
LES PLANTES EN L'ATLANTIDA DE VERDAGUER

I

VQRDAGIIBR I LA BOTANICA SISTBMATICA

Eren moltes les plantes que Verdaguer coneixia directament, i d'altres,

per referencies. Si es preten de revisar-les, les de L'Atldntida - per llurs
especials circumstAncies - han d'esser considerades amb indepen&ncia,
desglossades de la resta de 1'obra verdagueriana.

En L'Atldntida - corn en un somni - es barregen en desordre les

plantes, associades a impressions rebudes de maneres molt diverses, per

visi6 directa, per lectures, etc. No cal cercar-hi el realisme que horn troba

en d'altres de les seves composicions literAries. I aixd ens sembla admissi-

ble en un poema epic, en una creacio de fantasia, que mai no 6s obra de

rigor cientific. En L'Atldntida conflueixen totes aquelles plantes que la

imaginaci6 de Verdaguer hi projecta o transpianta, encara que siguin de

medis molt diferents, molt distanciats i dificilment reunibles, peril que

en un moment donat es presenten de cop i volta a la ment de Verdaguer

i segueixen el curs de la seva fantasia. S6n les plantes que per alguna o

altra rah s'enduen les sever preferCncies. Aixd vol dir, sintetitzant, que

les flont de l'AtlAntida - continent hipotctic i de situaci6 imprecisa -

i de L'Atldntida - poema epic verdagueria - no son pas coincidents.

Aixi, per exemple, resulta anacrdnic de pensar en les acac;es en la
naixenga de les illes hel-lCniques :

iAl comp" de les Gri cies,
harmonisen sa dansa en les riberes
los pastors a l'ombriu de les aciciess

(Cant VII, versos 281-283).'

1. Faig les citacions d'acord amb les edicions en ortografia modernitzada.
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2 MIQUEL DE GARGANTA

P,s tambe una lliconcia d'imaginar a 1'Atlantida l'avet (de Yalta

muntanya del centre i del sud europeu ) i el platan ( d'origen oriental).

A Alcides

d'avet a que s'agafa segueix d'arrel o es trenca»

(VI, 271).

Els atlants apedreguen Alcides

•...apuntalant los braSos

en platanos sens branques que els feien de perpalsc

(VI, 215-216).

A 1'Atlantida Verdaguer reuneix plantes que la natura dispersa, corn

el llimoner i el mangle :

ei els bisons s'arramaden amb afire germanivol

dels Ilimoners i mangles al regalat

(II, 51-52).

Verdaguer fa ascendir massa el lledoner, enfilant-lo al Canig6:

«Sols lledoners en brasa rodant-hi hi coetegen,

bell rastre de guspires deixan-t i flamareigu

(I, 173-174).

Les acotacions anteriors no rebaixen en res la gloria verdagueriana.

S6n un fruit mes de l'afecci6 que inspiren la persona i 1'obra de Verda-

guer, de la qual no es cap aspecte desdenyable ni cap aclariment sobrer.

II

PLANTES SENSE ILORS (CRlPTOGAMES)

Cal comencar la revisi6 general de res plantes de L'Atldntida pels

vegetals inferiors, les argues. On es dreca l'Atlantida

•ara en palaus de marbre les foques s'hi congrien

i d'algues se vesteixen les prades dels anyells*

(1, 7-8).

Verdaguer escriu en el proleg que torna del primer viatge transatlantic

amb el manuscrit del poema ((... fent olor de quitra i argues marines)).

S'esmenten dos goneres d'algues, el Sargassum o sargas (de feoficies)

i el Corallina (de rodoffcies). En el primer gonere es troben especies
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LES PLANTES EN .L'ATLANTIDA. 3

flotants, proveides de vesicules aeries, que abunden en el Mar dels

Sargassos, entre America i les illes Azores. La mar s'estimba

i rods amb penyes , boscos, sargassa i Hot revoltai

(VII, 7).

A Colom les ones

do posen en blanissimes arenes,

de joncs i corallines en coix!.

(Intr., iio-iii).

Les molses son d'organitzacio mes avancada. La fillada d'Hesperides

ojoguineja amb cireres i pomes per la molsar

(II, 135).

