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Introducció

1. El projecte Noms catalans de plantes

El projecte Noms catalans de plantes, fruit del qual és aquest 
diccionari, Noms de plantes. Corpus de ! tonímia catalana, ha 
sumat la col·laboració de moltes persones i institucions, que 
hi han aportat el seu treball, esforç i dedicació durant més de 
dues dècades. La iniciativa va sorgir de Joan Vallès, catedràtic 
de botànica del Laboratori de Botànica de la Facultat de Far-
màcia de la Universitat de Barcelona, el qual l’any 1993 es va 
adreçar al Centre de Terminologia TERMCAT per demanar su-
port per a l’elaboració d’un recull de denominacions populars 
de plantes en llengua catalana.

El TERMCAT va assumir la direcció del projecte, que ha tingut 
un desenvolupament llarg, en dues fases diferents: la primera 
de 1993 a 1997 i la segona de 2005 a 2014. Al llarg d’aquest 
temps, en el Centre s’han succeït com a directors Isidor Marí, 
Ester Franquesa, Rosa Colomer i Jordi Bover. 

Un cop engegat el projecte, Joan Vallès, com a director cien-
tí! c, va reunir un equip multidisciplinari de professionals amb 
per! ls diversos perquè hi aportessin el seu bagatge de conei-
xements de botànica sistemàtica i nomenclatural, d’etnobo tà-
ni ca, de ! lologia i de dialectologia catalanes, i de metodologia 
i gestió terminològica. D’aquesta manera, s’hi van incorporar 
progressivament com a autors M. Àngels Bonet, M. Antònia 
Julià, Joan Veny, Josep Vigo i Joan Carles Villalonga, i, a més, 
altres persones (que són esmentades als regraciaments) hi han 
fet aportacions de diversa índole i intensitat.

El desenvolupament del projecte Noms catalans de plantes i 
la publicació dels seus resultats ha pogut fer-se realitat grà-
cies al suport de diverses institucions, que hi han cregut i hi 
han contribuït. Així, al principi de la segona fase ha gaudit 
d’una subvenció de l’Obra Social “la Caixa”, que ha estat 
gestionada per la Institució Catalana d’Història Natural, socie-
tat cientí! ca ! lial de l’Institut d’Estudis Catalans. A més, du-
rant el procés d’edició de l’obra, s’hi han sumat també l’ajut 
econòmic i la col·laboració de la Universitat de Barcelona i del 
Govern d’Andorra. 

L’objectiu principal de la recerca duta a terme ha estat la com-
pilació en un suport digital d’un corpus actualitzat de ! to-
nímia catalana, aplegat amb una voluntat eminentment des-
criptiva, al qual s’ha donat un tractament metodològic global 
que ha integrat criteris botànics, dialectològics i terminològics.

La durada dels treballs d’elaboració ha comportat que, al llarg 
dels anys, els resultats s’hagin concretat en diferents produc-
tes terminològics, en consonància amb les possibilitats que han 
anat obrint les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Per aquest motiu, en el moment de presentar aquest volum 
en paper, resulta oportú recapitular els productes terminolò-
gics que s’han generat al llarg del projecte, els quals es des-
criuen breument a continuació.

a)  Base de dades Corpus de ! tonímia catalana 
(creada el 1993)

El treball dut a terme ha permès construir un corpus ! toní-
mic, emmagatzemat en una base de dades que duu per nom 
Corpus de ! tonímia catalana, amb més de 6.100 ! txes termi-
nològiques, gestionada pel Centre de Terminologia TERMCAT. 
Les dades s’han obtingut a partir d’una bibliogra! a molt ex-
tensa, i cada denominació registrada va associada a les fonts 
documentals on s’ha referenciat. Tota la informació aplegada 
s’ha revisat, ponderat i etiquetat, d’acord amb els requisits 
metodològics que s’expliquen més endavant en aquesta ma-
teixa introducció. 

Aquest repositori de dades recull més de 39.300 denomi-
nacions catalanes de plantes, amb els seus corresponents 
noms cientí! cs, procedents de tots els territoris de parla ca-
talana: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, l’Alguer, 
la Catalunya del Nord, la Franja i Andorra. Constitueix, doncs, 
un complet catàleg ! tonímic en llengua catalana, posat al dia 
amb criteris gramaticals i dialectològics actuals, en què els 
tàxons1 vegetals han rebut un tractament taxonòmic i nomen-
clatural especialitzat, i en què les dades s’han tractat amb me-
todologia terminogrà! ca i eines tecnològiques especí! ques 
per a la gestió i la recerca terminològiques.

L’any 2010, amb motiu dels actes del 25è aniversari del TERM-
CAT, es va fer una presentació pública per posar aquest ma-
terial d’estudi a disposició de la comunitat cientí! ca, oferi-
ment que no ha perdut pas vigència. En aquell moment va 
ser descrit amb aquestes paraules: «És un corpus d’una gran 
riquesa, que a banda d’incorporar la variació lèxica, inclou 
variants fonètiques, grà! ques i morfològiques, i atresora un 

1 Un tàxon és una unitat sistemàtica en la classi! cació dels éssers vius, o de 
les seves agrupacions, de qualsevol rang.
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gran cabal d’informació històrica i dialectològica, amb la qual 
cosa constitueix una font valuosa per a fer estudis lèxics de 
tota mena, tant sincrònics com diacrònics.»

b) Diccionari en línia Noms de plantes (2009)

El diccionari en línia Noms de plantes, consultable des de 
l’any 2009 al web del TERMCAT,2 correspon a una publicació 
digital que va permetre posar a l’abast dels usuaris els resultats 
parcials del projecte aptes per a la difusió pública en aque lla 
data. Ofereix la consulta de prop de 6.000 ! txes terminolò-
giques completes, amb més de 25.100 denominacions cata-
lanes de plantes en correspondència amb el nom cientí! c. 

Cal tenir en compte que es tracta d’un diccionari que no ha 
estat actualitzat des de la seva publicació. Per tant, la infor-
mació ! tonímica que ofereix ha quedat superada per la que 
conté aquesta obra en paper. Tan bon punt es pugui dispo-
sar d’una nova versió digital posada al dia, generada a partir 
de les dades d’aquest llibre, l’antic diccionari en línia Noms de 
plantes serà substituït per un diccionari en línia actualitzat i 
renovat.

c)  Llibre Noms de plantes. Corpus de ! tonímia catalana 
(2014) 

El llibre Noms de plantes. Corpus de ! tonímia catalana pre-
senta el resultat ! nal de la recerca ! tonímica duta a terme al 
llarg dels anys del projecte sobre la totalitat de les dades re-
collides. L’obra es presenta en format de diccionari, amb més 
de 35.000 noms catalans i de 8.400 noms cientí! cs, organit-
zats i ponderats, procedents de 5.800 ! txes terminològiques. 
Conté, també, diversos índexs, una selecció de fotogra! es i 
un conjunt de textos addicionals que complementen les dades 
! tonímiques per facilitar-ne la interpretació i situen el lector 
per simpli! car el maneig de l’obra.

La informació que apareix en aquest llibre ha estat objecte 
d’una tria curosa, fruit d’una re" exió complexa, laboriosa: no 
tots els registres que formen part de la base de dades com-
pleta (Corpus de ! tonímia catalana) s’han considerat adequats 
per a ser difosos públicament, per raons diverses (que es de-
tallen en els apartats següents d’aquesta introducció). 

Per tant, aquest llibre no és un recull acrític de noms catalans 
de plantes en correspondència amb un nom cientí! c. La vo-
luntat dels autors, alineada amb la del TERMCAT —com a or-
ganisme que garanteix el desenvolupament i la creació de re-

2 L’adreça de consulta d‘aquest diccionari històric del projecte, mentre no es 
publiqui el diccionari en línia actualitzat, és http://www.termcat.cat/docs/
DL/noms_plantes/

cursos terminològics en llengua catalana—, ha estat preservar 
l’enorme riquesa idiomàtica documentada, però passant-la per 
un sedàs metodològic que delimiti amb precisió la tipologia 
de les dades i en faciliti la interpretació. El format de publica-
ció i el disseny escollits tenen el propòsit d’orientar els lectors 
perquè puguin copsar fàcilment l’estructura dels articles ter-
minològics i atorgar el valor lingüístic i botànic adequat a ca-
dascun dels noms que hi ! guren.

2. Organització de l’obra

2.1 Estructura general

Aquest diccionari, a més del preàmbul i el pròleg, s’estruc-
tura en dotze grans apartats, que són els següents:

• Una presentació, a càrrec del director cientí! c, que parla suc-
cintament de la motivació, el desenvolupament i la valora-
ció global del projecte.

• Aquesta mateixa introducció, que exposa el propòsit del 
diccionari, l’estructura, la procedència de la nomenclatura 
i els criteris terminològics i metodològics seguits durant 
l’elaboració de l’obra per a consignar, revisar i presentar la 
informació.

• Un arbre de camp, que organitza conceptualment l’obra, 
alhora que en delimita l’abast i classi! ca els termes en àrees 
temàtiques (corresponents a les famílies botàniques).

• Un apartat d’abreviacions, amb una taula que presenta les 
abreviatures terminològiques utilitzades (categories lèxi ques, 
relacions de sinonímia i altres mots abreujats), amb la des-
codi! cació corresponent; va seguida d’una altra taula amb 
abreviacions botàniques, que ofereix la descodi! cació de la 
terminologia especí! ca de nomenclatura cientí! ca botàni-
ca que apareix en les diverses parts de l’obra.

• Un glossari botànic, que recull i de! neix els termes referits 
a parts de plantes i estadis del desenvolupament vegetal 
que s’han fet servir com a delimitadors de l’abast de noms.

• El recull de noms, que constitueix el cos del diccionari, on 
s’aplega el conjunt de denominacions ordenades alfabè-
ticament en articles terminològics presentats a partir dels 
noms catalans.

• Un recull de fotogra! es, que il·lustra una tria de noms de 
plantes seleccionats pels seus interès, curiositat o tradició.

• Quatre índexs, que tenen el propòsit de facilitar l’accés a 
l’article terminològic corresponent, partint de camps di-
ferents: índex de variants lingüístiques catalanes, índex de 
noms cientí! cs, índex d’espècies per famílies i índex de fo-
togra! es.

• La bibliogra! a, que ofereix les referències de les obres que 
s’han utilitzat per a l’elaboració d’aquest diccionari, dividi des 
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• El nom cientí! c preferent i, si n’hi ha, els corresponents 
sinònims, en diferents cossos de lletra segons la catego-
ria de la remissió (noms sinònims o altres noms únicament 
amb interès documental).

• La família botànica.
• Una nota o més, eventualment.

Per a facilitar la interpretació de les dades, els articles han rebut 
un tractament ortotipogrà! c i de maquetació sistematitzador 
(per exemple, cossos de lletra i estils diferents, diversos interli-
neats, tramat gris en alguns noms, símbols, etc.), que s’explica 
amb detall en els apartats següents d’aquesta introducció.

Com a exemple,3 l’article arç blanc1 té aquesta estructura:

3 Aquest exemple, com altres que apareixen en la introducció, ha estat adap-
tat a partir d’un article real d’aquest diccionari, amb ! nalitat il·lustrativa.

en dos grups: obres de buidatge, d’una banda, i obres de 
consulta, de l’altra. 

