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Cua de guilla 
(Verbascum thapsus).

Lévi Strauss en El pensament salvatge con
siderava les taxonomies populars com a co
dis dels simples per a la designació d’objec
tes dependents i relacionables els uns amb 
els altres. Alhora que feia aquesta considera
ció constatava l’existència universal i a totes 
les èpoques d’aitals maneres de designar.
De fet, en totes les llengües conegudes tro
bem la possibilitat d’establir denominacions 
per a les plantes mitjançant la referència a 
diverses parts del cos dels animals, creant, 
per vies pròximes a la metàfora, formacions 
com: ull de bou, peu de gallina, orella d’ós, 
llengua de cérvol. I diem que són formes 
acostades al procediment metafòric, sense 
sei-ho, perquè de vegades ens encarem amb

Orella d'ase 
(Arum 
Italicum).

un peu o una gola tan palesament i compli- 
dament peu i gola que en anomenar-los així 
no hi ha hagut cap zona a traspassar amb 
un esforç creador en el sentit que la metà
fora té per a Jakobson, i on, si hi ha «tras
llat», és fet tan imperceptiblement que més 
aviat podem parlar d’identitat d’un terme a 
l’altre, en sentit estricte.
Pierre Guiraud, fa uns deu anys va dedicar 
un estudi aprofundit a l’estructuració de les 
formacions de la planta a l’animal dins el 
lèxic francès i a la recerca de possibles opo
sicions entre elles, a la manera de les oposi
cions fonològiques; aquest estudi ha estat 
aplicat recentment al camp del català. A part 
la possibilitat dc confrontar ull de bou / ull

de perdiu amb èxit i de treure’n conclusions 
per a una estructuració ideal del codi estu
diat, podem constatar la motivació i la jus- 
tesa de les formacions: part del cos d’un ani
mal = nom de planta. La relació significant- 
significat-referent es mostra d’una coherència 
constant. Així, ull correspon a plantes de 
flors rodones, amb corol·la disposada de ma
nera que l’iris en sigui la part central; les 
llengües són plantes classificades per les fu
lles, llargarudes, de contorn llis; les orelles 
són fulles pubescents, arrodonides; les potes 
d’ocell o d’aviram corresponen a fulles tri
partides, amb fortes nervadures.
A part les denominacions estudiades per Gui
raud hem comprovat l’existència de forma
cions equivalents que responen a l’esquema: 
nom d’animal enter — nom de planta, en les 
quals actua el mateix procediment, de ma
nera que gatolins és una herba punxent; gos- 
sets, una planta classificada per les flors, que 
es baden i es tanquen com una gola, i galà- 
pet, una planta de fulles tacades de fosc 
assimilables a la pell del gripau. També hi 
ha bon nombre d’adjectivacions igualment 
motivades: escurçonera — planta d’arrel ne
gra i forma d’escurçó; herba pucera, les gra
nes de la qual són assimilables a puces. En 
aquest punt val la pena de recordar que la 
cultura popular compta amb l’existència de 
plantes anomenades signíferes que en alguna 
part duen el senyal de llur utilitat, de ma
nera que, per exemple, escurçonera, a més 
a més de la motivació de la designació, porta 
indicades les seves propietats guaridores de 
les pessigades d’escurçó en la forma de la 
seva arrel. Tanmateix les plantes signíferes 
són un nombre reduït comparat amb la tota
litat de la taxonomia. Amb major o menor 
grau de motivació les formacions del codi 
no són arbitràries, ans es troben justificades 
per una estreta correspondència entre signi
ficant i significat. Les excepcions a la justesa
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de la motivacio son les etimologies popu-
lars, de manera que podríem establir, en ter
mes generals: taxonomia popular contra eti
mología popular.
Hem d’anar a la definició d’etimologia po
pular per rellevar les característiques d’a- 
questa segona classificació, oposades a les 
regles internes que regeixen la formació de 
les taxonomies populars. En l’etimologia ano
menada popular la creació del significat es 
manifesta per un canvi semàntic o bé per 
una adaptació fonètica de la paraula. Veu
rem que aquesta segona possibilitat contem
plada per Wartburg és molt important.
Ens hem adonat que així com les formacions 
orella d'ós, pota de bou (en català mateix hi

