
ELS CÓSSOS 

Viatge pels diccionaris entorn d'una paraula 

Albert Thrull 

Qui no ha anat als cóssos? Qui, de petit, no ha donat o no ha somiat 
de donar el cop definitiu a 1' olla que es gronxa enlaire, farcida de magia? 
Qui no hauria preferit ser el campió dels sacs abans i tot de ser-ho en 
altres esports més televisius que esportius? Aixo sí que és la gloria!, la 
gloria a tocar mateix de carrer, sota el tendal d'una pla~a al ple de 1' estiu, 
enmig de la teva gent. .. 1 tan a prop deljoc, del pur joc, encara, comen el 
seu dia devien ser, en néixer, alguns d'aquests altres esports avui ja 
institucionalitzats i fins i tot professionalitzats; de fet, no costa gens de 
connectar, encara avui, algunes modalitats de cóssos amb alguns esports 
olímpics basics: les carreres, sense anar més lluny, tant les de velocitat 
com les de resistencia, i també en particular les carreres d' obstacles -les 
de tanques, i no parlem d'aquelles que tenen fossats i bassals d'aigua 
per ensarronar els corredors menys habils ... 

N o us he d' explicar, dones, ami es de Sant Magí tots plegats, que són 
els cóssos. Pero sí que us faré cinc centims sobre el resultat de les 
indagacions que, com a filoleg (que hi farem, és el que sóc), m'he 
entrentingut a dura terme en relació amb aquest mot, cóssos, en els 
principals diccionaris de la llengua catalana ( dels quals faig relació al 
final de tot). A veure que en diuen, m' he dit -o a veure si hi surt, d' entrada, 
ja que tampoc no seria estrany que un mot local i particular, tan típic 
com aquest, no aparegués als nos tres patracols de referencia ... 
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1 bé: sí; sí que hi surt. A 
tot arreu sense excepció. 
Estiguem tranquils, dones, 
que no fem cap barbaritat 
(almenys lingüística) amb 
aixo deis cóssos ... Una pri
mera qüestió, ben clara, és 
que aquest mot, encara que 
a Cervera gairebé només 
1' emprem en plural i com 
a expressió fixada ("els 
Cóssos"), és simplement el 
plural del corresponent sin
gular cós. 1 convé afegir-hi, 
per si algú en tenia cap 
dubte, que un i altre no 
tenen res a veure amb la 
molt més habitual paraula 
cos (la part camal de la 
persona -i dels animals, 
etc.-; plural cossos), com 
de fet ja dóna a entendre 
l'accent grafic que duu el mot que avui ens ocupa (accent diacrític, se'n 
di u, i serveix per distingir dos mots que es pronuncien diferent pero que, 
sense l'accent, s'escriurien igual i per tant es podrien confondre, com 
déu [divinitat] i deu [10], pe/ i peZ, etc.). En el nostre cas, aquest accent 
reflecteix efectivament la pronunciació del mot cós - cóssos amb "o 
tancada" (com la de gos, ros, mocós, etc.), enfront de la "o oberta" de 
e os- cossos ( com la de gros, groc, arras, etc.); al capdavall, és la mateixa 
relació que hi ha entre les paraules ós (animal plantígrad, amb "o tancada", 
plural óssos) i os (part de l'esquelet, amb "o oberta", plural ossos). 

No cal ni dir, per tant, que la seva semblanc¡:a és un fet casual, resultat 
de l'evolució de la forma de les paraules alllarg dels segles, pero que el 
seu origen -la seva etimología- és completament diferent. Un i altre 
vénen delllatí (com la major part deis mots de les llengües romaniques, 
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és ciar, inclos el cataHt), pero justament de mots llatins que no tenen res 
a veure entre ells: cos ve delllatí corpus, corporis (cosa més notoria en 
el corresponent castella cuerpo, per exemple, perque esta menys 
evolucionat, pero també en mots catalans cultistes com corporal o, és 
ciar, el nom de la festa del Corpus, que ve d'aixo), mentre que el nostre 
cós- cóssos ve delllatí cursus, cursus, d'on també provenen, amb una 
evolució menys acabada, paraules com cursi els seus derivats (cursar, 
recurs, transcurs, etc.). Val a dir que, contra el que podria semblar, no és 
tan clara ni senzilla 1' etimología del mot cursa, ja que encara que en 
darrera instancia provingui també de la mateixa farm1ia de paraules llatina, 
sembla que va arribar al catala no pas directament, sinó per una vía bastant 
més complicada, que recorre, temps enrere, la forma italiana corsa i 
sobretot la francesa course, a partir de la qual ens hauria arribat en data 
relativament moderna. 