2.2 Microestructura 

Cadascun dels articles terminològics presenta la informació 
estructurada de la manera següent: 

• Una denominació catalana amb la categoria lèxica corres-
ponent i, entre claudàtors, les fonts on s’ha documentat; 
eventualment, una icona que indica la disponibilitat de la 
imatge que hi correspon en el recull de fotogra! es.

• Una o més denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha, 
que remeten a l’anterior, també amb la categoria lèxica i 
les fonts documentals, en diferents cossos de lletra segons 
la categoria de la remissió (sinònims normatius, altres sinò-
nims o variants lingüístiques).

arç blanc1 n"m  [DIEC2-E; 
MASCLANS] 
cirera de pastor (fruit) n"f  [DIEC2-E; 

NEBOT]
cirerer de la Mare de Déu n"m  

[DIEC2-E; MASCLANS]
cirerer de pastor n"m  [DIEC2-E; 

MASCLANS]
cirerer del bon pastor n"m  

[DIEC2-E; MASCLANS+]
cirereta de pastor (fruit) n"f  

[DIEC2-E; HNPC-6; PARAD2007; 
PELL1999; VIGO1983]

espí blanc n"m  [DIEC2-E; MASCLANS]
espinalb n"m  [DIEC2-E; MASCLANS]
ram de Sant Pere n"m  [DIEC2-E; 

MASCLANS+]

arç n"m  [MASCLANS]
arç negre n"m  [BONETG2006]
arçalb n"m  [AGELET]
arços n"m"pl  [BONETG2006]
arços blancs n"m"pl  [BONETG2006]
argelaga blanca n"f  [NPBAL+]

...
garboller n"m  [CEBALL]
garbuller n"m  [MASCLANS]
garbuller de cirereta n"m  [PELL2000-3]"

agraüller n"m  [MASCLANS]

aguller n"m  [PELL2000-1]

angarguller n"m  [PELL2000-1]

argilaga blanca n"f  [NPBAL]...
aspino blanc n"m  [PELL2000-1]

barsal n"m  [AGELET]...
calarigue n"m  [CARIA]

ciderer de pastor n"m  [FRAGA]

Crataegus monogyna Jacq.
Mespilus monogyna (Jacq.) All.
Crataegus oxyacantha auct. p.p.

ROSÀCIES

NOTA: 1. Per bé que DIEC2-E recull la forma gar-
boller (aplicada a Rhamnus lycioides) mante-
nim sense revisar la denominació garbuller, nom 
derivat de obriülls (amb una evolució abreu-
ller>arbuller>garbuller; cf. Diccionari etimolò-
gic i complementari de la llengua catalana, s. v. 
obrir) i que es deu al fet que es tracta d’una 
planta molt espinosa, que es pot clavar als ulls 
o ferir-los. Per tant, la gra! a garbuller manté la u 
etimo lògica de ull i re# ecteix la pronúncia amb 
[u] també en territoris on no hi ha confusió de 
o/u àtones, com mostra la forma garbuller de ci-
rereta que PELL2000-3 recull al País Valencià.
2. Calarigue és un nom alguerès provinent del 
sard (logudorès) calarighe. 

denominació catalana i categoria lèxica

sinònims 
normatius

altres 
sinònims

variants 
lingüístiques

sinònims

nom cientí! c 
preferent

altres noms

família 
botànica

nota

fonts documentals

indicació d’homògraf imatge disponible
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3.  Criteris metodològics de selecció 
de la nomenclatura

3.1 Selecció de la nomenclatura

El propòsit del projecte, materialitzat en aquest llibre, Noms 
de plantes. Corpus de ! tonímia catalana, ha estat compilar 
un corpus ! tonímic en llengua catalana centrat en les plan-
tes vasculars —és a dir, els pteridò! ts (falgueres, licopodis, 
se la gi nel·les, isòets i equisets) i els espermatò! ts o plantes 
amb llavor (gimnospermes i angiospermes)— per a les quals 
es documenta una denominació catalana pròpia. Lògicament, 
aquestes plantes corresponen en bona part a espècies autòc-
tones dels territoris de parla catalana, però també s’ha do-
cumentat un nombre important de denominacions catala-
nes per a espè cies exòtiques d’interès comercial, cultural o 
cientí! c.

3.2  Procedència de la nomenclatura: criteris 
de buidatge

3.2.1 Selecció de les obres de buidatge

Des de l’inici del projecte s’ha atorgat al llibre Els noms de les 
plantes als Països Catalans, de Francesc Masclans (d’ara en-
davant, MASCLANS), un paper referencial, com a corpus ! toní-
mic de partida sobre el qual s’ha bastit l’actualització i la po-
sada al dia de la informació. Per tant, les obres escollides per 
a ser buidades han tingut la funció de complementar el cabal 
de dades aplegades per MASCLANS.

Considerat globalment, el corpus de buidatge està constituït 
per obres i documents especialitzats (tant publicats com inè-
dits) que recullen denominacions catalanes per a plantes autòc-
tones i per a plantes exòtiques (emprades en medicina, culti-
vades com a ornamentals, amb interès econòmic o comercial, 
etc.). En síntesi, s’han buidat més de 300 obres botàniques 
dels Països Catalans, o d’abast més ampli, publicades entre 
1871 i 2013 i que compleixen un requisit indispensable: con-
tenen noms catalans en correspondència amb noms cientí! cs, 
els quals designen inequívocament els tàxons botànics a què 
es refereixen els noms populars. 

La selecció ! nal de les obres de buidatge s’ha confeccionat 
amb una combinació de criteris de rellevància, autoritat, ac-
tua litat i accessibilitat, tant des del punt de vista de la botà-
nica com des del punt de vista de la llengua. S’ha cercat en 
tot moment con! gurar una tria equilibrada i rigorosa: davant 
la impossibilitat d’assolir l’exhaustivitat absoluta s’ha garan-
tit la presència d’un nombre molt elevat d’obres represen-
tatives i complementàries, vetllant en tot moment per l’ade-
quació al plan tejament i els objectius del projecte.

Addicionalment, s’han buidat també algunes obres no estric-
tament botàniques per la seva singularitat i importància en 
relació amb la metodologia establerta per al tractament inte-
gral de les dades ! tonímiques d’aquest projecte. 

Cap tria queda exempta d’una certa arbitrarietat, de manera 
que hi poden haver obres rellevants que no han estat buida-
des, tot i haver estat publicades durant el període d’elabora-
ció de l’obra, ja sigui per raons de pertinència o per motius 
estrictament temporals. Per exemple, de la col·lecció Biosfera, 
publicada entre 1994 i 1998, només se n’ha fet un buidatge 
parcial, d’uns volums determinats i circumscrit al compliment 
d’unes condicions concretes. Per raons òbvies de temps, tam-
poc no s’ha pogut incloure alguna obra publicada durant el 
tram ! nal del projecte. La necessitat d’imposar un termini de 
conclusió per assolir la publicació de l’obra ha comportat ha-
ver de ! xar un ! nal en la tasca de buidatge. 

La llista completa de la bibliogra! a utilitzada es pot consultar 
al ! nal del diccionari. Les referències s’han agrupat en dos 
apartats diferents (bibliogra! a de buidatge i bibliogra! a de 
consulta), i es presenten per ordre alfabètic. La diferència és 
que les obres de consulta s’ordenen pel nom d’autor, men-
tre que les obres de buidatge —amb la intenció de facilitar la 
descodi! cació de les fonts documentals— s’ordenen pel codi 
mnemotècnic unívoc amb què s’ha identi! cat cada font, el 
qual ! gura a l’esquerra de la referència. Aquests codis són els 
mateixos que aparei xen entre claudàtors al costat de les de-
nominacions en els articles del diccionari o, eventualment, 
quan se cita una font concreta en alguna altra part de l’obra. 
En uns quants casos, la referència bibliogrà! ca no mostra cap 
codi: es tracta d’obres que tot i haver estat buidades no tenen 
ocurrència en la selecció de noms que conté aquest llibre; 
aquestes obres s’ordenen alfabèticament pel nom de l’autor.

Així mateix, en aquesta llista s’ha introduït una distinció vi-
sual en tre les obres de buidatge complet i les de buidatge 
parcial, mitjançant un color de tinta diferent: en tinta negra 
! guren les obres que s’han buidat totalment i en tinta grisa 
les que s’han buidat només parcialment.4

3.2.2 Obres singulars

En el conjunt del corpus de buidatge algunes obres han tin-
gut un paper singular, que s’exposa amb detall tot seguit.

a)  Els noms de les plantes als Països Catalans (MASCLANS) 

D’acord amb el paper referencial que se li ha atribuït en el 
conjunt del projecte, es va considerar el llibre Els noms de les 

4 Vegeu, a l’apartat 3.2.2, el punt «d) Obres de buidatge parcial».
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plantes als Països Catalans, publicat per Francesc Masclans el 
1981 (MASCLANS), com a corpus d’exclusió, és a dir, que els 
noms que apareixen en aquest llibre no s’han registrat de nou 
quan s’han documentat en altres fonts.

Al seu torn, només els noms d’aquesta obra que s’han conside-
rat pertinents d’acord amb el plantejament del projecte s’han 
incorporat a la base de dades Corpus de ! tonímia catalana, 
amb el codi MASCLANS i un tractament especí! c que es deta-
lla en l’apartat següent.5 En xifres rodones, s’han registrat amb 
aquest codi més de 9.200 noms, i no s’han tingut en compte, 
per exemple, els noms de bolets o d’algues presents en aquest 
llibre. Per raons metodològiques, en les denominacions pro-
cedents de MASCLANS també s’ha con signat sistemàticament 
si apareixen en la segona edició del diccionari normatiu de 
l’Institut d’Estudis Catalans (mitjançant el codi DIEC2-E) o en 
la Neoloteca (codi NEOL).

b) Diccionari de la llengua catalana, 2a ed. (DIEC2-E)

Tota la nomenclatura de ! tonímia continguda en la segona 
edició del diccionari normatiu, el Diccionari de la llengua cata-
lana, va ser incorporada l’any 2006 a la base de dades del pro-
jecte de manera massiva i semiautomàtica, gràcies a un acord 
de cessió de dades entre el TERMCAT i l’Institut d’Estudis Cata-
lans. En els anys posteriors, la informació s’ha revisat i s’ha aca-
rat amb les dades del diccionari en línia (DIEC2-E), tant per a fer 
comprovacions terminològiques puntuals com per a aplicar-hi 
les esmenes proce dents de les actualitzacions d’aquesta obra.

c) Neoloteca (NEOL)

La Neoloteca6 és un diccionari en línia que ofereix la consulta 
de tots els neologismes tècnics i cientí! cs normalitzats en ca-
talà pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la de! nició i les 
equivalències en altres llengües.

Els noms catalans de plantes continguts a la Neoloteca (NEOL) 
han estat incorporats a la base de dades Corpus de ! tonímia 
catalana, en les mateixes condicions que la resta d’obres; com 
a requisit essencial, cal que el nom de l’espècie vegetal esti-
gui referit unívocament a un nom cientí! c. Metodològicament 
els noms que en provenen s’han tractat de la mateixa manera 
que els de DIEC2-E, és a dir, la font NEOL s’ha consignat sis-
temàticament i, per tant, si escau, es pot trobar juntament 
amb la font MASCLANS.

