
ELS NOMS CATALANS

DE LA CUERETA (Molacilla alba)

La Motacilla alba es un ocell de moviments molt graciosos i que pren
molta confianca amb l'home. Desperta arreu viva simpatia i es conegut amb
una gran varietat de noms, generalment afectius, perb de forma i d'origen
molt diferents, que han estat estudiats per diversos lingiiistes.

La replega de noms d'ocell es sempre mes dificil que la d'altres branques
del vocabulari, perque els subjectes interrogats moltes vegades responen
amb incertitud, i perque molt sovint un mateix nom designa especies distin-
tes d'ocells. Cal, doncs, intentar de comprovar totes les informacions, i hom
no s'ha d'estranyar que els lexicbgrafs hagin hagut sovint de rectificar-se
els uns als altres.

De l'avifauna catalana i els seus noms hi ha tres llibres de conjunt im-
portants : l'opuscle Els ocells amics, del poeta J. M. DE SAGARRA, que amb
gran amenitat i claredat tracta de la cuereta a les pags. 69-70; el vocabulari
d'A. SALLENT, Els noms dels ocells a Catalunya (BDC, X (1922), 54-100),
bastant ben elaborat i copios, i el recent llibre de JoAQunI MALUQUER, Els
ocells de les terres catalanes (Barcelona 1956), molt precfs i rigorosament
sistematitzat, que s'ocupa de les cueretes al volum II, pags. 10-14. Son
prou nombrosos els estudis d'avifauna comarcals o regionals; en aquest tre-
ball fern nomes referencia al d'E. VAYREDA, Fauna ornitol6gica de la pro-
vincia de Gerona (Girona 1883: citat abreujadament Vayreda, Ornit. Ger.),
al d'A. BoscA SEYTRE, Fauna valenciana , inclbs en la Geogralia General del
Reino de Valencia, dirigida per F. CARRERAS I CANDI, volum Reino de Va-
lencia , gags. 420-549 (citat abreujadament Bosca, Fauna val.), i al de J. MOLL,
Las ayes de Menorca (Palma de Mallorca 1957; citat abreujadament Moll,
Aves Men.).

De la nomenclatura de la Molacilla alba a la Romania hi ha una bona
obra de conjunt : la de RUDOLF HALLIG, Die Benennungen der Bachstelze in
den romanischen Sprachen and Mundarten (Leipzig 1933). Pel que concerneix
el domini catala, Hallig se servi principalment de les dades del mapa 594
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16 M. SANCHIS I GUARNER

de TALC, ala cuetas, i del mapa 1460 de 1'ALF abergeronnette*, comple-

tades amb les d'alguns dels diccionaris catalans d'aleshores.

L'estudi de Hallig fou prou ressenyat, comentat i ampliat a diverses

revistes : G. SACHS, RFE, XXI (1934),192-194; G. ROHLFS, ASNS, 165 (1934),
148-149; J. JUD, VR, I (1936), 152-158; M. L. WAGNER, ZRPh, LIV (1934),

745-748); i, quant al catalh, R. ARAMON I SERRA en publich una important

recensio critica (AOR, VII (1934), 253-257).
Les fonts d'informacio de Hallig per al lexic catala no eren ni nombroses

ni depurades, encara que el mapa 594 de TALC es bo, i Hallig sabe treure'n

molt de profit. Per aixb, en la seva crftica, Aramon hague de negar la catala-

nitat de bastants de les formes que Hallig esmentava com a noms catalans

de la Motacilla alba. Amb tota rao Aramon rebutja andaria (37) f pizpita,

pizpitilla (71), que son mots castellans i no catalans. Les meves dades confir-

men l'opinio d'Aramon que no pertanyen a la Motacilla alba, sino a uns altres

ocells, els segiients noms : corriol (37), polla d'aigua, polleta de riu (38), sna-

llerenga ( i no nsarllenga ) (75), eobit ( i no cbvit ) ( 81) i cotxa (82). En canvi,

crec nlancat de fonament el rebuilt que Aramon fa d'alguns altres mots citats

per Hallig com a denoininacions catalanes de la `Bachstelze', per tal corn,

encara que agunes d'aquestes formes designen ocells d'altres especies, com

es el cas de senyoreta (36), aigiierola (38), culblanca (43) i enganyapastors (5o),

he pogut comprovar que son ensems noms locals de la Motacilla alba, i en

parlo, respectivament, als nums. 48, 26, 14 i 42 del meu aplec. Algunes de

les formes que Aramon considerava inexplicades, cueza (ii), angenet (50),

co%deta i cunyic (82), son en realitat cueja , enganel, coideta i conyic, tracta-

des, respectivament, als nums. 6, 43, 9 i 23 del meu estudi.

Posteriorment ha estat publicada una copiosa relacio de norns d'aquest

ocell en el conjunt d'Espanya per 1MfARfA-LuISA SANTOS RINc6N, Noinbres

de la aguzanieves, RDTP, VII (1951), 508-517; perb moltes de les formes

d'aquest recull resulten suspectes i no poden esser admeses sense una ulterior

comprovaci6, i amb prudencia Rohlfs (Etym. 651) no volgue confiar-hi.

Suara GERHARD ROHLFS ha publicat Die hispanischen Namen der Bach-

stelze, a Etyntologica, el volum d'homenatge a von Wartburg en el seu setanie

aniversari (Tubingen 1958), pigs. 629-654. Amb la seva mestria habitual,

Rohlfs, que coneix a fons les llengues hispaniques, ha aplegat mes d'un

centenar de noms de la Motacilla alba en portugues, castella, catala i base.

Per al recull dels materials, a mes d'haver aprofitat tota la bibliografia,

Rohlfs venia replegant dades des de 1926 en els seus frequents viatges a

la Peninsula Iberica, i va completar-les amb una enquesta especial feta amb

soldats de les casernes de Salamanca i de Santa Cruz de Tenerife (1950-51).

Amb claredat i precisio Rohlfs ha classificat semanticament aquests

materials, els ha relacionats alnb els fets ara ja prou coneguts de les altres
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ELS NOMS CATALANS DE LA CUERETA 3

regions de la Romania, i ha proposat solucions, quasi sempre convincents,
dels problemes que plantejaven. En el meu treball segueixo el seu model amb
fidelitat quasi plena.

He pogut disposar d'alguns noms catalans de la Motacilla alba que
Rohlfs no havia tingut a mans, provinents generalment de les enquestes
per a l'ALPI, fetes per FRANCESC DE B. MOLL i per mi, i de la calaixera del
DCVB. En el present recull son citats trenta-set noms catalans d'aquest
ocell que no figuren a 1'aplec de Rohlfs. Vet-ne acf la relacio amb el numero
d'ordre del meu pertret : cuetina (3), cuetxa (5), cueja (6), cuallarga (12), cul-
blanca (14), galardeta (16), corcoet (19), cacauet (20), cucullet (21), Pardaleta
d'aigua (25), ocell del Pages (29), ocell del boer (3o), boera (31), Pastora (32),
pastorell (34), pastorelleta (37), pastorilla (38), Pastorulla (39), pasterulla (40),
enganet (43), Primavera (45), Pascueta (46), dameta (47), viudeta (49), saig (50),
saget (51), perpissa (52), taterrola (54), Piuleta (56), xorovit (57), xorovita (58),
titeta (59), tetina (62), tetineta (63), titineta (64), totineta (65) i pardalet de la Mare
de Diu (67), si be s'ha d'advertir que algunes de les susdites formes no son
res mes que petites variants (com els noms. 12, 14 i 62) o derivats dimimitius
(com els nums. 16, 37, 56 i 64) d'aitres d'esmentades per Rohlfs.

