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PRÒLEG 

(Tot i que no sóc pro gaires coses) 
 
 
La llengua és una eina molt precisa i flexible i un arma molt poderosa. 

Tanmateix es imperfecta, com els éssers que l’han creat. És viva i can-
viant, pot créixer i emmalaltir, pot viure molts anys i també morir. 
Amb ella ens comuniquem, creem històries, llencem missatges, insultem 
o ferim, ens permet transmetre coneixements, definir situacions, ena-
morar o embolicar la troca, com farem nosaltres en aquest llibre d’humor 
sobre l’ambigüitat en la llengua catalana.  

El problema de la llengua no és un problema de matisos, ni de 
variants lingüístiques (a mi que més em dona que un valencià digui 
creadilla o creaïlla a una patata, cadascú toca la creadilla com vol i una 
patata serà sempre una patata, te la mengis fregida o amb suc i pels que 
diran no seguiré). Ja veieu que és un problema més profund, no tant 
de la parla que es fa servir, si no de la llengua en si mateixa. És per 
aquest motiu i potser tractant d’ajudar a un millor enteniment entre els 
pobles de parla catalana que hem tractat de recollir aquells errors o 
imperfeccions de la nostra llengua, que més d’un cop, per la seva 
ambigüitat resulten comprometedors, divertits, curiosos, astoradors, o 
almenys provoquen l’admiració o el somriure. Aquest, no pretén ser 
un estudi seriós, (ja n’hi ha prou d’especialistes per fer-ho si els ve de 
gust), nosaltres no som lingüistes, ni filòlegs, i per tant defugirem tot 
sovint i de forma expressa la correcció gramatical per fixar-nos en el 
català que es parla al carrer, tanmateix sense fer una incidència especial 
en el vulgarisme o l’argot, menys en aquells casos en que s’avingui 
amb la frase o modisme emprat en el context. Aquest, tampoc persegueix 
ser un recull exhaustiu, ni molt menys definitiu, del que pot donar de si 
l’ambigüitat en el llenguatge. Segur que es podrien omplir volums 
sencers d’exemples. Només volem fer-los passar una bona estona rient 
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de les bestieses que pot generar aquest exercici tant comú, i que sovint 
ens perd, que és parlar. 

Exemples d’equívocs divertits en la parla quotidiana, tant en català, 
com en qualsevol altre idioma, n’estem farcits. El terme “llengua” que 
defineix els usos, regles, fonètica, lèxic i tot allò que forma part de la 
parla que utilitza un poble per expressar-se és, al mateix temps un terme 
que defineix la part anatòmica que fem servir per parlar, deglutir, llepar, 
burlar-se i un llarg etc., que només depèn de la imaginació de cada usuari. 
Aquesta coincidència, paradoxal en si mateixa, si bé comuna a tots els 
idiomes d’arrel llatina, ja dóna lloc o joc (ja hi som) a molts equívocs, 
malentesos i interpretacions errònies, com ja suggereix el mateix títol 
d’aquest llibre. 

El del títol és només un exemple entre una infinitat d’altres: d’un 
bon home, es diu que és un tros de pa, mentre que d’un malparit (un 
terme també ben ambigu, ja que parir, el que se’n diu parir, potser el 
van parir bé i es va espatllar amb el temps), es diu que té molta barra, 
però, a quina barra ens referim? No serà a una barra de pa, cosa que 
resultaria contradictòria, serà llavors una barra de ferro? De bar? O 
potser, el que té més sentit, les barres, és a dir, les mandíbules? Ja que 
d’un barrut es diu que té molta cara o molt de morro, com si fer males 
passades tingués alguna cosa a veure amb la mida facial. La gent de 
raça negra ho tenen malament en català, perquè sovint tenen molt de 
morro, tot i que potser són d’allò més tímids. D’una noia bonica es diu 
que és una nina, però nina a molts indrets també és el femení de nin o 
infant, no està malament per una noia bonica. Nina, però, també és 
una joguina i a una noia bonica, no li agrada ser la joguina de ningú, 
tot i que pugui passar. A més a més, la nina pot fer referència a la 
pupil·la de l’ull, la qual cosa encara ho embolica més, tot i que hem 
sentit dir molts cops: ets la nineta dels meus ulls, no m’imagino ningú 
amb una joguina o una noia bonica ficada a l’ull. És veritat, però, que 
quan un/a noi/a se’t fica a l’ull (al cervell o entre ull i ull), voldries fer-la 
teva, però fer “la teva” (el que et roti, el que et vingui de gust), sempre ho 
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vols fer, i engloba també, fer-la teva. És o no és enredat, això de fer 
servir la llengua, encara que sigui la llengua materna (?) 

