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Resum  

Aquest  treball  se  centra  en  el  lèxic  i  fa  referència  a  la  realitat  sociolingüística  d’Olesa  de                 

Montserrat.  Amb  aquest  estudi  es  pretén  afegir  informació  actual  a  la  que  va  deixar  escrita  Mn.                 

Josep  Duran  l’any  1969  en  el  llibre Olesa  aimada,  amb  el  propòsit  d’omplir  el  buit  de  treballs                  

actuals  que  tracten  aquest  tema.  Així  doncs,  l’objectiu  del  treball  és  escollir  12  paraules  i                

comprovar  si  són  exclusives  d’Olesa  de  Montserrat.  L’estudi  es  realitza  a  partir  d’una  recerca  en                

deu  diccionaris  i  d’una  entrevista  a  una  mostra  de  població  de  la  vila.  A  partir  dels  resultats                  

d’aquestes  enquestes,  es  fa  una  anàlisi  general  i  una  per  franges  d’edat.  La  conclusió  d’aquest                

treball  és  que,  de  les  dotze  paraules  estudiades  ( bassetja,  escarxol,  narro,  paparota,  picassó,              

rapestiracabells,  rebutxí,  simfoina,  refiló,  torreta,  xuriana i taitom ),  només taitom  és,            

possiblement,   exclusiva   d’Olesa   de   Montserrat.   

Resumen  

Este  trabajo  se  centra  en  el  léxico  y  la  realidad  sociolingüística  del  pueblo  de  Olesa  de                 

Montserrat.  Con  este  estudio,  se  pretende  añadir  información  actual  a  la  que  dejó  escrita  el                

Rvdo.  Josep  Duran  el  año  1969  en  el  libro Olesa  aimada, con  la  intención  de  llenar  el  vacío  de                    

trabajos  actuales  que  tratan  este  tema.  Así  pues,  el  objetivo  de  este  trabajo  es  escoger  12                 

palabras  y  comprobar  si  son  exclusivas  de  Olesa  de  Montserrat.  El  estudio  se  realiza  a  partir  de                  

una  búsqueda  en  diez  diccionarios  y  de  una  entrevista  a  una  muestra  de  población  de  esta                 

localidad.  A  partir  de  los  resultados  de  las  encuestas,  se  hace  un  análisis  general  y  otro  por                  

grupos  de  edad.  La  conclusión  de  este  trabajo  es  que,  de  las  doce  palabras  estudiadas  ( bassetja,                 

escarxol,  narro,  paparota,  picassó,  rapestiracabells,  rebutxí,  simfoina,  refiló,  torreta,  xuriana i            

taitom ),   solo    taitom    es,   posiblemente,   exclusiva   de   Olesa   de   Montserrat.  

Abstract  

The  work’s  main  focus  is  on  the  lexicon  and  refers  to  the  sociolinguistics  reality  of  Olesa  de                  

Montserrat.  This  study's  aim  is  to  add  current  information  to  the  one  written  by  Fr.  Josep  Duran                  

in  1969  in  the  book Olesa  aimada ,  with  the  purpose  of  filling  the  information  gap  of  current                  

works  that  deal  with  this  subject.  So,  the  aim  of  the  work  is  to  choose  12  words  and  check  if                     

they  are  unique  from  Olesa  de  Montserrat.  The  study  is  based  on  a  search  of  ten  dictionaries  and                   

an  interview  with  a  sample  of  the  village’s  population.  The  results  gathered  from  that  interview                

are  analysed  from  two  perspectives:  general  population  and  by  age  groups.  The  final  conclusion               

is  that,  of  the  twelve  words  studied  ( bassetja,  escarxol,  narro,  paparota,  picassó,             

rapestiracabells,  rebutxí,  simfoina,  refiló,  torreta,  xuriana i taitom ),  only taitom  is  possibly             

unique   from   Olesa   de   Montserrat.   
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1.   INTRODUCCIÓ  

La  motivació  per  fer  aquest  treball  apareix  com  a  resultat  d’un  interès  personal:  estudiar               

un  fet  relacionat  amb  el  meu  poble,  Olesa  de  Montserrat.  També  s’hi  afegeix  el  fet                

d’haver-me  trobat,  en  diverses  ocasions,  que  jo  deia  una  paraula  i  altres  persones  no               

només  no  l’entenien  sinó  que  en  feien  servir  una  de  diferent.  Fruit  d’aquesta  situació  i                

amb  l’interès  de  descobrir-ne  el  perquè,  vaig  trobar  el  llibre Olesa  aimada. En  aquest               

llibre,   hi   apareix   un   recull   de   paraules   “olesanes”.   

L’objectiu  d’aquest  treball  serà  comprovar  si  dotze  paraules  que  apareixen  en  el  llibre              

Olesa  aimada  són  realment  exclusives  d’Olesa  de  Montserrat.  A  més,  també  pot  ser              

interessant  comparar  l’ús  que  en  fan  les  diferents  generacions.  Amb  aquest  treball             

podrem  arribar  a  veure  com  es  forma  la  idea  que  certes  paraules  són  d’ús  només  local  i                  

quina   pervivència   tenen   aquestes   idees   en   el   temps.   

Creiem  necessari  comentar  un  seguit  de  consideracions  prèvies  a  la  lectura  del  treball.              

En  primer  lloc,  l'extensió  demanada  per  a  aquest  treball  ens  ha  obligat  a  adjuntar  part  de                 

la  informació  en  forma  d’ANNEX.  En  segon  lloc,  voldríem  exposar  que  la  situació              

actual  (crisi  sanitària  Covid-19)  ens  ha  impedit  consultar  part  de  la  bibliografia  prevista              

i   també   ens   ha   fet   replantejar   el   format   de   les   entrevistes.  

A  més  de  creure  que  aquest  estudi  pot  tenir  cert  interès  acadèmic,  ja  que  no  hem  trobat                  

cap  treball  que  enfoqui  aquest  tema  des  d’aquesta  perspectiva,  també  voldríem  afegir             

que  una  possible  ampliació  interessant  a  fer  d’aquest  treball  seria  continuar  l’estudi  en              

funció  d’altres  variables.  Les  dues  variables  que  ens  semblarien  més  significatives            

serien   el   sexe   i   la   procedència   dels   pares   dels   entrevistats.  

Finalment,  voldria  agrair  a  Joan  Costa,  tutor  del  treball,  la  seva  dedicació,  guia  i  consell                

en  tot  moment.  Ha  estat  un  gran  ajut.  Un  agraïment  sincer  a  Pere  Quer,  per  haver-me                 

acompanyat  en  tot  aquest  procés.  Dono  les  gràcies  a  totes  les  persones  que  han               

col·laborat  en  aquest  treball.  També  a  la  Montse,  al  Felip,  a  la  M.  Teresa,  al  Martí,  al                  

Pere  i  al  Néstor.  Per  acabar  els  agraïments,  voldria  recordar  Josep  Quer,  el  meu  avi,  que                 

va   veure   com   això   començava   i   no   ho   ha   pogut   veure   acabar.   Gràcies   de   tot   cor.  
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2.   OBJECTIU  

L’objectiu   d’aquest   treball   serà:  

 

1. Comprovar  si  dotze  paraules  que  apareixen  en  el  llibre Olesa  aimada  són             

realment   úniques   d’Olesa   de   Montserrat.  

2. Comparar   l’ús   que   fan   les   diferents   generacions   d’aquestes   dotze   paraules.   

3. Veure  si  existeix  la  idea  que  certes  paraules  són  d’ús  només  local  i  quina               

pervivència   tenen   aquestes   idees   en   el   temps.   

 

A   partir   d’això,   formulem   la   hipòtesi   següent:  

 

“Les   paraules    bassetja,   escarxol,   narro,   paparota,   picassó,   rapestiracabells,   rebutxí,  

simfoina,   refiló,   torreta,   xuriana    i    taitom    són   exclusives   d’Olesa   de   Montserrat”  
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3.   PART   TEÒRICA  

En  aquest  apartat  del  treball,  exposarem  informacions  relacionades  amb  el  poble            

d’Olesa  de  Montserrat  relatives  al  context  geogràfic.  També  valorarem  el  llibre Olesa             

aimada i  triarem  les  12  paraules  que  analitzarem.  De  cada  una  d’aquestes  paraules,  en               

farem  una  cerca  d’informació,  principalment  en  diccionaris,  i  elaborarem  unes  fitxes            

amb  les  dades  més  rellevants.  Per  acabar,  descriurem  la  metodologia  que  seguirem  per              

realitzar   la   part   pràctica   del   treball.  

3.1.   Context  

En  aquest  apartat,  situarem,  geogràficament,  el  poble  d’Olesa  de  Montserrat  i            

explicarem  algunes  de  les  seves  característiques  més  importants,  com  ara  on  està  situat  i               

una  descripció  de  l’evolució  demogràfica.  Així  doncs,  creiem  convenient  fer  un  petit             

recull  d’aquestes  qüestions  relacionades  amb  el  poble,  ja  que  això  ens  permetrà  fer  una               

millor   aproximació.  

Segons   la   pàgina   web   de   l’Ajuntament   d’Olesa   de   Montserrat,   aquest   

és  un  municipi  situat  a  la  capçalera  de  la  comarca  barcelonina  del  Baix  Llobregat,  a  l'esquerra                 

del  riu  Llobregat,  a  20  km  del  monestir  de  Montserrat  i  a  30  km  de  Barcelona.  El  seu  terme                    

municipal   té   una   superfície   de   16,75   km².  

Quant  a  la  demografia,  Olesa  de  Montserrat  ha  patit  un  creixement  de  la  població  en                

l’últim  segle.  Aquest  fet  el  lliguem,  no  només  al  creixement  de  les  famílies  originàries               

de  l’indret,  sinó  també  als  moviments  migratoris.  Des  de  l’any  1900  fins  als  anys               

setanta,  hi  va  haver  un  creixement  de  la  població  progressiu.  A  inicis  de  segle,  Olesa  de                 

Montserrat  tenia  uns  3.554  habitants,  nombre  que  va  anar  augmentant  dècada  rere             

dècada  fins  que,  a  la  dècada  dels  setanta,  va  arribar  als  10.092.  És  a  partir  de  llavors,  i                   

en  especial  entre  l’any  1990  i  2012,  quan  el  municipi  va  viure  l’època  de  creixement                

demogràfic  més  clara  de  la  seva  història  recent.  Les  xifres  ens  mostren  com,  des  de                

l’any  1975  fins  a  l’any  1993,  la  demografia  va  créixer  en  2.500  persones              

aproximadament.  En  els  setze  anys  següents  (1993-2009),  el  nombre  d’habitants           

d’Olesa  de  Montserrat  va  créixer  fins  als  23.301.  A  partir  d’aquí,  es  va  estabilitzar  el                

creixement  fins  que  l’any  2012  va  assolir  el  seu  màxim  històric  d’habitants  (23.980).              

5



 

Veiem  que  en  un  espai  temporal  bastant  similar  (1975-1993  vs.  1993-2012),  el             

creixement  demogràfic  és  més  elevat  en  l’últim  període.  Un  dels  motius  claus  d’aquest              

creixement  exponencial  és  que,  prop  d’Olesa  de  Montserrat,  s’hi  van  instal·lar  moltes             

empreses  i,  per  això,  moltes  persones  van  anar  a  viure  a  aquesta  zona.  Un  altre  motiu  és                  

que,  l’any  1993  després  de  les  Olimpíades  organitzades  a  Barcelona,  va  esclatar  una              

crisi  econòmica  que  va  fer  que  molta  gent  que  vivia  a  Barcelona  marxés  de  la  ciutat  per                  

viure  en  els  pobles  del  voltant.  També  s’afegeix  el  fet  que,  en  ser  un  poble  que  està  a                   

prop   de   Barcelona,   s'ha   convertit,   en   els   últims   anys,   en   una   “ciutat   dormitori”.   

3.2.   Olesa   aimada  

Per  fer  aquest  treball,  utilitzarem  el  llibre Olesa  aimada, publicat  l’any  1981  per  la  Unió                

Excursionista  de  Catalunya-Olesa  amb  motiu  del  cinquantè  aniversari  d’aquesta  entitat.           

El  llibre Olesa  aimada conté  diversos  articles,  de  temes  variats  relacionats  amb  la  vila               

d’Olesa  de  Montserrat  i  escrits  per  autors  diferents.  L’article  en  el  qual  ens  basarem  per                

fer  aquest  treball,  el  va  escriure  mossèn  Josep  Duran  i  es  va  publicar  l'any  1969.  Aquest                 

article  conté  paraules  que,  segons  l’autor,  són  “usades  quasi  exclusivament  a  la  Vila,  i               

totalment   desconegudes   en   poblacions   a   curtíssima   distància” .  1

Agafant  aquesta  idea  que  expressa  Duran  en  el  seu  article,  on  afirma  l’existència  de               

paraules  d’ús  únic  a  un  indret  determinat,  la  voldríem  relacionar  amb  el  concepte  de               

dialectologia   tradicional .   Veny   (1986)   defineix   la   dialectologia   tradicional   com   aquella   

que  es  preocupa —  es  preocupava? —  sobretot  per  posar  en  relleu  allò  que  és  aberrant,                
singular,  diferent  respecte  a  la  llengua  literària  o  a  un  altre  dialecte  pres  com  a  punt  de                  
referència.  Molts  de  treballs  dialectals  teixits  amb  aquesta  orientació  constitueixen           
reculls  de  lèxic  típic  d’un  poble  o  d’una  contrada,  sense  tenir  en  compte  la  resta                
d’elements  més  o  menys  comuns  amb  la  llengua  estàndard;  això  no  vol  pas  dir  que                
aquest  tipus  de  contribucions  no  hagi  tingut  la  seva  utilitat  per  a  la  lingüística,               
especialment   històrica.   

