EL `CEC' I EL `LLUSC' ALS PARLARS CATALANS
REPORT D'UNA ENQU.STA DIALECTAL

I
INTRODUCCP6

I. Justificaci6 del titol. - En aquest petit treball no ens hem proposat de defensar cap teoria de la distribuci6 del lexic catala. Volem fmicament parlar d'alguns resultats d'una enquesta lexicologica que hem
realitzat enguany. Es tracta, per tant, d'un estudi sincronic i limitat,
generalment, al domini catala. No farem comparacions amb les llengues
veines o amb el catala medieval sin6 en aquells casos en que aquest procediment resultara imprescindible.
2. Metodologia de les enquestes. - Per a les nostres recerques, fetes
sempre en llengua catalana, hem utilitzat un questionari d'unes duescentes preguntes, les quals fan referencia a les parts del cap huma i als
defectes d'aquest. Hem dividit les preguntes en dues parts : una, onomasiol6gica, i una altra, semasiologica. Hem partit, per a la primera secci6,
del concepte, i hem demanat, per exemple : ((Com en dieu d'un home
que no hi vcu gens?u En la segona (duta a terme un cop era enllestida
l'enquesta onomasiologica) el punt de partenga era el m o t ; aixi
preguntavem, per exemple : ((Coneixcu la paraula llusc ?, i que vol dir ?))
Calia fer tanibe aquestes preguntes directes, car el metode onomasiologic
moltes vegades donava resultats poe satisfactoris.r I aixd perque els parlants no donem nom a les coses mateixes, sin6 als conceptes que ens
n'hem fet. Ara, aquests conceptes poden esser mes o menys clars i sobretot
poden diferir d'una persona a l'altra, d'una regi6 a 1'altra. Sempre cal
tenir en compte aquesta intervenci6 de la psicologia humana i no hem
d'imposar o de generalitzar els nostres conceptes personals.'
r. No cal dir que la valua d'un terme obtingut segons el
primer metode 6s superior; I'espontaneitat , o la seva manca , fa un paper important en
1'estudi linguistic
(cf. 1/5).
2. W. V. WARTBURG, Die Ausdricke /Ur die Fehler des Gesichtsorgans in
den ronzaI27
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3. Finalitat de les enqucstes. - L'cstudi de W. v. Wartburg que
acabem de citar (cf. nota 2) duo molt poques noticies sobre 1'estat de
les cores als paisos catalans. En la nostra tesi doctoral de la Universitat
de Basilea, en preparacio, sobre el matrix terra, ens ocupem de tots els
defectes del cap huma, estudiats principalment als diabetes catalans. Del
material recollit on enquestes in situ presentem avui la part que es refereix
als dos conceptes segiients : al 'cec (=que no hi veu)' i al `llusc (--=quo
hi veu poc)'.
Els j obles visuals. - Hein realitzat enquestes en seixanta-dos
parla catalana. Tot i esser pocs, ja ens proporcionen una certa
de
pobles
idea de les arees lexiques i semantiqucs dels snots i dels conceptes que
cercavem. Hem trobat coincidencies curioses del catala occidental i valencia amb el mallorqui,' i, d'altra banda, tambe del mallorqui amb 1'empordanes.' Hem replegat vocables inesperats, com el capcines gall `estr--4

bic', que no es al DCI'B,' on nomes figura la variant gaio `id.', forma que
horn dill esser treta del vocabulari rossellones de C. Grando,e i la qual,
de fet, viu a tota la comarca del Rossello.'

Generalment hem fet les enquestes on pobles forca petits on, contrariament al que passa a les ciutats mes grans, se sol parlar un llenguatge
relativament unitari ; hi manquen les diferencies degudes als diversos
barris o a les classes socials.
g
Els pobles visitats son aquests (vegeu el mapa i) : i Salses, 2 Sant
Llorenc de la Salanca (Rossello) ; 3 Illa, 4 Prada ('Cgnflent) ; 5 Formiguera (Capcir) ; 6 Sallagosa (Cerdanya francesa) ; 7 Ceret (Vallespir) ;
niscben Sprachen and Dialekten, RDR, III (19"), 402-503, i IV (1912), 16-44; especialment [II, 407-438. Vegeu tamb6i K. JABERG, Sprachwissenscha/tliche Forschungen and
Erlebnisse, RH, VI 0937), 163-166.
3. Per exemple: al 'borni (_= mancat d'un ull)' diuen tort d'una banda en tota la
zona que comenca a la 'MTatarranya i a la Terra Alta i va fins al Camp d'Elx, i d'altra
banda a les tres Illes Balears.
4. Per exemple: si el catal, oriental sol pronunciar llusc o llusco, el valencia i el
bal ,ar, pero tamb6 alguns pobles empordanesos, prefereixcn la forma llosc o llosco (cf. III/
2.a). - Cf. aixf mateix JITAN VENY CLAR, Paralelismos lexicos en los dialectos catalanes,
RFE, XLII (1958-1959), i XLIII (1966), passim.
5. Citarem les obres consultades amb les abreviacions usades pcls ER sense cap
altra indicaci6 bibliogriifica. D'un llibre que no to sigla aixf consagrada, indicarem, la
primera vegada que sort, la bibliografia completa en nota a pen de pagina. Si torna a
sortir, nomcs farem rcferencia a la nota.
6. CARLES GRANDE, Vocabulari Rossellones, aMiscellania Fabras (Buenos Aires
1943), 180-205.
anomenarem la
7. Usarem sempre en sentit estricte el nom geografic Rosse116;
Catalunya francesa en general Departament dels Pirineus Orientals.
8. Sempre que ha estat possible, citem els noms dels pobles amb l'ortografia proposada per J. Coromincs, El que s'ha de saber de la Uengua catalana (Palma de Mallorca
1965), 89-141.
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S la Jonquera (Alt Emporda) ; 9 Ripoll (Ripolles) ; io Olot (Garrotxa) ;
ii Torroella de Montgri (Baix Emporda) ; 12 Bescano (Girones) ; 13 Roda
de Per (Plana de Vic) ; 14 Balsareny (Bages) ; 15 Tordera (Maresme) ;
i6 Sentmenat (Valles occidental) ; 17 Barcelona (Barcelones) ; i8 Torrelles
de Llobregat (Baix Llobregat) ; r9 Canillo, 20 Soldeu (Andorra) ; 2.1 Vilaller, 22 Bof, 23 Taiill (Conca de la Ribagorcana) ; 24 Rialb de Noguera
(Pallars Sobira) ; 25 Martinet (Cerdanya espanyola) ; 26 la Pobla de Segur
(Pallars Jussa) ; 27 Organya (Alt Urgell) ; 28 Montanyana (Baixa Ribagorga) ; 29 Ager (la Noguera) ; 3o Oliana (Alt Urgell) ; 31 Solsona,
32 Olius (Solsones) ; 33 Corbins (Segria) ; 34 Santa Coloma do Queralt
(Conca de Barbera) ; 35 Riudoms (Baix Camp) ; 36 Gandesa (Terra Alta) ;
37 Maella (Matarranya) ; 38 aCamprodo» de Tortosa (Baix Ebre) ;
39 Godall (Montsin) ; 40 Morella (Ports de Morella) ; 41 Calig, 42 Benicarlo (Baix Maestrat) ; 43 Tfrig (Alt Maestrat) ; 44 Vilafames, 45 Vilareal (Plana de Castello) ; 46 el Puig (Horta de Valencia) ; 47 Orba (I)enia,
Valls de Pego) ; 48 Tarbena (Marina) ; 49 Tibi (la Foia de Castalla) ;
5o Agost (Horta d'Alacant) ; 51 la Vila d'Eivissa, 52 Sant Rafael, 53 Santa
Eulalia del Riu (Eivissa) ; 54 Calvin, 55 Algaida, 56 Felanitx, 57 Soller,
58 Pollenga (Mallorca) ; 59 Ciutadella, 6o Mig-jorn Gran, 6i Mao, 62 Sant
Llufs (Menorca).
La densitat de localitats al Pais Valencia es ben migrada. Esperem
que hi podrem fer alguna altra enquesta l'any vinent. Igualment intentarem de for una visita a la ciutat de l'Algucr (Sardenya).
Els informadors, - Abans de comencar les enquestes ens havfern
proposat d'escollir informadors masculins i femenins. Pero els primers
resultats obtinguts amb dones foren molt pobres. Aixo podria atribuir-se
al tema general del giiestionari. Sembla que a les clones els costa molt de
parlar de coses com els defectes ffsics, sobretot amb una persona que no
coneixen.9 En canvi, els homes generalmcnt es divertien forca responent
a les nostres preguntes. Per aixo hem triat sempre homes, fills de la
localitat i d'una edat que anava dell quaranta als seixanta anys. Molts
5.

