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Llengua, dialecte i frontera
al nord del país
Edició de Joan Peytaví & Jérémy Sardà

L’Estralla, !

Societat d’Onomàstica & PUP

Feia més de trenta anys que l’últim co!loqui de la Societat d’Ono-
màstica no havia tingut lloc al nord de l’Albera, a la Catalunya del 
Nord (Perpinyà, 1995). La vinculació dels estudis dels noms propis 
amb les terres nord-catalanes és antiga i un munt de gent aquí des 
de fa molts segles s’interessa per la qüestió. Ja Andreu Bosch, el gran 
jurista perpinyanenc del segle "#$$, va recollir molta onomàstica en 
la seua obra mestra del 1628, Sumari, índex o epítome dels admira-
bles títols d’honor del Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i 
Cerdanya. Més recentment, els noms d’Alart, Guiter, Portet, Costa 
o Becat ressonen a l’hora de desgranar estudiosos oriünds d’àmbits 
de recerca diversos que s’han dedicat en part o exclusivament a la 
nostra ciència.
 El Rosselló, el Vallespir, el Con%ent, la Cerdanya i el Capcir, els 
antics «comtats», porta i frontera septentrional del país, s’oferei-
xen per a unes noves jornades d’estudi, atès que, amb més de dues 
dècades, la situació lingüística i els canvis econòmics i demogrà&cs 
han tingut conseqüències en l’onomàstica de la zona. Els noms de 
lloc o els noms de persona, però, hi continuen essent uns elements 
de la llengua que, més a poc a poc, evolucionen. Aquesta onomàsti-
ca resulta ser avui un dels elements més visibles de la catalanitat de 
l’espai entre l’Albera i les Corberes, malgrat les di&cultats de super-
vivència de la llengua en un món cada vegada més francòfon. Els 
noms, aquí, desvelen realment la identitat del país i criden l’atenció 
de molta gent del país i de fora.
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Presentació

Feia més de trente anys que l’últim Co#loqui de la Societat d’Onomàstica 
havia tingut lloc al nord de l’Albera, a la Catalunya del NordI: havia 
estat a Perpinyà el .))-. La vinculació dels estudis dels noms propis 
amb les terres nord-catalanes és antiga i un munt de gent aquí des de fa 
molts segles s’interessa per la qüestió. Ja Andreu Bosch, el gran jurista 
perpinyanenc del segle XVII, va recollir molta onomàstica en la seua obra 
mestra del .]!+, Sumari, índex o epítome dels admirables títols d’honor del 
Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya. Clar que ho va 
fer per altres Snalitats, per parlar d’història, dret, geograSa, però sense 
saber-ho ens va obsequiar molta onomàstica catalana. Més recentment, 
els noms d’Alart, Guiter, Portet, Costa o Becat ressonen a l’hora de 
desgranar estudiosos oriünds d’àmbits de recerca diversos que s’han 
dedicat en part o exclusivament a la nostra ciència.

El Rosselló, el Vallespir, el ConZent, la Cerdanya i el Capcir, els antics 
«comtats», porta i frontera septentrional del país, s’ofereixen per a unes 
noves jornades d’estudi, atès que, amb més de dues dècades, la situació 
lingüística i els canvis econòmics i demogràScs han tingut conseqüències 
en l’onomàstica de la zona.

Els noms de lloc o els noms de persona, però, hi continuen essent 
uns elements de la llengua que, més a poc a poc, evolucionen. Aquesta 
onomàstica resulta ser avui un dels elements més visibles de la catalanitat 
de l’es¬pai entre l’Albera i les Corberes, malgrat les dificultats de 
supervivència de la llengua en un món cada vegada més francòfon. Els 
noms, aquí, desvelen realment la identitat del país i criden l’atenció de 
molta gent del país i de fora.

Tenint en compte tot això, es va decidir que els temes del co#loqui 
serien l’onomàstica local, d’aquest nord de Catalunya, l’onomàstica a les 
fronteres i la qüestió de la diglòssia en el marc d’estudis nostre. Cal dir 
tot seguit que els dos primers temes van aplegar més gent que el tercer, 
segurament perquè el tema més sociolingüístic atreu generalment menys 
onomàstics.
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El programa del ,]è co#loqui de la Societat d’Onomàstica es va 
desenvolupar sobre quatre dies entre treballs, homenatges i visites, amb 
seu a les aules de l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) de la 
Universitat de Perpinyà (ediSci P), camí de la Passió Vella, entre el ̂ " de 
maig i el ! de juny de !".). La part organitzadora va recaure a l’IFCT de 
la Universitat de Perpinyà, que va comptar amb l’organització tècnica 
de Jeremy Sardà, estudiant de l’IFCT i el suport del centre de recerques 
CRESEM.

Entre els assistents que van arribar el dijous ^", es va oferir una visita 
del centre històric de la vila de Perpinyà, amb sortida a la porta de Nostra 
Senyora al peu del Castellet, punt d’entrada a la vila venint de França. 
La passejada va passar pels monuments i carrers del nucli més antic, és a 
dir la Llotja de Mar, la Casa de la Vila, el Palau de la Diputació, la Barra, 
el Carrer de Mailly (l’eixample del Temple a l’edat mitjana), el Museu 
Rigau, la Plaça de la República, la Plaça de Gambe$a que acull l’església-
catedral de Sant Joan de Perpinyà i l’antiga església de Sant Joan el Vell, la 
Funerària, antic cementiri de la parròquia, conjunt original en un espai 
molt urbanitzat. Es va donar especial atenció a l’onomàstica de la vila.

L’endemà, divendres ^. de maig de !".), va tenir lloc la primera de 
les dues diades dedicades íntegrament a les ponències i intervencions 
programades, que es recullen en aquest present volum, en l’aula P..,, de 
l’IFCT de la Universitat de Perpinyà.

L’acollida dels assistents i intervinents va anar a càrrec de la Societat 
d’Onomàstica, l’IFCT de la Universitat i l’Institut d’Estudis Catalans. 
Més endavant Jesús Agut i Òscar Bagur van presentar les actes del ,-è 
co#loqui de la SdO editades sota el títol Noms de lloc i de persona de les 
terres de Penyagolosa i altres estudis d’onomàstica que havia tingut lloc el 
!".+ a la zona del Penyagolosa, entre Atzeneta i Vistabella del Maestrat.

Introducció al tema del nom del país en relació amb la realitat històrica 
i lingüística de les comarques septentrionals de Catalunya, la ponència 
d’obertura del co#loqui, “Catalunya del Nord, Catalunya Nord, Catalunya 
Novíssima, els Comtats, Rosselló, Roussillon, Pyrénées-Orientales, 
Catalogne française, Pays Catalan i etcèteres. La qüestió de la denominació 
de l’espai català del nord, entre Albera i Corberes”, la va fer un servidor.

Després d’un petit debat i de la pausa matinal, es va obrir el primer bloc 
d’estudis, “Onomàstica al nord de Catalunya”, amb unes comunicacions 
sobre la patronímia nord-catalana (noms de pila medievals, fogatge de 
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.-.-, presència dels lingüistes en la retolació dels carrers per les terres 
nord-catalanes, nom de pila Nuri, masculí de Núria, sufix -ull del 
topònim Talteüll).

La tarda també va ser dedicada a l’estudi de l’onomàstica nord-catalana 
i als territoris veïns (diccionari antroponímic occità de Lagarda, noms 
del tipus guill de la Costa Vermella i de la marina empordanesa, noms 
antics dels rius Tec i Tet, toponímia marinera dels pescaires cotlliurencs, 
aberracions toponímiques locals). Després de la tarda, es va continuar 
amb la mateixa temàtica (onomàstica d’un dietari de Prats de Molló, 
onomàstica de Vilallonga de la Salanca entre segles XV i XVII, estudi del 
topònim del Roc del Castelló a Cerdanya, substrats anteriors al substrat 
paleocristià).

La tarda es va tancar amb un homenatge en record del malaguanyat 
Jordi Costa Costa, professor catedràtic d’estudis catalans a la Universitat 
de Perpinyà i membre durant moltes dècades de la SdO que havia mort 
un any abans, el !. de febrer !".+. El recordatori va ser fet pel Slòleg 
Claudi Balaguer, professor de llengua catalana al Soler.

Abans del sopar es va fer un tast de vins nord-catalans, ofert pel 
Domaine Ferrer-Ribière, de Terrats (Rosselló), pels vinyaters Bruno 
Ribière i Xavier Peytaví Betriu.

L’endemà, dissabte . de juny !".), es va obrir amb la part final 
d’intervencions del tema del dia anterior (noms de la gent de teatre al 
Perpinyà modern) i es va continuar amb el segon bloc d’estudi sobre 

“Onomàstica i fronteres” (cas dels municipis ebrencs de Vinebre i la Torre 
de l’Espanyol, delimitació de termes de Villena i Biar el .,),, noms de 
lloc com a eina de diferenciació dels paisatges vegetals, comparació dels 
noms de carrers de Perpinyà i Andorra, onomàstica en obres literàries de 
Jordi Pere Cerdà i Víctor Català, diccionari antroponímic occità).

La tarda va permetre de celebrar el tercer bloc sota el lema “Onomàstica 
i diglòssia” (malnom en castellà a l’Horta valenciana, onomàstica i 
diglòssia en els noms de les vies de d’escalada, els noms de lloc en el 
diari perpinyanenc L’Indépendant).

La SdO va voler, per tancar el dia, retre un homenatge en viu a la Renada 
Laura Portet, nascuda el .)!*, gran escriptora rossellonesa i professora 
de llengua catalana i castellana a Perpinyà, per la seua trajectòria com 
a onomàstica des de fa prop de cinquanta anys. La Irene Muñoz Pairet, 
professora de secundària a Figueres i associada a l’IFCT de la Universitat 
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de Perpinyà va fer un emotiu discurs en honor d’aquesta veu entre les més 
importants de les lletres catalanes a la Catalunya del Nord.

La ponència de cloenda del co#loqui, intitulada Occitan / Occitànie, 
istòria de noms, va anar a càrrec de l’historiador occità, Felip Martèl, 
gran especialista de l’espai occità. Hi va abordar la qüestió de la història 
del nom Occitània així com la relació i la controvèrsia de la denominació 
recent d’una entitat administrava francesa amb el nom d’Occitanie.

Un sopar oScial va congregar els assistents al restaurant del Mas de 
les Arcades de Perpinyà.

El diumenge ! de juny es va organitzar una excursió a Òpol i Perellós, 
municipi més septentrional de Catalunya. Els assistents van pujar al 
castell de Salvaterra, antiga fortalesa amb mencions ja en l’antiguitat 
romana, època durant la qual ja hi vivia la població ibèrica dels Sordons. 
Salvaterra és la construcció medieval que li va succeir en l’òppidum 
que va donar el nom a la localitat. Les ruïnes del castell són un mirador 
excepcional sobre tot el conjunt de la plana del Rosselló, des de l’estany 
de Salses al cap de Creus, la serra de l’Albera, el massís del Canigó, les 
valls del ConZent i el Fenollet i la línia fronterera de les Corberes. El 
comentari de la visita va ser fet per Lea Grein-Ferrand, estudiant de 
l’IFCT i actualment professora de llengua catalana. La municipalitat, 
amb la presència del batlle Jean-François Carrera, va oferir un piscolabis 
amb vins de la zona als assistents.

Un dinar a Ribesaltes va concloure els quatre dies entre les persones 
que es van quedar al migdia abans de marxar cap a casa.

Es presenten doncs un total de XXX comunicacions, ja que unes 
quantes no han estat lliurades o no han estat acceptades pel comitè 
cientíSc del co#loqui.

Joan Peytaví Deixona
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Assaig sobre la denominació de l’espai 
septentrional català
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El fet d’utilitzar una perífrasi alhora descriptiva i geogràSca per deSnir 
l’espai del qual es tractarà aquí és del tot intencional. Des d’un punt de 
vista històric, l’espai és molt fàcil de deSnir: les terres catalanes, que arran 
del tractat dels Pirineus els anys .]-)-.]]" passen a integrar, a annexionar-
se al regne de França. Cal insistir en les dues dates i en particular la segona 
perquè va ser aqueix any .]]" que es van acabar de dibuixar els límits que 
quedaven pendents, des de les grans línies evocades en els articles ,! i ,^ 
del document Srmat a l’illa dels Faisans, al bell mig del riu Bidasoa el * de 
novembre .]-). Aquest territori és el mateix que avui es troba en els límits 
de la República francesa i que s’inclou en el departament dels Pirineus 
Orientals. El .*)", quan les autoritats de la Revolució francesa creen 
aquelles demarcacions tan emblemàtiques del paisatge administratiu 
francès de l’època contemporània, que tant van arrelar en l’inconscient 
co#lectiu dels nous ciutandans i encara tan vigents, aquell departament 
engloba una part de l’antic vescomtat llenguadocià de Fenollet.

Des del punt de vista geogràSc, només es tracta de posar topònims 
a entitats o superfícies decidides per aquell fet històric i que apleguen 
antigues demarcacions històricogeogràSques. A la plana del Rosselló que 
correspon més o manco a l’antic comtat de Rosselló o a l’antiga vegueria 
de Rosselló, li cal adscriure el Vallespir. Aquesta subdivisió històrica del 
mateix Rosselló, que se li digui vescomtat de Vallespir o de Castellnou, 
del nom de la seua capital excentrada, que se li digui més tard subvegueria 
de Vallespir, remet a la conca alta i mitjana del riu Tec. De pertinença de 
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l’una o l’altra de les dues regions esmentades just abans segons les èpoques, 
cal afegir els Aspres, piemont mediterrani del Canigó, que justament 
tenia la seu administrativa de l’antic vescomtat de Castellnou. A més, 
en l’espai considerat al llarg d’aquest propòsit, cal sumar el ConZent, la 
vall alta i mitjana de la Tet, igualment antic comtat o vescomtat i encara, 
el Capcir, comarca natural més reduïda de la geograSa de la Catalunya 
històrica, que des del punt de vista de la geomorfologia remet a la conca 
més alta del riu Aude, que desguassa al Llenguadoc. Finalment, s’ha 
de comptar la Cerdanya, “Alta Cerdanya” o “Cerdanya oriental”, la 
part clarament més oriental i més elevada de l’altiplà cerdà, o sigui la 
conca més alta del riu Segre, que va quedar en el sarró dels diplomàtics 
francesos amb els tractats siscentistes. Efectivament aquells famosos 
trenta-tres “llochs” són per alguns veritables invencions (Palmanill) o per 
altres abusos de denominació (Callastre, Llus), sobretot si es compara 
amb la poblada vall adjacent de Querol a la qual es va atorgar un compte 
de tres llocs, mentre que se n’hi poden comptar nou!

Tota aquesta deSnició, alhora llarga i breu, explica què és la “Catalunya 
francesa”, la “Catalunya de França”, una denominació que, després de 
l’annexió al regne francès, mai no ha tingut gaire èxit ni per part dels 
naturals, catalanoparlants o no, ni dels forasters. Molt problablement 
per raons ideològiques o polítiques, no calia recordar massa la catalanitat 
d’aquelles terres, quan van passar a ser franceses. També cal dir que 
sovint el nom de Catalunya es reservava bastant en els escrits anteriors, 
medievals, al Principat stricto sensu, l’espai entre el coll del Pertús i 
el riu d’Ulldecona o de la Sénia, i que les terres al nord de l’Albera i a 
l’entorn del Canigó, se les qualiScava també per raons polítiques amb 
una terminologia diferent que repassaré més endavant.

Dit això, caldria insistir sobre la variació de la deSnició o la descripció 
geogràSques. Des d’aquell moment tan cabdal per la història del país 
que va ser –sobretot en les seues conseqüències– el tractat dels Pirineus, 
s’ha infós, s’ha fet entrar de manera intencionada, via una ideologia que 
tothom sap que aquest territori era al nord dels Pirineus. Doncs que la 
terra entre Albera i Corbera corresponia a la “Catalunya” del nord dels 
Pirineus. Una visió de propaganda ben muntada i exitosa que justiScava 
el “pré carré”, les “!ontières naturelles” de Lluís XIII, Lluís XIV, Richelieu 
o Mazzarino i sobretot de l’arquitecte i mestre d’obres del concepte, 
Sébastien Le Prestre de Vauban, que va arribar a parlar de “ceinture de 
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fer”. Una visió que, per damunt de qualsevol altra consideració, serveix 
per eixamplar territorialment la superfície del regne de França –tot i que 
el resultat al Snal del regnat lluisquatorzià no va ser tan impressionant– 
però que sobretot permet el predomini de la monarquia de Sa Majestat 
Cristianíssima sobre la de Sa Majestat Catòlica i que permet a la primera 
d’enviar la segona, entre la Guerra de Trenta Anys i la Guerra de Successió 
d’Espanya, a places inferiors en el rànquing de les potències europees.

De fet, aquest espai que aquí ens ocupa té només llavors un interès 
estratègic i no podria ser altrament si com ara mirem la situació econònica 
de la zona al segle XVII. Aquesta àrea passa en tot cas a situar-se al nord 
dels Pirineus i s’hi manté Sns a l’actualitat, tot i que des del punt de vista 
geogràSc o més precisament geomorfològic, les Corberes, la Corbera, la 
Corbièra, la Corbièira, les Corbièiras, són part integrant dels Pirineus. I 
en conseqüència, es podria aSrmar quasi bé que aquesta extensió de la 
qual anem discutint aquí és l’única de tota la serralada que s’hi troba al 
mig, sense sortida evident cap al nord o al sud, si es té en compte la seua 
conformació en amSteatre (Albera – Vallespir – Canigó – ConZent – 
Corbera que envolten la plana rossellonesa).

Quin nom aleshores cal donar a allò que s’acaba de descriure? Al llarg 
de la història, la cosa sempre ha anat inestable. El nom, el topònim és una 
producció humana, que evoluciona amb la llengua i la política. Que sigui 
el pagus Ruschinonensis o la Ceretania fa dos mil anys Sns als Pyrénées-
Orientales o el Pays Catalan avui, s’ha generat una quantitat bastant 
important de topònims per identiScar aquest àmbit. Per això se’n caldrà 
remetre a la noció d’identitat per fer una lectura cada vegada més acurada 
del qüestionament que planteja la denominació d’aquestes terres. El nom 
es posa, es dona en funció d’una identitat però també crec que el nom fa 
la identitat. La lletania de topònims que s’ha donat a aquest espai a S de 
comptes prou reduït li ha fet detenir una identitat, fruit de la història, les 
relacions humanes i econòmiques, la cultura, la demograSa i certament 
uns etcèteres diversos.

S’haurà d’insistir aquí en les fronteres que han impregnat de manera 
profunda en la identitat. Unes fronteres ben marcades perquè visibles, 
físiques, tot i que les fronteres, tothom les sabia i tothom les percep 
tanmateix igualment segons la pròpia identitat. Qui sap que la Perxa o 
el coll de Terranera són fronteres? Qui sap on és el límit entre Rosselló i 
Vallespir? Per raons d’ús i abús, la gent coneix perfectament la línia que 
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divideix el Pertús en les seues voreres; per causes immemorials, tothom 
sap que Salses i el Barcarès són del “costat català” i Lleucata i Fitó són 
del “band gavatx”. El joc d’aquestes fronteres té molta importància en la 
deSnició de la identitat: jo soc d’aquí i no soc d’allí. Per tant, la qüestió del 

“meu” territori planteja la “seua” denominació, però amb més o manco 
de precisió, cura, atenció, voluntat o manipulació, segons els moments.

Donar un nom a la zona de la qual aquí dissertem és donar un nom 
a una llarga construcció que fa que aquest territori existeixi com a 
tal. Per tant, m’interessaré al nom del conjunt, com a resultat d’una 
perspectiva i no tant al procés de formació del nom o als noms d’altres 
conjunts que han pogut englobar el territori concernit. Me dedicaré al 
nom de l’espai entre les serres pirinenques de l’Albera i la Corbera i no 
al nom dels territoris que l’han inclòs per causes diverses (Catalunya, 
Septimània, “Occitanie”, etc.) per tal de cenyir-me a un nivell de reZexió 
que proporciona prou contingut.

/ 012& 3"&'4%"5&

Les èpoques més llunyanes per les quals apareixen els primers topònims 
ens remeten a l’antiquitat llatina, als pagi romans, unes demarcacions 
gairebé “tribals” però del tot oScials –i ja molt netes pel que fa a limits– 
que deSneixen grups ibers o celtes que viuen aquí quan la conquesta 
romana es transforma en realitat administrativa. D’origen divers (iber 
per la Cerdanya o el Rosselló, llatí pel Capcir, el Vallespir i el ConZent), 
aquells topònims d’àmbit restringit a uns espais que abracen quadrilàters 
de ^" quilòmetres de costat de mitjana o valls que s’endinsen cap a cims 
de mateixa longitud originen les comarques, denominacions que han 
pogut tenir una llarga trajectòria tradicional, amb valor més o manco 
oScial. Aquí, en tot cas, han passat més de dos mil anys de vida i de 
referència: Cerdanya, ConZent, Capcir, Rosselló, Vallespir van néixer 
llavors de l’assentament que en va fer la màquina d’estat romana i la 
implantació deSnitiva de la llengua llatina. Ara bé, encara no hi havia 
nom per aplegar unes zones que tenien contactes naturals i obvis però 
no un destí forçosament comú. Més endavant, els canvis polítics a llarg 
termini van dibuixar comtats francs per damunt de pagi, països romans. 
Va ser el naixement de la denominació dels comtats medievals que van 
recuperar i assentar Sns avui els topònims romans dels pagi.
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L’edat mitjana representa, però, un punt d’inZexió en el sentit que la 
realitat políticoadministrativa dona llum per reagrupament de certes 
entitats a uns conjunts superiors. Amb el pas del temps entre el segle VIII 
i el segle XIII, neixen els “comtats de Rosselló i Cerdanya”, que dibuixen 
un espai que engloba aquells pagi romans, entre el Baridà cerdà, l’estany 
de Salses, la vall de Banyuls i la de Ribes de Freser. Aquesta realitat que 
aviat es reduïrà a “els Comtats” té una vida toponímica llarga, Sns a Snals 
del segle XVII. “Els Comtats” conformen amb el Principat la Catalunya 
medieval i moderna. Després, amb la partició de Catalunya arran del 
tractat dels Pirineus, els “comtats” desapareixen com a tal, atès que la 
nova província francesa només retindrà el nom del comtat principal, “le 
Roussillon”. Hi tornaré ben aviat.

Es recupera el nom de “comtats”, que de fet és el més durador de la 
història local, tan sols al segle XX, quan els historiadors, amb voluntat 

“catalanista” o potser més ben dit “catalanocentrada” (Alícia Marcet, 
Núria Sales, Eva Serra, per exemple), el tornen a fer servir per deSnir 
exactament el territori administratiu amb el nom de l’època –i fan escola, 
Sns i tot en francès, “les Comtés”. També cal afegir que aquests comtats 
van formar part d’entitats més grans com a Gòtia, Septimània, o més 
particularment “Catalunya Novíssima”, “Apèndixs de Catalunya.”, una 
toponímia que no vull deSnir més llargament aquí perquè sortiria del 
marc estricte que he deSnit en començar.

El nom de “comtats” va plantejar el problema de la deSnició político-
jurídica de Catalunya com a estat. He dit més amunt que Catalunya 
és la suma del Principat i els Comtats però sovint, i en particular en 
la designació local, es troba que Catalunya és el Principat amb, com a 
apèndix, els Comtats. No resulta estrany de trobar protocols notarials 
que se situen al “comtat de Rosselló, Principat de Catalunya!”. A tall 
d’exemple, es poden esmentar les declaracions d’un pagès de Vingrau 
que l’any .]-! expressa perfectament la seua adscripció administrativa 
particular, en ser de l’“arcabisbat de Narbona y principat de Catalonya^”. 

. Josep IGLÉSIES, Pere Gil, S. I. ("##"-"$%%) I la seva Geogra&a de Catalunya, Societat 
Catalana de GeograSa, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, !""!, p. ..^ i sg.

! Llegir sobre aquest assumpte, Víctor FERRO, El dret públic català. Les institucions 
a Catalunya &ns al decret de Nova Planta, Eumo, Vic, .)+*, p..]-.+.

^ Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals, Perpinyà, ^E.-^"-), Joan Roig, 
notari de Perpinyà, lligall de .]-!.
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Molt coetània és la declaració que fa “honorabili Saturnino Amich 
agricolae Familiarique Sancti O'cii Inquisitionis presenti Principatus 
Chatalonie in loco de Tresserra dicte Elnensis diocesis degenti,”. Fins i tot 
el .*"], quan ja els comtats no pertanyen més al Principat, es parla de 
las Lleys, Constitucions e Privilegis e Immunitats y Franquesas del 
present Principat de Catalunya y sos Comtats-”. Fet i fet, es té la sensació 
que, segons les èpoques i els homes, cadascú posa la Sliació de manera 
aleatòria.

Òbviament, la separació de .]-) tancarà la discussió i l’us. Però el que 
passa aquell famós any no sembla haver nascut aquell any. La sinècdoca 
que fa de “Rosselló”, que remet a la comarca principal, més poblada, i amb 
més pes econòmic i la capital –que ho va ser d’un regne–, és fruit d’una 
evolució baixmedieval, que també de tant en tant resumia els “comtats 
de Rosselló i Cerdanya”.

Els francesos que conquereixen i annexionen “le Roussillon” –vull 
recordar aquí que és gairebé l’únic moment de la història de França en 
què l’indret i el topònim són presents en el “récit national”–, instauren 
una denominació que dura Sns avui, encara que a començament del segle 
XXI, estigui un xic tronat, amb un aspecte “vieille France” com es diria en 
francès, és a dir massa tradicional d’una època en què el nom de província 
feia pensar en l’antic règim. El nom va ser recuperat per formar un nou 
àmbit administratiu francès a la segona meitat del segle XX, la “région”, un 
conjunt llavors modern. El “Languedoc-Roussillon” que va néixer de dues 
decisions polítiques (el .)-,, creació de les “régions de programme” i el .)]^, 
creació de les “régions administratives”) aplegava cinc departaments però 
ara ja ha passat a la història amb la reforma de !".]. Avui Sns i tot es vol 
passar pàgina del concepte i del nom “région”, una moda mata l’altra, i 
els polítics i les administracions volen parlar de “territoire”, però aquest 
encara no té nom de veritat pel que fa a l’espai entre Albera i Corbera. O 
potser sí, ho veurem d’aquí a un moment.

“Rosselló” domina també la memòria i l’imaginari co#lectius dels 
catalanoparlants locals Sns avui i s’ha transmès als qui han vingut a viure 

, Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals, Perpinyà, ^E)+-., Francisco Vilar, 
notari de Ceret, manual de .],*-.]-,. Vingrau i Talteüll són les úniques poblacions 
rosselloneses que depenen de la seu epicopal llenguadociana de Narbona; la resta 
òbviament són del bisbat català d’Elna.

- FERRO, op. cit., p. ..].
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en aquesta zona i als qui en parlen, forasters o estrangers. Jo vinc del 
Rosselló quan estic xerrant amb principatins –si encara recorden on és 
el topònim original, més enllà del llarg carrer de l’Eixample barceloní–; 
el dialecte català que s’hi parla –si encara s’hi parla– és el rossellonès, 
malgrat la denominació de “català septentrional” que li ha donat des de fa 
unes dècades l’Institut d’Estudis Catalans, és a dir un nom més aseptisat 
però més just i real per mi, ja que el “rossellonès” abraça el ConZent i 
una part del Vallespir. En la memòria comuna dels catalans, se sap que 
el mític Canigó se situa al “Rosselló” –encara que sigui al ConZent. Els 
habitants del Rosselló largo sensu saben tanmateix, si són més o manco 

“autòctons”, que viuen “al Rosselló” o “dans le Roussillon” però saben 
gairebé sempre a quina comarca pertanyen. Al llarg del segle XX, però, 
amb l’arribada continuada de població forana, la consciència del territori 
comarcal s’ha diluït un bri. Possiblement que la pertinença a la “région 
Languedoc-Roussillon” –malgrat la menor identiScació– ha ajudat a la 
persistència i la defensa del topònim “Rosselló”/“Roussillon” com a senyal 
idiosincràtic de cara a una major dilució en el conjunt francès (Nosaltres 
vs. Ells, Catalans vs. Gavatxos). Això encara es nota més ara que ha 
desaparegut l’anomenat o malanomenat “Languedoc-Roussillon”, engolit 
en la nova regió administrativa francesa “Occitanie”, que, com ja repetiré, 
no encaixa amb la deSnició d’allò que la història o la llengua ha dibuixat 
com Occitània. La llengua justament és fonamental per deSnir què és 
Occitània i què no és “Occitanie”. De totes maneres, a tall de complement, 
puc recordar que tampoc tot el Llenguadoc no es trobava representat en 
el “Languedoc-Roussillon]”. Tornaré a parlar del tema en acabar.