5 Vegeu l’apartat «3.2.3 Extracció i informatització de les dades».
6 http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/

d) Obres de buidatge parcial

Durant el procés de buidatge i revisió de MASCLANS, es van 
observar esporàdicament discrepàncies o omissions entre les 
formes que va recollir aquest autor referint-les a una obra con-
creta i la forma que ! gura en l’obra original referenciada. Ar-
ribats a aquest punt es va valorar la possibilitat de revisar el 
buidatge complet de les obres que cita MASCLANS com a fonts 
de documentació, però es va evidenciar que això no era fac-
tible en el context d’aquest projecte. Consegüentment, es va 
optar per resoldre puntualment cadascun dels casos detectats 
i incloure les denominacions originals omeses procedents de 
les obres afectades seguint els criteris metodològics de trac-
tament i revisió que es detallen més endavant.7

Les obres afectades apareixen en la bibliogra! a de bui dat ge 
identi! cades com a obres de buidatge parcial. A més d’aquests 
casos hi ha dues obres més buidades parcialment, que cal es-
mentar en particular: la primera edició del Diccionari de la llen-
gua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC1-E) i Biosfe-
ra, d’Enciclopèdia Catalana (BIOSF).

Diccionari de la llengua catalana, 1a ed. (DIEC1-E)
La primera edició del diccionari normatiu de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, publicada el 1995 i consultable en línia, no ha 
estat buidada sistemàticament perquè ja es disposava de les 
dades de la segona edició. Eventualment, però, s’han registrat 
també noms amb la font de buidatge DIEC1-E, que identi! ca 
aquesta obra, quan s’han documentat discrepàncies en tre la 
primera i la segona edició del diccionari normatiu (sigui per-
què la segona, DIEC2-E, ha deixat de recollir un nom català que 
! gurava a DIEC1-E, sigui perquè el nom hi és, però s’hi recull 
per a una espècie botànica diferent). En la resta de casos —la 
immensa majoria—, en què primera i segona edició coinci-
deixen, s’ha consignat únicament la font DIEC2-E per a les de-
nominacions que formen part del diccionari normatiu de la 
llengua catalana.

Biosfera (BIOSF)
Es va fer una avaluació prèvia del contingut d’aquesta obra i 
se’n va desestimar el buidatge complet perquè els noms de 
plantes que s’hi documenten corresponen a denominacions 
de plantes exòtiques sense equivalent català que o bé es re-
cullen en altres llengües, entre cometes, o bé s’anomenen amb 
neologismes botànics creats a partir del nom cientí! c. El vo-
lum de dades i la casuística detectada fan aconsellable dur-
ne a terme un estudi aprofundit i en bloc, la qual cosa queda 
fora de l’abast d’aquest projecte. Tanmateix, es va decidir bui-
dar íntegrament els volums 3 (Sabanes), 4 (Deserts) i 5 (Me-
diterrànies), a condició de valorar cas per cas la pertinència 

7 Vegeu l’apartat «4.1.3 Noms no publicats i noms revisats».
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dels noms que s’hi documenten, mitjançant criteris botànics 
i lingüístics, abans d’incloure’ls en la base de dades.

3.2.3 Extracció i informatització de les dades

D’acord amb la voluntat descriptiva del projecte, en compilar 
aquest catàleg ! tonímic es va ! xar la premissa de recollir les 
dades amb ! delitat i sense interpretacions que depassessin el 
registre rigorós de la informació explícita continguda en cada 
obra buidada. Aquesta presa de posició metodològica ha de-
terminat el criteri general d’extracció i informatització: en la 
base de dades cada nom s’ha recollit en la forma literal amb 
què apareix en l’obra on s’ha documentat i s’ha vinculat al 
tàxon designat pel nom cientí! c que ! gura en l’obra.

D’aquesta manera, cada denominació va acompanyada de 
la referència de la font o les fonts en què s’ha documentat, 
llevat de la restricció exposada en l’apartat anterior que ha 
comportat l’ús de MASCLANS com a corpus d’exclusió. Aques-
ta decisió afecta especialment, d’una banda, la forma dels ter-
mes i, d’una altra, el valor de la categoria lèxica atribuïda a 
cada denominació. 

Cal matisar que el principi de transcriure les dades amb mà-
xima ! delitat s’ha respectat sistemàticament i escrupolosa-
ment, però, alhora, ha quedat delimitat pels dos eixos d’in-
tervenció principals (lingüístic i botànic) en què s’ha inscrit la 
tasca de recerca terminològica desenvolupada per a revisar, 
depurar i organitzar la informació recollida, sobretot amb vis-
ta a difondre-la públicament: d’una banda, els noms catalans 
s’han revisat segons les línies metodològiques del projec-
te;8 de l’altra, s’han estandarditzat els noms cientí! cs, d’acord 
amb les recomanacions dels organismes i els autors com-
petents.9

Com a conclusió, d’acord amb el principi metodològic ja ex-
pressat, el valor de cada denominació que ! gura en aquesta 
obra està vinculat directament a la font o les fonts documen-
tals d’on procedeix. Els autors assumeixen la responsabilitat 
del registre documentat de denominacions, dels criteris de 
tractament i d’ordenació de les dades i de la presentació de la 
informació, però deixen en mans dels lectors la decisió ! nal 
sobre el valor atorgable a cadascuna de les denominacions. 

a)  Atribució taxonòmica: nom popular 
en correspondència amb un nom cientí! c

Una de les di! cultats recurrents en el tractament i la inter-
pretació de les dades recollides, i també en els dissenys d’in-

8 Vegeu l’apartat «4.1 Tractament de les denominacions catalans».
9 Vegeu l’apartat «4.2 Tractament dels noms cientí! cs».

formatització i de presentació ! nal, ha estat garantir la cor-
respondència correcta i adequada entre llenguatge popular 
i nomenclatura cientí! ca, és a dir, posar en relació i agrupar 
tots els noms populars i els noms cientí! cs que designen un 
mateix tàxon. Ha estat una qüestió força complexa, perquè 
en el conjunt d’obres buidades i consultades existeix una gran 
heterogeneïtat en la precisió taxonòmica amb què es deta-
llen els tàxons. Aquestes diferències generen alguns con" ictes 
de correspondència i d’atribució del nom, que ha calgut re-
soldre d’una manera sistemàtica i unitària. 

Així, s’han aplicat criteris d’homogeneïtzació consensuats per 
a consignar els noms que s’apliquen a un gènere botànic de 
plantes (denominacions genèriques, en llenguatge popular, 
com ara pi, margarida o rosa) i a un conjunt d’espècies dins 
un gènere concret (àloe, centurió o herba morenera). De la 
mateixa manera, en el cas de races de conreu, en què sovint 
no s’han pogut documentar els noms cientí! cs (o els dels au-
tors dels noms cientí! cs) en les obres originals, els noms ca-
talans d’aquestes races s’ofereixen en nota, per a uni! car la 
presentació de la informació.

b)  Noms referits a una part de planta concreta 
o a un estadi del desenvolupament determinat

La decisió de consignar un nom referint-lo o no a una part de 
planta o a un estadi de desenvolupament concret d’aques-
ta planta s’ha pres en funció de la informació disponible. Així, 
si l’obra de buidatge indica que el nom s’aplica a una part de 
la planta, el nom d’aquesta part consta entre parèntesis al 
costat de la denominació catalana. En canvi, quan l’obra bui-
dada no recull explícitament que el nom s’aplica a una part 
de planta, s’ha registrat sense referir-lo a cap part en concret, 
encara que aquell mateix nom s’hagi recollit referit a una part 
determinada en una altra obra.

En la fase de tractament i revisió de les dades s’ha vist la ne-
cessitat d’uni! car la terminologia relacionada amb les parts 
de plantes i els estadis de desenvolupament per donar més 
consistència terminològica al recull de noms, precisar la deli-
mitació conceptual i, pensant en l’explotació digital de les 
dades, fer més fàcils les cerques terminològiques. Per aquest 
motiu s’ha designat un conjunt de termes delimitadors per a 
utilitzar-los com a lèxic controlat amb la funció de precisar l’ús 
i l’aplicació dels noms als quals acompanyen. S’indiquen entre 
parèntesis al costat del nom que determinen; per exemple, 
caramuixa (tija seca), clementina (fruit), llorera (peu femení), 
nou de cola (llavor) o pèl de dacsa (estigmes i estils). 

S’ha intentat trobar l’equilibri entre la precisió botànica (lliga-
da a la terminologia d’especialitat) i la transparència concep-
tual (més pròxima a la llengua general). Per a facilitar la com-
prensió dels conceptes, s’ha inclòs un quadre amb un glossari 
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que ofereix les de! nicions d’aquests mots delimitadors, se-
gons el diccionari normatiu (DIEC2-E).

c)  Noms que contenen una seqüència ambigua 
en l’obra de buidatge

En alguna ocasió ha calgut delimitar l’abast de la denomina-
ció tenint en compte el context de l’obra de buidatge. Aquest 
fet s’ha donat quan l’obra ofereix una denominació amb al-
gun element emmarcat tipogrà! cament (per exemple, entre 
parèntesis o cometes) per indicar que pot formar part del nom 
o no, potestativament: per exemple, panigroc (ver), viola (gro-
ga) d’aigua o «ceba porrera o borda». En aquests casos, s’ha 
optat per consignar en la base de dades dues denominacions 
diferents: una de completa, que inclou l’element emmarcat, i 
una altra de parcial, sense aquest element. Així, panigroc (ver) 
s’ha incorporat com a panigroc i panigroc ver; viola (groga) 
d’aigua com a viola d’aigua i viola groga d’aigua i «ceba por-
rera o borda» com a ceba borda i ceba porrera.

4.  Criteris metodològics de tractament de les dades

La base de dades terminològica del projecte està organitzada 
en ! txes conceptuals, cadascuna de les quals es refereix a un 
únic tàxon botànic. Les categories taxonòmiques que s’han 
tingut en consideració com a unitats conceptuals per a les ! t-
xes terminològiques són el gènere, l’espècie, la subespècie i 
la varietat. Les famílies hi tenen cabuda i visualització com a 
àrees temàtiques de classi! cació. 

4.1 Tractament de les denominacions catalanes

Totes les denominacions catalanes recollides i informatitza des 
en la base de dades s’han examinat i se n’ha valorat l’ade-
quació a la normativa, d’acord amb el diccionari DIEC2-E i la 
Gramàtica de la llengua catalana en línia de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. La tasca d’anàlisi i revisió s’ha centrat particular-
ment en l’ortogra! a, per raó del tractament particular que 
han rebut en aquesta obra altres atributs de la denominació, 
com ara la categoria lèxica.

Atesa la voluntat descriptiva de l’obra, en les obres de buida-
tge s’han recollit nombroses denominacions no incloses en el 
diccionari normatiu, la major part de les quals s’ajusten a la 
normativa de la llengua catalana, tot i que n’hi ha algunes 
altres que la normativa actual no preveu. Durant la fase d’anà-
lisi i revisió, se n’ha estudiat l’etimologia i l’evolució cas per 
cas a !  de valorar la forma correcta que haurien de prendre, 
tenint en compte especialment el Diccionari català-valencià-
balear (DCVB-E) i el Diccionari etimològic i complementari de 
la llengua catalana de Coromines.

4.1.1  Classi! cació dels sinònims i prioritat de formes

La necessitat d’organitzar l’enorme volum de dades, tant per 
dur a terme la recerca com per presentar-ne els resultats, ha 
obligat a ! xar uns criteris de classi! cació i priorització dels 
noms recollits. Així s’han establert quatre categories de clas-
si! cació (terme principal, sinònims normatius, altres sinònims 
i variants lingüístiques), i unes pautes simples de priorització 
de denominacions.

