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L^unicorn 
Joan-Anton Orio! Dauder 

El m o t imicom deriva del liatí unicomJs, adjccriu, unicomc, substantivat en unicom; d 'un sol 

corn {unuSf conm), també anomenat aliconi, animal niágic amb virtuts meravelloses i curati-

ves. VUnkomio de Santo D o m i n g o és el símbol que es posaven a bastants caleiidaris i 

pronóstics des del 1742 i 1746. Segons una citació de C^oromines: «un honi anant per una 

muntanya encontrá un un icorn , c fugenc de r u n i c o r n caygué en una sima...» {Rccull 

d'EximpUs e Miracles); mot generalment dissimilac, primer en oliami i després en oríconi (Sant 

Vicen^- Ferrer, Serinons, I, 154). Alguns autors, com és ara Rita Scbnitzer, han assenyalat 

que les primores representaeions de l 'uniconi apareixen en baixos rclleus assiris, d'uns 2.400 

anys d'antigvntat. Aquest animal llegendari s'assenibla a un petit cavall o boc de pell blanca. 
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aiiib pcLis d'antílop, cua de lleó, ulls hlaiis, b.irha de boc i 

greu bruel. Al front li suit una llarga banya recta que és 

blanca a ia base i vermella a la punta. FJ lleó 1 l'eleíant son 

e!s seus enemics , p e r o r u n i c o r n , encara q u e de poca 

grandária, és tan feroc; que pot matar els seus poderosos 

enemics d'un sol cop de banya. Es el siinbol de la tor^a i de 

la puresa. H o m creía que només de tocar anib la seva banya 

les aigües térboles, aqüestes tomavcn a ser Hrnpides. Beure 

de la seva banya protegía també contra tota mena de malal-

ties. Es csqucrp, vclo^ com el llamp i molt difícil de captu

rar. Només pot ser domat i ca^at per una verge. Davant 

d'ella, l'animal atro^ perd la seva saivatgia 1 esdevé tan m a n -

suet que arriba a posar el cap a la falda de la donzella. La 

noia l'amanyaga dolc^ament; després el Iliga amb un coUaret 

d'or i el Iliura ais ca^adors. A l'edat mitjana, la relació entre 

la donzella i l'animal s'associava a l 'amor pur del cavaller 

eiiamorat de la seva dama. La captura i posterior traició 

contra l 'unicorn eren allegories de la passió de Crist, m e n -

tre que beure de la seva banya significava prendre el calze 

de la coniunió . Així, la banya és l'esséncia de run icorn : 

representa salut, poder i vida. 

Ampliaren! aqüestes infomiacions amb alguns matisos 

d'altres autors. £ n primer Uoc ens trobeni davant un exem-

plar fabuiós aprotitat pels bestiaris antics i niedievals per fer 

paral-leí isn íes amb la doctrina judeocristiana. «Tu vas exaltar 

el mevi eos», diu el salmista, «com el corn de rUnicorn» 

(Salms 92, 10). PrisciMiá, sant Basili i sant Anibrosi identifi

caren r i m i c o r n amb Jesncrist, i, en ocasions, l 'angel de 

l 'anunciació, Gabriel, es representa com un ca^~ador que 

condueix el «precios uniconi» cap a la Vcrgc. El Physiologus 

grec (segles l ü - I V dC") relata que l 'unicorn és un animal 

petit com una cabra, pero és molt fugisscr, i cls ca^:adors no 

se li poden apropar, car posseeix una gran astucia. En aqiicll 

text ancic s'expÜca la manera d 'atrapar-io (com ja h e m 

esmentat). S'envia al seu encontré una donzella pura revesti

da amb una túnica, i l 'Unicorn salta a la falda de la donzella; 

ella l'amanseix i eli la segueix; així el mena al palau del reí. 

N o és res d'estrany, dones, que els bestiaris medievals asso-

cicssin aqucst niite amb la figura de Cnst; el corn de la salva-

ció al̂ ^at per ais jueus a la casa del pare l^avid. Els podcrs 

cclestials no van poder re;ditzar l'obra per ells mateixos, pero 

Eli va haver de fer-se cam i habitar el eos de la vertadera 

Verge María. El Pliysiolo^us grec destaca també un altrc atri-

but de la bestia mítica. En els llocs on víu, hí ha un gran Ilac, 

al qual acuden tots els animáis per beure, pero abans que es 

reuneíxin, arriba la serp i vessa el seu veri damunt les aigües, 

i quan les bcsties adverteixen la presencia de la metzina, no 

gosen beure i se n'aparten i esperen que vínguí l 'unicorn. 

Quan aquest s'apropa, entra directament al Uac i ta el senyal 

de la crcu amb la seva banya; Uavors, el veri es fa inofensíu í 

tots els animáis bcucn, Al Ilibrct lih admirables secrefs d'Albert 

Magne es parla de les banyes, en general, i es diu que els 

modenis aprecien molt la banya d'un animal que s'anornena 

licoriie (en francés, /í'comt'^unicom), 1 diuen que és bo contra 

el veri, bé que es prengui com a beguda, bé que s'apliqui 

exteriorment. Análogament, la banya del rinoccront va ser 

molt apreciada com a mitjá per augmentar la potencia viril i 

evidcntment té una significació taMica. 