A la vora-vora del mar))

aomplia una verge son canter d'argila,
mirant-se en la font.

Son peu de petxina rellisca en la molsa
i a trossos lo canter s'enfonsa rodantr

(X, 165-168).

La reina Isabel de Castella veia en somnis un colour que

4Saltant, saltant per la molsa,
me donava el bon mati*

(Concl., io5-io6).

Ales complicaciu estructural que les molses tenen encara les falgueres.

A un savi ancia i a un jove genoves

•Un viarany que es clou entre falgueres,

los guia a un bosc d'alzines i

(Intr., 121-122).

III

L'ARBRE DE LES HESPI:RIDES

Encara que generalment les plantes surten nomes tangencialment a

L'Aildntida, per excepcio el taronger hi roman. En tots l'obra la seva

presencia es notdria. Bastaria per a provar-ho el segiient extret del sumari :
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^.IIIL)UE]. DB GARGANTA

^Desembarca 1'heroe i Geri6, per desfer-se'n, li pazla de la reina Hes-
peris idel brot de tazonger que cal presenter-li qui la pretinga per esposa.
Descripci8 de 1'Atlantida. L'hort de les taronges d'or. Hercules matant to
drac que vetlla el tazonger, n'abasta el cimeral.r (II).

L'heroi cPlanta vora Gades to brot de tazonger.a (IV).
rSomni d'Hesperis. Coneix la Branca de taronger plantada per Hercules.

$nyora la terra enfonsada. 1,'hort de les taronges d'or renaix en $spanya.•
(X).

1~1 text es corroboracio plena del sumari

abusqui de les Hesperides, to taronger en floc;
......................................
i sols puc oferir-te, si et plauen, eixes fulles

de 1'azbret del fruit d'orr
(Dedicatdria).

Gerib, parlant d'Hespcris, advertia a Alcides

eMes cal - aid li deia socavant-li una fosse -,
cal que, per fer-li oferta plasent, del taronger
que entre esmeragdes mostra sa fruita d'or mes rossa,
n'arribes de puntetes to cimeral a haven

(II, 33-36)•

Alcides avansa

^I, fent-li de corona, ja hi veu abans de gaire
les d'or obiradores tazonges groguejarr

(II, 93-94)•

A 1'Hort de les Hesperides la fillada d'Hesperis

ajoguineja amb cireres i pomes per la molsa,
i julit, a salts abasta tazonges del brancamr

(II, 135-136).

Alcides Manta ^cvora Gades to brot do tarongeru

•En un mazge, que ombregen palmes reials, s'atura,
tendre encaza, a plantar-hi to brot de tazongerr

EI taronger plantat a la Nova Hesperia es fa gran

rCreix 1'arbre ; i ens de gaire, de ses branquetes flonges,
a penjoiades queia la pure i Blanca flora
i entre el verd groguejazen, a rams, belles taronges,
com en eel d'esmeragdes ruiaat d ' estrelles d'or.
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LES PLANTES EN .L'ATLANTIDA. S

I prompte sa tanyada guarnia, amb grans boscuries,
verd6s mantell a Fspanya de tota for brodat,
i amb sos aucells, murmuris, aflaires i cantdries,
renaix , Sens les Hesperides , Bur hort malaguanyat.*

(X, 39-46).

Es considera, en mitologia, que el jardi de les Hesperides - guardat
per un drac de cent caps - produia ponies d'or.z Verdaguer hi veu les
taronges, i aixi pot arribar millor a una Nova Hesperis on fructifiquen
els tarongers. Fent justicia a la veritat, el taronger arriba en aquestes
terres molt m(s tard del que podria sospitar el lector de L'Atlantida;
l'introduiren els crabs.'

IV

ARBRES MERAVEI,I.OSOS I F^.XOTICS

El drag6 o drago es una de les plantes de I_'Atlantida que retingueren
l'atenci6 de Verdaguer d'una fais6 m6s particular. Li dedica una estrofa
i una nota . De l'enfonsament de 1'Atlantida :

•Tu sola, hermosa Gades, to sola te'n dolgueres;
naix de ton pit un drago(=) 4 plor6s vora aquell fang,
i amb son fullam d'espasa verd cobricel li feres,
que l'arruixA molts segles amb fligrimes de sang*

(VIII, 97-100).