Cal rectificar la localitzacio que Rohlfs fa dins el domini catalb. de
colita (2 a), que es un mot castella, i, en canvi, hauria calgut manifestar la
catalanitat de les formes cugurdella (to) i curdarella (II), preses de l'ALF,
del departament frances dels Pyrenees Orientales, on la llengua autoctona
es el catala. Amb ple fonament no admet Rohlfs corn a noms de la Motacilla
alba les formes corriol (101 a de la numeraci6 del seu recull, com tambe les
quatre segdents) i sibeca (go), i hauria calgut rebutjar aixf mateix bilxac (8o)
i culblanc (io), que denominen uns altres ocells, i no importava que s'hagues
ocupat de mussolina (102), forma massa dubtosa.

Encara que el Diccionari Catala-Valencia-Balear d'ALCOVER-MOLL (citat
DCVB), en el qual treballo des de fa quinze anys, s'esforca per inventariar
exhaustivament el lexic catala, es obvi que aquest ideal es inabastable.
Insistint en la consulta de totes les fonts conegudes i amb iecerques espe-
cials, m'ha estat possible de replegar vint-i-tres noms de la Motacilla alba que
no figuren als vuit volums del DCVB ja publicats : blanqueta (17), boera (31),
coideta (9), corcoet (19), cucullet (21), cueja (6), cuetxa (5), culblanca (14), da-
meta (47), galardeta (16), guitz6 (22), ocell del boer (3o), ocell del Pages (29),
Pardalet de la Mare de Diu (67), pardalea d'aigua (25), Pascueta (46), Paste-
rulla (4o), pastora (32), pastorelleta (37), pastorilla (38), Pastorulla (39), Pica-
dora (28) i piuleta (56); denominen tambe la Motacilla alba els mots cuallarga
(12), martinet (44), piula (55) i Primavera (45), que al DCVB figuren nomes
corn a noms d'uns altres ocells.

En el vocabulari de SALLENT (BDC, X (1922), 69) s. v. cueta, horn en
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4 M. SANCHIS I GUARNER

dona corn a sinbnims les formes cotornera i mussolina, que reprodueix A. GRIE-

RA, Tresor de la Llengua, de les Tradicions i de la Cultura popular de Catalunya,

IV, 278 (s. v. cueta); probablement prengue Salient el primer d'aquest noms

de Vayreda, Ornit. Ger. 98, que dona pastoreta coturnera corn a denominacio

de la Motacilla alba. Tant cotornera corn mussolina son paraules dubtoses, i

per no haver-les pogut confirmar no les incloc en el present recull.

Hallig intenta de distingir la Motacilla alba de la Motacilla (lava, perb

Jud (VR, I, 152) i Rohlfs (Etym. 630) dubten que aquesta diferenciacio

correspongui realment a una distincio popular. Seguint la norma de Rohlfs,

en el meu treball els noms es refereixen al genere Motacilla en general, i en

primer terme a 1'especie Motacilla alba; si alguna vegada les especies M. (lava

o la M. boarula o sulphurea tenen un nom especial, ja s'hi fa constar.

I

CARACTERfSTIQUES CORPORALS

1.-Una cua molt llarga i blanca caracteritza principalment la Motacilla

alba. Es, doncs, logic, que una gran part dels seus noms procedeixin de CAUDA.

a) Son abundants les derivacions de CAUDA + sufix, i a vegades amb

doble sufixacio.
,. Cuella : kw@lc a Arles de Tec (Vallespir) (ALF).

De CAUDELLA.

2. Cueta : ku^tq a les comarques del Conflent, Rossello, Emporda,

Costa Brava, Girones, Garrotxa, Camprodon i Plana de Vic (localitats de

Catllar, Elna, la Jonquera, Figueres, Cadaques, Torroella de Montgri, Sant

Feliu de Guixols, Blanes, Amer, Girona, Banyoles, Olot, Llanars, Sant Bar-

tomeu del Grau, Vic i Centelles (ALC); Mont-ras, Bordils, Angles, Besald

i Mo116 (ALPI). koota a la meitat meridional del Pais Valencia (localitats

d'Alzira i Denia (ALC); Polinya de la Ribera, Massalaves, Llanera de Ranes,

Moixent, Beniopa, Calp, Campello i Crevillent (ALPI); Xeraco (Rohlfs Etym.

632). ku$ta a Gandia i Alacant (ALC), i a la ciutat de l'Alguer, a l'illa de

Sardenya (ALC). Forma esmentada en alguns textos literaris : #La cueta...

quan horn Ilaura un camp, va amunt i avall, seguint l'arada i cantant» (San-

tiago Colomer, Crits i veus d'animals (Barcelona 1947), 83). ((Els tres ocells

mes petits del pals son la busqueta, la cueta i el titit; son ocellets de mata

i de bardissa que segueixen la rega de l'arada i es mengen els cucs de la terra*

(Josep Pla, Les hores (El pas de l'any) (Barcelona 1953), 99).

Derivat de CAUDA + -ITTA.
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ELS NOMS CATALANS DE LA CUERETA 5

Bosch (Fauna val. 528) registra la distinci6 a Valencia entre cueta blanca

(Motacilla alba), i cueta groga (Motacilla sulphurea o boarula), especie que to

les plomes de la cua de color groc; aquesta especie rep el mateix nom a Girona

segons Vayreda (Ornit. Ger. 99) i a Migjorn Gran (Menorca), segons Salient

(BDC, X, 69).

En canvi, al mateix Migjorn Gran la Motacilla alba es anomenada cueta

de frare, segons Salient (BDC, X, 69) i el mateix nom to a Granollers, segons

Santos Rinc6n (RDTP, VII, 510); com fa veure Rohlfs (Etym. 645), la referencia

a un clergue es molt frequent en les denominacions d'aquest ocell : en llombard

fratin 'fraret', en sicilih parrineddu 'capella', en basc apeztxori 'ocell del Ca-

pella', en cast. ama de cura.

A Polinya (Ribera de Xuquer) la Motacilla alba es anomenada coeta

d'all koota d Al (ALPI). L'all o bulb de la liliacia Allium sativum, to una cua

o peduncle prou llarga, com aquest ocell.

2 a. Colita , que Rohlfs consigna (Etym. 632) com a nom de la Motacilla

a Vergel (prov. Valencia), es una forma errbnia. Al Verger (Marquesat de

Denia, prov. Alacant) hom parla nomes valencia, i aquest ocell es anomenat

segurament coeta (com a la contigua Denia); un deficient informador feu a

Rohlfs una traducci6 artificiosa al castella colita, dim. de cola, de la forma

cueta, que literalment significa 'cua petita'.