En resum, es tracta d' un mot ben nostre, no només cerverí sinó catala 
en general, antic i ben documentat, que tanmateix hem de tenir cura a no 
confondre amb els seus vei'ns formals, i en especial amb cos. Vull dir, 
vaja, que no ens hem de deixar influir perla pronúncia d'aquest darrer, 
molt més freqüent, i que hem de distingir-lo amb claredat, pronunciant 
cóssos (i si fos el cas, el se u singular cós) amb aquella "o tan cada" 
(coma gas- gossos, etc., recordeu) quan es tracta deis jocs de les festes. 
Seria una ruqueria que algú digués (i em temo haver-ho sentit algun 
cop,ja) que "Avui hi ha cossos [cossos] al barrí" ... és ciar, només faltaría 
que a trencar 1' olla o córrer amb sacs hi anés solament el cos de les 
persones, separada la part "espiritual", o a l'inrevés: quina por, quina 
fantasmada! 

Aclarit aixo (espero), anem a allo que deiem al principi: que trobem 
als principals diccionaris catalans sobre aquesta paraula? 

Dones d'entrada, i abans d'anar a les obres especialitzades i que do
nen més de joc, veiem que als diccionaris generals més importants ( és a 
dir, el Fabra [anys 30], el de l'Enciclopedia [anys 80] i el més recent de 
l'Institut d'Estudis Catalans [1995], que té caracter normatiu) aquest 
mot hi surt, sí, pero sempre sota la seva forma singular, cós, com indicant 
que es tracta d'un terme viu amb plena normalitat, la qual cosa no acaba 
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de quadrar, tanmateix, amb la fixació en plural de que fem ús a Cervera, 
ja sigui en relació amb els jocs de tarda del barrí de Sant Magí o, sobretot 
anys enrere, amb el d'altres barriades i pobles de la comarcada: cóssos, 
els Cóssos. Ara bé, tot té una explicació, i en part aquests mateixos 
diccionaris ja donen algunes pistes que ens hi serveixen. Així, en el Gran 
Diccionari de la Llengua Catalana (1998), que ve a ser una fusió 
actualitzada dels tres esmentats abans, i per tant avui la principal obra de 
referencia amb caracter general (la que un corrector, per exemple, ha de 
tenir sempre damunt de la taula), 1' article corresponent a 1' entrada cós 
(pag. 448), naturalment diferent de la de cos, conté un total de cinc 
accepcions, dues de les quals amb dues subaccepcions, ésa dir, en total, 
set significats diferents, encara que logicament relacionats entre si. Com 
que és relativament breu ho copio íntegre, amb els exemples inclosos 
(en llevo només 1' explicació inicial sobre etimología i el detall 
d'ortografia del plural, de queja hem parlat abans, a més d'alguna 
indicació tecnica que podría més que res despistar-nos): 

11 ant Curs. 2 Trajecte a recórrer; camí. D'aquí a alZa hi ha un bon 
cós. 21 FOLK Cursa o correguda a peu o a cavall feta en certes festes per 
diversió deis espectadors. Cós de sacs. Cós de bous. 2 Carrero pla~a on 
hom efectua habitualment corregudes o cóssos. Cós del bou. 3 Cors. 4 
Solar apte a edificar-hi o ja edificat dins un nucli de població. Una casa 
d'un cós i mig. 5 impr TEXT Cos. 

Déu n'hi do, oi? Dones anem a pams. En primer lloc, podem deixar 
de banda les accepcions 3, 4 i 5: l'una perque és una simple variant, ja 
desusada, d'un mot queja només s'usa en termes histories (o de novel·la 
d'aventures): cors en el sentit, sí, dels corsaris ... ; l'altra perque és un 
tecnicisme de l' ambit arquitectonic o urbanístic, i en el fans deu prove
nir per adaptació de significats d'una de les accepcions principals, a les 
quals tornarem tot seguit; i l'última perque, a més d'impropia (que aixo 
vol dir 1' abreviatura impr en aquest diccionari), és també un tecnicisme, 
en aquest cas del ram del textil, i al capdavall variant o equivalent d'una 
de les moltes accepcions que té també (més encara) el mot cos ... Oblidem
nos-en, dones. 
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Descartat aixo, ens que
den, ben substancials, les dues 
primeres accepcions, que són 
les dues que tenen dues 
subaccepcions cadas-cuna. 
Dit d'una altra manera, tenim 
quatre significats pertinents de 
cós, pero agrupats de dos en 
dos. 