dells son pagesos; alguns, mestres d'escola, i d'altres, guardatermes i
algutzirs. Quan les circumstancies ho permetien, hem gravat l'enquesta
en cintes magnetofdniques. En el cas contrari hem intentat d'apuntar
literalment totes les respostes, distingint be les espontanies (preguntes
indirectes) de les suggerides (preguntes directes).

9. Sobre el problema de les dones com a informadors, vcgeu les diverses opinions
dels lingiiistes en eOrbisl), I (1952), io-86 i 335-384.
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II
`ccc,
Els conceptes que la gent to de les anomalies ffsiques solen esser
bastant confusos (cf. 1/2). Aixo ens explica no tan solament els diferents
mots que son emprats als dialectes catalans per a designar un «determinatn
defecte,i° sing tambe la polisemia de tantes paraules.ll No es aixo cap
caracterfstica exclusiva del catalh ; trobem situacions analogues en moltes
llengues, romaniques i no romaniques. Pensem nomes en el mateix caecus
llatf, el sentit etimologic del qual no era `cec', ans era `borni' i fins i tot
`estrabic'.12
i. Cec. - Com que la ceguesa es un defecte digueln-ne extrem, que
no permet variants - una persona o es cega o no ho es -, els mots
que horn li aplica resulten semanticament forca estables. (Vegeu, pero,
cap. III `llusc'). Aixf, les formes catalanes derivades de l'etim llatf
c a e c u m sempre han designat el `cec', tant en un sentit propi corn en
un sentit figurat. En trobem un exemple ja a les Homilies d'Organya,
citat pel DCVB, s. v. cec :
HMiracle dun ceg qe el alumena)>.

I encara avui usen el mateix mot autors un xic cultes com L. Villalonga, del qual dono nomes un exemple :
#Era un bell animal , peril tan nici que mai no arriba a sospitar els
sentiments de la senyora , d'una evidencia que un cec els hauria vist».18
Del mateix etim viuen altres formes al catala actual

(vegeu II/ 2,

11/3, 11/4). Pero el DGLICS i el Dic. Med.14 nomes duen la forma cec
(s. v.). Amb tot, les nostres enquestes no ens han fornit aquesta forma
ni una sola vegada. Per aixo, cal considerar com a morta la paraula
cec, almenys per al c a t a l a p a r 1 a t . Cap de les monografies dialectals consultades no registra cec i no figura tampoc a l'ALC.15 Al vocabulari
io. Per exemple: el'borni', segons les comarques, rep els noms borni, tort (cf. nota 3)
i guerxo (DCVB, s. v.).
ii. Posem l'exemple de guerxo, que pot significar: 'estrabic', 'borni' i 'garrell'
(DCVB, s. v.); vegeu tambc nota 46.
12. Cf. JULIUS POKORNY, Indogermanisches Etymologisches Worterbuch (Bern 19491963), 519: okai -ko-, 'einaugig; mit nur einem geraden Auge, schielend' (im Latein
daraus 'blind')*.
13. LLORExc VILLALONGA, Mort de Dama, «Obres completes,), I (Barcelona 1966), 93.
14. MANUEL CORACHAN, Diccionari de Medicina (Barcelona 1936).
15. Tanmateix a l'ALAnd, del mateix autor, mapa 410, surt a In localitat d'An-
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mallorqui-castella de Moll 'e trobent aquesta forma, pero provelda del
simbol que significa ` literari'.
2. Cego. - Cego es la variant formal de cec quo actualment s'usa a
la majoria de les terres catalanes ( cf. II ! 3). La seva -o final se sol explicar
per castellanisme . El DCVB, s. v. cego , ens en diu : nde cec , amb contaminacio del castella ciego)). Potser aquesta explieacio es una mica simplista. t s innegable que al catala primitiu regia la tendencia fonetica a
emmudir totes les vocals atones finals, fora la -a. En consegiiencia, cego
no pot esser catala pur. Tanmateix , cal tenir en compte una segona elleiu
fonetica . El catala antic tambe tendia a for pronunciar una vocal de
sosteniment darrera determinats grups consonantics . Son, per exemple, els
mots acabats en -r els que adopten i generalitzen una -o final ." D'una
manera semblant altres mots amb altres grups consonantics afegiren una
-e final de suport , la qual , pero, si ja vocal accentuada era una -o- o tma
-u-, es convertf on una - o per metafonia . 1e Coromines ha fet till estudi
do les paraules genuinantent catalanes que duen una -o final atona."
Arriba a establir vuit grups de mots catalans amb aquesta desinencia.
Dels sews resultats podem concloure que des de fa molt de temps els
catalanoparlants han comengat a acostumar- se al fet quo al sistema
linguistic catala hi caben be mots acabats en -o atona i a considerar
aquests mots coin a correctes . Aixf, d'ara endavant , qualsevol paraula,
per analogia , podia adoptar la ((nova )) terminacib , sobretot , es clar, quan
existia un model castella atnb la mateixa - o. D'aquesta manera cec, ccga,
a poc a poc , es convertf en cego, cega ; no pas per contaminacio directa
amb el castella ciego, sing analogicament a altres mots catalans que ja
tenien la terntinacio - o i, potser , al mateix temps , per influ&ncia castellana
en general . Segons les nostres lectures i els exentples citats pel DC IT,
foren els grans autors catalans del se.-le xv, generalment valencians, els
qui comencaren a emprar cego literariament. Als Sermons de san t Vicent
21 prefereix cec
Ferrer 2 0 nomes trobem , encara, cec ; Jaume Roig
i adhue

