
 aRIas GaRcÍa / DE La ToRRE GaRcÍa: IcTIonIMIa anDaLUZa 461

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], vol. 43 (2021), p. 441-594

arias garCía, Alberto Manuel / de La torre garCía, Mercedes (2019): Ictionimia andaluza. 
nombres vernáculos de especies pesqueras del «Mar de andalucía». Madrid: Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas / Universidad de Sevilla / Universidad de Granada / Uni-
versidad de Almería / Universidad de Cádiz / Universidad de Málaga / Universidad Pablo de 
Olavide, 979 p.

Dins la bibliografia referent a la fauna marina poques obres de conjunt es troben que uneixin, en 
l’àmbit iberoromànic, l’aspecte biològic i el lingüístic. En el domini gallec, María del Carmen Ríos Pa-
nisse (1977); en l’asturià, Emilio Barriuso (1986-2002); en el català, Miquel Duran (2007-2010). Avui 
s’hi afegeix, amb tots els honors, la Ictionimia andaluza, que, des d’ara, serà una obra de referència 
constant en els estudis d’ictionímia hispànica i romànica. Els seus autors, Alberto Manuel Arias i Mer-
cedes de la Torre, albergaven sòlids precedents en els estudis de les criatures del mar. El primer, doctor 
en Ciències Biològiques per la Universitat de Sevilla i investigador del CSIC, s’havia iniciat en l’estudi 
de les espècies d’estuaris i albuferes del golf de Cadis i havia catalogat i etiquetat les col·leccions biolò-
giques de l’Institut d’Investigacions Pesqueres d’aquesta ciutat. De la Torre, doctora en Filologia His-
pànica per la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla), on és professora de Llengua espanyola, coneixia el 
món mariner del Puerto de Santa María a través del seu avi, pescador d’ofici, que va facilitar la recollida 
de dades sobre la fauna d’aquell port, origen d’una fructuosa publicació, Ictionimia portuense (2004). 
D’altra banda, la col·laboració d’ictiòleg i lingüista ja havia donat els seus fruits en el treball dels dos 
investigadors sobre ictionímia andalusa del segle xviii i augurava el present treball, que figura sens dub-
te entre les peces més valuoses d’estudi de la ictionímia iberoromànica.

A aquest valor del treball biologicofilològic, s’afegeix la durada de la recerca, 15 anys des del co-
mençament de la investigació, marcada pel rigor del treball tant pel que fa a la recollida de materials 
com a la seva ordenació i interpretació. Quant a la col·lecta de dades, s’han fet 133 enquestes en 35 ports 
de la costa andalusa, d’Ayamonte (Cadis) fins a Garrucha (Almeria). Els informadors, sobretot homes, 
entre 45 i 69 anys, en nombre oscil·lant entre 1 i 4, a voltes dos simultàniament, eren generalment ama-
tents, oberts a la col·laboració, dels quals, a mesura que passava l’enquesta, es guanyaven la confiança, 
com ho demostren els àlies que varen comunicar juntament amb els cognoms (Lele, nadal, Millonario, 
curro, fray Leopoldo, chimama, etc.); tanmateix no falten casos excepcionals de plantades o rebuig a 
l’enquesta, com sol passar en aquests tipus d’interrogatoris. El Qüestionari es basa en fotografies ad 
hoc, convertides en fitxes de Power Point, fetes sobre espècies fresques, no extretes de llibres o d’Inter-
net, obtingudes en llonges i peixateries d’Andalusia i d’altres àrees, com Catalunya i Balears, a voltes 
acompanyades de l’espècie en estadi juvenil. L’informador a vegades no coneix totes les espècies, pro-
cedents de pesques diferents (arrossegament, palangre, almadrava, etc.); per tant es dona la possibilitat 
de confusions —que els autors remarquen— i també d’improvisació per part dels informants. El lloc 
d’enquesta eren sobretot bars, cafeteries i llonges, minoritàriament peixateries de mercats municipals o 
ponts de vaixells de pesca. Les enquestes, gravades, duraven entre 45 i 150 minuts i es completaven 
amb la recollida de les dades de cada “subjecte” (així es deia en les enquestes tradicionals), referents al 
nom (eventualment també motiu), edat, lloc de naixement, anys de professió i modalitat de pesca practi-
cada, detalls que queden reflectits en l’annex II. Al llarg de l’interrogatori els autors registraven en 
l’ordinador portàtil les respostes i comentaris sobre les imatges de les 358 diapositives, anotats també 
per escrit, i, acte seguit, es procedia a la formació d’un arxiu informàtic. Com es veu, destaquen aspectes 
innovadors respecte d’enquestes dialectològiques i ictionímiques anteriors.