La separació de mitjan segle XVII, com repeteixi, de poc duradora 
a l’inici –perquè els tractats de pau eren de termini breu en els segles 
moderns– s’ha perenitzat i, de fet i de dret, ha creat el veritable espai del 

] Només a tall de recordatori. Occitània correspon a l’espai occitanoparlant que 
comprèn un territori molt eixamplat que s’estira grosso modo de Baiona Sns a Niça i 
de Clarmont d’Alvèrnia Sns a Narbona. La nova regió “Occitanie” només aplega les 
antigues regions “Languedoc-Roussillon” amb capital a Montpeller i “Midi-Pyrénées” 
amb capital a Tolosa (de Llenguadoc, com es diu sovint des del sud de l’Albera). El 
Llenguadoc és una regió d’Occitània, sovint dividit entre Alt Llenguadoc i Baix 
Llenguadoc, que remet a l’espai entre la Garona i el Roine, amb capital històrica a 
Tolosa, és a dir a l’extrem occidental de la regió. El “Languedoc-Roussillon” és una 
regió administrativa, fruit de les diverses retalls i reconSguracions que va fer l’estat a 
la segona meitat del segle XX. 
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qual estem parlant aquí. Entre dues llengües, entre dos estats, hereua 
d’un terrirori ja especíSc en la conSguració política i geogràSca de l’estat 
català anterior, el període modern va encetar el temps de la multiplicació 
de noms, que ja es duplica per la qüestió de la llengua i va obrir un altre 
temps d’inestabilitat i de fragilitat toponímica perquè segurament es 
tractava de redeSnició identitària dels seus habitants.

L’ús d’una llengua o de l’altra, el català o el francès, ja signiSca d’alguna 
manera el posicionament del locutor però només crec que això es dona 
en determinats contextos. Per l’home o la dona del carrer, des de fa tres-
cents anys, un és del Rosselló quan un viu a Alenyà, Baixàs o Vilamulaca, 
mon avi deia que venia del Vallespir, una besàvia meua explicava que la 
seua família “parvenia (sic) del Con(ent” i tothom sabia i sap que Font-
romeu i Bourg-Madame són a la Cerdanya –i que això ho diguin a en 
català fa cent anys o en francès avui. Fins i tot des de fa uns anys, tant 
les institucions locals (Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales) 
com mitjans de comunicació estatals a nivell local (la ràdio France Bleu 
Roussillon) tornen a fer ús de la comarca en la seua comunicació oScial. 
Però la utilització del català avui potser indueix altres coses com ara la 
reivindicació de la llengua vernacle, l’ape#lació a la història, la deSnició 
més o menys pregona d’una identitat més o menys entesa.

6 7$!12"!(5"1!& 28& 51!'$2*1%,!"$&

Del Rosselló com a comtat o província (segles XVII-XVIII) a la “province 
de/du Roussillon” (segles XVII-XVIII) com a topònim oScial d’aquell 
territori marginal i en certa mesura marginat a l’extrem meridional del 
regne francès, es va passar arran de la Revolució francesa a una nova 
denominació, conseqüència del nou règim polític que instaura una nova 
demarcació, el “département des Pyrénées-Orientales”. És el fruit de la part 
de Catalunya annexionada a França des del .]-) a la qual s’adjunten 
les dues terceres parts orientals de l’antic vescomtat llenguadocià de 
Fenollet o Fenolledès*. Neix a poc a poc una nova identiScació, una nova 
identitat, sense que les antigues desapareguin. En els “Pirineus Orientals”, 
tothom sap que hi ha un petit territori “gavatx”. Però, al segle XIX, el 
canvi de règim, una relació diferent amb el veí del sud de l’Albera, la 

* L’última tercera part del vescomtat passa al departament de l’Aude.
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francesització imposada i Snalment assumida gràcies a l’èxit de la França 
contemporània, fan que els catalans del nord de l’Albera se sentin i 
visquin alhora en els “Pyrénées-Orientales” i en el “Roussillon”.

Pot semblar anecdòtic en un treball com aquest de parlar de la fonètica 
del topònim, però paga la pena d’esmentar que l’evolució dialectal 
contemporània –potser en certa mesura, ja havia començat en la segona 
part del segle XVIII– indica que tirem cap a una pronúncia [russi’llu] del 
nom del territori. Les utilitzacions que en fa com ara l’Albert Saisset, ‘Un 
Tal+’ són bastant noves en les escrits “rossellonesos” ja que abans del segle 
XIX, no es troben mencions d’aquesta graSa o d’una adaptació d’una tal 
fonètica, del tipus “Russilló” ou “Rossilló”. 

En canvi, el topònim “Rosselló” es llegeix, es diu, s’intercanvia en la 
prosa o les discussions al sud de la carena fronterera o amb les relacions 
amb la resta de territoris catalanoparlants. La Renaixença, els Jocs Florals 
i els inte#lectuals d’aquella època ho posen de manifest de manera clara. 
És molt famosa la dedicatòria que mossèn Cinto Verdaguer fa en Canigó 
als “Catalans de França”, una manera d’anomenar la gent però no el país. 
Per cert aquest territori del qual parlem aquí molt poc sovint, per no dir 
mai, no s’ha dit “Catalunya francesa” ni “Catalogne !ançaise”: tan sols es 
troben unes migrades mencions en alguns discursos o escrits de la segona 
meitat del segle XIX o de principi del segle XX).

Sobretot en el marc de la pèrdua de la llengua, de la identiScació amb 
Catalunya, per tant de la identitat catalana i de l’entrada cada vegada 
més profunda, activa i passiva en la identitat francesa, el segle XX veu la 
multiplicació local, internacional, partidista, ideològica i individualitzada 
del nom de l’espai estudiat aquí. Els noms francesos són més nombrosos 
i tenen més o menys èxit, ús o tradició: “le Roussillon”, “ les Pyrénées-
Orientales”, “la Catalogne”, “la Catalogne !ançaise”, “la Catalogne-Nord”, 

“la Catalogne Nord”, “la Catalogne du Nord”, “la Catalogne !ançaise”, “les 
P-O”, “le $$”, “le Pays Catalan”. Cadascú ha estat o és usat en funció de 
l’interès del locutor, segons l’ideologia o el context que en vol fer el seu 
usuari. Igual serà en català per a l’ús, “el Rosselló”, “la Catalunya del 

+ El .).", ja després de la seua mort, es publica “Cosas del Roussilllou”.
) August `FANELL, La i)lusió occitana, Quaderns Crema, Barcelona, !""]; 

Nicolas BERJOAN, L’identité du Roussillon. Penser un pays catalan à l’âge des nations 
("*+,-%,,,), Ed. del Trabucaire, Perpinyà, !"... Una de les poques mencions locals es 
trobarà en el llibre de l’Alfons Miàs, vg. in!a., nota .".
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Nord” (denominació oScial de l’Institut d’Estudis Catalans, ja usada per 
Alfons Miàs el .)^^."), “Catalunya Nord” o “Catalunya-Nord” (aquestes 
denominacions són els que tenen més acceptació entre el món catalanista 
i catalanòSl local, des del llibre de Llorenç Planes el .)*,..), “el País català”.

La reforma territorial de les regions administratives franceses 
impulsada sota el mandat de François Hollande i el govern de Manuel 
Valls l’any !"., va revifar la qüestió del nom de l’àmbit considerat. La 
unió de les dues antigues regions de la qual ja hem parlat més amunt 
va donar vida el !".] a la “Région Occitanie”, un topònim que exclou 
per primera vegada Sns i tot, per la part de la història francesa d’aquest 
territori, la referència local a l’esmentat territori. Aquest fet va desfermar 
un rebuig inesperat de molta gent entre Albera i Corbera, Sns al punt de 
produir no tan sols manifestacions al carrer i a les xarxes socials, sinó 
també malestar polític, cosa que va originar un sondeig “regional” –és 
a dir en l’espai administratiu dels .^ departaments de la nova regió– per 
triar el nom que evidentment els “catalans dels Pirineus Orientals” van 
perdre perquè no podien fer el pes de cara a .! altres departaments de la 
zona “occitana”. Tot i això, va ser aquí que es va votar més, però per una 
denominació que deia “Occitanie–Pays Catalan”... De totes formes, en un 
sondeig prou recent del primer semestre del !".), el ])a dels enquestats 
de la gent de l’antic “Languedoc-Roussillon” declara que està insatisfeta 
amb el nom de la “région”. Però no es té el detall per departament que 
palesaria el pes de la insatisfacció dels “catalans.!”.

Més enllà del cas del nom “Occitanie”, del qual parlarà Felip Martel, 
professor de la Universitat de Montpeller, en acabar el present co#loqui, 
la cosa curiosa i nova és que l’assumpte dels !".,-!".] que encara porta 
cua ha fabricat un topònim nou per l’espai que ens ocupa. “Le Pays 
Catalan” o la seua versió catalana, “el País Català”, ha fet blanc i sembla 
imposar-se i fer consens entre un ampli sector de la població d’origen 

." Alfons MIÀS (sota el pseudònim de Joseph Vergés), Histoire résumée de la 
Catalogne !ançaise, avec notions d’histoire de la Catalogne intégrale, Impremta A. Xatard, 
Els Banys, .)^^.

.. Llorenç PLANES, El petit llibre de Catalunya-Nord. Lluita per un “Rosselló” català, 
Ed. La Falç, Perpinyà, .)*,.

.! Setmanari en línia La-clau.net, “Sondage: le Pays Catalane reje$e la région 
Occitanie”, Perpinyà, ."."-.!".). h$ps://www.la-clau.net/info/.!-../sondage-le-pays-
catalan-reje$e-la-region-occitanie
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local o recentment immigrada, el catalanisme polític local i Sns i tot entre 
els polítics dels partits estatals tradicionals que dominen a bastament el 
paisatge polític.

Aquesta denominació que ha Zorit a les entrades de gairebé tots 
els municipis d’aquest país, amb un rètol d’aspecte oScial, sota el del 
topònim del poble, és al meu entendre insistentment i voluntàriament 
subjectiu, una solució aigualida d’aspecte passeïsta, folklòric, provincià, 

“ça sent le terroir”. Segons els seus promotors o defensors de procedència 
molt diversa com ja s’ha dit, sembla que es vulgui duplicar el model 
del “Pays Basque”, positivament connotat a França. Ho diré encara més 
subjectivament, però de manera contundent, és un nom que no fa mal 
i que s’adiu sobretot a aquelles denominacions de circumscripcions 
administratives que han espellit a França des de fa vint anys, per tal 
de deSnir espais amb especiScitat cultural o no, amb alguna intenció 
d’assenyalar un poc d’identitat o no: “le Pays Lodévois”, “le Pays Gardois”, 
etc. Per mi, “le Pays Catalan” o la seua traducció al català, no serveix a 
res més enllà de reunir, això sí de manera segurament pragmàtica, unes 
oposicions àmplies i profundes a la imposició del topònim regional 

“Occitanie”, on es pugui fer constar una certa catalanitat.
Ara bé, quant de temps durarà això? La situació de la llengua és el 

que és però com que els habitants d’aquesta zona viuen la seua identitat-
catalanitat de manera pròpia i diferent de la dels del sud de la ratlla estatal, 
com el nom interessa a S de comptes de manera molt diversa els nous 
vinguts, però com que se’l promou a nivell polític i econòmic com una 
marca, potser la seua vida sigui més llarga.

A tall de conclusió, voldria dir que heu pogut comprovar que havia 
evitat en aquest exposat de fer servir qualsevol topònim per referir-me 
al país o a l’espai que he anat descrivint. La primera de les conclusions, 
que és alhora tema de debat, és que el dit espai té manifestament un 
problema d’identitat perquè no s’acorda la gent per trobar-se o escollir-
se un nom. Es pot interpretar com una possible conseqüència de la seua 
història migpartida entre moltes històries i cultures, o com una eventual 
conseqüència de moltes artiScialitats en la seua representació o concreció 
pròpies.

La variació del seu nom al llarg de la història és sempre conjuntural i 
subjectiva però això és una obvietat que es podria dir de moltes regions 
o de molts països. Déu n’hi do tanmateix, el nombre de fronteres de 
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llengües i la quantitat de gent que ha volgut dir la seua, en aquest indret, 
respecte a altres regions.

El consens actual sobre “Pays Catalan” i “País Català” és promogut per 
amplis sectors de la població. Va néixer, com la contraidentitat pot generar 
la identitat, d’un rebuig però les reivindicacions són volàtils. Aquesta 
denominació rep assentiment perquè denota caràcter (català) sense 
trencar ni ferir res –respecta el marc francès. Possiblement demostra 
allò que són més els habitants, els catalans i els altres, una barreja més 
o manco exitosa de molts ingredients en un temps i un territori donats –
una catalanitat de França– i això ja és una especiScitat, segurament. Ara, 
si ho comparem amb allò que han esdevingut els occitans a França, puc 
témer el futur.

Jo me senti del nord de Catalunya...

Postdata. A tall d’anècdota, per estirar encara el Sl, l’onomàstica local s’ha 
dotat últimament d’un altre exemple amb el complement locatiu “d’aquí”. 
Avui, per parlar en català, per distingir-se en català –ni que sigui per 
inventar una marca i sense saber cap més paraula en català–, per tenir un 
color més autèntic, més verd, més “bio”, i doncs deSnir el territori entre 
Albera i Corbera, hom es diu “d’aquí”, que signiSca “català d’aquesta zona” 

–Sns i tot més senzillament “d’aquesta zona”, el qualiScatiu és prescindible. 
L’ús n’és local o francès, no es destina a catalanoparlants, té la intenció, 
potser la pretensió, segurament la presumpció, de demostrar catalanitat, 
és a dir autenticitat, frescor, ecologia, etc. En molts aspectes, substitueix 
l’adjectiu “català” o un topònim qualsevol entre els que s’han esmentat 
més amunt: “le plombier d’aquí”, “le courtier d’aquí”, “le vin d’aquí”, “le taxi 
d’aquí”, “le dico d’aquí”, etc. Hem esdevingut co#lectivament uns “d’aquí”! 
Sempre acompanya un substantiu en francès, poc sovint se’n descuida 
l’accent perquè una accent sobre una -i- fa molt més genuí i legítim –so 
obert o tancat, és un altre problema–, no espanta el quídam turístic que 
podria veure una realitat massa reivindicativa en el mot “català”, de fet 
tranqui#litza i ens transporta altre cop en aquella societat asèptica que 
fa un abús de l’eufemisme.

Altra vegada, assistim a una fossilització de la llengua malgrat la bona 
voluntat inicial, una mena d’intent de museïtzar la llengua vernacla, 
tot i que en comparació amb altres llengües a França, s’hi pot trobar la 
presència de la llengua i sense falta.
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Sur un usage original des Comtés 
nord-catalans médiévaux9: des noms 
de villages comme noms de baptême 

masculins et féminins (XIIe-XVe siècle) :
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Depuis une trentaine d’années, l’anthroponymie a été l’objet d’un 
renouvellement profond grâce aux travaux de Monique Bourin, de 
Pascal Chareille et de la nombreuse équipe d’historiens qu’ils ont réunie 
durant une décennie à Azay-Le Ferron, ainsi que d’autres chercheurs, 
comme Jordi Bolòs, Josep Moran et Michel Zimmermann pour les 
noms de personne en Catalogne!. Se saisissant d’une discipline austère 
jusque-là réservée aux spécialistes issus de la linguistique, les historiens 
ont interrogé ce$e masse immense de documents que constituent les 
millions de noms d’hommes et de femmes conservés pour le Moyen Âge 
aSn d’en tirer des informations sur les sociétés et leur évolution.

. La préparation de ce$e communication puis de la publication a bénéScié de 
l’emprunt à de très nombreux volumes de documentation publiés que je cite ci-dessous, 
mais j’ai proSté largement de l’aide active, sous forme de références, recherches et 
réZexions de mes étudiants, amis ou collègues Alain Ayats, Monique Bourin, Margault 
Coste, Marcel Delonca, Yann Enjolras, Joan Pau Escudero, Elvís Mallorquí, bierry 
Moliner, Joan Peytaví, Patrici Pojada, Marc Raquidel, Romain Saguer, Lluis Tó, 
Manon Vigier, qui ont tous bien voulu s’intéresser à ce$e recherche et me fournir 
exemples et informations.

! Monique Bourin, Pascal Chareille, Patrice Beck, Genèse médiévale de 
l’anthroponymie moderne, Publications de l’Université de Tours, .))"-!""!, ] tomes 
en + volumesI; Jordi Bolòs i Masclans et Josep Moran i Ocerinjauregui, Repertori 
d’antroponims catalans (`C), I. Barcelone, Institut d’Estudis Catalans, .)),, *]" 
pI; Michel Zimmermann, “Les débuts de la «Irévolution anthroponymiqueI» en 
Catalogne (Xe-XIIe siècles)”, Annales du Midi, .))", ."!-.+)-.)", p. !+)-^"+. Une 
synthèse récente des travaux des rencontres d’Azay-Le FerronI: Monique Bourin, 
Pascal Chareille, Noms, prénoms, surnoms au Moyen Âge, Les médiévistes français, éd. 
Picard, Paris, !".,, !++ p.
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Comme l’héraldique ou la sigillographie, l’anthroponymie a ainsi 
apporté une précieuse illustration à la compréhension de ce$e vaste 
transformation des rapports politiques, sociaux, économiques que l’on 
a appelé féodalisation, mutation féodale^ , procès de feudalització, , dans 
la lignée des œuvres de Marc Bloch- puis de Georges Duby] et, pour 
la Catalogne, de Pierre Bonnassie* . Le bouleversement des structures 
même de la société+ a modiSé la manière dont les hommes se sont inscrits 
dans leur groupe social, leur lignage, dont ils se sont transmis une terre, 
un château et un nom qui dise leur origine et leurs droits. Apparue 
d’abord dans la noblesse châtelaine, ce$e “révolution anthroponymique” 
suit et accompagne, avec des rythmes et des modalités variables selon 
les pays et régions d’Europe, la “révolution féodale” ). Ainsi s’est mis en 
place le système anthroponymique à deux noms, caractérisé par un nom 
donné à l’individu, le nomen proprium (nom de baptême ou nom de pila, 
en catalanI: nom, en françaisI: “prénom”, en anglais name ou given name, 
en castillan nombre), suivi d’un “nom de famille”." , le cognomen (catalan 
cognom, en anglais surname, en castillan apellido).

Les travaux des historiens ont porté sur les étapes et la didusion plus 
ou moins rapide du système à deux noms et sur le mode d’apparition 
du “nom complémentaire”, le surnom, comme sur la typologie de ces 
cognominaI: nom baptême (issu de l’étape du nomen paternum, “Sls 
de...”)I; nom de lieu (pour les nobles précoce et précédé de “de” et pour les 
non-nobles plus tardif, indiquant une provenance, un lieu d’émigration)I; 
nom de métier (très fréquent en Catalogne, précoce pour certains métiers, 

^ Jean-Pierre Poly, Éric Bournazel, La Mutation féodale, Presses universitaires de 
France, .))., -^- p.

, Josep M. Salrach i Marés, El procés de feudalització: (segles III-XII), volume ! de 
l’Història de Catalunya, dir. Pierre Vilar, Editions ]!, .))^, ,+- p.

- Marc Bloch, La Société féodale, Albin Michel, ! vol., .)^)-.),".
] Georges Duby, Les Trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Gallimard, .)*+, ,!+p.
* Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la &n du XIe siècle. Croissance et 

mutation d’une société, Presses de l’Université Toulouse Le Mirail, .)*-, ! tomes.
+ Pierre Toubert, Les structures du Latium médiéval-: Le Latium méridional et la 

Sabine du IXe siècle à la &n du XIIe siècle, École Française de Rome, .)*^, ! tomes, .-"" p.
) G. Duby, Les trois ordres…, p. .+]-.)!.
." On préfèrera ce$e forme, plus exacte et explicite, à l’expression administrative du 

nom de familleI: “nom propre”, qui présente trop de risques de confusion avec “nomen 
proprium” qui désigne le “prénom”.
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comme le forgeronI: Fabre, Febvre et ses variantes, Smith, Schmidt, Le Go., 
Herrero); sobriquet (moral, physique).

L’autre élément du système du nom double n’a pas été négligé. En 
edet la systématisation de l’usage d’une désignation complémentaire 
(nomen paternum, cognomen) a permis la réduction du nombre des noms 
personnels, des noms de baptême, entraînant une forte homonymie, 
parfois généralisée dans certaines régions. Ce$e réduction du nombre 
des noms est d’abord la réduction du stock des prénoms utilisés à une 
même époque dans une même région (condensation) et surtout, fait plus 
impressionnant, la position dominante de quelques noms de baptême 
cause une homonymie massive (concentration) à un point tel qu’entre le 
XIIIe et le XVe siècle plus de la moitié des individus mâles d’une région 
donnée peuvent porter les cinq mêmes prénoms, qui changent selon les 
régions et les moments.

Une fois ces rappels faits, j’en viens à la question qui m’a intéressé 
particulièrement et qui est l’objet de ce$e communication. Dans ce 
phénomène général de condensation et de concentration des noms de 
baptême, quelques nuances doivent être apportées. D’abord ces deux 
phénomènes ne sont vraiment dominants que pour la population 
masculine. S’ils se retrouvent bien entendu dans les prénoms féminins, 
on use, pour nommer les Slles, d’une plus grande créativité de choix, on 
aime davantage pour elles l’originalité, une certaine liberté qui va jusqu’à 
l’inventivité.

=1!)$!&('"1! $' 51!5$!'%('"1! )- /012/ 
34034561 1- !12 )$ >(*'?2$, $! @1-&&"..1!  

$' $! =('(.1;!$ /A$-/B$ &"C5.$&

L’usage de plus en plus fréquent d’une désignation complémentaire à 
partir de la Sn du Xe siècle et durant le XIe, puis la mise en place générale 
du système à deux noms accompagne et favorise la réduction du stock 
de noms de baptême utilisés. Alors que l’homonymie, au temps du nom 
unique était très faible.., Monique Bourin a montré comment elle se 

.. Cf. 7CI; autre exemple, en marge des travaux de numérisation des documents de 
la Catalunya Carolingia, dans le projet européen Poctefa CatCar, l’acte n° .!- du vol VI 
donne la liste des moines d’Eixalada et de Cuixà réunis le .) juin +*), lors de la fusion 
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multiplie dès lors que le nom est complété d’un “surnom”. Dans la région 
de Béziers et d’Agde avant l’an mil, aucun nom n’est porté par plus de -a 
de la population, un siècle après cinq noms suesent pour désigner les 
trois-quarts des hommes, et au milieu du XIIe siècle les noms de baptême 
Peire (Petrus) et Guilhem (Guillelmus) sont portés chacun plus de !" pour 
cent des hommes.! .

Le même processus s’observe en Catalogne et en Roussillon. Pour 
mesurer ce phénomène de réduction du nombre des prénoms usités, 
il faut disposer de listes de personnes assez importantes pour être 
représentatives. L’ idéal, pour une vision “exacte”, est de disposer de 
recensements Sscaux où Sgurent les noms ( fogatges). Pour les comtés 
nord-catalans, nous disposons d’un relevé d’imposition à Perpignan en 
.^,], étudié par Martin Sola, et du fogatge de .^]) pour le Roussillon (à 
l’exclusion de Perpignan), étudié par Jordi Costa i Costa qui l’a comparé 
à ceux de Catalogne de .^-+ et de Barcelone en .^]".^. Avant le XIVe 
siècle, la seule source pour le Roussillon qui soit en une certaine mesure 
comparable est la série des capbreus royaux de Jacques II de Majorque, 
établis entre .!)! et .!),.,.

Dans son étude de l’anthroponymie de ces capbreus, Laure Verdon a 
souligné, pour les !-"- hommes mentionnés, que la concentration était 
déjà extrêmement importanteI: les Pere sont plus de .+a du nombre, les 
Guillem .,a, Bernat ..a et Ramon ."aI; à eux seuls, ces quatre prénoms 
désignent plus de -,a des hommes, et si l’on prend en compte les onze 

des deux communautés après la destruction d’Eixalada. Sur les *! moines cités, à peine 
deux fois deux moines portent le même nomI: deux sont nommés Agila, deux Ermemir. 
Dans chaque cas le scribe a noté, pour le second des personnages désignés du même 
nom “item”, remarque qui souligne la rareté de l’homonymie à la Sn du IXe siècle.

.! Monique Bourin, “Les origines médiévales des noms de famille”, Pour la Science, 
janvier .))], p. ]-.^ (ici p. )).

.^ Martin Sola, Étude anthroponymique de la population de la ville de Perpignan 
d’après les reçus du cens entre les années "89$ -"89*, Mémoire de Master ., A. Catafau 
dir., Université de Perpignan, !".], .+- p.I; Jordi J. Costa i Costa, “El fogatge de .^]) i 
l’antroponímia nord-catalana”, Onomàstica, ., !".-, p. +)-!.).

., Rodrigue Tréton, avec la collaboration de Aymat Catafau et Laure Verdon, 
Les capbreus du roi Jacques II de Majorque ("%:%-"%:9), préface de Monique Bourin, 
Éditions du Comité des travaux historiques et scientiSques, !".., ! tomes, CCLVII 
+ ^)+ p. et ,), p.
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prénoms les plus portés, ils regroupent plus de +"a de la population 
masculine.

À Perpignan, en .^,], pour .,"" hommes nommés, payant une 
imposition au roi pour leur maison dans la ville, ce phénomène de 
concentration est encore plus netI: -*a portent l’un des quatre prénoms 
les plus populaires (Pere, Guillem, Bernat, Joan). Ramon disparaît du 
quatuor de tête, remplacé par Joan, mais reste en -e position. Et la 
concentration se renforce encore en .^]), où, en Roussillon, quatre 
prénoms (Pere, Guillem, Bernat, Joan) totalisent ]+a de l’edectif (.]^! 
individus masculins sur !^+, cités), les .^ premiers prénoms représentant 
)"a de l’edectif.

Les noms les plus portés en Catalogne en .^-+ et à Barcelone .^]" 
présentent une forte similitude avec ceux portés en Roussillon et à 
PerpignanI: les Pere, Guillem et Bernat y occupent le trio de tête, mais 
en Catalogne la ,e position est occupée par Ramon et à Barcelone par 
Berenguer. Le succès de Berenguer tient au prestige de la famille des 
comtes de Barcelone, dans la ville même, mais aussi en Catalogne, où ce 
prénom occupe la cinquième position, alors qu’il est absent des huit plus 
fréquents en Roussillon et à Perpignan..

Ainsi, au cours du XIIIe et du XIVe siècle l’usage presque exclusif du 
nom double s’accompagnait, en Catalogne et en Roussillon comme en 
Languedoc, d’une extrême condensation du stock des noms de baptême, 
une douzaine de prénoms perme$ant de nommer plus de + ou ) hommes 
sur .", et d’une concentration encore plus forte, avec plus de -"a voire 
même près de *"a des individus masculins portant les quatre noms les 
plus choisis. 