dorra la Vella la forma sek, la qual cosa no representa ni tan solament I'excepcio que
confirmaria la regla. Es tracta o del mot sec (per exemple en 1'expressi6 un ull sec) o 1'informador senzillament coneixia la paraula «oficialo i la volia donar com la mes corrects.
16. FRANCESC DE B. MOLL, Vocabulari Mallorqui-Castella (Palma de Mallorca 1965).
17. Per exemple: Hat. ferrum > cat. ant. lerr, Terre, Ferro > cat. mod. Ferro.
18. Cf. Hat. patrem > cat. pare ; pero ] lat. taurum > cat. Coro.
19. J. COROMINES, Algunes lleis fonPtiques catalanes no observades fins ara, ER,
III (1951-1952), 2or-230.
20.
Sant VICENT FERRER, Sermons (2 vols.)
153 i 276.

(Barcelona 1932,

1934), 1, 125; II,

21. Spill o Libre de consells de Jaume Roig, Ed. crftica per R. MIQuEL I PIANAS
(Barcelona, 1929-1950).
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forma ben be introduida en algunes comarques catalanes . El DCVB registra aquest castellanisme per a les segfients localitats : Camprodon, Cadaques, Ripoll ; Perpinya, Noedes, Fontpedrosa, Montllufs, Porte, Campmany ; Fraga, Tamarit, Vilaller ; Andorra, la Seu d'Urgell, Esterri,
Isabarri, Bof, Llavorsf, Sort, rob-la de Segur, Tremp. Son, per tant, punts
de les comarques del Ripolles, Alt Emporda, Rossello, Pallars Jussa (on
inclou Vilaller, tradicionalment pero de la Conca de la Ribagorcana),
Llitera i Baix Cinca. Amb tot, el domini actual de ciego es mes gran
encara. De les nostres enquestes resulta que aquesta forma es 1'exclusiva
a tot el Departament dels Pirineus Orientals (cf. pero II/4). Fora de les
comarques ja citades, hem trobat ciego al Solsones ( a Olius, no pas a
Solsona matrix, on horn sembla preferir cego), a la Noguera (Ager), al
Segria (Corbins), a la Matarranya (Maella), a la Terra Alta (Gandesa),
als Ports de Morella (Morelia), i fins i tot al Maestrat (Tfrig) i a la Plana
de Caste116 (Vilafarnes). El Sr. Germa Colon ens comunica que 1'any 1951,
quan ell feia recerques lingilfstiques a la mateixa Vilafames, no hi troba
ciego en cap dels sews informadors. Nosaltres hem fet enquestes en
aquesta localitat pel juliol d'enguany (1968). Ens acompanyaven amics de
Castello de la Plana, els pares dels quals eren fills precisament de Vilafames. Tambe aquests amics es quedaren molt sorpresos en sentir que
tots llurs parents del poble pronunciaven ciego i no pas ccgo. Aixo vol
dir que almenys durant els ultims anys ciego continuava encara estenent-se.
A Ripoll, per contra, cap dels nostres tres informants no emprava ciego,
tot i que el DCVB 1'hi hagi registrat. z En podem deduir que des del centre
irradiant de Barcelona ha comencat una nova catalanitzacio? De tota
nianera hi ha un altre indici esperansador : a la giiesti6 : ((Corn en dieu
d'un home que no hi vcu?)), els informadors de molts de pobles responien :
((Acf pronunciem ciego, pero els joves Ii diuen cego)). I a Olot, una classe
de nois d'uns quinze anys ens digueren espontaniament : ((S'hauria de
dir cec, pero normalment diem ciego o cego)). Preguntats d'on sabien el
mot correcte, afegiren que aixf sortia a ((Cavall Fort).