Després  d’haver  contrastat  les  dues  opinions  anteriors,  ens  sorgeix  la  pregunta  següent:             

“Les  paraules  del  recull  del  llibre Olesa  aimada són  realment  exclusives  o  quasi              

exclusives  del  poble  d’Olesa  de  Montserrat?”.  Aquesta  pregunta  és  la  que  ens  marcarà              

l’orientació   d’aquest   treball.  

1  Les   paraules   triades   es   defineixen   a   l’apartat   “3.4.   Recerca   de   les   paraules”  
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3.3.   Tria   de   les   paraules  

De  les  18  paraules  que  es  recullen  en  el  llibre Olesa  aimada,  n’hem  seleccionat  11.                

Aquestes  són: bassetja,  escarxol,  narro,  paparota,  picassó,  rapestiracabells,  rebutxí,          

simfoina,  refiló,  xuriana i  taitom. Els  criteris  que  hem  seguit  per  seleccionar  aquestes              

onze  paraules  són,  en  primer  lloc,  el  fet  d’haver-les  sentit  alguna  vegada  en  els  parlants                

d’Olesa  de  Montserrat;  en  segon  lloc,  que  el  seu  significant  correspongui  a  un  objecte               

que  els  parlants  d’avui  en  dia  puguin  reconèixer  amb  relativa  facilitat.  També  hem              

decidit  d’incloure  una  paraula  més  a  l’estudi  que,  encara  que  no  apareix  en  el  llibre,  ens                 

sembla  que  és  una  paraula  que  també  s’utilitza  exclusivament  a  la  zona.  És  el  mot                

torreta.  A  més,  volem  comprovar  si  la  idea  que torreta és  una  paraula  d’ús  exclusiu  a                 

Olesa   de   Montserrat   és   reforçada   o   no   per   una   creença   popular.   

 

Pensem  que  és  important  fer  la  consideració  que  potser  la  forma  en  què  trobem  escrites                

aquestes  paraules  és  aquesta,  simplement,  perquè  és  com  les  va  escriure  Mn.  Duran  en               

el  seu  article.  Sabem  que  l’autor  no  era  un  especialista  de  la  llengua  i  això  ens  fa                  

sospitar   que,   en   alguns   casos,   la   grafia   podria   no   ser   la   correcta.   

L’estudi   es   farà   sobre   les   12   paraules   següents:  

Paraula  Representació   fonètica  

Bassetja  bəsέdʒə  

Escarxol  əskərʃɔ̀l  

Narro  náru  

Paparota  pəpəɾ ɔ̀ tə  

Picassó  pikəsó  

Rapestiracabells  rápəstìɾəkəßέʎs  

Rebutxí  rəßutʃí  

Simfoina  simf ɔ̀ jnə  

Refiló  rəfiló  

Torreta  turɛtə  

Xuriana  ʃuɾianə  

Taitom  tàjtóm  
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3.4.   Recerca   de   les   paraules  

Una  de  les  formes  per  poder  començar  a  determinar  si  aquestes  paraules  són  úniques               

d’Olesa  de  Montserrat  o  no  és  buscar-les  en  diccionaris.  Per  tal  de  dur  a  terme  aquesta                 

cerca,  utilitzarem  vuit  eines  lexicogràfiques  en  paper  i  dues  en  línia.  Tot  i  haver               

consultat  el  diccionari  en  línia Neoloteca, el  descartarem  i  no  l’inclourem  en  les  taules               

següents,  ja  que  només  hem  obtingut  un  resultat  per  a  la  paraula torreta  que  no  feia                 

referència  a  l'objecte  que  estem  buscant  i  definint.  En  la  taula  següent,  doncs,  es               

recullen  els  nou  diccionaris  que  ens  han  donat  resultats  i  la  nomenclatura  que              

utilitzarem   per   a   cada   un   d’ells.  

Diccionari  Abreviació  

Diccionari   general   de   la   llengua   catalana  DicFabra  

Diccionari   català   valencià   balear  DCVB  

Diccionari   de   la   Llengua   Catalana  DIEC2  

Gran   Diccionari   de   la   Llengua   Catalana  DLC  

Diccionari  etimològic  i  complementari  de  la       

llengua   catalana  

DECLC  

Diccionari   Aguiló  DAg.  

Tresor   de   la   Llengua  Tresor  

Cercaterm  Cercaterm  

Diccionari  de  la  llengua  catalana  ab  la        

correspondencia   castellana   y   llatina  

Labèrnia  

 

A  l’hora  d’escollir  els  diccionaris  amb  què  treballarem,  hem  tingut  en  compte  que  fossin               

eines  de  diferents  tipus,  per  tal  de  poder  recollir  informacions  publicades  en  diversos              

moments  cronològics  i  que  estudiessin  la  llengua  des  de  punts  de  vista  diferents .  És  per                2

això,  que  els  hem  classificat  de  la  manera  que  s’il·lustra  en  la  taula.  L’ordre  de  consulta                 

dels  diccionaris  no  ha  seguit  cap  criteri  concret,  el  que  sí  que  hem  expressat  és  un  ordre                  

sistemàtic   per   a   l’exposició   d’aquestes   exposicions.  

 

2  No   hem   pogut   consultar   l’obra    Panorama   de   la   Lexicografia   catalana ,   de   Germà   Colon   -   Amadeu-J.  
Soberanas,   a   causa   de   l’estat   d’alarma   provocat   per   la   crisi   sanitària   de   la   Covid-19.   La   consulta   d’aquest  
llibre   hauria   pogut   ajudar   a   comprovar   si   alguna   altra   eina   lexicogràfica   podia   aportar   informació   a   la  
nostra   cerca.  
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A  continuació  exposarem  una  fitxa  per  a  cada  paraula  on  es  recullen  les  definicions               3

trobades  en  els  diccionaris.  Per  a  cada  paraula  s'exposarà,  també,  una  breu  explicació              

del  procés  de  cerca  i,  si  és  possible,  se’n  farà  alguna  deducció.  També  inclourem  una                

taula  amb  els  resultats  de  cercar  a Google  cada  una  de  les  paraules  i  diferents                

possibilitats  de  variació  dels  mots  (ANNEX  I).  En  l’ANNEX  II  s’hi  pot  trobar  una  taula                

amb   l’etimologia   de   cada   forma.   

  

3   Les   definicions   que   es   troben   a   les   taules   són   fragments   extrets   literalment   dels   diccionaris.  
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 Bassetja  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932  f.    Fona,   mandró;   trena   de   llana,   cànem   o   espart   per   a   tirar  

pedres.  

DIEC2  f.    Fona  

DLC  f    Trena   de   llana,   cànem   o   d'espart   per   a   tirar   pedres;   fona.  

Cercaterm  Bassetja    n   f   sin.   ompl.   de    fona.    Instrument   que   expel·leix  

pedres   amb   força   consistent   en   una   tira   curta   de   material  

d’origen   animal   o   vegetal,   on   se   situa   la   pedra,   i   una   trena   a  

cada   extrem   per   a   subjectar-lo   amb   una   sola   mà.  

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB  (ant.    basseja )   o    passetja.    f.   Arma   de   tir,   composta   d'una   trena  

de   cànem,   de   lli,   de   pell   o   d'una   altra   atèria   flexible   i   forta,   amb  

un   ullet   o   bosseta   enmig,   on   es   posa   una   pedra,   i   girant  

ràpidament   la   trena   i   amollant-la   d'un   cap,   surt   amb   força   el  

projectil   (Cat.,   Bal.)   [...].  

DAg.  baseja,   ant.   :   baseja   :    « It.   tres   basseges   de   trabuch.    »   

 

passetja   (Mallorca)   per   bassetja.  

Tresor   vol.   I  La   fona   de   tirar   pedres   (Vilafranca).   Corda   feta   de   trena,   que   té  

dues   badies,   el   centre   de   les   quals   forma   el   pedrer,   on   es   posa   el  

roc   que   es   llença   tot   fent-la   giravoltar   (Igualada,   Tarragona,  

Espluga   de   Francolí).  

DECLC   vol.   I  BASSETJA,   'fona,   mandró',   mot   peculiar   del   català   i,   dins   la  

nostra   llengua,   propi   només   de   les   terres   centrals   i   meridionals  

del   domini   lingüístic;   no   és   improbable   que    passetja ,   la   variant  

pròpia   de   les   Illes   i   de   les   serres   del   Camp,   sigui   la   forma  

originària   [...]   i   és   possible   que   vingui   d'un   llatí   vulgar  

*PERSÏDIA,   nom   amb   què   els   foners   balears   [...]   haurien  

batejat   un   nou   tipus   de   fona[...].   [...].   En   canvi   el   tipus    bassetja  

ja   no   és   usual   en   el   Baix   Llobregat,   ni   Igualada,   ni   a   les   altres  

localitats   de   l'àrea   de    fona    [...].  

Labèrnia  Fona.  
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Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«BASSETJA».  –  Arreu  coneguda  amb  els  mots  «fona»               

o   «mandró».   Catalogat   per   P.   Fabra:   «Trena   de   llana   o   espart   per   a   tirar   pedres»”.  

 

Per  fer  la  cerca  d’aquesta  paraula  hem  buscat  l’entrada bassetja als  nou  diccionaris  que               

hem  esmentat  prèviament.  Tal  com  podem  observar,  hi  ha  una  variació  de  la  paraula               

començada  amb p ,  que  és  la  que  s’estila  més  a  Mallorca.  També  hem  vist  que,  segons  el                  

DECLC ,  la  paraula bassetja  “no  és  usual  en  el  Baix  Llobregat,  ni  Igualada,  ni  a  les                 

altres  localitats  de  l'àrea  de fona ”.  Com  ja  sabem,  Olesa  de  Montserrat  és  una  localitat                

que  es  troba  dins  d’aquesta  comarca  i  prop  d’Igualada,  i  això  pot  ser  un  motiu  pel  qual                  

el  Mn.  Josep  Duran  vagi  identificar  aquesta  paraula  com  a  un  mot  olesà,  ja  que  en  els                  

pobles  del  voltant  no  s’estila.  Tot  i  això,  veiem  que  la  informació  que  aporta  el                

diccionari Tresor  és,  en  certa  manera,  contradictòria  a  la  del DECLC, ja  que  situa  el  mot                 

bassetja  a  Igualada  i  Vilafranca  del  Penedès . Si  fos  així,  no  seria  inversemblant  que  a                

Olesa  de  Montserrat  també  es  fes  servir,  a  causa  de  la  proximitat  d’aquestes  tres               

poblacions.  

  

11



 

 Escarxol  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932  Escarxot   m.    Conjunt   de   fulles   i   arrels   de   l’atzavara.  

DIEC2  Escarxot   m.    Conjunt   de   fulles   i   arrels   de   l’atzavara.  

DLC  Escarxot   m.    BOT   Conjunt   de   fulles   i   arrels   de   l’atzavara.  

Cercaterm  Escarxot   (fulles   i   arrels) ,   n   m   sin.   compl.   d’ atzavara.  

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   5  Escarxot.  m. Atzavara  (Olesa  de  Montserrat);  card  (Vilafr.  del          

P.,   segons   Griera,   ALC,   c.   422).  

DAg.   

Tresor   

DECLC    vol.   III  Escarxot ,   tret   del   plural    cards    […].  

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«ESCARXOL».  –  Reconegut  arreu  pel  mot  «atzavara».              

Nosaltres   precisem   com   escarxol,   el   brot   tendre   d’atzavara”.  

 

En  la  cerca  d’aquesta  paraula,  hem  vist  que  la  forma  que  recullen  els  diccionaris  no                

coincideix  amb  la  que  apareix  en  el  llibre Olesa  aimada. Els  diccionaris  recullen              

aquesta  paraula  acabada  en -t ( escarxot), mentre  que  el  llibre Olesa  aimada ho  fa  amb  la                 

paraula  acabada  en -l ( escarxol ).  La  paraula  apareix  en  sis  diccionaris  i  té  un  sentit                

relacionat  amb  el  que  es  recull  en  el  llibre.  En  els  diccionaris DAg. i Tresor no  hi  ha  cap                    

entrada  que  reculli  aquest  terme.  Un  fet  que  ens  ha  semblat  curiós  és  que,  en  el DCVB ,                  

apareix  Olesa  de  Montserrat  com  a  localitat  on  s’usa  aquest  terme,  però,  com  ja  hem  dit                 

amb  anterioritat,  la  recull  amb  la  forma escarxot .  A  part  d’aquesta  diferència  entre  els               

sufixos    –ol    i    –ot ,   no   observem   cap   altra   variació   en   les   definicions.  
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 Narro  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932   

DIEC2   

DLC   

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   7   m.  || 1. El  primer  llibre  de  lectura,  en  el  qual  s’aprenien  les               
primeres  lletres  (Viladrau,  Vic)  || 2. Joc  en  què  es  tracen            
rectangles  i  arcs  de  cercle  en  terra,  i  s’ha  de  fer  passar  una              
pedra   amb   el   peu   de   l’interior   d’una   figura   a   l’altra   (Penedès).  