3. Cuetlna : a Sueca (Ribera de Xuquer) (DCVB).

De CAUDA + -ITTA + -INA.

4. Cuet6 : nom de la Motacilla (lava, que to la cua mes curta que la M.

alba, a Altea (la Marina) (Salient, BDC, X, 69).

De CAUDA + -ITTA + -ONE.

5. Cuetxa : ku$tq a Agullana (Alt Emporda) (ALPI).
Derivat de CAUDA amb el sufix vulgar -etxo, -etxa, de valor despectiu

diminutiu, i d'origen no aclarit. Coromines (VII CILR, I, 136) admetria

que el sufix mallorquf -etxo pogues esser una despulla mossarabiga (< -Ycru),

perb aquesta hipbtesi del mossarabisme no es valida per a explicar una forma

pirenenca.

6. Cueja : kuotg a Ripoll (ALC).

Sembla una deformaci6 de cuetxa (5) per contaminaci6 del verb cuejar

'remenar la cua'.

7. Cuera : a Manresa i Suria (Bages) (Salient, BDC, X, 68), Forma

usada literariament: ((El rossinyol ploma-terrosa i la cuera coll-humit pel

plany... els dos ocells que d'afinats es vanten, comencen un piuleig» (J. M. de

Sagarra, El Comte Arnau (Barcelona 1949), 198).

De (AVIS) *CAUDARIA; Rohlfs (Etym. 632) dubta si identificar-la amb

cuera 'dona que fa coes postisses' (DCVB), perb no es veu cap motiu per a

aquesta personificaci6.
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6 M. SANCHIS I GUARNER

8. Cuereta : kugrotg a les comarques de la Garrotxa, Emporda, Bages,

Valles, Barcelones i Conca de Barbera (localitats de Besalu, Llofriu, Baga,

Avinyo, Terrassa i Montblanc (Salient, BDC, X, 68), Manresa (ALC), i

Cornelia de Llobregat (ALPI). Apareix en textos literaris «Cruxen pel camp

les orenetes, pels frescos solchs les cuaretes> (J. Verdaguer, Jovenivoles,

O. C., XXIX, 221), <Rumbejant i fent mes postures que una cuereta»

(Narcfs Oiler, Figura i 5aisatge, O. C., VIII, 207); (Una cuereta que envestia

amb insuperable elegancia els mosquitets que volaven entre els creixems*

(Prudenci Bertrana, L'Hereu (Barcelona 1947), 26); <Dolca i humil com una

cuereta* (J. M. de Sagarra, El Comte Arnau (Barcelona 1949), 42).
Derivat de cuera (7) amb el sufix diminutiu -eta < -ITTA.

Els ornitblegs donen noms distints a les diverses especies de motacfl-

lides, i aixf Maluquer (Ocells cat. II, 12), a mes de la cuereta blanca (Motacilla

alba), esmenta la cuereta endolada (M. alba yarrelli), la cuereta torrentera

(M. cinerea) i la cuereta groga (M. flava); perb, si be la primera i la darrera

son noms populars, les altres dues semblen denominacions erudites. Salient

(BDC, X, 68) havia registrat tambe el nom de cuereta groga per a la M. flava,

a Bellver (Urgell), amb una mimologia del seu cant : #Cava, cava sense vi,

fes-me un tros com un llencol<>. El DCVB cita la cuereta teuladina (M. boa-

rula), molt semblant a la groga (V. teuladina, num. 27).

9. Coideta : nom de la Motacilla alba, i coideta groga, nom de la M. (lava,

a Alcanar (Montsia), noms registrats per Salient (BDC, X, 66).

Rohlfs (Etym. 632) interpreta assenyadament coideta com una deformacio

local de cuereta (8) per contaminacio del verb cuidar.

1o. Cugurdella : kugurdole a Ribesaltes (Rossello) (ALF).

Moll (DCVB, III, 816) explica plausiblement aquesta forma com a va-

riant de *cuardella, amb -g- infixa per a evitar el hiatus; *cuardella deriva

de CAUDA amb els sufixos -ARD i -ELLA; el provencal to tambe la forma cou-

gardelo (ALF 146o, 784).

11. Curdarella : kurdgrOic a Illa de Tet (Conflent) (ALF).
Forma de dificil explicacio. Potser es tracta d'una deformacio de *cuar-

della (10), amb metatesi de -rd- per a evitar el hiatus en cua, i una -r- an-

tihiatica davant el sufix -ella. Cal rebutjar, com fa Rohlfs (Etym. 633),

1'encreuament amb corder, que no to cap sentit.

b) Hi ha algun cas de composicio de CAUDA + adjectiu.

12. Cuallarga : kualdrga a Encamp (Andorra) i kugldrgq a Arles de Tec

(Vallespir) (ALPI). Al DCVB figura com a nom d'uns altres ocells no mota-

cillids. En cast. l'anomenen tambe colalarga.

De CAUDA LARGA.
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2.-En algunes formacions la paraula CULU ha substituit CAUDA.

a) Hi ha derivacions de CULU J- sufix.

13. Culeta : kul^tg a Oleta (Conflent) (ALF).

Derivat de CULU + -1TTU i feminitzat.

b) Hi ha composicions de CULU + adjectiu.

14. Culblanca : kulbldukc a Llo (Cerdanya francesa) (ALPI). En fr. hi

ha tambe la forma culblanc i en cast. culiblanco.

De CULUS + BLANK i feminitzat.

14 a. Culblanc , que Rohlfs (Etym. 633) registra entre les denominacions

de la 'Bachstelze', sembla no referir-se pas a aquest ocell. Salient (BDC, X, 69)

havia esmentat aquesta forma corn a nom de la Motacilla oenante L., Saxi-
cola L., ocell de la famflia dels tiirdids, que tambe pren gran confianca amb

1'home. Al DCVB culblanc figura denominant diverses especies d'ocells tur-

dids i hirundinids, peril no motacfllids.

3.-La cua de la Motacilla alba, a mes de llarga, es molt alzinada, i fa

que aquest ocell tingui una silueta ganxuda en peonar.

15. Gafarda : a Valencia, segons Bosch (Fauna val. 536); horn hi dis-
tingeix la gafarda blanca (Motacilla alba) i la gafarda groga (M. sulphurea).

F. Ferrer Pastor (Diccionari de la Rima, Valencia 1956, pag. 330) tambe

registra gafarda corn a sinonim de 'pastorella'.

Sembla derivat de gala amb el sufix -ard. Amb uns altres sufixos ha estat
derivat gafarr6, nom d'un altre ocell fringfilid (Moll, DCVB, VI, 117) germ.

del prov. galaroun nom de planta i galferoes nom de peix (Barbier, RLR,
LXVII, 316). L'etimologia de gala es incerta i sembla esser mot genuf
de l'occita i del catala. Coromines (DCEC, II, 6o9), encara que no rebutja
el suposat etim gbtic *GAFFA, prefereix l'Arab QAFcA 'contracta, arrufada,
entortolligada'; a l'hrea lexica de gafarda i galarr6 escau molt una etimologia
arb.biga. Rohlfs (Etym. 634) vol explicar la relacio amb gala 'peca corbada
per a subjectar, grapa', per 1'erecci6 de la llarga cua d'aquest ocell, i addueix
el nom dialectal cast. rabocandil, que presenta la mateixa methfora. Sembla
no haver-hi prou fonament per a relacionar gafarda amb agafar, verb de la
mateixa etimologia que gala, alludint a la dificultat d'agafar aquest moixb
(V. enganyapastor, num. 41).

