
DE RE FICARIA: CAT. "BORDISSOTS" I "PARATJALS" 

Joan Veny 

om el pescador de grumeig només llan~a la ca- 

nya quan ha aconseguit, amb I'esca adequada, 
atreure els peixos a la  seva pesquera, així I'eti- 

mologista no pot aventurar cales etimolbgiques precipi- 

tades sense haver preparat el seu terreny sobretot amb 

I'arreplega de dades documentals i dialectolbgiques. Ara 

bé, la  informació documental relativa a forca vocables ha 
estat, durant temps, preciria, insuficient o desaprofitada 

i, a ['entretant, el cabal dialectal s'ha anat enriquint a 
través d'atlas i monografies. No és estrany que I'etimbleg 

que treballava dos o tres decennis enrera, amb migradesa 

2. DESCRIPCIO 

Se'n coneixen dues varietats, la negra i la  blanca. La 
negra "té la pell forta i un poc clivellada, de color com- 

pletament negre amb un polsim blavenc, i t é  un gust ex- 

quisit per a menjar verda (és a dir, sense secar). La bor- 

dissot blanca t é  la pell verda i en esser seca molt blanca; 
6s fina de molsa i molt dolca de gust; és la reina de les 

figues seques" (DCVB, s.v.). 

de fonts, deixis certs mots desatesos en I'aclariment del 

seu origen i vicissituds i d'altres sense decidir-se entre 
3. PROBLEMA ETIMOL~GIC 

dues alternatives. Sobre I'origen del mot, afirma el  DCVB (s.v.1: "és 
Voldria il.lustrar el que precedeix amb dues mostres possible que vingui de Burjassot, nom d'un poble valen- 

relatives als noms de dues esp6cies de figues, d'irea cata- ci8 (Wartburg F E W ) ~ ,  perb no és segur, i de totes mane- 

lana continental i balear, les figues bordissot i les figues res és evident la influ6ncia de bordís". Aquest mot, a la  

paratjals. Comprovarem com la  troballa de dades anti- mateixa obra, és definit d'aquesta manera per a les Brees 

gues i diatbpiques en el primer cas confirmen anteriors que s'assenyalen: "/I1 Arbre bord, especialment I'olive- 

interpretacions i en e l  segon ens ajuden a fer noves ra (Gandesa, Tortosa); 112 Bordall, brot que neix en la  
propostes.1 soca o rabassa d'un arbre (Tortosa, Morella, Llucena)". 

(1) Les abreviatures de les obres més usades són: DCVB (= ALCOVER - MOLL: Diccionari catat%-valencid-balear, Palma de MaUor- 
ca, 1930 - 1962). DCEC (= J.  COROMINES: Diccionario critico etitnológico de la lengua castellana, Madrid 1954). Dicc. Aguiló 
(=Diccionari Aguiló, materials lexicografics aplegats per Marian Aguil6 i Fuster, revisats i publicats sota la cura de P. Fabra i de 
M. de Montoliu, Barcelona 1918 - 1934). ALDC (=Atlas lingüistic del domini catald, en curs de preparació a la Universitat de 
Barcelona). GEC (= Gran EnciclopPdia Catalana, Barcelona 1969 - 1980). 

(2) W. von WARTBURG: Franzosisches Et~~molo~isches  Cl'brterbuck. 1. 637 a.  5.v. Brrrjazot "dorl' I)ci Valencia". a proposit de I'occi- 
t i  bourjassoto, etc. (cf. nota 12). 



4. VARIANTS DIALECTALS I LA SEVA DISTRIBU- 
CIO GEOCRAFICA 
Les dues variants que ens dóna a coniixer el DCVB, 

amb llurs irees respectives, són: a) Figa de Burjassot 
(occidental, valencii); b) bordissot (Empordi, Camp de 
Tarragona, Balears) (s.v. figa i bordissot). 

A través de I'Atlas Lingüístic del Domini Catala 
(i de qualque informació ~om~lement i r ia )~ ,  podem en- 
riquir el nombre de variants i fer precisions geogrifiques: 

a) Figa de Burtjassot (Amposta [Montsii], Pego 
[Dénia]), f. de Putjassot (Muro del Comtat [Alcoi]), 
bortjassots (Borriana [Plana de Castelló]), burtjasot (UII- 
decona * [Montsii]) . 

b) Figa de Burtxassot (Mas de Barberans [Montsii], 
Sant Jordi del Maestrat *), burtxassot (Adzeneta del 

Maestrat, Casinos [Camp de Lllria], Mequinensa [Baix 
me inca], Favara [Matarranya], Roquetes [Baix Ebre]), 
burtxassots (Cabanes de I'Arc [Maestrat]), burtxassota 
(Horta de Sant Joan [Terra Alta]). 