Si consultem el mapa 453 de TALC: ((cec, ciego, aveugle)), hi trobem
els mateixos dos tipus lexics, la distribucio geografica dell quals coincideix aproximadament amb els nostres resultats. Hom hi registra ciego per
als Pirineus Orientals, Andorra, tota factual provfncia de Lleida (fora de
Solsona, cf. mes amunt ), Puigcerda, Llanas de Camprodon, la Jonquera,
Figueres, Cadaques i Arner ; Gandesa, Falset ; Morelia, Liucena, Benassal.
11s sorprenent sobretot la presencia de ciego als Pirineus Orientals.
De la Pau dels Pirineus (1659) ensa el Rossello, el Conflent, el Vallespir
i la ineitat de la Cerdanya son territoris francesos. Des d'aleshores els
contactes directes amb 1'Espanya castellana devien esser encara mes rars
1 35
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que abans , i, tot amb tot , entremig hi havia sempre terres de llengua cafalana. Per quina via i quan penetraren en el nou departament franccs
castellanismes corn ara ciego ? De moment nom6s podem dir que ja al
comengament del nostre segle ciego era la forma {tnica que hi era usada,
perquc 1'ALF (cf. mapa 8o, 'aveugle '), 90 1'any 1902 , i K. Salow, el ig1o,
la indiquen per a tots els punts estudiats."
4. Xego. - Hens acf una forma dialectal del mateix tipus 16xic.
El DCVB la registra per a dos pobles de la Cerdanya francesa : Angostrina
i Montllufs, i 1'explica com una adaptacio del castella ciego. De fet hem
topat amb la variant xego en una altra vila tamb6 de la Cerdanya francesa : a Sallagosa. El primer informador, de quaranta-cinc anys, havia
contestat amb ciego [si6gu ], doncs amb la forma normal de tota la regio.
En canvi, el segon informador, de seixanta anys, respongu6 esponthlliament xego [ Aegu]. Preguntat si coneixia la paraula ciego, explica quc
la gent pronunciava indiferentment ciego i xego, pero que ell considerava
m6s correcta i m6s genuina la segona forma."
5. Els derivats. - Pel caracter onomasioldgic d'aquest breu treball.
no hi estudiarem els molts mots catalans derivats de cec, cega." Nom6s
volem subratllar el fet que formen una falnflia prou nombrosa, la qual
cosa sembla indicar que cec o cego ha estat sempre paraula viva i popular,
mentre el seu sinoninl orb (cf. 11/6) no resulta tan generatiu.
6. Orb. - Un altre 6tim ha fornit al catala un mot per a designar
el 'cec', el mot llatf o r b u m . Orbus significava etimoldgicament 'orfe'
i en llatf arribava a significar tamb6 'privat d'una cosa'."
30. Wartburg dona una interpretacio curiosa d'aquest mapa: aHeute noch ist
caecus auf der Karte 'aveugle' zu sehen, and zwar im Roussillon, das allerdings nach
Katalonien hinweist°. Com es que un castellanisme prova la catalanitat del aRoussillons?
(cf. op. cit. a la nota 2, III, pag. 422).
31. KARL SALOW, Sprachgeogralische Untersuchungen fiber den ostlichen Teil des
katalanisch-languedokischen Grenzgebietes, a7. Beiheft zum Jahrbuch der Hamburgischen
Wissenschaftlichen Anstalten,, XXIX (1911) (Hamburg 1912), 64. - Salow transcriu
ciego aixf: si@gii, la qual cosa, a primera vista, sembla indicar el mot xego (cf. I1/4).
Pero acf la X simbolitza la i consonantica.
32. Es interessant d'observar com els catalanoparlants dels Pirineus Orientals
no solen tenir consciencia de I'origen foraster dels castellanismes mes evidents, com ara
ciego, o per exemple puesto i altres.
33. Nomes citem pocs exemples (cf. DCVB, s. v.): acega116s, -osa. adj..... cast. cegajoso*. ucegallosa. f. Boira baixa (Fraga)*. acegee. v. tr.: cast. cegar*. aceguejar. v. intr.
Esser cec; cast. ceguearw. uceguesa. f. Manca de vista; cast. ceguera*. etc. - Vegeu tamb6
M. DE MONTOLIU, Estudis etimoldgics i lexicogra/ics, BDC, III (1915), 43: ucegallosa.
nom que es d6na a la 'boira' a Vilella del Cinca. Mot derivat del llatf caecus, a afegir a
la Ilista de WARTBURG, Die Fehler des Gesichtsorgans
34•

Veg. POKORNY, IEW (cf. nota I2), s. v. orbho-.
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Ja en llati es podia dir orbus luminibus, 'privat de la Hum, cec',
i mes tard es deia elipticament orbus tot sol.35 Des de les primeres manifestacions literaries catalanes, es usat orb ; aixi el DCVB cita exemples
de Llull, Eiximenis, B. Aletge, etc. Al segle xv orb sembla comencar
a perdre vitalitat i popularitat, si es que ha estat mai paraula realment
popular." Al Spill (cf. nota 21) figura encara quatre vegades el tipus
orb 37 Citem nomes 1'exemple curios dels vv. 13199-200:
«si tech orp guia
herren la via'.

Doncs be : als Sermons de sant Vicent Ferrer (cf. nota 20) no hem
trobat cap exemple d'orb, ni tampoc al Tirant lo Blanc (cf. nota 22),
ni al Proce's de les Olives (cf. nota 28).
Orb es al DGLIC, al DCVB i al Dic. pled., corn si encara fos paraula
viva. Tot i aixo, no pot haver-hi dubte : orb `cec' es un mot ben mort en
el catala modem parlat. En cap dels seixanta-dos pobles no el coneixien,
ni surt als atlas linguistics que s'ocupen del domini catalh. Nomes autors
moderns forca cultes continuen emprant el mot orb, com ara Verdaguer
o J. Carner, que son citats al DCVB (s. v.). Vius semblen nomes alguns
derivats, com orba `malaltia dels cereals' fer s'orbet `fer el desentes', etc.
(vegeu DCVB, s. v.) En la part de les preguntes directes de les nostres
enquestes, nomes al Pallars Sobirh ens respongueren que orb s'aplicava
al blat dolent, accepci6 que deu viure tambe en altres comarques.BS Pero
no volem insistir ara en aquests derivats formals o semantics (cf. II/ 5).
Farem, pero, una excepcio (cf. 11/7).
7. Galling orba, `galling
sobrcviu dialectalment i sense
el nom del joc de la gallina
d'aquest joc, pero en general

cega. (joc)'. - Amb tot, la paraula orb `cec'
qu.e els parlants en tinguin conscicncia : en
cega. A tot arreu hem demanat pel nom
amb resultat negatiu. Si es que antigament

35.
Cf. FEW, s. v. orbus: A. ERNOUT et A. MEILLET, DELL, s. v. orbus; G. RORLFS,
Dif'renciaci6n lexica de las lenguas romdnicas, traduccibn y notas de MANUEL ALVAR
(Madrid 1960), 60-62, i G. COLON, ZRPh, 74 (1958), 288.
Eiximenis usa com a sinbnims, en un mateix context, cec i orb: ((E anant per
36.
son camf, viu de luny venir x orbs mendicant per lo camf ... E can los cechs foren a 1'hostal ...s). Fr. EIXIMENIS, Terc del Crestid, ed. dels Pares MARTf DE BARCELONA i FELIU
DE TARRAGONA (Barcelona 1932), 111, 283, linies 16 i 30.