Mais ce$e hégémonie d’une ou deux poignées de noms ne doit pas 
masquer quelques exceptions, quelques étroites zones de liberté ou 
d’originalité, qui ont aussi leur signiScation sociale et historique. Notre 
recherche a porté sur ce$e frange minoritaire, dont l’originalité même 
avait a$iré notre a$ention. Bref, nous avons voulu que la forêt ne nous 
cache pas l’arbre, pour prendre à rebours le proverbe.
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Tout ce que nous avons dit de l’homonymie du nom personnel ou nom de 
baptême, concerne les noms d’hommes. Pour les femmes, le système du 
nom double n’est pas du tout hégémonique. Le plus souvent, les femmes 
sont désignées d’un nom unique. Jordi Costa faisait remarquer que, dans 
le fogatge du Roussillon de .^]), à peine plus de ̂ a des femmes y portent 
un nom double (* sur !.!). Les autres sont désignées par leur seul nom 
personnel. Dans les actes courants, les femmes sont identiSées le plus 
souvent comme Slles, épouse ou veuve d’un homme, et on considère 
sans doute qu’elles sont ainsi suesamment identiSées, déSnies comme 
soumises, ou anciennement soumises, à ces autorités masculines. 
Apparaissant très rarement seules et désignées par un nom double, 
elles ont alors pour nom complémentaire celui de leur père ou de leur 
époux “féminisé”, avec une désinence féminine, que les reconstitutions 
familiales perme$ent de reconnaître.

Mais l’originalité féminine ne se limite pas à ce$e “résistance” au 
nom double, ou plutôt à ce$e non didusion pour cause d’autre formes 
d’identiScation. Les noms de baptême féminins sont eux aussi particuliers.  
Beaucoup sont des formes féminisées de noms de baptêmes masculinsI: 
Petra, Guillema, Ramona, Bernarda, Joana, Jauberta, Berengaria. D’autres 
prénoms féminins conservent certains noms d’origine germanique très 
ancienne qui sous leur forme masculine ont pratiquement disparu depuis 
des sièclesI: Ermessenda, Ermengarda, Sclarmunda, Saurimunda...

Surtout, les parents qui nomment leurs Slles aiment à faire preuve 
d’inventivité et de liberté. Ils prisent particulièrement les prénoms 
laudatifs, qui témoignent de la joie que la naissance de ce$e nouvelle 
enfant leur a apportée ou ceux qui augurent des qualités physiques et 
morales dont ils espèrent que leurs Slles seront dotéesI: Benvenguda, 
Desitxada, Dulcia, Fina, Rossa, Suava, Blanca, Bella, Melior, Avinent, 
Stranea...

Parmi ces prénoms donnés aux Slles, les noms de villes célèbres 
Sgurent aussi, et c’est une tradition qui, déjà, remonte aux siècles du nom 
unique. Michel Zimmermann relevait ainsi, dans la Catalogne des IXe-
Xe siècles des Babilonia, Gerosolima, Tortosa, Corduana, Narbona et bien 
entendu Barchinona... 
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Les noms de villes donnés comme noms de baptême restent en vogue au 
temps du système du nom double, principalement pour les Slles, mais 
pas seulement, car quelques garçons les portent aussi. Au même registre 
peuvent ressortir les noms de baptême formés sur des noms de régions. 
La motivation de ceux qui les choisissent pour leurs enfants est double. 

Pour une part ce sont des noms propitiatoires, qui prome$ent aux 
enfants succès et prospérité comme les villes célèbres dont ils portent 
le nom, à côté de ceux déjà identiSés par M. Zimmermann, on trouve 
aux XIVe-XVe siècles d’autres noms de grandes villes, comme Tolosa, 
ou encore, près de Vic, en .!.", une Vigatana.-. En Empordà au XIIIe 
siècle, Elvís Mallorquí a relevé le succès du prénom Tortosa, donné 
parfois aux garçons, depuis la conquête de la ville sur les musulmans, et 
la permanence de Tolosa ou Narbona, prénoms exclusivement féminins.

Mais, plus remarquable, un autre aspect semble s’aermer, celui de 
la revendication d’une origine, ou en tout cas d’un lieu de ra$achement 
symbolique ou même politique et peut-être familial, pour des prénoms, 
qui, rappelons-le, sont tous relevés dans les registres de notaires et les 
actes publics du Roussillon, ConZent et Vallespir des XIVe et XVe 
siècles. Lieu de ra$achement, ville ou région d’origine familiale, cela 
peut expliquer, dans ces siècles, l’apparition de prénoms comme Balaguer, 
Besalú, mais surtout des prénoms construits sur des noms de comtés ou 
régionsI: Lombarda, Bigorra, Limosius, Navarra, donnés sans doute pour 
faire mémoire d’une provenance des parents ou grands-parents. Cerdà 
et Cerdana peuvent relever de ce$e même revendication d’appartenance, 
peut-être pour des familles ayant migré depuis la Cerdagne et établies 
dans les comtés voisins. Mais les prénoms Russillionus et Vallespirius 
portés en Roussillon et Vallespir indiquent moins une origine qu’une 
Serté d’appartenance.

Le rayonnement symbolique et politique, assis sur une longue 
tradition historique de contacts, d’échanges, de liens étroits de part et 
d’autre des Albères, s’exprime par le succès du prénom Castilionis, a$esté 

.- Information aimablement fournie après ma communication par Joan Peytaví 
Deixona, que je remercie vivement.
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aussi sous sa forme catalane CastellóI: nombreux sont les hommes ayant 
reçu ce nom de baptême en Vallespir (où l’on trouve aussi quelques 
Vallespirius), à Céret, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas, Banyuls-dels-
Aspres, Collioure.]. Le rayonnement de Castelló d’Empúries au XIVe 
siècle en Vallespir repose peut-être sur des mariages transfrontaliers 
et la volonté de conserver le souvenir vivant d’une origine ou d’un lien 
ancestral.

Parmi ces toponymes majeurs adoptés comme prénoms, il convient 
de faire une place à part à Perpinyà, Perpinyana, enregistrés dans les 
actes sous leur forme latine Perpinianus et Perpiniana. Elvis Mallorquí 
a remarqué que Girona était aussi un prénom porté en Gironès, il m’a 
aussi aimablement signalé les exemples assez nombreux des prénoms 
Perpinianus et Perpiniana au sud des Albères. Le plus amusant est le cas 
d’une famille de l’Empordà aux deux Slles, deux sœurs prénommées 
Girona (Gerunda) et Barcelona (Barchinona).*, mais non pas unique car 
nous avons trouvé plusieurs exemples en Roussillon d’un même “goût” 
ou usage familial des prénoms toponymiques, d’une génération à l’autre 
ou dans la même génération.

Entre le XIIIe et le XVe siècle, au cours de mes lectures d’actes d’une 
année, celle où j’ai collecté les données pour ce$e communication, 
une durée très limitée donc et une masse documentaire bien entendu 
réduite, et grâce aux index des éditions de sources roussillonnaises, j’ai 
pu relever .)" individus didérents portant le prénom Perpinianus et plus 
rarement Perpiniana. Ce$e remarque est la première didérence entre 
ce prénom toponymique et les autres “prénoms originaux”. Alors que, 
même si statistiquement les femmes représentent toujours autour de ."a 
seulement des individus nommés dans les actes, les prénoms laudatifs 
ou propitiatoires, y compris les prénoms en noms de villes célèbres 
ou bibliques, sont essentiellement portés par les femmes, selon ce$e 
liberté qui existe dans le choix de leurs noms de baptêmes. En revanche, 
nous l’avons remarqué pour les prénoms revendicatifs d’une identité 

.] Par exemple dans La nòtula del notari Bernat Frigola de Cotlliure ("8+,-"8+"), edició 
a cura de Rubén Molina i Campoy, Aymat Catafau Castellet, Fundació Noguera, 
Barcelona, !".., ^"" p.

.* .!]-."].!*, ACA, Monacals, St. Miquel de Cruïlles, rotlle .^, pergamí n. ,. Je 
remercie Elvis Mallorquí de l’immense quantité et qualité de l’information qu’il m’a 
généreusement fournie.
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(Russillionus, Vallespirius, Castilionis) ce sont principalement, parfois 
exclusivement, les garçons à qui l’on donne ces noms de baptême. Le 
cas est Zagrant pour Perpinianus, nom personnel porté essentiellement 
par des hommes.

Pourtant, un des premiers documents originaux révélant le succès de 
ce prénom est un acte de ..-*, parchemin du fonds de l’hôpital Saint-
Jean de Perpignan précieux car il contient la première mention de la 
maison des lépreux “expulsés hors de la ville”, et cite à propos d’une vigne 
donnée en gage aux lépreux, les propriétaires précédents, à savoir une 
dame Perpiniana et son mari Petro Savina, et le voisinage de ce$e vigne 
avec le mallol de Perpiniano Gauscelmo. En tant qu’épouse de Petro Savina, 
Perpiniana n’est désignée que par son nom de baptême. Donc, même 
plus rarement, ce prénom est aussi donné aux Slles. Dans ce très court 
document, qui ne cite que onze personnes didérentes (hormis le roi de 
France Louis dans la datation), deux dont prénommées Perpinyana et 
Perpinyà. Ce$e vogue dura trois siècles et demi et fut répandue dans 
toute notre région. 

Dans le cens de Perpignan de .^,]-.^,*, Martin Sola a relevé !" chefs 
de famille didérents prénommés Perpinianus (seulement des hommes), 
sur .-]" noms cités, c’est peu proportionnellement (.,!a) mais c’est tout 
de même le .!e prénom masculin le plus choisi (avant Miquel, Ferrer, 
Jausbert, Andreu, Huguet…). Dans la ville de Perpignan elle-même, donc, 
le prénom est commun, même s’il n’entre pas en compétition avec les 
plus portés. 

Dans le fogatge de .^]), Jordi Costa i Costa a relevé !. hommes nommés 
Perpinyà, sur !-,+ cités, soit seulement ",+a, mais, chose remarquable, 
ils vivent tous hors de Perpignan, que ce fogatge ne concerne pas. Le 
rayonnement de la ville, son aire d’inZuence symbolique, pourrait-on 
dire, s’étend au-delà de ses murs, à tout le Roussillon, du comté. Qu’ils 
soient simplement originaires de la capitale du Roussillon, ou simplement 
admiratifs de la ville et veuillent en parer leur nouveau-né, ce succès est 
assez large. 

Le prénom Perpinyà rayonne même au-delà du Roussillon, dans le 
capbreu de Formiguères, étudié par Romain bomas.+, huit hommes 

.+ Romain Thomas, Le capbreu royal de Formigueres, Vie d’une communauté 
montagnarde en "89#, Mémoire de Master I, A. Catafau dir., Université de Perpignan, 
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didérents portent en même temps ce nom en .^,-, ce qui prouve que 
la crainte de l’homonymie ou de la confusion n’empêchent pas ce$e 
pratique. EnSn, au sud des Albères, Elvis Mallorquí m’a communiqué 
le résultat d’un sondage dans la documentation qu’il avait réunie pour 
l’Empordà, entre ..*! et .!)), où il a recensé .) Perpinianus et Perpiniana.

Puisque l’on a pu récemment faire revire le mythe de Pere Pigne et 
des origines de Perpignan, notons que le calembour sur lequel repose la 
légende n’avait sans doute pas échappé à quelque père original, puisque 
l’on trouve, dans un acte de .,". un Petro Pinyana.), dont le nom était 
donc Pere Pinyana... 

Par sa didusion, son succès, le prénom Perpinyà tient à la fois des 
prénoms de villes célèbres, avec leur caractère propitiatoire et laudatif, 
et des prénoms de village que nous allons voir, avec un caractère de 
Serté de clocher, de revendication d’identité “ultralocale” comme l’on 
dit aujourd’hui.

F$ !12 )- #"..(;$ 5122$ !12 )$ >(*'?2$

J’en viens donc, enSn, à ce qui, à ma connaissance, constitue l’originalité 
des comtés nord-catalans au Moyen Âge, l’emploi très répandu, bien 
que toujours très minoritaire, du nom du village de résidence comme 
prénom. Je dis “originalité” car j’ai lancé autour de moi de nombreuses 
questions auxquelles ne me sont revenues de toutes parts que des 
réponses négativesI: au Moyen Âge, ni en Languedoc, ni en Catalogne, 
ni à l’époque moderne en Roussillon comme en Languedoc on n’a pu 
observer ce phénomène. Il semble bien que ce$e “mode” soit limitée 
au Roussillon des XIIIe-XVe siècles. Et c’est bien ce qui avait de longue 
date a$iré mon a$ention, et que je me suis décidé à essayer de mesurer, 
de quantiSer.

ASn de pas risquer de prendre un cognom pour un nom de baptême, 
je n’ai pris en considération un nom de lieu comme nom de baptême 
que dans les cas où cela ne faisait aucun doute, l’individu étant nommé 
clairement par son nom completI: prénom + surnom, nom de famille. 

!""], !"* p.
.) ADPO, .B.+], fol. .v°, année .,"..
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C’est seulement dans le cas de certaines femmes que j’ai pu assouplir 
ce$e règle, quand le doute n’était à mon avis pas permis!".

Mes recherches ont été menées à la fois au hasard des lectures de 
documents, consultés pour d’autres propos, soit systématiques, dans les 
index des publications de sources!.. J’y ai glané, c’est le mot juste, une 
moisson non négligeable, dont j’ai tiré le tableau ci-dessous.

Le nom du village comme prénom 

Apia (Pia), Apiana - .f 
- .!!-

Fillols - Fullols .h - .^,] Tatzó, Tatzona Tatzonus 
Tetzó (Argelès) - !h "f - ""#!-
"$%&

Banyuls, Banyullus - .h 
- .!), (B. de la Marenda - 
Capbreu Collioure)

Garrius (Garrieux 
comm. de Salses), 
Garricius - .h - .!)^

'uir, Toyrius - (h - "%)(-
")!*

Barres, (Sant Joan de 
Barres, Salses) - .h- .^+^

Juncet, Joncetus - .h - 
.^]^

Torrelles, Torrellanus, 
Turrillianus - !h - ..)*-.!"*

Brullà, Brulianus - .h - 
.!)!

Malloles, Malleola, 
Malleolus - "+h %f - 
"""$-"$)*

Vernet (ConZent), Vernetus - 
!h - .!]* - .^,]

Clairà, Clairanus, ^h - 
.!",-.^^*
+!h capbreu .!)!

Montalbà, Montalbanus, 
Montalbana - .h .f - .!)!

Vesia, Vesianus (Vézian lieu 
habité à Canohès ?) - .h - .^-,

Clarà en ConZent (écrit 
aussi Clerà) Claranus, 
Clerana - .h .f - ..)^-.!])

Mosset, Mossetus - ^h 
- .^,]

Vilar (St-Pierre du Vilar, 
Claira), Villaris de Villari - 
.h - .^!!

!" J’en donne un exempleI: “IRaimundus Eibrini et soror mea Malleola... venditores 
sumus... mansum qui fuit quondam de patre nostro Eibrino Stephani”, d’après original, 
année ...,, Urgellia, tome IX, .)+)-.))", p. ..., n° .!+!. On remarque que le “surnom” 
n’est pas Sxé, et que la désignation complémentaire est encore un “nomen paternum” 
changeant à chaque génération. En revanche Malleola ne peut être que le nom de 
baptême de la sœur.

!. Outre ceux précisément cités ci-dessus ou ci-dessous, j’ai eu recours aux index 
des publications de la Fundació Noguera concernant le RoussillonI: Vicent García Edo, 
El Llibre Verd Major de Perpinyà (segle XII-"8:#), Barcelona, Fundació Noguera, !"."I; 
Rodrigue Tréton, Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume l i 
Jaume ll de Mallorca. .!]^-.!),, Barcelona, Fundació Noguera, !".^, ! vol.



,"

cAF62 <626K6=

Codalet, Codaletus - !h 
- .^*, - 

Pesillà, - .h - .^,] Vilella (Rigarda) - .f - .^)"

Collioure, 
Caucoliberus, 
Coclliure - &h - "%*$

Querol, La Tour de 
Carol, Querolus - .h - 
.!)^

Vinçà, Vinssà, Vinsana, ")h 
"f ")#"-")(+

Cornellà, Cornelianus, 
Corneylà - ^h - .^,--.^,)

Rigardà, Rigardanus - 
.h - .!*!

Voló, Volonus, Volona, "# h - 
"%$!-"$&+

Elne, Elna, Euna - ^f - 
.!-]-.^,]

Rodès, Rodesius - !h - 
")##-")&$

Estagel, Stagell - !h .!)! 
- .^-,

Sournia (Soryano), 
Sorya - .h - .,.*

Donc, dans ^. villages du Roussillon, entre le XIIIe et le XVe siècle, 
des hommes, plus rarement des femmes, portent un prénom qui est le 
nom de leur village. Dans le manuel de l’année .^,] de Bernat Guardia!!, 
notaire de Corneilla-de-ConZent, un acte est passé par les habitants de la 
paroisse de Sant Feliu de Fullols (auj. Fillols), parmi les vingt-huit chefs 
de famille réunis, l’un est Ffulols Colomerii-; quelques folii plus loin, ce 
sont les hommes de Corneilla qui sont réunis. Sur les ,. présents, trois 
portent le prénom CornellàI : Cornelianus Saqueti, Cornelianus Sazi, 
Cornelianus Columbi. Ce dernier exemple nous indique qu’il ne s’agit pas 
seulement d’une fantaisie limitée à une famille, mais que ce choix est 
communément partagé dans le village. À Torreilles, à la Sn du XIIe et au 
début du XIIIe siècle, le même choix se vériSeI: parmi les dix notables qui 
reçoivent, du roi, avec leurs seigneurs, la concession de la forcia communis, 
la fortiScation collective, Sgure Torrellanus Guiraldi, qui appose son seing 
en ..),.!^ En .!"* Turrilianus Joli cultive une terre à Torreilles, et .!!) 
parmi les témoins d’un acte d’entrée en dépendance d’un homme de 
Torreilles, Sgure le seing de Torrellani Cardoni. Il est fort probable que 
deux au moins de ces hommes aient été contemporains, et il n’est pas 
improbable que les trois aient vécu en même temps, au village même 
dont ils portent le nom.

La même observation peut être faite pour plusieurs lieux où l’on ne 
peut avoir aucun doute de la didusion de ces prénoms “ultralocaux”. Les 

!! ADPO, G,*+, fol. !]r° et fol. +-v°.
!^ ADPO, .B+, ..)+, parchemin original.
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capbreus de .!)!-.!), nous odrent un instanté d’une série de villages qui 
permet de conSrmer que certains lieux sont particulièrement adeptes 
de cet usageI: à Collioure pas moins de huit hommes portent le prénom 
Coclliure (a$esté sous ce$e forme) le plus souvent écrit Caucoliberus 
dans les actes entièrement rédigés en latinI; à Claira deux hommes sont 
nommés Clairanus, à Estagel on trouve un Stagellus, à Collioure sont aussi 
établis un Banyullus ainsi que deux femmes nommées Volona et à Millas 
un Montalbanus. Nom du village de résidence ou du lieu de naissance, 
lieu ayant une importance particulière pour la famille, le nom de village 
a$ribué en guise de nom de baptême est un fait répandu à la Sn du XIIIe 
siècle. Dans le capbreu d’Argelès, on ne trouve pas d’individus portant 
le nom du village, en revanche dix hommes et une femme portent celui 
de Tatzó (Tatzonus, Tatzona). Il est en edet assez fréquent que des lieux 
disparus, ou en voie de disparition, Sgurent dans la liste que j’ai pu établir 
de ces “prénoms en noms de villages”, parfois même très fortement 
représentés, comme Tatzó ou Mailloles, ou plus modestement, comme 
Garrieux et Barres (auj. com. de Salses), Vilella (à Rigarda-Domanova) 
ou Le Vilar (Saint-Pierre du Vilar, Claira). On peut voir la volonté de 
garder, par le nom de baptême de l’enfant, le souvenir d’une origine 
familiale, ou de revendiquer une appartenance au moment où justement 
elle se dilue, où le lieu même décline.

La méthode de collecte de ces noms n’a pas été systématique, c’est 
pourquoi elle présente des biais qui ont pu donner une représentation 
majorée de certains lieux. En recourant aux index des actes édités, cet 
effet de source est f lagrant pour les capbreus de .!)!-.!),, ou pour 
le Diplomatri del Mas Déu, édité par Rodrigue Tréton, facilement 
consultable en ligne!,. Les Templiers sont possessionnés à Mailloles, où 
le prénom Malleolus, Malleola, est bien a$esté, un acte mentionne même 
deux individus didérents portant ce nomI: le vendeur et une voisine de 
son bien, situé à Mailloles.

Autre edet de source, la lecture systématique de certains volumes 
du Cartulaire roussillonnais (manuscrit) d’Alart pour certaines travaux 
sur Bouleternère ou la frontière de .!-+ m’a orienté nécessairement 
sur les volumes comprenant ses transcriptions des sources de Vinça, 

!, Rodrigue Tréton, Diplomatari del Masdéu, Fundació Noguera, Barcelona, !".", - 
vol. Téléchargeable sur h$p://www.fundacionoguera.com/es/publicacions.asp?idc=*
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spécialement dépouillées par Alart, dont c’était la ville d’origine. On 
peut trouver là une explication partielle de la forte représentation du 
prénom Vinsa et de celui de Rodesius, tout proche. Mais de manière 
générale les villes royales, buir, Le Boulou, bien représentées dans les 
sources, semblent aussi des lieux dont les habitants aiment donner le 
nom à leurs enfants.

Par rapport au volume documentaire que mes recherches sur les 
villages m’ont conduit à étudier, il est vrai que certains lieux sont très 
modestement représentésI: Elne, peut-être en raison de la forme féminine 
du nom (Helena) ne donne que des prénoms féminins, et pas très 
nombreux, toujours sous la forme vernaculaire, populaire, du nom du 
villageI: Elna ou EunaI; de même je n’ai trouvé qu’un Pesilla, et aucun 
habitant, aucune habitante prénommée d’après Prades. On a vu aussi 
que les capbreus reZètent un goût didérent, et qu’à quelques lieues de 
distance seulement, à la même date, entre Collioure et Argelès, les usages 
peuvent fortement varier.

Même là où existe une vraie mode de dénomination locale, ces 
prénoms restent très minoritaires, et ne viennent qu’illustrer 
didéremment ce$e marge de liberté qui existe dans le choix des prénoms, 
une marginalité, une exception qui conSrme la règle de la concentration 
et de la condensation des prénoms. D’autres très ponctuelles marques 
d’originalité pointent aussi de manière très anecdotique parmi les noms 
d’hommes. Le mois (peut-être celui de naissance) est a$estéI: l’index 
de la Notula de Bernat Frigola livre ainsi à Collioure en .^+"-.^+. des 
individus prénommésI: Abril, Febrerius, Januarius. La culture li$éraire 
de la société roussillonnaise de la Sn du Moyen Âge, à laquelle j’ai pu 
m’intéresser naguère, trouve à quelques occasions son expression dans 
le choix des prénoms Tristan ou Lancelot...

H$!'('"#$ )’8#(.-('"1! $' )’$<*."5('"1! 

Il est sans doute difficile, peut-être impossible, de reconstituer les 
motivations de ceux qui donnent pour prénom à leur enfant le nom de 
leur village. S’y retrouvent sans doute esprit de clocher, sentiment de 
Serté, revendication d’appartenance, volonté d’originalité – souvent 
partagée d’ailleurs par nombre de leurs contemporains, comme de nos 
jours lors du choix de “prénoms originaux” par des parents inspirés par 
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les mêmes modes. Mais comme tout fait culturel, on peut essayer de le 
comprendre dans son contexte.

J’ai choisi pour Fillols et pour Corneillà-de-ConZent de montrer 
des exemples où l’on voyait des hommes réunis dans les assemblées 
communales, celles des universités villageoises qui négocient avec leur 
seigneur, qui nomment des syndics, engagent des dépenses ou des 
actions en justice. En ..)*, Perpignan recevait sa charte communale, 
mais la communauté des habitants s’exprimait depuis le début du XIIe 
siècle par l’intermédiaire de ses prohoms, ses notables, présents aux 
actes publics. Au cours du XIIIe siècle on voit se multiplier les actes qui 
montrent les communautés villageoises exerçant collectivement leurs 
pouvoirs, limités mais si importants pour l’administration quotidienne.

J’en ai réuni quelques mentions dans ma thèse!-, qui devraient être 
complétés par une étude encore à faire de ce$e institution populaire 
bien vivante, née au Moyen Âge et qui se perpétue jusqu’aux conseils 
municipaux actuels. On trouve l’universitas réunie en .!,], à Palau-del-
Vidre, en .!]" à Millas, en .!+! à Marcevol, en .!)+ à Peyrestortes, puis 
les mentions se généralisent au XIVe siècleI: en .^.) à buir et à Reglella 
(Ille-sur-Têt) et dans beaucoup d’autres villages, même modestes (en .^]) 
à Taxo d’Avall). Réunie sur la place du village, souvent devant l’église, 
sous son porche ou son portique, appelée au son des cloches ou d’un 
crieur public, elle nomme des syndics, répartit les contributions, les droits 
d’arrosage, prend des dispositions pour réunir les fonds nécessaires à des 
travaux à l’église, au clocher, aux murs. Les communautés administrent 
des biens propres, comme les pâturages, ou des institutions, assises sur 
des biens, comme les hôpitaux villageois, présents partout, la fabrique 
de l’église, ou celle du pont, à Claira. Les prohoms, les notables qui 
agissaient au nom de tous aux Xe-XIIe siècles, sont maintenant désignés 
par l’assemblée de tous les chefs de famille, et le nom de “consuls” leur 
est souvent donné.

Il est naturel donc qu’un sentiment d’appartenance très fort ait lié 
les hommes à leur village, à travers leur communauté. De ce$e identité 

!- Les celleres et la naissance du village en Roussillon (Xe-XVe siècles), Presses 
Universitaires de Perpignan-Editorial Trabucaire, Perpignan, .))+, *.* p. On peut la 
consulter en ligne sur h$ps://books.openedition.org/pupvd/.*)+
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villageoise, quelle meilleure marque que le nom, ce nom qui désigne, qui 
déSnit, qui inscrit pour la vie un individu dans une collectivité ?

L’attachement au petit pays (Roussillon, Vallespir), au chef-lieu 
(Perpignan, Castelló), est surpassé par l’identification au lieu de 
naissance, au village d’origine et d’enracinement familial. Les parents 
l’expriment lors du baptême de leur enfant, par le choix pour leur enfant 
d’un nom qui l’inscrit dans ce$e appartenance villageoise. Au Moyen 
Âge, mais bien au-delà, et au moins jusqu’à la Grande Guerre dont les 
monuments aux morts a$estent ces usages villageois, on donne aux 
Sls le nom du saint patron du villageI: les Marcel sont plus nombreux à 
Villelongue-de-la-Salanque qu’ailleurs, ou de saints honorés localement, 
comme l’a$estent les Côme et les Damien à Arles-sur-Tech. Bien entendu 
quand le nom du village s’est lui-même constitué sous la forme d’un nom 
de saint, celui d’une paroisse primitive, comme Saint-Nazaire, Saint-
Cyprien, Saint-Hippolyte, Saint-André de Sorède ou Saint-Génis-des-
Fontaines, les prénoms correspondants, plus fréquents dans ces villages 
qu’ailleurs – cela est d’autant plus visible que le nom de saint est rare – 
servent à baptiser les enfants du village. À Saint-Cyprien (Sant Cebrià), 
la présence d’une Cipriana &lia Anthonii Dossa loci de Sancto Cipriano, en 
.,,+, montre que l’on féminise aussi ces noms de villages en forme de 
noms de saints, ces hagiotoponymes, pour parler comme en toponymiste.

Mais bien entendu, même assez rares, ces noms de baptême restent des 
noms “possibles” parmi la gamme des saints. Il en va tout autrement de la 
transformation en prénom d’un nom de village qui n’a rien à voir, a priori, 
avec un anthroponyme, tels que ceux qui apparaissent sur le tableau ci-
dessus. Nommer sa Slle Malleola, ou son Sls Voló, Tatzó, Coclliure, c’est 
un pas de plus, une initiative plus forte, plus volontaire.