c) Burdissot (Estagell [Rosselló], Santanyí, Lluc- 

major, Campos * [Mallorca], Ciutadella, Es Migjorn, Maó 
 enor orca])' , bordissot (Granyena de les Garrigues, 
L'Ametlla de Mar [Baix Ebre], XBbia [Dénia]), fga de 
burdisot (Alió [Alt Camp]), f. de bardissot (Sant Jaume 
Sesoliveres [Anoia]), f. de bordigassot (Riba-roja dlEbre 
[Ribera d'Ebre]). Deixo de costat probables formes con- 
generes de I'occiti, i tali i  i portuguis (Cf. nota 12). Ve- 
geu mapa núm. l .  

La documentació, no tinguda en compte abans 
-perqui no es coneixia 6- ens aclareix de manera clara 
I'itim i I'evolució ulterior. Els documents que he trobat 
són, per ordre cronolhgic, els següents: 

1390: El rei Joan I, des de Saragossa, sol.licita de 
Mallorca la tramesa de set "esqueixs de figuera de Bugi- 
cot per a plantar-10s "en lo verger de la ~ljaffaria".' 

. 1496: "Venint lo temps de IesfiguesdeBujagot e 
dels rayms".8 

S. XV: "De empaltar figuera .de burjagot que sia 
primarenqua, o tardana. Si vols empeltar figuera de bur- 
jagot que sia primarenqua, empelta-la en figuera albocor 
local o cocorella blanqua, e hauris figues primarenques 
de burjagot. E s i  vols que sia tardana, en figuera b ~ r d a " . ~  

S. XV: Bartomeu Font, a la seva Historia de Lluc- 
major,' o esmenta, a més de les martinenques i albacor, 
les bordissot com a figues documentades aquest mateix 
segle a aquell poble mallorquí. 

6. INTERPRETACI~ DE LES VARIANTS. 

A la llum de les citacions anteriors, és evident que el 
nom del poble de I'Horta de Valincia, Burjassot, repre- 
senta la base del nom de la figa '' que s'hi produis i que 
conegué una remarcable expansió a I'Edat Mitjana, com 
ho proven la documentació i el fet d'haver traspassat el 
nom d'origen les fronteres dels Pai'sos Catalans, amb les 
naturals modificacions.' Les figues de Valhncia aparei- 

(3) Les localitats de les quals he rebut aquest tipus &informació van seguides d'asterisc,; he fet el mateix amb les dades complemen- 
tiries relatives a les paratjals (3 9). 

(4) Adopto aquest grafema -fj- per a indicar la palatal africada sonora i el grafema -tx- per al corresponent sord. 

(5) Només esmento alguns punts de Mallorca i Menorca; de fet, perb, en el món rurd el nom d'aquestes figues és corrent a les dues 
illes. En canvi, no l'he detectat a Eivissa, encara que així sembli desprendre's de la localitzaci6 donada pel DCVB (Balears). 

(6) O perqui havia passat per malla, cf. doc. de 1496 citat a aquest mateix parigraf. 

(7) José Ma. MADURELL MGRIMON: La Aljaferia Real de Zaragoza. Notas para su historia, "Hispania" (Madrid), XXI, 1961,543, 
doc. 50; reprodui't per Miguel GUAL CAMARENA: Vocabulario del comercio medieval, Tarragona, 1968, p. 317. 

(8) P. de BOFARULL: Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, XXVIII, 108, esmentat per 
Dicc. Aguiló, s.v. i per GUAL CAMARENA, op. cit., p. 317. 

(9) Rosa Ma RAICH I ESCURSELL: L 'agricultura a Catalunya a través d'un manuscrit del segle XK Tesi de Llicenciatura mecanogra- 
fiada, Facultat de Geografia i Histbria de la Universitat de Barcelona, setembre 1978, p. 48. 

(10) 11, Mallorca, 1974, p. 158. 

(11) Com ja va fer notar Wartburg, cf. nota 2. 

