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Ramon Solsona ens revela els secrets i les curiositats 

que amaguen moltes marques que estan o han estat 

presents en la nostra vida quotidiana. D’on vénen 

noms com Chiquilín, Samsonite, Toblerone, Amazon 

o Airgamboys? Un abrillantador de metalls que es 

diu Netol i un insecticida que es diu Cucal tenen a 

veure amb les paraules net i cuca? Quina relació hi ha 

entre la marca Trinaranjus i Agustí Trigo, exalcalde 

de València? Lingüistes, historiadors, sociòlegs, 

publicistes i dissenyadors gràfics s’interessaran per 

aquestes pàgines, però també qualsevol persona 

curiosa. Tant si és de la generació de Duralex, com de 

Varon Dandy, Meyba, Rotring, Vinçon o Ikea.

A través de personatges històrics, trames familiars i 

tota mena d’anècdotes, Ramon Solsona explica, amb 

amenitat, rigor i humor, el perquè de cada marca, i fa 

una brillant «onomàstica comercial», amb productes, 

anuncis i eslògans que conservem a la memòria. 
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quin nom portes i per què?

A Els noms de lloc, el filòleg Enric MoreuRey explica d’una
manera molt gràfica l’interès per la toponímia. Consisteix a
preguntar als rius, a les muntanyes, a les valls, a les planes, als
pobles, als ponts, a les masies: «Quin nom portes i per què el
portes?». Al professor EnricMoreuRey li interessava el perquè
de tota mena de noms i preguntava quin nom portes i per què a
carrers, edificis, campanes, màquines, bèsties, vents, mitjans de
transport, botigues, etcètera. Tot allò que té un nom merei
xia l’atenció del lingüista inquiet. Per això va fundar la So
cietat d’Onomàstica, que s’ocupa d’estudiar els propis, espe
cialment els de la toponímia (noms de lloc) i l’antroponímia
(noms de persona).

La substància d’aquest llibre és l’onomàstica comercial.
És el fruit de repetir la mateixa ideadivisa de MoreuRey, de
preguntar quin nom portes i per què als cotxes, a les etiquetes
de la roba, als productes que omplen els prestatges dels su
permercats, a les companyies d’assegurances, als diaris i re
vistes, a les joguines, als medicaments, etcètera. La resposta
van ser dues sèries d’articles diaris a La Vanguardia els estius
del 2008 i el 2009, que ara presentem revisats i notablement
ampliats. Per la pròpia naturalesa de la divulgació periodís
tica, té un caràcter miscel·lani i desenfadat que combina el
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rigor amb un tractament amè. Aquesta edició es tanca amb
un índex de totes les marques que apareixen al text.

La curiositat lingüística és, doncs, el motor de tots
aquests articles i de tants altres que no van passar d’apunts
disseminats en els viaranys d’una recerca que no s’acaba
mai. Perquè el territori dels noms comercials és vastíssim i
s’eixampla cada dia. Interessen a tota la gent picada pel fibló
del llenguatge, a tots aquells que es pregunten si un abrillan
tador de metalls que es diu Netol i un insecticida que es diu
Cucal tenen a veure amb les paraules catalanes net i cuca;
a qui vol saber la relació entre el Trinaranjus i Agustí Trigo,
que va ser alcalde de València; a qui es fixa en les marques que
es converteixen en substantius comuns (uralita, xiruca, vam-
ba, lot, tàmpax, flit, scalextric...), o d’on vénen noms com
Audi, Otsein, Kodak, Chiquilín, Samsonite, Toblerone, No
kia, Amazon o Airgamboys. El món de les marques és molt
llaminer per als amants del llenguatge.

Com que les marques són un botó de mostra de la vida
industrial i comercial del país, interessen també a historia
dors, economistes, sociòlegs i estudiosos de la comunicació i
del disseny gràfic. Però no és fàcil aconseguir les dades bàsi
ques que expliquin el com i el perquè de cada marca. Els
moviments empresarials són cada vegada més accelerats i
una marca d’ahir avui ha canviat de mans, demà serà venuda
a uns tercers i demà passat tindrà la seu a Hong Kong. A
cada bugada es perd un llençol de la petita història col·lectiva,
però el problema principal rau en la manca de cultura arxi
vística de les empreses. Són poques les que valoren i conser
ven el patrimoni propi com un tresor.

He revisat i eixamplat les informacions d’aquells articles
de La Vanguardia, amb una atenció preferent a l’àmbit cata
là, molt ric des del punt de vista industrial, comercial i gràfic.
Mantinc la llengua original de molts eslògans i campanyes
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publicitàries, la majoria en espanyol perquè són de quan el
català encara no estava normalitzat i també per les prohibi
cions que va patir la nostra llengua durant les dictadures. No
m’he entretingut gaire a comprovar els canvis de titularitat
que s’han produït des de la data de publicació fins avui. Les
mudances són a vegades tan vertiginoses que hauria parat
boig. D’altra banda, aquest no és l’objectiu primordial. Em
remeto al quin nom portes i per què exposat al començament.
I apel·lo també a allò que avui es coneix com història senti
mental.