DAg.   

Tresor   vol.   10  1.  El  primer  llibre  de  lectura  que  el  mestre  donava  als  infants             
de  l’escola.  Era  compost  per  Vicente  Naharro  (Viladrau,  Vic).          
2.  Joc  d’infants.  Consistia  a  fer  córrer,  segons  certes  normes,           
unes  pedres  o  cartons  d’un  cap  a  l’altre  d’unes  línies  o            
circumferències   dibuixades   sobre   una   pedra   (Borèn).  

DECLC    

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«NARRO».  –  Nom  d’un  joc  de  les  nenes:  consisteix  en                 

saltar  a  peu  coixet  per  damunt  d’un  dibuix  marcat  a  terra,  sense  trepitjar  cap  de  les                 

ratlles”.  

 

Aquest  mot  només  apareix  en  dos  dels  nou  diccionaris  que  hem  fet  servir.  En  primer                

lloc,  el DCVB  recull  la  paraula  i  en  delimita  el  seu  ús  a  la  zona  del  Penedès.  En  segon                    

lloc,  trobem  que,  al  volum  X  del  diccionari Tresor, també  s’hi  recull  aquest  terme,  però                

localitza  el  seu  ús  a  Borèn,  un  poble  del  municipi  d’Alt  Àneu,  situat  a  la  comarca  del                  

Pallars  Sobirà,  Lleida.  Un  fet  que  ens  ha  semblat  curiós  és  que  tots  dos  diccionaris                

recullen  que Narro  és  el  nom  d’un  llibre  que  tenien  els  infants  a  l’escola.  La  definició                 

recollida  en  el  diccionari Tresor  explica  que  l’autor  d’aquest  llibre  es  deia  Vicente              

Naharro.  Per  aquest  motiu  creiem  que  no  és  tan  important  quin  és  el  joc  o  quines  són  les                   

normes,  sinó  que  és  el  primer  que  feien  els  nens  quan  sortien  d’escola,  ja  que  pot  ser                  

que   el   nom   del   joc   faci   referència   al   nom   de   l’autor   del   llibre   que   feien   servir.  
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Buscant  altres  versions  de  la  paraula narro, hem  trobat marro  a  l’entrada marrir del               

DECLC ,  que  també  és  el  nom  d’un  joc.  Aquesta  entrada  cita,  del Diccionario              

Catalán-Castellano-Latino,  de  Joaquim  Esteve,  Josep  Belvitges  i  Antoni  Juglà  i  Font,            

una  descripció  del  joc  com  a  “ludus  lapilis  aciem  efingens”,  que  en  català  vol  dir  “joc                 

amb  pedres  amb  ratlles  dibuixades  a  terra”.  Així  doncs,  hem  buscat,  també, marro  en  la                

versió online  del DCVB i  hem  vist  que  l’únic  joc  que  s’hi  descriu  té  com  a  elements                  

bàsics  pedres  i  unes  figures  dibuixades  a  terra  i  és  conegut  com  a tres  en  raya, en                  

castellà.  Per  tant,  no  és  el  joc  al  qual  ens  estem  referint.  Podríem  pensar  que  del  joc                  

marro, s’hagi  acabat  assimilant  per  semblança a narro.  Marro  és  una  paraula  que              

designa  diferents  tipus  de  joc  que  es  juguen  a  terra  o  en  un  tauler  amb  línies.  Podria  ser                   

que  fos  un  simple  canvi  de  so  (de marro a narro )  o  una  barreja  de marro  amb  el  cognom                    

de   Vicente   Naharro.  

També  volem  destacar  que  hem  trobat  dos  enllaços  rellevants  a  google.  En  primer  lloc,               

un  full  informatiu  publicat  per  la  Diputació  de  Barcelona  amb  col·laboració  de             

l’Ajuntament  d’Olesa  de  Montserrat  on  apareix  una  descripció  del  joc  de  la  xarranca              

que  diu  “Conegut  a  Olesa  de  Montserrat  amb  el  nom  de narro  [...]”.  El  fet  que  aparegui                  

en  aquest  document  és  rellevant  perquè  demostra  que  és  viva  la  idea  que  el  mot  és  propi                  

d’Olesa  de  Montserrat.  En  segon  lloc,  veiem  que  Pau  Bertran  i  Bros  fa  un  recull  de  jocs                  

en  la  revista Ilustració  Catalana ,  entre  els  quals  apareix  el  joc  del  narro descrit  amb  el                 

mateix  sentit  que  busquem.  Aquesta  referència  de  Bertran  queda  recollida  en  el  llibre              

Cultura  popular  del  Montserrat:  a  partir  de  textos  recollits  per  Pau  Bertran  i  Bros de  la                 

col·lecció   Vila   d’Olesa,   que   hem   trobat   digitalitzat   a    Google   Books .  
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 Paparota  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932  Paparotes   f.   pl.    Rosella   ( Papaver   Rhoeas ).  

DIEC2  Paparota   f .   Rosella.  

DLC  Paparotes   f   pl    Roselles.  

Cercaterm  Paparota ,   n   f   sin.   compl.   de    rosella.  

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   8  Paparotes.   F.   pl.     Flors   de   la   rosella   (Terrassa).  

DAg.   

Tresor   vol.   11  Paparola .   La   flor   de   la   rosella   (Terrassa).  

DECLC   vol.   VI  Paparota remet papàver.  Papàver, nom  savi  de  la  ‘rosella’,  dita           

papaver,  -averis,  en  llatí.  […].  No  es  pot  desmentir  del  tot,  ni             

menys  es  pot  assegurar,  que  en  certs  noms  populars  i  locals  de             

la  rosella  no  resti  algun  adulterat  grau  de  supervivència  del           

nom  llatí  de  la  planta,  […].  Si  a  Terrassa  s’usa paparota o             

paparola    amb   el   mateix   significat   […].  

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«PAPAROTA».  –  Arreu  anomenada  «rosella»  o  també              

«badabadoc»  .  Amb  tres  mots  la  té  catalogada  en  P.  Fabra,  en  el  seu  diccionari:                

«Papaveràcia  que  creix  en  els  sembrats  (Papaver  Rhocas),  planta  híspida,  latescent  i  de              

flors   solitàries   amb   quatre   pètals   vermells»”.  

 

Inicialment,  pensàvem  que  aquesta  paraula  podia  tenir  alguna  relació  amb  la  paraula             

paper ,  ja  que  els  pètals  de  la  flor  que  fa  aquesta  planta  recorden  la  textura  del  paper.  Tot                   

i  això,  havent  fet  la  cerca  en  els  diccionaris,  hem  pogut  veure  quatre  coses.  En  primer                 

lloc,  hem  vist  que,  excepte  al DAg. ,  apareix  a  tots  els  diccionaris.  En  segon  lloc,  hem                 

pogut  veure  que  en  algunes  entrades  apareix  en  singular  i  en  d’altres  apareix  en  plural,                

ja  que  aquestes  flors  mai  creixen  soles  i  normalment  omplen  tot  un  camp  sencer.  També                

hem  pogut  veure  que  el DCVB ,  el DECLC  i  el Tresor  localitzen  aquesta  paraula  a                

Terrassa,  ciutat  que  està  a  uns  10-15  km  d’Olesa  de  Montserrat.  Cal  dir  que  Terrassa  era                 

la  ciutat  que  tenia  més  relació  amb  Olesa  de  Montserrat  en  l’antiguitat.  El  motiu  per                

explicar  aquesta  relació  és  clarament  geogràfic,  ja  que  el  poble  està  situat  a  un  cantó  del                 
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Llobregat  i,  tot  i  que  té  altres  localitats  més  a  prop,  totes  són  a  l’altra  banda  del  riu.  El                    

pont  que  van  construir  per  travessar  el  riu  Llobregat  des  d’Olesa  de  Montserrat  data  de                

principis  del  segle  XX,  més  concretament  de  l’any  1913.  Abans  d’això,  els  olesans              

havien  d’anar  fins  a  Martorell,  poble  que  està  a  uns  15  km,  per  poder  passar  a  l’altra                  

banda  del  riu.  Per  tant  era  més  fàcil  anar  en  direcció  al  Vallès  Occidental  que  no  pas  cap                   

a  les  altres  localitats  del  Baix  Llobregat.  A  més,  la  majoria  de  serveis  (judicial,  mèdic,                

educatiu)  eren  a  Terrassa.  Tots  aquests  podrien  ser  els  possibles  motius  pels  quals              

aquesta  paraula  es  diu  a  Olesa  de  Montserrat  Finalment,  hem  desmentit  la  creença  que               

teníem  inicialment,  ja  que  la  paraula paparota  prové  del  seu  nom  llatí  ( Papaver              

Rhoeas ),   tal   com   explica   el    DECLC .   
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 Picassó  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932  m.    Picassa   petita.    Picassa   f.    Destral   de   llenyater.  

DIEC2  m. Picassa  petita.  |  Martell  gros,  amb  el  ferro  acabat  en  punta             

per  un  extrem  i  en  un  tronc  de  piràmide  per  l’altre,  que  serveix              

per   a   trossejar   pedra.  

DLC  m. OFIC  Picassa  petita. Picassa  f. OFIC 1. Destral  de           

llenyataire. 2. Martell  molt  gros  i  feixuc  que  serveix  per  a            

trossejar   pedres.  

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   8  Martell  gros,  però  no  tant  com  la  picassa,  amb  el  ferro  acabat             

en  punta  per  un  extrem  i  en  un  tronc  de  piràmide  per  l’altre,              

que   serveix   per   a   trossejar   pedra   (Mall.).   

DAg.   vol   V   i   VI  (Mallorca)  : 1 ,  eina  més  grossa  que  un  martell  i  més  petita  que              

la   picassa   per   a   trencar   pedra.   5  

Tresor   vol.   11  1.   Espècie   de   martell   per   a   trencar   pedra.   

DECLC   vol.   VI  Picassa    ‘destral’.   [...]   

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«PICASSÓ».  –  Eina  petita  per  a  cavar  la  terra:  té  la                  

pala  acabada  en  punta;  és  molt  utilitzada  per  a  collir  herbes  al  camp  per  menjar  dels                 

conills”.   

 

Aquesta  paraula  apareix  en  set  dels  nou  diccionaris,  tot  i  que  en  alguns  remet  a  la                 

paraula picassa. Tal  com  podem  veure,  les  definicions  parlen  d’una  eina  que  té  un               

aspecte  molt  similar  al  del picassó ,  però  la  funció  de  l’eina  que  es  descriu  no  és                 

exactament  la  mateixa.  Pot  ser  que  ens  trobem  davant  d’un  cas  en  què  no  ha  canviat  la                  

paraula,   però   sí   que   ha   canviat   el   seu   significat.  
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 Rapestiracabells  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932  Estiracabells.  m. Nom  d’alguns  insectes  odonats  d’ales  llargues,         
estretes  i  negroses,  que  es  troben  abundosament  pels  marges  dels           
rius   i   de   les   sèquies.  

DIEC2  Estiracabells.  m. Nom  d’alguns  insectes  odonats  d’ales  llargues,         
estretes  i  negroses,  que  es  troben  abundosament  pels  marges  dels           
rius   i   de   les   sèquies.  

DLC  Estiracabells.    1    m    ENTOM   Espiadimonis.  

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials  

o   etimològics  

DCVB    vol.   5  Estiracabells.  m. 1.  Espiadimonis  (St  Joan  des  Pi,  ap.  Aguiló           
Dicc.).  

DAg.   vol   III   i   IV  Estiracabells.  1 (St.  Joan  Despí),  insecte  negre  amb  quatre  ales           
que   es   fa   pels   recs.  

Tresor    

DECLC   

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«RAPESTIRACABELLS».  –  Libèl·lula:  insecte  amb            

quatre  ales  de  colors  bonics,  transparents;  volen  sempre  arran  de  l’aigua.  Arreu  conegut              

amb   el   nom   «espiadimonis»”.  