16. Gafardeta : a Valencia, segons Bosch (Fauna val. 528); nom de les
especies Motacilla alba i M. sulphurea, si be, segons Sallent (BDC, X, 69),
nomes designa la M. sulphurea, que es mes petita.

Derivat de gafarda, amb el sufix diminutiu -eta (< -ITTA).
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4.-El color blanc de la cua es una altra de les caracteristiques corporals

mes sobresortints de la Motacilla alba. Es, doncs, natural que diverses deno-

minacions seves continguin 1'adjectiu BLANK.

a) A vegades es tracta d'una derivacio de BLANK amb un sufix.

IT Blanqueta : a Lleida (Sallent, BDC, X, 6i).

De BLANK + -TTTA. Forma parallela al port. alvela.

b) D'altres vegades ha estat feta una colnposicio de part del cos + ad-

jectiu de color, com en la forma culblanca, abans esmentada amb el num. 14.

II

MOVIMENTS DEL COS

1.-La seva manera de caminar, amb rapids i graciosos moviments del

cos i de la cua, ha donat origen a moltes denominations de la Motacilla alba.

En alguns dels seus noms semblen haver participat etims allusius a

les potadetes de l'ocell en peonar.

i8. Cuscueta : kuskuotq a Sant Hilari Sacalm (Guilleries) i Granollers

(ALC) i Llinars del Valles (ALPI). El DCVB registra tambe el nom de cus-

cueta groga per a 1'especie Motacilla boarula o sulphurea.

El segon component d'aquesta forma sembla esser cueta 'cua petita'; i en

la seva primera meitat, segons considera Rohlfs (Etym. 636), podria haver-hi in-

tervingut el mot coca 'potada'. Perb si tenim present que el mot coca < C.ALCE

potser no es patrimonial del catala, sing un manlleu del castella coz (DCVB),

qui sap si convindria de relacionar el nom de la bellugadissa cuscueta amb

diverses variants comarcals del mot pessigolles amb cost- (com ara son cosqui-

nogues, cosquelles , coscanelles, cosconelles, cosquerelles, etc.), que deriven d'un

radical K-S-K de formacio expressiva (Moll, DCV B, VIII, 254, i Coromines,

DCEC, I, 924).
r9. Corcoet : korkoot a Peniscola (Baix Maestrat) (ALPI).

Sembla una variant fonetica de *cuscuet, Inasculinitzacio de cuscueta (r8).

Es tractara d'un simple cas de rotacisme mes tost que d'un encreuament

amb mots corn corcova o corc, que no hi tenen cap lligam semantic.

20. Cacauet : kakaw$t a Amposta (ALPI) i Tortosa, on, segons el DCV B,

el cacauet blanc, que sembla esser la Motacilla alba, es distingeix del cacauet

groc, que correspon a la M. flava.

Cacauet, diminutiu de cacau, designa el fruit de la planta Arachis hypogea,

i es mot d'origen america, del nahuatl KAKAWA. Probablement 1'etimologia
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popular ha substituit amb el nom d'aquesta papilionacia molt conreada a
les hortes del Delta de 1'Ebre, el mot corcoet, *cuscuet (i9).

21. Cucullet : kukutgt a Bot (Terra Alta) (ALPI).
Probablement es tracta d'un encreuament de *cuscuet (i9) amb cuculla,

o tal vegada amb cucullada, forma tortosina del nom d'ocell cogullada.
22. Gultz6 : gi2o a Barcelona , Terrassa i Manresa (Rohlfs, Etym. 632).
Derivat diminutiu de guitza 'potada', mot d'etimologia desconeguda, tal

vegada onomatopeia. Rohlfs (Etym. 636) fa veure que guitzer, un altre derivat
de guitza, significa 'malintencionat, picardi6s', accepci6 molt escaient per a
aquest ocell entremaliat (V. enganyapastor, num. 41).

2.-Altres vegades el caracteristic bellugament de l'ocell es expressat
per derivats de CUNNUS, amb el sufix -Yccu.

23. Conyle : nom de la Motacilla (lava al Conflent (DCVB).
24. Conic : nom de la Motacilla flava a Girona (Vayreda, Ornit.

Ger. ioo).
Les vacillacions en la palatalitzaci6 de la geminada NN s6n frequents

en catala (Moll, Gram. hist. cat., § 136).
24 a. Conic : nom de la Motacilla flaveola consignat per Salient, BDC,

X, 67, i reproduit per Griera Tresor, III, 153, forma que segurament no 6s
res m6s que una transcripci6 de conic amb l'accentuaci6 equivocada.

3.En les llengiies romaniques hi ha denominacions de la Motacilla alba
allusives a la seva manera de peonar o de volar. Hom ha considerat que
pertanyia a un tal grup de noms d'aquest ocell una denominaci6 catalana
que errbniament li havia estat atribuida, derivada del radical de c6rrer.

24 b. Corriol : que Hallig (37) inclogu6 entre els noms catalans de la
Motacilla, perque el Dice. Cat. de Lab6rnia (ed. 1864, I, 449) el donava com a
sinbnim de 'pastorella', 6s en realitat el nom d'altres ocells de riu i d'aiguamoll
del genere Charadrius. Aramon (A OR, VII, 254) admet6 les dades de Hallig,
perb Rohlfs (Etym. 651) les rebutja explfcitament en vista de les informa-
cions de Salient (BDC, X, 67) i del DCVB, III, 6o1; el Dicc. Enc. Cat. Salva
(edici6 1930, I, 887), basat en el Labernia, ja duu la rectificaci6 escaient.

III

FORMA DE VIDA

El nom de la Motacilla alba manifesta sovint determinate aspectes de
les formes de viure aquest ocell : el lloc d'estada, la manera d'alimen-
tar-se, les relacions amb 1'home, etc.
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I.-I:s ocell terricola que habita principalment als conreus de les terres

obertes.

a) Com que la Motacilla prefereix la proximitat dels rius que li for-

neixen insectes aquatics, ocorre que el mot AQUA figura en molts dels seus

noms.
25. Pardaleta d'aigua : pardaleta d dpya a Ain (Serra d'Espada, pro-

vincia Castello (ALPI).

Pardal < llati PARDALUS < grec aapSaXoc, es el nom valencia generic

dels ocells. En aragones hi ha la mateixa formacid pajarica de agua, i en italic.,

uccello dell' acqua.