Cua de cavall (Equisetum).
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ha sistemes paral·lels, com cn la sèrie dels 
estris: peu de gall, esquirol, falcó, falconct. . 
que no considerem aquí) mostren un ajusta
ment i una dependència estreta entre el refe
rent i l’objecte concret designat, sigui per 
una qualitat de l’aspecte —color, forma, tac
te— del tot o d’una part de la planta —flor, 
fulla, fruit, arrels, tija—, per l’ús o pel medi 
ambiental. En canvi, en l’etimologia popular 
del sector que examinem hi ha un desajusta- 
ment bàsic: la denominació no correspon a 
l’aspecte de la planta ni a cap qualitat in
terna que l’apropi al referent donat en la 
denominació. Vegem diverses etimologies po
pulars, segons el diccionari Alcover-Moll: 
Prenguem el cas de Vabellota, nom donat al 
fruit de l’alzina o del roure al País Valencià. 
L’etimologia d’aquest mot és l’àrab al-bellota, 
«aglà». A més de la interferència del sistema 
castellà hi ha la possibilitat de creuament 
amb el despectiu d’abella «abellota», basant- 
nos en l’existència d’un altre despectiu «abe- 
llutx»; tanmateix falta tota connexió de simi
litud que suporti abellota com a derivat d’a-
bella per designar l’aglà. Per altra banda hi 
ha diverses espècies classificades per la flor, 
el nom de les quals és abella, que mostren 
una analogia frapant entre l’insecte i la flor. 
Un altre cas el trobem en ànec, nom donat 
a VAnethum graveolens a Mallorca; a altres 
bandes de Catalunya en diuen ànega; com 
a sinònim apareix també anet, segons el 
diccionari i el testimoniatge dels botànics. 
La consideració de la planta, en cap de les 
seves parts ni qualitats no mena a l’assimila
ció amb ànec ni amb ànega. Una altra etimo
logia popular és la denominació de cardina 
donada al card Carlina acaulis; la de colo-
ma, que porta un bolet agaricaci de l’espècie 
Lciota procera, a l’etimologia del nom vul
gar del qual hi hauria cogoma, vingut del 
llatí cucuma, pot de cuina, etimologia modi
ficada per via popular en coloma, amb la 
possible intervenció del nom Tricholona co-
lu mbelta donat a una de les espècies sem
blants en la qual podria haver-hi una moti
vació. Els elements que concorren a l’hora 
de concretar les formacions són de procedèn
cia diversa, graduals, superposats, d’acció si
multània.. .

En el cas de cosconilla, el Picridium vulgare, 
trobem una metàtesi de coscollina, segons el 
diccionari; qualsevol intervenció pot tenir

lloc i el canvi es pot materialitzar al través 
de qualsevol procediment.
Els gallerans són el Ruscus aculeatus i el 
Ruscus hippoglossus a Olot, a l’Empordà i a 
Girona i com a sinònim tenen en d’altres 
contrades galzerans, de l’àrab aizoran; pale
sen una etimologia popular de gall. La llista 
pot cobrir totes les matisacions del somriure: 
herba del mèu, el Meum athamanticum, amb 
una gairebé certa interpretació referida al 
mot infantívol per designar el gat. Una altra 
denominació clarament reveladora del meca
nisme que regeix l’etimologia popular és la 
designació de sargantana aplicada a la Plan- 
’ago psylUum, anomenada també herba pu- 
cera i saragatona, segons Masclans, en la 
qual sargantana apareix com a deformació 
típica, amb un dring afortunat, però sense 
ap analogia amb el sauri.

Després de considerar tots aquests exem
ples d’etimologies populars podem dir que 
es un fenomen de pèrdua de contacte amb 
la realitat concreta que apareix justament 
com a contrari de les formacions de la taxo
nomia popular, que es basen en la motivació, 
en la metàfora, en les qualitats simbòliques. 
Les formacions de la taxonomia popular te
nen sempre presents l’objecte: cua de guilla 
és visiblement, indubtablement la cua d’una 
guineu, fins al punt que parlar de metàfora 
ja no sembla adient. L’etimologia popular, 
en canvi, és una pèrdua d’aquest estat de 
consciència i una recerca de les motivacions 
dins la mateixa matèria lingüística i no pas 
en la realitat externa a aquesta matèria. L’e
timologia popular crea fora de la presència 
de l’objecte —de la planta— i per això li 
atribueix un significant inadequat. Dóna un 
nom pel fet que «sona» com quelcom cone
gut i familiar però que no es «veu», altra
ment el poble no s’allunyaria de la seva justa 
manera d’anomenar i no podria confondre 
ruca-eruga, ni donar el nom de cornitxola a 
la corretjola, que «corre» terra enllà i és 
llargaruda i estreta com una corretja, però 
que no té res assimilable als corns o banyes 
ni a les bèsties banyudes. El poble que tan 
bé diu «rialles» a una planta de flors verme
lles i esclatants i «mamelles» a les càpsules 
boterudes d’un fruit, si no era allunyant-se 
del que designa no podria acceptar aquestes 
formacions desajustades a l’aspecte. I com 
ha tingut tanta força la paraula «sentida» 
davant la inadequació contemplada? Com ha 
pogut continuar el malentès?... Perla inèr
cia del costum, per negligència? Possible
ment a les designacions mitjançant l’animal, 
encara que siguin errònies, s’hi sent la pro
ximitat afectiva: colom, cornitxola, herba del 
mèu... són un pas més a prop de l’usuari 
d’aquesta nomenclatura: el bestiar, els ani
mals, en general, són més íntims que no pas 
cogoma, corretjola, galzeran, que suposen un 
lleuger grau d’abstracció. Qui copsa millor 
que les bestioles l’atenció d’un infant, d’un 
primitiu?
Les etimologies populars que apareixen com 
a creacions absurdes i s’originen en un estat 
de manca de contacte són alhora un camí 
per apoderar-se de la realitat preferida que 
actua com a substitut. A les etimologies po
pulars, més que la substitució d’animal per 
animal, sovinteja el canvi d’un objecte ina
nimat o d’una abstracció primària per l’ani
mal; per tant, són una aproximació al centre 
d’interès real i important. En tot cas, no són 
un lapsus sinó més aviat designacions afec
tives sota una aparença de distracció taujana.
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