Sembla mentida la quantitat d’informació comercial que
acumulem sense serne gaire conscients. Portem a dins una
mà de productes, marques, anuncis, eslògans, estratègies
publicitàries i records que formen sediments quasi adormits
de la memòria. Aquestes pàgines desperten els pòsits dels re
cords, estan plenes de noms que evoquen èpoques recents i
remotes, són una estratigrafia formada per la vida quotidia
na que, de mica en mica, amb la persistència de les gotes, for
men un bosc d’estalactites i estalagmites, són records fòssils
que tornen fàcilment a la vida en evocarlos. El paisatge ens
és familiar i tothom se sent al·ludit en algun moment o altre.

Les marques delimiten franges generacionals senceres.
Fem una prova: què us suggereixen noms com Mirinda, Bul
taco, Duralex, Rotring, Elgorriaga, Elena Francis, Dr. Mar
tens, Juegos Reunidos, Gallina Blanca, Swatch, El Caserío,
Biscúter, DDT, Barriguitas, Tumilet, Cinzano, Can Jorba,
Mercromina, Vinçon, Calippo, Custo, Meccano, Norit, Va
ron Dandy, Mobylette, Bic Cristal, Ikea, Meyba, Cinexín,
Nocilla, Famobil, Kelme, Nokia, Conguitos, Haribo...? Per
les respostes, és fàcil endevinar la vostra edat.

Quan li preguntes a una marca «Quin nom portes i per
què?» et responen moltes veus.
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rosses alsacianes

Gràcies al ferrocarril, a partir del 1857 París va disposar de
cervesa alsaciana cada dia. Perquè Alsàcia sempre ha estat la
gran fàbrica de la cervesa francesa i, pel que veurem, també
va ser el bressol d’alguns mestres cervesers que es van esta
blir aquí.

Louis Moritz va néixer a Pfaffenhoffen, un nom que
sona alemany, com tot a Alsàcia, perquè allà es parla una
modalitat d’alemany i es comparteixen molts trets amb
l’altre costat del Rin, com l’amor al vi blanc i a la cervesa ros
sa. Louis Moritz arriba a Barcelona el 1850 i el 1864 obre la
fàbrica cervesera més gran d’Espanya. Hi va haver cervese
ries Moritz molt populars, primer al carrer Sepúlveda i des
prés a la ronda de Sant Pau. Van tancar als setanta i, després
de trenta anys de llei seca, Moritz ha tornat amb molta ima
ginació i qualitat estètica. El logotip actual, obra d’America
Sánchez, reprèn la història de la marca amb una hàbil com
binació de lletres blaves sobre fons groc presidides per una
M majúscula. El 2010 Moritz va rehabilitar el bar Velódromo
de Barelona, tot mantenintne l’aire dels anys trenta (va ser
obert el 1933). I el 2011 va inaugurar un gran establiment Mo
ritz a la Ronda de Sant Antoni, justament on va haverhi la
primera fàbrica de la marca.
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Els alemanys van ocupar Alsàcia per la força en tres oca
sions. Durant la primera, la guerra francoprussiana, August
Kuenztmann Damm i el seu cosí Joseph Damm abandonen
el terrer i s’instal·len a Barcelona. El 1876 produeixen una
marca pròpia d’estil alsacià i el 1905 Damm inaugura la fà
brica, que encara subsisteix, al carrer Rosselló.

Schutzenberger, Meteor i Kronenbourg són les cerveses
alsacianes més conegudes avui. Kronenbourg, la que més es
consumeix a França, pren el nom d’un barri d’Estrasburg, la
capital d’Alsàcia. Kanterbräu, en canvi, és una marca nascu
da a Lorena, de tanta tradició cervesera com la veïna Alsàcia.
També de Lorena era natural Casimiro Mahou. Havia nas
cut a Metz, i a mitjan segle xix va obrir una fàbrica de pintu
res a Madrid. El 1890 els seus quatre fills van ampliar el ne
goci amb l’establiment anomenat Hijos de Casimiro Mahou,
fábrica de hielo y cerveza. La relació dels dos productes era
evident, perquè calien grans quantitats de gel per refrigerar
les cerveses.

bona estrella
Les primeres ampolles produïdes per Damm el 1876 ja por
taven una estrella de cinc puntes. Apareix també a la Bock
Damm del 1888, de sabor més fort, com totes les cerveses del
tipus bock. El 1921 el símbol passa a marca amb l’Estrella Do
rada, d’estil Pilsen, i el 1928 l’oferta s’amplia amb Estrella
Roja, d’estil Munic, que després de la Guerra Civil deixa de
produirse. Franco no havia guanyat una guerra perquè
triomfés cap Estrella Roja, encara que fos només una cerve
sa. Avui Estrella Dorada és Estrella Damm i un nou produc
te homenatja el fundador, la cervesa AK Damm, que reprèn
la recepta original d’August Kuenztmann Damm. En comp
tes d’una estrella, l’etiqueta conté la imatge d’una cigonya,
símbol d’Alsàcia.
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