26. Algiierola : Hallig (38) i Rohlfs (Etym. 640) inclogueren aquesta forma

entre les denominations catalanes de la Motacilla alba, perque la van treure

de 1'ALC, mapa 594, punt 4, er algwarola . Pero no s'adonaren que el punt 4 de

1'ALC correspon a Viella, Vila de la Vall d'Aran, on, com es sabut, el catalh

no es autbcton, sine que el parlar vernacle es l'aranes, un subdialecte gascb.

Tanmateix, encara que Viella no pertanyi al domini linguistic catala, es pal-

mari que aiguerola < (AVIS) *AQUARIOLA eS un mes dels nombrosos catala-

nismes de que es farcit el lexic aranes, per tal com obeeix lleis alienes a la

fonetica histbrica del gasco i s'ajusta a les del catala. Per altra banda,

al DCVB, II, 171, figura aiguerola, nom paliares (algwerola Esterri d'Aneu,

algwerole Sort, algwarola Senterada) d'un ocell de riu semblant a la piula

perb negre, i cal recordar que la piula (Anthus campestris) es l'aitre genere de

la famflia dels motacillids. Apareix esmentat en textos moderns : «L'aigue-

rola, d'ala grisa, pit blanc i cua negra, que tot sovint passava amunt i

avail, rabent com el llamp» (Joan Lluis, Records de la meva vida de pastor

(Barcelona 1955), 47).

b) La Motacilla es moixo que viu a les planes conreades, sobretot prop

dels pobles i les masies. Un dels noms que li han estat atribuits indica que

saltirona damunt les teulades.

27. Teuladlna : sinbnim de 'cuereta groga', citat per Vayreda (Ornit.

Ger., loo) i reproduit per Salient (BDC, X, 69) i Griera (Tresor, IV, 277).

Rohlfs (Etym. 277) la inclou entre les formes dubtoses. El DCVB, III, 812,

esmenta la cuereta teuladina (8).

Teuladi es el nom valencia del 'pardal' (Passer domesticus). Derivat de

teulada (< TEGULA + -ATA) + -INU.

2.-La manera de prendre l'aliment sembla haver inspirat tambe alguna

denominacib de la Motacilla alba.

28. Picadora : a Roses (Emporda), segons Rohlfs (Etym. 641).
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Rohlfs interpreta aquest nom de la Motacilla alba com una accepci6 se-
cundaria de picadora 'pala de picar la roba en rentar-la' (DCVB), per tal
com presenta exactament el mateix proces semantic que battelessive, nom
normand d'aquest ocell, el qual tambe es anomenat en fr. lavandiere, castella
lavandera, portugues lavandeira. Pero dins el domini linguistic catala no he
trobat cap rastre de Ilavanera, llavadora (ni tampoc dels sindnims bugadera,
rentadora) com a nom d'ocell. En canvi, s6n molt nombrosos els noms cata-
lans d'ocell derivats o compostos de Pic i de picar, mots d'origen onomatopeic
(com pica, picot, picarassa, picard6, picornell, Pic-bastard, picaaranyes, pica-
carrasques, picacireres, picafigues, picapalles, picapinyes, pica-roques, pica-so-
ques, picavern, etc.). No sera picadora simplement la forma femenina de 1'ad-
jectiu picador 'el qui pica', allusiva a la manera d'ingerir 1'aliment aquest
ocell que es menja els cuts que troba pels conreus en peonar-hi?

3.-Una altra caracteristica molt accentuada de la Motacilla alba es la
gran confianca que pren amb l'home.

a) l:s un ocell que peona molt i sovint segueix el llaurador de ben prop.
29. Ocell del pages : ggs¢t dgl pg-*4s a Formiguera (Vail del Capcir)

(ALPI). Formacions semblants s6n el prov. louraire, el cast. labradora, etc.
30. Ocell del boer : usol dcI bug a Taurinya (Conflent) (ALPI).
Boer o bouer (< BOARIU) es el 'pages que llaura amb un parell de bous'.
31. Boera : buorg a Banyuls de la Marenda (Vallespir) (ALPI).
Femeni de boer (< BOARIU). En port. hi ha boeira, en cast. boyera, en

prov. bouyero, en it. bovarina, etc.

b) La Motacilla alba s'acosta molt als ramats i als pastors, vora els
quals sol peonar confiadament. El mot PASTORE ha estat extraordinariament
fecund en la nomenclatura catalana d'aquest ocell, generalment en formes
femenines derivades amb sufixos diminutius. Tambe a Franca, segons co-
menta Hallig (59 ss.), va estenent-se 1'area del nom bergeronnette.

32. Pastora : past¢ra a les Escaldes (Andorra) (ALPI).
33. Pastoreta : pastoreta a les comarques del Pallars, Urgell, la Noguera,

Ribagorca, Segria, Baix Cinca, Ribera d'Ebre, Morella i Maestrat (localitats
d'Esterri d'Aneu, Oliana, Artesa de Segre, Balaguer, Benavarre, Lleida, Alcar-
ras, Fraga, Flix i Morella (ALC); Senet de Barraves, Valencia d'Aneu, Rialb,
Senterada, Guardia de la Conca, Organya, Castel16 de Farfanya, Pobla de
Benifassa i Vilar de Canes (ALPI). pgsturotg a la Pobla de Lillet i Calaf (ALC)
i a Formiguera, Campdevanol i Sant Bartomeu del Grau (ALPI). Vayreda
(Ornit. Ger. 98) 1'anomena pastoreta cuturnera.

De PASTORE + -ITTA, com el prov. pastoureto, nord-it. pastureta, paral-
lel al fr. bergeronnette.
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34. Pastorell : pgsturel a 1'Emporda i al Valles (DCVB). Figura en

textos literaris : #D'ocells... es temps de sa passa no dura gaire. Aviat no hi

haura sino pastorells» (J. Ruyra, La Parada (Barcelona 1947), 20); «Aquells

ocells ... peonant i saltironant ... s'entretenien a cercar per terra els grans de

pants ... Va dir en Xaneta : -... Son pastorells.» (Ibid., 92).

Masculinitzacio de pastorella (34)•

35. Pastorella : pestur$lg a les comarques de la Cerdanya, Bergueda,

Solsones, Bages, Valles, Penedes, Camp de Tarragona, Conca de Barbera i

Priorat (localitats de Sallagosa, Puigcerda, Berga, Avinyo, Igualada, Santa

Coloma de Queralt, el Vendrell, Vilafranca del Penedes, Vilanova i la Geltru,

Tarragona, Alforja, Montblanc i Valls (ALC), i Bolvir, Clariana de Cardener,

Santpedor, Viladecavalls del Valles, la Granada i Roda de Bera (ALPI).

pastor$la a Bassella i Cala de l'Ametlla (ALPI). pastorale a la Seu d'Urgell

i Falset (ALC). pastor$lg a Alas (ALPI). Forma que figura ja al Dicc. llatf-

catala-castella d'ANTONIO NEBRIJA (ed. Barcelona 1585, fol. 8o) : <Pastorella,

ocellet : Motacilla : Pezpita o chiriuia*. Apareix tambe en textos literaris

moderns : #La pastorella dolca, Francesch la vol seguin> (J. Verdaguer, Sant

Francesch, O. C. XV, 70); ((La pastorella... com si la pobrissona sofrfs del cor,

notareu que tota ella es presa d'una mena de tremolor que la fa brandar la

cua esvelta a petites batzegades» (Ramon Garriga, Crits i veus del animals

(Barcelona 1947), 47).
De *PASTORPLLA, forma diminutiva afectiva que ha originat tambe el

prov. Pastourelo, nord-it. pastorela, cast. Pastorcilla, etc.

