, l'abisme de
l'infern

fer, Caterina, ha perdut el seny? Jo vaig esclafir en una rialla que esquinçava el cel com els llampecs, era una rialla que mai més no m'ha
sortit,

i diamants de pluges d'abril, mentre Tàntal, des del suplici, t' esquinça els crits d'amor que pintares en finíssims llençols de

Lleu com és, però, de tant en tant aquest vel s' esquinça i cau, i la vida, llavors, com ahir al vespre,

l'esperança de levíssim trepig. Car tothom sent la pedra quan esquinça els vers pàmpols però qui pot veure obrir-se la llavor del

per la costeta de la neu, amuntegada arran de les cases i patis,
havia

esquinçat el paper d'estrassa del cel, i, al darrera, en un recambró
màgic, havia

i el vaig retocar en fa sis i en fa quatre, jo que el vaig esquinçar i el vaig perdre i el vaig recordar sense voler, jo

sabent-se escaraders, hereus d'escaraders, perquè el treball esquinça la llibertat guanyada, i el repòs no conforta la

fer bé. Molt sovint he volgut tirar-ho tot en orris, esquinçant amb les ungles aquesta feredat amada i confident, i tan fidel

que els sementers solquegen amb foc de rella aguda, esquinçada pels macs que a les rotes abunden. Caliu de velles ombres.
Civada que no

t'has endut llur ombra sota tes parpelles, i el matí s'hi esquinça , balb de llums novelles. Oh els teus ulls dolcíssims, on mai no

Em vols fer creure que jo ja no sóc jo, que la meva persona s'ha esquinçat per la influència de Maria, que ja sóc una mica ella..., i, no
obstant

seria inevitable: la veu se't rompria i, amb les cordes vocals, tota
tu t'

esquinçaries . En un experiment de tanta intensitat, qualsevol contorbació
pot dur-te a

s'ha tornat una taca de silenci lilós que ja no esquinça cap lladruc, planura enllà, i es va apagant de pressa.

de la paret, sobre l'arrimador de fusta. L'agafa, l'estira i comença
a d'

esquinçar el paper com ho fan els infants amb els anuncis dels carrers:
de primer a

bromes,... [Continua despenjant la roba de la bugada com si la
volgués

esquinsar .] ...No sé què se li ha ficat al cap... però s'equivoca, sap?...

got, els llibres, els plànols, la foto...) allà on són. Tomba una
cadira,

esquinça una cortina. Carrega la pistola i la col·loca apuntant cap a ell,
amb els

l'imaginà ple de gent que el mirava. Desitjà cridar, pegar un crit
que li

esquincés la gola i trenqués el silenci que s'havia fet al teatre després de
les

plora en els moments més inoportuns, que s'embriaga quan no
toca, que s'

esquinça el vestit en públic o trenca un llum o una porcellana
precisament quan

Amb una mirada intensa, desitjosa, la volgué posseir per un
moment,

esquinçant aquella fragilitat femenina, la intacta formosura d'aquell cos.
S'apropà

Sergi no li va fer cas, encara atordit. Els penons de paper
començaven a

esquinçar -se i la música es repetia. Dels finestrons oberts que xuclaven
la fresca

i per imatge de l'horitzó intuït de la ciutat immensa. Després el
tren s'

esquinça pels budells carregats de Barcelona i sabem que damunt les
nostres testes

—li vaig dir en veu baixa. —Sí, és possible. Potser menys que
abans. Va

esquinçar el paquet buit de tabac i va anar llençant cada un dels petits
trossos de

carrers del poble. Les muntanyes conservaven una bellesa
d'arestes que

esquinçaven boires denses i esfilagarsades. La vall continuava fugint amb el
riu cap

de càmping sobre la tapadora del W. C.... Des del llit es veia un
cel

esquinçat per falzies i antenes de T. V. i teulades rosses envernissades
pel sol...