Quan vaig començar aquest recull ho vaig fer com un exercici de di-
vertiment, pensant que aquest terreny lliscós que és el llenguatge, tant 
ens pot posar en situacions compromeses (…la senyora estirava el braç 
tant com podia, però no arribava, les branques de la figuera eren massa 
elevades. El galant que l’acompanyava li va dir gentilment–: Senyora 
em permet que sigui jo qui li agafi la figa. –M’encantaria jove, però el 
meu marit és molt a prop. Esperi que estiguem rere els esbarzers), com 
també pot servir per generar una forma d’humor força intel·ligent (Hi 
ha multitud d’exemples de l’ús de l’ambigüitat lingüística per fer 
acudits–: Quan dura l’amor? El que dura dura. –És molt conegut l’èxit 
de Henri Ford en la fabricació de cotxes, però ho és molt menys el del 
seu germà Roque amb la dels formatges. Què vol dir “rien”? –Res. –Home! 
alguna cosa voldrà dir. Aquests tan sols són alguns exemples, però 
segur que vostès en recordaran molts d’altres i en cas contrari, més 
endavant trobaran un apartat dedicat a l’ús de l’ambigüitat en el 
llenguatge per fer acudits). Jugar amb el doble sentit també ha estat 
una eina indiscutible en el món de la publicitat (El desodorant que no 
t’abandona… o bé aquell altre, Peugeot 406, condueix la teva vida). Ja 
ho veuen, també rere un joc de paraules es pot llançar un missatge 
subliminar per fer atractiu un producte.  

Voldria que aquest treball, també fos la nostra petita contribució a la 
normalització lingüística del català, encara que sigui subvertint les nor-
mes (algun acadèmic s’endurà les mans al cap), però subvertir és 
guanyar llibertat i només quan la gent se sent lliure de dir el que vol i 
parla sense por de no caure en la incorrecció és quan una llengua és 
viva i perdura en el temps. La llengua és una eina de comunicació 
(encara que molts cops no ho sembli) i és lògic que tingui normes i 
regles que la facin rica i precisa, però no s’ha d’oblidar que també és la 
matèria de l’art de l’escriptor i com el fang o la pedra per l’escultor, es 
pot modelar de formes ben diferents i no sempre harmonioses, però a 
més la llengua és allò que es parla al carrer i els acadèmics no faran 
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més que posar normes o incloure al diccionari el que el poble utilitza 
en el llenguatge quotidià (encara que a ells no els agradi i creguin que 
acceptar una paraula d’us comú es pervertir la seva preuada llengua, 
s’equivoquen). Mala cosa si així no ho fan.  