37. Per exemple, trobem al Libre de Ordinations de la Vila de Castelld de la Plana,
ed. de L. REVEST (Castello de la Plana 1957), capitol 60, pag. 60: «si pants orb, dacca
sera que sie hand per herbs e no per blat, e en lo dit cas, segant o faent dacca o pants
orb, pach xi1 diners ...*. (S. xiv, vegeu nota de 1'editor, pag. 192.)
38. Hi trobern orba al v. 5077, orp enceguat al v. 7932, ores al V. 12149 i orp al
v. 13199. En canvi, usa tech als vv. 634, 11207, 13199, tech al v. 14081 i rechs al v. 15323.
Veguo nomds surt una vegada, concretament al v. 7803.
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era un joc popular, avui dia s'ha anat perdent molt. Molts informadors
fins i tot ni el coneixien. D'altres es recordaven d'haver-hi jugat a Fescola o al collegi. 11s curios que ni tan sols al Costumari Catala de Joan
Ainades, on tants jocs son explicats, figuri la nostra ` gallina cega'.3"
I puix que no Them trobat tampoc al gran vocabulari etnologic alemany,
Handworterbuch des deutschen Aberglaubens,40 ens preguntem si efectivament es tracta d'un joe d'origen popular. De fet, el diccionari frances
de P. Robert41 escriu, s. v. Colin-Maillard : a(xvle s., ... ). Jeu de societe ... n. I es veritat, la gallina cega es un joc un xic estatic i de tota
manera mes interessant per a persones adultes que no pas per a infants.
Pero hi ha un fet important : a Mallorca aquest joc to o almenys tenia
un nom que sembla revelar una llarga tradicio i per tant una innegable
popularitat. Li diuen la gallina orba. Avui ja nomes les persones grans
es recorden d'aquest nom, mentre que el jovent sol ignorar el nom i el
joc. A. Perez i Cabrero el cita per a Eivissa l'any rgog.42 I les nostres enquestes han comprovat aproximadament el que diu el DCVB, s. v. gallina:
... b) Galling cega (or., occ., val.) o gallina orba (mall., eiv.) : joc en
que tapen els ulls a un jugador amb un rnocador, ... n.
El mateix DCVB escriu, s. v. gallinorba : e 1. Crustaci del gerlere
Armadillidium, que habita sota les pedres i per entre la terra d'horts
i jardins (Mall.) ; cast. cochinilla de humedad. 2. Joc de la gallina cega
(Mall., Eiv.) ; cast. gallina ciega.o I tambe s. v. gallina llegiln : (( ....Persona covarda o pusillanime, cast. gallina)). Tot aixo ens interessa aci, car
de les enquestes resulta que a Eivissa i a Mallorca43 es mante efectivament el mot orb corn a fossil en 1' e x p r c s s i o gallina orba. Ara
hem de fer dues observacions : d'una banda, la gent usa aquesta expressi6 sense saber el que significa orb, i d'altra banda l'usa molt sovint
amb un valor diferent, no pas amb el del joc. Aixi, els informadors de
Vila d'Eivissa i d'Algaide i F'elanitx solament coneixien gallina orba. en
el sentit que hem trobat al DCVB s. v. gallina : `persona covarda o pusillanime'. I a Pollenca l'informador no sabia anomenar el joc, peril deia :
aQue no, la [sic] gallina orbs no es cap joc, es un insecte)). Als altres
J. AMADES, Costumari catald, El curs de l'any (5 vols.) (Barcelona 1950-1956).
39.
40.
E. HOFFMANN - KRAYER , H. BACHTHOLD - STAUBLI, Handw6rterbuch des deuischen
Aberglaubens ( ro vols .) ( Berlin 1927-1947).

41. P. ROBERT , Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue franc aise ( 6 vols.)
(Paris 1953-1964).
42. A. PAREZ I CABRERO , Ibiza. Gula del turista ( Barcelona 1909), s. v. gallinorva:
ejuego de la gallina orba,.
43. Hi ha un fet curi6s: el DCVB d6na gallina cega per al catal3 or., occ. i val.,
i gallina orba per a Eivissa i Mallorca . I Menorca ? De fet, cap dels nostres informadors
menorquins no ens pogu6 donar on nom d'aquest joc, el qual nom6s semblaven coneixer
vag ament.
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pobles eivissencs i maliorquins hem trobat sempre al costat de la significacio del joc l'altra de `covard o in(itil'. Aquesta flltima accepcio la
liegim amb molta fregiicncia a les rondalles de Mn. Alcover : «Sabeu que
sou voltros, tots plegats? Quatre quigolles ! quatre galines [sic] orbes !»
(I, 51) (cf. nota 27). ((Lo bo era que ... pareixia una gallina [sic] orba,
un beninoni, un beneit ... ». (XVI, 75).
Lluny de les Illes, concretament a Formiguera (Capcir), ens hem
trobat amb el fet que aci el nostre joc rep el nom de cutorba.
s un
mot que amb el mateix sentit figura tambe al DCVB, que el cita per a
Oleta, Illa, Arles i Ribes, localitats totes dels Pirineus Orientals.
s una
d'aquestes coincidencies lexiques que potser s'expliquen per esser Area lateral o aillada tant Mallorca com la Catalunya francesa. La forma cutorba
pot derivar de cuca orba, amb dissimilacio de la segona k. (Cucorba es,
segons el DCVB, el nom que es dona a la `gallina cega' a Muro de Mallorca). Tambe es possible que es tracti d'una contaminacio amb els noms
d'un altre joc, amb la cuit o cut (cf. DCVB, s. v.). Una tercera explicacio
es suggerida pel FEW, s. v. c a t t u s . Aci trobem indicades formes
com : katorbo (Tarn), catitorbo (Toulouse), kutorbo (Aude, Ariege), poutorbo (Gers). El FEW fa derivar tots aquests mots d'un * c a t t u s
o r b u s , i explica les variants formals per un joc refinat d'assimilacions
i dissimilacions. En canvi, no explica la conservaci6 de la k- inicial,
puix que sabem que al sud de Franca el llati c a t t u m dona el tipus
gat (cf. FEW, s. v.). De tota manera, com que tots aquests mots viuen
o vivien en regions limitrofes dels Pirineus Orientals, es molt probable
que hi hagi una relacio etimologica amb el nostre cutorba de Formiguera.

