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Porcellana: 
. ve de porcella? 
Anam millorànt la nostra co
neixença d~l català. Ja era 
hora! després de set anys de 
Batxillerat en castellà i també 
els cinc a la Universitat (encara 
que fos a Saragossa). A més, els 
quaranta anys sense poder lle
gir en català, o fer-ho d'arna
gat, no van facilitar les coses ... 

Un cop amb normalitzadó en 
la nostra ·llengua, vaig veure es~ 
crit "porcellana"' amb"' doble 
ela. Que estrany! Una cosa tan 
fina i elegant em semblava que 
s'hauria de pronundar "por
cel.lanna", amb ela geminada i 

·doble ena, c~m Anna ... Ja veu
reu, pronundeu-ho, una mica 
finolis, "porceHanna" ... Sona 
molt millor(??). 

D'on deu venir això de porce
llana amb doble ela? Ami, com 
a veterinari, amb breu experi- · 
ènda a Osona, on vaig néixer, i 
els seus masos, sempre amb 
co~ de porcs i truges, i que 
m'àgrada tot el que és mallor
quí, i tot el que és italià (sobre
tot allò que s'hi menja) i les cui
nen molt bé, em ve a la memò
. ria la paraula "porcella", que jo 
en diria trugeta o garrina, i què 
els "urbanites en diuen por
queta (o algú marranita o co
chinita ... ). Semblava una xim
pleria. No pot ser! No pot 
haver-hi cap relació! Porcella
na amb porcella? 

Cercant, cercant, he trobat 
que sí, que "és veritat!". Una 
cosa tan lleugera (i trenc.adis
sa ... ), tan elegant i tan ... ara 
veig que està relaéionada amb 
les truges, encara que siguin 
de cinc mesos d'edat, que re-

presenta, en els humans, com 
una "ses Iota" de devuit ..... 
Doncs sí senyor! Porcellana 
prové, un pèl indirectament, 
de porcella! 

Ell arribar peces de porcella
na a Europa, del segle XVI al 
XVII, no es coneixia com en 
deien a la Xina. Els anglesos, 
sempre més llestos, ho van so
lucionar dient-ne xina. Ve de la 
Xina, doncs xina. Per exemple, 
nosaltres a casa, jo ess.ent petit, 
a Teresà li deien: "Tregui la 
pisa bona per Santjoan". Allà, 
a la UK, diuen al majordom 
(això sí en bon anglès ... ): "Plea
se, per als senyors, i a les cinc 
en punt, amb la xina, ens servi
rà el te. I la resta com en deien? 

Allò més semblant a la porce
.llana que es coneixià de la na
turalesa eren unes petxines, 
que es varen usar com a mone
da, molts anys abans, i amb 

. dotzenes d:espècies i colors, 
pepctnes de gasteròpedes, uns 
cargols de mar, petitets (entre 
3 i 8 cm), que componen les 
cypraea, qu~ a Itàlia ja . en 
diuen porcellanes. Per què? 

Aquesta closca, o clova, o 
petxina, o ... dermatoesquelet, 
és molt ovalada, i fina i com a 
translúcida, molt rodona per . 
sobre i amb una escletxa al 
llarg en la inferior. A algun 
"porco marinera" li va sem- · 
biar la part e:>..'tema de la vulva 
d'U?a porcella. I, com és obvi; 
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va multiplicar-se el nom per tot 
arreu ... (Sembla que fins i tot 
ho coneixia Marco Polo ... , que 
diuen(?) que ja havia vist "por
cellana" a la Xina). 

Això vol dir que porcellana v¿ 
de porcella, no de tot l'animal, · 
sinó d'una petita cosa que 
tenen les femelles, que les fa 
diferenciar dels mascles (por
cell, garrí, porcastrell, godall, 
etc.). Confirmat i segellat! . 

Com a final, i per iHustrar 
una mica sobre què carai és la 
porcellana, yull dir que és una 
terrissa, molt diferent de la 
dels terrissaires de cent, que es 
va inventar, com a tal, ja fa uns 
1.500 anys a alguna part de la 
immensa Xina. Més concreta
ment, per als coneixedors i vi
atgers, de l'àrea de Nanking. 
Mil quilòmetres.aniunt, i avall, 
o dreta, i esquerra, (mes o 
menys .... ). I tot parlant de la 
Xina, amb el mite de mil·lenà
ria, vull dir que la dinastia 

· Ming, tan famosa per la porce
llana, va seguir del' 1370 al 

Calderón de la Barca .. : fa vuit 
dies .... 

A la columna de l'esquerra a 
la part inferior, supòs que ja 
l'haureu vist, he posat un gerro 
xinès de porcellana per veure 
els dos colors primers i domi
nants, el blau i el grana, (i enca
ra no existia el barça!). Es veu 
eren els que aguantaven inillor 
les altes tèmperatures, punt 
bàsic per fer la cristal·lització 
de la "terrissa d~alta gamma". 

La porcellana és de fórmula 
milionària, com la del Coke i 
està feta de caolí, amb felds
pat, i quars (diverses form~s 
basades totes en el sílice). Cuita 
dues, i fins i tot tres vegades, 
de 1.500 fins a 1.800 graus, i es 
"pinta" amb òxid de cobalt 
(blau), i de manganès (roig). I 
avui amb altres. Sabeu com es 
diu el color blau xinès?': doncs, 
el blau cobalt ... (i perdoneu ... ). 

No em demaneu la -fórmula 
completa. Avui no podríeu 
vendre-la, ja que és coneguda 
arreu. Uàstima! En el segle 
XVII hauria valgut un fotimer 
de florins! 

Són dades teals, comentades 
amb humor (és la millor mane
ra per informar i recordar), 
d'uns fets del passat, de curio
sitats, d'etimologia, fins i tot bi
ologia ... escrites per a la fami
lia i per als bons amics i ami
gues de tot arreu, i en especial 
als de les-Balears! (em convida
reu a po~cella a la brasa, 
supòs?). 
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