El primer, és clar, ho és per 
merits propis i no pas per 
casualitat: cós com a equi
valent antic de curs, jaque al 
capdavall aquest mot, curs 
(s' entén que en sentit generic: 
"el curs de la vida", "el curs 
de les coses" ... ), al qualjahem 
al·ludit abans, és el derivat 
actualment més viu i clar del 
corresponent etim llatí, cursus. 
Compte: no és que cós vingui 
de curs, i curs de cursus, o a l'inrevés, sinó que tant cós com curs, tots 
dos mots catalans ben legítims, provenen d'un mateix terme llatí, cursus. 
La diferencia és que cós ve a ser-ne 1' evolució fonetica "normal" alllarg 
dels segles (igual que ós ve de ursus, etc.), mentre que curs és una forma 
que anomenem culta o semiculta, jaque manté bona part de !'esquema 
vocalic (u) i conson~mtic (grup -rs) del mot llatí originari, sense aquella 
evolució; s' entén per tant, que curs és un mot manllevat directament del 
11atí cursus en epoca moderna, sense patir les transformacions que 
caracteritzen el pas (repetim-ho: "normal") delllatí vulgar al catala, en
tre els segles V i X, aproximadament. És el mateix que passa, per exemple, 
amb les paraules catalanes cadira i catedra, que totes dues provenen del 
llatí cathedra, pero una ben evolucionada i 1' altra no. 

25 



D'aquest primer cós generic, equivalent de curs, dones, arrenca tot. 
La resta de significats són variacions produ'ides a partir d' aquest punt 
inicial de la historia del nostre mot. La primera derivació, logicament, és 
la de la segona subaccepció ( és a dir, la que el diccionari inclou dins de 
la mateixa primera accepció junt amb !'anterior): cós coma "trajecte a 
recórrer" o, encara més concretament, "camí". Es tracta de la concreció 
material, física, de la primera idea, encara abstracta, de cós 1 curs com a 
"recorregut". Aquí ja som molt a prop d'on volíem anar a parar. 1, per 
cert, sembla obvi que és aquest significat particular -que té una traducció 
geografica precisa i facil de reconeixer- el que ha donat lloc a algun 
nom propi de lloc o toponim al nostre país: encara que Coromines, 
sorprenentment, passi molt de puntetes sobre aquest tipus de noms en el 
seu grandiós Onomasticon, ja 1' Alcover-Moll recollia, en un segon article 
Cós (vol. 3, pag. 622), almenys tres partides anomenades el Cós en 
diferents indrets de Catalunya (Penedes, Garrotxa, etc.), que sens dubte 
tenen aquest origen, com cree que també l'hi té el curiós nom de poble 
el Gos, al Mig Segre (entre Ponts i Artesa, a peu de carretera), que deu 
tenir tan poc a veure amb els gossos com Llardecans (o com Tora amb 
els toros: res de res); comen tantes altres ocasions, la forma actual deu 
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ser fruit d'una alteració fonetica, que ens amaga el veritable significat 
de Cós com a "curs, camí". 

1 anem a 1' accepció número 2 del Gran diccionari, que toca de ple els 
nostres cóssos festius, ara sí. Sobretot la seva primera accepció; recordem
la: "Cursa o correguda a peu o a cavan feta en certes festes ( ... )".Jaque 
la segona subaccepció, la de "carrero pla~a on hom efectua habitualment 
corregudes o cóssos", és evident que no és present a Cervera ni, que jo 
sapiga, a cap lloc dels encontoms, tot i que sí en altres parts del país, i 
fins i tot Aragó enlla, on la forma castellana coso té també aquest valor 
(lloc, per exemple, on es fan les típiques corregudes de bous). 

Centrem-nos dones en l'accepció 2.1, la dels cóssos coma curses 
festives populars. És evident, d'una banda, que d'aixo es tracta (sí que 
hi ha curses als nostres cóssos, oi?), pero també és evident, d'altra ban
da, que no es tracta només d'aixo. Curses, sí (i per cert, ja no, o no 
només, o no exactament "a peu o a cavall" com diu la definició del 
diccionari), pero també altres coses: jocs de diversa mena. En aquest 
diccionari general aixo no hi és reflectit. Fins i tot els dos exemples que 
se'ns donen són tots dos de cós coma sinonim de cursa ("cós de sacs", 
que sí coneixem) o bé de correguda ("cós de bous", més propi d'altres 
indrets). Hem d:anar, per tant, a veure si completem la informació en 
altres obres, més especialitzades i extenses en tots sentits. 