El drag6 de Canaries (Dracaena draco L.) es un dels arbres de major
longevitat. Per incissions en el tronc s'extreu la reina,,de color vermell,
coneguda amb el nom de sang de drag6.

Semblantment l'atreu el baobab. Sabia que era un arbre d'una gran-
diositat impressionant. Corn al drag6, li dedica una estrofa i una nota:

Z. FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES , Ensayo de un Diccionario mitoldgico universal
(Madrid 1944), 350.

3. A.-L. GUYOT, Origine des planes cullivdes ( Paris 1949), Io9-II0.
4. 42. Drago. "Tenfa otrosf (Cadiz ) un 'arbol llamado de Geri6n , por causa que,

acortado algddn ramo, destilaba como Sangre, cierto licor , tanto m'as rojo cuanto macs
cerca a la raiz cortaban el ramo. Su corteza era Como de pino, los ramos encorvados hacia
tierra , las hojas largas un codo y anchas cuatro dedos ; y no habfa mas de uno de estos
arboles y otro que broth delante cuando el primero se sec6". Mariana , capitol 15. - Sant
Isidor parla tamb46 d'aqueix arbre en ses Etimologies . " Nascitur in ea (Caadiz ) arbor similis
palmae , cujus gnammi vitrum ceranium gemmam reddit ( Nota de J. Verdaguer).
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6 MIQUEL. DE GARGANTA

fLos boababs ( 1)6 que troben, al pendre terra, amb feria

romputs , al eel voleien amb la marjada, a on,

com a cepats musclosos gegants d ' altra centuria,

retreien a les serres los jorns primers del

(IX, 81-84)-

Cal remarcar que tant en el text com en la nota - en les edicions

que hem vist -, per un lapsus que no s'ha esmenat, es comet una meta-

tesi i es diu i repeteix boabab per baobab. En el nom cientific la z ha

d'Csser substituida per la s : Adansonia.

Un atlant procedent de les terres ponentines fa esment d'arbres ame-

ricans (caoba i mamei, ceiba i palmera) :

eMos ulls aquella nit, ai !, no es clogueren;

entre caobes i mameis vegeren

dos altres ulls en la blavor dels

(III, 55-57).

Mes endavant, en referir-se el mateix atlant a tin fill sacrificat per ell,

confessa:

.Post son cos dins una fonds balma

amb fulles abrigat de ceiba i

(III, 50-51).

Les palmeres son part de la flora que Verdaguer imaginava a 1'At-

lantida. Hi surten d'una manera vaga, que no permet de conjecturar en

quines especies pensava ; nomes es pot asseverar que es tracta de pal-

mAcies. A Alcides

•Nines galans lo criden des d'un cim de

(V, 81);

•i es penja a una palmera que Gerio li

(VIII, 79).

Es concreta a 1'espccie Phoenix dactylifera quan parla de

«lo palmar de Sagunto, d'innnusteible fullas

(X, 153).

5. o. Amb lo nom vulgar de Boabab se coneixen los colossos de la vegetaci6, que

els botanics anomenen Adanzonia digitata. Los negres tenen grandissima veneraci6 per

tals arbres , en lo tronc dels quals, que arriba a mesurar una gruixaria tal que quinze

homes amb los bravos estesos no podrien enrondar, hi enterren los musics i poetes, creient

que, tenint comunicaci6 amb los genis , no deuen Esser soterrats . Fins a 1'edat de vuit-

cents anys no paren los boababs sa creixenFa . De les cavitats .que naturalment lo temps

practica en lo see tronc , n'hi ha que podrien soplujar o contenir fins dues-centes quaranta

persones . s (Nota de J. Verdaguer).
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LES PLANTES EN .L'ATLANTIDAs 7

Tambe sembla voler precisar en ocupar-se dels camps de Gades ;

l'atencio recau

un mange, que ombregen palmes reials

(IV, 9).

La palma reial per antonomasia es una espccie antillana , la Roystonea

regia H. B. K.

L'arxipe lag balear s'enriqueix amb flors i perfums

d'Africa amb palmes, d'Europa amb

(X, 184).