(12) Tot arribant a1 murcii bujarasol (DCEC, s.v.), occiti bourjassoto, portuguis boijagote, genovis brigessottu, italii bergiotto i variants 
(FEW, ibidem); per a les variants occitanes, vegeu F. MISTRAL: Lou tresor don Felibrige. Aix - en - Provence - Avignon - Paris 1878 
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xen constantment -entre d'altres- els segles medie- invariable al plural (figues burtiassot, mbgrden les 

1 3  i $dhuc a l'kpoca romana es troba una ficus sa- burtjassot) O bé com a variable (les burtiassots); fga de 

cuntina 'figa de Sagunt' al.ludida a diverses fonts (Cató, putlassot Presenta una P que arranca de ItarticulaciÓ 

Plaute, d li ni).' oclusiva de la b, fins i tot intervocdlica -com en aquest 

Es freqüent que a una casta de figa es doni e l  nom Cas, per fonosintaxi-, que t é  lloc sovint en valencid i 

del lloc o comarca on aquesta es produeix en condicions a vegades dóna lloc a substitucions de b per p ( ~ e r  exem- 

favorables. Les dues estructures més freqüents d'aquest ple, pepe negre 'pebre negre', mans palpes 'mans balbes'. 

tipus de denominació són: barca de capotatge, 'barca de cabotatge', etc."), tot 

a) ~i~~ +de + (top&nim): figa de Fraga, f. de ajudant-hi probablement la desconnexió semdntica dels 

perdi, d;llger, f. d'Esmirna, f. d'Acra o f. d'Acara,' parlants amb el nom del poble i potser algun creuament 

etc. amb putjar 'pujar'. No cal dir que les variants del tipus 

burtxassot, amb /i/, corresponen a I'articulació apitxa- 
b) +(odiectiu gentilici): figa alacantina (= d'A- da de 

lzl,l 8 perb dn conegudes també fora del 
lacant), f. maelhna (= de Maella), f: napolitana, napole- 

valencid apitxat.l 9 
tana o poletana (= de Nipols), f. segavera o segatrenca 

En canvi a les irees més allunyades de I'Horta va- 
(= de la Segarra), ant. f. morcienca (= de Múrcia), etc. 

lenciana, és a dir, a l  Nord, del Baix Camp fins al Rosse- 
Aquest tipirs de formació ja era freqüent en llatí (ficus 

116, passant per I'Empordd, al Sud, a alguna localitat ex- 
Alexandrina, f. Carica, f. Ebusia, f. Herculanea, etc.) .' 

trema meridional valenciana, i a I'Est, delld el mar, a 
Com 6s natural, les formes més acostades a la pri- ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  i M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  el mot primitiu, burtjassot, per un 

mitiva, al topbnim, s'estenen pel País Valencii, tot enfi- desvinculament més gran amb el topbnim, ha pogut 
lant-se pel Montsid, Baix Ebre i Baix Cinca. Intentem sofrir una notable (bordissot), de tal 
explicar les diverses variants: burfjasot deu la seva /z/ manera que s,ha dubtat de I,origen topon,-mic del mot 
a una assimilació a la sonoritat de ['africada anterior (cf. 3). Vegem a continuaci~ ,es raons dfaquest can- 
/$/; burtxassota és una feminització que t é  com a punt vi ¡ alguna altra 
de partida e l  pas figa de Burtxassot- figa burtxas- Bordissot o burdissot arranca de Burjassot, amb 
sot-(figa) burtxassota, amb interpretació adjectival de la vocal pretbnica en i, visible ja en 
de burtxassot que, per concordanca amb e l  substantiu el  text de 1390 (Bugj~ot, cf. 5 5 ) ,  semblant a la dege- 
precedent, rep la marca de femení, d'acord amb el mo- gmt en &ant, aljcecar-se en aljcicar-se, etc.; a partir 
del figa alacantina; com passa amb mots d'aquesta na- d'aquesta fase, per6 sense que sigui priviament neces- 
turalesa, burtjassot (0 la Seva variant) pot Usar-Se Com dria a tot arreu, i en lResmentat clima de desvincula- 

(13) Les figues de Val6ncia hi són esmentades sovint (cf. GUAL CAMARENA, op. cit., p. 316-317); concretament Burjassot, per& no 
sembla distingir-se els temps moderns especialment per la seva producció ficaria (cf. Antonio Josef CAVANILLES: Observaciones 
sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, poblacion y fmtos del Reyno de Valencia, Madrid 1795, I ,  p. 147; P. MADOZ: 

Dicciomrio geogra'fico-estadistico-histbrico y sus posesiones de  Ultramar, IV, Madrid 1846; Jo& MARTINEZ ALOy: Provincia 
de Valencia, dins Geografia General del Reino de  Valencia dirigida por F. CARRERAS CANDI, Barcelona, s.a., pp. 932-946. 

(14) Jacques ANDRE: Lexique des termes de  botanique en latin. Paris 1956, p. 138. 

(15) La primera forma és recollida pel DCVB, també amb la variant figa Acre, al Camp de Tarragona, Priorat i Ribera $Ebre (s.v.fign); 
la segona, per I'ALDC, a Tarragona i Vilalba dels Arcs. 