L’explotació de les dades recollides és àmplia, precisa, exhaustiva, modèlica. El ric repertori ictio-
nímic, que comprèn 358 espècies marines atlàntiques i mediterrànies (peixos, mol·luscos, crustacis, 
equinoderms, cnidaris) amb 3.506 noms dialectals (“vernáculos”), constitueix el moll del llibre i és un 
exponent de l’objectiu de «juntar en el camino un biólogo, una lingüista unidos por la misma pasión: la 
ictionimia andaluza». L’anàlisi i presentació dels materials comença pel nom científic (per ex., alopias 
vulpinus [Bonnaterre, 1768]), amb el canvi que algun hagi sofert eventualment, com Trigloporus lasto-
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viza substituït per chelinodichthys lastoviza), acompanyat pel nom comercial andalús (Zorro blanco) i 
els equivalents en altres idiomes (portuguès, francès, anglès, italià; llàstima que no hi figuri també el 
català!). Un dibuix, realitzat per Arias, preferentment sobre exemplars frescos, acompanyat d’una breu 
descripció de l’espècie i, eventualment, de la de Cabrera (1817), il·lustra les característiques que identi-
fiquen cada espècie. Fent-se ressò del mètode geolingüístic, un mapa de la costa andalusa amb els ports 
(annex I) presenta la distribució geogràfica de tots els noms enregistrats, que es representen amb grafia 
diferent segons es tracti d’ictiònims existents, de noves accepcions o de nous ictiònims, no recollits an-
teriorment; el nombre de significants pot ser baix, com el de la spicara alta, amb 2 elements, per ser poc 
conegut i propi de les costes africanes, o el de Muraena hel·lena ‘morena’, amb 3; però sovint és alt com 
els 35 noms de Mustelus mustelus ‘mussola vera’, o els 45 de Diplodus cervinus ‘sarg imperial’. Una 
gràfica mostra la freqüència de les ocurrències. Després, un apartat de notes ictionímiques dona compte 
d’aspectes descriptius de cada tàxon, interès comercial, hàbitat, comportament, modalitat de pesca, pro-
cedència interna o forana, comentaris dels pescadors, confusions (que altres reculls no especifiquen); a 
més, presenta l’estudi monogràfic de cada significant, amb la localització als diferents ports, l’etimolo-
gia i/o motivació (amb la seva discussió), amb diversos comentaris lingüístics relatius a un hiperònim, 
la funció del diminutiu, l’addició d’un determinant, la primera documentació en andalús, el caràcter 
eufèmic o disfèmic, etc. La representació gràfica prescindeix de diferències dialectals pròpies de l’anda-
lús, com el ieisme o les realitzacions de la -s implosiva, mentre que dona compte de casos de “seseo” 
(casón “cazón”) o “ceceo” (zardina ‘sardina’).

