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Cal dir d’entrada que tant el llenguatge dels pescadors, com els noms elegits com a nom
estàndard pels ictiòlegs, demostren un ús vacil.lant i anàrquic, sovint fortament il.lògic, dels noms
llenguado, palaia i peluda.

Llenguado és un castellanisme invasor que està suplantant el mot català palaia. La invasió és
molt antiga: la llista de peixos de l’apotecari barceloní Joan Salvador, de 1722, ja porta «Llen-
guado. Buglossum Rond. Sole.» –que inequívocament és la palaia vera, Solea vulgaris– i al ma-
teix temps també cita la «Palaia», sense definir-la, ja que no indica cap equivalent llatí ni francès
d’aquest mot.1

També a Menorca el trobem ja a la llista de George Cleghorn (1751): «Buglossus, seu solea
Rond. Llenguada.». Després Ramis, a l’Specimen animalium... «Pleuronectes linguatula. Llengua-
do.» El mateix Ramis, en el manuscrit original del seu opuscle Temps i paratges... escriu llengados.
El mot palaia és desconegut per tots el ictiòlegs que s’han ocupat dels peixos de Menorca: Cleg-
horn, Ramis, Cardona (in Pérez Arcas), Ferrer Aledo i Ferrer Hernández. D’aquest fet, qualsevol
que no conegués Menorca en podria treure la conclusió que el mot palaia ja havia desaparegut
d’aquesta illa a mitjan segle xviii. Però el mot és ben viu a Maó, on es pronuncia [p´la@́ ]. Tenim
aquí un motiu més per habituar-nos a mirar sempre amb ulls molt crítics tot el que hi ha escrit en
matèria d’ictionímia.

A la Ictiología Ibérica de Laureano Pérez Arcas (finalitzada el 1865, però publicada el 1923),
el mot català palaia hi figura únicament referit a tres espècies, i en els tres casos la citació és feta
per referència al Manual de Piscicultura de Graells, publicat el 1864: Pleuronectes platessa L.
(inexistent a la mar Catalana!) «...palaya en catalan», Platessa italica Günth. (= Platichthys flesus
L., el rèmol de riu!) «...palaya en catalán», i Plagusia lactea Bonap. (= Symphurus nigrescens)
«Nombre vulgar: Palaya, palayeta en catalán», que segons Gibert és rèmol blanc, i llengua de gat
segons Nadal Fortià. Molts altres exemples demostren que Graells està molt lluny de tenir l’auto-
ritat que se li ha suposat en matèria d’ictionímia catalana.

En el catàleg d’Orellana (1802) no hi ha llenguado com a nom valencià, sols hi és esmentat
com a nom castellà de la palaia. Aquesta és definida així: «Palaya. Plur. Palayes: Cast. Lengua-
do: Lat. (segons Povio, y altres) Solea; segons Palmiremo, també Buglosa; també lingulata segons
Bellon Cenom. que la porta descrita y dibuixada... » És evident que per a Orellana la palaia és la
Solea vulgaris, que és la Buglossa o Buglossus dels antics. Però Cisternas (1867) opina que la pa-
laia és el Platichthys flesus i reponsabilitza Orellana de l’atribució del nom a aquesta espècie:
«Platessa passer, Bp. Cast. Platija, Platuja, Acedia (Dicc. Acad.) - Valenc. Palaya (Orellana).»
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També atribueix el nom de palaia a Symphurus nigrescens, del que diu que el nom castellà és len-
guado, segons Orellana!: «Plagiusa [sic] lactea, Bp. Rhombus candidissimus, Riss. Cast. Lengua-
do (Orellana). - Valenc. Palaya, Peluda (los pescadores).» Una interpretació tan il.lògica del text
d’Orellana sols es pot explicar suposant que Cisternas va copiar del «Manual de Piscicultura» l’a-
tribució del nom de palaia a Platichthys flesus i a Symphurus nigrescens.

Barceló (1868) anota llenguado i palaia: «Solea vulgaris, Cuv. Cast. el Lenguado. Bal. llen-
güado. Mall. Peláya más comunmente. Mallorca!» Fins fa ben poc temps, a Mallorca el nom
usual de la Solea vulgaris ha estat palaia. Actualment s’està suplantant per llenguado, principal-
ment per culpa de l’ús d’aquest nom com a nom comercial a mercats i restaurants.

Gibert (1913) atribueix el nom de palaia, quasi sempre acompanyat de qualificatius, a diver-
ses espècies de les famílies Citharidae, Scophthalmidae i Bothidae. Pleuronectes citharus (= Ci-
tharus linguatula), palaia-guarda-la-vida; Pleuronectes megastoma (= Lepidorhombus whif-
fiagonis) i Pleuroenctes Boscii (= Lepidorhombus boscii), palaia bruixa; Pleuronectes unimaculatus
(= Phrynorhombus regius) i Pleuronectes conspersus (= Arnoglosus laterna), palaia misèries;
Pleuronectes arnoglossus (= Arnoglossus laterna) i Pleuronectes Grohmanni (= Arnoglossus thori),
palaia rossa. Ben al contrari, per a aquest autor totes les espècies de la família Soleidae són llen-
guados: Microchirus variegatus, llenguado d’arena; Monochirus hispidus, llenguado de fonera; i
per a totes aquestes espècies, Solea vulgaris, Solea kleini, Solea lascaris, Microchirus luteus (= Bu-
glossidium luteum) i Solea oculata (= Microchirus ocellatus), dóna la mateixa parella de noms
«Llenguado. Pelayi’l petit.» He mantigut la grafia original d’aquests mots, no ajustada a les normes
ortogràfiques, perquè ha estat l’origen d’una confusió amb conseqüències sobre la nomenclatura
estàndard. Cal llegir «Palaí, el petit», és a dir que dels joves de totes aquestes espècies es diu que
són un palaí, ço que pressuposa que els adults eren palaies abans que aquest mot fóra suplantat pel
castellanisme llenguado. Lloris et al. interpretaren «Pelayi’l petit» com un doble diminutiu, «palaí
xic», i el proposaren com a nom estàndard de Buglossidium luteum, solució admesa a la Nomen-
clatura Oficial Catalana.