(16) J. ANDRE: Op. cit., pp. 136-138. 

(17) Vegeu Joaquim RAFEL FONTANALS: Fonologia diacrdnica catalana: aspectos metodoldgics, dins "Problemes de Llengua i Li- 
teratura Catalanes". Actes del I1 Col.loqui Internacional sobre el catala (Amsterdam 1970). Abadia de Montserrat, 1976, p. 63-64; 
Joan VENY: El valencid meridional, ibidem, p. 171 i nota 65. 

(18) Sobre I'apitxat, vegeu M. SANCHIS GUARNER: Extensión y vitalidad del dialecto valenciano 'i2pitxat". Revista de Filologia Es- 
pañola, XXIII, 1936, pp. 4562;  ID: Apitxat, dins GEC, s.v.; Edelmira AMAT ALAPONT: El valenciano "apitxat". Tesi de Lli- 
cenciatura mecanografiada, Facultat de Filosofia i Lletres, setembre de 1974. 

(19) Cf. mapa núm. 2. 
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ció del topbnim, I'homonimització amb bordís -com 

insinua el DCVB- o potser amb bord,20 car aquell 

coneix una Brea restringida (cf. 3 31, va provooar el 
canvi cap a bordissot (variant ja documentada a Ma- 

llorca el s. XV, cf. s 5), sense, perb, que en la susdi- 

ta homonimització intervingués el significat, per t a l  

com les figues en qüestió no tenen res de bordes. Són 

altres mod.ificacions: bordigassof, creuat amb bor- 
degas o bordigas, i bardissot, homonimitzat amb bar- 
dissa o degut a una tendencia a afeblir en una neutra 

la vocal de la síl.laba inicial (cf. pot6 > petó * goti- 
mel1 > gatimell, etc.) .2 

11. Les figues PARATIALS 

Jordi del Maestrat*); figa de parejal (Vinarbs [ALDC]); 

paletjal (R ibera de Xúquer, Pego [DCVB]); peletjal (Cas- 

te116 de la Plana [ALDC]); paratjalina ( S'Alqueria Blan- 

ca [Mallorca] [DCVB]); paratja (Rossell [Maestrat] 

[ALDC]). Crido I'atencio sobre aquesta darrera forma, 

que no havia estat donada a coniixer, perqui ens ajuda- 

rB en la nostra recerca. (Per a la distribució de formes 

detectades, vegeu mapa núm. 2). 

10. UNA POSSIBILITAT ETIMOL~GICA A RE- 
BUTJAR 

La manca de dades medievals obstaculitzava el camí 

a una correcta interpretació etimolbgica. Hom podia ha- 

ver pensat en un derivat de pera, al.ludint a la seva even- 
tual estructura piriforme; no resultava difícil trobar ca- 

sos semblants, com, per exemple, el de Costitx (Mallor- 

ca) on hi ha una casta de figa que es diu de la pera 
El DCVB descriu aix( la figa paratjal: "És blanca o 

groga, de vegades amb ratlles verdoses o fosques, grossa, 
(DCVB, S.V. figa), perd és una idea que cal descartar per 

de pell prima i de molsa groguenca i aigualosa, en unes dues raons: a) l a  paratjal no té en absolut forma de pera 

regions molt bones, en altres no tant" (s.v. figa), "agos- (així com, en canvi, podria admetre's aquesta semblanca 

tenca, de fruita grossa, aplanada, de color clar" (s.v. per a la coll de dama, per ex.); b) I'hipotetic derivat hau- 

naretial) . ria estat en -al ( i  no en ejal),  com d'infem s'ha format 
r- -  - - a - - ,  - 

figuera infernal, de carabassa, pera cdrabassal, de formi- 

8. MANCA DE PROPOSTA ETIMOL~GICA ga, pera formiga1 (per la seva petitesa), de verd, figa ver- 
dal, etc. 

Ningú, fins ara, s'ha ocupat, que jo sipiga, de donar 

una explicació de I'oligen del nom d'aquesta classe de fi- 11. IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACI~ 
gues. Veurem com, amb I'ajut dels dialectes i el suport. 