III
`LLUSC, QUE HI VEU POC'

Entre la vista normal i la ceguesa hi ha una llarga escala de matisos
semantics : aquell al qual costa una mica de veure-hi, el qui no hi veu
molt be, el qui hi veu poc, el qui no hi veu gairebe gens, etc. Per tant,
`llusc' no es cap concepte ben delimitat. No es tampoc un defecte fisic
que cridi 1'atenci6 dels altres. Per tot aixo els noms que hom dona al
llusc son semanticament poc precisos i sovint canvien d'una regio a
1'altra. Aixf s'expliquen tambe les frequents circumlocucions que sovint
son preferides a un mot clar i concret.
i. Curt de vista. - Curt de vista es un d'aquests girs amb els quals
hom pot designar el llusc per falta de mots exactes. Arreu dels seixanta139
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dos pobles ens han respost, i en general espontaniament, amb aquesta
expressio a la pregunta : uCom en dieu d'un home que no hi veu be ?n
a) De vista cansada. - A la mateixa pregunta, ben sovint ens
han contestat en segon floc amb : uUn home aixi to la vista cansada».
No podriem cartografiar aquest gir, perque el coneixen per totes les comarques ; i les definicions que ens n'han ofert els informadors no proven
1'existencia d'Arees lexicals o semantiques, sing tan sols la inestabilitat
del concepte. Aixi alguns deien : uUn home que hi veu poc es curt de
vista, i si necessita ulleres to la vista cansada». I d'altres: aLa vista cansada es cosa dels vells>>. I d'altres, encara :
Curt do vista i vista cansada
es lo mateix».

b) Miop. - Quan un concepte i les seves denominacions son tan
poc fixos, es natural que un terme tCcnic, concret i exacte, es pugui introduir on el llenguatge diari. Aixi la paraula miop ha sortit forca sovint,
i de la pregunta directs ha resultat que practicament la coneixen pertot.
La pronunciacio normal es l'acastellanada, miope, esporldicament
iniop. Sobretot a la Catalunya francesa hi ha una tendcncia a fer-ne un
mot mes catala. Els informadors solien considerar miope amb -c final
neutra una forma francesa i preferien pronunciar o nliopi (a Salses, Prada)
o adhuc miopu (a Sant Llorens).
Tanlbe la literatura catalana moderna s'ha acostuniat a usar aquest
neologisme. El DCVB dun un exemple de J. Pla (s. v. mi.op.). Heus-ne
aci 1m altre de J. Ruyra :
>(E1 doctor) m'examina un moment amb un mirar naiop, i de seguida
tanca les parpelles ...»44
c) Mopi. - Una expressio curiosa hem trobat a Mallorca . El segon
inforlnador de Pollenca ens ha respost : eUn homo que no hi veu glrie
es mopi, es un mopi, aixo es». Pensavem que mopi podia esser una adaptacio mallorquina del tecnicisme miop, amb una metatesi de la i. Pero
quan 1'infornlador ha afegit que tanlbe es deia un mopi per a insultar
una persona, el problems s'ha resolt tot sol . Hem recordat que la pronuncia balcar normal de la desinencia posttonica = ia cs = i, (per exemple
es diu Alcudi , histori, pacienci , etc.).45 Mopi representa , doncs, el mot
mopia. De fet trobem mo¢ia al DCVB (s. v.) : ei. Animal imaginari del
qual es conten coses a les persones beneites o als nois massa ingenus,
per tal de riure's dells ginyant- les a anar a cacar el (lit animal (Mall.) ...

44•

J. RUYRA, Jacobd, fObres completes* 2(Barcelona 1964), 19o.

45• No hi ha perill de confusi6 de nuvi i nuvia, perque a Mallorca se sol accentuar
sa novia use novae o se nuvie).
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2. Persona curta de gambals, instil, que fa mes nosa que profit (Mall.))).
t-'s, per tant, paraula ben mallorquina. Tanmateix, nosaltres Them registrada tambe a Menorca (Ciutadella, es Mig-jorn Gran) amb el darrer
sentit de 'curt de gambals'. Coin veurcin mes endavant (cf. 111/3) els
mots que signifiquen 'curt de vista' generalment s'apliquen tambe al
'curt d'intelligencia'. Aixi mopia, pronunciat mopi, i miop tenen un
sentit figurat secundari en corms, el de 'poe intelligent'. La confusi6 dels
dos vocables resulta en consequencia molt natural. Tanmateix, cal de tota
manera que considerem m.iop coin a punt de partenca de mopi 'llusc'.
2. Llusc. - L'etim del catala llusc es el mot llati 16 s c u in
(cf. FEW, s. v. luscus). Semanticanlent luscus vacillava ja en llati, on
podia significar : 'borni', 'llusc', 'cstrabic' i altres coses lees (cf. FEW,
s. v.). El canvi o la restricci6 de significaci6 no ens ha sorpres gaire.
Ja hem parlat de 1'escassa estabilitat senlantica que Bolen tenir els noms
dels defectes de la vista.46
a) Llusco o llosco. - L'evoluci6 etimologica ens forneix la forma
amb o : llosc o llosco. Llusc(o) deu probablement la seva it a la influencia
d'altres clots amb u etimologica, cis derivats de 1 u x per exemple
(vegeu DCELC, s. v. lusco, i FEW, s. v. luscus.)47
Segons el DCVB, la distribuci6 actual de les dues variants es la segiient : el tipus llosc(o) seria tipic del catala oriental peninsular, es a dir:
cpir. or., Emporda, Garrotxa, Baga, Gironella, Cardona, Solsona, Costa
de Llevant, Vendrelb>. Per al tipus llosc(o) el DCVB no d6na indicacions
precises, i cita totes les regions: ((or., occ., val., civ., mall., men.)). Joan
Veny, Paralelismos lexicos, pigs. 49-50 (cf. nota 4), no ens ofereix tampoc
una visi6 molt clara de les arees dels dos mots en gilesti6 : de la forma
Llusco din : ))cat. cen.)), i de la forma !lose o llosco enumera : ((Mallorca,
Menorca, Ibiza, Ulldecona, Castell6n, Valencia, Villar del Arzobispo,
Murcia)). Amb lcs dades del DCVB i de Venv la situaci6, sobretot a la
provincia de Lleida, queda molt poe clara. No sembla existir-hi ni Llusco,
ni llosco. De fet, durant les iiostres enquestes en aquesta provincia nomes
a Tailll un informador coneixia el mot Llusco (no pas llosco). Tots els
altres informadors l'ignoraven, coin, d'altra banda, la majoria de llurs
46. Recorder nomes el mot guerxo; segons les comarques, pot significar: (cf. DCVB,
s. v. guerxo ) 'estrabic', 'borni', 'garrell' i (cf. Dic. Med., s. v. llosc) ' llusc'. Cal dir que
la darrera accepci6 nosaltres no Them trobada enlloc.
47. Llat. lilscus sembla esser un derivat de Farrel indoeuropea neuk- que dons
tambe el !lat. nuscitiosus ; i ltscus hauria tret la seva 1- inicial d'una contaminaci6 precisament amb lux, lucere (cf. POKORNY, IEW, nota 12, s. v. neuk -). - En canvi, ERNOUT
i ME>LLET (DELL, s. v. luscus) creuen que la n- es deguda a influencia de nox, i consideren
el mot llatf d'origen desconegut . - Un cas semblant el tenim en les dues variants llostre
i !lustre ' crepuscular ' (< lustru>n ; cf. DCVB, s. v.).
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acompanysn a tot arreu . A 1'aragones no es tampoc paraula viva."" de
manera que resulta diffcil afirmar si al catala occidental es pronuncia
llusco o llosco . Al mapa 955 de TALC trobem, tanlnateix , llusc per a Esterri d'Aneu i llusco per a TArrega ; llosco, pero, per a cap poble lleidata.
Sembla que en aquesta part de Catalunya llusco / llosco esta en via de
desaparicio . Amb tot, els pocs informadors nostres que coneixien aquest
tipus lexic confirmaven llusco per a Santa Coloma de Queralt, Torrelles
de Llobregat, Barcelona , Sentmenat , Tordera, Bescano , Ripoll , Ceret i
Sallagosa . Llosco, )' hem trobat des del Maestrat cap al sud, a les Illes,
i tambe en alguns punts de les terres gironines : a la Jonquera (Alt Emporda), a Torroella de Montgrf ( Baix Emporda ) i a Olot ( Garrotxa). La
coincidr ncia Emporda-Mallorca s'explica segurament pet fet que la majoria dels nous pobladors de les illes conquistades eren empordanesos.
b) Llusc `curt de vista' i llusc ` curt de gambals '. - Segons els dic49
cionaris (DGL1C, DCVB, Dic. Med. ), llusc(o ) /llosc(o ) es el mot normal
i usual per a designat el qui tc la vista feble . Nomes el DCVB ( s. v. llusco
[pero no pas s. v. llosc o llosco] ) registra tambe el sentit secundari figurat:
`curt d'enteniment '. El mateix diccionari ens ofereix cites literaries del
Spill, d'Ausias March i de J. Moreira ( s. v. llosc o llosco ), i de Narcfs
Oiler (s. v. lusco ). Les nostres lectures ens han fornit els mateixos exemples i alguns pocs mes ; aixf :
oMas lo subtil
!non sentiment
de vista lloscha
nol entenia,
............