Sallent (BDC, X, 85) esmenta una pastorella cendrolla 'ocell de coll blanc

i corbatf negre', localitzada a Terrassa, i Griera (Tresor, XI, 194), en repro-

duir la infonnacio, li altera el nom adjectiu, pastorella cendrosa.

36. Passorella : pasorola a Amposta (Baix Ebre) (ALPI), pasorolg a

Vinarbs (Baix Maestrat) (DCVB).

D'un encreuament de pastorella amb passerell.

37. Pastorelleta : pgsturgbotg a Vimbodf (Conca de Barber, (ALPI).

De PASTORE + 4LLA + - ITTA; un altre cas de doble sufixaci6 com

cuetina (3), cuet6 (4).

38. Pastorilla : pastorila a Mequinensa (Baix Cinca) i Alcala de Xivert

(Baix Maestrat) (ALC), a Mont-roig de Sio (Segarra) i Orpesa (Baix Maes-

trat) (ALPI). pasturila a Tarrega (Urgell) (ALC). pasturflg a Bell-Iloc d'Ur-

gell i Aspa de les Garrigues (ALPI). pasturile a Santa Coloma de Queralt

(ALPI).

De PASTORE + -ICULA corn ja Hallig feu veure (48). No son fonamentats

els escrupols d'Aramon (A OR, VII, 256), que considera pastorilla mes aviat

un nom de derivacio o d'influencia castellana, perque, a part que en castellh

la forma que hi ha es pastorcilla, en catalh abunden les formacions amb -ICULU,
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-ICULA, com conill, perill, vencill, bresquilla, cruilla, falcilla, Iorquilla, madrilla,
nadilla, Cabanilles, Torrilla, etc. (Moll, Gram. hist. cat., § 400).

39. Pastorulla : pastorfila a Eger (la Noguera) (ALC). pgsturG a a Asco
(Ribera d'Ebre) (ALPI).

De PASTORE + -UCULA, sufix diminutiu bastant actiil en catala (comp.
aiguarull, casull, gar bull, Peiill, agulla, cagarulla, cantarulla, caperulla, capulla,
macarulla, etc. (Moll, Gram. hist. cat., § 433).

40. Pasterulla : pasterlla a les Borges Blanques (les Garrigues) (ALC).
Deformacio de Pastorulla per encreuament amb Pastera.

c) Encara que acompanyi el pastor de tan a prop, la Motacilla alba

es un ocell de mal agafar, perque la seva gran agilitat de moviments li permet

de defugir l'home, enganyat per aquella familiaritat. Diversos noms d'aquest

moixo provenen del verb *INGANNARE.

41. Enganyapastor : eggagapasto a Peralta de la Sal (Llitera) (ALC) i
la Pobla de Roda (Ribagorca) i Sant Esteve de Llitera (ALPI). eggagapastor
a Aiguaviva d'Arago, Vistabella del Maestrat i Cassinos (Camp de Llfria)
(ALPI). aggagapasto a Alcora (ALPI).

Identica composicio presenten els noms de la Motacilla alba en l'aragones
i el cast. enganapastor, l'occitb enganapastre, l'italia meridional, etc. Enganya-
Pastor es tambe el nom d'un altre ocell caprimlilgid.

42. Enganyapastors : eggagapastos a Benavarre (Ribagorga), Valljun-
quera (Baix Arago) i Cinctorres (Morella) (ALPI). aggagapastos a Mequi-
nenca (Baix Cinca) (ALPI) i Calasseit (Baix Arago) (ALC). aggagepastgs a
Maella (Baix Arago) (ALC). aggalnapastos a Gandesa (Terra Alta) (ALC).
Figura al Diccionari valencia de Marti Gadea, 343.

Variant d'enganyapastor amb pluralitzacio del segon component.

43. Enganet : aggenot a Tremp (ALC i DCVB, IV, 951); aggan$t a
Pont de Suert (ALPI i Griera Tresor, I, 205).

Probablement es tracta d'un derivat d'engan, variant d'engany. En el
pallares horn ha arribat a considerar normal el resultat no palatal de NN (Co-
romines, BDC, XXIII, 255).

IV

RELAC16 AMB EL TEMPS

Molts dels noms dels ocells, segons es sabut, fan referencia a 1'epoca de
llur arribada o a les variacions meteorolbgiques que presagien.

1.-L'especie Motacilla alba viu sedentaria i nia al Principat i al Pais
Valencia en general, si be nomes hiverna a les Balears i a la zona interior del
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Pais Valencia de llengua castellana. Alludint al temps de la seva arribada,

la seva denominacio ha estat relacionada amb Sant Marti, la festa del qual

s'escau el io de novembre, quan comenca el fred, i per aixb es anomenada:

pdjaro marlin, martin del rio, martinico , martinete (efr. Rohlfs, Etym. 647).

44. Martinet : martinet a Toris (a la frontera linguistica, prov. Valencia)

(ALPI). Al DCVB figura com a nom d'uns altres ocells. En cast., a mes de

les formes susdites, horn l'anomena sanmartin.

2.En canvi, 1'especie Motacilla /lava es estiuenca a totes les terres

catalanes (Maluquer, Ocells, cat. II, 13), i to alguns noms que es refereixen a

la seva arribada amb el bon temps a la primeria d'abril.

45. Primavera : primgbOrq a Sant Marti de Sesgueioles (Alt Anoia)

(ALPI). Al DCVB figura com a nom d'altres especies d'ocells.

46. Pascueta : pgskuftg a Castelltercol (ALC i ALPI).

Probablement es un derivat diminutiu afectiu de Pasqua, temps d'arri-

bada d'aquest moix6. Caldria haver esperat llavors la pronlincia pgskw$tp,

perb ALC i ALPI coincideixen a no transcriure diftong; tal vegada el hiatus

es atribuible a la influencia del sinonim cueta (2).

V

PERSONIFICACIONS

Corn que es familiaritza molt amb els humans, la Motacilla alba es

designada sovint amb noms de persona. Ja han estat esmentats boera (31),

pastora (32), etc., al-lusius a 1'home que acompanya; perb la majoria d'aquestes

denominacions personificades fan referencia a 1'elegant bellugueig i al continu

peonar de l'ocell.

1.-Les personificacions mes frequents son derivats afectius de noms

apellatius de la 'dona', que posen de manifest la presumpcio femenina.

47. Dameta : dgmotg a Salses (Rossello) (ALPI). En fr. tambe es ano-

menada damette, i en prov. damiseleto.

48. Senyoreta : segor$ta a Sagunt (ALC). En castella se'n diu tambe

sen"orita.