El primer diccionari histbric que esmenta el mot és 
de la documentació, podrem fer una proposta molt el Diccionari Aguil3: "Paratjal (Mallorca). Una de les 
versemblant. especies de figues; s'aplica també a la dona baixa i gras- 

9. VARIANTS I LLUR WREA GEOGRAFICA sa". No he localitzat el mot a reculls IexicogrBfics insu- 

lars tan importants com el de Figuera i ~ m e n ~ u a l . ~  
Basant-me en les dades del DCVB (s.v. figa i paret- Ens hem de considerar afortunats d'haver trobat a l  

jal) i de I'ALDC, vet aquí les variants que he Pogut re- Ductat d'Agrcultura abans esmentat (cf. nota 9) el se- 
collir (si no especifico l a  font, vol dir que la localització güent passatge que ens obre un camí fBcil: 
es troba a les dues obres): 

"Qui vol que figueres de peratge axí com julies e 
paratjal (Mallorca, Menorca); paretjal (Tortosa d'altres, que n.i ha de diverses natures, retenguen les fi- 

[DCVB]. Algímia de la Baronia [ALDC]); pareja1 (Cas- gues, el dia de Sant Johan culla de les cabrafigues e sien 
te116 [DCVB], Sant Mateu del Maestrat [AtDCl, Sant enfilades en fils lonchs e poseu-ne per moltes branques 

(20) Uso homonimització amb el sentit d'acostament formal d'un mot a un altre, afavorit o no pel significat (cf. J .  VENY: Estudis de 
Geolingüística catalana, Barcelona 1978, pp. 107-130). 

(21) Penso tenir ocasió qualque dia d'ocupar-me extensament d'aquest canvi fon6tic. 

(22) Pere A. FIGUERA: Diccionari mallorquí-castelld, Palma 1840. 

(23) Juan Jo& AMENGUAL: Nuevo Diccionario mollorquin-castellano-lat in, Palma, 1858-1 878. 



d'aquella figuera que no atura figues e sens dupte reten- milació de laterals (com peletjal, on s'ha juntat I'assimila- 

dri-les" (p. 37).24 cio vocilica), i parejal, articulada amb una palatal fricati- 
Recordem que e l  manuscrit estudiat per Rosa Ma va 1.21 propia d'algunes Brees del Maestrat (com fege, fet- 

Raich pertany al s. XV i I'escriva es confessa natural de ge, mege, metge, etc.). 

Sant Mateu del Maestrat; les característiques lingüísti- 

ques del text confirmen aquesta adscripció occidental: 13. CAIRE LEXICO~EMANTIC 
efectivament, es distingeixen amb f o r ~ a  regularitat les 

Es evident que paratjal (i els seus afins) és un derivat vocals itones a i e, apareix algun subjuntiu present en 
de paratge, per6 aquest mot té dos significats, millor dir, 

-o rasso, faci') així com certs vocables occidentals, en- 
es tracta de dos mots homonims, d'origen diferent: pa- tre els quals I'esmentat (figueres de) paratge viu encara 
ratgel vol dir 'indret, lloc (poc concretat)';paratge2 sig- 

actualmente, sota la variant paratja, a Rossell (cf. 5 9), 
nificava "noblesa de caricter rural" (GEC, s.v.1. ¿De 

poble també del ~aestrat .~ '  Aquestes formes -Ifanti- 
quin dels dos és tributari paratjal? 

ga i la dialectal- ens donen la clau de I'origen del nom 
més freqüent d'aquestes figues, paratials, que, en bona 14. A) Paratgel este en relació amb el verb parar 'fer 
l6gica, ha d'ésser una derivat de paratge. Tractaré, des permanencia, fer cap a algun Iloc'. Paratge hauria volgut 
d'ara, d'explicar les modificacions formals, segons les dir 'acció de parar-se', després 'Iloc on hom es para' i f i- 
comarques, i després m'ocuparé de I'aspecte semintic, nalment 'lloc, indret'. Una figuera paratja1 hauria signi- 
6s a dir, tractaré d'esbrinar quin dels dos significats de fivat 'figuera brotada a un paratge, no plantada, silvestre, 
paratge és la base del derivat. borda'. Per6 hem de renunciar a aital explicació sobre- 

12. CAUSES DE LES VARIANTS FORMALS 

L'actual variant de Rossell, paratja -bell exemple 

d'estabilitat 18xica- pot deure la seva a, en lloc de la -e 
primitiva, al fet de partir de la denominació sintagmitica 

una f&a de paratge-+ una (figa de) paratge- una pa- 
ratja, per atracció del genere de figa (semblantment afi- 

ga de burtjassot ----, (figa burtjassot -+ burtjassota 

(cf. 3 4b i 6). 
La pronúncia balear paratjal no presenta variants de- 

gut a I'articulació neutra de les vocals Btones; sí, en can- 
vi, la del catali de Valencia, on trobem paretjal, resultat 

d'una dissmilació vocBlica, paletjal, producte d'una assi- 

tot perque el  text es refereix a especies de figueres que 
normalment produeixen figues (observeu que també s'hi 

esmenten les actuals julienques o les julies per 13po- 

ca de la maturació), per6 que no'les retenen; aleshores, 

per aconseguir-ho, hom aconsella de penjar-hi enfilalls de 
cabrafigues (o figueres silvestres), partint d'una recoma- 

nació de ~al.ladi.~' El nom antic de la figuera salvatge 
era cabrafiguera, cabrafiga; Cabrafic es manté en topo- 

nímia (Castellar del Valles, Campello [DCVB]), així com 

Gzbrafeixet < CAPR l F ICETUM 'Iloc de cabrafigues' 
(Rasquera [Ribera d ' ~ b r e ] ) ? ~  on apareix un tractament 
mossaribic de la C'. 