(Spill, W. 15530) ( cf. nota 21).
48. No )'hem trobada als diccionars aragonesos; nomEs surt, amb un altre sentit
pero, en A. M. BADIA I MARGARIT, El habla del Valle de Bielsa (Barcelona 1950): «llisco.
Adv. En la locution entre lusco e lusco 'crepusculo, entre dia y noche tanto al amanecer
como al anochecer'N (s. v.). Al castellA es paraula dialectal o antiquada, pero la primera
documentacio on hom la qualifica d'antiquada es del 1817 (Diccionario de la Academia),
cf. DCELC, s. v. lusco. Per al murcia vegeu JusTO GARCfA SORIANO, Vocabulario del
Dialecto Murciano (Madrid 1932), s. v. llosco, ca: (Del val. ollosch, cas, cegato, miope,
y este del lat. luscus, tuerto). Adj. oscuro, fosco, a media luz.* Cf. tambe VICENTE LLATAS,
El habla del Villar del Arzobispo y su comarca (2 vols.) (Valencia 1959), s. v. llosco, ea:
cm. y f. Miope. En val., llosc, ca,.
49. Generalment es pronuncia llusco i llosco, amb una -o final, com tambe es prefereix cego a cec. Si en el cas de cego, a mes del que ja hem dit (cf. II/2), podia haver
inflult la confusib amb l'hombnim sec (sobretot als dialectes occidentals), I'adoptaci6 de
la -o en llosco fou probablement facilitada per les formes del plural: entre les tres consonants finals de lloscs o lluscs es natural que hom tendeixi a intercalar-hi una vocal de
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iSenyor, nom mireu ab vista tan losca,
per que la sospita nous cause tristorr.

(Fenollar, Proc. Oliv., dins Cansoner Satirich Valencia, pag. 54, vv. 135556) (cf. nota 23).
De les nostres enquestes resulten dues coses : a) Els tipus lexics
llusclllosc no s6n efectivament gaire vius al catala actual parlat (cf. 111/ 2 a).
Deis seixanta-dos pobles visitats nom6s en nou sortiren d'una manera espontania, a Tordera (Maresme) i a vuit pobles balears.S° Fora de Tordera,
a catorze altres localitats peninsulars hom coneixia la paraula ; aquestes
localitats, pero, no fonnen cap zona continua." Llusc/llosc, per tant,
continua vivint esporadicament en alguns pobles (potser fins i tot solament
en determinades families) que semblen mes nombrosos a les Illes. Per dir
coses mes definitives s'hauria de demanar en tots els pobles catalans per
llusc/llosc lnitjancant una giiesti6 directa com : ade que en dieu llusc?u.
R) Precisament des del punt de vista semantic els resultats de les
nostres enquestes confirmen menys encara el que llegim als diccionaris :
luusco (cat. central), en realitat s'usa mes en sentit figurat, 'beneit', que
no pas en sentit propi, 'miop'. De vuit pobles, quatre li atribulen nom6s
el valor metaforic (es tracta de Sallagosa, Ceret, Ripoll i Bescan6), quatre
m6s, tots dos valors (Tordera, Sentmenat, Barcelona i Santa Coloma de
Queralt), i dos solament el sentit propi (Torrelles de I,lobregat, Taiill).
En canvi, llosco es emprat mes sovint en sentit propi. De quinze pobles,
nou el coneixien amb la significaci6 de 'curt de vista' (s6n : Vila d'Eivissa,
Sant Rafael, Santa Eulalia ; Calvin, Algaida ; Ciutadella, Mig-jorn Gran,
Mao, Sant I,lufs), tres amb totes dues significacions (Torroella de Montgri,
Vilafames, Stiller) i dos exclusivament amb la de 'curt de gambals' (Olot,
Pollenca).
Podem dir, doncs, que avui 1'us metaforic del nostre vocable sovinteja
forca, fet que els diccionaris vinents hauran de tenir m6s en compte. Un
vocabulari recent com 6s ara el de Francesc de B. Mo1152 es limita encara
a indicar : «llosc, lusco, cegato)). P. Barnils, en canvi, escriu que del tipus
lexic llusc ell nom6s coneix la forma pronunciada jus i solament amb el
sentit gastat de 'beneit'. Aci es tracta d'una confusi6 amb un altre mot,
6s a dir, amb lluc, 'peix (cast. merluza)'; cal tenir present que el mot lluc
transici6 que, corn que la vocal accentuada 6s u o o, havia d'6sser una o o u, cf.
1'exemple Coro (11/2).
50. A Vila d'Eivissa, Santa Eulalia; Algaida, Felanitx, Stiller; Ciutadella, Mao.
51. Vegeu m6s avail, paragraf 2) del present apartat.
52. Cf. nota 16.
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s'aplica tamb6 a una persona beneita." Una confusio seniblant feu Griera :
al ja citat mapa 955 de TALC (ullusc, cegajoso, chassieux))), trobem, probablement amb la significacio de `curt de vista' ulluc - llusc» per al
punt 24 (Oliana, Alt Urgell).s`
Si els dialectes actuals van oblidant cl mot Ilusc, en els autors catalans
moderns tampon no sovinteja. El DCVI3, s. v. llosc, cita tan sots tin exemple
modern, tret del Ilibre sobre el folklore tortosi de J. Morcira ; " s.v. ilusco,
l'6nic autor modern quo hone hi cita Cs Narcis Oiler. De fut llcm trobat
on Oiler algun exemple mes: ((Monsieur Lambert ..., llusc, cam6s i rod()
do Cara, ... aparegu6 al llindar do la porta)). (Oiler, Fcbrc, pag. ^7o)
(cf. nota 28).
c) Lliicio. - Els dieeionaris catalans no solen dur el mot llucio. La
veritat es que no es tracta d'una paraula gaire viva ; solament pocs informadors ens Phan comunicada. El de Godall ha explicat : uUn home que
no hi veil be, Cs que Cs curt de vista, i si Cs que no troba una cosa, encara
que la tingui sota els nassos, li diuen que senlbla llucioe. A Gandesa no
s'usa el mot, pero hi ha tres cases anoinenades uCa' L16cion. En tres
pobles mes coneixien llucio: a OrganyA, a Soldeu i a Vilaller (TALC,
mapa 955, el registra a la Son d'Urgell). No se sol dir d'un home que 6s
llucio, sinb que sembla llucio o fins i tot quo sembla una lliicia (p-or
exemple, segons l'informador de Vilaller). En consegiicnncia, el valor del
mot es mes aviat el de 'feixuc' que no pas el de `miop' Sobretot la
construccio asecnblcs una 116cian ens fa pensar que 1'expressi6 derivi de
(Santa) Lliccia, la patrona que s'invoca contra el mal dcls ulls.5,