Une question s’est posée à moi de savoir comment ce$e originalité 
était possible. Des parents, un parrain ou une marraine pouvaient-ils, au 
Moyen Âge, donner lors du baptême un nom quel qu’il fût à un enfant 
? Le curé qui baptise n’exerçait-il donc pas un droit de contrôle, une 
permission ? Mes collègues consultés, spécialistes de liturgie et de droit 
canon, m’ont détrompé. Avant la Contre-Réforme le baptême reste en 
grande partie peu contraint, en particulier on n’a pas encore établi une 
règle pour le choix des prénoms, l’Église ne s’est pas encore préoccupée 
de ce$e question. Choisir un prénom pour un enfant à baptiser dans 
un stock préalablement déSni, limité aux noms de saints chrétiens, ne 
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deviendra une règle que face au développement des noms de baptême 
inspirés par la lecture des Écritures, en puisant largement dans l’Ancien 
Testament plutôt que dans la Légende dorée. Voilà aussi qui explique que, 
ce$e part de liberté une fois disparue, ces noms de village disparaissent 
aussi à l’époque moderne, en Roussillon même où ils avaient eu le succès, 
relatif mais durable, que l’on a vu, aux derniers siècles du Moyen Âge.
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Els fogatges eren recomptes de focs per al cobrament de taxes 
extraordinàries acordats per les Corts Generals per a despeses 
especíSques, sovint militars. Es decretava una quantitat a pagar per cada 
casa habitada o foc i es registraven els noms dels caps de casa de cada 
localitat. Entre Snals del segle XV (.,)]) i mitjans segle XVI (.--^) es 
van fer tres fogatges generals a Catalunya. Cinquanta-set anys separen 
el primer del tercer. Se’ls coneix per l’any que consta en cada un dels 
documents: fogatge de .,)] o .,)*, de .-.- i de .--^. Es conserven a l’antic 
Arxiu Reial de Barcelona, ara Arxiu de la Corona d’Aragó, a excepció 
del datat l’any .,)] que es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. 

Els fogatges de l’època medieval i de principis de l’època moderna 
són una destacada font per al coneixement i estudi de la demograSa, la 
geograSa, la història, l’onomàstica i com a referents antics en els estudis 
de genealogia. El seu grau de Sabilitat és relatiu a causa de les exempcions 
i les possibles ocultacions pel seu objectiu recaptatori. Aquestes absències, 
i les diferents denominacions amb què es podien conèixer els veïns, 
poden justiScar l’absència de noms en el fogatge de .-.- que sí apareixen 
en els de .,)* i .--^. Això, però, no treu que la informació antroponímica 
sigui valuosa. 

Les dades utilitzades en aquest article sobre el fogatge de la Cerdanya 
de l’any .-.- es cenyeixen als llocs que actualment formen part de la 
comarca de la Cerdanya. Sense tenir en compte les divisions polítiques 
que van situar l’anomenada Alta Cerdanya sota el domini de la república 
francesa i l’anomenada Baixa Cerdanya sota el domini del regne 
d’Espanya. S’inclouen en el primer cas les comunes cerdanes segons 
el Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord editat per l’Institut 
d’Estudis Catalans i la Universitat de Perpinyà l’any !""* i alhora 
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n’estableix la toponímia oScial. En el cas de la Baixa Cerdanya s’inclouen 
els municipis que formen part de la comarca administrativa deSnida per 
la Generalitat de Catalunya l’any .)^] i conSrmada el .)+]. Per tant no es 
tenen en compte les poblacions que en el .-.- formaven part del comtat 
de la Cerdanya i que ara estan incloses a les comarques veïnes del Capcir 
i ConZent, que autors i obres anteriors atribuïen a la Cerdanya., i a l’Alt 
Urgell i Ripollès.

L‘existència de dos fogatges, un d’anterior i l’altra de posterior al de 
.-.-, creats amb pocs anys de diferència entre ells, permet contrastar els 
noms i treure’n resultats d’interès històric i onomàstic, i alhora facilita 
la comprensió de noms que presenten diScultats de lectura a causa de 
l’estat del document, de l’escriptura o dels errors de l’escrivent. És per 
això que per a la confecció d’aquest article s’han copiat els focs de la 
Cerdanya de l’any .-.- a partir del document original conservat a l’ACA 
i s’han contrastat amb els originals dels fogatges de .,)* i .--^ i amb les 
publicacions que van fer d’aquests mateixos fogatges Josep Iglésies i Joan 
Peytaví els anys .)). i !""-. Els focs de .-.-, amb l’excepció d’algunes 
localitats, no s’han publicat en la seva totalitat. 

En algun cas la dif icultat de lectura, d’interpretació o el 
desconeixement d’alguns noms no ha permès la correcta lectura. Les 
transcripcions són Sdel als documents originals amb poques adaptacions. 
S’han completat les formes abreujades, s’han aplicat criteris normatius 
en l’ús de les majúscules i s’han accentuat els noms a excepció dels 
desconeguts o dubtosos, sent conscient que en algun cas s’ha pogut 
incórrer en una solució errònia. La diScultat de lectura, d’interpretació 
o el desconeixement d’alguns noms poden haver creat transcripcions 
equivocades. 
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El fogatge conegut com del .,)* per la data que consta en el manuscrit es 
deuria fer el .,)]. Aquest any les Corts de Tortosa, a causa de la guerra 
amb França, acorda contribuir amb el pagament de dos-cents homes 
d’armes i dos-cents genets per a la defensa del Principat de Catalunya. 
Per això s’imposen “alguns drets e fogatge de deu sòlidos per foch sobre 

. Entre elles la Gran Geogra&a Comarcal de Catalunya i Catalunya Romànica. 
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quiscun cap de família del dit Principat” i “per nombrar los fochs e 
caps de família del dit Principat” les Corts nomena divuit persones que 
formaran sis grup de tres persones, un de cada braç, per “anar a fer la 
numeració de tots los fochs, de qualsevol condició”. Es comprometen a 
anar a totes les ciutats, viles i llocs de cent focs en amunt, i en els altres 
casos han de fer congregació de viles, termes, parròquies i llocs poblats 
en algun lloc adequat, on “faran treure als jurats, regidors, balles, rectors 
e vicaris de les dites viles e parròquies lo nombre verdader de tots los 
fochs de les persones dels staments eclesiàstichs, militar e real”, després 
d’això deduiran de la nòmina el deu per cent de pobres i miserables. El 
comissionats que han d’empadronar els comtats de Rosselló i Cerdanya 
l’any .,)] són mossèn Antoni Porquet, canonge d’Urgell, Gaspart 
Gilabert, cavaller, i Armengol Martí, burgès de Perpinyà, acompanyats 
dels seus escrivents (J. Iglésies .)+*: .^-.-). 

A les vegueries de Tarragona, Tortosa, Montblanc i comtat de Prades 
es va fer el fogatge entre el .* de maig i el !" de juny de .,)] (Iglésies 
.)+*: +)-) )̂. El manuscrit del fogatge és parcial perquè només correspon 
a les esmentades vegueries. Es conserva en bon estat a l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona. És de gran interès perquè conté les cartes, els 
acords i tota la documentació rebuda i expedida pels comissionats de les 
Corts que van fer personalment la co#lecta dels focs d’aquestes vegueries. 
Encapçala cada població el dia que es va fer, a quin senyoriu pertany, els 
comparents que van aportar les llistes de cada foc, la inscripció dels noms 
dels caps de casa i, en alguns casos, la suma de focs. L’edició que Josep 
Iglésies va fer d’aquest fogatge reprodueix, en alguns casos, i resumeix 
en altres, la documentació que informa dels procés que es va seguir per a 
fer el fogatge. Dóna les pautes que segurament es van seguir dinou anys 
després en el fogatge de .-.-. 

Els manuscrits dels fogatges de .,)* i .-.- de la Cerdanya no diuen 
el dia que es va fer la co#lecta, ni quin prohom va comparèixer davant 
dels representants reials per declarar els focs de la població, detalls que 
fan suposar que els manuscrits que contenen aquests dos fogatges són 
còpies abreujades. La datada el .,)* es deuria fer el .,)] i té una part 
dels fulls en mal estat a causa de la humitat que n’impedeix la lectura 
completa. Conté els focs de tot Catalunya cenyint-se només als noms de 
les poblacions i dels caps de casa.
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El fogatge de .--^ es va acordar a les Corts de Montsó, del juliol de .--! 
al desembre de .--^. L’objectiu era sufragar les tropes que defensaven la 
costa del Mediterrani dels atacs turcs i les que lluitaven contra els rei de 
França. És el més complet dels tres fogatges. A la Cerdanya el fogatjament 
es va fer entre ] i el .^ d’agost de .--^. Els comissionats per les Corts van 
recollir les llistes nominatives de tots els llocs cerdans a Puigcerdà. A 
l’inici de cada declaració hi ha la data, els nom o noms dels comparents 
que lliuren les llistes als comissionats fogatjadors, indicant quins són els 
seus càrrecs, categoria o representació (batlle, lloctinent de batlle, síndic, 
clavari, cònsol, prohom, militar, “obrer del loch”, “señor de dits lochs”, 
habitant elegit o l’únic habitant del lloc). Alguns lliuren les llistes de la 
seva població i altres de veïnes, petites i menys poblades.

L. M1;(';$ )$ /B/B

El fogatge de .-.- es va aprovar a les Corts de Lleida a Snals d’any, amb 
la voluntat d’obtenir el capital necessari per mantenir les tropes que 
havien de defensar les fronteres de la Corona a Itàlia dels atacs francesos. 
Es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Josep Iglésies el va copiar 
íntegrament, en va fer un estudi introductori i el va portar per editar a 
l’Institut d’Estudis Catalans a principis dels anys setanta, però l’edició 
no es va fer i dissortadament es va perdre l’única còpia que hi havia quan 
l’any .)+! l’IEC va traslladar-se a la seu actual. La seva publicació hagués 
permès conèixer els noms dels caps de casa de .-.- de tots els llocs de 
Catalunya i enllaçar el fogatge de .,)]-.,)* amb el de .--^. Només s’ha 
conservat de Josep Iglésies una relació de poblacions per comarques amb 
indicació del nombre de focs, sense els noms dels caps de casa, que es va 
publicar l’any .))+.

El de .-.- és, segurament, una còpia incompleta. No conté cap 
informació sobre els delegats de cada població que van lliurar les llistes 
nominals als comissionats per les Corts, ni el dia que es va fer a cada 
població. Deuria ser ja en el .-.], atès que les Corts van acabar el .+ de 
desembre de .-.-. Si es van seguir els mateixos criteris que en el fogatge 
de .,)], totes les llistes amb els noms dels caps de casa de la Cerdanya 
es van lliurar a Puigcerdà, única població de més de cent focs. No hi 
consten els focs militars ni els monàstics, només laics i capellans, tot i 
que a Puigcerdà hi havia militars i els convents de Sant Francesc i de Sant 
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Domènec. No sempre s’anotaven els focs conventuals i militars en els 
fogatges. En el de .--^ s’anoten dos monestirs i nou militars a Puigcerdà. 
Els monestirs van anotar un sol foc. Era el mínim que es declarava al 
marge de la seva importància o del nombre de religiosos que l’habitessin. 
Els militars n’estaven exempts. En altres vegueries i en altres fogatges hi 
ha convents que no consten perquè deurien estar exempts del pagament 
d’aquest impost. 

Aquest fogatge s’ha publicat parcialment, només els focs d’algunes 
poblacions i comarques. J. Sotorra ha transcrit i publicat els focs dels llocs 
de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra (!"".) i V. Castellvell els del 
Capcir (!".)). Sobre la Cerdanya, Núria Casamitjana ha publicat els focs 
de .,)* i .-.- de Guils i Bolvir (!".+). En no estar publicat íntegrament 
s’han utilitzat poc les dades onomàstiques.

La confecció del fogatge de l’any .-.- no deuria divergir gaire de com 
es va fer el fogatge de l’any .,)]. Seguint el relat que fa Josep Iglésies,! 
deuria anar així:

• L’any ?@?@ les Corts Generals reunides a Lleida acorden recaptar 
una contribució extraordinària per al manteniment de tropes, 
elegeixen sis grups de comissionats, cada grup format per tres 
membres, un de cada estament, i els escrivents. A cada grup 
s’assignen unes vegueries. Un d’aquests grups havia de recollir 
les llistes nominatives dels llocs habitats dels comtats del Rosselló 
i Cerdanya.

• Els comissionats van primer a Perpinyà i mostren a les autoritats 
les cartes que els avalen. En presència d’un notari i dos testimonis 
inicien els actes protoco#laris, recullen els focs de Puigcerdà 
i llocs assignats de menys de cent focs. Els dies successius els 
comissionats van a les altres viles del comtat del Rosselló de més 
de cent focs i recullen les llistes nominals de cada lloc de menys 
de cents focs.

• En acabar van al comtat de Cerdanya. A Puigcerdà mostren les 
cartes que els avalen i inicien els actes protoco#laris. Un d’aquests 
actes és la so#licitud al veguer reial de la relació dels llocs existents 
a la vegueria que havien de fogatjar i es comproven amb la llista 
que els comissionats portaven d’anteriors fogatges. Si en algun 

! “Com es feia un Fogatge”, dins Iglésies .)+*, p..^-^]
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lloc abans poblat no hi habitava ningú, enviaven un missatger per 
comprovar-ho, tal com es deuria fer amb el lloc de Músser, habitat 
en anteriors fogatges, però no en el de ?@?@, per això consta amb 
la indicació de nichil, ‘ningú’. En el ?@@X tornarà a estar habitat 
amb N focs.

• Els comissionats recullen primer els focs de Puigcerdà, única 
població del comtat de més de cent focs, i a continuació comencen 
a rebre els representants dels llocs poblats de menys de cent focs 
que havien estat convocats prèviament. Són càrrecs civils (batlles, 
jurats, regidors, cònsols, síndics), eclesiàstics (rectors, vicaris) o 
representants escollits per a l’ocasió, que lliuren la relació nominal 
de tots els focs o caps de casa, siguin seglars o eclesiàstics, i donen 
fe de l’autenticitat de la llista que ja portaven escrita. En total els 
comissionats anoten ?RL llocs (inclòs els de Músser), que habiten 
?RMR caps de casa amb les seves famílies: 8MM laics (8JJ homes i @@ 
dones) i 8X eclesiàstics (Veure l’Annex ?).
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Una quarantena de les graSes de les poblacions cerdanes que encapçalen 
les cent quatre llistes nominatives del fogatge de la Cerdanya de .-.- 
coincideixen amb la forma normativa actual. La resta presenten formes 
habituals en el segle XVI o alterades pels escrivents del document. En 
són un exemple: Adàs (Das), Arènsser (Arànser), Astoll (Estoll), Caboriu 
de la Lossa (Coborriu de la Llosa), Carol (Querol), Caxans (Queixans), 
Dores (Dorres), Enbret, (Ambret) Escadars (Esdacarcs), Ffenés (Feners), 
Garéxer (Gréixer), Gorguyte, mala escriptura a l’original (Gorguja), Lers 
(Lles), Nahuge (Naüja), Osseya (Oceja), Porter (Portè), Prats e Sensor 
(Prats i Sansor), Ques (Quers), Rialtés (Riutés), Rosset (Roet), Sancta 
Lucaya (Santa Llocaia), Sanct Martí de Revó (Sant Martí d’Aravó), 
Senebastra (Sanavastre), Seneya (Saneja), Sereya (Cereja), Vallseborella 
(Vallcebollera) Valiella (Viliella), Yéller (Éller), Ysavals (Iravals)... 
(Relació completa a l’Annex .).

Altres noms de lloc són presents dins l’estructura nominativa dels focs. 
Bernat de Sareya (Cereja); Bernat del Vilar, únic habitant del Vilar de 
Lles; en Jacme del mas de la Riba de Beders; Sampsó Domingo per lo mas 
de Casadevall d’All; Sant Joan de Sague, antiga capella prop de Saga, lloc 
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habitat sense indicació del nom de l’habitant; Darró per d’Arró, de Santa 
Llocaia, individu identiScat amb un sol nom, el del lloc de Ro. També hi 
ha referències a petits llocs cerdans habitats l’any .-.- que no presenten 
llista pròpia i estan inclosos en les del seu terme o de la seva parròquia: 
Antoni Alegre de Pelmenall, per Palmanill, del terme de Targasona; Arnau 
Dardèvol de Prullans, escrit Ardòvol o Ardèvol; lo badisser de Comadols 
d’Olià, terme de Bellver (Comadolç, lloc entre Er i Llo); en Puig Derems, 
mala escriptura per en Puig d’Orens, de Prullans, escrit actualment Orèn 
o Orenç; Joan Pal de Vilangolí, ara Brangolí, de Bena, terme d’Enveig; 
Bernat de la Binyola de Puigcerdà (la Vinyola, petit nucli del terme 
d’Enveig); Vicens Gallart de Senyillés de Saneja (Senillers, despoblat del 
municipi de Guils). 

Noms d’alguns paratges fan referència al riu que passa per la seva vora, 
com en el cas de lo pupill de Naravó, per n’Aravó, de Talltorta, o Peyrot 
de la Banere de Bellver, per la Vanera o Llavanera. En altres ocasions és 
un indret dins de la població, com Arnau del Recó de Bellver, i Pere de 
la Costa tinturer de Puigcerdà, o el nom d’una casa o del seu estadant,  
Arnau de Ambròs de les Costes (Llívia).

Altres llocs no s’han pogut situar: Bonaselva (Bernat de Bonaselva de 
Bellver, i mossèn Pere de Bonaselva capellà de Puigcerdà); Bellvusa (Jacme 
de Bellvusa de Bellver); Garavet (Ramonet del Garavet de Vià); Duros o 
Durós (lo behí de Duros, d’Ambret); Regonxedor (Antoni de Regonxedor 
de Llo); Joan Andorres (en Dorres?) de Vallcebollera. A més d’Arnau de 
la Vegueria d’Olopte, Peyrot de Sanct Pastor de Bellver o Joan de la Marca 
barber de Puigcerdà.

Diversos caps de casa porten com a cognom un topònim cerdà no 
introduït per la preposició de, probablement indicant el lloc d’origen del 
portador o d’algun dels seus avantpassats: Joan Quexans perayre, Francí 
Vilalta (poblet de la comuna de Targasona), Rafel Montellà cònsol, Joan 
Maranges i mossèn Bellver, tots cinc de Puigcerdà; Antoni Vilangolí de Llívia 
(ara Brangolí); Pere Joan Pal de Feners (cal Pal, de Brangolí); Francesch 
Ysavals de Puigcerdà; Joan Arró de Naüja; Joan Odelló d’Eina; en Perere 
d’Age; Guillem Saneya, per Saneja, d’Oceja, poblet del municipi de Guils; 
Joan Tartera d’Oceja, i un altre Joan Tartera de Puigcerdà; Nascadars, 
per ‘na Scadars’, de Bellver, poblet de Fontanals; Gabriel Vie, potser per 
Vià, de Llo; en Moranges d’Age, i un escrit simplement Maranges d’Alp. 
Altres que igualment poden indicar l’origen, en aquest cas del difunt 
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marit, són les viudes Quexans, Scadarsa (femenització d’Escadars, poblet 
de Fontanals) i Montalana (femení de Montellà), les tres de Puigcerdà, a 
més de la vídua Serdana, de Queixans, i na Serdana vídua, de Soriguera 
que indiquen l’origen cerdà.

El fet que les llistes les fessin delegats de cada un dels llocs, termes o 
parròquies que no necessàriament coneixien els prenoms i cognoms de 
cada un dels caps de casa, però sí coneixien l’individu pel nom popular 
o pel lloc d’on era, provocava, sobretot quan un i l’altre no residien en el 
mateix nucli, que hi hagués iteracions del tipus: Joanot de Nas, de Nas; 
Ramonet de Sancta Eugènia, de Santa Eugènia de Nerellà; en Peyrot de 
Sorigera, de Soriguera; Bernardí Caxans, de Queixans o n’Enveig, d’Enveig.

De fora de la comarca hi ha antrotopònims referits a llocs del Ripollès, 
com en Toses d’Age i Joan ;oses de Puigcerdà; del Berguedà, Ramonet 
Gòssol de Travesseres i mossèn Pere Vilardaga de Bellver; del ConZent, 
mossèn Galceran de Rià, Francesch Pere de Spirà i la vídua Laguna, 
per la Llaguna, tots tres de Puigcerdà. De l’Alt Urgell en Carmaniu 
(Carmeniu), Joan de Solans i Pere Cava, tots tres de Bellver; la vídua 
del Urgellès i Arnau de Perles, els dos de Puigcerdà (Perles, agregat de 
Figols i Alinyà). De llocs més allunyats mossèn Gaspar Cardona i Antoni 
Solsona, de Bellver, Miquel Martorell de Puigcerdà, Antoni Perpinyà de 
Puigcerdà; Joan Besuldó (forma antiga de Besalú) de Riu de Pedra i Joan 
Virós (nom d’un lloc despoblat i d’un bosc de la Vallferrera, al Pallars) de 
Talltendre. D’Aragó Joan Bardaxí texedor de Puigcerdà i March Saragossa 
de Coborriu.

El veïnatge i les estretes relacions amb les terres occitanes van generar 
que s’identiSquessin veïns de la Cerdanya amb topònims o gentilicis 
occitans: Joan de Bigorra de Guils, en Comenge de Viliella (Lles), la 
Tolosana de Puigcerdà, lo Foxench d’Olopte, Joan Campilà foxench de 
Vilanova de les Escaldes, Joan lo gascó de Targasona, un altre Joan lo 
gascó de Bolvir, Bernat lo gavatx del mas de na Garau de Queixans, Joan 
Doste gavaig de Pi, Jaume Narbona de Riutès, Guillem Salt de Puigcerdà 
(de la comarca occitana de Salt a l’Aude), Antoni Fos de Puigcerdà (de la 
comuna occitana de Fos de l’Alta Garona), Bernat Rigapeu de Puigcerdà 
(Rigapeu, comuna del departament del Gers). També és occità el cognom 
d’Arnau Poyaut carniser de Puigcerdà. Entre els francesos hi ha Joan 
Normandia carboner de Puigcerdà.
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D’origen italià destaquen els llombards, segurament mercaders 
establerts de temps a Puigcerdà: Tomàs Vidal lombart, Bernat Carxer 
lombart, Nicola Bell lombard, Àngel Lombart traginer, Barthomeu 
Caranassi sabater, Joan Sachni^, Honorat Ambroni,, cònsol de Puigcerdà 
el .-.. (Galceran .)**: ^,), Guillem Ambroni i Joan Ambroni. Només lo 
Lombart, de Cortàs, no és veí de Puigcerdà.
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Les relacions nominals lliurades pels representants de les poblacions 
als comissionats de les Corts presenten formats diferents perquè són 
co#lectors i redactors diferents. La forma nominativa més habitual dels 
focs masculins en el conjunt del fogatge és ‘nom més cognom’. És el 
cas d’Eina: mossèn Joan Cabrell vicari, Fortanet Peyrot, Joan de Peralts, 
Joan Forn batle, Guillem Jonató, Antoni Struch, Antoni Salvat, Peyretó 
Masench, Joan Odelló, Miquel Sabater (f. ,]-r). El capellà es diferencia 
pel tractament de mossèn que reben i per la indicació de la funció de vicari, 
auxiliar del rector de la parròquia. També destaca el càrrec de batle, que 
exerceix Joan Forn. Una altra forma és ‘prenom més indicació de lloc’ com 
a Joan de Peralts, amb el qual el portador hi deuria estar relacionat. L’únic 
foc femení va introduït pel genèric vídua que acompanya el nom de la 
majoria de dones, i el nom feminitzat, Guimeneta, diminutiu de Guim, 
reducció de Guillem. Un lloc petit i amb només quatres focs, com Riu de 
Pedra, també presenta l’estructura ‘nom més cognom’: Bernat Balle batle, 
Barthomeu Coll, Bertran Coll, Joan Besuldó (f. ,],v). Els nuclis amb pocs 
veïns sovint no tenien vicari, però sí podien tenir batlle, que en aquest 
poblet les dues graSes apareixen al fogatge: Balle per als cognoms i batle 
per al càrrec. 

Els quatre focs d’Urús porten ‘nom precedit de l’article personal’: en 
Serraclara, en Macià, en Salarich, en Martí (f. ,],v). És una de les fórmules 
denominatives més simples utilitzades a les relacions

L’estructura de la llista d’Alp i la Vall és un exemple de variació formal. 
(f. ,]-r). Hi destaca la presència de focs indicats amb un sol nom, amb o 

^ Jaume Sachni va ser cònsol de Puigcerdà el .,+! (Galceran .)**: ^.).
, Ambroni és un gentilici italià referit als ambrons, poble provinent de Dinamarca 

que a partir del s. II aC. van desplaçar-se cap a l’imperi romà.
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sense article personal (lo Vegueró, en Nogueres, en Rossell, en Joanolo, en 
Duran, Verdeguer, Maranges), el vicari Joan, Arnau lo taverner. Hi ha casos 
que van acompanyats d’un àlies (en Sala àlies Vilarasa) o són noms dobles 
(en Gallart Coset). La resta van escrits amb nom i cognom (Gabriel Felip, 
Joan Balle, Pere Feliu, Francesch Felip, Antoni Mir, Pere Armengol, Jaume 
Colomer, Amat Felip).

També la llista d’Ur conté formes heterogènies: mossèn Joan vicari, 
Bernat Carola, Naymar, en Pagès, Jacme gendre den Pagès, en Cugull, 
Berenguer Anglada, en Domènech, Bernat Agostí, en Margall, Neuter, 
Gabriel lo traginer, Noliba, en Caral (f. ,]]r-,]]v). Cal remarcar, però, 
les aglutinacions gràSques de l’article personal que va fer l’escrivent a 
Naymar, Neuter i Noliba per n’Aymar, n’Euter i n’Oliba, variacions dels 
cognoms Aimar, Euter (o Auter) i Oliva, i la relació de parentiu a Jacme 
gendre den Pagès. També apareix aquesta variació de formes a Cortàs, 
que només té tres focs: Steve Duran batle, Formentí, lo Lombart (f. ,],v).

Hi ha un grup d’afogats que s’identiSquen sense el nom, que resta 
amagat per referències de parentiu: los hereus den Bernat Miquel, de 
Puigcerdà; Larater –per l’Hereter-, de Bellver; lo Hereter d’Éller; la &lla 
den Joan de na Clara, de Bellver; la pupilla den Perarnau, de Targasona; 
lo pupill den Aravó; de Talltorta. Per la vinculació laboral amb un casa: lo 
fener de casa Vilalta, lo sabater de casa A. Blanch, lo sastre de mossèn Còdol, 
lo tixedor de casa den Cosp, lo fener de casa Francesch Cosp, lo moliner del 
Llanser, lo assaonador de Joni, lo moliner den Antoni Blanch, lo moliner 
de mossèn Antoni Perayre, tots de Puigcerdà. Per una activitat, càrrec o 
identiScació amb un lloc: lo moliner, de les Costes; lo peroler, de Gorguja; 
lo majoral, de Meranges; lo vicari, d’Arànser; lo sastre, de Vià; lo tamborí 
Dals o d’Als, de Puigcerdà; lo senyor del lloch, d’Enveig; mossèn lo capellà, 
de Prats i Sansor; lo badisser de Comadols, d’Olià; lo mas de Salgar, de 
Coborriu; cassa Vertais, de Prullans; lo behí de Duròs, d’Ambret; lo behí 
de dit Barthomeu Vilar, de Lles. 

L.& M15& M$2$!"!&

Els noms referits a les dones són pocs. N’hi ha --, la meitat de Puigcerdà. 
Són majoritàriament caps de casa viudes i els seus noms estan a l’ombra 
de l’home, del marit o del pare, que són els seus referents. Les llistes 
defugen, amb poques excepcions, el nom més personal, el nom de bateig 
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femení, i sovint se les anomena a partir del nom feminitzat del marit, 
posant en relleu que són viudes.

Se les cita amb un sol nom: la vídua Quexans, la vídua Bonells, la 
vídua Laguna, la vídua Panto(a, la vídua Morera, la vídua Cases, la vídua 
Anglada menor, la vídua Peres i la vídua del Urgellès de Puigcerdà, la vídua 
Guimeneta d’Eina, la vídua Migevila d’Urtx i el Vilar, la vídua Fabra 
d’Ix o la vídua Quintana de Sant Martí d’Aravó. En ocasions introduït 
per l’article personal: na Serdana vídua de Soriguera, na Cardona vídua 
d’Anes, na Vinyes vídua de Naüja, na Besena viuda d’Er, na Trulana i na 
Miquela de les Costes, na Mayola de Cereja, na Oliba vídua de Meranges, 
na Clergues vídua de Santa Llocaia.