He resseguit minuciosament les prop de mil pàgines d’aquesta excel·lent obra, amb especial aten-
ció a la part monogràfica. Cada pàgina m’ha meravellat per la quantitat d’informació, l’anàlisi acurada 
que se’n fa, les noves unitats lèxiques que es revelen i la interpretació que es fa dels materials elencats a 
un nivell tant sincrònic com diacrònic. La primera impressió és que tot el lèxic recollit s’ha fet amb total 
rigor, dut a terme pel tàndem biòleg/lingüista, coneixedor de les “coses” estudiades, in situ, a través de 
professionals del mar, que, en recollir els noms d’una espècie, precisen els que són objecte de confusió 
amb altres espècies, cosa que no passa en altres obres d’ictionímia. L’obra té el valor d’estendre’s sobre 
una xarxa de ports més àmplia que obres anteriors: 35 enfront de 14 de l’atlas Lingüístico y Etnográfico 
de andalucía i 10 del LMP. L’obra participa de la ictiologia, la fonètica, la lexicologia, la semàntica, la 
geolingüística, l’etimologia, la sociolingüística, és a dir, els noms de la fauna marina andalusa abordada 
des de tots els flancs possibles. La seva lectura m’ha suggerit, en una atmosfera d’admiració, les obser-
vacions que segueixen.

Cal elogiar el dens capítol dedicat a les «Fuentes escritas de la ictionimia andaluza» (p. 25-50), on 
es presenten i s’analitzen a consciència ordenances, aranzels, llistes de preus, alguna obra literària, crò-
niques, glossaris, catàlegs científics i tècnics i obres de caràcter lingüístic, des de l’ordenamiento de 
Cortes de Jerez (1268), passant per Pisces Gaditana (1753), de Pehr Löffling, fins a la Ictionimia por-
tuense (2004), de Mercedes de la Torre; d’aquestes contribucions es realitza una apassionant i meticulo-
sa tasca detectivesca d’aclariment de les confusions d’espècies; aquestes, pel que fa al mètode d’en-
questa, es justifiquen com a conseqüència de la utilització d’imatges poc clares, especialment referint-se 
al LMP, coordinat per Manuel Alvar; quant a les enquestes del domini català, que vaig dirigir, afegiria 
alguns errors en els significants, deguts simplement a la incorrecta lectura per part dels editors de les 
respostes del Qüestionari escrites manualment, en una versió que hauria d’haver-se passat als responsa-
bles de les enquestes abans de la seva publicació (així hi trobareu [rus’ↄt imd’ens] per [rus’eti m d’ens] 
a Maó, [m’awrə] per [m’ajrə] a Palamós, etc.).

El mateix encomi val per a la part substanciosa de l’obra (p. 76-901), que s’ocupa de la monografia 
dedicada a cada espècie i de la qual voldria destacar alguns aspectes.

L’obra dona compte de la freqüència dels significants per a cada espècie: així, els 3 de Muraena 
helena contrasta amb els 35 de Mustelus mustelus; un croquis visualitza aquestes diferències. Es detec-
ten les confusions d’espècies, importants com, per exemple, la de la cañabota gris, Hexanchus griseus, 
amb el galludo, marrajo, pez zorro, etc.; o del jurel, Trachurus Trachurus, associat erròniament al jurel 
azul, carlino, negrancho, etc.; les confusions apareixen en menor grau en la cabrilla, serranus cabrilla 
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mentre que no se’n troba cap en el rape, Lophius piscatorius i Lophius budegassa. Es precisa també 
quan no hi ha hagut resposta (Epigonus telescopis).

És sabut que el lèxic ictionímic andalús es nodreix d’un fons propi, castellà, com a dialecte conse-
cutiu que és, amb escassa herència àrab (japuta); però les comunicacions entre pescadors de la costa at-
làntica peninsular han atret algun nom basc (charrán, Mycteroperca rubra), i nombrosos noms gallecs/
portuguesos: 

longuerón, Ensis minor; sanfonina, Pecten maximus; escarapota, scorpaena elongata; cavalo, chi-
maera monstrosa; tiburón, aplicat a diverses espècies d’esquàlids; barbero, Zeus faber; el nucli pexe 
(pexe gallo, etc.); garopa, serranus cabrilla; garapao, Trachurus trachurus; charro, charro prieto, 
Trachurus picturatus; lebrancho, Mugil cephalus; garriento, Liza aurata; cantariles, Pontinus kuhli; 
cabozo, Gobius niger.

Caldria afegir-hi l’ictiònim alitán, cat. gatvaire, scyliorhinus stellaris, que no és registrat en les 
enquestes, però que és nom oficial castellà, i que segurament és un manlleu al portuguès leitão.