Em moc, intent aixecar-me. Sense fer gens de renou l'home
lluita per

esquinçar -me la butxaca. Si no tenc diners...! Ha descosit un bocí del
folre i em

la fé; la fé en que visch, sía la fé en que moria, y esquinçada la fosca mortuoria, al·leluya, al·leluya cantaré. Dia

baxaven á manats de les bromades que tot de colp com esquinsades per un fort vent, caygué de pluja un gran torrent

encara lleva la sanch deixáren y la vida seva. Mes, d' ensá que esquinsant lo vel de bromas al jardí dels estels váren posarse,

quedás tibat, y ab prou feynas se podia allargar lo pas sens perill
de

esquinsar lo vestit, com se pót comprovar encara en retratos y pinturas
de senyoras

y passant pel foradet de esta, pera poderlas sostenir y evitar que
se li

esquinsás la carn. Prova es de que existian arrecadas mòlt grossas, una
frase mòlt

la contra als cayguts constitucionals (época de amagarse 'ls
botons y de

esquinsar se las catxutxas.) Y aquí vé com de motllo descubrir l' enigma
que ja de

fer salts desmanegats, a posar els ulls en blanc i a ensenyar les
dents.

Esquinçà pantalons i armilles, atacà el maniquí de la sastreria i estripà
les

contribuir en la construcció del nou altar de la patrona. La
senyoralla s'

esquinçà les vestidures: el projecte, segons el capellà, era un
suggeriment

mans no pogué sostenirla mes, li faltaren las forsas y tot de un
plegat,

esquinsant ramas y fent mes soroll qu' una tronada, se 'n aná la porta á
daltabaix

de franela per dins. Mentres els altres nens anaven molls de peus
i
esquinsaven unes botines cada quatre dies de pluja, el meu amic P· tenia ls

quinze anys! ¿no he dit que no la llegiría?... [(Torna á plegarla esquinsar la.)] Un plech del paper amaga 'l acavament de la frase "...la
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per noya del

interesat, perquè no ho penseu may mes aixi el compte está
saldat. [(L'

esquinsa .)] Joan. ¡Sémpre á la fí generos! Pau. Un favor ara de

los diaris Si s' han convertit en moma, O sils déuhen esquinsar , O ferne algun' altra cosa; Te vull créure un hom com

El carter Una carta. [(L'hi entrega.)] Antonet, [ esquinzant el sobre] Dèu ser den Cadevall. El carter I els cinc cèntims?

que no el mereix, aquest amor tan immens que li tens, i que ara
t'

esquinça l'ànima. Helena: De quin amor parles? Afecte, tendresa? Si
n'és

i diu: "Oh tu, Jacob de Sant Andreu, ¿què et fa que ens hagin esquinçat alhora? ¿Sóc jo culpable del mal viure teu?" Quan el mestre el

"Guaita com m'esvoranco malastruc, i com el cos de Mahomet s' esquinsa ! Va davant meu ploriquejant Alí, i el trenc de front

clavantli l' espasa fins a la creu. L' Aranya cau y la trenyina s' esquinsa . Els Encaputxats fugen corrents escales amunt y llencen la
caixa al mitg

justicia històrica, és la nuvolada que de cap a cap de la terra vol esquinsar l'ideal de la vida deixondador de l'aubada universal
preconisada per la

Braços segurs basteixen murs extravagants —I hem esquinçat els cartells que tapen els sostres celestes! Tots mirem per

22 Yl poble se llansá contra ells; yls Magistrats, després de esquinsadas las túnicas d'aquells, los manaren assotar ab vergas. 23 Y

temps de perdre; temps d'adresar, e temps de llançar; 7 temps
de

squinsar , e temps de cosir; temps de callar, e temps de parlar; 8 temps

teixida d'una sola peça de dalt a baix. I varen dir entre ells: No l' esquinsem , sinó fem-nos-la a la sort de qui serà. Per a que's cumplís
l'Escriptura

aquells dies, dejunaran. I els deia també aquesta paràbola:
Ningú,

esquinçant un pedaç de vestit nou, no el posa a un vestit; car altrament
esquinçarà

esquinçant un pedaç de vestit nou, no el posa a un vestit; car
altrament

esquinçarà el nou, i al vell, no se li adirà el pedaç del nou. I ningú no tira

féu sobre tota la terra fins a hora nona, havent-se eclipsat el sol,
i s'

esquinçà el vel del Temple pel mig. 8. Darrera paraula de Jesús I,
havent

estòrcer només jo sol per anunciar-t'ho." I s'aixecà Job i s' esquinçà el mantell i es ragué el cap i caigué a terra i es prosternà.