 

Primerament,  hem  buscat  la  paraula rapestiracabells als  diccionaris,  però  no  apareix  en             

cap  d’ells.  Tot  i  això,  hem  decidit  cercar  també estiracabells ,  que  és  la  forma  que  ens                 

sona  més  habitual  per  designar  aquest  tipus  d’insecte.  És  per  aquest  motiu  que,  tal  com                

podem  observar  a  la  taula,  les  definicions  que  hem  pres  com  a  bones  són  les  de  l’entrada                  

estiracabells de  cada  diccionari.  L’entrada  del DCVB  ens  remet  a  la  paraula             

espiadimonis ,  de  la  mateixa  manera  que  ho  fa  el DLC .  El DicFabra ,  el DIEC2 i  el DAg .,                  

en  canvi,  fan  una  definició  per  la  paraula,  mentre  que  el DECLC,  el Tresor, el Cercaterm                 

i  el Labèrnia  no  presenten  cap  entrada.  En  el  cas  del DECLC ,  no  hem  trobat  cap  resultat                  

significatiu  a  les  entrades libèl·lula, que  ens  remet  a  lliura ; arrapar, que  ens  remet  a                

rapar,  on  consta,  sense  comentaris, rapacabells ,  i estirar, que  remet  a estiracabells  i              

tirar ,   sense   cap   comentari.  
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En  el  diccionari  Labèrnia  hem  trobat  que  la  definició  del  verb rapar és  “Tallar  lo  cabell                 

á  ran  de  la  pell”.  Potser  aquest  insecte  es  diu  així  perquè,  en  algunes  ocasions,                

s’enganxa  als  cabells  dels  humans  i  els  estira.  Pot  ser  que  en  algun  cas  hagi  arrencat                 

alguns  cabells  d’una  persona,  com  si  s’hagués  rapat.  Una  altra  possibilitat  és  que              

aquesta  paraula  provingui  del  mot arrapar ( arrapaestiracabells ) , que  vol  dir  enganxar  o             

subjectar,   fent   referència   al   que   fa   l’insecte   amb   els   cabells   dels   humans.  

Un  dels  resultats  que  hem  obtingut  de Google  és  un  enllaç  de Facebook  el  qual  ens                 

porta  a  la  pàgina  “Turisme  Baix  Llobregat”.  Aquí,  hi  apareix  una  entrada  molt  recent,               

publicada  el  dia  7  de  maig  de  2020,  amb  un  qüestionari  sobre  el  lèxic  olesà.  La  primera                  

forma  que  hi  trobem  és rapestiracabells ,  tot  i  que  també  hi  apareixen  altres  paraules  que                

estudiarem   en   aquest   treball   ( narro,   paparota,   refiló,   taitom    i    xuriana ).  

  

19



 

 

 Rebutxí  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932   

DIEC2   

DLC   

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   9  Rei-botxí. 2.  Marraquinca,  os  del  genoll  dels  bens;  joc  que  es  fa             
tirant   enlaire   aquest   os   (Berguedà).  

DAg.   

Tresor    

DECLC   

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«REBUTXÍ».  –  Contracció  de  les  paraules rei i butxí.                

Així  anomenem  els  olesans,  un  os  que  els  xais  tenen  al  taló  de  les  potes  de  darrera.  Té                   

forma  de  dau  molt  irregular;  els  nois  d’aquí  i  en  molts  altres  llocs  el  fan  servir  per  a                   

determinar  la  sort  en  un  joc  d’atzar.  Els  olesans  en  diem jugar  a  rebutxí,  ço  és  jugar  a                   

rei   i   butxí ”.  

 

En  primer  lloc,  hem  buscat rebutxí als  diccionaris.  En  veure  que  no  apareixia,  hem  optat                

per  buscar  alternatives  com,  per  exemple, rebotxí,  rei-butxí,  rei-botxí. Només  hem  trobat             

una  definició  en  el DCVB dins  l’entrada Rei-Botxí .  Aquest  diccionari  situa  la  paraula  al               

Berguedà,  comarca  que  es  troba  a  uns  55  km  del  Baix  Llobregat.  Aquestes  dues               

comarques  estan  separades  per  la  comarca  del  Bages.  El  nom  d’aquest  joc  és  una               

composició  de  dues  de  les  possibles  posicions  de  l’os.  Existeixen  sis  cares  i,  en  funció                

de  quina  cara  surt,  has  de  fer  una  acció  o  una  altra.  En  primer  lloc,  el  “rei”  és  qui  mana                     

en  el  joc.  Seguidament,  el  “botxí”,  que  és  qui  haurà  de  fer  allò  que  el  rei  li  mani.  En                    

tercer  lloc,  les  posicions  de  “panxa”  i  “forat  d’aigüera”  determinen  qui  rebrà  el  càstig  i,                

finalment,  la  “força”  i  el  “Nostre  Senyor”  permeten  canviar  els  rols  que  s’hagin  assignat               

anteriorment.   
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En  la  definició  del DCVB, apareix  el  mot marraquinca. Hem  buscat  aquesta  paraula  al               

Cercaterm  i  hem  obtingut  com  a  sinònims  les  formes joc  de  l’osset,  joc  del  botxí i taba.                  

Com  ja  sabem,  segons Olesa  aimada, la  paraula rebutxí és  una  “contracció  de rei i                

butxí”. Després  de  fer  totes  les  cerques,  constatem  que  és,  també,  una  deformació  del               

mot    botxí    a   causa   de   la    o    àtona   que   en   català   central   es   pronuncia   /u/.    
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 Simfoina  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932   

DIEC2   

DLC   

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   9  Samfoina.   f.    Flauta   de   Pan   [...].   

DAg.   vol.   VII   i  

VIII  

Simfonia    :   instrument   musical   [...].  

Tresor    

DECLC   vol.   VII  [...]  instrument  musical  rústic,  mena  de  flabiol  altrament  dita          

caramella    o    flauta   de   Pan.  

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«SIMFOINA».  –  Instrument  musical  de  vent,  de              

llengüetes  metàl·liques  lliures,  en  que  el  corrent  d’aire  és  produït  directament  per  la              

boca   del   qui   la   fa   sonar.   Arreu   coneguda   amb   el   mot    harmònica ” .   

 

Aquesta  paraula  només  apareix  a  tres  dels  nou  diccionaris  que  hem  fet  servir.  Un  fet                

curiós  és  que,  a  cada  diccionari,  apareix  amb  una  forma  molt  similar,  però  diferent.  Tal                

com  podem  veure  a  la  taula,  l’hem  trobat  com  a  samfoina,  simfoina o  simfonia. Tot  i                 

això,  les  definicions  del  diccionari  parlen  d’un  instrument  de  vent,  però  no  descriuen              

exactament  l’instrument  del  qual  es  parla  en  el  llibre Olesa  aimada. Així  doncs,  creiem               

que,  segurament,  estem  davant  d’un  cas  en  què  s’ha  aplicat  la  paraula simfoina a  un                

instrument  diferent  del  que  designava  originàriament.  Per  tant,  és  probable  que  s’hagi             

aplicat   la   mateixa   paraula   a   diferents   instruments   en   funció   de   la   regió.  
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 Refiló  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932   

DIEC2   

DLC   

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   9  m.   ||    1.    Encenall   (Tarr.)   [...]  

DAg.    

Tresor    

DECLC   

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«REFILÓ».  –  Retall  de  fusta  prim,  en  forma  d’espiral  o                 

de  tirabuixó,  produït  per  l’ús  del  ribot  o  de  la  garlopa,  en  les  fusteries.  Arreu  és  conegut                  

amb   el   nom   genèric    d’encenalls    o    tafetans ” .   

 

Aquesta  paraula  l’hem  trobat  només  a  una  de  les  eines  lexicogràfiques  que  hem              

consultat.  Tot  i  això,  vam  pensar  que  aquesta  paraula  podia  ser  un  castellanisme,  però  no                

hem  obtingut  cap  resultat  coincident  amb  aquesta  paraula  al  diccionari  en  línia DRAE .              

En  castellà,  només  es  registra  aquesta  definició  sota  el  terme viruta .  A  més,  com  que  a                 

l’entrada  del  diccionari  no  hi  dona  l’etimologia,  hem  intentat  trobar  alguna  explicació  a              

aquest  mot.  Una  suposició  que  podem  fer  per  intentar  trobar  un  origen  a  aquesta  paraula                

és  que  potser  és  un  derivat  que  prové  de  la  forma refilar .  Segons  el DicFabra  1932,                 

refilar és  “Fer  acabar  en  punta”  i  com  a  exemple  posa  “refilar-se  els  bigotis”.  A  partir                 

d’aquesta  informació,  podem  fer  una  altra  suposició  que  és  que  potser  existeix  una              

relació  metafòrica  per  semblança,  ja  que,  segons  el DIEC2 ,  un  encenall  és  un  “Full  prim                

de  fusta  [...]  que  surt  enrotllat  en  espiral”.  L’última  suposició  que  fem  és  que  aquesta                

paraula  prové  del  mot fil, ja  que  el DECLC ens  remet  a  aquesta  entrada.  Així  doncs,                 

seria  també  una  relació  metafòrica  amb  l’acció filar, ja  que,  d’alguna  manera,  els              

refilons   són   “fils   de   fusta”.   
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 Torreta  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932  f.    Test   acc.   2.  

DIEC2  f.   Test 1    (acc.   3).  

DLC  2    Test   per   a   plantes.  

Cercaterm  Torreta,    n   f   sin.   compl.   de    test.   

Recipient  de  terrissa  o  de  plàstic,  de  forma  troncocònica  o  de            

tronc  piràmide  de  base  quadrada,  amb  un  volum  inferior  o           

igual   a   dos   litres,   que   serveix   per   a   criar-hi   una   planta.  

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   10  e) Test  cilíndric  a  tronco-cònic  invertit,  per  a  tenir  sembrades           

plantes   de   jardí   (Gir.,   Barc.,   Igualada,   Tarr.,   Valls,   Priorat).  

DAg.   VII   i   VIII  2,    test,   maceta   (Tarragona).  

Tresor   vol.   XIV  2.   Test   que   es   porta   al   Monument   pel   Dijous   Sant.  

DECLC   

Labèrnia  TORRETA.  f.  d. Torrejon. Terricula,  æ.  ||  Test  ó  gerret  pera            

posar   flors.    Maceta.    Florigerum   vasculum.  

 

Aquesta  paraula  no  apareix  en  el  llibre Olesa  aimada, però  creiem  que  els  habitants               

d’Olesa  de  Montserrat  pensen  que  és  una  paraula  que  només  s’utilitza  en  el  seu  poble.                

Aquest  mot  es  fa  servir  per  designar  un  test  o  qualsevol  recipient  que  serveixi  per                

plantar   una   planta.  

 

Un  cop  feta  la  cerca,  podem  dir  que  l’única  eina  lexicogràfica  que  no  recull  aquest  mot                 

és  el DECLC .  Tots  els  altres  recullen  aquesta  paraula  amb  el  mateix  sentit  amb  què                

l’utilitzen  a  Olesa  de  Montserrat,  és  a  dir,  descriuen  l’objecte  com  un  test.  Per  tant,                

veiem  que  és  molt  poc  probable  que  aquesta  paraula  sigui  exclusiva  d’Olesa  de              

Montserrat.  
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 Xuriana  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932   

DIEC2   

DLC   

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB    vol.   10  Xoroiana.    f.   Papaorelles   (Eiv.).  
Xoriguera. 2. Papaorelles  (Vic,  Torrelles  de  Llobregat);  cast         
tijereta  || 3. Insecte  de  cos  planer,  de  15  mm.  De  llarg,  que              
perjudica   els   garrovers   (Manacor).  
Papaorelles.  f.  Insecte  ortòper  de  cos  llarguer,  de  color  negrós,           
que  té  l’abdomen  acabat  amb  unes  puntes  a  manera  de  pinces;            
és   l’espècie    Forficula   auricularia    (Olor,   Lluçanès,   Barc.).  
Xuriana.    f,   Papanovia   (eiv.).  
Papanovia.    f.     Papaorelles   (Mall.)  

DAg.   VII   i   VIII  Xoreyana    (Evisa,   Formentera),   un   insecte.   

Tresor   vol.   XIV  Xoreiana.    Classe   d’insecte   (Eivissa,   Formentera).  
Xuriana. Cuc  vermell-fosc,  de  dos  centímetres  de  llarg  ;  viu           
sota  les  pedres,  i  en  els  forats  dels  arbres.  Té  una  mena             
d’estisora   a   la   boca   (Eivissa).  

DECLC   vol.   VI  Xuriana ,   V.   orella.  
Orella. [...] Desorellar ‘llevar  les  orelles’  [...]  la  forma  heretada           
del  llatí  vulgar  és eixorellar [...]  *exauriculare  [...].  [...]  a  Mall.            
Es  diu  més  aviat eixoroiar [...]  amb  les  variants xoroiar i            
xeroiar [...].  [...]  D’on  l’eiv. Xuriana nom  de  l’insecte          
‘estisores’  (per  la  superstició  que  aquesta  cuca  talla  les  orelles           
de   la   gent)   [...].   

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«XURIANA».  –  Insecte  reconegut  en  molts  llocs  per               

tisoreta,   o   bé   per    papaorelles ” .   

