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El boix ens omple la Festa de Sant Magí, pero us faríeu creus de les 
moltes curiositats i tafaneries que podem trobar sobre aquesta planta si 
escodrinyem per aquí i alla. M'hi voleu acompanyar? 

Aquest arbust de fulles petites i verdes tot l'any -tot i que pot prendre 
uns colors ataronjats i vermellosos a l'hivern- és una planta silvestre que 
puja lenta i creix de forma espontania i dispersa en llocs més aviat secs 
i en zones abruptes de la muntanya mitjana. El nom 1i ve del mot llatí 
BUXUS i, segons el savi filoleg Joan Coromines, el tenim documentat 
en catala des del segle XIII en llibres com Les Costums de Tortosa (1272) 
i en cites com ara "miller de stella de boix". El mot ha estat heretat per 
totes les llengües romaniques d'Occident, així tenim el buis frances, el 
boj castella, el buxu astucia, el buxo gallee ... i coma cognom és un llinatge 
for9a es tes que podeu trobar amb facilitat per tots els territoris de llengua 
catalana. 

El boix, pero, no es queda curt de sentits ni de significats i ellocalitzem 
formant part del nom d' altres especies del genere de la família de les 
buxacies com són: el boix balearic, el boix bord, el boix de muntanya, el 
boixflorit o boix de Núria, anomenat també gavet, neret o boixerica, el 
boix grevol i el boix marí o galzeran. Ara bé, aquí no acaba la cosa, ja 
que hi ha un munt d'eines i estris que porten el seu nom. Sabíeu que una 
ma de morter és un boix i queja s' esmenta amb aquest nom i significat 
en textos del creador del catala literari que fou Ramon Llull i en d'altres 

39 



com la Crónica de Bernat Desclot? A més, a Menorca, un boix és el 
cilindre de fusta que serveix per arrasar les mesures de gra dels cereals i 
a Eivissa, en canvi, un boix és un ocell aquatic pero també un nen petit. 
A Menorca mateix, antigament, el boix era el cilindre on s' enrotllaven 
aquells anuncis municipals que es passaven d'un lloc a un altre i per 
aixo n'ha quedat la dita passar es boix en el sentit de 'murmurar' i 'ex
plicar coses de casa en casa'. A la vegada, a Maó i a Ciutadella, anomenen 
hoix una baldufa grossa. 1 encara, eixerit com és, el mot designa més 
coses: el localitzem com una eina plana de fusta en 1' ofici deis 
espardenyers que els serveix per picar les soles i en el deis sabaters que 
utilitzen un boix per aplanar les costures, o és la maceta dels cistellaires 
que els ajuda a polir els regruixos deis coves i també el manee de fusta 
que allisa la pasta per fer galetes. 

La paraula ha fet filiada i ha nodrit la llengua de bona descendencia. 
Així boixa és un tap de fusta amb que es tapa el forat d'un safareig o 
d'una bassa i, per aixo, la boixarrera és el forat per on s'avia l'aigua; els 
mots boíxar, boixeda, boixedal, boixedar són noms col·lectius que de
signen un lloc plantat de boix, la boixera és una mata o estesa de matolls 
d'aquest arbust i hi ha el boixet que, a banda de tenir altres sentits, el 
coneixem per aquell bastonet tornejat que ens ajuda afer boniques puntes 
al coixí. A la Valencia medieval usa ven el boixart, una taula de distribució 
de carrecs i oficis, que avui día encara apunta en el món coral religiós. 
Anomenem boixat o boíxadura la malaltia produ'ida per un fong que 
poden agafar els alls, les cebes o els porros. Tenim també una copiosa 
col-lecció de noms de plantes que en provenen: boixac o bojac, boíxerica, 
boixereta, boixeriga, boixerina, boixerola. Pero és el derivat verbal boixar 
el que ha sumat més colla de significats, perque, a banda de les accions 
corresponents als sentits ja esmentats (tapar forats amb una boixa, arra
sar una mesura amb el boix, posar una clavilla en el boixart per indicar 
una falta d' assistencia), el verb boixar ha acumulat altres accepcions 
ben curioses com són la d'importunar excessivament i la d'enganyar o 
sorprendre algú amb coses inesperades. Pero allo que, de segur, us xocara 
més és aquella que lliga ambla relació eivissenca boix=nen i que expressa 
fer l'acte sexual, practicar el coit com comenta Coromines i obvia el 
volum cinque de la Gran Enciclopedia Catalana. 1 emparentat amb aquest 
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darrer sentit hi ha boixera, que són les ganes de fer ,J'amor i afegiu-hi 
boixerea o boixeralla, que designen una multitud d'infants. 