És clar que als catalans, a causa de la repressió directa patida en la 
història recent sobre la nostra parla, ens ha calgut fer un esforç 
suplementari per tal d’aconseguir la seva normalització i el seu 
renaixement, però potser ha arribat l’hora de deixar la norma per als 
acadèmics i començar a en fotre-se’n de com parlem i del que diem, 
com un sa exercici de normalitat. Hi ha una pregunta que sempre 
resulta difícil de respondre. Quin idioma és més ric, el que és obert a 
tota mena d’influències o el que roman tancat i pur? Que responguin 
els experts, però cal recordar que llengües tant esteses com l’anglès, 
no els ha importat incorporar termes de qualsevol mena, i que això els 
ha portat (a part de la influència econòmica mundial dels països 
anglosaxons) a ser una de les llengües més vives que existeix. Però no 
som aquí per fer un assenyat tractat sobre el llenguatge, sinó per 
jugar-hi posant el nostra petit gra de sorra per enriquir-lo cercant en 
les paraules i en les frases el doble, el triple sentit, o el contrasentit, o 
el sense sentit i si sent tit, tit, tit, potser no som nosaltres, sinó que té 
despenjat el telèfon…  

La idea de fer aquest llibre va sorgir per casualitat, després de 
recollir algunes bromes literàries en un paper. Els primers termes i frases 
varen aparèixer amb fluïdesa, ja que havien estat presents en els jocs 
de paraules emprats amb els amics o companys durant molt de temps. 
Però aviat vaig veure que estendre el treball fins a recollir un nombre 
significatiu d’exemples, no seria una cosa fàcil, va ésser llavors que vaig 
pensar que aquest treball no veuria mai la llum, si no era amb la 
col·laboració d’una de les ments més àgils que jo hagi conegut mai, 
quant a trobar l’altre vessant de les paraules o l’ambigüitat d’una frase 
per donar-li un gir còmic o irònic es tracte, aquest és en Pere Fàbregas, 
coautor d’aquest llibre i responsable de molt de l’humor o enginy que 
pugueu trobar en aquestes pàgines, (si a tant podem aspirar). Ell és el 
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geni i jo el mètode i encara que en Pere no hagués participat activament 
en el llibre, (que sí que ho ha fet i de manera molt important), moltes 
de les idees que seran transcrites més endavant han nascut de les 
llargues hores de converses i soliloquis en què ambdós hem perdut 
tants cops el temps.  

En aquest llibre s’han inclòs diferents apartats dedicats a les moltes 
maneres en que es pot jugar amb la llengua i ara no les comentaré 
totes (segur que moltes ja les practiquen amb molt plaer), perquè 
prefereixo que les descobreixin vostès mateixos o que mirin l’índex al 
final del llibre, que estic segur que entra dins les seves capacitats. 
Aquest llibre no segueix un guió determinat, és a dir, que el pot 
començar a llegir per allà on li sembli i deixar-lo, si és que pot, de la 
mateixa manera (o d’una altra, ara no es ficarem en com ordena vostè 
els llibres). Tanmateix, no m’agradaria acabar aquest pròleg sense fer 
un especial reconeixement. Molts cops hem tret idees llegint o escoltant 
els mitjans de comunicació, ja que no deixen de ser com l’aparador del 
llenguatge i en certa manera ens marca als oïdors o espectadors. Vagi des 
d’aquí el nostre homenatge a tots els professionals d’aquests mitjans 
(o són medis) de comunicació (en qualsevol cas, no arriben mai a estar 
sencers), que malgrat tenir, de tant en tant, un dia dolent (són humans, 
com a mínim alguns), ens entretenen (bé, si s’avorreix sempre pot apagar 
la radio, la tele, o tancar el diari) i ens informen (generalment, i quan 
no, se’ls ha de perdonar i pensar en qui els paga) amb l’eina sempre 
difícil i feble, però tant poderosa que és la paraula.  