 

Pel  que  fa  a  aquesta  paraula,  hem  buscat  sistemàticament  les  entrades xuriana,  suriana,              

xoriana i  soriana. Un  cop  feta  la  cerca,  podem  afirmar  tres  coses.  En  primer  lloc,  hem                 

trobat  aquest  insecte  amb  set  denominacions  diferents  tal  com  podem  veure  a  la  fitxa  de                

la  paraula.  En  segon  lloc,  veiem  que  mai  es  localitza  cap  d’aquestes  set  denominacions  a                

Olesa  de  Montserrat,  sempre  es  fa  a  les  Illes  Balears  i,  per  aquest  motiu,  considerem  que                 
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és  un  cas  similar  al  de  la  paraula bassetja. Així  doncs,  creiem  que  és  possible  que  la                  

creença  que  és  una  paraula  olesana  sigui  fruit  que  a  cap  poble  de  l’entorn  es  fa  servir.                  

Finalment,  veiem  que,  tal  com  diu  el DECLC ,  aquest  mot  té  una  clara  relació               

etimològica   amb   la   paraula    orella.   
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 Taitom  

Diccionari  Definició  

Diccionaris  

normatius   o  

amb   voluntat  

prescriptiva  

DicFabra   1932   

DIEC2   

DLC   

Cercaterm   

Diccionaris  

descriptius  

patrimonials   o  

etimològics  

DCVB   

DAg.   

Tresor   

DECLC   

Labèrnia   

 

Segons  el  llibre Olesa  aimada  “«TAITOM».  –  Diem, anar  a  fer  taitom, o  bé jugar  a                  

taitom.  Joc  dels  nois,  que  consisteix  en  balancejar-se  dos  nois  o  noies,  asseguts  un  a                

cada  extrem  d’un  tauló  que  no  té  més  que  un  punt  de  sosteniment  a  la  meitat  exacta  de                   

la   seva   llargària”.   

 

Aquesta  paraula  no  apareix  a  cap  dels  nou  diccionaris  que  hem  utilitzat.  Suposem  que               

taitom  podria  ser  un  mot  d’origen  onomatopeic  i  que  per  això  no  surt  a  cap  dels                 

diccionaris  que  hem  consultat.  Una  altra  hipòtesi  que  formulem  és  que  la  paraula taitom               

pugui  reproduir  l’estructura  del  substantiu  compost  coordinat estira-i-arronsa,  per          

exemple.  En  el  cas  de  la  paraula taitom ,  la i coordinaria  dues  accions  successives:  estar  i                 

tomar/tombar.  El taitom té  dos  moviments  possibles  i  quan  s’hi  juga,  són  successius.              

Amb  relació  a  aquesta  suposició,  hem  buscat  al DIEC2  la  definició  del  verb tomar,               

definit  com  “Fer  caure,  enderrocar”.  Potser  la  paraula taitom ,  conté  la  partícula -tom ,              

provinent  del  verb tomar ,  fent  referència  al  moviment  descendent  de  l’objecte.  També             

hem  buscat  la  paraula tombar, definida  com  “Posar  (una  cosa)  de  l’altre  costat,  fer  anar                

a  baix  [...]  la  part  que  era  dalt  [...].”  Per  tant,  potser  la  partícula -tom(b) que  comentàvem                  

anteriorment  prové  d’aquest  altre  verb,  amb  l’elisió  de  la b final.  Pel  que  fa  al  verb                 

estar, potser  ha  passat  el  mateix  fenomen  que  amb  la  paraula estisores,  que  també               

presenta  la  variant tisores o escarxofa-carxofa. Podria  ser  que  aquesta  paraula  fos             

estaitom(b) i,  amb  el  temps,  hagi  esdevingut taitom.  Finalment,  destaquem  que  ens             
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trobem  davant  d’una  de  les  paraules  que,  probablement,  només  s’utilitzi  a  Olesa  de              

Montserrat.  Considerem  oportú  comentar  que,  a  Olesa  de  Montserrat,  hi  ha  una  llar              

d’infants   pública   que   es   diu   “Taitom”.  

3.5.   Metodologia  

En  aquest  apartat  explicarem  la  metodologia  que  seguirem  per  dur  a  terme  la  part               

pràctica  d’aquest  treball.  Primerament,  definirem  la  mostra  de  població  que           

enquestarem.  Per  tal  de  fer  la  selecció  de  persones  a  enquestar,  triarem  com  a  primer                

criteri  l’edat.  Així  doncs,  establirem  unes  franges  d’edat  i  intentarem  que  cada  una              

d’aquestes  franges  mantingui  correspondència  de  proporcionalitat  amb  la  distribució          

demogràfica   d’Olesa   de   Montserrat.  

 

En  primer  lloc,  i  com  ja  hem  dit  anteriorment,  hem  establert  tres  franges  d’edat  que  ens                 

permetran  classificar  els  enquestats  en  tres  grans  grups  que,  d’alguna  manera  podríem             

anomenar  “tres  generacions”.  Aquestes  tres  franges  són:  gent  de  15-34  anys,  gent  de              

35-64  anys  i,  finalment,  gent  de  més  de  65  anys.  Aquestes  franges  s’han  acotat               

d’aquesta  manera,  ja  que  la  font  que  ens  proporciona  la  informació  sobre  la  demografia               

(Institut  d’Estadística  de  Catalunya,  2020)  presenta  sempre  franges  d’edat  que  van  de             

cinc  anys  en  cinc  anys.  Així  doncs,  voldríem  justificar  que  les  franges  d’edat  escollides               

per  al  nostre  treball  seran  de  múltiples  de  cinc  i,  per  això,  que  l’edat  mínima  per                 

participar  en  el  nostre  estudi  s’ha  establert  en  15  anys  i  no  pas  en  18.  En  segon  lloc,                   

direm  que  també  hem  dividit,  segons  el  criteri  sexe,  cada  una  de  les  franges  d’edat                

establertes  anteriorment.  Per  tant,  i  com  a  resultat  d’aquesta  distribució,  hem  obtingut             

sis  grups  d’anàlisi  (dones  de  15-34,  homes  de  15-34,  dones  de  35-64,  homes  de  35-64,                

dones   majors   de   65   i   homes   majors   de   65).  

 

En  tercer  lloc,  hem  calculat  el  nombre  total  d’habitants  d’Olesa  de  Montserrat  que              

correspon  a  cada  un  dels  sis  grups  que  hem  establert  i,  a  partir  d’aquestes  dades,  hem                 

calculat  quin  percentatge  de  població  representen.  Aquest  percentatge  ens  servirà  per            

determinar  el  nombre  de  persones  que  haurem  d’entrevistar  de  cada  grup,  per  tal              

d'aconseguir  una  mostra  que  mantingui  paral·lelisme  amb  la  distribució  demogràfica           

d’Olesa   de   Montserrat.   
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La  mostra  de  població  que  entrevistarem  per  realitzar  la  part  pràctica  d’aquest  treball  és               

de  32  persones.  Les  dades  demogràfiques  consultades  estan  actualitzades  l’any  2019.  A             

continuació   podem   veure   els   càlculs   que   s’han   realitzat   per   definir   la   mostra:  
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Així  doncs,  la  mostra  resultant  per  fer  la  nostra  “investigació”  queda  determinada  de  la               

manera  que  s’expressa  en  la  següent  taula.  Cal  dir  que,  a  l’hora  de  fer  els  càlculs  de                  

proporcionalitat,   sempre   s’ha   arrodonit   a   l’alça.  

Edat  15-34  35-64  +65  

Sexe  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  

Mida   de   la   mostra   (32)  4  4  8  9  3  4  

 

Un  cop  hem  tingut  la  mostra  definida,  hem  passat  a  escollir  les  persones  que               

entrevistarem.  Tot  i  que  som  conscients  que  la  realitat  lingüística  del  Baix  Llobregat              

nord  és  que  la  majoria  d’habitants  són  castellanoparlants,  dada  que  podem  observar  a              

l’enquesta  d’usos  lingüístics  (Institut  d'Estadística  de  Catalunya,  2020),  les  persones  que            

entrevistarem  no  seguiran  la  proporció  que  es  descriu  en  aquest  document.  Per  tant,  no               

seleccionarem  un  62,1%  de  castellanoparlants  i  un  23,6%  de  catalanoparlants.  La            

decisió  d'augmentar  la  proporció  de  catalanoparlants  ha  estat  presa  per  arribar  més             

fàcilment  al  nostre  objectiu:  descobrir  si  són  paraules  d'ús  exclusiu  a  Olesa  de              

Montserrat.  Com  que  aquestes  paraules  són  en  català,  creiem  que  és  més  probable  que               

les  coneguin  els  catalanoparlants.  En  aquest  sentit,  doncs,  podem  dir  que  hem  fet  un               

mostreig  de  conveniència.  Segons  el Cercaterm, una  mostra  de  conveniència  és  una             

“Mostra  d'individus  la  selecció  dels  quals  no  es  basa  en  un  procés  aleatori,  sinó  que  són                 

triats  per  la  seva  disponibilitat”.  Així  doncs,  podem  dir  que  per  triar  les  persones  que                

enquestarem  hem  contactat  amb  gent  que  coneixíem  i  teníem  a  l’abast,  i  aquesta              

mateixa  gent  ens  ha  proporcionat,  també,  el  contacte  amb  altres  persones.  Per  tant,  el               

mostreig  no  ha  estat  estrictament  de  conveniència.  A  més,  també  hem  decidit             

d’entrevistar  algunes  persones  que  no  coneixíem  i  hem  procurat  seleccionar  persones            

que  fossin  castellanoparlants  per  no  negar,  al  cent  per  cent,  la  realitat  lingüística  del               

municipi.  

 

Finalment,  cal  dir  que  hem  establert  un  altre  criteri  per  a  la  selecció  de  la  mostra.  Els                  

entrevistats  han  de  complir  el  requisit  de  ser  “nascuts”  a  Olesa  de  Montserrat.  Tenint  en                

compte  que  a  Olesa  de  Montserrat  no  hi  ha  cap  centre  hospitalari,  malgrat  que  hagin                

nascut  en  una  altra  població,  tots  els  entrevistats  seran  persones  que  estan  empadronades              

al   poble   des   de   la   data   del   seu   naixement.   
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4.   PART   PRÀCTICA  

En  aquest  apartat  del  treball,  exposarem  els  tres  elements  que  configuren  la  part              

pràctica.  Primerament,  presentarem  la  informació  referent  a  les  entrevistes  realitzades  a            

la  mostra  de  població  d’Olesa  de  Montserrat  i  adjuntarem,  en  forma  d’ANNEX,  el              

model  d’enquesta  que  ens  servirà  per  extreure  informació.  Seguidament,  exposarem  els            

resultats   i,   també,   els   descriurem   i   els   analitzarem.   

4.1.   Entrevistes  

Per  tal  de  recollir  la  informació  que  ens  permetrà  realitzar  la  part  pràctica  del  nostre                

treball,  farem  una  entrevista  a  les  persones  seleccionades.  L’instrument  que  utilitzarem            

serà  una  enquesta.  Aquest  suport  l’utilitzarem  per  recollir  sistemàticament  les           

informacions  que  busquem  i  que  apareguin  durant  el  transcurs  d’aquesta  entrevista.            

Totes  es  duran  a  terme  en  línia,  a  través  de  la  plataforma Skype. S’enregistraran  amb  el                 

consentiment  dels  entrevistats  i  la  informació  quedarà  recollida  en  un  document Excel .             4

L’enquesta  que  hem  dissenyat  pretén  recollir  informació  referent,  per  una  banda,  a  les              

paraules  escollides  i,  per  l’altra,  als  parlants  d’Olesa  de  Montserrat  que  entrevistarem.             

L’enquesta  consta  de  106  preguntes  i  hi  diferenciem  dues  parts.  En  la  primera  part,  es                

fan  les  qüestions  referents  a  les  paraules  que  estudiarem.  El  mètode  que  emprarem  serà               

el  de  compartir  la  pantalla,  on  es  mostraran  imatges  dels  objectes  referents  a  les  paraules                

d’estudi  (ANNEX  III)  i,  a  partir  d’aquestes  imatges,  anirem  plantejant  les  diferents             

preguntes.  En  la  segona  part,  hi  trobem  les  qüestions  que  ens  permetran  conèixer  i               

caracteritzar  els  entrevistats.  El  model  de  l’enquesta  que  hem  dissenyat  es  troba  adjunt              

al   treball   en   l’ANNEX   IV.  

4.2.   Resultats  

En  aquest  apartat  mostrarem  els  resultats  que  hem  obtingut  de  les  entrevistes.             

Presentarem,  sistemàticament,  els  resultats  de  les  preguntes  “Quina  forma  utilitzes           

preferentment?”,  “Has  sentit  a  dir  ‘la  paraula  en  qüestió’?”,  “Quina  forma  creus  que  és               

més  correcta?”  i  “Creus  que  aquesta  paraula  s’utilitza  només  a  Olesa  de  Montserrat?”.              