Borgcs, al Libro de ¡os seres imciíJinarios, afirma que la 

primera vcrsió de l 'Unicorn gairebé coincideix amb les 

ultimes. Quatre-cents anys abans de l'era cristiana, el grec 

Ctésias, mctgc d'Artaxcrxcs. rcfcrcix que en els regnes de 

r industán, hi ha ases silvestres mol t velo^^os, de pél blanc, 

cap de color porpra i uUs blaus, proveits d 'una banya aguda 

al front, que en la base és blanca, vermella a la punta i 

enmig conipletamcnt negra. L'escriptor argcnti cita Plini, 

Isidor de Sevilla, Leonardo da Vincí i l'íírientalista Schrae-
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dcr, el qual, vers el 1892, va pensar que l 'unicorn podia 

havcr cstat suggeric ais grecs per cercs baixos rcllcu!^ perses 

que representen toros de perfil, amb una sola banya. 13or-

ges dedica un capítol a part a l 'unicorn xines o K'i~lin, un 

deis quatre animáis de bon auguri; els altres tres son el drac, 

el fénix i la tortuga. 

Flini (VIII, 21) afegeix encara d'akres precisions, com 

és ara que algruis indis ca^aven mones blanques i una altra 

fera aspra anomenada un icom, semblan! al cap d'un cérvol, 

a l'elefant eti els pcus, al senglar en la cua, i al cavall en la 

resta del eos, de bram greu i amb una banya dreta, negra, 

cnnüg del front, de la grandária de dues colzades i deien 

que aquesta bestia no es podía atrapar viva. L ' intérpret 

d 'una de les edicions de Plini que hem consultat diu que 

els grecs anonienaven aquest animal «rinoccront», per la 

banya única que tenien ai front, d 'on els llatins el designa

ren amb la denominació d 'unicorn. 

^H/oí 

Aques t ésscr fabulós, d ' e x c e l l e n t oifacte, i cavaUer 

—digne represeiitant del seu genere—, segons els bestiahs 

medieva ls , n o m é s d e m a n a recolzar el cap d a m u n t els 

genolls de les donzelles, i no és gens libidinós, coni un per-

sonatgc decadent de Huysmans. Pero la bestia, encara que 

no sigui tan lasciva com el Ilop del conté de la Caputxeta, 

és tanniateix un animal sensual, i aquesta és l 'opinió de 

R o b e r t Graves, el qual assenyala que , en la vcrsió p r o -

vcn^al de la faula, l 'unicorn no és itan innocent com sem

bla, i que, en recolzar damunt les verges, el que en realitat 

fa és furgar amb el morro els pits de: les donzelles tot inten-

tant d'aitres familiaritats, per la quall cosa la verge, agafant-

lo per la banya, el duu on hi ha lels ca^adors (sínibol de 

l 'amor proB rebutjat per l 'anior esp)iritual), d 'on es dcsprén 

—afegiríem nosaltres— que aquí el dlecadentisme es trobaria 

de part de la donzella i no pas de ruinicorn. Graves afegeix, 

encara, que aquest ésser lantastic po t deixar perplcx el 

poeta , pe ro r u n i c o r n descrit per; i 'lini —represcntat en 

l'cscut heráldic británic, llevat que la banya és una espiral 

blanca perpendicular— té un sentit irelacionat amb el calen

dan: representa l'any solar de cinc esiacions de l'alfabet 

l íoibel-Loth. L'animal unicorne era originalment, segons 

sembla, el nnoccront , que és la bestia mes formidable del 

Tuón - e l que s'enfronta al rinoceront másele fa alió que no 

s'atreveix a fer la pantera- , pe ro a causa de la dificultat 

d 'obtenir banyes de rinoceronts, els mercaders de i'época 

de Plini feien passar fraudulentament c o m a tais les banyes 

llargues, negres i corbcs de l'órix o antílop abissini. Plini 

- q u e sentia l 'aversió i la desconfianza habituáis en els 

romans pe!s animáis fabulosos, i que esnienta Tunicorn 

com un exemplar zoológic genuí—, havia d"haver vist, en 

opinió de Graves, realment aquella banya. Una varietat 

interessant de run icorn és l 'onagre, al qual Heródo t coiisi-

derava auténticament zuológic; l'oTiagre és ranimal de Set, 

la cinc^uena part de l'any del tjual e.'s concentra en el solstici 

d'estiu i la seva banya s'exal^^a d'aquesta manera. I no h e m 

d'oblidar que rhistoriador Ctésias wa ser el primer grcc que 

va escriure sobre run icorn , i que descriu la banya, a Indica, 

de color blanc, vermell i negre, i aquests, afegeix Graves, 

son els colors de la Deessa Lluna Triple , com ho dcmostra 

la faula de Suidas, on es compara una vedeüa jove amb el 

fruit de la mora; el déu de l'any estava sotmes a aquesta 

dccssa. Per a Ciraves, Tunicorn tenia probablement un sig

nificar espacial, així c o m t a m b é t empora l , encara q u e 

l'espai s'ha dividit sempre en quatre parts de l 'horitzó i no 

en cinc. La creu quadrada, simple o convertida en gamma-

da, ha represen ta t des de t emps immeino r i a l s el grau 

suprem de la sobirania i, sola o encerclada, era el símbol 

principal en la Creta minoica, i estava reservada a la deessa 
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i al sen fill, el R e . En conseqüéncia, la banya exaltada i 