d) L lusquern . - El DCVB duu : ullusquern, -erna . adj. Llosc, curt
do vista (les Escaldes d'Andorra)n. I TALC registra ellusque - llusquereta))
(mapa 955) per a Solsona. Tanmatcix, on les nostres enqucstes no hem
trobat aquestes formes enlloc, ni a Andorra, ni al Soisones.
3. Cegall6s i ceguerill. - P. Barnils troba cegallds i ceguerill, `curt
ofereix coin a
de vista', per terres d'Alacant. El Dic. Med ., s. v. hose,
en
P. BARNILS , F6ssils de la llengua (I), BDC, II (Igr4), p19. Io. Tingueu

53.
normals les formes amb u.
compte que Barnils era fill de Centelles ( Osona), on s6n
en la llegenda dels atlas de Griera i sobre la dificultat
inconsegii6ncia
la
Sobre
54.
ZRPh, 77 (r96r), 66-67.
d'interpretaci6 dels mapes que en resulta, vegeu G. COLON,
Folklore Torlosi (Tortosa 1934).
Del
MOREIRA,
Joan
5.5.
nom propi castell3 Lucio.

Hem pensat tamb6 en una possible influencia del
56.
Llucio*. Perb, puix que aquest nom s'usa
Aixo ens explicaria per exemple el cas de RCa '
introduit al catala . - El senvor Emili
molt poc en castellk , no 6s probable que s'hagi
X6quer), ens comunica que al
Miedes i Bisbal , fill de Polinyh de la Ribera ( Ribera de
d'una xiqueta molt ]testa i eixerida. Es
seu poble 1 ' expressi6 pareix una lliucia es diu
pel mateix mot. - Trobem en:
tracta possiblement de l'oposici6 de concepte expressada
l'home i a la dona que s6n curts
GRIERA, Tresor , s. v. llucio, llticia : Moms que es donen a
de vista ( Boren)).
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sinonims de llosc : scegal (Aleala de Xisvert), cegal6s (Alaeant), cegovf
(Queralbs) ...)). Tot i aixo, cap dels nostres informadors no ha respost
espontaniamcnt amb una d'aquestes paraules. A Vilafames, Vila-real,
Orba i Tarbena les persones iuterrogades pretenien de con6ixer cegallds
i li atribuien la significacio de `curt de vista'." Els tres diccionaris que
solem citar duen tots el mot cegallds, pero amb un altre sentit. Per exemple,
el DGLIC: ((cegallds, -osa. adj. Quo to els ells carregats, vermells i plorosos)). I efectivamcnt, cegallds amb aquesta accepcio es un mot bastant
usual. Tot aixo es una prova nles de la poca estabilitat semantica dels
termer quo s'apliquen ass defectes do la vista.

IV
CONCLUS16
Quan haurein dut a terme noves enquestes, espercul quo podrem
treure conclusions d'un cert interes. Per ara nomes ens atrevim a dir el
segiicnt: Els dialectes catalans disposaven i disposen de tota una serie de
snots i expressions per a designar el 'cec' i el 'llusc'. Pero actualment
els catalanoparlants no se'n serveixen gaire. Constatem una tendencia
a expressar-se initjancant circumlocucions mes o menys originals. Per a
'llusc', aixo pot esser degut precisament a la vaguetat del concepte. Es
tracta, doncs, d'un fenomen comu almenys a tota la Romania."
Per a `cec' aixo ja no val. 1~;s un defecte ben determinat. Aci sembla
tractar-se mes aviat d'una mena de peresa mental, comuna d'altra banda
a tota la nostra epoca. El perils d'una tal peresa os, per a la llengua, un
empobriment creixent del seu 16xic. I a les terres catalanes, on la influ6ncia castellana amenaga mes i mes 1'existencia mateixa de la llengua autoctona, aquests problemes ens han de preocupar molt particularment. Hi ha
poques armes per a defensar eficagment un idioma. Els mitjans moderns
de comunicacio son sons dubte la mes eficac de totes. Hem vist
(vegeu 11/3) que el mot cec es reintroduia gracies a la lectura, per part
dels infants, de nCavall Fort)). Aixo es un senyal encoratjador per al
futur.
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Les altres variants, totes derivades de cec, cego, no les hem trobades enlloc.
Cf. WARTBURG, Fehler des Gesirhtsorg., passim.
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