D’altra banda, les freqüents relacions amb els pescadors de la costa mediterrània, almenys des del 
s. xviii (Veny 2011: 193), han propiciat la presència en la ictionímia andalusa d’un notable esplet d’ele-
ments catalans, sobre els quals seguiran unes consideracions.

a) Gràcies a l’extensa xarxa de ports i al control dels materials recollits en aquesta obra, queden 
confirmats una bona pila de catalanismes que s’havien observat en diversos treballs monogràfics ante-
riors. Així, queden corroborats els manlleus al català de 

lirio, cat. lliri i serviola, cat. cerviola, seriola dumerili; tallán, cat. tallant, Pomatomus saltatrix; mu-
sola, mosola, mozola, mozuela (interpretat com l’espècie juvenil), cat. mussola, Mustelus mustelus; 
palometa, Trachinotus ovatus; verderón (espècie juvenil) cat. verderol, seriola dumerili; lisa, cat. 
llissa (cal corregir llisa i llisera per llíssera); mújol, Mugil cephalus; bròtola, molla, Phycis blennoi-
des; móllera, Phycis blennoides; móñola (adaptació del cat. mòllera), Trisopterus luscus; llampuga, 
llampúa, lampúa, cat. llampuga, coryphaena hippurus; maira, cat. maire, Micromesistius poutassou; 
rape, cat. rap, Lophius piscatorius i Lophius budegassa; pez gromo, cat. brom, vorm (es pot eliminar 
“o levantino”), Balistes capriscus; oblada (doblada), oblada melanura; reche, cat. reig (derivat de 
regius, no de rege), argyrosomus regius; tacón, cat. tacó, Bothus podas; nacra, atrina pectinata.

D’altra banda, crec que alguns noms sobre l’origen dels quals els autors dubtaven, es poden consi-
derar catalanismes; així, jurel, Trachurus trachurus, s’ha d’admetre com a procedent del cat. sorell (no 
sorel) i eliminar “mozárabe”. En tapaculo de randa, Lepidorhombus whiffiagonis, el nucli randa s’ha 
de considerar preferentment d’origen català.

A través de l’obra s’afegeixen a la nòmina ictiònims com mocina, cat. moixina, Galeus melasto-
mus; santaroche, Liza aurata i Liza saliens, cat. galta-roig; cabete, cat. cabot, Gobius niger.

b) Al meu parer, també n’haurien de formar part: chanquete, cat. xanguet, aphia minuta (Veny 
2008: 401-402); aullate, cat. agullat (i no variant de galluate [de gallúo]), squalus Blainville; vaquilla de 
argué, serranus cabrilla: el catalanisme afectaria el determinant argué (alguer), amb un sufix -er aplicat 
a alga, que no pot ser castellà (Veny 2012: 144); rascacio, cat. rascàs, rascassa, que hauria actuat de di-
fusor per la costa andalusa, tot i procedir de l’occità rascassa, derivat de rascàs (no rescàs) ‘tinyós’; refé, 
chelinodichtys lucerna, procediria del cat. rafet, que per mi seria d’origen incert, i no onomatopeic, com 
afirma Secretan (1989), i d’aquella forma s’hauria desprès, per homonimització, rafel (Veny 1992) i pot-
ser també rufete, més que de rafelet; potser calé, Beryx decadactylus, cat. calet (Huguet 1991), però ens 
allunyaria del català el fet que correspongui a una altra espècie, Pagellus bogaraveo. 

En relació a la influència catalana a les costes andaluses, potser no hagués estat sobrera una al·lusió 
a la presència de pescadors d’aquella procedència, des del s. xviii, a Isla Cristina, de la qual donava notí-
cia l’Enciclopedia Universal (1924) i que Llorca Ibi, estudiós dels termes nàutics i ictionímics a les 

Estudis romanics 43.indd   463Estudis romanics 43.indd   463 13/1/21   13:4513/1/21   13:45



464 Joan VEny

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], vol. 43 (2021), p. 441-594

costes alacantines, està investigant; amb amable comunicació, m’ha assabentat d’una almadrava co-
mandada per un arraix de Benidorm a la costa d’Isla Cristina, així com de la pervivència de cognoms 
catalans.