Una de les palmes africanes mes conegudes - per 1'oli que propor-

ciona - es la palma de Guinea ( F_laeis guineensis ). Ad, peril, es deu

referir a la palmera de datils o al margallo , petita palmera espontania

a les Illes.

V

ARBRES FORESTAI,S, DIO RIBERA I FRUITERS

Tan avesat estava Verdaguer a contemplar els arbres forestals, que

per a ell cls atlants son

«altivols com los roures i alzines bracejantes
que semblen dir al cingle : - Som tan ferrenys com to-*

(III, 3-4).

Hauria volgut - diu en el Proleg - que L'Atldntida fos un roure

de la literatura , i alludint a la mitologia grega manifesta « que hi hauria

terrada de sobres per aixecar-hi un roure a on he plantat aqueix reboll».

Veu en el roure la corpulencia i la duresa , adhuc la duresa de cor :

sTitans de cor de roure, digau-me: que

(III, 36).

El faig os admirat per Verdaguer :

,Desfent-se el mur de pedra, de soca a arrel tremola,
com faig, rei de la selva, de destral ferrea als

(VIII, 45-46).
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8 MIQUEL DE GARGANT4

Els pins impressionaren amb insistencia la retina verdagueriana. En
fa esment d'una fais6 generica, sense especificar. En l'incendi dels Pi-

rineus:

*Branca d'un torb de brases arrasador, estanya
la conca amb sos vilatges, la serra amb sos pinarss

(I, 137-138).

Un bon ancia parla a Colom, amb la mirada clavada a America :

eConta haver vist, de l'Ocea entre roques,
de pins desconeguts superbes soques»

(Concl., 37-38).

A L'Atlantida surten de passada alguns arbres de ribera. En una de
les relacions un ocell

•Cull becada, i de l'herba se'n puja a unes ginestes,
de la ginesta a una alba on nia l 'oriol*

(VI, 85-86).

Hesperis parla a Alcides d'Atlas :

edel clot de qui mes amo vingui a regar lo saules

(VI, III);

eLi din ; i esmortuida s'inclina al peu de l'arbre
que cobricela els ossos del seu marit difunt.

(VI, 125-126).

A 1'Atlantida

sEncinglant -se, la cabra esbrota un olm

(II, 49).

En la descripci6 del Jardi de les Hesperides trobem alguns arbres

fruiters :

sLos cinamoms a rengles i poncemers

(II, rot);

sLos cirerers s'hi gronxen, de flocs viventes totes
a on vessaren tota sa flaire maig i abril,
i el fruit ja vermelleja fent goig entre les joies

que s 'enfila a penjar-hi d'un cep tdria

(II, Io5-Io8).
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LES PLANTES EN .L'ATLANTfDA. 9

La Nova Hesperia , successors de l'Atlantida , a la contrada gaditana,

es terra propfcia a l'olivera. Del gran Alcides

dos treballs se llegeixen de l'heroe , en lo brancatge

carregat d'esmeragdes d'una olivera d'or.»

(X, 249-250).

VI

L'ARBRE EN EI,S SIMILS

Verdaguer es val dels arbres en diversos simils. 1;1 gegant GeriO

compara Hesperis , sobirana de l'Atllntida , a una Palma:

<<quan d'eixa palma tastes la fruita regalada,
diris: -A la seva ombra deixau-me reposar-»

(II, 31-32).

Alcides declara a Hesperis :

#per tu, debil heura, so un llor vincladis*

(VI, 163).

En 1'enfonsament de l'Atldntida Hesperis desclou els llavis :

d, ai!, com xiprer aquf moro vetllant en llur fossar*

(VIII, 144).

Villa de Delos exclama que el riu Aqueloos

eme prenia per calze de magnolia
que li oferis aromes en sa vorax

(VII, 59-60).

Se sobreenten que Verdaguer alludeix la corolla de la magnolia.
L'heroi del poema compara a un cedre la ciutat de Barcelona, que es

proposa de fundar al peu de Montjuic :

*Una ciutat fundar-hi promet, a sa tornada,
que esbombe per la terra d'aquella barca el nom,
i, com un cedre al veure-la crescuda i espigada,
- D'Alcides es la filla gegant - diga tothom*

(I, 273-276).

