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VERGES I LA LLENGUA CATALANA:
UN POBLE PER ALS DICCIONARIS I ELS ESTUDIS LINGÜÍSTICS (I) 

Un dia uns amics vergelitans em preguntaven si ha-
via sentit mai el mot bacanard. Els vaig dir que conei-
xia uns amics de Salt que a vegades l’utilitzaven per 
a jugar amb la llengua i per a crear cultura de grup 
(en aquest cas, tirant a tribal). Els amics vergelitans, 
ben informats com estan, van quedar sorpresos i em 
van adduir una font d’autoritat immillorable: segons 
el Diccionari català-valencià-balear, el gran diccionari 
dels dialectes catalans, em deien aquests bons amics 
vergelitans, aquest mot està documentat justament a 
Verges. L’argument no podia ser ni més precís, ni mi-
llor. Si agafeu aquest diccionari, veureu que s’hi pot 
llegir aquesta informació:

BACANARD, -ARDA, m. i f. Beneit, 
curt d’enteniment (Verges). a) Nadiu de 
Begur, segons denominació satírica que els 
apliquen els habitants dels pobles veïns. «A 
Begur són bacanards i bacanardes, buarencs 
i buarenques, llargs i llargues» (Llofriu).

Qui estigui una mica habituat a consultar dicci-
onaris, i més concretament el monumental Dicci-
onari català-valencià-balear, segurament té present 
que darrere una definició a vegades apareix entre 
parèntesis el nom d’un poble, d’una ciutat o d’una 
regió: en aquests casos els lectors justament podem 
interpretar que tal o tal mot els autors del dicciona-
ri tenen constància que es diu en tal indret. Antoni 
Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, respon-
sables del Diccionari català-valencià-balear, donaven 
aquesta informació local o regional perquè algun 
informant vinculat estretament a un lloc els feia 
arribar aquesta informació lexicogràfica i dialectal. 
El cas de bacanard és un exemple que darrere els 
pobles que apareixen entre parèntesis després de 
les definicions o dites (Verges i Llofriu), hi ha un 
informant de la zona. En aquest cas, gràcies als tre-
balls de Pep Vila, Jordi Curbet i Pilar Perea, sabem 
que va ser la filla de Llofriu, Irene Rocas, qui faci-
litava informació de la llengua del Baix Empordà a 
Alcover i Moll. 

Fa uns segles les grans obres de referència lingüís-
tica per a una comunitat de parlants com poden ser 
els diccionaris s’elaboraven només a partir de fonts 
escrites, i si eren literàries, encara millor. A finals del 
segle xix, es va desenvolupar en països com França o 
Suïssa una nova disciplina científica, la dialectologia, 
és a dir, l’estudi dels dialectes regionals i els parlars 
locals: amb aquest corrent d’estudis, la llengua de 
la literatura escrita deixava de tenir el monopoli i la 
llengua oral (els parlars i els parlants) quedava situ-
ada en el centre de l’interès dels lingüistes i filòlegs. 
Als Països Catalans, aquest nou corrent científic va 
entrar a principis del segle xx de la mà d’un mana-
corí universal: Antoni M. Alcover (el tenista Rafael 
Nadal, doncs, no té l’exclusiva manacorina). Aquest 
sacerdot i lingüista va emprendre l’obra d’un gran 
diccionari, el Diccionari català-valencià-balear, que, 
entre moltes altres aportacions a la llengua catalana, 
té el gran valor de recollir una immensitat de mots 
de tot l’àmbit lingüístic català.

Els diccionaris són obres d’especialistes que re-

Mossèn Alcover ha escollit el mar, a on arriben tard o d’hora els rius 
(Josep Carner, «Cap a mossèn Alcover», 1904)

Mossèn Antoni M. Alcover, capdavanter de la gran obra
 del Diccionari català, valencià, balear
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presenten tota una comunitat de parlants, comen-
çant pels informants que hi col·laboren, no sempre 
esmentats, segons la metodologia que s’apliqui. 
El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, per 
exemple, té uns altres propòsits i no dóna aques-
ta mena d’informacions, cosa que no implica que 
pugui incloure paraules més o menys locals: els 
parlants de l’Escala poden estar ben orgullosos que 
la paraula llongada, tan preciosa (derivada de llong) 
com precisa («franja de sorra que l’onada del mar 
mulla»), formi part del diccionari de la llengua ofi-
cial: més enllà de l’orgull local o regional de veure 
inclòs tal o tal mot, tots els parlants hem contribu-
ït, i continuem contribuint, a la precisió i diversitat 
de la llengua general a través del filtre i els mètodes 
dels especialistes que elaboren gramàtiques i dicci-
onaris. D’aquesta manera, els parlants d’un lloc o 
un altre ens podem sentir directament representats 
en grans obres de referència. Als qui ens interessen 
aquestes obres de referència de les llengües, a més 
a més ens n’interessa la seva història, molt sovint 
detectivesca i amb l’alè de les millors novel·les: 
l’obra d’Alcover i Moll espera impacientment un 
assaig novel·lesc pel cap baix, com ja la tenen grans 
altres autors de diccionaris: l’apassionant i com-
movedora novel·la El professor i el boig, de Simon 
Winchester (Edicions 62, 1999), està basada en un 
dels principals col·laboradors de l’Oxford English 
Dictionary, tota una fita de la lexicografia anglesa 
i mundial. No és en va que els grans diccionaris 
siguin l’obra de savis apassionats que hi han deixat 
fins i tot la salut per llegar grans obres: sense sortir 
de casa nostra, Alcover mateix es va posar a estudi-
ar filologia vora la quarantena (la formació d’adults 
no és pas un invent d’ara!) i va arribar a la vellesa 
endeutat fins al capdamunt per intentar assegurar 
la publicació dels primers fulls del seu diccionari 
de 10 volums, un gran oceà de la llengua catalana 
on han confluït les aigües dels diferents pobles i 
ciutats de tots els Països Catalans, com del mateix 
poble de Verges i del conjunt de l’Empordà.
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