Gairebé hem de descartar un cop més -i ja sap greu- 1' obra de 
Coromines, jaque en aquest cas quan parla de la paraula cós (vol. 11, 
pag. 958, dins 1' extens article dedicat a la família de córrer) poc aporta 
des d'un punt de vista de la descripció del significat, encara que sí dóna 
altres informacions rellevants sobre 1' etimologia, sobre el pas d'una pri
mitiva forma cors a la posterior cós vers els segles XIII-XIV, i sobre 
determinats usos que en féu Ramon Llull, entre d'altres. El detall més 
significatiu, en relació amb els cóssos de festa, és l'apunt que "almenys 
en el sentit de cursa de sacs, fou popular fins a la Barcelona dels meus 
avis" (ésa dir, el avis de Joan Coromines: mitjan segle XIX). Tot seguit, 
pero, es limita a remetre al diccionari d' Alcover i Moll, indicant que 
dóna per bones, sense res més a afegir-hi, les informacions que aquest 
conté. 

27 



Cal anar, dones, i frisant, a 1' Alcover-Moll, és a dir, el magne 
Diccionari catalcl- valencia- balear [DCVBJ que, malgrat el seu poc 
adequat norn, continua sent, gairebé 80 anys després del seu inici i prop 
de 40 del seu acahament, una veritable catedral de la nostra llengua, i 
sens dubte !'obra que recull més paraules dialectals i populars, a més de 
forya informacions preterites sobre usos i costums. Unajoia que sempre 
recomano de llegir de cap a cap, es tardi el que es tardi, o si més no de 
consultar molt, molt sovint. 

L'article cós del DCVB, que ocupa dues columnes senceres (vol. 3, 
pags. 621-622), delalla, en dues seccions separades, un total de nou 
accepcions i, fe1 i fet , tretze subaccepcions o signiticats concrets, a les 
quals encara caldria afegir l'article toponímic, a part, al qual hem fet 
referencia abans (i que, per cert, inclou també Cos coma nom de llinatge 
o cognorn - i aquest sí que és bcn presenta Cervera ... ). De manera que 
aquesta vegada no faré pas allo de copiar-ho sencer ... Arnb un resum 
haurem de passar: clesprés del signíficat basic inicial (cós = curs), trobem 
ja, coma accepció número 2, el seglient: "Corregucles; acte de provar-se 
a córrer persones, animals o vehicles, per guanyar un premi, principalment 
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en les fes tes majors de poble i en les fes tes de barrí". Magnífic! 1 al 
damunt, com és norma en aquest diccionari, tot seguit s'afegeixen els 
llocs on aquest significat va ser constatat personalment pels autors o 
pels seus corresponsals col·laboradors; i vet aquí que aquests llocs (una 
mica en contradicció amb allo que apuntava Coromines sobre la Barce
lona deis seus avis) són tots de la banda occidental i meridional del 
Principat: "Lleida, Urgell, Segarra, Conca de Barbera, Priorat, Camp de 
Tarragona, Ribera d'Ebre". Que volem més? 

Dones sí: més. Falten encara unes precisions sobre 1' extensió del mot 
més enlla del que, com deiem abans, són estrictament curses, fins abas
tar altres menes de jocs, que és allo que caracteritza els nostres cóssos ... 
Cap problema: la subaccepció immediatament següent (i vinculada) a 
aquella accepció 2 diu el següent: "per extensió, jocs d'habilitat, com la 
paella, l'amella, l'olla, etc., en que es dóna un premi al qui demostra 
tenir més destresa; és un espectacle propi de les fes tes de poble". 1 també 
aquí la corresponent localització comarcal: "Conca de Barbera, Segarra, 
Camp de Tarragona". Ja ho tenim. Tant, i amb tan inequívoca adequació, 
que podem estalviar-nos de seguir avall amb la resta d'accepcions i 
subaccepcions, entre les quals destacaría, si de cas, aquella que fa 
referencia al cós coma lloc concret on se sol fer la festa (castella coso, 
etc.). 

Més precisió que aquesta, en un diccionari, sembla impossible. 1 de 
fet ho és; al tres detalls ja no formen part de 1' ambit lingüístic ( definició, 
variants, etimología, etc.) sinó de l'etnografic: el món de la festa. Vull 
dir, per exemple, el Costumari d' Amades i obres amb aquesta orientació, 
que tanmateix ja no és la que volia donar al present article, de manera 
que n' evito la temptació. (Potser un altre dia -un altre any?- o algú 
altre, més adequat...) 