A voltes amb dos noms del marit: la vídua Joan Pere, la vídua den 
Gabriel Montaner, la vídua de Ramon Mestre, la vídua den Benet Leró, la 
vídua den Antoni Sala, la vídua den Francí Cosp, totes de Puigcerdà. 

En algunes ocasions es remarca la seva situació amb el nom feminitzat 
i la viudesa: la senyora Mercadera vídua, la vídua Jovera, la vídua Amalrica, 
la vídua Montalana, la vídua Scadarsa –del poblet d’Escadars-, la vídua 
Storga -del cognom Estorc- i la vídua Portella, totes de Puigcerdà. A més la 
vídua Struga de Quers, la vídua Serdana de Queixans, la viuda Domejona 
de Prats i Sansor i la viuda Xanxa de Sanavastre. 

Poques vegades hi consta el nom de bateig femení: la vídua Paula Sala 
de Puigcerdà, la vídua Elienor de la Cavalleria, Caterina Martina vídua 
de Mossoll. Dues no són viudes, Antònia den Padró de Santa Llocaia i na 
Miquela de Prullans, com tampoc ho són la monge Bolvina, la Tolosana, la 
Perica Sabater, la senyora Altarriba, totes de Puigcerdà, més la &lla de Joan 
de na Clara de Bellver, la pupilla den Perarnau de Targasona, na Garau 
de Càldegues, na Gallarda d’Oncès, na Babota de Bellver, na Boneta de 
Montellà i na Ro.at de Prullans. 

SM"5"&

L’activitat laboral s’observa sobretot a Puigcerdà, vila comercial i 
industrial. A mitjan segle XIV, quan es fa el cens dels homes que van 
aprovar la creació de síndics i procuradors de la vila per defensar les 
possibles imposicions que podien afectar els privilegis locals, tenia -.) 
censats que indiquen l’oSci, el ,.a dels relacionats. La meitat són paraires 
i teixidors (Bosom .)+!: !)). En el fogatge de .,)* la presència d’oScis 
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és escassa i en el de .--^ torna a ser destacada. En el .-.- la referència a 
l’activitat laboral dels caps de casa apareix en .." ocasions. És la xifra 
màxima, perquè no sempre és fàcil diferenciar si un segon nom correspon 
a un genèric d’oSci o a un cognom. És clarament un oSci el tercer nom 
de Francí Bonet argenter, Bernat Vinyal baster, Joan Barrere fuster, Antoni 
Anglada hostaler, Pere Matiner peroler, Sabestià Bada sabater, Arnau 
Anglada texidor, Guillem Piquer traginer de Puigcerdà, Pere Anet ferrer 
de Bolquera o mestre Bernat Bada ferrer de les Costes de Llívia. També 
Ramon Torner ferrer de Puigcerdà, on el segon i el tercer nom corresponen 
a una professió. L’oSci és també designat a Arnau lo taverner d’Alp, Peyrot 
lo moliner de Bellver, en Bernat lo ferrer de Bolvir, Gabriel lo traginer d’Ur, 
Joan lo sastre de Montellà, lo Barrater de Puigcerdà, lo Moliner d’Age, lo 
Peroler de Gorguja, lo Majoral de Meranges, lo Sastre de Vià, lo metge Pere 
Martir de Puigcerdà o micer Guillem Riera jutge. Podrien ser advocats 
micer Ortadó i micer Salmúrria, ambdós de Puigcerdà. 

En alguns hi ha dubte si cal considerar el segon nom oSci o cognom: 
mestre Miquel pellisser o mestre Miquel Pellisser, Guinet barber o Guinet 
Barber, Lorens blanquer o Lorens Blanquer, Gabriel fuster o Gabriel Fuster, 
Manaut sastre o Manaut Sastre, tots de Puigcerdà. Es tracta de genèrics 
que ja han esdevingut noms propis i alguns són freqüents. Presenten 
menys dubtes els oScis que ja s’han fossilitzat com a cognoms: Jover (qui 
fa o porta jous), Mercer (botiguer), Mercader (marxant) o Fabra (ferrer, 
obrer) que es troben a Rafel Jover (també la vídua Jovera), Francesch 
Mercer i la senyora Mercadera i mossèn Mercader, tots de Puigcerdà, o 
Jaume Fabra de Vilallobent. En canvi és més fàcil considerar com a 
genèrics els segons noms de Diego spaser, Granger barreter, Noé capeller, 
Guillaumes calsater, Steve picapedrer de Puigcerdà, i en Tarabescayre 
tauler, de la Cavalleria, poc o gens freqüents en aquesta època amb la 
funció de cognom. També es podrien afegir en aquest grup en Bertran 
arressador de Puigcerdà, amb el signiScat de rasador, barber (DCVB) i 
potser March moliner de Puigcerdà, perquè el cognom ja ha pres la forma 
reduïda molner en el cas de Pere Mulner de Puigcerdà.

=,%%$5& 5"#".&, $5.$&",&'"5& " 2"."'(%&

Entre els càrrecs civils hi ha quatre cònsols a Puigcerdà (Joan Luys Canyes, 
Rafel Montellà, Antoni Masada i Jaume Pons), una vintena de batlles -en el 
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manuscrit batle-, a la Cerdanya (la casa del batle a Roet, Joan Andreu batle 
de Bolquera, Pere Bertran batle d’Estavar o Joan Torrent batle de Saga. En 
canvi el patronímic és Balle (Domenjó Balle d’Angostrina, en Balle d’Age, 
Joan Balle de Bolquera o Steve Balle de Meranges. L’ús d’aquestes dualitat 
és present en Bernat Balle batle de Riu de Pedra (en el .,)* na Balle vídua). 
Només consta un sotsbatlle, Pere Bonet sotsbatle de Puigcerdà. Hi ha dos 
casos que es destaca la categoria econòmica i social a Puigcerdà: Pere 
Perayre, burgès i Antoni Perayre, burgès.

Entre els !, sacerdots de Puigcerdà el fogatge destaca mossèn Joan 
Aymar cabiscol, responsable de l’ensenyament de gramàtica i cant de 
l’església de Santa Maria de Maria i els síndics mossèn Ramon Batle i 
mossèn Casanova encarregats de les gestions jurídiques i administratives 
de la comunitat de preveres d’aquesta església. També micer Veguer, 
micer Vilar i micer Riera, que deurien tenir alguna autoritat entre els 
sacerdots de l’església de Puigcerdà com mossèn Augustí, mossèn Johan 
Arnau, mossèn Joan Bellver... A la resta de parròquies cerdanes s’indiquen 
majoritàriament els vicaris (mossèn Anglès lo vicari de Meranges, mossèn 
Bernat vicari de Dorres o mossèn Joan Forn vicari de Saga), també 
anomenats preveres (mossèn Joan Palau prevere, mossèn Joan Anglada 
prevere, mossèn Guillem prevere, els tres de Llívia, o mossèn Joan prevere 
vicari de Das) o capellà (mossèn lo Capellà de Prats i Sansor). Només 
s’esmenten quatre rectors (mossèn Martí rector de Sanavastre, mossèn Joan 
lo rector de Targasona, mossèn Antoni Arman -o Arnau- rector de Querol 
i mossèn Toluch rector de Llo). Altres sacerdots se’ls coneix amb algunes 
de les seves responsabilitats (mossèn Antoni lo xantre prevere, cantor, de 
Llívia o mossèn lo Magister, de Bellver).

Al fogatge només hi consten dos militars, mossèn Ramon Aragó capità 
del castell (Montellà) i Joan Solanlonch batle e capità (Querol).
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Llocs. En cursiva la graSa del 
document quan és diferent de l’actual

Focs 
masculins

Focs 
femenins

Focs 
religiosos

Total 
focs

Age ., . .-

All * . +

Alp i la vall (Alp e la vall) .+ . .)

Ambret (Enbret) ! !

Anes, batllia de Bellver . .

Angostrina (Angustrina) * . +

Arànser (Arènsser) - . ]

Bajanda (Beianda) , ,

Baltarga, batllia de Bellver - -

Beders (Baders), batllia de Bellver ^ ^

Bellver -* ! + ]*

Bena , ,

Bolquera (Bolquere) ." . ..

Bolvir ., . .-

Bor, batllia de Bellver - -

Càldegues - . . *

Callastre (Callastres) . .

Cases, les (terme d’Enveig) ! !

Cavalleria, la; (batllia de Bellver) . . !

Cereja (Sereya) + . )

Coborriu (Caboriu), batllia Bellver - -

Coboriu de la Llosa (Coborriu de la 
Lossa)

! !

Concellabre (Conselabre) . .

Cortàs ^ ^

Costes, les (Llívia) .* ! .)

Das (Adàs) + . )
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Llocs. En cursiva la graSa del 
document quan és diferent de l’actual

Focs 
masculins

Focs 
femenins

Focs 
religiosos

Total 
focs

Dorres (Dores) ] . *

Èguet , . -

Eina (Eyna) ) . . ..

Éller (Yéller) ] . *

Enveig .! . .^

Er .- . . .*

Escadarcs (Scadars) . .

Estavar (Stavar) .. . .!

Estoll (Astoll) ] . *

Feners (Ffenés) . .

Florí ! !

Ger .! . .^

Gorguja (Gorguyte) ) )

Gréixer (Garéxer) ^ ^

Guils (Guills) .) . !"

Iravals (Ysavals) . .

Isòvol (Ysòvol) ^ ^

Ix (Hix) ] . . +

Lles (Lers) ) . ."

Llívia (Lívia e la paròquia) .+ , !!

Llo (Lo) .] . .*

Meranges (Maranges) .! . . .,

Montellà .+ . . !"

Mossoll (Mossol) - . ]

Músser - - -

Nas, batllia de Bellver , ,

Naüja (Nahuge) * . . )

Oceja (Osseya) !. . !!
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Llocs. En cursiva la graSa del 
document quan és diferent de l’actual

Focs 
masculins

Focs 
femenins

Focs 
religiosos

Total 
focs

Odelló (Odeló) * . +

Odèn ! !

Olià, batllia de Bellver - -

Olopte (Olopde) ) . ."

Oncès (Onzès) . .

Palau , . -

Pedra (Pedre), batllia de Bellver ^ ^

La Perera ^ . ,

Pi, batllia de Bellver ) )

Porta ! !

Portè (Porter) , ,

Prats i Sansor (Prats e Sensor) .. . . .^

Prullans ." . . .!

Puigcerdà (la vila de Puigcerdà) !^^ !* ^! !)!

Queixans (Caxans) * . . )

Querol (Carol) * . +

Quers (Ques) . . !

Rigolissa . .

Riu de Pedra , ,

Riutés (Rialtés) . .

Ro ] ]

Roet (Rosset) - -

Saga * . +

Sallagosa (Selagossa) .. . .!

Sanavastre ] . . +

Saneja (Seneya) ." . ..

Santa Eugènia, batllia de Bellver . .

Santa Llocaia (Sancta Lucaya) .! ! . .-
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Llocs. En cursiva la graSa del 
document quan és diferent de l’actual

Focs 
masculins

Focs 
femenins

Focs 
religiosos

Total 
focs

Sant Martí d’Aravó (Sanct Martí de 
Revó)

. . !

Soriguera (Surigera) ^ . ,

Soriguerola (Surigolas) . . !

Talltendre (Taltendre) ] . *

Talltorta (Taltorta) . . !

Targasona (Targassona) * . . )

Tartera . .

La Tor de Querol (la Tor) ^ . ,

Travesseres (Trevesseres) , ,

Urtx i el Vilar (Urg e lo Vilar) ) . . ..

Ur .^ . .,

Urús , ,

Vallcebollera (Vallseborella) ] ]

Vedrinyans (Vadrinyans) ^ ^

Ventajola (Ventejola) ! !

Vià ] . *

Vilallobent (Vilalobent) - . ]

Vilanova de les Escaldes (Vilanova de 
les Caldes)

* . +

Lo Vilar de Lles (lo Vilar de Lers) ) . ."

Villec ^ ^

Vilella, batllia de Bellver ! !

Viliella (Valliella) . .

Llocs: ",9 :%% ## :8 ".,*,
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AGE "$*(  
.^ focs (f. ^^!r)

AGE "#"#  
., focs (f. ,]*v)

AGE "##)  
.! focs (f. .+)r)

Mossèn Joan Jovan Mossèn Steve Aymar

Johan Anglès N’Anglès Joan Anglès

Salvador Bonet En Bonet Joan Bonet, pobre

Capdevila En Capdevila Joan Pere Capdevila

Joan lo Guerxo

Pere Jovenich

En Majoral, pobre

Lo moliner den Johan 
Hurús

Lo Moliner

Francí Moranges En Moranges Bertomeu Maranges

Miquel Olivar N’Olivar

En Palau Jaume Palau

Pere Guillem àlies Sacasa

En Perere

Honorat Sala Honorat Sala

Jaume Salat En Salat

Ramon Saura En Saure Pere Saura

Guillem Sunyer En Sunyer Joan Sunyer

Joan Tadó

La vídua Toses En Toses Guillem Tosses
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ENVEIG "$*(  
!, focs (f. ^^]v)

ENVEIG, Bena, Feners i 
les Cases .-.-  

!" focs (f. ,]]v)

ENEVEIG, Bena, Feners, 
les Cases, Brangolí i Sàlit 

.--^,  
^] focs (f. .)*v-.)+r)

Lo senyor de dit loc Lo senyor del lloch Francesch de Castelarnau, 
senyor de dits lochs, 
militar

Mossèn Joan vicari Mossèn Steve vicari Mossèn Ramon

Bernat Amill

N’Armangona vídua

Barthomeu Toni Bartó (Feners)

Joan Brotó

Toni Catuça (Bena)

Joan Colomer

Joan lo Dallador

Steve Duran (Sàlit)

Joan Duran (Bena)

Bernat Duran En Duran (Bene) Bernat Duran (Bena)

Andreu Enveig N’Enveig Toni Enveix

Jaume Scaldes (Feners)

Jaume Scolier

Jaume Ferrer (les Cases)

Bernat Flaquer (Feners)

Anthoni Fransó En Françó (les Cases)

Martí Font

En Gallart

Ramon Gilabert En Gelebert Ramon Gilabert

Madona Joana vídua

Anthoni Lenguart Anthoni Langart (les 
Cases)

Joan Llenguart (Les 
Cases)

Pere Lenguard Pere Lengart Jaume Lenguart

Pere Longuet
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ENVEIG "$*(  
!, focs (f. ^^]v)

ENVEIG, Bena, Feners i 
les Cases .-.-  

!" focs (f. ,]]v)

ENEVEIG, Bena, Feners, 
les Cases, Brangolí i Sàlit 

.--^,  
^] focs (f. .)*v-.)+r)

Raphel Managat (les 
Cases)

Menaut

Joan Mir Bernat Mir Tomàs Mir

La viuda Odellona

Joan Oliva

Joan Pal de Vilangolí 
(Bena)

Guillem Pall (Brangolí)

Pere Joan Pall Pere Joan Pal (Feners)

Jaume Pere Guillem Jaume Peguillem (Bena)

Joan Pere Guillem Antoni Peguillem (Bena) Joan Peguillem (Bena)

Bernat Peguillem (Bena) Bernat Peguillem (Bena)

Peyrot En Peyretó Domenjó està a casa d’en 
Peyrotó

Bernat Pelicer

Bernat Pelicer menor

Jaume Pere Johan

Domenjó Puig balle

Francesch Sansa per sa 
casa

Pere Joan Sabater Joan Sabater Joan Sabater

Francesch Sastre pobre

Toni lo Tartamut

En Tartera (Feners)

En Torrent

Guillem lo Traginer

Jaume Vives

Joan Verdeguer En Verdaguer Joan Verdaguer
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L’estudi present forma part del projecte Lingüistes pel carrer que 
realitza conjuntament el CEL (Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris 
de les Comarques Centrals) i la Societat d’Onomàstica. Aquest projecte 
ha rebut un ajut de l’IRMU i recull les mostres de toponímia urbana en 
què apareixen lingüistes, especialment gramàtics i lexicògrafs. L’estudi 
presenta les dades relatives a les comarques que formen part de les 
comarques de la Catalunya Nord.

El nostre projecte parteix d’un interès per contribuir a la cohesió 
cultural entre els diferents territoris de la llengua catalana i pretén 
difondre i popularitzar els nostres lingüistes a partir d’uns elements tan 
senzills, quotidians, i alhora tan personals i universals, com són els noms 
dels carrers. Per això, vol combinar la història de la cultura, en aquest cas 
referida a la història de la llengua, amb una difusió del valor patrimonial 
que mostren les vies urbanes vers la nostra història lingüística. En aquest 
cas, aquesta vàlua la Sxem en el nom dels lingüistes que han tengut 
una aportació important en l’estudi de la gramàtica, onomàstica i la 
lexicograSa catalanes.

• Alguns dels objectius del nostre projecte són:
• Difondre el patrimoni lingüístic
• Contribuir a la cohesió cultural entre els diferents territoris de la 

llengua
• Fer una recerca dels lingüistes dels diferents territoris del català
• Conèixer els gramàtics i lexicògrafs d’arreu del domini lingüístic
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• Crear una base de dades amb els lingüistes i llurs obres per 
especialitats

• Consultar els nomenclàtors de les poblacions dels territoris del 
català

• ClassiScar les vies urbanes i poblacions en què apareixen els 
lingüistes

• Mostrar la distribució geogràSca dels lingüistes en les vies urbanes 
del territori de la llengua catalana

• Crear una base de dades amb els següents apartats: tipologia de 
les vies urbanes, lingüistes, fotograSes de les plaques i poblacions, 
ubicació, característiques i altres

• CartograSar el nomenclàtor lingüístic urbà
Els ]- lingüistes sobre els que es realitza la recerca són: Marian 

Aguiló Fuster, Josep Aladern, Julià Bernat Alart., Mn. Antoni Maria 
Alcover Sureda, Fèlix Amat de Palou i Pont, Joan Josep Amengual Reus, 
Ramon Amigó Anglès, Josep Balari Jovany, Pere Barnils Giol, Antoni de 
Bofarull i de Brocà, Josep Bonafont, Joaquim Maria Bover Oliver, Joan 
Coromines Vigneaux, Lluís Creixell, Josep Escrig Martínez, Joan Esteve, 
Pau Estorch i Siqués , Pompeu Fabra i Poch, Antoni Febrer Cardona, 
Bernat Fenollar, Gabriel Ferrater Soler, Francesc Ferrer Pastor, Tomàs 
Forteza Cortès, Lluís Fullana Mira, Joaquim Garcia Girona, Simona 
Gay, Samuel Gili Gaya, Josep Giner Marco, Carles Grandó, Antoni 
Griera Gaja, Enric Guiter, Pere Labèrnia Esteller, Lluís Lamarca 
Morata, Constantí Llombart, Ramon Llull, Gregori Maians Ciscar, 
Joaquim Martí Gadea, Francesc Mestre i Noé, Manuel Milà i Fontanals, 
Francesc de Borja Moll Casasnovas, Josep Nebot Pérez, Antoni Oliver, 
Louis Pastre, Jeroni Pau, Rosalina Poch Ferrer, Onofre Pou, Pere 
Puiggarí, Joana Raspall Juanola, Lluís Revest Corzo, Josep Roca Pons, 
Carles Ros Hebrera, Johan Rosenbach, Antoni Rovira i Virgili, Albert 
Saisset, Carles Salvador Gimeno, Manuel Sanchis Guarner, Manuel 
Joaquim Sanelo, Josep Sanna, Josep Tarongí Cortès, Josep Tastú, Josep 
Ullastre Llopis, Emili Vallès, Enric Valor Vives i Joan Baptista Xuriguera 
Parramona. 

. En negreta trobem els lingüistes localitzats i retratats a les comarques de 
Catalunya Nord.
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Algunes plaques dels nostres lingüistes d’arreu del domini

h$p://imatgies.blogspot.com.es/!".]/"-/linguistes-pel-carrer-un-
projecte-i-una.html

6 T=H^TFJH_T=J\ 7L 7T7LZ

El projecte “Lingüistes pel carrer” s’enceta a primeries de l’any !".] i el 
recull fotogràSc dels carrers de la Catalunya Nord dedicats als nostres 
lingüistes, tret d’algun cas aïllat que ja teníem, arriba l’estiu de !".+, 
quan portem l’exposició a la Universitat d’Estiu de Prada i aproStem 
per fotograSar retolacions de carrers de diverses poblacions dedicades a 
Creixell, Grandó, Guiter, Fabra i Llull.

Ja al !".), en vindre a Perpinyà per participar en aquest Co#loqui, 
afegim els carrers de Perpinyà que no teníem encara fotograSats, com 
Alart, Bonafont, Pastre, Puiggarí, Tastú i Saisset. Més tard hem sabut 
de la presència de Simona Gay i Johan Rosenbach. Noves dades que, 
amb d’altres afegides d’arreu dels Països Catalans, ens han fet revisar les 
estadístiques inicials.

En aquell primer cartell de l’exposició (abril !".*) comptàvem amb 
-! lingüistes (lexicògrafs o gramàtics) i un total de +-! carrers repartits 
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en ,*] poblacions. En la publicació Lingüistes pel carrer. Estudi i proposta 
didàctica (gener !".)) en la mateixa portada podíem veure les retolacions 
dedicades a -] lingüistes, en haver incorporat Onofre Pou, Joana Raspall 
i els rossellonesos Lluís Creixell i Enric Guiter. A aquesta nòmina de 
lingüistes hem d’afegir Pere Barnils, que comptava amb un carrer sense 
rètol, i els vuit esmentats, fruit de la visita a Perpinyà. Actualment, doncs, 
són ]- els lingüistes als quals hom ha dedicat algun carrer dins el domini 
lingüístic català; .^ més que a l’inici del projecte.

Lògicament, han augmentat també les xifres de carrers i poblacions 
que, a hores d’ara, Sxem en +++ vials (+^]) repartits en ,+! poblacions 



*^

"Lingüistes pel carrer" a la Catalunya Nord

(+])! i també ha canviat el rànquing de comarques o ciutats capdavanteres 
en nombre de “lingüistes pel carrer”.

En aquest apartat, que i#lustrava la segona làmina de l’exposició, convé 
destacar la incorporació en els primers llocs de la ciutat de Perpinyà, amb 
) carrers dedicats als nostres lingüistes, al costat de Reus i Sant Cugat 
del Vallès.

Tampoc el Rosselló apareixia entre les comarques que superaven la 
vintena de vies públiques amb retolacions sobre lingüistes. Avui, amb !., 
el podem incloure en aquesta gràSca.

Per últim, la tercera làmina de l’exposició^ estava dedicada al lloc de 
naixement dels nostres lingüistes. Perpinyà ocuparia un lloc destacat, 
després de València i Barcelona (* autors) i Palma (-), en ser la ciutat natal 
de Lluís Creixell, Pere Puiggarí, Albert Saisset i Josep Tastú. 

! Bajande, Oleta, Toluges, Ulldemolins, la Vall d’Alba i Vinçà.
^ També aquesta imatge actualitzada, com la resta de les làmines de l’exposició, ha 

estat dissenyada per Òscar Bagur Martínez.
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Els altres lingüistes del nord i la seua ciutat natal són: Julià-Bernat 
Alart (Vinçà), Josep Bonafont (el Soler), Simona Gay (Illa), Enric Guiter 
(Ceret), Louis Pastre (Clarmont d’Erau), Joana Raspall (Barcelona), 
Johan Rosenbach (Heidelberg)

A ZS`@L FLZ @LHSFT=JS0Z 7LFZ =T@@L@Z

Hi ha diversitat de criteris a l’hora de fer efectiva la presència del català 
a la retolació urbana. Tot i advertir que algunes dades no són deSnitives, 
perquè no tots els casos estan recollits, podem esmentar que del genèric 
‘carrer’ en tenim constància a Bajande, Ceret, Oleta, Perpinyà i Prada de 
ConZent; altrament, Argelers, Cabestany, Elna, Salelles i Sant Cebrià 
només retolen en francès.

El criteri habitual a la ciutat de Perpinyà sol ser el bilingüisme, però 
no hem trobat tots els carrers amb la doble retolació. Així, ben prop del 
carrer Josep Tastú (a una punta del carrer en francès i a l’altra en català) 
trobem els carrers dedicats a Alart i Puiggarí, cap dels dos en català: Rue 
Pierre PUIGGARI i Rue Julien Bernard ALART. Sí que trobem, amb una 
variant, les dues versions del carrer de Saisset: Rue Albert SAISSET i 
Carrer Albert SAISSET-UN TAL. La imatge que ens van trametre sobre 
el carrer de Llull només ens mostrà la versió francesa Rue Ramon LLULL,.

Notes de la taula - ]

Població Nom Autor

Perpinyà rue Julien Bernard Alart ALART

Vinçà place Bernard Alart (G) ALART

Perpinyà rue Joseph Bonafont (G) BONAFONT

Sant Cebrià del Rosselló impasse de Lluis Creixell CREIXELL

, Ens resta per fotograSar els carrers dedicats a Bonafont, Gay, Pastre i Rosenbach, 
per la qual cosa no podem certiScar-ne la dualitat; al Googlemaps, només apareixen 
en francès.

- Dels carrers marcats amb (G) no disposem de cap imatge i mostrem la retolació 
que ens apareix al Googlemaps.

] Tot i que no tenim encara la fotografía, a les adreces de Sant Cebrià, ubicades en 
aquest carrer, que hem localitzat per Internet si bé el nom és en català apareix sense 
accent.
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Població Nom Autor

Bajande carrer Pompeu Fabra FAB`

Prada de ConZent rue / carrer Pompeu Fabra FAB`

Oleta carrer Simona Gay GAY

Perpinyà rue Simone Gay (G) GAY

Elna rue Charles Grandó G`NDÓ

Sant Cebrià del Rosselló impasse Charles Grando G`NDÓ

Argelers rue Henri Guiter GUITER

Cabestany rue Ramon Lull LLULL

Ceret rue / carrer Ramon Llull LLULL

Perpinyà rue Ramon Llull LLULL

Salelles rue Ramon Lull LLULL

Sant Cebrià del Rosselló impasse de Ramon Lull LLULL

Perpinyà impasse Louise Pastre (G) PASTRE

Perpinyà rue Pierre Puiggari PUIGGARÍ

Perpinyà rue Joseph Rosenbach (G) ROSENBACH
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Població Nom Autor

Argelers rue Albert Saisset (G) SAISSET

Cabestany rue Albert Saisset (G) SAISSET

Cabestany impasse Albert Saisset (G) SAISSET

Perpinyà carrer/rue Albert Saisset-Un Tal SAISSET

Toluges avenue Albert Saisset (G) SAISSET

Perpinyà carrer/ rue Josep Tastu TASTU

N ^`J=T=J\
Pel que fa a la localització dins de cada població, tot seguint la distribució 
que hem fet a la resta del domini lingüístic, podem esmentar l’escassa 
presència d’aquests carrers als centres urbans (,) o a l’eixample (-) 
mentre la gran majoria se situa en urbanitzacions perifèriques (.-). Per 
aquesta minsa presència als centres urbans destaquem la plaça de Bernat 
Alart (Vinçà), el carrer de Simona Gay (Oleta), l’avinguda d’Albert Saisset 
(Toluges) i el carrer de Ramon Llull (Perpinyà). En aquesta darrera ciutat 
trobem quatre autors a l’eixample, tres pel barri de Sant Martí i un a 
l’altra banda del riu. També considerem eixample la ubicació del carrer de 
Prada dedicat a Pompeu Fabra. Més de la meitat del total de vies urbanes 
dedicades als nostre lingüistes se situen, com hem dit, en urbanitzacions 
perifèriques (.- d’un total de !-) i el cas de Bajande (carrer de Pompeu 
Fabra) s’adscriu a les urbanitzacions de muntanya*. 