D'altra banda, paratge] no es documenta abans del 

(24) He canviat la coma de la  frase "retenguen les figues el dia de Sant Johan, culla ..." per manca de sentit, i no he accentuat julies, 
d'acord amb I'actual pronúncia del mot a Eivissa. 

(25) Entre altres característiques occidentals remarquem giner 'gener', incoatius en -ix (i no en -eix) com rebblix 'rebleix' i poddrix 
'podreix', certs mots com exobrir 'cavar al voltant d'un arbre', virbar 'birbar, eixarcolar', carrasqua 'alzina', bellotes 'aglans', avena 
'civada', (pedres) codices 'pedres Uises de. riera', etc., 1'6s d'alguna mesura referida a Valencia i la inclusió d'algunes dites aragone- 
ses relatives a la sembra i la collita. No manquen alguns trets orientals potser imputables a I'original o a una cbpiaanterior, (origi- 
nal aquí deu voler dir el més conservat). 

(26) Vegeu nota 24. 

(27) "Aliqui inter ficarias caprifici arbores serunt, ut non sit necesse per singulas arbores pro remedio eadem poma suspendi. Mense 
Junio circa solstitium caprificandae sunt arbores fici, id est, suspendendi grossi ex caprifico lino velut serta pertusi" (Les agrono- 
mes latins [Caton, Varron, Columelle, ~alladius], M. NISARD, Paris, 1864, IV, 10, p. 588) (= "Alguns planten figueres salvatges 
entre les figueres, per tal d'estalviar-se de penjar-ne aquells fruits com a remei. El mes de juny, cap al solstici, cal caprificar les fi- 
gueres, és a dir, penjar-hi, com a garlandes, enfilalls de figues salvatges. 

(28) J .  COROMINES: Estudis de toponímia catalana, 11, Barcelona 1970, p. 154. 



s. XVI; e l  DCVB esmenta, com a més antic, un docu- 

ment de 1535: entre aquest i els testimonis contempora- 

nis adduits al DCVB, puc aportar aquestes atestacions 

de fonts epistolars: 

1790: "Observo desitja lo infórmia dels Blats del 

Nort, sos preus, qualitats y paratges haont se cull, lo 

qual trobari notat al peu de esta essent de bona qualitat, 

pues no basta dir ser de tal indret per ser bo".29 

1791 : "Ningún de esta (Mataró) té lo magatzem en 

millor paratge que lo meu per vendrer per menor".30 

1836: "Part, Iloch, estanciaV.j ' 
Tot i que la documentació castellana de paraje és an- 

terior (s. XV) i que d'allí hauria passat a I'italii i al fran- 

cis (segons proposa Zaccaria i admet Coromines, DCEC, 
s.v.1 i que manca de derivats tradiciona~s?~ emguardaré 

prou de considerar e l  mot d'influincia castellana, per tal 
com I'evolució es pot donar perfectament a partir del pa- 

rar catali comentat al principi d'aquest parigraf. 

Així, doncs, valoro sobretot el primer argument en 
contra de la derivació de paratjal <paratge. 

15. B) El paratge2 resulta, al meu parer, molt més ver- 

semblant com a punt de partida per les següents raons: 

a) "L'home de paratge -ens diu la GEC -, sense 

esser magnat, noble o cavaller, procedia de llinatge mili- 

tar o aloer, i tenia una casa pairal (unadomus, torre, sa- 

la o quadra), gaudia d'un patrimoni suficient per no ha- 

ver-se de dedicar a treballs manuals o mecinics i era apte 

per ésser fet cavaller, disposava de cavall i armes si era 

cridat pel sobiri, perb no era un professional de la mi- 
lícia, com e l  cavaller (...) Poden esser considerats com la 

m6s petita noblesa de carhcter rural". El mot deriva de 
par 'igual' pel fet d'haver estat apariats (Tomic) o parat- 

juts (Turell) a cavallers tots aquells que podien armar-se 
i sostenir un cavall (DCVB, s.v. paratge i paratjut). Les 

cases de paratge haurien substituit els masos a partir 

del comte Borrell, segons relata Tomic (ap. DCVB, s.v.). 