Un dels apartats que cal esmentar i que porta l’original títol de: 
Diccionari apòcrif, juga amb el sentit (per descomptat, no etimològic) 
que podrien tenir certes paraules quan se les “dissecciona” o se’ls 
busca el significat ocult que podrien suggerir. Així per exemple, les 
primeres paraules que trobareu són: Acabar: Finalitzar borratxo, davant 
d’una barra (On es juga amb la paraula acabar en el seu sentit literal, 
però la terminació bar, suggereix com devia acabar). Acollonit: Que té 
por a la foscor (Com a la paraula anterior, al principi s’empra el signi-
ficat literal d’acollonit, però la terminació nit ens suggereix el perquè ho 
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està d’acollonit), aquest potser ha estat el criteri sovint més emprat. 
Tanmateix, no sempre s’empra (o no s’empra sempre, com prefereixin) 
aquesta norma d’analitzar les paraules dividint-les en fragments, 
altres cops, com per exemple, Baieta: Dona de la tercera edat feta una 
drap (Es juga amb el fet, de que fonèticament, baieta, sona com velleta 
i ja se sap que molts cops, una velleta està com una baieta. Crua realitat, 
quan som vells ja no som bells i fins i tot les Bes se’ns queden petites). 
En fi, que hem fet el que ens ha semblat, sense cap ordre, ni concert, 
tot i que molts cops poséssim música a l’hora de treballar.  

Espero que no prenguin exemple del que aquí puguin llegir i mirin 
d’evitar tant com els sigui possible la confusió que pot produir el 
llenguatge i que hem tractat de reflectir aquí per ferlos passar una 
estona entretinguda i robar-los un somriure, sinó, potser acabarem 
entenent-nos encara menys del que ho fem ara, que ja és dir. I si una 
frase d’aquest llibre no l’entenen, no pateixin, alguns cops nosaltres 
tampoc les entenem. Ah! I en contra del que els deia una mica més 
amunt, vistes les bestieses a que pot portar el llenguatge, no els reco-
manaria que parlessin el català sense por, ja que encara complicaríem 
més les coses del que ho són, veiem alguns exemples: —queria, —ta,    
—tera, —c, —t, —us, Em—da (per porqueria, porta, portera, porc, port, 
porus, Empordà), com veuen, no es pot parlar en català sense por. En 
canvi els recomano de parlar sense embuts, jo vaig provar un cop de 
fer-ho amb un embut i resulta d’allò més incòmode. I finalment, això 
sí, recomanar-los que si troben quelcom millor a fer amb la llengua, no 
dubtin a tancar aquest llibre. 

 
Fèlix Rueda 
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RECULL DE LES FRASES MÉS AMBIGÜES DE LA LLENGUA 
CATALANA 

 
 
El nucli central d’aquest llibre, es basa en els jocs de paraules, en les 

diferents interpretacions que podem donar a una frase escoltada fora 
de context o, en allò que sovint fem tots: escurçar les frases, perquè 
estem segurs que tothom interpretarà què volem dir. Nosaltres en aquest 
apartat, cercant l’absurd o la broma, hem mirat de fer just el contrari, 
prendre les frases pel cantó que el difusor del missatge no s’esperaria, 
en definitiva jugar amb la llengua, que era el nostre propòsit des d’un 
bon començament. De tota manera cal puntualitzar, que moltes de les 
frases aquí recollides, han estat escoltades literalment en diferents situa-
cions i nosaltres, només hem incorporat un petit afegit, cercant-ne el 
vessant ambigu, confús o divertit. Altres cops, han estat frases extretes 
del llenguatge quotidià, que per si mateix pren formes, usos o costums 
que llegits o escoltats literalment resulten tan divertits com un acudit. 
Finalment, l’ús popular de la llengua (la gent fa servir la llengua com 
vol, no com li manen) ha portat a força accepcions i girs, sovint no 
reconeguts oficialment als diccionaris, però que formen part de la llengua 
viva (argot o llenguatge popular, li diuen alguns) dels pobles i que la 
fan evolucionar. Són llicències que la major part de nosaltres fem servir 
quan parlem i que descriuen situacions canviants (els policies eren gu-
ripes, més tard varen ser els grisos, d’un temps ençà els “maderos” o la 
“pasma” i actualment ja no sabem què són… Si no és que ens claven 
una multa o un cop de porra, és clar. Llavors encara que sí sabem què 
són, no ho direm aquí. No volem problemes amb l’autoritat). O també 
la gent reinventa les paraules per donar-hi un nou sentit (això té tela o 
aquest tio li patina l’embrague o m’he comprat un programa que és una 
canya).  
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En qualsevol cas, doneu-li l’ús que li doneu a la llengua i encara 
que aneu amb peus de plom (la qual cosa deu ser molt incòmode), 
veureu que sempre pot haver-hi algú que li doni la volta, li tregui 
punta o mal interpreti allò que voleu dir. No patiu i gaudiu vosaltres 
també de la confusió. 