B FJ0WaJZHLZ GLF =T@@L@ T FT =THTF^0XT 0S@7

I.: Distribució

Les poblacions de la Catalunya Nord que entre els seus carrers en tenen 
algun de dedicat als lexicògrafs o gramàtics de la llengua catalana 
són: Bajande ( l’Alta Cerdanya), Oleta i Prada (el ConZent), Ceret (el 

* Aquesta distribució pot ser contrastada i comprovada a través del “Mapa dels 
lingüistes pel carrer” h$ps://imatgies.blogspot.com/!".+/"+/mapa-dels-linguistes-
pel-carrer.html
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Vallespir) i Argelers, Cabestany, 
Elna, Perpinyà, Salelles, Sant 
Cebrià del Rosselló, Toluges i 
Vinçà (el Rosselló).

Quant al nombre de carrers 
destaca Perpinyà, on trobem, 
com veiem al plànol adjunt, nou 
vials.

Cabestany i Sant Cebrià del 
Rosselló en tenen tres cada un: 
carrer de Ramon Llull, carrer 
d’Albert Saisset i un atzucac (impasse) d’Albert Saisset a Cabestany; 
impasse de Lluis Creixell, carrer de Ramon Llull i impasse Charles 
Grandó a Sant Cebrià del Rosselló.

Argelers els segueix amb dos: carrer Enric Guiter i carrer Albert 
Saisset. La resta de poblacions compten només amb un carrer dedicat als 
nostres lingüistes: Bajande (Pompeu Fabra), Ceret (Ramon Llull), Elna 
(Charles Grandó), Oleta (Simona Gay), Prada (Pompeu Fabra), Salelles 
(Ramon Llull), Toluges (Albert Saisset) i Vinçà (Bernard Alart).

I.b Els autors i les obres

El gruix d’aquests autors se situa en el context dels segles XVIII i XIX en 
el moviment de la Renaixença i també en l’anomenada segona Renaixença 
a la Catalunya Nord, a partir de l’espenta que suposà el Primer Congrés 
de la Llengua Catalana el .)"]. Al voltant d’aquests moviments de 
reconeixement i vindicació culturals hi ha Sgures inte#lectuals que en 
formen part i estan estretament lligades als autors que comentem, les 
quals si bé no produïren una gramàtica o un diccionari sí que estigueren 
ben amatents a tot el moviment, formant part del nucli que singlava 
en la reivindicació de la catalanitat cultural en aquestes terres. La seua 
aportació amb revisions, crítiques i posada a punt d’aquelles produccions 
és també indispensable per a conèixer millor el pòsit en què els nostres 
autors es trobaven envoltats per l’obra i el quefer d’altres, ara més pròxims 
a la lingüística ara a la creació literària. Els noms que hi han de ser, entre 
d’altres, en aquest paisatge cultural nord-català, fonamentalment del XIX 
i primeres dècades del XX, són: Justí Pepratx (Ceret, .+!+ - Perpinyà, 
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.)".), Juli Carsalade du Pont (Gers, .+-*- Perpinyà, .+--), Pau Berga 
(Pesillà de la Ribera, .+],-.),*) Joan Amade (Ceret, .+*+-.),)), Pere 
Fouché (Illa, .+). - .)]*), Josep Sebastià Pons (Illa, .++]-.)]!) i Carles 
Bauby (Prada, .+)+- Perpinyà, .)*.). 

Aquests noms són, però, només els noms d’alguns, precedits en el 
temps o venguts més a la vora. El professor Christian Camps+ n’estableix 
Sns a cinc generacions d’autors amb producció literària en català, des 
d’Honorat Ciuró Sns a Joan-Lluís Lluís. És clar que el nostre objectiu no 
és esbossar el catàleg literari, però entre tota aquesta gent que n’ompli 
l’elenc literari i, per tant, cultural, es troben alguns dels autors que han fet 
aportacions a la lingüística durant i després de tres segles de substitució 
lingüística, en aquest territori. I aquesta substitució és l’encarregada de 
notar que la llengua en què els autors redacten bàsicament llurs obres és 
en la llengua de cultura, que no era altra que el francés – aspecte al qual 
ens tornarem a referir a les conclusions –, igual com Mestre Fabra redactà 
en la llengua que marcava la substitució lingüística i esdevenia llengua 
de cultura al Principat, el seu primer Ensayo de gramática del catalán 
moderno. Si bé, el nivell de diglòssia en les produccions lingüístiques 
nord-catalanes tindrien un lleuger matís depenent de si es tractava 
d’obres gramaticals o lexicogràfiques. En el cas de les gramàtiques 
totes les mostres que n’hem trobat són redactades en francès. En 
el cas dels vocabularis o diccionaris és quan el català és el canal usat 
fonamentalment. Una altra particularitat important que es debat a l’hora 
de l’ús del català pels rossellonesos és quin ha de ser el model escrit i 
quina funció n’ha de tindre la llengua. Trobem, podem dir, una mica de 
tot. Des de qui l’estudia amb una rigorositat exemplar però considera que 
és només com una romanalla folclòrica, a qui proposa que l’ortograSa siga 
la francesa, qui nota que el model és excessivament centrat en el parlar 
del Rosselló i, per tant, no en pot ser representatiu de totes les comarques 
septentrionals, etc.

Els autors que hem localitzat en vies urbanes de la Catalunya Nord 
són tretze, exposats per orde cronològic:

Ramon Llull, Johan Rosenbach (s. XV, Heidelberg - Barcelona, .-^"); 
Pere Puiggarí (Perpinyà, .*]+-.+-,); Josep Tastú (Perpinyà, .*+* - París, 
.+,)); Julià-Bernat Alart (Vinçà, .+!,-.++"); Albert Saisset (Perpinyà, 

+ Dins Pyrénées-Orientales Roussillon (!"""), Paris: Christine Bonneton.
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.+,!-.+),); Josep Bonafont (el Soler, .+-, - Illa de Tet, .)^]); Louis Pastre 
(Clarmont d’Erau, .+]^ - Perpinyà, .)!*); Pompeu Fabra Poch (Gràcia 
.+]+- Prada .),+); Carles Grandó (Tuïr, .++) - Perpinyà, .)*-); Simona 
Gay (Illa, .+)+-.)])); Enric Guiter (Ceret, .)") - .)),); Lluís Creixell 
(Perpinyà, .),, - Sant Cebrià de Rosselló, .))]).

En aquest repertori volem explicar, de bell antuvi, que la qualiScació 
de lingüistes stricto senso, atribuïda Sns ara 
(gramàtics i lexicògrafs) presenta alguna 
llicència raonada que tot seguit exposem en 
l’aportació de cada un d’ells.

El primer cas en què ens topem és en el de 
l’impressor i tipògraf Johan Rosenbach (s. 
XV, Heidelberg – Barcelona, "#)+), el qual 
en el .-"! edità, a Perpinyà, un Vocabolari 
molt pro&tós per apendre lo catalan-alamany y 
lo alamany-catalan. Com explica Colón !"..), 
aquesta obra no és original de l’impressor 
sinó que està basada en una altra bilingüe 
italià-alemany. Colón destaca la importància 
d’aquests vocabularis bilingües en el fet que es dona entre llengües altres 
que el llatí.

Pere Puiggarí (Perpinyà, "(!&-"&#$). Erudit, gramàtic, historiador i 
poeta. Fou professor del co#legi de Perpinyà. Poc abans de morir publicà 
una Grammaire catalane-!ançaise. Algunes dades indiquen que la va 
publicar als +" anys, el .+,+. Hi ha reimpressions del .+-!, .+-) (reeditada 
el .)."), el títol sencer de la qual és Grammaire catalane-!ançaise, à l’usage 
des !ançais, obligés ou curieux de connaître le catalan, des linguistes et des 
amateurs de la langue romane.

Joan Amade recomana fer-ne una modernització ja que diu que, 
de vegades, s’allunya tant del dialecte rossellonès que és difícilment 
identiScable amb el parlar del Rosselló i, per tant, amb els parlants. 
Puiggarí deixà inèdit un Dictionnaire catalan-!ançais.

Josep Tastú (Perpinyà, "(&(–París, "&$*) fou autor d’una Grammaire 
Cathalane, la primera gramàtica catalana en francès, que va acabar pels 

)  h$p://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zf/!,/"-_Colon.pdf
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volts de .+," i té com a model la gramàtica d’en Ballot, de .+.-. Tastú 
enriqueix la de Ballot i hi treballa més la morfologia que la sintaxi; oferia 
l’obra, en senyal d’amor, a tots els amants de les llengües meridionals. 
També va elaborar, però no va poder acabar un diccionari català-francès. 
Va ser nomenat acadèmic corresponent de l’Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Mallorca i de l’Acadèmia 
de la Història de Madrid. El Slòleg Amadeu Pagès." l’anomenà “el primer 
catalanista francès”.

Julià-Bernat Alart (Vinçà, "&%$ - "&&+) va ser un dels estudiosos més 
importants de la llengua catalana a la Catalunya del Nord al segle XIX.

«Il convenait de rendre hommage à ce travailleur infatigable, à ce bon 
citoyen, à cet historien solide et vigoureux»..

Segons Coromines, Alart fou un dels primers Slòlegs a treballar amb 
rigor el cabal lexicogràSc que aplegà en les seues recerques (DECat, 
«Prefaci»: X):

."  (Estagell, .+]- g Le Grand Pressigny, Indre i Loira, .)-!). Autor de la tesi Auzias 
March et ses prédécesseurs i de la tesi complementària, en català, titulada Introducció a 
l’edició crítica de les obres de Auzias March, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC). A banda, cal esmentar La poésie !ançaise en Catalogne (.)^]), amb una gran 
novetat d’informació, i les edicions de les obres de Pere Marc, Jaume Marc i Arnau 
Marc (.)^,), de la Vesió de Bernat de So (.),-), de la Crònica de Pere III (.),!) i del 
Desconhort de Ramon Llull (.)^+). Va ser membre corresponent de l’IEC (.),-) i 
participà part en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana del .)"].

.. (Vidal, Pere .+)]: ++) «Notice sur la vie et les travaux de Julien-Bernard Alart, 
ancien Archiviste des Pyrénées-Orientales», Bulletin de la Société Agricole, Scienti&que 
et Li<éraire des Pyrénées-Orientales, vol. XXXVII, p. +*-!"!.
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«Escau ací de posar de relleu la 
importància cabdal que per a la història 
de la filologiacatalana en general, i 
en particular en l’anàlisi històrica del 
nostre lèxic, va tenir l’activitat de dos 
grans savis nostres: Marian Aguiló i 
Bernat Alart. Les referències a la seva 
obra lexicogrà&ca seran contínues, i serà 
evident que sense ells, i sense la guia de 
Fabra, una obra com la nostra no hauria 
pogut néixer. Per sort, l’inventari projectat 
per Aguiló, i plegat amb un esforç personal 
enorme, va ser publicat, amb gran cura 
i saber, fidelíssimament, per P. Fabra 
i M. de Montoliu. La del gran arxiver, 
erudit i &lòleg rossellonès encara no ha 
tingut aquesta sort. En certs aspectes és més monòtona, en alguns altres és 
enormement més rica encara que la del genial mallorquí, i va estar sotmesa 
al control d’una ciència cartística, paleogrà&ca i lingüística de perfecte rigor, 
que trobaria ben pocs iguals en l’erudició europea del seu temps ("+%9-"++,); 
em cal proclamar que, com a lexicòleg i dialectòleg, els seus coneixements i 
el seu mètode eren més avançats que els de la majoria dels seus coetanis de 
Montpeller-Tolosa i &ns que els de París. La cura de les seves transcripcions, 
el seu instint per desenterrar elements valuosos, són extraordinaris.»

Va exercir de mestre, i anava augmentant el seu bagatge cultural 
estudiant autors antics, traduint-los i aprenent, autodidàcticament, 
coneixements en altres ciències com la història, la paleografia, la 
diplomàtica, l’arqueologia, la Slologia, la numismàtica, l’epigraSa i la 
sigi#lograSa. Però, podríem dir que l’oportunitat de la seua vida se li 
presentà en ocupar la plaça d’arxiver el .+]!, als ^+ anys, quan va ser 
nomenat cap dels Archives Départementales des Pyrénées-Orientales. 
Va mantindre correspondència amb Milà i Fontanals, a qui admirava.

Alart recopilà un Cartulari manuscrit el qual constitueix un immens 
fons documental que serveix de base per a diferents estudis temàtics 
que havia començat, entre aquests l’immens repertori lexicogràfic 
inèdit i inacabat, anomenat pel seu deixeble Pere Vidal a “Dictionnaire 
historique de la langue catalane”, modiScat posteriorment en Essai 
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de dictionnaire historique de la langue catalane, .)... Aquesta co#lecció 
de Stxes elaborades per Julià-Bernat Alart, que el seu germà Pere va 
enganxar, seguint l’ordre alfabètic, sobre fulls de paper, es troba avui 
reunida en ., volums que duen la signatura «Ms ..]» a la Médiathèque 
de Perpinyà. Segons el recompte de Vidal (.+)]: !"!), hi ha unes .-.""" 
Stxes lexicogràSques. Cada una està dedicada a una paraula, normalment 
és un mot comú, tot i que també pot ser un topònim o, de vegades, un 
antropònim. Sabem que Alart, a més del projecte d’estudi del rossellonès, 
tenia intenció de redactar un diccionari toponímic. A cada Stxa s’hi 
reproduïa documentació extreta, majoritàriament, dels dos-cents mil 
textos que havia copiat en el Cartulari manuscrit, a més d’altres fonts.

Exemple de lemes recollits:
xamara simarre, xamarreta, xambrana, xambriu chambery?, xandiller, 

xandre xantre chantre, xarrar, xelandrin, xeric, xexell, xich, xicoyra, xima, 
ximanella, xiot, xeravia xirevia xerevia, xirigot xerigot, xiringa xeringa, 
xiular, xiulet, xixanta, xixet, xopa, xuclar xucar 
sucer, xuta (xot)

El corpus de Bernat Alart mereix un estudi 
aprofundit per a un major coneixement de la 
llengua.

Albert Saisset (Perpinyà, "&$%-"&*$), 
escriptor humorista, d’estil populista tingué 
gran reconeixement. La seua Grammaire 
catalane suivie d’un petit traité de versiScation 
catalane (Ch. Latrobe, Perpinyà, .+),) reZecteix les particularitats 
del català del Rosselló, atenent la llengua parlada «tel qu’il se parle 
aujourd’hui en Roussillon», català que, segons ell, «es just el catalá de 
Perpinyá, i de la plana, es a dir, el catalá més dolent de tot el país». A més, 
Saisset considera que el català no és apte per a expressar idees abstractes 
i generals, a més d’introduir una normativa ortogràSca en què el català 
s’escrivia segons l’ortograSa francesa: oun bòou per un bou. Per això, 
Amade opina que la seua obra li va fer «un Zac servici» i recomana, com 
hem vist, la gramàtica de P. Puiggarí.

Josep Bonafont (el Soler, "&#$–Illa, "*)!). Fou el poeta més talentós 
i destacat del Rosselló, segons Joan Amade. Mestre en Gai Saber, felibre, 
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majoral, patriarca de les lletres rosselloneses, signava amb el pseudònim 
de Lo pastorellet de la Vall d’Arles, vicari d’Arles del Tec i més tard de 
Ribesaltes, rector a l’Esquerda (.++ )̂, Sant Marçal (.++*) i Clairà (.+),), 
degà d’Illa (.)",) i canonge de Perpinyà. Va 
deixar inèdit un diccionari català, actualmente 
perdut, i un refranyer. El .++, va publicar La 
Garbera Catalana, una antologia reivindicativa, 
la primera de la literatura catalana al Rosselló. 
Fou un dels fundadors de la Société d’Études 
Catalanes.

Louis Pastre (Clarmont d’Erau, "&!) - 
Perpinyà, "*%() Natural del Llenguadoc, Louis 
Pastre fou mestre d’escola al Rosselló. Provinent 
del republicanisme, passà al regionalisme i publicà 
opuscles i altres contribucions, principalment a la 
Revue Catalane de Perpinyà. El seu primer treball 
va ser un manual d’educació social a l’escola (París 
.)".), i l’últim, una gramàtica catalana elemental 
en francès, que seguia les normes de l’Institut 
d’Estudis Catalans, amb prefaci de Josep Sebastià 
Pons (Perpinyà .)!-), obres que representen 
una aportació essencial com a pedagog i Slòleg. 

Bust d’A. Saisset, obra de Han Coll (pseudònim de Josep Coll, 
Perpinyà .+*"-.)^,), situat als jardinets Terrús (Esteve Terrús, 

pintor, Elna .+-*-.)!!) a Perpinyà. 
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També fou important el seu mètode d’introducció del català a l’escola de 
la Tercera República francesa. Fou pioner del sindicalisme dels mestres 
d’escola i participà activament a la Renaixença catalana del Rosselló, 
com a secretari fundador de la Société d’Études Catalanes i mantingué 
relacions amb els catalanistes progressistes de Barcelona.

Carles Grandó (Tuïr, "&&* - Perpinyà, "*(#) Secretari general de 
la Societat d’Estudis Catalans (.).--!.), s’ocupà de l’òrgan de l’entitat, 
Revue Catalane . Fou membre de la Colla del Rosselló i un dels fundadors 
de la Companyia dels Jocs Florals de la Ginesta d’Or (.)!,). És autor de 

rec u l l s 

d e 
poesia i d’obres de teatre, de monòlegs i 
proses recollits en els quaderns Fariboles 
(.).*) i Gatimells (.).+), de notes de folklore 
i de conferències. El .).* l’IEC li premià una 
monograSa sobre El català al Rosselló, i el seu 
Vocabulari rossellonès (uns *-" mots) apareix 
a la Misce#lània Fabra (Buenos Aires .), )̂.

Simona Pons Trainier (Simona Gay) 
(Illa, "&*&-"*!*). Aquest és el segon cas en què ens hem permès 
d’incloure una autora coneguda i reconeguda per la seua obra literària i 
de recopilació folclorística, treballà també el gènere biogràSc amb una 
biograSa sobre el seu germà i poeta Josep Sebastià Pons. La inclusió 
d’aquesta en el nostre treball és perquè també escrigué un diccionari de 
rimes i per mostrar un reconeixement a la tasca inte#lectual femenina. 
L’aportació d’uns i altres, és desigual, ja ho dèiem a h$ps://imatgies.
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blogspot.com/!".]/"-/linguistes-pel-carrer-un-projecte-i-una.html 
“Amb el nostre projecte volem contribuir al coneixement, divulgació 
i valoració d’aquests tenint en compte la representació que hi ha en el 
nomenclàtor urbà. Som conscients, però, que no tothom va tindre la 
mateixa repercussió social ni lingüística. L’obra d’alguns, per exemple, 
és ingent al costat d’altres aportacions més modestes. Amb tot, i amb tots, 
però, tindrem una visió de la història de la cultura, en aquest cas referida 
a la nostra llengua.”

A propòsit d’aquesta autora, enguany se celebra l’Any Simona Gay, un 
motiu més per al seu coneixement i reconeixement: h$ps://catalunyanord.
vilaweb.cat/noticies/dema-divendres-comenca-a-illa-lany-simona-gay/

Enric Guiter (Ceret, "*+* - "**$). La seua aportació més important a 
la dialectologia dels Països Catalans i de les terres occitanes va ser l’Atlas 
Linguistique des Pyrénées Orientales. La seua tesi doctoral es va centrar en 
el menorquí (Etude de linguistique historique du dialecte minorquin, .), )̂. 
També estudià el lèxic animal, els proverbis i es dedicà a la dialectometria.

Guiter també fou un dels impulsors de la revista Terra Nostra, base del 
moviment de recuperació identitària catalana a la Catalunya nord, amb 
Joan Amade, membre del GREC i de l’Institut Rossellonès d’Estudis 
Catalans, entre d’altres. 

Publicà, el .)-!, un «Vocabulari de la cultura de la vinya al Rosselló» 
dins Anales del Instituto de Lingüística. p. +^-.^., Mendoza: Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, .)-!.

Algunes clases de raïm que recull són:
• Aramon (Aramon, Rosselló) 
• Benicarló (Benicarlos, Rosselló) 
• Carinyena (Carinyana, Rosselló) 
• Carinyena blanca (Carinyana blanca, Rosselló) 
• Garnatxa (Granatxe negre, Rosselló) 
• Garnatxa blanca (Granatxe blanca, Rosselló) 
• Garnatxa roja (Granatxe gris, Rosselló) 
• Gra negre (Gra-negre, Rosselló) 
• Jaumet (Jaumet, Rosselló) 
• Macabeu (Macabeu de gra gros, Rosselló) 
• Macabeu (Macabeu de gra petit, Rosselló) 
• Magdalena (Magdalena, Rosselló) 
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• Malvasia (Malvesí, Rosselló) 
• Monastrell (Morastel, Rosselló) 
• Moscatell (Moscat de taula, Rosselló) 
• Moscatell negre (Moscat negre, Rosselló) 

Lluís Creixell (Perpinyà, "*$$ - Sant Cebrià de Rosselló, "**!) 
lingüista, Slòleg i sociolingüista. Autor del Diccionari bàsic !ancès-català.! 
(.a ed. .)*,, !a ed. .)*- i ^a el .)+", reeditada el .)+.). Es llicencià en 
lletres a la Universitat de Montpeller, escrigué diversos articles sobre 

llengua i sociolingüística a Serra d’Or, entre d’altres el diari nord-català 
L’Indépendant. Estudià els efectes de la diglòssia en la llengua catalana i 
proposà de continuar l’obra de depuració i de Sxació de Pompeu Fabra, 
modernitzant-la aplicant-hi solucions a les interferències lingüístiques 
del català, a banda i banda dels Pirineus.

Com hem vist, la producció lingüística es reparteix entre gramàtiques, 
diccionaris, vocabularis i inventaris. En total n’hi ha dotze. Les 
gramàtiques arranquen al segle XIX, amb la de Tastú, seguida de les 
de Puiggarí i Saisset i, Snalment, al XX la de Pastre. En total n’hi ha 
quatre, els autors de dos de les quals també elaboren un diccionari, tot 
i que aquest resta inèdit (x). Els diccionaris es presenten a partir del 
XIX, n’hi ha sis, dels quals cinc són inèdits. Només el més recent, el de 
Lluís Creixell, és el que veu l’edició el .)*-, amb tres edicions posteriors 
i una reedició el .)+.. D’aquests diccionaris quatre són bilingües francès-
català, per raons històriques i sociolingüístiques òbvies, i el d’Alart és 

.! Agraïm la gentilesa gràSca del Sr. Alà Baylac-Ferrer.
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un esbós de diccionari històric de la llengua catalana, a partir de les 
.-.""" Stxes lexicogràSques recollides. L’ inacabat diccionari de rimes 
de Simona Pons Trainier podríem dir que s’insereix en el context de 
la seua obra literària, relacionat amb la creació poètica de l’autora. En 
el cas dels vocabularis, el primer també és bilingüe però l’orientació 
no és com els posteriors, ja que és anterior al Tractat dels Pirineus, i la 
correspondència és català-alemany / alemany-català, amb la intenció que 
parlants d’ambdós llengües puguen deprendre’n. Els altres dos són d’un 
corpus més reduït i especíSc. El de Grandó està fet per a co#laborar en la 
misce#lània en honor a Pompeu Fabra, des de l’exili, a Buenos Aires, i hi 
arreplega unes *"" veus rosselloneses. L’últim, el de Guiter, és d’un camp 
semàntic especíSc: la vinya. Apareix publicat dins d’una revista. Podem 
dir que les gramàtiques i els diccionaris són obres independents i els dos 
vocabularis més recents apareixen dins d’obres co#lectives.

En total parlem d’una producció de dotze obres, vuit de les quals han 
estat editades. Les quatre gramàtiques en la totalitat, els diccionaris 
només un i tres vocabularis.

Autors Gramàtica Diccionari Vocabulari

Rosenbach, J. 
(.-"!) (editor)

x

Tastú, J. (.+,") x x

Puiggarí, P. (.+,+) x x

Alart, J.B. x

Saisset, A. (.+),) x

Bonafont, J. x

Pastre, L. (.)!-) x

Grandó, C. (.),^) x

Pons Trainier, S. x

Guiter, E. (.)-!) x

Creixell, L. (.)*,) x
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El total de vint-i-cinc carrers ens mostra que la Catalunya Nord és un 
territori amb presència de lingüistes i el reconeixement d’aquests. Quins 
són els lingüistes que hi apareixen? Fonamentalment els lingüistes són 
rossellonesos o bé hi desenvolupen la seua tasca professional, com Johan 
Rosenbach o Louis Pastre. D’altres territoris de parla catalana trobem 
Ramon Llull i Pompeu Fabra Poch, els únics del Principat i les Illes, amb 
la qual cosa veiem que no n’hi ha cap de valencià ni d’alguerès. Podem 
dir també que la Catalunya Nord, per tant, reconeix els seus lingüistes. 
Aquests hi són en un nombre prou elevat tots els que van fer alguna 
aportació a l’estudi de la llengua a partir de l’època de la Renaixença. 
Cal dir que la llengua emprada, excepte en part en la lexicograSa, per 
a la redacció de les gramàtiques és el francès. Alguns d’aquests autors 
promouen estudis del català en un sentit de remembrança del passat, 
de coneixement i difusió de la llengua dels avis, una llengua que no 
consideren com a llengua de cultura. Altres, en canvi, podríem dir 
els més recents, emprenen una tasca d’estudi i difusió de la llengua 
promocionant-ne l’ús.

Respecte al reconeixement d’aquest lingüistes exclusivament en el seu 
territori, passa un cas similar al que ens hem trobat amb els lingüistes 
valencians, normalment només amb carrers al País Valencià, exceptuant-
ne Manuel Sanchis Guarner. També aquesta dinàmica es dona amb autors 
del Principat, dels quals excepte Joan Coromines Vigneaux, que apareix 
al País Valencià i a les Illes, cap altre travessa amunt o avall del Sénia, 
ni mar enllà. I si els valencians ens pareixien desconeguts al Principat 
i viceversa, els autors de la Catalunya Nord són els grans desconeguts 
arreu, perquè cap traspassa el territori. Només s’hi han trobat Ramon 
Llull i Pompeu Fabra, de no rossellonesos. El primer amb el cognom, 
també, amb alguna altra variant. Les raons de tot aquest desequilibri 
són òbvies en l’escapçament administratiu, sociolingüístic, etc. Una altra 
evidència que es desprèn de la recerca és que els noms dels lingüistes a les 
plaques són en francès, si bé en alguna obra apareixen en català.

Positivament, hem de dir que l’interès pel reconeixement i recerca cap 
a la llengua pròpia hi ha estat sempre present i que l’obra d’alguns dels 
autors és una gran aportació per a aquesta. També, com s’ha dit, tots els 
lingüistes de la Catalunya Nord tenen un carrer en aquest territori, tot i 
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que la llengua de les retolacions siga majoritàriament el francès i els noms 
d’aquests lingüistes coste de reconèixer com a catalans.

La comarca amb més lingüistes és el Rosselló, amb vuit poblacions i 
vint-i-un carrers, amb la ciutat de Perpinyà al capdavant amb nou carrers. 
Després el ConZent arreplega dos carrers, en dos poblacions i l’Alta 
Cerdanya i el Vallespir n’apleguen un cada una.

Aquest mínim esbós que es desprèn de les obres del moment, diríem 
que és un pòsit superat però necessari en l’actualitat, amb grups de 
recerca consolidats, el paper de la Universitat de Perpinyà, l’IEC, la UCE, 
centres d’estudis…, el model lingüístic conZueix en el català general i 
la consciència de catalanitat hi és present en bona colla d’inte#lectuals 
i institucions de banda i banda dels Pirineus malden per normalitzar 
i continuar un amable trànsit cultural. Amb tot, també volem deixar 
constància del desconeixement general que encara hi ha, fora dels 
cercles interessats, de qui són els catalans del Nord i la seua aportació al 
conjunt de la llengua, com potser malauradament s’esdevinga amb els del 
sud. Nosaltres hem iniciat una xicoteta aportació i ens ha plagut poder 
descobrir tantes coses que no sabíem, i als carrers, amb els estudiosos o 
amb els estudis conèixer una part important de la nostra cultura.