• El terme principal és el terme que encapçala un article com-
plet (i la ! txa terminològica corresponent a la base de da-
des). Per a un tàxon concret, si existeix un nom documen-
tat a DIEC2-E, aquest nom és el terme principal i encapçala 
l’article. Quan per a un tàxon no hi ha noms procedents de 
DIEC2-E, aleshores es considera terme principal el nom que 
és primer per ordre alfabètic.

• Els sinònims normatius són els noms que apareixen a DIEC2-E 
com a sinònims (és a dir, remesos al nom principal d’una 
altra entrada lexicogrà! ca).

• Els altres sinònims són els noms que s’han documentat a 
qualsevol altra font que no sigui DIEC2-E.

• Les variants lingüístiques són noms que constitueixen va-
riants grà! ques o fonètiques al límit o al marge de les nor-
mes ortogrà! ques i gramaticals, derivades de formes cor-
rectes que ! guren en el mateix article en alguna de les altres 
categories. També s’inclouen en aquesta categoria els man-
lleus, els quals es distingeixen tipogrà! cament perquè s’es-
criuen en cursiva.

A diferència de les altres tres categories de noms, les variants 
lingüístiques no tenen entrada pròpia en el cos del diccionari. 
Figuren dins de l’article terminològic del terme principal al qual 
es refereixen i es poden consultar en el primer dels índexs del 
llibre (l’índex de variants lingüístiques).

Per a re" ectir adequadament en el llibre aquesta classi! cació i 
facilitar als lectors la interpretació de les dades, s’han fet servir 
recursos tipogrà! cs, com ara la mida i el tipus de lletra. Així, 
el nom que s’ha considerat terme principal apareix encapça-
lant l’entrada, en el cos de lletra més gran de tots i en negre-
ta. Els sinònims procedents de DIEC2-E (sinònims normatius), 
si n’hi ha, apareixen agrupats immediatament a sota, en un 
cos de lletra més petit i en negreta. A continuació, si n’hi ha, 
! guren agrupats els altres sinònims, en un cos de lletra en-
cara més petit i en negreta. Finalment, se situen les variants 
lingüístiques, si n’hi ha, en el cos de lletra més petit de tots, 
en rodona i sense negreta.

Cal recordar, a més, que el valor de cada denominació es 
vincula directament a la font de documentació en què s’ha 
trobat. Per aquest motiu, darrere de cada nom, entre claudà-
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tors se citen les fonts documentals en què s’ha referenciat, 
mitjançant uns codis mnemotècnics que es poden consultar 
i descodi! car en la bibliogra! a al ! nal de l’obra. Igualment, a 
!  de facilitar la identi! cació en el cos del diccionari de les deno-
minacions documentades en el diccionari normatiu (DIEC2-E), 
els noms que en procedeixen, tant si s’han considerat termes 

principals com sinònims, es mostren emmarcats per una tra-
ma grisa que permet distingir-los visualment de la resta de 
noms.

Podem veure un exemple del tractament formal i tipogrà! c 
de les diferents categories a l’entrada herbacol:

herbacol n!f  [DIEC2-E; NIELL] 
card n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]
card coler n!m  [DIEC2-E; 

MASCLANS]
card comú n!m  [DIEC2-E; 

SANCH1981]
card d’herba n!m  [DIEC2-E; 

MASCLANS]
card de formatjar n!m  [DIEC2-E; 

MASCLANS]
cardigot n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]
cardolera n!f  [DIEC2-E; MASCLANS]
cardot n!m  [BONETG2006; DIEC2-E]
colera n!f  [DIEC2-E; MASCLANS]
corona de frare n!f  [DIEC2-E]
herba carxofera n!f  [DIEC2-E; 

MASCLANS]
herba de formatjar n!f  [DIEC2-E; 

MASCLANS]
herba presonera n!f  [DIEC2-E; 

MASCLANS]
presonera n!f  [DIEC2-E; MASCLANS]

card bord n!m  [MASCLANS]
card de formatger n!m  [PELL2000-3]
card de Maria n!m  [CEBALL; LLOFR]
card escarxofer n!m  [FRAGA; 

MOLL2004c]
card formatger n!m  [MASCLANS]
cardet n!m  [PELL2000-3]
cardiguera n!f  [TREMP]
carxofa n!f  [MUL1991]
carxofera borda n!f  [MASCLANS]
carxofera d’espina n!f  [MASCLANS]
carxofera de formatjar n!f  [CARD1988]
carxofera de presó n!f  [BOU]
carxofera punxenca n!f  [NPBAL]
carxofes bordes n!f!pl  [PARAD2007]
carxofes d’herba n!f!pl  [MOLL2004c]
escard de formatjar n!m  [NPTORR]
escardassa n!f  [MASCLANS]
escardasses n!f!pl  [GENEST]
escardots n!m!pl  [PARAD2007]
escarxofa n!f  [TORRT]
escarxofa borda n!f  [SANCH1981]
escarxofera borda n!f  [MASCLANS]
! or d’empresonar n!f  [RIGAT]
! or de fer formatges n!f  [RIGAT]

formatger n!m  [MUL1991]
herba colera n!f  [MASCLANS]
herba d’empresonar n!f  [RIGAT]
herba de card n!f  [MASCLANS]
herba del quall n!f  [BIOSF-5]
herba escarxofera n!f  [MOLL2004c]
penca n!f  [GRAU; PELL2000-3]
penquera n!f  [PELL2000-3; SANTAM]
presó n!f  [MASCLANS]
presoneres n!f!pl  [PARAD2007+]
presora n!f  [BONETG2006; PARAD2002]

carcolé n!m  [MUL1991]

card del terreno n!m  [MUL1991]

cardets carcoles n!m!pl  [MUL1991]

cardo de penca n!m  [BARBER]

cats n!m!pl  [RAJA]

empreoneres n!f!pl  [PARAD2007]

gardureu n!m  [CARIA]

herba col n!f  [JANSA; VENDRELL]

herba coler n!f  [BONETG2006]

herba-col n!f  [MASCLANS]

preó n!f  [PARAD2007]

preonera n!f  [MASCLANS]

preoneres n!f!pl  [PARAD2007]

presor n!f  [PARAD2002]

pressó n!f  [SALLENT]

4.1.2 Tractament de les categories lèxiques

El criteri metodològic de buidatge i tractament de dades ex-
posat, consistent a recollir les denominacions catalanes amb 
la màxima ! delitat, tal com apareixen en l’obra de buidatge, 
ha determinat el tractament donat a les categories lèxiques. 
A causa de les característiques de les obres buidades, la catego-
ria lèxica només prové directament de l’obra de buidatge quan 
es tracta d’obres lexicogrà! ques, com ara DIEC2-E, DIEC1-E o 
SANNA. En canvi, la majoria d’obres buidades —eminentment 
botàniques—, solen oferir els noms en forma de llista o bé 
els recullen en taules, índexs o peus de ! gura, i rarament ofe-
reixen com a informació relacionada la categoria lèxica del 
nom. Aquests formats de presentació també di! culten l’apa-
rició de contextos, amb els quals es podria arribar a determi-
nar si es tracta o no de formes " exionades.

Aquesta circumstància determina que les categories lèxiques 
que ! guren en aquesta obra s’hagin de valorar sempre en 
relació amb la font de documentació del nom per al qual s’in-
diquen.

Així doncs, mentre les denominacions documentades a 
DIEC2-E tenen un valor normatiu i prescriuen pel que fa a la 
forma ca nò ni ca i la categoria lèxica corresponent, en la resta 
de noms sinònims i, especialment, en les variants lingüísti-
ques, la forma i la categoria lèxica són informatives, no tenen 
caràcter prescriptiu sinó un valor descriptiu. El marcatge amb 
tramat gris dels noms procedents de DIEC2-E i la consignació 
de les fonts documentals associades a cada denominació per-
met que el lector extregui en cada cas aquest valor sense pos-
sibilitat de confusió.

Cas particular: compostos verb+substantiu

Els mots més con" ictius a l’hora d’atribuir-los una categoria 
lèxica són els compostos amb una estructura de verb+subs-
tan tiu (és a dir, del tipus mataaranyes, matallums, enganxaca-
bells, enganxadones, trencadalla, trencadalles, etc.). Grama-
ticalment admeten, segons el cas, ser considerats masculins 
(n m), femenins (n f), masculins plurals (n m pl), femenins 
plurals (n f pl) i, en casos comptats, una combinació de cate-
gories, com ara masculí o femení (n m/f) o masculí o femení 
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plural (n m/f pl). El seu gènere i nombre depèn de l’ús que 
se’n fa en la llengua oral.

Davant d’aquesta variació, si el nom apareix al DIEC2-E, s’ha 
seguit el que determina, com a diccionari normatiu: per exem-
ple, mataaranyes n f, matacabrit n m, matallums n m o ma-
tagallina n f. Ara bé, si el nom no ! gura en aquest diccionari, 
s’han consultat altres diccionaris de referència com el Diccio-
nari general de la llengua catalana de Fabra, el Gran dicciona ri 
de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana i el Dicciona-
ri català-valencià-balear (DCVB-E). En alguna ocasió, si ha estat 
possible accedir-hi, i l’obra de buidatge disposava de context, 
s’ha inferit la categoria lèxica de la forma sense " exionar. Pa-
ral·lelament, també s’han fet cerques bibliogrà! ques per a tro-
bar contextos on apareguessin els noms afectats. Si, ! nalment, 
no s’ha pogut resoldre la qüestió a partir d’aquests elements, la 
categoria lèxica s’ha atribuït per analogia amb casos semblants.

Per exemple: 

mamaconill n m

En el cas de mamaconill i totes les seves variants, aquesta denomi-
nació no apareix al DIEC2-E, ni al Diccionari general de la llengua 
catalana ni al Gran diccionari de la llengua catalana. El DCVB-E 
recull únicament mamaconillets com a nom masculí plural, el 
qual coincideix amb la categoria lèxica de conillets del DIEC2-E. 
Per aquest motiu, les formes en singular mamaconill i mamaco-
nillet s’han considerat n m.

trencadalles n f

En el cas de trencadalles, normalment se cita «la trencadalla» o 
«la trencadalles». El Gran diccionari de la llengua catalana recull 
trencadalla n f (aplicat a Kosteletzkia pentacarpos); Vicenç M. 
Rosselló i Verger: L’Albufera de València, Barcelona: PAM, 1995, 
p. 61, escriu «on trobarem també el malví, el malrubí, la trenca-
dalles, la menta d’aigua». Per tant, s’ha atribuït la categoria n f 
a trencadalles, i per analogia, la rebentadalles.

Encara, quan no ha estat possible recórrer a cap dels recursos 
anteriors, o bé quan els recursos consultats es contradeien, 
s’ha optat per la categoria lèxica n m/f; per exemple, ajoca-
sapes n m/f. 

4.1.3 Noms no publicats i noms revisats

A l’inici de les tasques de revisió i depuració de les dades de 
buidatge es va posar damunt la taula una qüestió cabdal: calia 
establir els criteris de difusió dels noms recollits que es con si de-
raven dubtosos, erronis o, directament, que no eren normatius. 
En essència, si s’optava per criteris de difusió molt restrictius 
es podia ometre informació potencialment interessant per als 
lectors o bé, contràriament, si s’adoptava un criteri més obert 

es podia confondre els lectors (per exemple, amb les gra! es 
no normatives d’algunes variants lingüístiques).