i no el reconegueren, i alçaren la veu i ploraren i esquinçaren cadascun el seu mantell i espargiren pols sobre els seus caps

i venint enmig dels núvols del cel". Llavors el gran sacerdot s' esquinçà els vestits tot cridant: "Ha blasfemat! ¿Quina falta ens fan els

la força i expirà. En aquell moment el cortinatge d'entrada al
santuari s'

esquinçà en dos trossos de dalt a baix, la terra tremolà, les roques
s'esberlaren,

espessa, com la d'un port de mar del nord. Al migdia els núvols
s'

esquincen una mica i deixen veure alguna clapa de sol. Després es tornen
a acumular

i encastellats els uns, d'una llisa negror els altres, que adés s' esquincen i es paren i permeten una llambregada de sol, adés es
congrien i en surt

o conjectura mínimament probables del que passa a la pàgina
que ve,

esquinçant -la la suprimiria del llibre. VOLUM II CAPÍTOL

de probabilitats que la delicada xarxa del teixit intel·lectual s'hagi esquinçat i estripat en mil parracs. No estava tot perdut. Beneit, ximplet,
una

va enganxar a la butxaca de les calces quan se'm va tirar
damunt i la va

esquinçar en la direcció més desastrosa que us pugueu imaginar, o sigui
que Prou

de París reprendria els seus drets sobre tu i et reclamaria; el
pensament

esquinçava la meva vida en dues meitats, però jo hi assistia amb una
mena de

dels genocides, i la seda de la pell nua, com un llampec sulfurós,
podia

esquinçar la nit: però érem al cinema Regina, al carrer Sèneca, i la
pantalla ens

Porsche passà per davant meu carrer avall, una mica accelerat, esquinçant el silenci ambiental però no la intensitat de les nostres
mirades, fins

merda! No t'entenc. — L'altre dia estava cabrejat, com si algú
m'hagués

esquinçat el curs lògic de les idees. — I ¿què és per a tu un curs lògic?
Es

sobre de l'anàlisi de mon pare. Així que vaig encendre el cigarret
vaig

esquinçar l'informe de la biòpsia en multitud de bocins i els vaig llençar a
fora.

però aquesta vegada Carlota, oportuna, introduí Mamen a la
conversa,

esquinçant el clímax de tensió que intuïa. — Tu que ho has estudiat, Mari
Carmen,

l'esquela. Instintivament el senyor August allargà una mà cap al
diari, n'

esquinçà febrosament la faixa i l'obrí, cercant la pàgina de les esqueles.

a una mòmia. Brandà el cap. Cabòries. Per esbargir-les, agafà el
diari, n'

esquinçà la faixa, i en mirà per damunt les primeres pàgines. Anava a
deixar-lo de

cepat i gras anomenat potser Roncalli, no havia reformat res,
sinó que ho

esquinçava tot: el sexe, la política, la litúrgia, la jerarquia, el dogma i, com
que

calentona, a casa del doctor Arcag. No l'oblidaré mai. La guerra
la va

esquinçar , sense repòs, sense pietat. Els maleïts turcs tornaven a
avançar i el

travessar la plaça només hi havia canalla jugant al taulell dels
músics,

esquinçant els serrells de paper fi, cada cinc pams d'un color. Caminaven
sense

passos, tibada, amb la Nuri agafada de la mà mentre la Palmira
es quedava

esquinçant el paper i després, es posava a llegir sense seure. La carta era
de

destral. Va entraria a la bossa sense cap mirament, empolsant-la
tota i

esquinçava la lona en un punt. Li corria pressa de tancar el llum i marxar.
De nou, a