Pel  que  fa  a  la  pregunta  “Quina  forma  creus  que  és  més  correcta?”,  creiem  que  és                 

important  explicar  el  propòsit  amb  què  es  fa.  Som  conscients  que  no  tots  els  enquestats                

4  Aquesta   informació   resta   a   disposició   del   tribunal   en   cas   que   la   vulgui   consultar.  
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compartiran  el  mateix  concepte  de  ‘correcció’,  però  volem  saber  quina  és  la  sensació  o               

creença  que  tenen.  Durant  l’entrevista  els  hem  preguntat  “Quina  forma  creus  que  és  més               

correcta  o  més  general  en  català?”  També  volem  detectar  si  els  parlants,  tot  i  fer  servir                 

preferentment  una  forma,  creuen  que  una  de  diferent  és  més  correcta.  Així  doncs,  hem               

triat  aquestes  quatre  preguntes  perquè  creiem  que  són  les  que  ens  poden  proporcionar              

més  informació  per  aconseguir  l’objectiu  d'aquest  treball,  així  com  per  certificar,  o  no,              

la  hipòtesi  que  ens  hem  plantejat  com  a  punt  de  partida:  “Les  paraules bassetja,               

escarxol,  narro,  paparota,  picassó,  rapestiracabells,  rebutxí,  simfoina,  refiló,  torreta,          

xuriana i  taitom  són  exclusives  d’Olesa  de  Montserrat”.  Tots  aquests  resultats,  els             

representarem   en   forma   de   gràfics   i   taules.  

 

En  primer  lloc,  presentarem  els  resultats  generals  en  forma  de  gràfics  (ANNEX  V).              

Aquests  són  els  que  hem  obtingut  de  considerar  el  total  de  la  mostra  sense  fer  cap                 

diferenciació  dels  parlants  i  que,  per  tant,  no  té  en  compte  cap  mena  de  filtre.  En  segon                  

lloc,  mostrarem  els  resultats,  en  forma  de  gràfics  i  taules,  diferenciant  els  individus              

entrevistats  segons  la  franja  d’edat  a  la  qual  pertanyen  (ANNEX  VI).  En  aquests  gràfics,               

hem  afegit  una  quarta  columna  que  presenta  el  resultat  general,  que  és  el  que  no  té  en                  

compte  les  franges  d’edat.  Així  doncs,  oferim  una  ajuda  per  evitar  una  mala              

interpretació  de  les  dades,  ja  que  la  proporció  podria  causar  confusions.  Creiem,  doncs,              

que   es   podrà   fer   una   comparació   amb   més   rigor,   més   completa   i   més   visual.  

4.3.   Descripció   i   anàlisi   dels   resultats  

En  aquest  apartat  presentarem  una  descripció  dels  resultats  i  farem,  també,  una  anàlisi              

paraula  per  paraula.  Creiem  que,  abans  de  començar  la  descripció  i  anàlisi  dels  resultats,               

és  important  recordar  que,  de  les  dotze  paraules  que  analitzarem,  el DIEC2  recull,              

només,   amb   la   grafia   i   significat   que   busquem,   les   formes    bassetja,   paparota    i    torreta.  

1.   Bassetja  

La  paraula bassetja  és,  en  general,  una  paraula  que  no  s’utilitza.  Tot  i  això,  hem  trobat                 

algunes  persones  que  l’havien  sentit  i  gairebé  totes  són  de  la  franja  d’edat  de  més  de  65                  

anys.  La  forma  que  s’utilitza  preferentment  és fona  (40,63%)  i  també  trobem  un  gruix               

important  de  gent  que  no  saben  com  es  diu  l’objecte  que  els  ensenyem  (37,5%).  La                
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majoria  de  gent  del  grup  de  15-34  anys  no  saben  com  es  diu  aquest  objecte.  Els  altres                  

dos   grups   opten,   de   manera   evident,   per   la   forma    fona.   

Quant  a  la  paraula  que  creuen  que  és  més  correcta,  veiem  que  el  grup  de  15-34  anys  no                   

sap  donar-hi  resposta,  que  el  grup  de  35-64  anys  opta  majoritàriament  per  la  forma fona                

i  que  el  grup  de  majors  de  65  anys  queda  distribuït,  d’una  forma  molt  equilibrada,  entre                 

els  que  consideren  que  cap  d’aquestes  formes  sigui  la  correcta,  els  que  opten  per fona i                 

els  que  opten  per  bassetja .  El  fet  que  algunes  persones  d’aquesta  franja  d’edat  hagi               

sentit  a  dir bassetja, pot  fer  que  a  l’hora  de  determinar  quina  paraula  és  més  correcta,  no                  

sàpiguen   quina   triar   i,   per   aquest   motiu,   no   es   decantin   per   cap   de   les   opcions   anteriors .  

Pel  que  fa  a  la  pregunta  “Creus  que  la  paraula bassetja  és  només  d’Olesa  de                

Montserrat?”,  trobem  que,  en  general,  no  ho  saben.  Pensem  que  aquest  resultat  és  lògic,               

ja  que  si  mai  han  fet  servir  aquesta  paraula  i  si  és  que  l’han  sentit  ha  estat  en  molt                    

poques  ocasions,  no  hi  ha  cap  motiu  clar  pel  qual  puguin  pensar  que  sí  que  és  una                  

paraula  d’ús  exclusiu  d’Olesa  de  Montserrat.  A  més  aquest  objecte  no  es  fa  servir  en                

l’actualitat  i  moltes  persones  el  coneixien  gràcies  a  la  història  de  “David  i  Goliat”  o,  fins                 

i  tot,  un  dels  participants  ens  ha  comentat  que  coneixia  aquest  objecte  perquè  a  Mallorca                

hi   ha   una   gran   tradició   de   fona.  

2.   Escarxol  

La  paraula escarxol  és,  en  general,  una  paraula  que  l’utilitzen  només  les  franges  de               

35-64  anys  i  els  majors  de  65.  Observem,  doncs,  com  la  gent  de  la  franja  de  15-35  anys                   

no  fa  servir  aquest  mot  i  no  saben  com  anomenar  aquesta  planta.  Això  ens  indica  que  hi                  

pot  haver  un  trencament  de  la  transmissió  d’aquesta  paraula  entre  la  franja  de  35-64  i  la                 

de  15-34.  També  hem  de  dir,  però,  que  la  majoria  de  gent,  incloent-hi  més  de  la  meitat                  

del  grup  més  jove,  havien  sentit  aquesta  paraula  en  alguna  ocasió.  Aquest  fet,  i               

comparant-lo  amb  els  resultats  de  la  paraula bassetja ,  el  podríem  relacionar  amb  la  gran               

presència  d’aquesta  planta  en  tot  l’entorn  d’Olesa  de  Montserrat,  cosa  que  amb  l’objecte              

anterior  no  passava.  Aquí,  observem  una  tendència  que  és  la  següent:  com  més  grans               

són   les   persones   enquestades,   és   més   probable   que   hagin   sentit   la   paraula.  
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Pel  que  fa  a  la  paraula  més  correcta,  veiem  que,  curiosament,  els  joves  han  triat  molt  la                  

paraula escarxol (50%).  Això  pot  ser  perquè  el  fet  d’haver  sentit  aquesta  paraula  fa  que                

els  sembli,  inconscientment,  més  correcta  que  les  altres  possibilitats,  com  per  exemple             

atzavara ,  que  potser  no  han  sentit  mai.  Els  grups  de  35-64  i  de  majors  de  65  anys,  en                   

contraposició,  han  triat  majoritàriament  la  forma atzavara, tot  i  que,  com  ja  hem  vist,  la                

majoria   de   les   persones   d’aquests   grups   diuen    escarxol.   

Finalment,  veiem  com  la  creença  general  és  que  aquesta  paraula  és  pròpia  del  poble.  A                

més,  algun  participant  ha  comentat  que  li  sonava  que  aquesta  paraula  era  una  de  les  que                 

només   es   diuen   a   Olesa   de   Montserrat.   

3.   Narro  

La  paraula narro  és,  en  general,  una  paraula  que  l’utilitzen  només  les  franges  de  35-64                

anys  i  els  majors  de  65  anys.  Veiem  que  la  gent  jove  fa  servir  més  el  mot xarranca .                   

Això  ho  podríem  lligar  al  fet  que,  molts  dels  jocs  tradicionals  que  s’aprenien  i  es                

jugaven  al  carrer,  van  començar  a  haver-se  d’ensenyar  a  l’escola.  Com  que  el              

professorat  de  les  escoles  d’Olesa  de  Montserrat  no  és  íntegrament  olesà,  podria  molt              

ben  ser  que  ensenyessin  aquest  joc  al  seu  alumnat  amb  el  nom  de xarranca. També,  els                 

moviments  migratoris,  que  descrivíem  a  l’apartat  “3.1.  Context”,  poden  haver  influït.            

Durant  la  dècada  dels  noranta,  el  poble  va  experimentar  un  creixement  de  la  població,               

sobretot  causat  per  l’arribada  de  persones  de  fora  d’Olesa  de  Montserrat  i  que,  sigui  per                

qüestions  professionals,  econòmiques  o  personals,  van  anar-hi  a  viure.  Aquests  nous            

habitants,  segurament  ja  van  començar  a  transmetre  als  seus  fills  el  nom  d’aquest  joc               

com  a xarranca .  Tot  això  i  el  contacte  entre  els  nens  pot  haver  fet  que  la  franja  de  gent                    

més  jove  no  digui  tant  la  paraula narro .  En  els  resultats  d’aquesta  paraula,  hi  trobem  la                 

mateixa  tendència  que  comentàvem  en  la  paraula escarxol. A  mesura  que  els             

entrevistats   són   més   grans,   han   sentit   a   dir   més   la   paraula    narro .    

Pel  que  fa  a  la  forma  més  correcta,  veiem  que  la  majoria  de  parlants  creuen  que                 

xarranca  és  més  correcta  que narro .  Finalment,  podem  dir  que  veiem  que  no  existeix               

una  creença  popular  que  aquesta  paraula  sigui  d’Olesa  de  Montserrat.  La  resposta  més              

freqüent  a  aquesta  pregunta  és  que  no  ho  saben.  Tot  i  això,  ens  ha  sorprès  que  un                  
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43,75%  dels  enquestats  de  la  franja  d’edat  de  35-64  anys  diuen  que  sí  que  és  d’Olesa  de                  

Montserrat.  

4.   Paparota  

Tornem  a  trobar-nos  amb  un  cas  molt  semblant  al  de  la  paraula narro. Veiem  que  la                 

forma paparota  és  utilitzada,  majoritàriament,  per  les  franges  d’edat  de  gent  més  gran  i               5

que,  en  el  cas  de  la  gent  jove,  no  es  fa  servir  tant.  A  mesura  que  la  gent  és  més  jove,                      

utilitzen  menys  aquesta  paraula  i  per  tant  pot  ser  que  s’estigui  perdent  l’ús  d’aquest  mot.                

Tot   i   això,   hem   vist   que   la   majoria   de   persones   (96,88%)   l’havien   sentit   a   dir.  

La  forma  que  pren  més  força  com  a  paraula  més  correcta  és rosella (34,38%),  tot  i  que                  

paparota està  molt  a  prop  (31,25%).  Ens  ha  sorprès  que  la  franja  d’edat  de  15-34  anys                 

ha  optat  per  la  paraula paparota ,  tot  i  no  haver-la  triat  com  a  forma  preferent.  La  franja                  

de  majors  de  65  anys  també  s’ha  decantat  per  aquesta  opció,  mentre  que  la  franja de                 

35-64  creuen  que rosella  és  més  correcta.  Ens  ha  semblat  molt  curiós  que  la  franja  del                 

mig  sigui  l’única  que  opta  per rosella  i  les  altres  dues,  que  estan  més  distanciades                

generacionalment,  pensin  que paparota és  la  més  correcta . No  sabem  com  explicar             

aquest  fenomen.  Finalment,  veiem  que  existeix  una  creença  popular  que  aquesta  paraula             

és  d’Olesa  de  Montserrat.  Tot  i  això,  ens  ha  sorprès  que  el  grup  de  gent  major  de  65                   

anys  ha  estat  el  sector  que  més  ha  opinat  que  no  és  una  paraula  del  poble.  Una  possible                   

explicació  és  que  potser  han  sentit  i  utilitzat  sempre  aquesta  forma  i,  per  això,  es  pensen                 

que  a  tot  arreu  es  diu  així.  Una  altra  possible  explicació  seria  que,  quan  ells  eren  joves,                  

no  hi  havia  tanta  comunicació  amb  els  altres  llocs  i,  per  tant,  es  poguessin  pensar  que                 

aquesta  és  l’única  forma  existent,  tot  i  que  hem  vist  que  el DicFabra 1932  ja  recull  les                  

formes    rosella    i    paparotes .  