En conseqüència els criteris de revisió i difusió dels noms afec-
tats per alguna d’aquestes circumstàncies s’han acordat des-
prés d’avaluar la casuística global en el corpus complet. Prime-
rament, la solució metodològica de crear una categoria (variants 
lingüístiques) per a classi! car els noms que queden fora de la 
normativa però que tenen interès lingüístic, sumada a un tracta-
ment tipogrà! c aclaridor i inequívoc i al fet de no incloure-les 
amb entrada pròpia en el cos del diccionari, ha obert la possibi-
litat d’una difusió menys restrictiva d’aquestes denominacions.

Segonament, un cop presa aquesta decisió, s’han establert 
dues possibilitats d’intervenció per als casos més dubtosos: 
o bé no difondre públicament les dades (aquestes denomina-
cions han quedat, ! nalment, com a noms no publicats) o bé 
difondre-les, convenientment marcades, juntament amb les 
corresponents formes esmenades creades a partir dels noms 
originals documentats (s’han creat, doncs, uns noms revisats). 

El lector que vulgui aprofundir en aspectes lingüístics, dialec-
tals o etnobotànics del conjunt de les denominacions classi! -
cades com a variants lingüístiques (que, com s’ha indicat, no 
tenen entrada pròpia en el cos del diccionari) pot consultar-
les separadament en l’índex que porta aquest mateix nom 
(l’índex de variants lingüístiques).

a) Noms no publicats

Els noms que s’ha decidit no fer públics han quedat ! nalment 
exclosos de la selecció publicada per alguna de les raons 
següents: atribució dubtosa del nom català al tàxon botànic; 
errors manifestos i puntuals en un nom català (per exemple, 
accentuació errònia que no re" ecteix una pronúncia i podria 
induir a una confusió, com ara *abelia per abèlia); errors evi-
dents en el nom cientí! c o en la determinació taxonòmica; 
valoració com a variants purament grà! ques documentades 
en obres prenormatives (com ara blets blanchs o caramuxas), 
o incertesa en la informació buidada (atribuïble a l’obra de 
buidatge o a motius tècnics).

Com a consideració general, en aquesta publicació no es difo-
nen els noms que contenen formes ortogrà! ques o gramaticals 
no acceptades en llengua catalana, com ara les lletres ñ, y, ch, 
les gra! es çe, çi o els plurals en -as, tot i haver-los documentat 
i recollit a la base de dades Corpus de ! tonímia catalana.

b) Noms revisats

Els noms revisats han estat creats amb la funció de facilitar la 
consulta de l’obra als lectors no especialitzats que vulguin un 
accés simple i entenedor a la informació. 
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Els noms de les variants lingüístiques que s’havien considerat 
no publicables s’han revisat quan no s’ha pogut documentar 
en cap altra obra de buidatge un nom ajustat a la normativa 
del qual pogués procedir. Els noms revisats s’han marcat mit-
jançant un símbol (+) al costat del codi de font i s’han classi-
! cat dins la categoria altres sinònims (o, rarament, dins variants 
lingüístiques). Alhora, quan s’ha valorat que la denominació 
original té un interès lingüístic que ho justi! ca s’ha mantingut 
a la categoria variants lin güísti ques, dins el mateix article. 

En aquestes denominacions que apareixen per duplicat en un 
article (com a forma original i com a nom revisat), es pot es-
tablir fàcilment la correspondència entre el nom revisat (que 
duu el codi de font amb el símbol +) i el nom original de 
l’obra de buidatge (que porta un codi de font idèntic, però 
sense símbol). 

L’adaptació de les denominacions que no s’ajusten a la norma-
tiva pot ser de tipus formal, grà! c o lingüístic. En la majoria de 
casos la forma revisada comporta una modi! cació purament 
formal: canvi majúscules/minúscules (*herba de sant Joan pas-
sa a herba de Sant Joan); formes amb guionet, aglutinades o 
separades (*agulletes-de-bruixa passa a agulletes de bruixa); 
oscil·lacions grà! ques (*ensiam bord passa a enciam bord), etc.

Altres vegades, en canvi, la denominació revisada regularitza 
una pronúncia diferent re" ectida per la denominació docu-
mentada, de manera que la variació és més evident: *aguar-
ginyes punxenques passa a albergínies punxenques, o *llaor 
de cagarnera passa a llavor de cadernera.

Com a exemple, l’entrada abarta1 conté un bon nombre de 
formes revisades:

En aquest exemple, la denominació barça blanca és un nom re-
visat creat a partir de barsa blanca, nom que també ! gura en la 
seva forma original classi! cat com a variant lingüística perquè 
s’ha considerat interessant difondre’l. Les denomina cions ! ga-
mora, gavarrer, mata de móra, móra i móra (fruit) són noms re-
visats del quals no es difon la forma original per què l’esmena ha 
consistit simplement en una modi! cació for  mal. Finalment, hi 
ha unes quantes denominacions que s’esmenten dins la cate-
goria variants lingüístiques per a les quals no ha calgut gene-
rar formes revisades perquè les formes correctes corresponents 
s’han documentat en altres obres: així, tenim barder i barders 
per a les variants varder, verder i verders.

Excepcionalment, i per raons etimològiques justi! cades, al gu-
  nes formes no estrictament normatives s’han mantingut dins 
la categoria altres sinònims i no se n’ha creat el corresponent 
nom revisat. En aquests casos puntuals, a més, s’indica en 
una nota el motiu pel qual el nom ha rebut aquest tractament. 

Per exemple:

esparreguera1 n"f  [DIEC2-E; MASCLANS]
NOTA: Tot i que DIEC2-E recull només les formes esparreguera i espàrrec (a més d’es-
pàr gol i espargolera), mantenim sense revisar, en totes les ! txes del gènere Aspara-
gus, les formes espàrec i espareguera, avui conservades a les Balears i l’Alguer, que 
presenten l’evolució catalana normal del lla tí ASPARAGUS, sense duplicació de la r. 

abarta1 n"f  [DIEC1-E; MASCLANS] 
abarter n"m  [MASCLANS]
arça n"f  [GOMIS; MUNT2005]
arces n"f"pl  [MUNT2005]
arnet n"m  [PELL1999]
barça n"f  [LLENS1953]
barça blanca n"f  [AGELET+]
bardal n"m  [CEBALL]
barder n"m  [BONETG2006; CEBALL; NPVIL]
barders n"m"pl  [BONETG2006]
bardissa n"f  [ASENSI; BONETG2006]
bardisses n"f"pl  [PARAD2007]
esbarzer n"m  [BIOSF-5; DIEC1-E; 

MASCLANS]
esbarzer comú n"m  [MASCLANS]
esbarzer de móres n"m  [MASCLANS]
esbarzer de Sant Francesc n"m  

[MORAL+]
! gamora n"f  [NIELL+; NPNIELL+]
gavarrer n"m  [CEBALL+]
mata de móra n"f  [CARIA+]
móra n"f  [NIELL+]
móra (fruit) n"f  [PARAD2007; PELL2000-1; 

RIGAT; SANNA]

...
morellera n f  [MUNT1991]
morera n f  [MASCLANS]
morera salvatge n f  [MASCLANS]
móres n f pl  [MUNT1991+]
móres (fruit) n f pl  [BONETG2006; 

PARAD2007; RIGAT]
móres de bosc (fruit) n f pl  

[PARAD2007]
morilla (fruit) n f  [MASCLANS]
morillera n f  [MASCLANS]
romeguer n m  [DIEC1-E; MASCLANS]...
abarser n"m  [SANCH1991]

abartra n"f  [MASCLANS]

abarzer n"m  [MASCLANS]

abatzer n"m  [CARRIO; CEBALL; FRAGA; RITA]

abatzer de Sant Francesc n"m  [MORAL]

abatzers n"m"pl  [CARD1988]

abracer n"m  [ASENSI; CLIM1993; MUL1991]

alarzer n"m  [CEBALL]

albardissa n"f  [PELL1999; PELL2000-1]

albarzer n"m  [MASCLANS]

ambarcer n"m  [ASENSI]

ambarzer n"m  [CLIM1998; PELL2000-1]

ambraser n"m  [CLIM1998]

ambrazer n"m  [PELL1999; PELL2000-1]

arbarzer n"m  [CLIM1998]

asbarzer n"m  [CLIM1990; PELL1999; PELL2000-1]

barcer n"m  [NIELL; NPNIN]

barges n"f"pl  [MUNT2005]

barja n"f  [MUNT2005]

barsa n"f  [MASCLANS]

barsa blanca n"f  [AGELET]

barsal n"m  [AGELET]

barser n"m  [AGELET; SANCH1991]

barsera n"f  [AGELET; MUNT1991; NPVIL]

barses n"f"pl  [MUNT1991]

barsiguera n"f  [MASCLANS]

barzer n"m  [CEBALL]

batzer n"m  [CARRIO; CEBALL; STRAKA]

bersa n"f  [NPNIELL]

braser n"m  [CEBALL; NPBOLOS-3; TORRT]

esbarcer n"m  [NPLAG]

esbarcier n"m  [NPLAG]

esbarges n"f"pl  [MUNT2005]

esbarja n"f  [MUNT2005]

esbarzera n"f  [MASCLANS]...
varder n"m  [NPBAL]

verder n"m  [NPVIL; PARAD2007]

verders n"m"pl  [PARAD2007]
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morritort1 n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]
NOTA: Tot i que DIEC2-E recull únicament mur rissà (que remet a morritort, noms 
aplicats majoritàriament a plantes del gènere Lepidium) mantenim sense revisar 
els noms amb la forma morrissà, recollits en obres menorquines, els quals con-
ser ven la o de morro ‘llavi’ que forma part del nom de la planta, primer anome-
nada morritort pel seu mal gust, i posteriorment morrissà a !  de destacar-ne les 
qualitats medicinals. 

xisca n!f  [DIEC2-E; MASCLANS]
NOTA: Mantenim sense revisar les denominacions amb sisca, forma etimològica 
(<cèltic sesca) i variant principal a DCVB-E, al Diccionari etimològic i comple-
mentari de la llengua catalana i al Gran diccionari de la llengua catalana, per 
bé que DIEC2-E no recull sisca, sinó la forma amb palatalització inicial xisca 
(per a Imperata cylindrica) i el derivat (sense palatalització) siscall (per a Salsola 
vermiculata).

4.1.4 Tractament dels manlleus

La base de dades Corpus de " tonímia catalana inclou denomi-
nacions que, en l’obra de buidatge d’on s’han extret, l’autor 
dóna com a catalanes, però que corresponen, totalment o par-
cialment, a manlleus d’altres llengües més o menys adaptats 
(com ara «colombo» o «llapó de pato»). D’acord amb el plante-
jament del projecte, s’ha valorat si aquestes formes, recollides 
com a part del corpus, havien de ser difoses i, particularment, 
si havien de ser publicades al llibre Noms de plantes. Corpus 
de " tonímia catalana (en una re" exió paral·lela a la que s’ha 
explicat en l’apartat anterior).

La decisió ! nal ha estat difondre i publicar aquests noms, per 
diverses raons. En primer lloc, per la impossibilitat o la incon-
veniència de crear un nom revisat (per exemple, de «llapó de 
pato» no es pot crear una forma hipotètica però força impro-
bable «*llapó d’ànec»). En segon lloc, perquè aquest llibre és 
un recull de noms extrets d’obres botàniques vinculades als 
territoris de parla catalana i, per tant, re" ecteix la realitat so-
ciolingüística; és a dir, l’existència i l’ús més o menys arrelat 
de castellanismes (a tot el territori de parla catalana), gal·li cis-
mes (sobretot en rossellonès), aragonesismes (sobretot en par-
lars de la Franja), sardismes o italianismes (en alguerès) o angli-
cismes (en menorquí), per esmentar la tipologia més habitual 
en els ! tònims documentats. 