 
Fèlix Rueda 
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DIMINUTIUS 
(o com acabar tenint tetes, fent pets o sent nets o netes) 

 
 
Els diminutius serveixen típicament per donar als vocables un to com 

a expressió d'afecte o bé de mida petita o de poca importància, encara 
que de vegades poden prendre un sentit despectiu, segons el context. 
No sé que passa amb les dones, que les disminueixes el nom i lis 
surten les tetes (Ex. Donata > Donateta, i és clar tots volen fer a la 
Donata petita, a veure que els dona), en canvi als homes tenen tendència 
a adquirir ventositats (Ex. Josep > Josepet, i és clar, ningú vol que en 
Josep és faci petit). Encara que tot sovint, en ambdós generes els 
diminutius els tornen nets (Ex. Lleó > Lleonet; Juliana > Julianeta). 
Com sempre en català, hi ha excepcions, el cas de l’Agapit n’és un 
exemple, però és que el pobre amb aquest nom no podia pas treure pit 
i si tens un fill que se’n diu Pere, ves en compte o acabarà cantant 
rumbes i el mateix passa amb el Just, és ben clar, que no és el mateix 
ser Just, que justet. En canvi a les dones, les excepcions, no les solen 
fer cap favor, especialment la Mariona, perquè de Maria, vet aquí, una 
Marieta encara pot ser simpàtica i de Glòria, una Glorieta, pot ser fins 
i tot una ferralla retorçada i modernista, però què voleu que us digui, 
Mariona… Excepció de l’excepció és el cas de la Gal·la, al menys el 
resultat es força dolç. 

 

Dels Noms 
 

Adolf > Adolfet (l’Adolf és molt contradictori, quan és fa petit està 
més fet que quan és gran). 

Agapit > Agapitet (és normal que si es fa petit, li posin el pitet)  
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Àgata > Agateta (però no deixa de ser felina). 

Alexendre/a > Alexandret/dreta (tant ell, com ella contra més petits 
més drets). 

David > Davidet (que el fa perdre molta categoria, de ser rei a remulla 
culs). 

Donata > Donateta (no sé si existeix, però segur que tots la volen xuclar). 

Gal·la > Gal·leta (que dolça). 

Gabriel > Gabrielet (aquest no dóna peu a gaires ambigüitats, però si 
emprem l’hipocorístic (és a dir, una deformació afectuosa del nom. Els 
més característic en català: Cesc per Francesc; Pep per Josep; o Quim 
per Joaquim), que s’utilitza tot sovint, com és Gabi i fem el diminutiu 
es torna una cambra o sala: Gabinet) (També directament en Gabí > 
Gabinet (fa el mateix diminutiu)). 

Glòria > Glorieta (la glòria és efímera, però quan es fa petita pots anar a 
prendre el sol). 

Honorata > Honorateta (a les tetes sempre se les té que honorar, després 
de tot ens han donat de menjar a gairebé tots). 

Jofre > Jofret (en Jofre es torna fredolic). 

Josep > Josepet (i no cal que faci pudor). 

Juliana > Julianeta (al menys ja no sembla una sopa). 

Just/a > Justet/a (el fan petit i ja diuen que no arriba al nivell). 

Lleó > Lleonet (a la sabana o al zoo, però ben polit). 

Lluc > Llucet (o potser Lluquet) (però em sembla un peix). 

Maite > Maiteta (abans era el seu te i ara la seva teta, però en anglès). 