que n'era de fràgil la seva sublim ambició de plasmar la bellesa.
Bastava

esquinçar una tela perquè tot l'esforç d'aconseguir la model, fer que es
despullàs

dony Joan Marc i la de la seva amiga madame de Faniette. La esquinçar els sobres i va llegir els plecs amb una rapidesa inusitada.
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dama va Només en

va ajeure, erta, als seus peus i es va clavar les ungles a
l'abdomen per

esquinçar -se'l, com si fos de pasta de fer pa, i va començar a treure'n
un

l'absurd de la vida, hauria de reunir tots els quadros que havia
pintat i

esquinçar -los perquè no hi quedàs rastre del seu pas pel món.

de l'accidentat i li va agafar una por terrible i un desfici tal que s' esquinçava i arrabassava la roba i volia rentar-se amb frenesia sota la
pluja. Si

era tan encisadora que res ni ningú no podia oposar-li
resistència.

Esquinçava les vestidures dels qui se la miraven encara que fos de cua
d'ull,

Beatrice entonà un eteri cant de cigne, un cant mirífic, i al seu so
s'
esquinçaren les lones, s'esquarteraren els murs, s'esbucaren les columnes,

es

sicilià: esqueixeu els vostres cors, habitants tots de Trinàcria! Esquinceu -vos la roba, cobriu els vostres membres amb el cilici, seieu
sobre la

un arbre a la base, un son a les arrels. La primera llum és
esmolada,

esquinça , si la respires crema. Només després escalfa.» Et vaig
preguntar si

nens petits s'espavilen pel seu compte. Cau la tarda. La nuvolada
s'ha

esquinçat una mica i es veu la llum del sol de posta. —La vermellor vol
dir

que es teixeix dia a dia amb tot de fils que lliguen. I
impensadament, s'

esquinça . Sé que el viatge s'ha acabat. Ara només camino. I el camí
triga massa a

de la planxa. Finalment el llaüt que la trepa esperava amb
candeletes va

esquinçar la boira. Maties de la Picarda, cavaller cobert davant del rei,
hereu del

que rema al costat. Calla, no podria ni mentir. Alguna cosa
comença a

esquinçar -se dintre seu. Pensa en Barcelona, en el Joan i també en el
que deixa

d'on ve el riu on rentares l'infant, allí on el plor esquinçà el vel de la tarda encalmada? Ah, si un ventós oreig

Argent, encalça! Tirant i Fúria! Atrapa, Argent, esquinça ! Tirant, Muntanya, Fúria! ELS GOSSOS Quan

vellutat, moixonia d'escuma, seductorament dona esquinçaves l'insomni. Desgastat de pensar-te amb enyor en zel torna, pels

d'hivern quan el fred glaça els ossos i el vent solitari s' esquinça siulant. Amatent gos que besa l'eixuta mà blanca d'un clergue

por naufraga, que ha esclatat un huracà de temps a esquinçar les veles i els ensomnis. No la salva cap alè secret. Bufen els

maldestres, un vestit esdevingut estret: la passió n' esquinça les costures. I mireu l'embolcall enganyador d'aquesta flama

pels camins marginals on es perd de vista l'asfalt i cap cotxe no esquinça l'idíl·lic simulacre. Plovia damunt nostre la flor de l'acàcia i,
només

al vel. No hi havia manera, amb els nervis, de desenganxar-lo
sense

esquinçar la gasa. Renée, tremolosa, es va acostar per ajudar-me, sense
èxit. I vam

perill del temporal magnífic, tro que ressones com un címbal,
llampec que

esquinces la nit amb un fulgor massa clar. Anem a alta mar, sense
abordar les

costumista del sarau, quan fins i tot se li atorga el premi de
poder

esquinçar un tros del fetge càlid de la llebre, el poeta, emplomallat, es
troba

de tantes il·lusions inútils. Sempre és el temps que va esquinçant la trama ordida a cada instant dels teixits fràgils,