b) La documentació és antiga i abundosa (R. Llull, 

Muntaner, Turmeda, Tomic, Jaume Roig, Libre del ro- 

miatge del venturós pelegri (c.f. DCVB, s .~ . )  ; hi afegeixo 

encara aquest document mallorquí medieval al.lusiu a 

una qüestió entre els jurats de Ciutat: 

1343: "10s hbmens generoses e de paratge e privile- 

giats de privilegi militar".34 

C) Com a mostra de la tradicionalitat del mot, te-  

nim a més, la formació de derivats com paratgiu 'noble' 

(s. XIY), paratjar 'tenir paria, esser igual en dignitat' 

(s. XVI), (ap. DCVB, s.v.), així com el desenvolupament 

antroponímic del terme: Paratge (o la variant Paratges) 

és un llinatge estis pel catali orientaL3' 

16. ¿Quin era el sentit primitiu de figues de paratge o fi- 
gues paratjals? Puix que a certes comarques són conside- 

rades de gran qualitat i gaudeixen de bona fama, podem 

deduir que eren les figues destinades a I'home de parat- 

ge, o, simplement, al paratge, 6s a dir, les figues grosses i 
exquisides que el  pagis oferia, en qualitat de censal o de 

present, al senyor de les terres que aquell conreava. 
Qualsevol altre producte de la terra, sotmis a unes condi- 

cions semblants, podia sofrir e l  mateix canvi semintic: 
així, el paratge recollit a Premii amb el significat de 'ro- 
v e l l ~ ' ~  no deu esser més que una reducció de bolets de 

(o rovellons de) paratge, és a dir, els bolets, els rovellons 
destinats, reservats al senyor. 

La meva interpretació ve abonada per un procés 
semintic paral.lel que es registra en castelli, on (higo) 
doñegal o doñigal (mudat en boñigal) 3 A  designa una cas- 

(29) Ap. A.  MART^ 1 COLL: Cartes d'un mestre veler (1 770-1 794), Mataró, 1967, p. 117. 

(30) Ibidem, p. 116. 

(31) P. LABBRNIA: Diccionari de la llengua catala&, Barcelona 1836, S.V. 

(32) Només trobo paratgívol a Verdaguer, probable creació del poeta, i paratjal 'lloc, indret', esmentat per Griera (Tresor de la llengua 
s.v.) que no sembla mereixer credibilitat per tal com no addueix cap font. 

(33) L'article és signat per Armand de FLWIA. 

(34) Ap. Ramon  ROSSELL^: Histdria de Manacor. Segle XIV, Mallorca, 1978, p. 109. 

(35) Cf. DCVB i F. de B. MOLL: Els llinatges catalans, Palma de Mallorca, 1959, p. 350. 

(36) F. MASCLANS I GIRVEIS: Els noms vulgars de les plantes a les terres catalanes, Barcelona, 1954, i DCVB, S.V. 

(37) Vegeu Maria MOLINER Diccionario de uso del espafiol, Madrid, 1973, S.V. 
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ta de figa grossa i de color, e l  nom de la qual prové de c) La conveniencia d'excloure I'entrada 4 de parat- 
DOMNICALE 'relatiu, destinat al senyor, propietat ge 'rovelló' (DCVB) per introduir-la simplement com 
del senyor'.38 Doñegal és esmentat ja e l  1601 per F. del accepció de I'entrada 3 del mateix mot. 

Rosal com a "specie de higo de Andaluzia, como domini- d) La forma ortografica que caldre admetre seri 
cal, que es señoril o higo de se~ores".~ paratjal, d'acord amb el substantiu paratge del qual 

deriva. 

111. Conclusions i suggeriments 

17. CONCLUSIONS 

1) Pel que fa a bordissot, resta palesa I'actitud as- 
senyada i correcta del DCVB: els documents medievals 

donats a conhixer aqui reforcen e l  topbnim Burjassot 
com a punt de partida, amb algunes modificacions, una 

d'elles, bordissot, resultat d'una homonimització, no 
afavorida pel significat, amb bordis o bord; és a les ex- 

tremitats del domini continental i a les I l les on, per des- 

connexió amb el topbnim, s'ha imposat aquesta variant 

més allunyada de I'originiria; en canvi, fora dels límits 

del catali, no manquen formes ben afins a la primitiva 
(per exemple, occiti bourjassoto, cf. nota 12). 

