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QUÈ CAL SABER?
ONOMATOPEIES (I)
L’onomatopeia és el mot que, en els seus elements fonètics, evoca una acció imitant-ne el so. Es forma a partir de significants
estretament relacionats amb la percepció acústica d’un soroll o d’una veu naturals. En aquest full repassarem unes quantes
onomatopeies relacionades amb la fisiologia humana.
borbolleig, m.
Soroll hidroaeri que hom pot percebre particularment a l’abdomen, per agitació dels líquids intestinals. (Verb:
borbollejar.)
borborigme, m.
Soroll produït per la mescla de gasos i líquids de l’intestí.
buf, m.
Soroll suau, normal o patològic, que es produeix en l’aparell respiratori o circulatori i hom pot percebre mitjançant
l’auscultació: és semblant al so que produeix una columna d’aire en passar per un conducte estret. Ex.: buf
cardíac , buf pleural. (Verb: bufar.)
carrisqueig, m.
Soroll que fan les dents en fregar les de baix contra les de dalt. (Verb: carrisquejar.)
ronc, m.
Soroll aspre causat per la vibració del vel del paladar que hom pot emetre en respirar durant el son. (Verb:
roncar.)
xiulet, m.
So que es produeix expel·lint amb força l’aire amb els llavis contrets o tibants, o també amb l’ajuda dels dits. Per
extensió, s’aplica a altres sons semblants, normals o patològics, produïts en passar l’aire per un conducte estret (p.
ex., el xiulet de Sahli , percebut a l’abdomen, produït pel pas de gasos a través d’una estenosi intestinal). En el cas
del xiulet d’orelles , es tracta d’una sensació subjectiva que pot acompanyar la síndrome (noteu l’article femení)
cervicocranial del reumatisme psicogènic o que no té cap significació precisa. (Verb: xiular.)
zub-zub, m.
Onomatopeia aplicada a la sentida de les pulsacions d’un teixit inflamat.
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