Les fulles d'alguns arbres (tromol, morera ) li inspiren altres simils :

una nit bramaren la mar i el tro ; de tremol
com fulla en mans de Bdreas, 1'$uropa trontolla»

(I, 33-34).
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10 MIQUEL DE GARGANTA

.Com fulla de morera
al revenir la saba en primavera,
jo sento amb noves ales esplaiar-se

ma esplendida ribera*

(VII, 128-131).

VII

PI,ANTES LLENYOSES

Verdaguer dedica menys atencio a les altres plantes Ilenyoses que als

arbres. Cap d'elles meresque els honors d'una nota.

Els rosers s'emporten les sexes preferencies. Un savi ancia guia a

Colour, el qual

,veu de mes prop la terra somiosa,

com verge a l'ombra d'un roser floritr

(Intr., 89-90).

Si el taronger era, per a Verdaguer, el fruiter caracteristic d'Hes-

peria, les roses n'eren l'ornat. Alcides parla aisi a Hesperis :

«Als camps on t'esperen les verges d'Iberia
la terra es mes verda, lo eel es mes blau;

to pots transplantar-hi les roses d'Hesperia
i jo de Bedcia

amb fart de la guerra los jocs de la pawn

(VI, 139-143).

Hesperis exclanla en ufantasios desvari» :

.On ets, hort on colliem ahir roses i lliris?r

(VIII, 109).

Gerio gira els ulls a Hesperis

ti en sa illusio, com rosa de bosc esfulladissa

li besa els polsos que omen com mare sedosos rullsr

(VIII, 91-92).

Semblantment a l'englantina o rosy silvestre - regina de les Hors -

l'illa de Delos s'ufaneja:

MCom en camp de violes l' englantina,
so de totes les illes la reginaa

(VII, 86-87)-
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LES PLANTES EN .L'ATLANTIDA.

El cep i la viticultura no resten marginats :

4Plorava tambe el pare, corn cep que li fa caure
la torta podadora son primerenc rebrot»

(X, 155-156);

esua sang la muntanya corn un raun premsats

(IX, IIo),

.Ning11, corn jo, infelica! los vinyaters podaren,
i el bou de mar verema ...a

(VIII, I17-I18).

11

Atreuen el poeta la flaire de 1'aromer, les excellencies de la murtra
i el terebint, i el caracter mellifer del romani. Per l'Atiantida es trans-
metien

•aucells de ros plumatge, de refilet dolcissim,
dels aromers la flaire, cantiries i tresors*

(I, 19-20).

Les deesses gregues, is Hores, encerclaren 1'illa de Delos :

*al meu entorn dansaren
del cel les Hores, abocant ses faldes
de murtra, terebints i semprevives,
d'ambar, coral, topazis i esmeraldes>

(VII, 82-85)-

La reina Isabel de Castella veia en somnis un colom, i sentia que

.aa veu era dolca, dolca
corn la mel de romani*

(Concl., 107-108).

En narrar l'enfonsament de 1'Atlantida acut a la seva memdria una
gralninia llenyosa, la canya :

d sent cruixir a la carrega d'onades sobre onades
1'Atlantida, corn feixos de canyes , ses arrels*

(VIII , 27-28).
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12 MLQUEL DE GARGANTA

VIII

PI,ANT$S HERBACIRS

Verdaguer no podia deixar de banda els cereals - les gramfnics de-

dicades a la deessa Ceres -, el blat, la xeixa o blat candial i l'ordi. Al-

cides albira la planfcie de l'Atlantida

®i els ordis rossejar - hi i esgrogueida xeixa,

com pelag d ' or que entre arbres i rebollam s'esmuny»

(II, 43-44).

Hercules sostc un gran combat contra els atlants :

alos guerrers de cap d'ala cauen de quatre en quatre;

lo rebuig, com espigues de blat, de cent en cent#

(III, 165-166).

I,'infern obre ses portes als fills d'Hesperis :

*com rep la mola rdstega lo blat de la tramnujar

(VIII, 151).

Al-ludeix altres gramfnics (canyfs i blat del diable). A Hercules

«... un bosc d'enceses armes va a fendre's en son pit.