Això no obstant, en ocasions s’ha desestimat el buidatge d’al-
gunes obres, un cop valorada a fons la situació sociolingüís-
tica de l’àrea coberta; per exemple, alguna obra centrada en 
comarques o zones del País Valencià on la llengua predomi-
nant és la castellana (excepte en alguna població) i els noms 
que se citen són, palesament, noms castellans donats per in-
formants castellanoparlants.

Havent acordat de publicar aquesta tipologia de noms, en la 
línia del tractament global de les dades, de mantenir la màxi-
ma ! delitat a l’obra original de buidatge i alhora orientar els 
lectors, els manlleus s’han marcat tipogrà! cament. En conse-
qüència, s’ha indicat amb cursiva la part de la denominació 
que pot ser considerada com a manlleu i, addicionalment, els 

noms s’han classi! cat dins la categoria variants lingüístiques; 
per exemple: curalotodo, palosanto, sanfuén; llapó de pato o 
mançanilla dolça.

Malgrat aquest tractament metodològic, de forma excepcio-
nal, quan una denominació d’aquest tipus és l’única documen-
tada per a designar un tàxon concret, el manlleu encapçala 
l’article corresponent (encara que metodològicament s’hagi 
classi! cat com a variant lingüística); per exemple: guaco, llua, 
neldo o olorica.

4.1.5 Neologismes botànics

Dins el conjunt de noms recollits, els neologismes botànics 
constitueixen una tipologia conspícua i ben delimitada. Es 
tracta de mots nous, de creació neològica, formats normal-
ment per adaptació del nom cientí! c llatí, duta a terme so-
vint pels botànics mateixos per a suplir la manca de nom po-
pular. A MASCLANS se’n recullen un bon nombre, molts dels 
quals tenen un ús força implantat entre els botànics catalans: 
per exemple, camecíparis, heliantem, parietària o utriculària.

Aquests neologismes s’han revisat amb el mateix criteri que 
la resta de noms, amb la consulta a les obres de referència ja 
esmentades: DIEC2-E, DCVB-E, Diccionari general de la llengua 
catalana de Fabra i Gran diccionari de la llengua catalana d’En-
ci clopèdia Catalana.

Cal esmentar, però, particularment, que la primera edició del 
diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC1-E) recollia molts 
llatinismes botànics, que a la segona (DIEC2-E) han desapa-
regut majoritàriament. També s’han tingut en compte com a 
model orientatiu les formes recollides al Diccionari de botà-
nica d’Aguilella i Puche i s’han seguit les recomanacions de 
Carles Riera a El lèxic cientí" c català de la botànica i el Ma-
nual de català cientí" c.

4.2 Tractament dels noms cientí! cs

4.2.1 Criteri taxonòmic

Els criteris taxonòmics en què s’ha basat el tractament de les 
dades, bàsics per a decidir els límits de les unitats fonamentals 
amb què s’ha bastit aquesta obra (cada tàxon botànic corres-
pon a una ! txa terminològica), prenen com a referència l’obra 
Flora manual dels Països Catalans, 3a ed. (FMPC3).

D’acord amb el que s’explica en la introducció de l’obra es-
mentada, s’han considerat espècies amples, que sovint cor-
responen a cercles de races més o menys complexos, i si es-
cau l’espècie s’ha dividit en subespècies. Aquesta manera de 
procedir ofereix diversos avantatges:
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• La unitat taxonòmica principal, l’espècie, sol resultar ben 
delimitada i fàcil de reconèixer.

• Les a! nitats que enllacen els tàxons íntimament emparen-
tats es poden manifestar amb claredat.

• L’ús de categories infraespecí! ques permet en tots els ca-
sos que qui tingui interès d’a! nar al màxim la distinció 
dels tàxons, i estigui capacitat per a fer-ho, pugui destriar 
les unitats menors, les quals poden tenir una signi! cació 
geogrà! ca.

4.2.2 Criteri de representació formal

Pel que fa a la representació formal dels noms cientí! cs, s’han 
seguit les recomanacions del Codi internacional de nomencla-
tura d’algues, fongs i plantes (anteriorment denominat Codi 
internacional de nomenclatura botànica). Així, en el binomis 
apareixen en cursiva únicament les parts llatines o llatinit-
zades que fan referència a les categories de gènere, espècie, 
subespècie i varietat, mentre que ! guren en rodona els noms 
(o les abreviatures dels noms) dels autors de les denomina-
cions, les indicacions per a subespècie i varietat, i la resta de 
caràcters o de símbols que eventualment poden formar part 
del nom cientí! c. Cal tenir present que la distinció entre ma-
júscules i minúscules també és signi! cativa dintre les regles 
de nomenclatura botànica. 

Per exemple:

Dianthus hispanicus Asso subsp. hispanicus

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. in Hegi

Pel que fa als noms sistemàtics de les famílies botàniques en 
què es classi! quen les plantes, es donen en la forma catalana, 
la qual acaba amb el su! x -àcies; a l’arbre de camp es poden 
consultar els noms de totes les famílies que apareixen en l’obra. 
En uns casos puntuals, s’ha donat preferència al nom no re-
gularitzat de la família, a causa de l’arrelament i la tradició de 
l’ús. Tanmateix, el nom sistemàtic s’inclou també com a sinò-
nim en el cos i els índexs i en l’arbre de camp (en darrer cas, en 
tinta grisa). La denominació s’escriu en rodona i en minúscu-
la inicial, llevat que li correspongui majúscula per posició (o per 
una raó de maquetació). 

Per exemple:

En l’arbre de camp: 

Clusiàcies (veg. gutíferes) o Gutíferes

En el cos: 

GUTÍFERES / CLUSIÀCIES

En l’índex per famílies: 

Clusiàcies
veg. gutíferes

 o Gutíferes 
clusiàcies

 

Per a la consignació dels noms cientí! cs binomials s’ha seguit 
el que estableix la Flora manual dels Països Catalans, 3a ed. 
(FMPC3) i, complementàriament, si ha calgut, la Flora dels 
Països Catalans (FPC1, FPC2, FPC3 i FPC4). Com a font de refe-
rència per a les espècies que no ! guren en aquestes dues 
obres s’han fet servir els webs The International Plant Na-
mes Index (IPNI) i Tropicos. També s’han utilitzat com a font 
de documentació addicional diverses " ores, catàlegs i ba-
ses de dades en línia. 

Quant als noms dels autors de les combinacions, se n’han 
utilitzat les abreviatures estandarditzades proposades en el 
llibre Authors of plants names, de Brummitt et al., les quals 
s’han validat amb la consulta del repositori de noms d’autors 
que ofereix el web de l’IPNI.

Les referències completes de totes aquestes obres i recursos 
documentals es detallen en la llista de bibliogra! a. 

4.2.3 Classi! cació dels sinònims

D’acord amb el criteri de mantenir el paral·lelisme de tractament 
terminològic entre la nomenclatura catalana popular i la no-
menclatura cientí! ca, els noms cientí! cs s’han classi! cat en tres 
categories, d’acord amb la rellevància taxonòmica del binomi.

• El nom cientí! c preferent, o el correcte que l’hagi hagut de 
substituir.

• Altres noms cientí! cs sinònims, també correctes i, per tant, 
utilitzables. 

• Altres noms cientí! cs sinònims, no correctes, però amb in-
terès documental en aquest projecte.

El nom cientí! c preferent d’acord amb l’obra de referència con-
sultada es presenta en primer lloc; la resta de sinònims docu-
mentats apareixen a continuació, l’un a sota de l’altre, per ordre 
alfabètic i en un cos de lletra més petit, segons la categoria 
en què s’han classi! cat. 

Per exemple:

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Saccharum cylindricum Lam.
Imperata arundinacea Cirillo

En aquest exemple, els noms cientí! cs, respectivament i del pri-
mer al tercer, són el nom preferent, un sinònim correcte i un sinò-
nim incorrecte.
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5.  Criteris metodològics d’ordenació10 
i organització de la informació

Un dels reptes d’aquesta obra impresa ha estat aconseguir que 
el tractament i la classi! cació aplicats sobre la informació de 
la base de dades es visualitzessin d’una manera simpli! cada 
i ordenada, malgrat la complexitat i la densitat informativa d’al-
gunes entrades. En la mesura del possible, doncs, s’han intro-
duït elements de sistematizació relacionats amb l’ordenació i 
l’organització de les dades amb la ! nalitat que als lectors els 
sigui més fàcil la lectura i la interpretació de la informació.

5.1 Criteri general d’ordenació d’entrades 

Les denominacions, tant en el cos del diccionari com en l’índex 
de variants lingüístiques, l’índex per famílies i l’índex d’il·lus-
tracions, es presenten en l’ordre seqüencial dels elements (sar-
sa d’Espanya i no d’Espanya, sarsa) i d’acord amb l’ordenació 
alfabètica discontínua; aquest tipus d’ordenació, que evita in-
terrupcions en els termes d’una sèrie, estableix que els espais 
en blanc precedeixen els signes no alfabètics (principalment 
apòstrofs i guionets) i els signes no alfabètics precedei xen els 
signes alfabètics. 

Per exemple:

jonc
jonc acuti! or
jonc agut
jonc alpí
...
jonc d’estores
jonc d’Índies
jonc de calàpet
jonc de jardiner
jonc trí" d
jonca
jonça
...
jonça xufera
jónçara
joncelles
...
mahònia
mai moren

10 Per aprofundir la informació sobre els criteris metodològics referits a les no-
tes terminològiques, es pot consultar TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. El 
diccionari terminològic. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, 2010. (En Primer Terme; 9. Criteris i Mètodes) ISBN 978-84-
9766-394-6; 978-84-393-8676-6

mai-moren
maiàntem

La ç es considera als efectes de classi! cació com una c. En cas 
de dos mots que només es distingeixin perquè l’un duu c i 
l’altre ç, correspon el primer lloc al que duu c.

Per exemple:

albercer; abarta2

alberconer; arboç1

alberçoner; arboç1

albergèner; albercoquer

El punt volat de la ela geminada desapareix en la classi! cació; 
per tant, la seqüència l·l és considerada com si fos ll. En el cas 
de dos mots que només es distingeixen perquè on l’un duu ll 
i l’altre duu l·l, es col·loca primer el que duu ll.

Per exemple:

camamilla comú; camamilla1

camamil·la loca; panigroc1

camamilla pudenta; botonets1

camamilla pudenta; camamilla borda1

camamilla pudenta; camamilla pudent
camamil·la pudenta; bolig bord1

camamil·la pudenta; botonets1

camamil·la pudenta; camamilla pudent
camamilla purganta; botonets1

A banda del criteri general, quan dues o més cadenes de caràc-
ters són idèntiques, es consideren nivells d’ordenació més par-
ticulars.

En relació amb la presència o absència de signes diacrítics l’or-
dre de classi! cació és el següent: absència d’accent grà! c, ac-
cent agut, accent greu, dièresi. 

Per exemple:

ebol; évol
ebols; évol
ébols; évol
èbols; évol
...
alcaraüia; comí de prat
alcaraulla; comí de prat
alcaraülla; comí de prat
alcaravea; comí de prat

Una lletra en minúscula precedeix en l’ordre la corresponent 
lletra en majúscula.