És molt interessant comprovar com s’ha mantingut el nom de palaia a terres italianes que es-
tigueren sotmeses a la Corona d’Aragó i per tant a influència cultural catalana. Giorgio Bini
(Atlante dei pesci delle coste italiane, vol. VIII, 1968), dóna una extensa informació sobre noms
locals de peixos, que afecta diverses localitats de l’illa de Sardenya (Càller, Òlbia) i de l’antic reg-
ne de Nàpols (Bari, Gallipoli, Nàpols, Nicotera, Reggio Calabria, Golf de Squillace, Taranto, Terra-
cina, Torre del Greco). Així per a Solea vulgaris dóna palaria a Càller, paraiozza a Òlbia, palai a
Bari, palaia verace a Nàpols, simplement palaia a Reggio Calabria, Taranto i Terracina, i pilaja
a Nicotera. A remarcar que a cap d’aquestes localitats no dóna cap nom de Solea vulgaris que no
estigui relacionat amb el català palaia. Aquest també s’aplica a altres espècies de la família Solei-
dae. Per a Microchirus ocellatus: palaia ‘e arena i palaia ‘e cicglio a Nàpols, palaia ‘e scoglio a
Torre del Greco; palaia ucchiuta al golf de Squillace; palaia steddara a Càller; paraiozza a tac-
chi a Òlbia. Per a Buglossidium luteum: palaite a Gallipoli; palaiozza a Nàpols; palaiozza di fan-
go a Terracina. Per a Solea lascaris: palaia niedda a Càller; paraia a Òlbia; palaia monica a Nà-
pols; palaia a Taranto; palaiozza di rena a Terracina. Per a Monochirus hispidus: palaia rasposa
a Nàpols; palaia arrespinosa a Càller.

Segons el mateix Bini sols hi ha dos casos en què el nom de palaia és aplicat a espècies no
pertanyents a la família Soleidae. A Càller, palaia i palaria de fangu s’apliquen a Citharus lin-
guatula, i palaria steddara a Platichthys flessus.

De les dades precedents, especialment de la seva pervivència a Mallorca, al reialme de Nà-
pols i a l’illa de Sardenya, i de les deduccions que es poden treure de les dades de Gibert, resulta
que palaia és el nom català genuí de Solea vulgaris i, de manera legítima, també d’altres espècies
de la mateixa família Soleidae. No tan legítimament ha estat transferit a espècies d’altres famílies
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per un procés d’aplicació analògica freqüent en el lèxic ictionímic català, en virtut del qual per
raons de ressemblança un nom és donat a espècies diferents d’aquella per a la qual es va originar.
Així el nom de peluda motivat pel tacte aspre de les escates ctenoides dels solèids Microchirus
variegatus i Monochirus hispidus s’ha transferit a diverses espècies del gènere Arnoglossus d’es-
cates molt caduques i dèbilment ctenoides, i per tant no rasposes, fins a la il.lògica decisió de con-
ferir a Arnoglossus laterna el nom estàndard de peluda vera a la Nomenclatura Oficial Catalana.
El fet que a Barcelona, des de fa temps, s’aplica el nom de palaia a Citharus linguatula sense cap
dels qualificatius de què parlava Gibert, unit a una interpretació precipitada de les dades dels ic-
tiòlegs, ha fet que Lloris et al. reservessin el nom de palaia per a Citharus linguatula, opció ad-
mesa pels redactors de la Història Natural dels Països Catalans i de la Nomenclatura Oficial Ca-
talana, quan hauria estat preferible usar el mot palaia com a nom estàndard de Solea vulgaris,
d’acord amb l’ús tradicional que fins fa pocs anys se n’havia fet a les illes Balears, i acceptar com
a nom estàndard de Citharus linguatula l’expressió palaia falsa proposada per J. Nadal Fortià.

Seguint Gibert:

Palaia bruixa: 1 Lepidorhombus wiffjagonis. 2 Lepidorhombus boscii.
Palaia misèries: 1 Phrynorhombus regius. 2 Arnoglossus laterna.
Palaia rossa: 1 Arnoglossus laterna. 2 Arnoglossus thori

Però no seguirem Gibert pel que fa a Microchirus variegatus (llenguado d’arena, que es podria
corregir a peluda d’arena) i Monochirus hispidus (llenguado de fonera, corregible a peluda de fone-
ra), perquè per les seves escates fortament ciliades aquests dos solèids són les veritables peludes.
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