el turista per París: «La primavera dubta encara d' esquinçar el vel d'aquest cel gris» em va dir ella, «com diria

vessarà a petits glops. No obstant, escolta: és el frasseig de
l'amor que

esquinça la veu del silenci. IX És en el miracle

groc ratat. Em disfresso d'escorça d'un vell plàtan: esquinço la pell grisa del seu tronc i en faig paraules velles,

serrall de la nit que broda les violències del Bòsfor Esquinçar doblegar mirar La possessió de la llum pel tacte per

se'm. El no i no i no. Nàusea i ràbia. Els fars plens de soroll que esquincen la nit, que m'inunden de llum. Molt bé. ¿Què es pensaven?
Aquí em teniu

eixuga les conques salineres, el vent constant que esquinça la pell del mar: els gossos, inquiets, lladruquegen,

rude la ferida. Raval, raval, costura que s' esquinça ! Perquè —sense desmesura verbal— l'amor és costura.
Sutura: ni

L'alabastre de l'alba esberla l'hora. No parlis d'esperança. Esquinça l'hora. Desarbora la forca dels rellotges. Despulla

em dónes una mica la mà a punta de dit, tota la por s' esquinça i la soneta ve, la nena va adormint-se i

trapezista de cardot, es despenja a l'esbarzer. Quan l'alba esquinça la fosca, es lleva els netíssims guants i grapeja amb

guarismes damunt de les persones) Engego veus estranyes que esquincen el vidre del silenci i maquillen la brossa i els tresors

estances, s'enfilaven pels murs, llanguien, s' esquinçaven , empresonaven pauses i arboraven mirades... Milers

retrobo mirades, paraules encobertes, antigues melodies que va esquinçar la por; imatges encastades com ferides obertes que

els contraris s'uneixen en la síntesi. Secretament, un dia, esquinçarem el vel que separa la llum i la tenebra, l'element

remolí de les flors que esbarrien els seus pètals... Esquinçarem el vel de Maia —il·lusió, engany dels sentits—, i ens

vent de llevant, renoven el miracle. La primavera esquinça l'hivernacle i ens embolcalla amb fresc llençol de fil.

meu parent. «La gran disbauxa de les èbries bacants, esquinçant furioses el cantador de Tràcia». És una vella història; la van

amb això altra vegada? Què hi podia fer, si va entrar el gat i ho
va

esquinçar tot! HELMER: És clar que no hi podies fer res, pobra

li havia donat tres fills... Oh, no hi vull ni pensar! Em vénen
ganes d'

esquinçar -me jo mateixa en mil bocins. HELMER,

truquen En un principi és el patir. El veiem a la cara d'ella, esquinçant potser el gest més quotidià. És una ganyota que surt de les
fondàries de

de la mare i el dòcil espetec que fan els fulls del diari del dia en esquinçar -se. Quan el fill descobreix la tercera dimensió és quan el pare
se sent

contar la nostra incertesa, la nostra ignorància, el que sagna, el esquinça i estripa, el que arroenta, fins que s'aturi l'última centella? I
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que punt

com si el riu fos la cuirassa de l'heroi esquinçada per la llança i amb sang a les ferides. La seua habilitat, diuen
els

motos, el xerric dels cotxes, una alarma que es dispara, una
frenada que

esquinça l'aire, un autobús que bramula. Res no et deixa sentir els
xiulets dels

Cases! Odio les cases. M'agraden els indrets públics. Les cases t' esquincen el cor. Quedi's, quedi's amb mi al «Tupí de Llagosta».
T'estafen,

món quan regni l'ètica, la moral i la rectitud. «Commou-me,
meravella'm,

esquinça 'm; primer fes-me estremir, plorar, vibrar, indignar-me;
després alegraràs

i li pareixerà que la interromps. XVI Sempre tornem nosaltres a esquinçar -lo, el lloc del déu, que ell restableix de nou.