Per exemple:

blat d’en Mennà; traiguera
blat d’En Mennà; blat bord2
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5.2  Criteri particular d’ordenació en l’índex 
de noms cientí! cs

En els índexs, l’ordenació segueix també els criteris generals 
del TERMCAT. En l’índex de variants lingüístiques, l’índex te-
màtic per famílies botàniques i l’índex de fotogra! es no ha 
calgut fer cap adaptació. En canvi, en l’índex de noms cientí-
! cs s’ha optat per forçar una ordenació ad hoc que respecti 
les singularitats de la nomenclatura botànica, les quals potser 
no resulten prou evidents als lectors no especialitzats. 

Així, en l’índex esmentat, els noms cientí! cs s’ordenen alfa-
bèticament segons els elements llatins o llatinitzats que cons-
titueixen el nom del tàxon, d’acord amb l’estructura binomial 
bàsica de la nomenclatura cientí! ca, i s’ignoren els mots que 
no formen part d’aquesta combinació. A la pràctica, es po-
dria simpli! car observant que únicament són tinguts en comp-
te a efectes d’ordenació els elements en cursiva, els quals s’or-
denen seguint una ordenació alfabètica discontínua i d’acord 
amb els criteris generals ja explicats.

Les conseqüències d’aquest tractament afecten particularment 
els noms que designen tàxons supraespecí! cs (gènere, subgè-
nere o secció, per exemple) i els que designen tàxons híbrids. 
En el cas dels tàxons supraespecí! cs, els noms han quedat 
ordenats d’acord amb la seva categoria taxonòmica, de més 
general a més particular. Així, els noms genèrics passen al 
davant dels binomis especí! cs i les combinacions de tàxons 
subespecí! cs; en cas que n’hi hagi més d’un, l’ordre queda 
determinat pel signi! cat conceptual de les abreviatures botà-
niques que els acompanyen. 

Per exemple:

Acacia Willd.; acàcia1

Acacia sp. pl.; mimosa1

Acacia armata R. Br.; mimosa espinosa
Acacia baileyana F. Muell.; mimosa5

Acacia cultriformis A. Cunn. ex G. Don; acàcia de ganivet
Acacia cyanophylla Lindl.; acàcia de fulla blavenca
Acacia dealbata Link; acàcia2

...
Alisma L.; alisma
Alisma plantago-aquatica L.; plantatge d’aigua1

Alisma plantago-aquatica L. var. lanceolatum (With.) Lej.; 
plantatge d’aigua3

Alisma plantago-aquatica L. var. plantago-aquatica; 
plantatge d’aigua2

Alisma ranunculoides L.; baldèl·lia

Pel que fa als híbrids, les diferents combinacions nomencla-
turals previstes pel codi de nomenclatura d’algues, fongs i 
plantes contenen el símbol ". En l’ordenació simplement s’ha 
ignorat el símbol. 

Per exemple:

Abies Mill.; avet1

Abies alba Mill.; avet2

Abies alba Mill. ! A. pinsapo Boiss.; avet3

Abies balsamea Mill.; avet del bàlsam
...
Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.; hevea
!Hibanobambusa Maruy. et H. Okamura; bambús3

Hibiscus L.; hibisc

5.3  Ordenació dels homògrafs en el cos 
del diccionari

Una singularitat terminològica destacable d’aquesta obra con-
sisteix en l’enorme quantitat de noms homògrafs (és a dir, 
mots formalment iguals, d’escriptura idèntica, però referits 
a conceptes diferents) que conté. La casuística resulta molt 
variada, i hi ha ! ns i tot homògrafs dobles (o sigui, una pa-
rella homògrafa de nom català i nom cientí! c) i doblets d’ho-
mògrafs (és a dir, una parella homògrafa de nom principal i 
remissió). 

Consegüentment, un dels reptes de presentació d’aquestes 
da des en el llibre —en suport paper i, per tant, sense la pos-
sibilitat de cerca automàtica a partir de la denominació, com 
en els diccionaris digitals—, ha estat gestionar aquesta comple-
xitat per garantir una ordenació dels articles sistemàtica, ade-
quada i racional que facilités un accés còmode i simple a la 
informació.

Com a primera mesura de classi! cació cadascuna de les de-
nominacions homògrafes que encapçala un article porta as-
sociat un superíndex que permet desambiguar-la unívoca-
ment, tant en el cos del diccionari com en els índexs com en 
els textos annexos. 

La segona mesura ha estat ordenar sistemàticament, amb un 
patró convencional però regular, les sèries d’homògrafs que 
apareixen correlativament en el cos del diccionari. Els articles 
que són homògrafs entre si s’ordenen mitjançant diversos 
nivells de classi! cació consecutius, d’acord amb diferents atri-
buts terminològics, en aquest ordre: 

• Família botànica (per ordre alfabètic)

• Categoria lèxica (per l’ordre emprat en el quadre d’abrevia-
tures d’aquesta obra)

• Normativitat del nom que encapçala l’entrada (per prioritat 
dels noms normatius davant dels no normatius)

• Noms catalans sinònims (per ordre alfabètic i per jerarquies)

• Nom cientí! c preferent (per ordre alfàbètic)
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Com a exemples d’ordenació de sèries d’homògrafs, es pot 
consultar la de blet (15 homògrafs), la de cotó (16 homògrafs) 
o la de jonc (20 homògrafs); com a mostra de doblets d’ho-
mò grafs les sèries botons de ca, botons de gos o candelers, 
i, com a exemple d’homògrafs dobles, les parelles clavellina 
- Dianthus L. sp. pl. o espàrec bord - Orobanche major L. p.p. 
in Cadevall.

Per facilitar la lectura i la interpretació de les dades, els noms 
homògrafs que constitueixen remissions s’han agregat en un 
article únic per a cadascun dels homògrafs existents; en el 
cos s’han mantingut les denominacions completes amb els 
respectius superíndexs, mentre que en l’índex de noms cien-
tí! cs i el de variants lingüístiques s’han agregat en una úni-
ca denominació.

Per exemple:

En el cos: 

espunyidera n!f
veg. espunyidella1 n!f; espunyidella2 n!f; espunyidella3 n!f; 
espunyidella blanca1 n!f; espunyidella de París n!f; 
espunyidella groga n!f; espunyidella pirinenca n!f; 
espunyidella prima n!f; llàgrimes d’ase n!f!pl

En els índexs: 

Dianthus sp. pl.; clavellina1, 2

àbit d’aigua; api d’aigua1, 2, 3, 4, 5

5.4 Organització dels sinònims i les remissions

En aquest diccionari, atesa la seva intenció descriptiva, hi ha 
molt pocs articles amb una sola denominació, sense cap nom 
sinònim, tant en el cas dels noms catalans com en el dels noms 
cientí! cs. 

Els sinònims normatius i els altres sinònims tenen entrada prò-
pia en el diccionari, si bé sense cap més informació que una 
remissió a la denominació o les denominacions que encapça-
len l’article que conté tota la informació, amb l’indicatiu veg.

Per exemple:

castanyer de mal de queixal n!m
veg. castanyer bord n!m

trencanua n!f
veg. cua de cavall1 n!f; cua de cavall2 n!f; cua de cavall grossa 
n!f; cua de cavall ramosa n!f

En canvi, tal com s’ha indicat, les variants lingüístiques, tot i 
que ! guren dins els articles del diccionari, no tenen entrada 
pròpia en el cos. Per a fer-ne possible la recuperació i accedir 
a les entrades en què estan incloses i, alhora, per a forçar un 
agrupament contextual que permeti, si es desitja, un estudi 
més aprofundit, el primer dels índexs que presenta el llibre re-
cull les variants lingüístiques, amb la remissió al nom que en-
capçala l’article corresponent.

6.  Criteris metodològics sobre la consignació 
de notes11

Noms de plantes. Corpus de " tonímia catalana és un diccio-
nari de denominacions, sense de! nicions. Aquest tret ha plan-
te jat la necessitat d’incloure notes en algunes de les entrades, 
amb la ! nalitat d’oferir informació complementària sobre la 
motivació de les decisions preses en l’atribució taxonòmica o 
el tractament dels noms, per exemple. 

En conjunt, el llibre dóna cabuda a més de 400 notes, el con-
tingut de les quals pot ser de diferents tipus: a) observacions 
procedents de MASCLANS, b) indicacions d’ús de les denomi-
nacions catalanes, c) enumeració de noms de races i varie-
tats, i d ) precisions sobre etimologia, evolució lingüística o 
variació dialectal. Si en un article n’hi ha de més d’una mena, 
apareixen numerades i segueixen l’ordre que hem fet servir 
per a enumerar aquesta tipologia. En ocasions, però, hi ha 
no tes en què la informació és més transversal i reuneix trets 
de més d’un d’aquests tipus alhora.

A causa del valor referencial que en aquest projecte s’ha donat 
a l’obra de Francesc Masclans Els noms de les plantes als Paï-
sos Catalans, una part important de les notes està constituïda 
per observacions extretes de MASCLANS i adaptades quant a 
estil (per exemple, en l’ordenació dels noms que s’enu meren) 
a !  d’uni! car-les amb la resta de notes del llibre. 

En la redacció de les notes s’ha donat prioritat a la llegibilitat 
i la comprensió i s’han fet servir adaptacions ad hoc d’alguns 
usos ortotipogrà! cs o de convencions metodològiques per a 
la redacció de notes terminològiques. Així, s’ha simpli! cat l’ús 
diacrític i metalingüístic de les cursives i l’ús emmarcador de 
les cometes per a referir-se a citacions textuals (s’han reservat 
per a la cita de fragments literals de text). Igualment, s’ha in-
tervingut sobre l’ordre de citació dels noms que s’esmenten 
a les notes: en les enumeracions de noms de races o varietats 
es fa per ordre alfabètic, però en les indicacions d’ús o les 
precisions d’etimologia de noms, es donen per ordre de cate-
gories i, dins de cada categoria, per ordre alfabètic.

11  Vegeu l’apartat «3.2.3 Extracció i informatització de les dades».

Llibre Noms de plantes.indb   41Llibre Noms de plantes.indb   41 14/07/14   12:5014/07/14   12:50



42

Noms de plantes

Per exemple: 

baladre3 n!m  [BONETG2006]

NOTA: La denominació baladre s’aplica més habitualment a les espècies Nerium 
oleander i Veratrum album. 

ametller n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]

NOTA: MASCLANS recull les denominacions amet ller d’ametlles dolces i ametller 
dolç per a la var. dulcis («el d’ús corrent, d’ametlles co mes ti bles»), i ametller agre 
i ametller amarg per a la var. amara (DC.) Buchheim («d’ametlles amargues»). 
També indica que hi ha nombro ses subvarietats conreades: blanqueta, cresteta, 
desmai (llargueta), esperança forta, marcona, mollar de Tarragona, pasquala, 
poteta o victòria, entre d’altres. 

anagall1 n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]

NOTA: Les denominacions morró blau i anagall blau s’apliquen a les races de 
! ors d’un blau in tens, i morró vermell i anagall vermell a les races de ! ors ver-
melles. 

6.1 Observacions procedents de MASCLANS 

Un dels trets característics de Els noms de les plantes als Països 
Catalans és l’abundància i riquesa d’anotacions sobre aspec-
tes lingüístics, etnobotànics o històrics que Francesc Masclans 
aporta a partir del seu propi treball de camp. 