49. Viudeta : bipdft a Cabestany (Rossello) (ALPI).

2.-A Mallorca a vegades la Motacilla alba ha estat personificada amb

el nom del saig (< SAGIO, REW 7507), mot que en mallorqui designa ' 1'algut-

zir', fent allusi6 al continu anar i venir d'aquest personatge pobleta.
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50. Saig : slit a Sineu i Campos (ALPI) i Petra i Llucmajor (DCVB).
Forma documentada en textos dialectals mallorquins : *Verderoles, busquets,
says, caderneres y terroles, passarells, gorrions, pinsans, aucellets de tota
casta, volan y passan cantant* (Aliatar, Un cassad6 de beguda, *L'Ignorancia*
(Palma de Mallorca, 24 abril 188o), num. 45).

51. Saget : a Manacor (calaixera del DCVB).
Diminutiu de saig : SAGIO + -ITTU.

VI

ONOMATOPEIES

Una bona part dels noms de la Motacilla alba , com ocorre amb tants
d'altres ocells, to un origen onomatopeic.

1.Per tal de manifestar la vivacitat i el ritme dels moviments de la
Motacilla alba, hom l'anomena repetint un radical de creacio expressiva.

a) Alguns dels seus noms deriven de Pis-Pis, de la combinacio conso-
nAntica PsP (Coromines, DCEC, III, 817), que expressa el seu bellugueig.

52. Perpissa : perpisa al Pinos (Vail de Novelda) (ALPI).
Sembla esser el mateix mot que el sicilia pisjisa, germa del cast. pizpita,

port. Pespita.

52 a. Pispita , forma atribuida a Valencia per Santos Rincon (RDTP,
VII, 513, 516), perb que fretura de comprovacio en vista que una tal
forma castellana no figura a cap vocabulari valencia.

b) Uns altres noms procedeixen de TA-TA, creacio elemental expressiva
del caminar ritmic.

53. Tatarola : tgtgr¢1q a Palma de Mallorca i Llucmajor (ALC).
Hallig (36) considerava tatarola derivat de tail, mot que en el llenguatge

infantil de Mallorca es el nom del 'cavall'; en realitat, segons feu veure Ara-
mon (A OR, VII, 256) ambdues formes tenen un mateix origen onomatopeic.

54. Taterrola : a Llucmajor (calaixera del DCVB).
D'un encreuament de tatarola amb terrola, variant mallorquina de terre-

rola 'alosa'.

2.-La majoria de les onomatopeies, pero, son imitations del cant de
l'ocell, malgrat la seva simplicitat; la Motacilla alba sol fer un petit xiscle a
cadascuna de les ondulacions iguals del seu vol.
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a) Algunes de les formacions onomatopeiques prenen com a base PIU,

imitacib del crit dels pollets i dels ocells en general.

55. Paula : pfv1Q a Vila-seca del Solcina (Camp de Tarragona) (ALPI);

i a Alzira i Alberic (Santos Rincbn, RDTP, VII, 510).

Piula es un postverbal de Piular 'fer piu piu'. En realitat les piules son

els ocells del genere Anthus, perb la confusi6 es fAcil, perque les piules i les

cueretes son els dos generes que, plegats, componen la familia de les Motacil-

lidae.

56. Piuleta : pipl$ta a Quart de Poblet (Horta de Valencia) (ALPI).

Figura al Dicc. val. de Marti Gadea, 1478. A Valencia horn distingeix, segons

Bosch (Fauna val. 537), entre Piuleta blanca (Motacilla alba) i piuleta groga

(M. sulphura). Apareix en algun text : ((En vindre el mes de maig ... escomenca

la cacera d'oronetes y piuletes* (Caries Ros, a. 1752). (Ribelles Comin, Bibliogr.

Len. Val. num. 2102, III, 477).
Derivat diminutiu de piula.

b) Una altra imitacib mes concreta del senzill cant d'aquest ocell to

la basetibit, origen del cast. chiribita 'chispa', 'margarita' (Coromines, DCEC,

II, 59), i nom prou extens de la Motacilla alba (Rohlfs, Etym. 648).

57. Xorovit : torobit a Maella (Baix Arago).

La gran difusib del sinonim castella chiribita fa que calgui atribuir-li

el mateix origen onomatopeic, i impedeix de relacionar xorovit, 'nom d'ocell',

amb 1'adjectiu eixorivit, eixerit, 'deixondit, llest, viu', que tambe li escauria.

58. Xorovita : '$'orovfta a Benilloba (Alcoi) (ALPI). 11 Feminitzacib de

xorovit.
58 a. Xivia, forma que atribueix a la ciutat de Valencia 1'enquesta

Santos Rincbn (RDTP, VII, 517). hs nom que necessitaria confirmacib,

puix que hom concedeix poc de credit a aquest recull.

c) Una altra arrel onomatopeica de la veu dels animals, TI-T, es

molt fecunda per a la formacio de noms d'ocells; ja originh el llati TITUS

'tud6', i amb una gran varietat de sufixos ha donat diversos noms a la

Motacilla. Compareu 1'expressiu text segiient : <La pastorella ... quan vola es

dona curtes embranzides com si cosis 1'aire a petites embastes, i a cada em-

basta que hi fa, hi posa el repunt del seu cant, repetint sempre aquell : ti, ti,

tic!; ti , ti, tic!, que venen a esser tan dringants, tres batallades d'una Campa-

nella d'argent fi» (Ramon Garriga, Crits i veus d'animals (Barcelona 1947), 47).

59. Titeta : titeta a Moncofa (Plana de Castello) i Rafelbunyol (Horta

de Valencia) (ALPI). tiqte a Mao (ALPI), on horn distingeix la titeta blaua

(Motacilla alba) (Salient, BDC, X, 69, i Moll, Aves Men., 78) i la titeta groga

(M. /lava) (Moll, Aves Men., 77).
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Derivat de TI-T amb el sufix -TrrA.

6o. Titerolita : a Llanca (Girones) (Rohlfs, Etym. 650).

Encreuament de theta amb tatarola (53).
6r. Titina : titina a Mallorca (localitats de Calvin, Stiller, Pollenga,

Sineu, Campos, Felanitx, Manacor, Son Servera (ALPI), i Valldemossa,

Inca i Artn (Rohlfs, Etym., 650), a Eivissa i a Ciutadella (Menorca) (ALPI).

Els ornitblegs distingeixen de la Motacilla alba o titina per antonomasia, les
altres espeeies : M. flava o titina groga i M. cinerea o titina cendrosa (J. J.

Tato Cumming, Aves observadas en Baleares, uBalearica* I (1956-57), 20).
Es forma usada literariament pels escriptors mallorquins : #Cassades de titi-

nes dins els sembrats» (Rossellb de Son Fortesa, Manyoc de fruita mallorquina,

(Barcelona 1902), png. 68); *Gisca el jou, passa el parell, voleteja la titina,
picant insectes que afina pel terrer de call vermell* (M. A. Salvo, Espigues
en flor, (Mallorca 1948), png. 224).

Derivat de TI-T amb el sufix -INA.

62. Tetina : tetfna a Benialf (ALPI) i Sanet (calaixera del DCVB),

a la comarca de Denia, que al segle xvii fou colonitzada amb mallorquins.