de la seva presència anticipada marca, per tant, els camps on
ells s'

esquinçarien entre si fins als extrems; es revela més universal, a partir
d'aquest

amb els condicionaments que sigui, un individu o un grup
d'individus n'

esquincin l'ordit. L'autoritat civil té el dret i el deure de mantenir l'ordre,

hi desvetlla l'aprofundiment, les il·luminacions i revelacions
sobtades

esquincen el tel que ens separa de l'absolut. Hom parla sovint d'art
realista;

No ho sé: si han dit la veritat sobre ella aquestes mans l' esquinçaran ; però si li han tacat l'honor, em sentirà fins i tot

autonomia pel que fa a la seqüència ritual de sant Josep, fins a esquinçar -se'n: des del 1890 la "cremà" fou traslladada a la nit del dia
19 i

aquesta afirmació. Només aquell que en experiència "mística" ha esquinçat el vel que mostrava la seva realitat finita essencialment
separada i

Com més la creu s'enlaira per damunt de l'horitzó del nostre món
i

esquinça els cels fins a allargar els seus braços perquè emparin la
humanitat, més

connectada, amb alguna melodia de sempre. Vet aquí els
eixugaparabrises

esquinçant la nit, tot a punt a fi que el conductor del taxi ens reveli els
grans

en les botelles Leiden és la mateixa que es manifesta en el
llamp,

esquinçant els núvols, i que existeix a tot l'univers" (són paraules seves
d'una

polivinil de clorur tipus PANTON i és de gran resistència, no esquinçant -se amb facilitat. Consta de jaqueta amb caputxa i pantalons,
la cintura

les meves paraules. No podia vessar en elles el meu afecte.»
Llavors va

esquinçar el paper i va recomençar la carta en català tan bé com va
saber. El seu

la flauta i l'harmònica des de ben petit, i diu que d'harmòniques
n'ha

esquinsades qui sap quantes. Darrer alcalde del barri de Buscaros, és un
home

el nostre logos, la nostra racionalitat, contra la qual obrem, tot esquinçant -nos interiorment, sempre que, per exemple, conscientment
ens contradiem i

dels éssers i de les coses en un univers que encara no s'havia esquinçat i on hom no coneixia cap dicotomia. Merlí restitueix l'Edat d'Or
perduda

dins d'una boca molt àmplia. No són funcionals per a subjectar,
tallar o

esquinçar perquè els animals que les presenten són planctòfags, és a dir,

dents punxegudes, amb múltiples cúspides petites, que
serveixen per a

esquinçar , trossejar i subjectar alhora. Les presenten els individus de la
família

amb la imatge del toro enamorat de la Lluna, encara que això
representi

esquinçar -la amb unes banyes tan poderoses. Sempre claveu la banya,
encara que

era deixar una petjada en la brutícia contaminada de les parets,
ballar o

esquinçar els seus discos en els plats. Els artistes anònims no han volgut

no li feia cas quan li demanava alguna cosa; més d'una vegada li
havia

esquinçat i fet malbé els seus vestits de seda, però, tot i això, era «el
fillet del

del gec, arrencada, penjava de la seva espatlla, com si l'hi
haguessin

esquinçat en una baralla), l'expressió desesperada i sorruda, els cabells

. —Ah! I què va fer? —Es va llevar el vel del cap, el va esquinçar pel mig i, després de llençar-lo a terra, el va trepollar. —I
després?

molt més que la meva! Era com una sageta clavada al meu pit
que m'

esquinçava la carn quan provava d'arrencar-la. I queia en basca quan el
record

la lliçó diària de catecisme. Jo m'adonava que els ulls de la
visitant

esquinçaven el cor del jove pastor. Hauríeu dit que una mena d'instint
anunciava al