2) Quant a les figues paratjals, les noves dades dels 

dialectes i la documentació del segle XV, parca per6 

valuosa, revelada per primer cop aqui amb un objectiu 
etimolbgic, mostren la seva evident derivació de parat- 
g e ~ .  En aquest respecte, de I'observació dels fets asse- 
nyalats a aquesta segona part del treball, és útil de re- 
marcar els següents punts: 

a) L'arrecerament d'arcaismes en llengües especia- 
litzades, de les quals I'hortícola és una mostra.40 

b) La concomitincia entre balear i valenci5, en 
relacib amb la tendencia arcaitzant dels dos dialec- 
tes sobretot per llur condició d'irees posteriors, de 
co~onització.~ 

18. ALGUNES RECOMANACIONS 

El lexicbgraf mallorquí Pere Antoni Figuera (1772 - 
1847), francisce exclaustrat, seguint una tradició romi- 

nica de segles enrera, que avui ens fa somriure, al seu 
Diccionari esmentat (cf. nota 22) definia la figuera així: 

"abre molt conegut a Mallorca". Abans que un nou 

Figuera, a causa del creixent rebuig de les figues com a 
producte d'engreix porcí i de la substitució de I'arbre 

per d'altres conreus més productius, arribi a escriure: 

"Figuera. Arbre poc (o gens) conegut a Mallorca", go- 

saria fer algunes recomanacions entorn el món linguís- 

tic de les figues: 

a) Emprendre un estudi exhaustiu de la cultura 

popular relativa a les figueres i llur cultiu, les figues, els 
noms de les seves esptkies, els procediments d'asseca- 
ment i conservació, les locucions i les cancons populars 
que hi tenen relació, etc.42 

b) Classificar els diversos noms segons les seves mo- 

tivacions Iixico-semintiques (proced8ncia, color, forma, 

bpoca de maturació, introductor de I'esphcie, etc.). 

c) Per tal d'ajudar a la tasca anterior, completar, en 

una perspectiva diacrbnica, la informació sincrbnica so- 

bre els noms de les espbcies; alguns, com figa bergunya, 
J: de coll de dama, f. cocorella, J: galgeliga, J: julienca, 
J: de Pamis, f. sejola, f. xereca, resulten especialment 

atractius. Aportar documentació adient pot fer llum 

(38) Semblantment, el donegal 'botifarra de carns bones que es fa del budell gros del porc' (Pla d'Urgell, Segarra, Solsona), procedent de 
DOMINICALE, és atribui't hipoteticament -al costat d'una altra interpretació- pel DCVB al fet que "aquest (embotit) fos ofert 
com a present al senyor feudd (dominus) ". 

(39) Francisco del ROSAL: Origen y etimologrh- de  todos los vocablos or&inules de  la lengua castellana, ap. s. GIL1 GAYA: Tesoro le- 
xicográfico, Madrid 1960, s . ~ .  

(40) El vocabulari mariner és una altra redossa d'arcaisrnes com he pogut comprovar als meus treballs Problemas de  ictionimia catalana. 
Actas del V Congreso lnternacional de Estudios Lingiiisticos del Mediterraneo, Madrid 1977, pp. 315-329, i De la bPLlua al tauró: 
supervivents catalans del llatí "pistrix" "Randa", núm. 9 ,  Homenatge a Francesc de B. Moll ( I )  (Barcelona, 1979), pp. 51-62. 

(41) Un cas més a afegir a J .  VENY: Paralelismos léxicos en 10s dialectos catalanes. Revista de Filologia Española, XLII, 1958-59 
/1960/, pp. 91-149, i XLIII, 1960, pp. 117-202. 

(42) Voldria remarcar la gran densitat d'informacio que, en aquest respecte, contt el DCVB, S.V. figa. 

Em plau regraciar el bon amic Dr. Joan Bastardas, professor de la Universitat de Barcelona, per les seves remarques i sugge~iments. 



sobre el seu origen, la seva antiguitat o un factor histbric. antiga). 

d) Enfondir aquest darrer aspecte extern, en relació e) Estudiar la proliferació sufixal en els mots arre- 
amb I'antic ComerC medieval de figues, Per tal de confir- plegats: verdal, agostenca, blanquella, bo tada ,  deiana, 
mar I1exist&ncia d'aquest tipus de comerC anb certes gavatxona, hivernesca, morisca, porquenya, rogeta, se- 
contrades o pai'sos, existhncia suggerida pel nom actual, garrera, en forneixen una mostra variada que augura un 
per6 no per la informació histbrica de q u i  disposem estudi atractívol. 
(per exemple, figa d'Acrrr o d'Acara, sense atestació 

~ 
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0 "burtjasit" i variants 

(segons ALDC i DCVB) 

Mapa núm. 1 
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(segons ALDC, DCVB i informació complemendria) 

Mapa núm. 2 
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