R `J`FJSW@TVJT

ALCOVER SUREDA, Antoni M. (!"".). Per la llengua, Barcelona: PAM.
BERNAT AGUT, Jesús i BUJ ALFAR A, Àngela (!".)). Lingüistes 

pel carrer. Estudi i proposta didáctica, Almassora: Institut Ramon 
Muntaner.
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L’antropònim masculí Nuri.  
Història, evolució i pervivència
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Bona part dels noms de les capelles o santuaris de marededéus, trobades o 
no, repartits pel domini lingüístic català ( Montserrat, Meritxell, Queralt, 
Núria etc...) provenen de topònims locals, de muntanyes molt sovint, que 
van quedar associades al culte de la Verge Maria, després de viure un 
complex procés, que fou possiblement una cristianització d’antics cultes 
en aquests llocs celebrats, transformats o rellegits pel cristianisme com 
a aparicions o manifestacions locals d’una única persona, la verge Maria. 

Aquests topònims, adquirida Snalment la condició de lloc de culte 
de Maria, no serien, en principi, un nom nou de la marededéu, que, com 
llegim a la Bíblia, fou una única persona de nom Maria o Miriam, sinó 
una mena d’ape#latiu o gairebé una mena d’adjectiu de caràcter locatiu, 
que només singularitza el lloc on es fa el culte, però no la persona 
venerada, que continua essent una i única i de nom Maria. Per tant, des 
d’un punt de vista estrictament teòlogic, totes les persones, que porten 
un nom d’aquests, de fet es diuen Maria (de) Montserrat, Maria (de) 
Meritxell, Maria (de) Queralt, Maria (de) Núria. La documentació antiga 
del santuari de Núria, en especial aquella que fou elaborada amb criteris 
teològics, va molt en compte de no perdre de vista el nom de Maria en 
referir-se a la Mare de Déu de Núria, i així la butlla del papa Urbà VIII, 
atorgada l’any .]^+, parla de la capella Beatae Mariae Virginis de Nuria.

Aquests altres noms de Maria han estat emprats per posar nom 
cristià a moltes generacions de persones, sobretot dones, perquè Maria 
fou dona, però no manquen homes que duen també el nom d’una 
marededéu. En el fons, ha existit, des de sempre, una gran llibertat de 
posar noms, o millor dit, una manca de prejudicis o barreres prohibidores 
o limitadores d’aquesta llibertat, i molt més durant l’edat mitjana, que 

. Francesc Marés (.]]]), Història i miracles de la Sagrada Imatge de Nostra Senyora 
de Núria, Lacavalleria, Barcelona: ^",.
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durant l’edat moderna, quan l’Església Catòlica del Concili Trento (.-,--
.-] )̂ va començar a imposar el baptisme sota noms de tradició cristiana 
provada i demostrada. Però, tant abans del Concili de Trento com 
després, roman inalterada la llibertat de prescindir de consideracions 
de rol sexual a l’hora de posar noms. No hi ha cap obstacle, i la condició 
sexual no ho és, perquè hi hagi homes, que duguin nom femení de Teresa 
o el de marededéus, com Montserrat. Però, no només, s’esdevé aquest 
intercanvi de rols, sinó que, a través d’una lectura no sistemàtica dels 
llibres sagramentals, es detecta en l’edat moderna, una exclusivitat a 
sensu contrario: el nom de la marededéus de Núria o Montserrat apareix 
molt més imposat a homes que a dones, i en el cas concret de Núria, la 
primera persona documentada, que porta el nom d’aquesta advocació fou 
un home (Nuri) i no una dona. Tanmateix, la tendència general d’avui 
dia és que els noms d’ermites, santuaris o basíliques marianes, on hi ha 
un culte tradicional a la marededéu, serveixin per batejar exclusivament 
persones de sexe femení. 

En els nostres dies i al llarg dels dos darrers segles, a les terres de parla 
catalana, i també exportat més enllà d’aquestes terres, el nom de Maria, 
venerada al seu santuari de Núria, sota l’advocació de Núria o l’abreujada 
femenina Nuri, ha tingut un impacte considerable en l’onomàstica 
femenina. Segons dades de l’ Idescat, entre els noms marians, la 
freqüència del nom Núria entre les persones de sexe femení era l’any !".+ 
el segon a Catalunya després del de Montserrat, seguit a molta distància 
per Meritxell, Queralt, Tura etc.. La gran Zorida de persones de sexe 
femení amb el nom de Núria és produeix per seva la popularització, en 
els primers anys del segle XX, mercès a un seguit de factors, vinculats 
al descobriment de l’indret de Núria per la burgesia barcelonina, amant 
de l’excursionisme i impactada per l’evocació del lloc per part del poeta 
Joan Maragall en el seu poema Goigs de la Verge de la vall de Núria ( .)"!)!.

En els segles anteriors hi ha molt poca freqüència de noies amb el nom 
de Núria, sempre circumscrites en una petita franja pirinenca, la que 
devotament visita el santuari o hi resideix a la vora, un espai que va de la 
Cerdanya al mar i al qual s’hi ha d’afegir planes properes com Osona i el 
Rosselló en el seu conjunt. A manca de recerques més exhaustives, el nom 

! Miquel Sitjar i Serra (!".!), Vall de Núria. Paisatges i poetes, Farell Editors, Sant 
Vicenç de Castellet: ,!-,,.
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L’antropònim masculí Nuri 

de noia Núria comença a posar-se amb una freqüència baixíssima a partir 
del segle XVII , i veient conSrmada la tendència de l’edat moderna sobre 
rol masculí predominant en els noms de marededéus trobades, resulta 
que en els llibres sagramentals d’una de les parròquies de la vall de Ribes, 
la de Planoles al segle XVII, els homes amb el nom de Nuri guanyen per 
golejada a les dones, en una proporció aproximada de ] contra .^. Una 
característica força rellevant dels homes de l’edat moderna, que duen el 
nom de la marededéu de Núria, és que sovint l’utilitzen compost amb 
un altre nom. Tenim, doncs, homes, que es diuen Nuri Joan, Josep Nuri 
o Marià de Nuri. A partir del segle XVIII decauen molt els nuris homes, 
que s’han mantingut residualment Sns avui. Segons l’Idescat l’any !".+, 
hi hauria quatre persones de sexe masculí que porten aquest nom. La 
majoria són gent d’edat avançada i vinculats a la comarca del Ripollès

c"&'4%"( " $#1.-5"K )$. !12 2(&5-.d 0-%"

Cal distingir tres etapes, que em permeto de batejar amb els següents 
noms i èpoques: .). L’aristocràtica catalana; !). Etapa popular planolencaI; 
)̂. Etapa contemporània

Etapa aristocràtica catalana.

S’inicia l’any .,** amb el naixement del diputat Nuri Joan de Peguera 
i acaba amb la mort del mestre racional, el barceloní Nuri de Lana i 
Càncer l’any .*.". Durant aquesta etapa diversos cavallers i oScials reials 
dugueren aquest nom de Nuri. El miracle del naixement de de Nuri Joan 
de Peguera apunta un favor miraculós insòlit. La mare, Brianda, antiga 
amant del Príncep de Viana, només paria noies, i el castell d’Olost, on 
residia, havia de tenir hereu, que calia que fos necessàriament un mascle, 
i aquest fou demanat a la marededéu, en honor de la qual el noi nascut 
va portar el seu nom,. Nuri Joan de Peguera fou clergue a la tendra edat 
de ] anys i se’l tonsurà als +. Tanmateix no va fer carrera eclesiàstica en 
casar-se l’any .-.* amb Jerònima Ça Pila. De l’any .-!^ Sns a la seva mort 

^ Arxiu Diocesà d’Urgell (ADU), Parròquia de Sant Vicenç de Planoles, Llibres 
Sagramentals.

, Francesc Marés (.]]]): .]*-.]+.
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l’any .-,], va ser diputat per la vegueria de Manresa a la Diputació del 
General, és a dir, de la Generalitat-.

Amb Nuri Joan de Peguera va començar la moda de posar aquest nom 
entre els Slls de diferents famílies de la noblesa barcelonina. Hi tenim 
Nuri Joan de Sorribes, mort a Barcelona l’any .]"+ , que va ser també 
diputat de la Diputació del General] i senyor del castell de la vall de 
Querol, on va exercir una estranya política d’aproximació a bandolers i a 
hugonots, els protestants francesos*. Apareix també a les fonts el diputat 
Nuri Joan d’Ones o Aunes nascut el .- de maig de .-)+ potser a l’Alt 
Urgell+. L’últim barceloní que coneixem amb aquest nom compost és 
Josep Nuri de Lana i Càncer), que Sns a l’any .*." va ser mestre racional.

No sabem si tots els homes d’aquesta llista de nobles i cavallers seguiren 
el mateix procés, és dir, se’ls posa aquest nom perquè llurs progenitors 
els tingueren per la pressumpta intercessió de Nostra Senyora de Núria, 
com s’esdevé amb Nuri Joan de Peguera o bé varen portar aquest nom 
per alguna altra raó o per una moda.

Etapa popular planolenca

Famílies pageses de Planoles, i de cap altre lloc de la vall de Ribes bategen 
els seu Slls amb el nom Nuri sol o bé amb el nom Nuri compost. Sembla, 
no ho sabem, una moda d’imitació del alguns dels cavallers i aristòcrates 
catalans de l’etapa anterior, explicada per relacions amb la propera 
Cerdanya. Aquesta etapa dura ben bé un segle, el segle XVII. Al segle 
XVIII els homes de non Nuri desapareixen com per art d’encantament 
de la documentació Planoles.

Apuntem les notícies sobre homes, que duen el nom de Nuri a Planoles, 
extrets dels llibres sagramental de la parròquia de sant Vicenç de Planoles. 

- Juan Boix Salvador (!".*), “Brianda de Vaca, la amada nuestra de Carlos de Viana”, 
Príncipe de Viana, número !]+, Mayo-Agosto de !".*: ,+*-,-!.

] Eva Serra i Puig (!".-), Els llibres de l’ànima de la Diputació del General de 
Catalunya ("9:8-"*"9), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona: pàgina !,!. 

* Lluís Obiols i Perarnau (!".!), “Pendre la possessió del castell de Arçèguel. 
La contribució puigcerdanenca als setges d’Arsèguel (.-+*-.-)^)”, Ceretania, ], 
!".!,Puigcerdà: *--."^.

+ Eva Serra i Puig (!".-): ^+".
) Eva Serra i Puig (!".-): ]"..
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Com bé es podrà comprovar la família que predominantment bateja els 
seus Slls mascles amb el nom de Nuri, per raó d’una tradició familiar, la 
raó de la qual ens es ignota, és la família Poch o Poc. Un membre ben 
conegut d’aquesta família fou l’escriptor domínic de Perpinyà Reginald 
Poc, que era nat a Planoles a les primeries del segle XVII.".

?NR@, gener ?T.- Neix Nuri Peypoch. És padrí de bateig de Joan Nuri 
Peypoch??.

?NRM, setembre ?T.- Fou enterrat Nuri Tixaira?J. 
?N?R, novembre M.- “Vui, a M de novembre ?N?R s’esposà i prengué 

benedicció Nuri Peypoc amb Tomasa Ramona...”?X.
?NRN, maig JJ.- Neix Maria Anna, Slla de Nuri Poc?L.
?N?L, març ?R.- Neix Nuri Poch Sll de Joan Poch?@. 
?N?N, gener ?X.- Bateig de Miquel Pere, Sll de Nuri Poch?N.
?NJX, maig X.- Joan Nuri Poch, jurat de Planoles?M.
?NXR, maig N.- Joan Nuri Poch, cònsol de Planoles?T. 
?NX?, maig JM.- Bateig de Joan Jacinto Pujol. Li fa de padrí Joan Nuri 

Bernades?8.

." Pep Vila i Medinyà (!"".), “Reginald Poc, escriptor i predicador dominicà”, 
Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, Ripoll: ..--.,".

.. ADU, Arxiu Parroquial de sant Vicenç de Planoles, Baptismes, .]",-.*!+, sense 
numerar.

.! ADU, Arxiu Parroquial de sant Vicenç de Planoles, Òbits, .]"--.*!+, sense 
numerar.

.^ ADU, Arxiu Parroquial de sant Vicenç de Planoles, Matrimonis, .]"--.*!+, sense 
numerar.

., ADU, Arxiu Parroquial de sant Vicenç de Planoles, Baptismes, .]",-.*!+, sense 
numerar.

.- ADU, Arxiu Parroquial de sant Vicenç de Planoles, Baptismes, .]",-.*!+, sense 
numerar.

.] ADU, Arxiu Parroquial de sant Vicenç de Planoles, Baptismes, .]",-.*!+, sense 
numerar.

.* Arxiu Comarcal de Cerdanya (ACCE), Notarials de Ripoll, Francesc Duran, 
Decimum quartum Manuale contractuum et Instrumentorum, sense numerar.

.+ Arxiu Comarcal de Cerdanya ( ACCE), Notarials de la vall de Ribes, Jaume 
Camps, Liber Primus Notularum, foli .!-.

.) ADU, Arxiu Parroquial de sant Vicenç de Planoles, Baptismes, .]",-.*!+, sense 
numerar.
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?NL@, setembre T. Joan Nuri Poch cònsol de PlanolesJR. 
?NTL, febrer JT.- El prevere Segimon Nuri Fossas, natural de Planoles 

dicta testamentJ?.

Etapa contemporània 

Molt pocs homes amb el nom Nuri queden. A Ripoll, a mitjans del 
segle XX, hi vivia Nuri (o Marià de Nuri) Capdevila . Actualment viu a 
Fogonella, al municipi ripollès d’Ogassa, Nuri Carbonell, nascut el + de 
setembre de .),!. La seva data de naixement, el dia de les marededéus 
de trobades, per tant, el dia de marededéu de Núria, pot donar una pista 
sobre la causa de la pervivència d’aquest nom d’home, vinculant-lo a 
la data de naixement. Cal dir que cap dels nuris de les etapes anteriors 
consta que haguessin nascut el + de setembre. 

!" Arxiu Capdevila Montagut (ACM), Balneari Montagut, Campelles, Llibre de 
deliberacions de Consell i altres coses de la Vila i Vall de Ribes, comensant en lo any 
.].], ^]--^]].

!. Arxiu Comarcal de Cerdanya (ACCE), Notarials de la vall de Ribes, Antoni 
Narberas, Plica Testamentorum, ],r.
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Noms de les persones que intervenen  
en representacions amateurs  

de tres peces de teatre religiós popular  
a la Catalunya del Nord (segle XIX)

P40 V%36

(amb la co#laboració de Joan Peytaví Deixona)

En aquesta comunicació presentada al Congrés d’Onomàstica, celebrat 
a Perpinyà, donem a conèixer els noms i cognoms d’actors amateurs 
que van representar obres de religiós en català a diversos pobles. Encara 
tenien el català com a llengua pròpia o almenys la sabien declamar, més 
o menys bé, amb prestesa, per tal de poder presentar-se a un cadafal a 
la plaça o en un local parroquial a recitar obres de religiós, en català, 
a diversos pobles. De vegades les autoritats locals, la prefectura o la 
sotsprefectura de la zona obligava a identiScar a les so#licituds qui eren 
els representats d’aquests grups, el cap de colla, l’adreça, el responsable 
o responsables del grup. A voltes també s’exigia la traducció al francès 
d’un fragment de la peça per tal d’avaluar-ne el contingut moral, el tipus 
de text que s’anava a esceniScar. Malauradament són poques les obres 
que indiquen els noms reals dels actors. En una altra avinentesa donarem 
a conèixer noms de personatges menors, inventats, sovint estrafolaris, 
que figuren a les rúbriques en aquest tipus de teatre passionístic, 
nadalenc, veterotestamentari, de sants, pastorals, comèdia profana, etc. 
(pastors, àngels, diables, servidors, soldats, botxins, criades, mainatges, 
personatges extrets dels llegendaris i dels evangèlics apòcrifs, etc).
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Al segle XIX la literatura que s’escriu en català al Rosselló és gairebé un fet 
residual, de projecció local, té un abast social molt minoritari. Els efectes 
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de la Revolució Francesa. són, en molts aspectes, devastadors. L’escena 
presenta, però, un gruix molt important d’obres, encara per avaluar, molt 
interessants per a l’estudi de l’escenograSa, per la llengua dels originals, 
la de les traduccions franceses i italianes, la mètrica, la música, etc. La 
majoria són textos que no ultrapassen l’estadi manuscrit, que només 
arribaven a determinats cercles amb ve#leïtats literàries, apologètiques i 
pedagògiques provades. Sense tribunes públiques (premsa, ensenyament, 
teatres estables, jocs Zorals) era encara afavorida per grups de clergues 
que conreaven la nostra llengua, per associacions de joves tutelats per 
l’església o institucions pietoses, que majoritàriament treballaven als 
pobles. A la segona meitat del XIX hi havia, per exemple, un grup actiu 
de clergues escriptors i de seminaristes al Petit Seminari de Prada, que 
mereixerien un bon estudi, que refan la tradició de teatre, manllevat 
de la tradició, que enfonsava les seves arrels en el teatre medieval, en el 
barroc castellà i català, en el neoclassicisme francès. Aquests escriuen 
peces diverses com a exercicis de retòrica, al marge de les possibilitats d’ 
una hipotètica estrena. Alguns d’aquests dramaturgs (Francesc Comes 
i Francesc Doutres, mestre a Marqueixanes (.+]^) tenen encara una 
formació neoclàssica, posterior a la Revolució.

A la S del segle XVIII també havia treballat l’anomenat grup de Tuïr, 
anorreat pels efectes de la Revolució Francesa: Balanda i Sicart, Antoni 
Molas, Noël Camps, mossèn Quès, Miquel Ribes, exiliat després al 
Principat, etc. Tot i això, a cavall dels segles XVIII-XIX, posseïm diverses 
còpies d’obres dramàtiques refetes pel mestre, impressor i editor Guillem 
Agel i Barrière (Tuïr, .*-^-.+^!) que es representaren en diversos escenaris 
rossellonesos Sns a la S del segle XIX. Agel i Pere Barell eren dos copistes 
de Tuïr, curosos, que s’encarregaven de difondre aquestes obres en còpies 
manuscrites. La majoria d’aquestes obres es conserven repartides entre 

. Albert Cazes, en el seu llibre Histoire anecdotique du Roussillon, ., Prada, ed. 
ConZent, .)+- (Perpinyà, impr. Comet, edició d’autor, p. .^+), anota la representació 
d’una obra de teatre hagiogràSc a Toluges, d’abans de la revolució: «No$a com als 
.] agost .**+, se és feta y representade la tragèdie o martiry del gloriós y màrtir Sant 
Sebastià; y avia .] acteurs o representants, a la place de Tolouges». També per aquesta 
època es feien representacions de teatre religiós i profà a l’Hospital de la Misericòrdia 
de Perpinyà per recaptar diners a beneSci dels estadants de la institució: Bénoni 
Colomer ho estudià en el seu article, “Le théâtre populaire à Perpignan (.**.- .*+.)”, 
Revue historique et Li<éraire, .)!+, p. .!.- .!!.
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Noms de persones en el teatre religiós popular a la Catalunya del Nord

el monestir de Sant Miquel de Cuixà (fons Tolrà de Bordas) i els hereus 
de Josep Sebastià Pons.

La tímida renaixença rossellonesa no va comportar, però, amb una 
presa de consciència política reivindicativa com succeí al Principat que va 
patir una transformació social i econòmica evident i en menor mesura a 
les Illes i al País Valencià. Gairebé tota la producció coneguda es presenta 
en forma de goigs, càntics, cançons, obres de pietat, poesia religiosa, 
teatre nadalenc, passionístic, veterotestamentari i de sants. L’erudició 
ja s’expressava des del segle XVIII en llengua francesa. Cada dia que 
passava feia més evident el divorci entre una línia de tradició popular, 
precària, i una de culta, aquesta darrere expressada únicament en francès. 
Tal com va apuntar l’estudiós Jordi Carbonell en diversos treballs seus, a 
tot el domini lingüístic català, la literatura popular (goigs, teatre, cançó, 
etc) va ser relativament poc afectada pels canvis de la superestructura 
política vigent en els diversos territoris.
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El teatre religiós, una romanalla dels cerimonials medievals del 
cristianisme, alguna traducció de teatre francès o italià, es representava 
sobretot als pobles! per gent del lloc o bé per companyies passavolants 
amb motiu d’una festivitat, d’ una celebració local, la construcció 
d’una església. Esdevé encara un fenomen sociocultural apologètic, 
realment signiScatiu, popular, que congregava multitud d’espectadors, 
majoritàriament en un marc rural. Era com el cant de cigne d’aquesta 
cultura en retrocés. En ser espectacles orals de tradició, que entraven 

! Llegiu la contribució d’E. Prat i Pep Vila, “L’espectacle del teatre religiós 
rossellonès. Una representació de la Passió a Banyuls dels Aspres (.+++) presenciada 
per Pierre Vidal”, Anuari Verdaguer, !., !".^, p. .)-^+. El Journal des P.O.de ." d’agost de 
.+]) anunciava, per exemple, la representació al Voló de l’obra Josep vendu par ses !eres, 
un drama veterotestamentari escrit en català: «Tel est le drame que doivent jouer, le "# 
de ce mois au Boulou, quelques amateurs de ce<e langue catalane que nous déclarons belle 
et riche sur la foi des Camboliu, des Alart, des Gouell.... tout en raillant ses rares adeptes. 
Nous louons sincérement ces messieurs du Boulou qui nous donnent, ce<e année, Joseph 
vendu par ses !ères, après nous avoir donné, en "+$*, la Passion de Nostre Seigneur Jésus-
Christ et nous souhaitons que leur hororable entreprise réussisse aujourd’hui comme elle 
réussit il y a deux ans». Ben segur que aquesta obra era una traducció de Bonaventura 
Quès de la peça italiana de Pietro Metastasio.
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pels ulls i per les oïdes, congregaven a centenars d’espectadors analfabets 
que coneixien el rossellonès com a llengua d’expressió oral, de relació, 
arrelada encara en les relacions familiars com a llengua privada, de 
veïnatge, de treball preindustrial. No oblidem que el teatre, al costat 
de la cançó política, els goigs, era en aquells moments l’art comunitari 
per exce#lència, un aparador signiScatiu de les societats, la forma de 
lleure potser més important. Malauradament la composició, direcció 
i Snançament d’aquests grups de teatre amateur, artesans, nascuts de 
la societat civil, de parròquies i seminaris han estat ben poc estudiades, 
no deixa de ser una realitat submergida. Com i quan preparaven els seus 
propis muntatges, qui els sostenia, qui dirigia aquestes obres? El nombre 
angoixant d’interrogants s’imposa.

Des de la primera meitat del segle XIX hi havia al Rosselló l’obligació 
de demanar permisos ^ per fer representacions de teatre al marge dels 
circuïts oficials, el principal dels quals era el Teatre Municipal, de 
Perpinyà. La persona o persones que organitzaven les representacions 
s’havien d’adreçar al batlle i després als sotsprefecte i si calia al prefecte 
del departament per obtenir-ne autorització. A voltes l’església també 
donava el seu parer. De vegades l’anada i vinguda de papers entre el 
batlle i el sotsprefecte o prefecte es convertia en un calvari. Alguns grups 
havien fet despeses en decorats, vestits, lloguer de locals i després se’ls 
denegaven els permisos per diversos motius. L’esforç no havia reeixit. 
Els permisos exigien locals segurs, obres i músiques decents, preus 
assequibles, horaris reglats. Al teatre no s’hi podien portar animals de 
companyia, nens de mamella, etc.

Aquests permisos administratius es poden consultar en els lligalls de 
la sèrie T dels ADPO a Perpinyà:

• ADPO LT ??X-??N (?T?X-?TLN). Tableaux des troupes ambulantes 
(noms, prénoms, surnoms, lieu de naissance, âge, domicile, emplois, 
appointements mensuels...; répertorie, ouvrages representés.

^ Vegeu el nostre treball, “Permisos i anuncis de representacions de teatre català 
religiós al Rosselló (segle XIX)”, Revista de Catalunya, .*, novembre !""!, p..""-..].

, Christine Tisseyre, Le théâtre municipal de Perpignan: un siècle de théâtre à 
Perpignan "+""-":"9, Perpinyà, Archives communales, .))-.
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• LT ??M Autorisations de jouer des pièces religieuses, des pièces 
d’amateurs: Bompàs: demanda d’un grup de persones per 
representar La venue du monde (sic) a l’església nova (?TNX); 
Cabestany, Le martyre de saint Fructueux (obra catalana, ?TJ?); 
Cornellà de la Ribera, La création du monde et La venue du Messie, 
peça catalana (?TNL); Elna, Robert, capitane des bandouliers ou 
l’homme vertueux (?TNX); Josep vendu par ses !ères (?TNX); Espirà 
de l’Aglí, Martyre de saint Julien et sainte Baselice (?T@N); Perpinyà, 
Chemin de la Croix (passe-lacet, directeur du théâtre moral et 
religieux de Limoux (?T@X); Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ 
(?T@@)@ a Perpinyà; RibesaltesN, representació feta pels actors del 
teatre de Perpinyà (?TML); Vinçà: La venguda del món (?TL@); 
Martyr de saint Julien (?TLN).
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“Liste generale de noms pour faire La Répresantasion de la Tragedie de la mort 
et passion de notre senyeur Jesus-Christ”. ADPO, .!^ EDT ,+

- En un paper que es va presentar al prefecte de Perpinyà pel tal que autoritzés 
la representació de la passió en aquesta ciutat (març de .+--) llegim: “il y a environs 
soixante personnes qui pendent six mois ont répétez deux ou trois fois par semaines la 
passion de Nostre Seigneur Jesus-Christ”. Se’n demanava autorització per representar-
la el Diumenge de Rams, Dijous Sant, a més d’altres dues representacions després 
de Pasqües i una darrere a beneSci del pobres. Cas que no es pogués fer al Teatre 
Municipal hi havia un espai alternatiu al Mercat dels Ferratges. Ben aviat trobem la 
negativa de les autoritats municipals per no autoritzar-la: “Je ne pense pas, monsieur le 
préfet que ce<e représentation puisse avoir lieu sans dommages pour la morale publique, et 
surtout sans porter a<einte à l’esperit religieux des habitants, qui sont fort peu habitués à 
etudier leur religion sur le théâtre.” També el bisbe i el vicari general trobaven aquesta 
representació “intempestive et injurieuse”.

] Aquesta sèrie conserva un oSci de l’Ajuntament de Ribesaltes de .+ de març de 
.+*,, escrit a mà, que recull les disposicions oScials que afectaven l’activitat teatral al 
Departament, la majoria de la S del segle XVIII. Es tracta de l’Arrêté concernant la Police 
des théâtres. Així per exemple el punt I de la disposició diu: “Il est défendu au Directeur 
du théâtre de faire annoncer aucunne répresentation théâtrale, est de rient changer à une 
representation annoncée, sens en avoir obtenu la permission a la Mairie”.

* Ens consta que a la biblioteca privada dels hereus de l’erudit i historiador Pere 
Ponsich es conserva la Tragèdia de Santa Perpètua, en català, en la qual també hi 
Sguren els noms dels actors i actores, els personatges. Malauradament no l’hem pogut 
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“A M. M. le suprefait et maire de la ville de Prades. Nous avons l’honneur 
de vous demander la permission de nous laisser faire La Répresantation de la 
Tragedie de la mort et passion de notre senyeur Jesús-Christ et de nous vouloir 
bien permaitre de nous reunir dans une maison si il se trouve a vos gré, pour 
apprandre tout le contenu de la di<e tragedie de la mort et passion de notre 
senyeur jésus christ jusque á la representation generale et publique et an se 
conformamt a vos volontes et an vous assurant nous sussigne la tranquilité 
pour les homes si dessús mancioné.

Nous serti'ons veritable la presente liste fait a Prades le " mai "+"*.
Jp. Rous, C. Bes , Blanc B[onavanture], Pierre Bes”.
En aquesta llista hi apareixen membres d’una mateixa família que feien 

diversos papers. Hi havia també el costum que cada actor s’aprengués 
només la seva pròpia intervenció. Això diScultava, a voltes, la substitució 
de l’actor quan per diversos motius mancava a la representació. Llàstima 
que el paper no indiqui quins personatges representaven aquestes 
persones. El drama de la passió exigia un gran nombre d’actors a escena. 
A voltes els papers femenins els adjudicaven a nois adolescents que encara 
tenien una veu feble i trencada.