I abans de tornar a deixar el paper al seu lloc, vaig veure que n' esquinçava destrament una tira del marge i se la guardava dins el guant.
Després, va

ocre i vermelló, com el marge del full que el senyor Rivers havia esquinçat a casa. Es va aixecar i va acostar el paper als meus ulls. Hi
vaig

en aquelles cròniques èpiques de fa trenta anys, es té la sensació
d'

esquinçar parets primes i invisibles, capes de realitats diverses, que
encara són

i que vaig sentir com, provinent de les parets de l'estómac — esquinçant -les i obrint-se pas entre un mar de sucs gàstrics i de nervis—,
un míssil

d'una americana nova ja ultrapassaria el pressupost previst i, a
més,

esquinçar la roba dels morts és una pràctica prou habitual. A menys que
passi

postura de caçadora d'imatges i es destaparà la cara. Zas, com
qui

esquinça un vel opac. Turmells genolls cuixes malucs mugrons nou
barbeta pòmuls i

La zeta també presideix la meva onomatopeia preferida: zas! El
so de qui

esquinça una membrana impermeable per travessar un nou llindar. Per
sentir el

Zzzzzzzyzuss (Montreal). Però un fet atzarós i extraordinari ha esquinçar la membrana protectora que l'enamorament ens havia ajudat a
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tornat a teixir i ens

no té la dèria del sistema, perquè és sensible també als trencats
que

esquincen l'existència. La filosofia no es tanca en el món objectiu, sinó
que

hi acostem a escales subatòmiques, la càrrega aparent va
creixent, com si

esquincéssim cortines de buit i veiéssim l'electró cada vegada més nu i més
carregat.

L'aigua bruta escorrent-se sota la porta de la comuna. Els xiscles
li
esquincen el cervell. Ara entén els calculats silencis d'ella davant les

barroeries

costat. Això és el morir...» Des de l'exili, ell li escriu cartes que esquincen l'ànima de la noia: «Un cel gris i tancat de desembre pesa
sobre meu com

nodal de la virilitat de l'home i, fugint en diagonal per la dreta, li esquinça les cuixes a la noia. «¿Per què es va deixar atrapar, la molt
bleda?»

a dalt la creu, són un dolor insuportable. El pes del cos m' esquinça el cos, com un parrac xop de vinagre. Ara els vull

A la mare del No-Res clavaria punyals i esquinçaria els pits i els traços de la llet negra dels camins:

que sigui per quedar amb les mans lliures. Extreu un carret nou
després d'

esquinçar la corresponent capseta on es troba, i el fica dins la màquina.
Mira el

dia de tempesta, el dia que tenia destinat, sentenciat, que m' esquinçava , el dia que tenia destinat, sentenciat, que m'esquinçava,

que m'esquinçava, el dia que tenia destinat, sentenciat, que m' esquinçava , ami, Senyora d'Ur; per més que m'estremís davant el

dia de tempesta, el dia de tempesta destinat, sentenciat, que m' esquinçava , el dia de tempesta que em tenien destinat, jo no

m'ofereixi aquest triomf? Lluny de la meva vista! ( Esquinça les garlandes.) LA JOVE PRIMERA: Què fas, oh

verges? No deu ser pas a aquest pit descobert? Haig d' esquinçar -me la roba de seda, perquè em veieu bategar el cor inerme?

ferida? PROTOE: S'ha refet del cop que li esquinçava el pit, amb violència; l'hem conduïda aquí, tomballejant,

Mireu, mireu! LA SEGONA: Més que un punyal m' esquinça el cor mirar-la! LA PRIMERA: S'eixuga ara una

per un forat, quan vaig tindré el mal somni que m' esquinçà el vel del meu futur. M'aparegué aquest, mestre i senyor,

predomina un silenci com de mort fins que el tro esgarrifós esquinça l'aire, Pirrus també, després d'aquella pausa,

tremola tot, les roques s'esberlen. La cortina s'ha esquinçat allà dins el temple. I quan ha caigut la nit,

i si ho deixo passar, semblaria que tinc mala consciència. M'han esquinçat a cops de sabre tot el que hi havia a la carreta i m'han clavat
una multa

i la deixa a terra; després remena per dins, en treu unes
camises, les

esquinça i en fa tires) Les meves camises! A mig florí la peça! És la
meva

manera, vull dir-ho molt clarament, perquè hi ha gent que de
seguida s'

esquinça les vestidures, és un èxit que avui pràcticament el cent per
cent de la