Ara bé, sí que hi ha una obra que, sense deixar de ser un diccionari, 
recull també aquesta mena de coses (o part d'elles): em refereixo al poc 
conegut, meritori pero irregular Tresor de la llengua de Mn. Antoni Griera 
(títol complet, significatiu: Tresor de la llengua, de les tradicions i de la 
cultura popular de Catalunya), comen~at a editar per primer cop als 
anys 30. En el seu vol. IV (pags. 233-235), en articles diferenciats, trobem 
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no solament una altra vegada el mot cós en general (amb una segona 
accepció que és "Joc popular de destresa i cultura física que acostuma a 
celebrar-se les tardes dels darrers dies de la festa major"), sinó sobretot 
un seguit de cóssos en particular, cadascun amb article o entrada propia, 
que, per no fer-ho més llarg, em limito a enumerar, amb la indicació, de 
vegades, dellloc d'on se'n tenia notícia: cós de l'aixavega (Falset), cós 
dels bots (les Borges Blanqucs), cós del cantir, cós de cavall, cós de la 
cordera, cós de la destral o aixada-escarpell, cós de la llan~a, deis cavalls 
i de les anelles, cós de la paella, cós de les pedres, cós de peu, cós de les 
pomes (Valls), cós del sac, i cós de la tina o del cossi. En total, tretze de 
diferents. Quants d'ells els coneixeu? Quants es fan a Cervera i en parti
cular a Sant Magí? Quants s' han fet en temps passats? Quants en coneixeu 
que no siguin en aquesta llista? ... 

Us animo, amb els capitans i 1' Associació d' Amics de Sant Magí al 
davant, afer recerca en la propia memoria (i en documents, si es pot) 
per tal de completar una nomina ben llu"ida dels cóssos cerverins o 
segarrencs. Si no per l'any que ve, per l'altre, i segur que ens en surt un 
material (gratic, també: teniu fotos?) que fara goig de reunir i publicar. 

És el repte. De moment, perque vegeu que la cosa ve de lluny i que 
també es feia a les capitals, heus aquí un breu fragment del poema "Los 
cóssos", publicat l'any 1881 per un dels dos escriptors principals de la 
Renaixen~a del segle XIX a Lleida, Lluís Roca i Florejachs (Lleida, 
1830-1882) -1' altre fou Josep Pleyan de Porta. En aquest poema de caire 
popular (i d'una qualitat discutible, tot s'ha de dir) Roca glossava una 
cursa entre quatre nois per les festes del Roser a la capital del Segre: 

( ... ) 
Ja tots quatre s'afileren; 
la tabola creix i creix: 
tot lo poble, d'estos cóssos, 
vol saber-ne elllu"iment. 
Hi ha noietes que s' afanyen 
per a veure' ls ben pro pe t. 
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( ... ) N' és en Pere qui n' arriba, 
qui n'arriba lo primer. 
La cordera! Deu-la-hi! Deu-la-hi! 
L'ha guanyada. Seua és. 
Tota ansiosa, ja l'aguarda 
sa promesa, la Isabel. 

Regalar-lila cordera, 
vol lo jo ve ... Molt ben fe t. 
Rebin, rebin, l'un i l'altre, 
nostre alegre perabé. 
Que per sempre ben feli9os 
puguen viure tots dosets. 

1 a ell, en festes, li deixi els cóssos 
guanyar sempre la Verge del Roser. 

(reprodu'it a La Renaixenr;a a Lleida, pags. 133-134) 

En fi, deixem-ho aquí. No sé si pagaria la pena, en aquestes al9ades, 
un cop posats a recuperar, inventar i reinventar les tradicions, que 
institu'issin com a premi dels cóssos de Sant Magí ni més ni menys que 
... una cordera! Ni sé tampoc, bé vaja, si els promesos d'avui dia és un 
animaló tan mengívol allo que més creuen que escau de regalar a les 
seves enamorades ... Ara, com di u la dita, no digueu mai "d' aquesta aigua 
no en beuré" ... 
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A la 11 ' 11 1 o 1 1 1 •' 1 vdo h(¡u(l(!ta,•ll"' lar' 
~t'lllil" 1 U l 1 tJ \ nr IJtlC'UII tl 1 f, f.',, 1\f. J, Y \OfQnqn\ 
lu [l'!!=la C'l so1·t~itg do un nuycl pul' atendro1· gnstnH. 

JI•• (fomio,.ió. 
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