Mes ell, com entre brevols canyissos, s'hi obre via»

(III, 27-28).

En arribar al blat del diable fa una pausa :

s$n eix blat del diable(')e no cal oscar la fauce

(III, 116).

Creicin que Verdaguer es l'dnic autor que consigna el nom de blat

bord com a sin<mim de blat del diable. Per a altres el blat bord es el blat

de perdiu (Aegilops ovata i A. triuncialis).'

hloltes plantes herblcies atreuen 1'atcnci6 de Verdaguer per la bellesa

de llurs flors. La reina Isabel de Castella ud'anells i arracades se des-

pulla» :

6. k2. Blat del diable... Herba mes coneguda amb lo nom de blat bord. F_chinarai

capitata . Desf.u (Nota de T. Verdaguer).

7. FRANCESC MASCLANS i GIRVES, Els noms vulgars de les plantes de les terres cata-

lanes (Barcelona 1954), 59.
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LES PLANTES EN .L'ATLANTIDAs 13

Net aqui, Colour, mes joies;

compra, compra alades naus;

jo m'ornare amb bonicoies

violetes i capblaus*

(Concl., 145-148).

Sentim la veu de les Iles Equinades :

*amb tants lliris, nimfees i jonquilles

dels altres deus les ares enramarem,

que per l ' altar del pare

sols troncs, fullatge i esporguims trobarem*

(VII, 114-117).

Les labiades (espigol, farigola, sajulida, tarongina) - aromatiques

per excellencia - han cridat l'atencio del poeta. Les filles d'Hesperides

donaven sajulida als bens mentre llur mare tocava les cordes de la lira:

*Polsava-la, a mos fills girant-me engelosida;

plavia'm, ai!, de veure'ls, amb sos ditets gebrats

los bens escarpir elles, peixent-los sajulida,

i amb los lleons ells batre's pel rost abraonats*

(VI, 61-64).

A les rames de tarongina niaven els cignes:

*de tarongina, salides florides de brostatge

als cignes d'ales blanques emmanllevant lo niu.*

(VI, 67-68).

Tanlbe es fa present el fragant lliri d'olor :

*Puix d'aigua pouada cristall n'era i perles,

com gaires no en copsen los lliris d'olorm

(X, 171-172).

Verdaguer reuneix al seu arbitri plantes de Hors vistents en associa-

cions mes poetiques que naturals. Les ones del riu Feneos :

*de verger en verger s'emperesiren;
i a l'ombra dels rosers que el sol abeura,
en Hit de lliri-j oncs i clavellines,

dessota arcoves d'heura
com defallides nines,

pel son d'amor vencudes s'adormiren*

(VII, 205-210).
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14 MIQUEL DE GARGANTA

L'elenc de plantes que acompanyem al final ens excusa d'esser mes
extensos en el comentari. Cloem dient que les plantes estaven tan iligades
a Verdaguer que alguns dels seus versos consten nomes de noms de
plantes :

*de narcisos , llentiscles i ginebre
garlandes nos cenyirem*

(VII, 106-107);

eLo lligabosc , espigol i roselles,
al bressoleig de 1'aigua s 'esfullarenr

(VII, 211-212).

IX

ELKNC DR LES PLANTES DR «L'ATLANTIDAn

AMB LA CORRESPONDANCLA CIENTIFICAS

acacia, Robinia pseudo-acacia.
alba, Populus alba.
alga marina, Tal•lbfit pigmentat.
alzina, Quercus ilex.
arboe , Arbutus unedo.
arc, Crataegus monogyna, Lycium eu-
ropaeum, Prunus spinosa, Rhamnus
lycioides.

aromer, Acacia farnesiana.
avet, Abies albs.
blat, Triticum sp.

blat bord , Echinaria capitata.
blat del diable , Echinaria capitata.
baobab = boabab

bardissa , Rubus sp.
boabab,e Adansonia digitata.
boga,10 Typha angustifolia, T. lati-

folia.

canya, Arundo donax.
canyis, Phragmites communis.
caoba, Swietenia mahogoni.

cap-blau , Centaurea cyanus.

cedre, Cedrus atlantica, C. libanotica.
Ceiba , Ceiba pentandra.

cep, Vitis vinifera.

cinamom , Elaeagnus angustifolia.
cirerer , Prunus avium.

clavellina, Dianthus caryophyllus.
coral •lina, Corallina sp.

datilera, Poenix dactylifera.

drago, Dracaena drago.

encens," Boswellia Casterii i congb-

neres.

englantina , Rosa sp. (silvestre).
esbarzer, Rubus sp.

espigol, Lavandula sp.

faig, Fagus silvatica.

falguera, Filical, indeterminada, prin-
cipalment Pteridium aquilinum.

farigola , Thymus vulgaris.

freixe , Fraxinus excelsior, F. angusti-
folia.