5.   Picassó  

La  tendència  general  és  dir  caveguet  (40,63%)  o  no  saber  quina  forma  utilitzarien              

(40,63%).  Veiem  que  només  un  12,5%  de  la  gent  de  més  de  65  anys  (un  3,13%  del  total)                   

han  triat picassó  com  a  forma  preferent.  També  podem  observar  com  la  gent  més  jove                

no  saben  com  anomenar  aquest  objecte,  la  gent  més  gran,  en  contraposició,  li  diuen               

d’alguna  manera  i  la  gent  de  la  franja  de  35-64  anys,  com  ja  hem  vist  en  altres  ocasions,                   

5    No   fem   cap   distinció   entre   la   forma   singular   i   la   forma   plural   d’aquesta   paraula.  
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queden  en  una  situació  intermèdia.  Això  ho  lliguem  a  la  desaparició  de  la  pagesia  de                

l’entorn  olesà.  Actualment,  és  molt  poc  comú  que  algú  es  dediqui  a  treballar  la  terra  a                 

Olesa  de  Montserrat,  per  això  creiem  que  si  els  joves  no  han  hagut  de  fer  servir  mai  cap                   

eina  d’aquest  tipus,  és  normal  que  no  sàpiguen  com  es  diu.  De  totes  maneres,  creiem                

que  és  important  remarcar  que  pràcticament  ningú  ha  sentit  a  dir  la  paraula picassó ,               

independentment  de  la  franja  d’edat  a  la  qual  correspongui.  Potser  aquesta  eina  no  era               

de  les  que  s’utilitzaven  amb  més  freqüència  o  ja  s’estaven  començant  a  introduir  eines               

motoritzades   quan   els   majors   de   65   anys   eren   més   joves.  

A  més,  ningú  detecta  la  paraula picassó  com  la  més  correcta  i  l’opció  més  votada  és  no                  

saber  quina  és  la  paraula  més  correcta  (31,25%)  seguida  de caveguet (21,88%).  Com  ja               

hem  vist,  aquesta  segona  paraula  és  més  corrent  que  la  que  estem  estudiant.  Finalment,               

veiem  que  la  majoria  de  la  gent  (56,25%)  no  saben  si picassó  és  una  paraula  només                 

d’Olesa  de  Montserrat.  Entenem  aquesta  resposta,  ja  que  si  pràcticament  ningú  la  fa              

servir   i   no   l’han   sentit,   és   normal   que   no   puguin   determinar   si   ho   és.  

6.Rapestiracabells  

Quant  a  la  forma  preferent,  observem,  en  primer  lloc,  que  a  mesura  que  la  gent  és  més                  

jove,  la  varietat  de  paraules  que  utilitzen  com  a  forma  preferent  és  menor.  Per  tant,                

podem  intuir  que  s’estan  perdent  les  formes espiadimonis i estiracabells. Aquest            

fenomen  el  veiem  perquè,  mentre  que  els  majors  de  65  anys  fan  servir  les  formes                

libèl·lula , estiracabells  i espiadimonis ,  la  franja  de  35-64  només  utilitza,  a  grans  trets,              

les  formes estiracabells  i libèl·lula .  Els  més  joves  fan  servir,  només,  la  paraula              

libèl·lula .  Aquest  fet  el  podem  lligar,  de  la  mateixa  manera  que  fèiem  amb narro ,  al                

paper  de  l’escolarització.  Actualment,  en  ser,  Olesa  de  Montserrat,  un  poble  molt  més              

urbà  que  fa  uns  anys,  la  presència  d’aquest  insecte  és  poc  freqüent.  Per  això,  aquesta                

paraula  és  apresa  pels  nens  a  l’escola  i,  segurament,  sota  el  mot libèl·lula.  Un  fet  que                 

ens  va  semblar  curiós  és  que  durant  l’entrevista,  alguns  parlants  de  les  franges  35-64  i                

majors  de  65  van  contestar  a  la  pregunta  “Quina  forma  utilitzes  preferentment?”  dient              

“libèl·lula  no  que  és  en  castellà”.  Això  ens  sobta,  ja  que,  libèl·lula  és  una  paraula                

correcta  en  català.  Una  possible  explicació  del  desplaçament  de  l’ús  cap  a  la  paraula               

libèl·lula, que  comentàvem  anteriorment,  és  que  potser  s’atribueix  un  valor  popular,            

vulgar  o  no  tan  normatiu  a  les  paraules estiracabells  i espiadimonis .  Destaquem,  també,              
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que  una  persona  va  dir  com  a  forma  preferent  la  paraula rap-i-estiracabells. Veiem  que               

aquesta  forma  s’assembla  bastant  a  la  que  recull  el  text  de  Mn.  Josep  Duran  al  llibre                 

Olesa  aimada i,  per  tant,  la  forma  que  busquem.  Per  això,  volem  destacar  la  importància                

d’un  fenomen  que  descrivíem  a  la  part  teòrica.  El  fet  que  Mn.  Duran  recollís  la  paraula                 

amb  aquesta  grafia  no  vol  dir  que  la  paraula  s’escrigui  normativament  d’aquesta             

manera.  

Cap  jove  havia  sentit  aquesta  paraula,  el  93,75%  de  la  franja  de  35-64  anys  tampoc  i  els                  

majors  de  65  anys  queden  dividits  en  dues  parts  iguals  (50%).  Podria  ser  que  aquesta                

paraula  es  fes  servir  a  Olesa  de  Montserrat  i  que,  de  mica  en  mica,  s’hagi  anat  perdent                  

l’ús   de   la   forma    rapestiracabells    o   una   de   similar.  

La  forma  que  més  han  votat  com  a  paraula  més  correcta  és libèl·lula (50%).  Aquest  fet                 

el  podríem  explicar  suposant  que  si  aquesta  forma  és  la  que  més  s’utilitza,  i  les  altres                 

potser  alguns  parlants  no  les  han  sentit  a  dir  mai,  és  lògic  que  acabin  votant  aquest  mot.                  

Finalment,  i  responent  a  la  pregunta  “Creus  que rapestiracabells és  una  paraula  d’Olesa              

de  Montserrat”,  tenim  un  resultat  molt  ajustat  entre  els  que  no  saben  si  és  exclusiva  del                 

poble  (43,75%)  i  els  que  pensen  que  sí  que  ho  és  (40,63%).  Un  fet  curiós  és  que  el                   

62,5%  dels  joves,  sense  haver  sentit  mai  la  paraula  creuen  que  és  una  paraula  típica  del                 

poble  on  han  nascut  i  viscut.  Aquest  efecte  potser  es  produeix  a  causa  de  la  “paradoxa                 

de  l’observador”.  Sent  que  aquesta  és  la  sisena  pregunta  i  que  potser  ja  comencen  a                

veure  quina  és  l’estructura  de  l’entrevista,  responen  afirmativament  per  no  “quedar            

malament”.  També  volem  recordar  que  durant  alguna  entrevista  ens  han  dit  “per             

estranya  i  lletja,  segur  que  ho  és”.  El  criteri  d’alguns  parlants  a  l’hora  de  respondre  a                 

aquesta   pregunta   no   és   del   tot   fiable.  

7.   Rebutxí  

En  el  cas  de rebutxí,  observem  el  mateix  fenomen  que  hem  comentat  anteriorment:  a               

mesura  que  els  parlants  són  més  joves,  més  probable  és  que  no  sàpiguen  com  es  diu  la                  

paraula,  mentre  que  a  mesura  que  van  sent  més  grans,  més  tendeixen  a  fer  servir  la                 

paraula rebutxí  per  denominar  l’objecte.  Segurament,  això  és  degut  al  fet  que  aquest  joc               

ja  no  es  fa  servir  en  l’actualitat.  Durant  les  entrevistes  ens  hem  trobat  amb  gent  de  la                  

franja  d’edat  de  majors  de  65  anys  que  ens  han  dit  que  recordaven  aquest  joc,  perquè  els                  
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seus  pares  i,  fins  i  tot,  els  avis  hi  jugaven,  però  que  ells  ja  no  hi  havien  jugat  mai.  Per                     

tant,  no  ens  estranya  que  aquesta  paraula  i  l’objecte  en  si  siguin  poc  coneguts  entre  el                 

jovent.  El  56,25%  del  total  de  la  mostra  ha  sentit  aquesta  paraula,  però  tornem  a  veure                 

com  es  dibuixa  la  mateixa  tendència:  com  més  gran  és  l’entrevistat,  més  probable  que               

l’hagi   sentit   i   com   més   jove,   més   probable   que   no.  

A  grans  trets,  podríem  dir  que  les  franges  de  15-34  i  35-64  anys  no  creuen  que  sigui  una                   

paraula  correcta  en  català  (62,5%  i  68,75%,  respectivament),  ja  que  segurament  li             

atribueixen  un  valor  més  popular,  mentre  que  els  majors  de  65  anys  tenen  la  creença  que                 

aquesta  paraula  és  correcta  en  català  (62,5%).  Per  últim,  observem  que  hi  ha  una               

tendència   general   de   no   saber   si   és   una   paraula   pròpia   d’Olesa   de   Montserrat   (59,38%).  

8.   Simfoina  

Quant  a  la  paraula simfoina,  observem  que  ningú  l’ha  triat  com  a  forma  preferent.               

Pràcticament  tothom  (96,88%  de  la  mostra)  diu harmònica, mentre  que  un  3,12%  opten              

per  la  forma melòdica. Aquest  fet  pot  ser  fruit  d’una  confusió,  ja  que  la  melòdica  és  un                  

altre  instrument,  que,  tot  i  que  també  pertany  a  la  família  dels  instruments  de  vent,  té  un                  

teclat  similar  al  d’un  piano.  Pel  que  fa  a  la  pregunta  “Has  sentit  a  dir  la  paraula                  

simfoina? ”,  tornem  a  observar  el  mateix  fenomen  que  en  paraules  anteriors.  La  gent              

gran  tendeix  més  a  haver-la  sentit  (87,5%),  mentre  que  a  mesura  que  els  entrevistats  són                

més  joves,  l’han  sentit  a  dir  menys  (62,5%  per  al  grup  de  35-64  i  50%  per  al  grup  de                    

15-34  anys).  Tot  i  això,  i  recordant  que  ningú  la  fa  servir  com  a  forma  preferent,  veiem                  

que  la  majoria  dels  entrevistats  l’havien  sentit  (65,63%).  Aquí  podríem  fer  la  suposició              

que  aquesta  forma  s’utilitzés  fa  uns  60  anys,  però  que  el  seu  ús  s’hagi  anat  perdent  i                  

s’hagi  substituït  per  la  paraula harmònica .  Tot  i  això,  potser,  en  alguns  contextos,  encara               

hi   apareix   i   per   això   la   gent   l’ha   sentit   alguna   vegada.  

La  majoria  de  la  gent  creu  que  harmònica  és  la  forma  més  correcta  (75%).  Aquest  fet  el                  

lliguem  a  què,  en  l’actualitat,  la  paraula  harmònica  té  un  ús  molt  estès  i  es  fa  servir                  

pràcticament  sempre  per  anomenar  aquest  objecte.  Tot  i  això,  però  veiem  que  l’opinió              

del  grup  de  majors  de  65  anys  està  dividida  en  dues  parts  igual  de  50%  per  les  opcions                   

harmònica  i simfoina .  Pot  ser  que  això  sigui  perquè  com  que  han  sentit  les  dues  formes,                 

podria  ser  que  els  semblés  que simfoina  és  una  paraula  “més  catalana”,  ja  que               
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harmònica  coincideix  amb  la  paraula  castellana  (de  la  mateixa  manera  que  passava  amb              

libèl·lula ).  Aquí  també  podríem  dir  que  la  resposta  potser  es  veu  influenciada  per  la               

“paradoxa  de  l’observador”,  i  que  és  possible  que  contestin simfoina per  no  “quedar              

malament”.  Finalment,  veiem  que  les  opcions  “no  ho  sé”,  “no”  i  “sí”,  referents  a  la                

pregunta  “Creus  que  aquesta  paraula  és  només  d’Olesa  de  Montserrat?”,  estan  molt             

igualades  amb  37,5%  34,38%  i  28,13%,  respectivament.  Veiem  que  el  grup  que  més  ha               

votat  que  no  és  el  dels  més  joves  amb  un  62,5%.  Per  tant,  tenint  en  compte  aquesta                  

divisió  tan  homogènia,  podríem  deduir  que  no  existeix  cap  mena  de  creença  popular              

referent   a   la   paraula    simfoina.  

9.   Refiló  

Pel  que  fa  a  la  paraula refilons ,  veiem  que  la  gent  jove  no  fa  servir  aquest  mot  i,  en                    6

canvi,  la  gent  de  les  franges  de  35-64  i  majors  de  65,  sí.  Aquest  fenomen  el  relacionem,                  

també,  a  la  pèrdua  de  presència  de  l’ofici  de  fuster  en  el  nostre  entorn  més  immediat.                 

També  observem  que  de  totes  les  possibilitats  que  hem  recollit, refilons  és,  en  general,               

la  que  més  s’utilitza  amb  un  43,75%.  Una  dada  que  és  molt  destacable  és  que  el  96,88%                  

de  les  persones  han  sentit  a  dir refilons i,  per  tant,  podem  afirmar  que  aquesta  paraula  és                  

bastant   present   entre   els   parlants    d’Olesa   de   Montserrat.  