No cal dir que bona part d'aquests derivats han esdevingut coneguts 
noms familiars, des de 1' actor Jordi Boixaderes fins a Angel Boixader, 
col·laborador d'"El Patufet", o el poeta de Perpinya, Jaume Boixeda. 
Aixo perno parlar de la poderosa i noble nissaga dels Boixadors, docu
mentada des del segle XII fins al XX, que, entre una nomina atapei'da de 
prohoms, ha donat un Berenguer de Boixadors que l'any 1149 participa 
en la conquesta de Lleida; un Bemat de Boixadors, que, a Cervera mateix, 
prengué parten les bandositats entre els Oluja i els Sacirera en temps de 
Pere 111, o aquell altre, Dimes de Boixadors que participa, al costat de 
Cervantes, a la batalla de Lepant. 1 és obvi que el nom originari tampoc 
no es queda curt i ha deixat empremtes solides dins del món artístic com 
l'entranyable cantant Xesco Boix, el fotograf de l'infem nazi Francesc 
Boix, el magnífic dibuixant valencia Manuel Boix, el poeta Josep M. 
Boix i Selva, i el seu germa Maur M. Boix, monjo de Montserrat i direc
tor de "S erra d'Or", a banda d'una colla de pintors, gravadors i 
compositors. 1 si 1' enfilem pel sector de la restauració trobem noms de 
prestigi com Can Boix de Peramola, 1' Hotel Boix de Martinet, el restau
rant Cullera de Boix a la ronda de Sant Pere de Barcelona o !'Hostal del 
Boix, gairebé aquí a la cantonada, a la carretera de Tora a Solsona. 

Si la curiositat tafanera la pose m de costat a 1' art de viatj ar per coneixer 
millor les nostres terres de parla catalana, us adonareu que hi podeu anar 
amunt i avall i d'un costat a 1' altre, bo i enfilant pobles i serres, rius, 
tossals, castells, colls i cales que porten el nom de boix. Podem comen~ar 
1' excursió pel Coll del Boix entre el Vallespir i la Garrotxa, tirar cap a 
l'oest fins arribar a 1' Alta Ribagor~a dins la vall de Benasc on s'aixeca 
el cim Tossal de Boix, amb una al~ada de 2.733 m., i baixant baixant, ja 
a la Noguera, trobarem el riu Boix, l'afluent del Segre perla dreta, que 
neix al Montsec, i el poblet Boix, municipi d'lvars de Noguera, que una 
part de les seves terres van ser inundarles pel panta de Santa Anna. 
Tombant al nord-est, cap al Solsones, a l'entroncament de la carretera 
de Solsona a Tora per anar al Miracle, ens situem al pla del Boix on 
podem fer posada a !'Hostal del Boix. Un cop reposats, sant tomem-hi 

41 



que no ha estat res, ens dirigirem, més cap a orient, al municipi de Taradell 
a la comarca d' Osona i encimbellat damunt la serrad' Aguaitallops pode m 
contemplar l'antic castell del Boix. D'aquí passarem a la vei:na comarca 
del Bages a visitar Castellfollit del Boix, i un xic més avall, al terme de 
Bellprat a la comarca de 1' Anoia, localitzem un curs d'aígua, afluent del 
Gaia: és el riu de Boix, que neíx a la serra de Queralt. 1 anírem baixant 
cap a Tortosa fins arribar als últims contraforts de la serralada prelitoral, 
al Baíx Ebre, estrep que fonna una serra de poca altitud anomenada 
serra del Boix i podem acabar el viatge agafant vaixell cap a Eivissa i 
descansar tot prenent el sol a la platja que agombola la mateixa cala de 
Boix. 

Vet aquí 1' enfilall toponímic i la fi del nostre viatge. Pero si la vostra 
curiositat encara no n'ha tingut prou, només cal que us connecteu a 
intemet i amb qualsevol buscador -el Google és el més rapid- li dieu que 
busqui BOIX i us puc ben garantir que la setmana que ve encara hi sereu 
remenant un inacabable reguitzell de pagines web. 

42 