8. En la redaccio d'aquest elenc ens ban auxiliat el Diccionari General de la Llengua
Catalana de PoMPEU FABRA (Barcelona 1931) i el Ilibre abans esmentat de MASCLANS,
Els noms vulgars de les planes de les terres catalanes.

9. Boabab Es el nom emprat per Verdaguer en Iloc de baobab.
zo. A L'Atldntida no apareix el vocable boga, perb hi surt el derivat bogam.
11. Verdaguer es refereix a la gomo-resina.
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gessami, Jasminum officinale.
ginebre , Juniperus communis.
ginesta , Spartium junceum.
grivol , Ilex aquifolium.
heura, Hedera helix.
heurera , Hedera helix.
jonc, Holoschoenus vulgaris, Juncus

effusus, etc.
jonga , Aphyllanthes monspeliensis.
jonquilla , Ranunculus pyrenaeus.
lledoner , Celtis australis.
Ilentisele , Pistacia lentiscus.
lligabose , Lonicera implexa, L. peri-

clymenum, etc.
llimoner, Citrus limonum.
lliri, Lilium candidum i d'altres lilia-

cies i iridacies.
Iliri d'olor , Iris florentina. Lilium can-

didum.

lliri-jonc , Gladiolus tristis.
Ilor, Laurus nobilis.
Ilorer, Laurus nobilis.
lotus , Nymphaea lotus.
magnolia, Magnolia sp.
magraner, Punica granatum.
malva, Malva sp.
mamei, Mammea americana.
mangle, Rhizophora mangle.
molsa, Muscinia, indeterminada.
morera, Morus alba, M. nigra.
murtra, Myrtus communis.
narcis, Narcissus sp.
nimfea, Nimphaea alba i d'altres.
olivera , Olea europaea.
olm, Ulmus minor (=carpinifolia;.
ordi, Hordeum vulgare i congeneres.
palma, Palmes no especificades.
palma reial, Roystonea regia.
palmera, Phoenix dactylifera.

Olot.

15

pi, Pinus sp.

pliltan = pliltano.

pli tano, Platanus orientalis.
pollancre , Populus nigra.
pomera,12 Pinus malus.
poncemer, Citrus medica.
ridorta , Clematis sp.
romani, Rosmarinus officinalis.
romeguera, Rubus ulmifolius i d'altres

congeneres.

rosa, Rosa sp.
rosa de bosc, Rosa canina i d'altres

congeneres.
rosa vera, Rosa gallica.
rosella , Papaver rhoeas.
roser, Rosa sp.

roure, Quercus (algunes especies com
Q. robur i Q. pubescens).

sajulida, Satureja hortensis, S. mon-
tana.

sirlic, Salix purpurea.
salze, Salix alba.
sargassa, Sargassum sp.

satalia , Rosa moschata.
saule, Salix aiba.

sempreviva, Helichrysum sp.
taronger , Citrus auranlium.
tarongina, Melissa officinalis.
tell, Tilia cordata, T. platyphyllos.
terebint, Pistacia terebinthus.
trimol , Populus tremula.
vern , Alnus glutinosa.
vidalba, Clematis vitalba.
vinya,13 Vitis vinifera.
viola, Viola sp.

violeta, Viola odorata i d'altres conge-
neres.

xeixa, Triticum aestivum.
xiprer, Cupressus sempervirens.

MIQUEL Dli GARGANTA

12. Verdaguer fa esment del fruit; no en fa explfcitament de l'arbre.
13. A L'Atldntida no apareix el vocable vinya, perb hi surt el derivat vinyedes.
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