Moreau esmenta aquest mot, sense precisar-ne la localitzacib, en un estudi

d'avifauna de Xabia, Benidorm, Eivissa i Formentera. (<Ardeola», I (1954),
11o). Rohlfs (Etym. 650) atribueix aquesta forma a tota l'illa de Menorca.

Variant de titina per dissimilacib.

63. Totineta : forma citada, sense detallar la localitzacib, per R. E.

i W. M. Moreau, Notas oton'ales sobre ayes de Levante e Islas Pityusas (uArdeola>,

I (1954), 11o). Variant de titineta per dissimilacib.

64. Tltineta : titingtq a Eivissa (ALPI).
Derivat diminutiu de titina amb el sufix -eta (< TrrA).

65. Totineta : forma que figura en els Diccs. valencians d'Escrig i Llom-

bart, png. 1157, i de Marti Gadea, png. 1794.
Variant de titineta per dissimilacib.

d) Tambe ha estat atribuida a aquest ocell una denominacib originada

per una onomatopeia diferent : 1'arrel bit, seguida del sufix -ac (< -ACCU).

65 a. Bitxae : forma que Salient (BDC, X, 61) registra corn a nom

de la Motacilla rubicola, Saxicola rubicola Bechstein. Encara que Rohlfs

1'hagi inclosa en el seu recuil de nolns.de la 'Bachstelze' (80), en realitat el
bitxac no pertany a la famflia de les motacfllides, sin6 a la de les turdides;

es la Saxicola torquata, si be, a l'igual de la Motacilla alba, no es malfia gaire

de 1'home i 1'acompanya pels conreus. Salient (BDC, X, 61) diu que <el seu

cant pot traduir-se per vitrec, vitrac», mimologia que fonamenta l'onoma-

topeia.
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VII

CREENCES POPULARS

Aramon (A OR, VII, 257) dons. a coneixer un bonic text de Jacint Ver-

daguer, amb un nom de la Motacilla alba d'origen folkloric:

66. Galllneta de la Mare de Diu : NMes, no tots los aucells foren tan

ingrats ab la Verge Maria quan anava a Egipte. La cueta o cuereta anava sem-

pre al voltant seu, saltironant joyosament per alegrar-la, y de vegades tamb6

axecava'l vol per si veya venir lo rey Herodes y avisar-la. Per ax6, des d'alla-

vors, los pagesos li donen 1'escaygut nom de gallineta de la Mare de Diu. Ella,

conexent que'ls pagesos 1'estimen y'n son devots, los ne fa companyia mentres

llauren y'ls acompanya amistosament amunt y avall del camp y'ls neteja

de les cuques dolentes que surten en lo solch obert de poch. La Mare de D6u

6s tan agrahida que fins als aucells premia una bona acci6* (J. Verdaguer,

Folklore, O. C. XXV, 18). Cf. tamb6 Cels Gomis, Zoologia popular catalana,

(Barcelona r91o) pag. 358.

67. Pardalet de la Mare de Diu : pgrdglLd do 19 mdre do dog , sinonim de

la titineta a Sant Miquel d'Eivissa (comunicacio de la senyoreta Anna Moll).

TAULA ALFABETICA

aigiierola . . . . . . . . 26

bitxac. . . . . . . . . 65a
blanqueta . . . . . . . . 17

boera . . . . . . . . 31
cacauet (blanc) . . . . . . 20

cacauet groc . . . . . . 20

coideta . . . . . . . . . 9

coideta groga . . . . . . . 9

colita. . . . . . . . . 2a

conic . . . . . . . . . . 24
conic. . . . . . . . . 24a

conyic . . . . . . . . . 23
corcoet . . 19

corriol . . 24b
cuallarga . . . . . . . . 12

cucullet . . . . . . . . . 21

cueja . . . . . . . . . . 6

cuella. . . . . . . . . . 1

cuera . . . . . . . . . . 7
cuereta (blanca) . . . . . . 8

cuereta endolada. . . . . . 8

cuereta groga. . . . . . . 8
cuer.eta torrentera . . . . . 8

cueta (blanca). . . . . . . 2

cueta d'all . . . 2
cueta de frare. . . . . . . 2

cueta groga . . . . . . . 2

cuetina . . . . . . . . . 3

cueto . . . . . . . . . 4
cuetxa . . . . . . . . . 5
cugurdella . . . . . . . . 10

culblanc. . . . . . . . 14b

culblanca . . . . . . . . 14

culeta. . . 13
curdarella . . . . . . . 11

cuscueta. . . . . . . . 18

cuscueta groga . . . . . . 18

dameta . . . . . . . . . 47
enganet . . . . . . . . . 43
enganyapastor . . .

158

. . . 41



ELS NOMS CATALANS DE LA CUERETA 19

enganyapastors 4z
gafarda (blanca) . 15

gafarda gloga. 15

gafardeta 16
gallineta de la Mare de Deu. 66

guitzo. 22
lnartinet. 44
ocell del boer . 30
ocell del pages zg
pardalet de la Mare de Deu 67
pardaleta d'aigua z5
pascueta. 46
passorella 36
pasterulla 40
pastors 3z
pastorell. 34
pastorella 35
pastorella cendrolla. 35
pastorella cendrosa. 35
pastorelleta . 3 ^
pastoreta. 33
pastorilla 3$
pastorulla 39
perpissa. 5z
picadors . ^8

pispita . . . . . . . . . 52a
piula . . . . . . . . . . S5
piuleta (blanca) . . . . . . S6
piuleta groga . . . . . . . S6
primavera . . . . . . . . 45
saget . . . . . . . . . . 51
saig . . . . . . . . . . 50
senyoreta . . . . . . . . 48
tatarola . . . . . . . . 53
taterrola . . . . . . . . . 54
tetina . . . . . . . . . . 62
tetineta . . . . . . . . . 63
teuladina . . . . . . . . 27
titerolita . . . . . . . . . 6o
titeta (blaua) . . . . . . . 59
titeta groga . . . . . . . 59
titina . . . . . . . . . . 62
titina cendrosa . . . . . . 61
titina groga . . . . . . . 61
titineta . . . . . . . . . 64
totineta . . . . . . . . . 65
viudeta . . . . . . . . . 49

xivia . . . . . . . . . 58a
xorovit . . . . . . . . . 57
xorovita . . . . . . . . . 58
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Ciutat de Mallorca.

NoT6s ADDICIONAI,S. - a) Ja compaginat aquest treball, trobo encara una deno-
minacib de la cuereta, que registro aci

4a) Coetet : nom de la Motacilkr flava a Vinards (Baix Maestrat) (DCL'B).
Forma usada per escriptors castellonencs : ^cPer la +narjal ... la Inadameta i el
coetet miren la feta del martinets (B. Artola, Lldntia viva (Castellb de la Plana
x947), 143)•

De CAUDA -F IrTA -}- Srru.
b) Afegiu, al num. Ig : Ira masculinitzaci6, 1'haur^ afavorida la forma coetet

(4 a) d'una localitat veins.
c) Afegiu, al nfim. zo, coetet , als mots corcoet i cuscuet.
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