sola de l 'unicorn representaría per a Graves «el pof supe

rior» que va diiectaiiient des del rci fins al 7enit, el pun t 

mes calorós que assolcix t'l sol. La banya de rnn icorn en 

Tarquitectura egipcia és l'obeiisc, que té la base qnadrada i 

acaba en punta piramidal: Índica el doniini sobre les quatre 

parts del m ó n i el zenit. E n forma rabassuda és la pirámide, 

i el domini que expressava originalnient no era el del déu 

Sol, que mai no brilla des del nord. smó de la Deessa T r i 

ple, el triangle de niarbre blanc de la qual amaga per totes 

bandes la toniba del seu fill regi. 1 en aque,st pun t CJraves 

eiillai;:a amb la divinitat hindú Káli í la seva equivalcTit llati-

na Mineiva, i amb el n ú m e r o cinc corn a sagrat, i amb el 

cuite de cinc dcitats j amb els misteris de Dionís en els 

quaJs la cabra-cérvol, l'hirais-ceivus, era el símbol de la resu-

rrccció, de l'esperanfa d'inmiortalitat de Thomc, i sembla 

que quan els druides hiperborís anaven a Tessália reconei-

xien la cabra-cérvol, associada ainb les pomes, com el seu 

cérvol immortal o cérvola blanca, relacionats també amb 

les pomcs, ja que la pomera, uf didlur, és el refugi de la cér

vola blanca. D'ella deriva la seva barba ocasional, Tunicorn 

de rheráldica i de l'art medieval; pero entre els místics cris-

tians la cabra-unicorn grega de la visió de Daniel ha portat 

beMicositat a aquest animal eii altrc teinps pacífic. Akra-

m e n t , els mites i les l legendes q u e envol ten l ' un i co rn 

scgueixen el roman^' de les taules a través de diversos fiUs 

de la Historia, des deis papes i les princeses que van atreso-

rar les banyes d'aquest animal fantástic fins a les pintures i 

els tapissos que el representen, passant pcls grans alquimis-

tes que ompliren els scus bestiaris amb ells. 

El simbolisnie de Tunicorn es el de la puresa, en gene

ral, i el de la castedat femenina, en particular. ].)'ací que 

aquest ammal fabulós sigui un emblema de la Verge Maria. 

D'altra banda, Alvaro C-unqueiro, en un escrit titulat La 

destrucción del Perfecto, rcferint-se a Gonfúci, diu el següent: 

«Es el único hermano, el Perfecto, cuyo nacimiento y cuya 

nnterte hayan sido señalados por la aparición del dulce U n i 

cornio». Pe ro , j a h e m vist q u e n o tots els autors están 

d'acord a considerar run i co rn només des del punt de vista 

positiu. Recordern la idea del Phy$iolQ<¡us Graecus, que és 

«un animal d e carrera velo?, d 'una sola banya i que ali

menta mals proposits envers els homcs». En canvi, l'Esglé-

sia, scgons Jung, ignora aquest aspccte negatiu de l 'uni-

coni . Els alquirnistcs veien en la bestia mítica una imatge 

de riiermafrodita. Sembla, pero , un contrasentit, ja que en 

lloc de reunir la doble sexualitat, TUnicorn la transcendeix. 

Altramenf, es deia que la banya d'aquest animal eontenia 

un antídot infaMible contra els vcrins, fins a tal pun t que 

posant vi emnietzinat en una copa feta de banya d'unicorn, 

el veri esdevenia totalment ninocu. 

Epfleg 

Una faula d'Higini parla d 'una vedella nascuda de Minos i 

Pasifae que canviava de color tres vegades al dia. El bizantí 

Suidas deia que lo era una vaca que canviava del color 

blanc al rosa i després al ncgre, i aixó voHa dir que la Duna 

nova és la deessa blanca del naixement i el creixement, la 

lluna plena la deessa roja de l 'anior i la batalla, i la lluna 

vella, la deessa negra de la mor t i l 'endevinació. Vet aquí, 

dones , els colors que a c o m p a n y e n t ambé Tunicorn . Sí 

R o b e r t Graves parla de la deessa blanca (o deessa triple) va 

ser perqué el blanc és el seu color principal, el color del 

pr imer m c m b r e de la trinitat lunar. I si aquí també s'ha 

parlat de la poma és perqué aquest fruit, en l 'ámbit profa, 

per la seva forma gairebé esférica, actuava com a símbol 

cosmic, per la qual cosa, els empcradors i els reís sostenien 

a les mans, j un tamen t amb el ceptre, una «poma imperial» 

que representava el món . 

Joan-Anton Oriol Dauder 