Mar > Mareta (una mica contradictori, es fa petita i es torna mare). 
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Maria > Marieta (si ets del sexe masculí et pots sentir ofès o realitzat, a 
cadascú el que li agradi més) (no li digueu al ministre de l’interior, 
que d’aquests terroristes en veu per tot arreu). 

Mariona > Marioneta (pobre es fa petita i tothom la fa anar com vol). 

Marta > Marteta (a la nena li han sortit pits). 

Montserrat > Montserrateta (la Montse és fa rosegadora, o rata grossa: 
Montserratona). 

Onofre > Onofret (al fer-se petit pateix més pel fred). 

Pere > Peret (i a fer rumbes). 

Roc > Roquet (sembla que en fer-se patit es fa més burro). 

Sol > Soleta (aquest cas és trist, petita i sola, quan havia estat tan brillant). 

Teòfil > Teofilet (ha passat de ser pràcticament fill de Déu, a ser només 
un tros de carn, això sí de categoria). 
 

De les persones, animals i coses 
 
All > Allet (si demanes un allet, potser et donaran una bona hòstia. Ara 
que si demanes una mica de llet, potser el teu tallat, tindrà gust d’all i 
oli). 

Calçots > Calçotets (potser més d’un/a els mossegaria amb el mateix 
plaer). 

Cara > Careta (en fer-se petita, ja no saps si de veritat o postissa). 

Cotxe > Cotxet (quan són bebès és més segur). 

Fil > Filet (és estrany que en fer-se petit es torni un tros de carn o peix). 

Fill > Fillet (és normal que al ser petit li calgui llet). 
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Finestra > Finestreta (en fer-se més petita és normal que es faci més 
estreta). 

Gall > Gallet (si és molt gall, no l’apressis quan és fa petit, que et pot 
fotre un tret). 

Home > Homenet (sembla que al fer-se petit, és fa més pol·lït). 

Llibre > Llibret (sembla que el teatre té menys reconeixement que la 
literatura). 

Mà > Maneta (com és més petita, potser pren menys brutícia. Però 
també pot servir per obrir portes, la mà gran també, però no te la pots 
deixar allà posada i la petita sí). 

Mare > Marona (és afectuós, però com es fa marí remulla). 

Nas > Nasset (és petit, però s’olora que tens ganes de beure, en tènis, 
s’olora que s’acaba el joc). 

Net/a > Netet/a (pels avis els nets sempre són polits). 

Noi > Noiet (la qual cosa indica que encara és jove, sinó ja en tindria 
de llet). 

Ocell > Ocellet (en canvi els ocells, tot i no ser mamífers, quan es fan 
petits tenen llet). 

Pèls > Pelets (amb l·l precipita) > Borrisol (més fàcil de depilar, de fet, 
s’esborra sol). 

Pobre > Pobrissó (ja no sonava bé i ara sona pitjor). 

Pont > Pontet (es fa tan petit que sembla un punt petit). 

Pota > Poteta (sense comentaris, no voldríem fotre la pota). 

Punt > Puntet (ja es veu que si és prou petit, un pont i un punt 
s’assemblen molt). 

Raig > Rajolí (que seria més lubricat) > Rajolinet (que encara que més 
petit, és més higiènic). 
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Rap > Rapet (quan un rap és fa petit, ja intueixes que pel tuf que 
desprèn acabarà sent una merda). 

Ratolí > Ratolinet (com és polit, ja no t’importa tant que t’envaeixi la 
casa). 

Sabó > Sabonet (en aquest cas que es torni net, no és estrany). 

Sal > Saleta (sembla que la sal i la sala, comparteixen diminutiu). 

So > Sonet (aquest so, en fer-se petit s’ha tornat poètic). 

Tambor > Tamboret (també fa soroll, però només al seure). 

Trompa > Trompeta (els dos poden ser instruments musicals, però al 
fer-se més petit sona més agut. En canvi si és d’alcohol, encara que 
sigui petita, sona malament). 

Vidu > Viduet (sembla que quan es fa petit, ja no està tan sol). 
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