Tractant-se d’una obra d’interès polièdric, amb una dimensió també diacrònica, l’etimologia i la 
motivació —d’aquesta, altres en diuen etimologia sincrònica o estàtica— hi tenen un paper nuclear. A 
voltes els autors es limiten a exposar les diverses teories; per ex., a propòsit de chavo, capros aper, es 
proposa, d’un costat, una translació metafòrica de ‘tipus de moneda’ i, d’un altre, un derivat directe de 
oCtavus, per la forma octogonal; algun cop, valdria la pena de prioritzar-ne una, com en el cas de basti-
na, centrophorus granulosus, del qual es dubta si validar un derivat de basto ‘de poca qualitat’ o bé un 
altre del llatí vulgar bestina, de bestia, quan sembla que aquest és millor comparat amb altres noms ro-
mànics (provençal antic, etc.), com addueixen els autors; altres vegades, s’opta per una possible conflu-
ència d’ètims, com a propòsit de corva i corval, sciaena umbra: la referència tradicional a una 
metonímia basada en el suposat color negre del peix enllaçaria amb l’ocell Corvus, mentre que l’arque-
jament del dors tindria a veure amb un derivat de Curvus, com afirmen els pescadors andalusos, refor-
cen sinònims com comba o altres espècies de perfil corbat (gibao, Plesionika heterocarpus), i defensa 
amb sòlids arguments Corbera (en premsa). En algun altre cas, la decisió, subratllada pels autors, és 
definitiva: robalo, Dicentrarchus labrax, i no róbalo, és una metàtesi de l’antic lobarro (< lobo + suf. 
-arro), independent en la seva evolució del cat. llobarro.

Algunes afirmacions s’han de matisar o corregir; així, de lecha, seriola dumerili, s’apunta la rela-
ció amb el líquid seminal (< leche < LaCte) que segrega aquesta espècie, però tenint en compte els con-
gèneres romànics (it., genovès lecia, Porto San Giorgio liccia, etc.), que entronquen el mot amb un 
probable LiChia (VPL 1995, Santarelli 2003), no crec correcta aquella interpretació, com sembla preferi-
ble relacionar moixina, Galeus melastomus, etc.) més que amb la dentadura, com la del gat quan el peix 
està escorxat, amb la mala olor que es desprèn de la moixina ‘espècie d’orinal gran’ (Duran, I, 102-103). 
La gallineta, scorpaena scrofa, es basaria, segons els autors, en la metàfora-metonímia que ha compa-
rat les aletes dorsals amb la cresta de la gallina i les aletes pectorals amb les ales esteses de l’ocell; tan-
mateix, caldria considerar com a element motivacional translatici la qualitat de la seva carn, com ha 
passat amb el sinònim polla, on falten aquells elements metafòrics.

Sense apartar-nos del tema etimològic, caldria tenir en compte, per a marrajo, Isurus oxirhyncus, a 
més d’una forma expressiva a partir de marramao ‘miolament del gat’ (Barbier/Barriuso), discutible, la 
nova proposta de Le Bris (2013) sobre un probable origen cèltic (morhast/maraʃ) de diversos condrictis; 
quant a oblada, oblada melanura, estem d’acord amb la seva procedència occitana, oculata, pels seus 
“llamativos ojos”, però no queda clar el pas de C’L > bL, per al qual es pot veure Dalbera (1997). Per a 
mero, caldria tenir en compte la proposta de Gulsoy (1982); per a alatxa, el treball de Veny (2011). 

L’andalús també ha proporcionat algun element al català: cat. quelve, nom d’un esquàlid (Duran, I, 
148), centrophorus granulosus; patxano, Pagellus bogaraveo (Duran II, 37), de l’andalús pachano, 
pachán.