Pel  que  fa  a  la  paraula  més  correcta,  el  65,63%  dels  entrevistats  creuen  que refilons és                 

la  més  correcta  i,  de  la  mateixa  manera,  no  creuen  que  sigui  una  paraula  del  poble,  tot  i                   

que  en  un  percentatge  més  baix  (53,13%).  En  aquest  cas  veiem  una  paraula  que  només                

apareix  a  una  de  les  eines  lexicogràfiques  que  hem  consultat  i,  tot  i  això,  és  una  paraula                  

que  és  utilitzada  molt  clarament  pels  parlants  d’Olesa  de  Montserrat  per  sobre  de  les               

altres   formes   possibles.   

10.   Torreta  

Quant  a  la  paraula torreta ,  observem  que  és  molt  present  a  Olesa  de  Montserrat               

(93,75%).  Tot  i  aquest  percentatge  tan  elevat,  volem  destacar  que  una  persona  (3,13%),              

que  és  castellanoparlant,  va  dir  que  opta  per  la  forma tiesto. Una  altra  persona  (3,13%),                

va  dir  que  feia  servir test perquè  sap  que  és  més  correcta,  però  que  tota  la  vida  havia  dit                    

torreta. El  100%  de  les  persones  havien  sentit torreta ,  cosa  que  ens  indica  que  és  una                 

6  No   fem   cap   distinció   entre   la   forma   singular   i   la   forma   plural   d’aquesta   paraula.  
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paraula  viva  al  poble  i  que  es  fa  servir.  Aquest  aclariment,  que  ens  va  fer  durant                 

l’entrevista,  és  molt  útil  per  entendre  l’actitud  que  pren  aquest  parlant  envers  aquests              

mots   i,   per   extensió,   envers   la   llengua.  

Pel  que  fa  a  la  paraula  més  correcta,  veiem  que  la  majoria  d’entrevistats  (56,25%)  creu                

que test  és  més  correcta  i  només  el  21,88%  pensen  que torreta  és  més  correcte.  El                 

56,25%  dels  enquestats  no  creu  que torreta  sigui  un  mot  d’ús  exclusiu  a  Olesa  de                

Montserrat,  mentre  que  el  40,63%  sí  que  ho  creu.  Així  doncs,  podem  veure  que  hi  ha  un                  

gruix  important  de  la  mostra  que  pensa  que  aquesta  paraula  és  d’ús  exclusiu  al  poble.                

Havent  vist  que  aquesta  paraula  surt  a  8  de  les  9  eines  lexicogràfiques  que  hem                

consultat,  podem  desmentir,  per  tant,  que  sigui  exclusiva  del  poble  d’Olesa  de             

Montserrat.  Tot  i  això,  podem  assegurar  que  és,  pràcticament,  l’única  paraula  que  es  fa               

servir  per  a  denominar  aquest  objecte  i  que,  tot  i  no  ser  exclusiva,  el  seu  ús  i  vitalitat  són                    

obvis.   

11.   Xuriana  

Pel  que  fa  a  la  paraula xuriana ,  observem  que  el  18,75%  del  total  de  la  mostra  la  fa                   

servir  com  a  forma  preferent.  Dins  d’aquest  percentatge,  no  hi  ha  cap  persona  de  la                

franja  de  15-35  anys,  cosa  que  ens  indica  que  la  gent  jove  no  fa  servir  aquesta  forma.                  

Tot  i  això,  les  dues  opcions  més  votades  en  general  són  “cap”  i  “cortapichas”,  tot  i  que                  

cap  persona  major  de  65  anys  ha  triat  aquesta  segona  opció,  que  és  clarament  una  forma                 

col·loquial  de  referir-s’hi.  Referent  a  la  pregunta  “Has  sentit  a  dir  la  paraula xuriana? ”,               

tornem  a  trobar  la  mateixa  tendència  que  hem  detectat  en  altres  paraules.  A  mesura  que                

la   gent   és   més   gran,   més   persones   han   sentit   a   dir   la   paraula   en   qüestió.   

També  veiem  que  el  62,5%  de  la  mostra  total  creu  que  la  paraula xuriana  és  la  més                  

correcta,  fet  que  podríem  explicar  amb  el  fenomen  de  la  “paradoxa  de  l’observador”  o               

perquè  els  que  no  la  fan  servir  com  a  forma  preferent  atribueixen  un  valor  molt  més                 

col·loquial  a  les  formes  que  fan  servir  normalment.  Finalment,  podríem  dir  que  no              

existeix  una  consciència  popular  que  aquesta  paraula  sigui  típicament  del  poble.  Les             

respostes  a  aquesta  pregunta  han  estat  molt  igualades  (31,25%  “sí”  /  28,13%  “no”  /               

40,63%  “no  ho  sé”)  i  és  aquest  resultat  el  que  ens  ho  fa  pensar.  El  fet  que  aquest  insecte                    

tingui  tantes  maneres  per  anomenar-lo  pot  haver  provocat  que  els  parlants  més  joves              
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hagin  tendit  a  fer  servir  unes  formes  (que  són  més  il·lustratives  o,  fins  i  tot,  gracioses)                 

per   a   denominar-lo,   deixant   de   banda   la   forma    xuriana .  

12.   Taitom  

Quant  a  la  paraula taitom, veiem  que  és  la  forma  més  utilitzada  per  les  tres  franges                 

d’edat  i,  per  tant,  en  general.  El  84,38%  del  total  de  la  mostra  ha  sentit  a  dir  aquesta                   

paraula.  Podríem  dir  que  tornem  a  observar  la  tendència  que  s’ha  repetit  diverses              

vegades  durant  l’anàlisi  de  les  paraules.  Com  més  grans  són  els  parlants,  més              

entrevistats  han  sentit  el  mot.  Tot  i  això,  i  com  ja  hem  dit,  la  gran  majoria  dels                  

participants  fan  servir  aquesta  paraula  i,  per  tant,  és  lògic  que  molts  l’hagin  sentit.  Totes                

aquestes   dades   ens   fan   pensar   que    taitom    és   una   paraula   viva   a   Olesa   de   Montserrat.  

La  majoria  de  gent  creu  que  és  una  paraula  correcta  quan,  com  ja  hem  vist,  no  apareix  a                   

cap  dels  diccionaris  que  hem  consultat.  L’opinió  respecte  si  aquesta  paraula  és  exclusiva              

d’Olesa  de  Montserrat,  està  clarament  dividida.  El  37.5%  del  total  creu  que  no  és  una                

paraula  del  poble,  mentre  que  el  40,63%  sí  que  ho  creuen.  No  podem  confirmar  que  hi                 

hagi  una  creença  popular  que  aquesta  paraula  sigui  una  paraula  pròpia  d’Olesa  de              

Montserrat,  però  estem  davant  d’un  cas  en  què  és  probable  que  la  paraula  ho  sigui.                

Diem  això  perquè  no  l’hem  trobat  documentada  enlloc  i,  com  hem  pogut  veure,  és  una                

paraula   utilitzada   per   molts   olesans   com   a   forma   preferent.  

Comentari   global  

En  general,  podem  dir  que  la  creença  que  algunes  paraules  són  pròpies  del  lèxic  olesà  té                 

pervivència  en  el  temps,  en  els  casos  de  les  paraules escarxol,  paparota i taitom. Veiem                

que  les  tres  franges  d’edat  reflecteixen  un  percentatge  molt  semblant  i  elevat  en  aquesta               

idea.  Refilons  i torreta  són  els  casos  més  evidents  de  paraules  que  es  diuen  més.  Creiem                 

que  els  resultats  es  poden  haver  vist  influenciats  pel  fet  que  alguns  objectes  que               

analitzem  no  són  tan  usats  en  l’actualitat  com  ens  pensàvem  inicialment.  Finalment,             

voldríem  dir  que  moltes  de  les  hipòtesis  que  hem  anat  formulant  durant  aquest  apartat               

podrien   ser   objecte   d’un   treball   posterior.  
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5.   CONCLUSIONS  

1. La  paraula taitom  és  l’únic  mot  que  podria  ser  exclusiu  d’Olesa  de  Montserrat,  ja               

que  no  l’hem  trobat  a  cap  de  les  eines  de  recerca  i  hem  pogut  comprovar  que                 

forma   part   del   vocabulari   dels   parlants   olesans.  

2. Escarxol  i rebutxí  poden  ser  deformacions  de  les  paraules escarxot  i rei-botxí             

que   hagin   arrelat   en   el   vocabulari   olesà.  

3. Les  paraules narro , picassó , rapestiracabells i refiló  ens  han  causat  problemes  a             

l’hora  d’extreure’n  conclusions.  Tot  i  això  podem  diferenciar-les. Narro i refiló            

són  paraules  que  es  fan  servir,  la  gent  creu  que  són  correctes  i  les  han  sentit.  En                  

canvi, picassó  i rapestiracabells  no  són  formes  usades  ni  els  entrevistats  creuen             

que   siguin   paraules   correctes   del   català.  

4. Les  paraules bassetja , simfoina , xuriana i torreta són  paraules  d’ús  general  en             

català.  

5. La  paraula paparota  també  és  una  paraula  d’ús  general  en  català,  però  podem              

confirmar  que,  a  Olesa  de  Montserrat,  existeix  una  creença  popular  que  és  una              

paraula   exclusiva   del   poble.  

6. En  general,  observem  que  com  més  gran  és  la  gent,  més  utilitzen  com  a  forma                

preferent  i  més  han  sentit  les  paraules  en  qüestió.  Per  tant,  podríem  dir  que  hi  ha                 

una   tendència   cap   a   la   pèrdua   o   disminució   de   l’ús   d’aquestes   paraules.  

7. La  creença  que  algunes  paraules  són  pròpies  del  lèxic  olesà  té  pervivència  en  el               

temps.  Davant  la  pregunta  “Creus  que  aquesta  paraula  és  només  d’Olesa  de             

Montserrat?”,  veiem  que  en  les  tres  franges  d’edat  la  resposta  majoritària  ha             

estat   que   sí.  

Per  tal  d’aprofundir  una  mica  més  en  les  conclusions,  establirem  com  a  punts  d’anàlisi               

la  coneixença,  la  correcció  i  l’exclusivitat  de  les  paraules.  També  tindrem  en  compte  els               

camps  semàntics  als  quals  pertanyen  aquests  12  mots.  Així  doncs,  tenint  en  compte              

aquests   criteris   podem   dir   que:   

8. En   general,   hi   ha   un   grau   elevat   de   coneixença   de   les   paraules   (75%).  

9. Pel  que  fa  a  la  correcció,  els  entrevistats  creuen  que  la  majoria  de  les  paraules  no                 

són   la   forma   més   correcta.  
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10. Quant  a  l’exclusivitat,  trobem  que  no  existeix  una  consciència  que  aquestes            

paraules  siguin  úniques  d’Olesa  de  Montserrat.  De  fet,  aquesta  creença  només  es             

reflecteix   en   tres   dels   12   mots.  

11. Pel   que   fa   als   camps   semàntics   veiem   que:  

a. Els  parlants  d’Olesa  de  Montserrat  coneixen  les  paraules  que          

s’emmarquen  dins  del  camp  semàntic  del  món  vegetal  ( escarxol i           

paparota )   i   creuen   que   són   paraules   exclusives   del   poble.  

b. Les  paraules  referents  a  jocs  ( narro,  rebutxí i taitom )  són  conegudes  pels             

parlants  d’Olesa  de  Montserrat  i,  tret  de  la  forma rebutxí, creuen  que  són              

mots  correctes  en  català.  Dels  tres  jocs  que  hem  analitzat,  el  rebutxí  és              

l’únic   al   qual   ja   no   es   juga   en   l’actualitat.  

c. Respecte  a  les  paraules  que  denominen  objectes  que  encara  es  fan  servir             

( simfoina, refiló i torreta ),  l’estudi  ens  permet  veure  que  els  parlants  no             

pensen  que torreta i  refiló  siguin  paraules  d’ús  exclusiu  del  poble.  Amb             

la  paraula simfoina ,  en  canvi,  tot  i  fer  referència  a  un  objecte  que  també               

es   fa   servir   en   l’actualitat,   no   ho   saben   determinar.  

d. Quan  a  les  paraules  referents  a  objectes  que  ja  no  s’utilitzen  ( bassetja i              

picassó ),  existeix  una  clara  coincidència  en  què  els  parlants  d’Olesa  de            

Montserrat  no  les  coneixen,  no  en  saben  la  forma  correcta  ni  si  són              

exclusives.   

Per  tant,  refutem  la  hipòtesi  plantejada  inicialment.  No  totes  les  paraules  estudiades  són              

d’ús  exclusiu  a  Olesa  de  Montserrat.  L’única  paraula  que,  després  d’haver  fet  aquest              

treball,  podria  ser  considerada  exclusiva  d’Olesa  de  Montserrat  és taitom. Les  formes             

bassetja,  escarxol,  narro,  paparota,  picassó,  rapestiracabells,  rebutxí,  simfoina,  refiló,          

torreta    i    xuriana    no   ho   són.  
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