Durant la fase de buidatge es va plantejar la conveniència d’in-
corporar algunes d’aquestes notes de MASCLANS, com a com-
plement informatiu d’indiscutible valor " tonímic. Havent valo-
rat l’immens cabal de dades, de gran varietat i heterogeneïtat, 
es va decidir fer una tria de les observacions de l’autor, acordada 
amb el plantejament global de Noms de plantes. Corpus de 
" tonímia catalana. Per tant, se n’ha extret només la informa-
ció que s’ha considerat pertinent i s’ha adaptat per uniformit-
zar-la amb l’expressió de la resta de notes, mantenint sempre 
la citació de procedència.

Moltes de les notes redactades a partir d’observacions extre-
tes de MASCLANS pertanyen, de fet, a la resta de tipologies es-
tablertes, però en aquest cas ha prevalgut la referencialitat de 
l’obra i, si hi ha més d’una nota, les de MASCLANS " guren 
sempre en primer lloc. 

Per exemple:

abarta1 n!f  [DIEC1-E; MASCLANS]

NOTA: 1. MASCLANS indica que les denominacions que recull fan referència a 
Rubus ul mi folius i potser a alguna de les espècies congèneres a les localitats pi-
rinenques.
2. La denominació bardissa (i barder) s’aplica més estrictament a la formació ve-
getal o «con junt d’arbustos i lianes, majoritàriament espinosos i de fullatge ca-
duc, com els esbarzers i els arços» (DIEC2-E).
3. Ru és un nom alguerès provinent del sard (logudorès) ru. 

arbre de la mirra2 n!m  [DIEC1-E; MASCLANS]

NOTA: MASCLANS recull la denominació arbre de la mirra per a Commiphora 
abyssinica i espècies a" ns. 

bleda-rave n!f  [DIEC2-E; MASCLANS]

NOTA: MASCLANS indica que algunes de les de nominacions fan referència a 
cultivars, destinades algunes al consum humà (bleda-rave comuna, bleda-rave 
de taula, bleda-rave llarga, bleda-rave plana i bleda-rave sucrera, conreada per a 
l’obtenció de sucre) i altres al consum animal (bleda-rave farratgera). 

presseguer n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]

NOTA: Les obres de buidatge recullen nombrosos noms per a les diverses varietats 
de conreu del presseguer, d’entre els quals són molt habituals els noms bresquillera 
(fruit bresquilla) al País Valencià i melicotoner (fruit melicotó) a les Balears.
CAMBRA recull les següents varietats de préssec (préssic): de carrutxa, de vinya, 
duran (durà, durany), esternà, grinyó, mansana, marededéu, mollar (mollany, 
mo llàs), obridor (auridor, abridor), pavia, poma, primerenc, pruna, tomàquet, 
tomater, tonto, tou i xato. 
DIEC2-E recull els noms següents per a varietats de préssec: alberge (albergener 
per a l’arbre), barraquer, benvingut, bresquilla, duran, gavatx, melicotó (arbre me-
licotoner) i pavia (arbre pavier).
MASCLANS recull abrider, albergener, alberger, bresquiller, duran, gavatx, meli-
cotoner (fruit melicotó) i pavier com a “varietats de conreu”.
NEOL recull paraguaià i préssec pla (també bresquilla plana i melicotó pla, segons 
la varietat dialectal) per al “préssec de forma aplanada, de pell més o menys ro-
genca i polpa dolça i sucosa”. També aclareix que “a la Plana Alta i a la Plana 
Baixa, al País Valencià, aquest tipus de préssec es coneix especí" cament amb la 
forma bresquilla del rollet.”
PELL2000-3 recull alberge (albèrgic, alberja, albèrxic, albèrxica) i cabellico (cavel-
lico), a més de bresquilla agostenca, brasilera, bunyolera, del bunyol, maredeue-
ta de Gorga i tardana.

6.2  Indicacions d’ús de les denominacions catalanes

En algunes de les notes s’ha donat cabuda a informació so bre 
els límits d’ús o d’aplicació dels noms documentats. En aquests 
casos, si es fa referència a una citació literal, el text apareix entre 
cometes, com ara en fragments de de" nicions de DIEC2-E. 

Per exemple:

aliguer n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]

NOTA: DIEC2-E recull boles de neu per a l’«aliguer d’una varietat d’in! orescèn-
cies globoses, cultivat com a ornamental». 

margalló n!m  [DIEC2-E; MASCLANS]
NOTA: Les denominacions guitarra i ullol fan referència a la fulla adulta desple-
gada i a la fulla naixent plegada, respectivament. La denominació violes fa refe-
rència als ramells ! orals. 

margarida d’una ! or n!f  [NPLAG]

NOTA: En relació amb la denominació margarida d’una # or, NPLAG indica que 
«margarida d’una # or caracteritza la var. valentinum Pau, freqüent al nord de l’àrea 
de distribució de l’espècie, que sovint posseeix una o dues capçaletes (“! ors”). La 
var. typica o gracilicaule, més meridional (sud de València i nord d’Alacant) pos-
seeix tiges molt rami" cades amb nombroses “! ors”». 

6.3 Enumeracions de noms de races o varietats

D’acord amb els requisits de buidatge,12 en el cas de races de 
conreu, en què sovint no s’han pogut documentar adequa-
dament els noms cientí" cs en les obres originals, els noms 
catalans d’aquestes races s’ofereixen en nota, per a uni" car 
la presentació de la informació.

12 Vegeu l’apartat «3.2.3 Extracció i informatització de les dades».
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Com a mostra de les notes d’aquest tipus, es poden consul-
tar les entrades ! guera, mongetera o presseguer, a banda de 
l’exemple consignat a continuació:

arròs3 n"m  [DIEC2-E; MASCLANS]
NOTA: PELL2000-3 recull els noms següents per a tipus d’arròs: balilla, bell-lloc 
(belloc; DIEC2-E recull ben lloc), bomba, bombó, estirpe, francès, sénia i sollana. 

6.4  Precisions sobre etimologia, evolució lingüística 
o variació dialectal

Una part signi! cativa de les notes conté informació comple-
mentària sobre l’etimologia, la procedència o l’evolució dels 
noms documentats. En el cas de manlleus sards o italians pro-
cedents de l’alguerès, aquestes notes s’han inclòs sistemàtica-
ment, perquè s’ha valorat que es tracta de la variant dialectal 
catalana més diferenciada i probablement menys coneguda 
per a la majoria dels possibles lectors.

Per exemple:

agrelles n"f"pl  [PARDO1930]
NOTA: El nom sapo (o sàput), present en la denominació agrelles de sapo, és una 
forma molt estesa en català occidental. 

boixac n"m  [DIEC2-E; MASCLANS]
NOTA: 1. Per a una anàlisi de l’evolució lingüística gojat>bojac>boixac i les di-
verses variants, vegeu Veny, J. «L’equivalència acústica B=G en català: els casos 
de bolerany ‘remolí’ i boixac ‘galdiró’, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 
XVIII, 1989, p. 101-127.
2. La denominació llevamal és la forma origi nà ria de llevamà, motivada per les 
propietats curatives de la planta. 

farigola1 n"f  [DIEC2-E; MASCLANS]
NOTA: La denominació tomello probablement és una adaptació de l’aragonès 
antic tomiello, freqüent en valencià. DIEC2-E sí que recull tomell. 

ortiga gran n"f  [DIEC2-E; MASCLANS] 
NOTA: Vírtiga-vírtiga és un nom alguerès provinent del sard (logudorès) bértiga. 

7. El recull de fotogra! es 

Com a complement del recull de noms compilats que cons-
titueixen la informació del cos del diccionari, el llibre incorpo-
ra un recull de fotogra! es. La selecció d’imatges respon a una 
tria de noms que els autors han volgut destacar ja sigui per la 
relació de les denominacions amb la morfologia (campaneta 
blava, planta de les plomes), l’ecologia (julivert de mar, reben-
tapedres), els usos remeiers (herba de la tos, herba del mal 
estrany), o la vinculació al territori (conillets de Montdúver, 
genciana del Pirineu), ja sigui per l’interès etnobotànic (este-
pa oliera, nap del diable) o comercial (# or de cervesa, toma-
ques del penjollet) que presenta la planta en concret.

En els peus de les fotogra! es apareixen, en la línia superior i en 
un cos de lletra més gran, els noms que s’han triat com a petita 
mostra de la riquesa i les curiositats lèxiques, per ordre alfabètic. 
En la línia inferior i en un cos de lletra més petit, es dóna la in-
formació necessària per a poder recuperar l’article terminològic 
en el cos del diccionari, a partir del terme principal en català. 
Per a fer-la més completa, s’indica també el nom cientí! c pre-
ferent que consta en l’article corresponent (però sense esmen-
tar-ne el nom d’autor, per simpli! car la consulta de l’índex).

En el cos del diccionari, els articles terminològics per als quals 
existeix una fotogra! a s’indiquen amb una icona d’una cà-
mera fotogrà! ca ( ) que apareix en el nom que encapçala 
l’article, darrere de l’enu me ració de fonts. 

Per exemple:

angelets5 n"m"pl  [MASCLANS] 

Complementàriament, per a facilitar l’accés a la informació del 
recull de fotogra! es, s’ha inclòs un índex que permet localit-
zar en quina pàgina del plec d’imatges (numerat amb xifres 
romanes) apareix un tàxon concret. Com que el lector hi arri-
barà, probablement, adreçat des del cos del diccionari (gràcies 
a la icona de la càmera fotogrà! ca al costat del terme princi-
pal), l’entrada de l’índex s’ha confeccionat a partir d’aquest 
nom català, juntament amb el nom cientí! c preferent. En la 
línia inferior s’apleguen, per ordre alfabètic, els noms sinò-
nims posats en relleu en el peu de foto. 

Per exemple:

En el cos: 

corona de rei4 n"f  [DIEC2-E; MASCLANS] 

En els índexs: 

corona de rei4; Saxifraga longifolia subsp. 
 longifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XIII
  herba de cingle; rebentapedres; rosa de roc; 

trencapedres

8. Una mirada cap al futur

Com bé explica el director cientí! c, Joan Vallès, en la presen-
tació d’aquest llibre, un projecte com Noms catalans de plan-
tes, bastit al llarg d’una trajectòria de més de dues dècades, 
ha mirat sempre cap al futur, sustentat en la sòlida base de la 
llarga tradició ! tonímica en llengua catalana, però alhora en 
contínua adaptació als canvis que ha portat el progrés tecno-
lògic i l’evolució de la transmissió de coneixement en la socie-
tat de la informació.
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Aquesta obra, Noms de plantes. Corpus de ! tonímia catala-
na, neix, doncs, amb plena voluntat de continuïtat i creixença. 
Deixa volgudament la porta oberta a les possibilitats actuals 
(o futures) que el progrés tecnològic i el treball en col·laboració 
puguin posar al nostre abast per a aprofundir la recerca duta 
a terme i ampli! car la difusió dels resultats obtinguts. 13

En el moment de fer realitat aquesta publicació, desitgem que 
el llibre resulti d’interès i sigui útil a tots els lectors. Esperem 

13 informacio@termcat.cat
14 nomsdeplantes.corpus! tonimia@gmail.com

també que els errors o les incomplecions que hi puguin tro-
bar consultant-lo ens permetin d’anar-lo esmenant dia a dia. 
Per això els agrairem ben sincerament que facin arribar tots 
els suggeriments que considerin que poden millorar aquesta 
obra al TERMCAT13 i als autors,14 mitjançant les adreces elec-
tròniques respectives.

TERMCAT
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