En conjunt l’aportació etimològica de l’obra constitueix un esforç ímprobe, reeixit, que sens dubte 
contribuirà a la formació d’un desitjable «monumentale lessico etimologico della terminologia marina-
ra», que proposava G. Alessio (1966).

A través de les pàgines d’aquesta obra, queda palès que el repertori ictionímic andalús es nodreix 
d’un fons patrimonial, heretatge de segles, i d’un fons d’origen extern; però també ressalta la forta crea-
tivitat que conforma una part del seu cabal lèxic, il·lustrada amb exemples com michelín, avión (avión 
espía f-117 nighthawak), Gymnura altavela; chupa-chup, cigarrito, Merluccius merluccius; pirulí, 
scomber colias; amoto, motorista, vespa, Taractichthys longipinnis; lambreta, Petromyzon marinus; 
pijama, Parapristipoma octolineatum; cebra, futbolista, Branchiostegus semifasciatus.

No falten comentaris sociolingüístics com és ara l’interès comercial, el desig de fomentar la venda 
d’una espècie que pot en algunes ocasions modificar el nom. És interessant l’Hyperoglyphe perciformis, 
poc apreciat i no gaire conegut pels pescadors, que se sol vendre al mercat, a voltes filetejat, com a mero, 
Epinephelus marginalis, espècie més saborosa; o el cas del cazón sevillano, Mustelus asterias, que a Se-
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villa, al mercat del qual els poden donar garses per perdius, es ven fraudulentament pel Galeorhinus ga-
leus, de millor qualitat; em recorden algun cas del català com el de fer passar la variada, Diplodus vulga-
ris, pel sarg, Diplodus sargus, més valorat. Altres vegades són els pescadors mateixos els que no es posen 
d’acord amb la superioritat gastronòmica d’una espècie sobre l’altra; així, per a uns el rape blanco, 
Lophius budegassa, és millor que el rape negro, Lophius piscatorius, mentre que per a d’altres, és a l’in-
revés. Semblantment, en el món mariner català, una part considera el moll de fang, Mullus barbatus, de 
millor qualitat que el moll de roca, Mullus surmuletus, i l’altra opina el contrari (Veny 2012).

Al llarg de l’obra, el lector trobarà primeres documentacions, etimologies populars (carnero < car-
neo < garneo; mozuela < mossola; santarroche < galta-roig), encreuaments (samblea < lamprea x sa-
ble), observacions de cultura popular (consideració errònia de la llampresa, que treu els polls d’altres 
peixos, i per això es creu que és un “pez lavadora”), variants idiolèctiques (cagón), formes pròpies (za-
rabatella ‘saboga vera’), acumulació de sufixos (-ito, -ate, -ete, -ato, -ica, -ola), efectes de la ironia 
(malarmao ‘malarmat’), potència creativa (escupe escupe ‘escatós’), actituds metalingüístiques (falan-
gista “porque es malo”, es el “cangrejo que más daño hace en la red”), freqüència d’atribucions falses, 
etc. Alguns mots despertaran la curiositat dels ictionimistes per aclarir motivacions com la de pez ca-
talán, Parapristipoma octolineatum, o la de viviente, Mullus surmuletus.

L’edició és molt acurada. Petites distraccions com socilecto per sociolecto (p. 53), “llisa o llisera” 
per “llissa o llíssera” (p. 319) o Griera 1993 per Griera 1923 (p. 909) no entelen un bri l’alta qualitat de 
l’obra.

Enmig de la multiplicitat de formes analitzades, ressalta brillantment el rigor de la recollida dels 
materials, el coneixement històric a través de les fonts precedents, la seva anàlisi meticulosa i una afina-
da interpretació. Una obra que les històries de la llengua hauran de tenir en compte per als elements ca-
talans introduïts en el castellà andalús, així com per a la frondosa producció interna pròpia. Una obra 
que marca una fita en la bibliografia ictionímica hispànica i romànica i que hauria de servir de model per 
a estudis d’altres àrees.

Joan veny
Institut d’Estudis Catalans

Universitat de Barcelona
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