Vincent Berdié  Marty Vidal
Josep Oliver, Sls  Joseph Rous
François Simon, cadét Pierre Bes, Sls
Ferreol Sors   Bartelemy Blanc
Lapedre   Gurce Sls
Gauderique Martÿ  Joseph Marty, Sls
Michel Pouig, obergiste François Sans

consultar a l’hora de confegir aquest treball. Igualment ocorre en una tragèdia francesa 
que s’havia representat al Co#legi de Jesuïtes de la Universitat de Perpinyà en la que hi 
Sguren els personatges i els noms dels actors:

- P. J. L. J. [Le Jeune]. Megabize, tragédie dédiée à son excellence Monseigneur le Márechal 
de Noailles, pair de France, grand d’Espagne. Chevalier des Ordres de sa Majesté et de 
la Toison d’or, capitaine de la première compagnie des gardes du corps, gouverneur des 
Comtés et Vigueries du Roussillon, Con(ent et Cerdagne, de la ville, citadelle et château de 
Perpignan, et de château de Saint-Germain- en-Laye, etc., commandant general des tropes 
de sa Majesté en Allemagne = par Messieurs les Écoliers du Collège Royal de la Compagnie 
de Jésus à Perpignan, le =février "*8#; à Tolouse, Rellier, .*^-, in ,º, !+ p.

- Sujet de la Tragédie.g Prologue en cinq intermèdes (^-!]). Et à la Sn: Personnages 
et noms des acteurs de la Tragédie. Personnages et noms des acteurs du Prologue
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Gauderique Rous  Josep Sors, cordier
Jean Noguez   Jaques Pouig
François Simon ainé  Valent Rous
Jaques Rous   Raÿmond Fabre
Antoine Petit  Onudre Rajaud
Antoine Laporte  Dejean Sans
Cosme Roca, Sls  Gauderique Brunet
Pierre Bes   Nicolas Clos
Bonavanture Blanc  Blaise Laporte
Louis Mandul  Jean Illes
François Bes   Xavier Avillach
André Gleÿses  Joseph Trigora
bomas Blanc, Sls  Onudre Dorandeu
Cosme Marçal  Pau Puig
Pierre Rous   Cosme Batchellerie
Eloy Rous   Pierre Valent Sobera
Michel Augé   Joseph Caulet
Antoine Jodre  Jaques Bernis
Michel Casanyes  Barrere, Sls
Charles Pont   Jean Gurce
Jenvier Roca   Fs. Laporte
Felix Saletes   Pierre Go$anegre
François Balande  Cazeles+

Escaile, Sls

+ No s’ha corregit l’ortograSa dels noms i cognoms.
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“Liste de ceux qui font partie a la Tragedie de saint Laurent”. ADPO, .!^ EDT 
,+. En aquest lligall, hem trobat aquesta llista de persones que fan els 
papers dramàtics en la tragèdia, sense cap més explicació complementària

Hyacinte Serda
Pierre Escaix
François Sale$es
Joseph Sale$es
Antoine Brest
Blaise Saillent
Gabriel Sicart
François Paret
Blaise Castell
Jean Sale$es
Jean Bte. Dillat
Jacque Julen
Simon Cazanobe
Josep Grimau
Bonafé, Jean."

A eH%(;C)"( )$ Z(!'( L-.,%"(g// 

La Tragèdia de Santa Eulària és una altra obra de teatre hagiogràSc de 
la qual se’n conserven diverses còpies. Aquesta tenia cinc actes, estava 
escrita en versos alexandrins. Eulàlia i Júlia, Slles de Liberio s’enfronten 
a Calfurnia que els duu al martiri en haver defensat la religió catòlica. 
Segons Chauvet aquesta peça fou executada per un grup de joves de 
Millars. Primer s’havia representat en aquest poble, més endavant a Elna 
i més endavant la volien fer a Perpinyà. Els actors, alguns dels quals eren 
familiars, representaven diversos papers:

Prosper Raynal, maçon, pour le prologue (la lloa) i el paper de Liberio

) La co#lecció Tolrà de Bordas al monestir de Sant Miquel de Cuixà conserva un 
manuscrit d’aquesta obra.

." No s’ha corregit l’ortograSa dels noms i cognoms.

.. Tret de l’article d’ Horace Chauvet, “La Tragèdia de Santa Eulària”, La Veu del 
Canigó, .).", p. ^+-^).
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Joseph Bedara, propietari (Moussou Donat)
François Prédal, cultivateur (Calfurnia)
Tixador François et Raynal François, cultivateurs (botxins)
Salvat Baptistin et Parazols François, cultivateurs (agotsils)
Erre Joseph, propriétaire (lo capità)
Angèle Alart, couturière (Eulalie)
berèse Prédal, coutirière (Julie).!

.! No s’ha corregit l’ortograSa dels noms i cognoms.
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Els noms del tipus guill de la Costa 
Vermella i de la marina empordanesa 

com a clau per al reconeixement 
d’indrets amb aixaragallaments  

als territoris catalans

X6B%4> P36(6& B62334, J:6( T:>2 D:(6/6, 
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En l’àmbit territorial de la Costa Vermella (Rosselló) i la marina 
empordanesa, Joan Coromines va recollir, dins de l’entrada guill de 
l’Onomasticon Cataloniae, un seguit de descripcions que ofereixen 
una informació extraordinària sobre un tipus de designació geològica. 
Gràcies a les seves deSnicions i exemples s’entreveu una relació del nom 
català amb indrets amb substrat rocós amb formes cantelludes i/o amb 
la presència de vetes o Slons mineralitzats. 

Etimològicament, Coromines relaciona aquest nom amb formes 
castellanes amb guij- que emmenen, contràriament i, fins i tot, 
sorprenentment, a morfologies llises o arrodonides. En aquest treball 
volem donar compte que a nivell geològic també es detecten topònims 
amb guill-, que si bé semblen concordar amb la presència de co#luvions 
angulosos –a voltes també a#luvions– i, Sns i tot, en algun cas, amb la 
presència de mineralitzacions, solen correspondre’s de forma més clara 
(i, a vegades, d’una manera contundent) amb àmbits aixaragallats: 
Guilleteres/Guillateres a Dòrria i All; Guilloteres a Campdevànol; o 
Noguilla i Noguilles a Arcavell i Artedó. És per aquest motiu que apuntem 
que sembla que en determinats indrets aquest terme també hauria pogut 
prendre un valor de signiScació geocindinonímica (nom indicatiu d’un 
procés geològic perillós).

Paraules clau: Toponímia, geologia, SsiograSa, guill.
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La interpretació del sentit de molts termes –tant noms comuns com noms 
propis– es caracteritza sovint per estar obert simultàniament a dos o 
més valors de signiScació diferents (Planas et al. !".+). Succeeix, però, 
que sovint la interpretació més habitual que s’efectua de molts d’aquests 
noms sol correspondre a l’accepció més difosa i general d’un sol dels seus 
sentits –aquest fenomen passa, sobretot, quan es tracta de noms propis, 
quan ja s’ha enterbolit o perdut el lligam original de signiScació entre 
el lloc i el nom–. 

És en aquest darrer context quan, de vegades, furgant en el sentit local 
o comarcal d’algun mot i efectuant un treball encaminat a observar sobre 
el terreny la seva correspondència paisatgística, s’obre un interessant 
horitzó que pot permetre trobar noves explicacions a topònims connexos 
però susceptibles de controvèrsia. Això és el que passa, per exemple, amb 
un valor de signiScació molt especíSc i regional que presenta el terme 
guill –identiScable tant en la comunicació verbal com en la toponímia 
de la Costa Vermella rossellonesa i de la marina empordanesa–.

6 012& )$. '"*-& >65?? %$.(5"1!('&  
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L’accepció més difosa del mot guilla correspon a la variant nord-oriental 
del nom del mamífer Vulpes vulpes –altrament conegut com a guineu, 
guinarda o rabosa–. De fet, l’hàbitat d’aquest animal, sobretot els forats on 
s’amaga, sovint ha estat motiu de designació: cau de la Guilla –o Guilles– 
(a vegades amb la variant catau) a Roses, Arbúcies, Biure, etc. El mot 
Guilla –o la seva regressió guill (s’esmenta a Banyoles, segons el DCVB-e)– 
també és utilitzat per qualiScar algú d’astut o traïdor; o, igualment, per 
referir-se a alguna de les altres característiques del mamífer –com la 
brutícia: anar brut com una guilla–.

Per al cas del mot català guineu, Coromines (OnCat IV, *^,) apunta 
que té el seu origen en el nom germànic femení WINIDHkLD; així 
mateix, per a guilla, indica que també es correspon amb un nom de dona 
germànic WISkLA o WISkLl –noms poc corrents, però ben estesos en 
la Catalunya comtal: Winidhild (Guinidilda o Guinedell) d’Empúries 
fou la muller de Guifré el Pilós, o Wisila (Guisla) fou la muller de 
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Guifré II de Cerdanya–. Coromines, així mateix, també remarca que la 
designació d’aquest animal a partir d’un nom de persona –a manera de 
personatge astut o traïdorenc– no és exclusiva del cas català; en aquest 
sentit assenyala el francès renard o el basc luki i azeri (de LUCIUS i 
ASINARIUS).

A T.'%$& )$&";!(5"1!& )$. '"*-& >65??

A part dels noms a#lusius al mamífer guilla o al nom de persona, i centrant-
nos pròpiament en el territori de la Costa Vermella i el proper al Cap 
de Creus, s’endevina que encara existeix almenys una altra accepció del 
terme guill. Aquest distint valor de signiScació no només és usat en la 
parla comarcal d’aquest territori sinó que també, força sovint, es retroba 
en textos escrits.

L’aparició escrita d’aquest mot es pot localitzar, per exemple, a l’Acta 
de &tació (castell de la Garriga, Roses) de l’any .,*], on es pot llegir: 

«(...) han posat altra ,ta junt y a la part de solixent de un guill 
de pedres grosses que es a cent passos poch mes o menos a la 
part de tramuntana de un casalot que es cerca de dit mas Isern 
a la part de migdia, la qual ,ta y guill de pedra serveixen per 
la divisió dels dits termes». [la negreta és nostra]. Font: AHG 
Castelló .,*]. Notaria Pastell (Plujà !".^, !,).

També dins de l’obra Els homínids a Roses on, en referir-se a la matèria 
primera utilitzada per a la fabricació de les eines lítiques, diu el següent:

«La matèria primera. Podem dir que per la confecció de les eines 
es van fer servir diverses roques però l’única que ha arribat en 
condicions per poder aSrmar que és tallada per la mà de l’home és 
el quars i amb menys proporció la quarsita. L’àrea per la selecció 
de la matèria destinada a la producció d’utillatge és de caràcter 
secundari, provinent del paleoentorn primari, concretament de 
la serra de Rodes. El quars, la quarsita i el cristall de roca es 
troba en les betes ,lonianes i els guills d’escassa potència, però 
força abundant a la zona, que es formaren entre els blocs de 
granit, gneis i pissarra, separant-se dels blocs per les ,ssures 



..]

!"#$%& '(")"*, +,") -,&., +,&/$ 0,&,1$)"* 2 '%&% 3"#"&&,

i línies que hi ha en el seu interior». [sic; tot i que la negreta és 
nostra]. Font: Els homínids a Roses (Canton !""+, .)).

Igualment, aquest mot queda inclòs dins de textos de planiScació 
urbanística; aquest és el cas dels Criteris ambientals per a la revisió del 
PGOU del Port de la Selva, on es pot llegir:

«Geomorfologia i paisatge

A la zona de Rabassers, el camí marca el límit entre sectors 
parcialment conreats i paisatges feréstecs que avisen de la 
proximitat al mar, atès els modelats inZuenciats pels aerosols 
marins. És un dels exemples més característics de paisatge 
interior del sector septentrional, amb petits prats envoltats de 
petits turons rocallosos amb formes molt agudes fruit de l’erosió 
dels esquists. Les petites crestes rocalloses, sovint formades 
per ressalts que formen els dics de pegmatita o de quars; 
són els anomenats guills. També la duresa de la quarsita de 
Rabassers dona petits crestons que destaquen en el paisatge 
i el color gris-blavós». [La negreta és nostra]. Font: Criteris 
ambientals per a la revisió del PGOU del Port de la Selva (Estudis 
i Projectes Empordà SL !""!, !"-).

O al Pla especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable de Palau-
saverdera. Anàlisi del medi de Palau-saverdera, on Sgura:

«Recursos miners

Existeixen dues pedreres, ara inactives, que en el seu moment 
varen explotar els dics de quars que aZoren entre la granodiorita, 
del qual se’n feia un ús com a àrid per a infraestructures viàries.

La pedrera més visible es troba a cavall dels termes de Palau-
saverdera i Roses, al paratge dels Guills, i està representada per 
tres fronts arrenglerats amb la direcció del ,ló. L’altra pedrera 
està per sobre de la urbanització Mas Isac i només presenta un 
front». [La negreta és nostra]. Font: Pla especial de regulació dels 
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usos del sòl no urbanitzable de Palau-saverdera. Anàlisi del medi de 
Palau-saverdera (DEPLAN !"",, !]).

Després de llegir aquests textos es percep clarament que el sentit 
que en aquest àmbit territorial pren aquesta paraula té relació amb la 
geologia; en concret, amb dos tipus molt especíScs de roca que aZoren 
en aquest sector: el quars. i la pegmatita!. Aquest fet queda, així mateix, 
constatat en El Parlar de Pau (Alt Empordà) a la dècada de ":$,-*, (II), on 
Josep Comes recull la signiScació relacionada amb el quars:

«guills (*)   [gíms]

Rocs o roques de quars. 

. Quars comú (DdG, ,)+): mineral, varietat del quars que, per les seves 
característiques, no és usat en joieria, i que es presenta en 
cristalls d’hàbit prismàtic hexagonal amb dos romboedres 
de desenvolupament equivalent, els quals aparenten una 
dipiràmide hexagonal, com en els jacints de Composte#la; no 
presenta gran nombre de facetes que tenen cristalls de roca; 
és freqüent en tota mena de roques Slonianes, eruptives i 
magmàtiques (vegeu la imatge .). Quars Slonià (DdG, ),+): 
quars que omple els filons meta#lífers, que es troba a les 
pegmatites o que té un origen hidrotermal; sovint és zonal, 
amb un fort enterboliment causat per les inclusions líquides.

! Pegmatita (DdG, +-,): roca ígnia que havia estat deSnida per Haüy com a granit 
gràSc, i ara per Haidinger com a fàcies molt granada d’una roca ígnia, de cristalls 

automorfs, de grans dimensions, que hom troba com a masses 
tabulars (Slons, dics), lentilles, pipes, etc. Ordinàriament hom 
la troba associada als granitoides i a les migmatites, vers la 
perifèria del plutó; en aquest cas, els minerals essencials són 
els mateixos del granit: quars, feldspat (microclina pertítica), 
mica, esp. la moscovita, la qual presenta concentracions 
d’elements poc freqüents, terres rares i elements radioactius 
(U, b), Li, etc., i minerals com albita, espodumena, tantalita, 
lepidolita, Zogopita, topazi, beril, maragda, turmalina; hi ha, 
així mateix, pegmatites de tipus sienític que contenen calcita, 
minerals radioactius i sulfurs, i pegmatites ultrabàsiques, que 
contenen minerals de platí (vegeu la imatge !).

Imatge .. Cristall de 
quars del Montseny. 

FotograSa: Nofre 
Planas.

Imatge !. Pegmatita del 
Rimbau. 

FotograSa: Nofre 
Planas.
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Han fet saltar els guills amb una barrinada». 
*Si un mot no ha estat recollit al DCVB es marca amb un 
asterisc a la dreta guill (*).

Font: El Parlar de Pau (Alt Empordà) a la dècada de ":$,-*, (II) 
(Comes .))+, ^* )̂. 

O a l’obra Estudi del cap de Creus. La Costa, on Arnald Plujà recull 
la significació relacionada amb la pegmatita –també situa la seva 
fossilització en la toponímia (amb dos exemples) –:

«GUILLS

Argot local donat als blocs pegmatítics que sorgeixen aïllats entre 
la verdor de les muntanyes o bé que aZoren entre els espadats 
esquistosos i destaquen de lluny per la diferent coloració amb el 
terreny circumdant.

PORT DE LA SELVA: els Guills, sector E.
ROSES: Costa i cova dels Guills, sector M».
Font: Estudi del cap de Creus. La Costa (Plujà .))], .*.). 

N D-C $! #( )"% f1(! =1%12"!$&

Joan Coromines, al Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana, també va efectuar aportacions molt interessants sobre aquest 
terme –i, lògicament dels indrets que toponímicament han fossilitzat 
el mot–. D’entrada, el mestre indica que es tracta d’un tipus de pedra 
cantelluda –que punxa i fa mal al caminar-hi al damunt, perquè té 
arestes agudes–. Igualment, li associa un mateix origen que el dels termes 
castellans guijo i piedra aguija –llatí vulgar PET` AQUnLEA ‘pedra 
punxeguda’. 

«nom comarcal d’una espècie de pedra aguda o mineral 
trencadís, probablement del mateix origen que el cast. guijo 

‘roc, palet’ i cast. ant. piedra aguija id., o sigui del ll. vg. PET- 
AQU.LEA ‘pedra aguda’, derivat de AQUnLEUS ‘agulló, Sbló 
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Els noms del tipus guill de la Costa Vermella i de la marina empordanesa

(variant de ACULEUS id.), nom del caminant (...)». [La negreta 
és nostra] (DECat IV, *^!). 

Coromines, a part d’indicar que no tenia registre que es fes servir 
a cap altre indret que a la Costa Vermella i a la marina empordanesa, 
també assenyala que no té constància que anteriorment l’hagi recollit 
cap altre lexicògraf; així mateix, recull alguns indrets que presenten 
aquest topònim i altres explicacions complementàries locals del 
terme: cromatisme –blanquinós o blavós–, característiques especials 

–pedrenyal: pedra foguera–, morfologia –cantelluda–, coincidències 
litològiques –quarsites, pegmatiques o Slons mineralitzats; tot i que en 
el cas de Banyuls, on li explicaren que són rocs calcaris, creiem que a 
nivell litològic podria ser que els informants confonguessin la calcita 
amb el quars (per un cromatisme semblant)–.

«No em consta bé que s’usi enlloc més que a la marina empordanesa 
i a la Costa Vermella rossellonesa. Al Rimbau d’Argelers me’l deSnien 

«espècie de roc, esberla i salta als ulls», concretant que sol ser més o 
menys blanquinós; en efecte i allà damunt hi ha un pedregós serrat que 
en diuen Els Guills Blancs [vegeu les imatges ^ i ,]; igual a Cotlliure; a 
Banyuls m’explicaren que són rocs de calcari; crec que alguns, poc arrelats 
en el país, ho deformen a grill (i també vaig anotar un Roc de Grill en el 
terme d’Argelers, amb un mas del mateix nom a sota, i vaig veure-hi una 
grossa penya blanca); a la valleta de Cerbera de la Marenda hi ha la font 
del Guill, amb el mateix paisatge. Mot desconegut ,ns ara: no crec que 
l’hagi recollit cap lexicògraf, i no n’he llegit altra dada escrita que en el 
llibret de Senyes de la Costa del Cap de Creus, del patró cadaquesenc B. 
Batlle (anys .++!-)-). Barquejant per allà m’explicaven que prop de la punta 
del Cap tot el mineral és pedra «guillosa», dolenta: «tot és guill, o guill 
foguer», aclarint el segon com a «pedrenyal» (‘sílex’ em sembla) [vegeu la 
imatge -]; però també a la ratlla del Port de la Selva hi ha la Canal Guillosa. 
A Cadaqués: «és roc cantellut», «pedra blanca, sovint, altres cops blau-
fosca» (quan és ferruginosa), a diferència de la lloseta o pedra llosana, que 
se li oposa, la qual negreja, aquesta abunda més a l’interior del terme, cap a 
Maidéu per exemple; però també hi ha gíls cap dins, com ho són els Caus de 
Puigcarallot (que ja es veien blancs de lluny). D’aquí el NL de Guillola, veral 
i grossa entrada de mar, anant de la vila cap a la punta del Cap (entre Jonquet 
i Colera). A la Costa de Roses només vaig anotar algun Guill toponímic». 
[La negreta és nostra] (DECat IV, *^!).
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Imatge ^. Grans blocs blanquinosos de pegmatita entre les vinyes 
del Rimbau (el Rosselló) –al sector proper als Guills Blancs i al còrrec 

de les Pedres Blanques–. FotograSa: Nofre Planas, any !".).

Imatge ,. Dic de pegmatita entre les vinyes del Rimbau (el Rosselló) 
–al sector proper als Guills Blancs i al còrrec de les Pedres Blanques–. 

FotograSa: Nofre Planas, any !".).
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Els noms del tipus guill de la Costa Vermella i de la marina empordanesa

També és força interessant remarcar que, en alguns d’aquests indrets 
–Coromines indica a Colera i Palau-saverdera–, el mot igualment pot 
prendre un valor de signiScació de ‘mineralització’, en un sentit de ‘Sló’ o 
‘veta’ –i això potser es podria deure al fet que parlem d’uns llocs on aquests 
materials han estat històricament explotats com a pedreres (vegeu la 
menció que hem recollit anteriorment, dins de l’epígraf ^, referent al Pla 
especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable de Palau-saverdera. 
Anàlisi del medi de Palau-saverdera )–.

«Alguns li donen el sentit de ‘,ló’, ‘veta’: així ho vaig apuntar a 
Colera, i a Palau-saverdera semblaven distingir-lo del mot veta, 
usant aquest per a la pedra més llisa (una veta de marbre, que 
justament en trobarem una en el Còrrec de Veta-Negra) i guill per 
a la de caràcter metà#lic: i em parlaren d’una «Mina dels Guills» 
en dos llocs (crec diferents): .)-+, .)-), .)],». [La negreta és 
nostra] (DECat IV, *^!).

Imatge -. Dic de pegmatita a la cala Jugadora del Cap de Creus (Alt 
Empordà). FotograSa Xavier Planas, any .))].
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Després de tota l’exposició, Coromines acaba decantant-se per indicar 
que, sigui quina sigui l’explicació del signiScat de guill –pedra aguda 
o mineralització–, presenta la mateixa etimologia que el castellà guijo, 
guija i guijarro. 

«Tant pedra cantelluda com el !ló ferrís els convé semànticament 
l’etimologia del cast. guijo, guija, guijarro. Per a la demostració d’aquesta 
bastarà remetre al DCEC (GUIJA). Deriv.: +Guillós. Guillola (supra)». 
[La negreta és nostra] (DECat IV, *^!).

Malgrat aquesta consideració lingüística, a nivell geològic es constaten 
algunes apreciacions i diferències entre els valors de signiScació del terme 
català i dels castellans que convé posar en relleu. D’entrada, remarquem 
que les deSnicions dels guills catalans, donades per la gent del territori, 
fan referència a “pedres amb formes cantelludes” –en uns casos, és així 
justament com els informants els descrivien; mentre que en altres (quan 
feien esment a mineralitzacions) anotem que també es pot sobreentendre 
una angulositat de la pedra, ja que la morfologia resultant de l’explotació 
d’un Sló o veta en una pedrera és marcadament cantelluda–.

En canvi, les deSnicions que el Diccionario de la lengua española de 
la Real Academia Española (`E) recull per a guijo, guija i guijarro 
emmenen sempre a formes llises, arrodonides o, Sns i tot, rodones:

«Guijo. de guija. .. m. Constr. Conjunto de piedras redondeadas 
de pequeño tamaño que se emplea para consolidar y rellenar los 
caminos. !. m. gorrón (espiga en que termina un eje). ̂ . m. desus. 
Pequeño canto rodado» [la negreta és nostra] (Diccionario de la 
lengua española de 7E, h$ps://dle.rae.es/?id=DgIqVCc). 

«Guija. Del ant. aguija. .. f. Piedra lisa y pequeña que se 
encuentra en las orillas y cauces de los ríos y arroyos» [la 
negreta és nostra] (Diccionario de la lengua española de 7E, 
h$ps://dle.rae.es/?id=DgIqVCc). 
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«Guijarro. De guija. .. m. Pequeño canto rodado» [la negreta 
és nostra] (Diccionario de la lengua española de 7E, h$ps://dle.
rae.es/?id=DgIqVCc). 

En conclusió, doncs, s’observa una diferència considerable entre les 
morfologies dels clasts implicats en aquestes deSnicions. És a dir, que 
mentre que els guills de la Costa Vermella i de la marina empordanesa fan 
més aviat referència a clasts angulosos –com ara l’italià ghiaia / guiaia/–, 
les formes castellanes guij- ens emmenen preferentment a formes pelades, 
en el sentit de llises i amb vores arrodonides –el que correspon, també, 
al català còdol–.

P c" *1' 3(#$% (.'%$& '1*4!"2&  
(2> .( M1%2( >65??-h

Coromines (DECat IV, *^!) va deixar apuntat que no tenia constància 
que el mot guill existís en altres indrets de terres catalanes.

«No asseguro que no existeixi el mot en altres comarques, ni 
ho puc a,rmar, per més que a Castalla hi ha un Collaet dez GilE, 
a la Serra de Maigmó, i em va semblar entendre que es referien 
a pedra, però no ho vaig poder aclarir i després no m’ha vagat 
(¿seria un NP?)» [la negreta és nostra] (DECat IV, *^!).

Tanmateix, igualment va indicar que Alcover-Moll (DCVB-e) sí que 
recollia un mot local un pèl semblant, guillo, a Gandesa –amb el sentit 
de “terra blanca molt dura”–. 

«De tota manera AlcMoll troba a Gandesa guillo «terra blanca 
molt dura», potser forma mossàrab del mateix mot» [La negreta 
és nostra] (DECat IV, *^!).

Guillo m. «Terra blanca, molt compacta i dura, difícil de 
treballar (Gandesa)» [La negreta és nostra] (Alcover-Moll 
DCVB-e).

Per tant, doncs, tenint present les dues variants signiScatives dels guills 
de la Costa Vermella i de la marina empordanesa –pedra cantelluda i 
mineralització–, també la possible variant gandesana guillo –amb una 
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signiScació diferent: terra blanca molt dura–, així com les matisacions 
del sentit dels mots castellans amb guij- –que reporten a formes llises 
o arrodonides– no semblaria desencaminat sospitar que en l’àmbit 
territorial de parla catalana aquesta arrel hagués estat més fructífera. 
Amb el ben entès, així mateix, que tampoc s’hauria de descartar que 
hagués pogut presentar altres variants del seu valor de signiScació, Sns 
ara no detectades.

En aquest sentit, a zones de muntanya –com al Pirineu–, volem deixar 
constància de l’existència de topònims que sospitem que ens alguns casos 
podrien conduir a aquest mateix radical. A continuació en presentem 
alguns casos:

Les Guilleteres d’All –Esterregalls de les Malveres– (Cerdanya)
El paratge es caracteritza per la presència de xaragalls (badlands) sobre 

materials miocènics poc cohesius –fruit de l’antic desenvolupament 
d’un con a#luvial en el marge nord de l’antic estany que durant el Miocè 
ocupava la depressió de la Cerdanya–. La part inferior de la sèrie es 
caracteritza per la presència de materials més angulosos – graves amb 
poc transport– mentre que, a mesura que ens acostem a la part superior, 
les successions a#luvials van prenent forma de cossos constituïts per 
conglomerats i lutites (vegeu la imatge ]). 

La formació de xaragalls és creada per l’aigua d’escolament que va 
arrossegant els materials a#luvials que es troben en aquest indret; no 
obstant això, l’origen d’aquests espectaculars morfologies rau en antigues 
explotacions auríferes –també de magnetita– associades a aquests 
sediments. A la Cerdanya, almenys ja durant el període ceretanoibèric 
i amb molta intensitat en temps dels romans, moltes de les formacions 
de xaragalls sobre materials miocènics havien estat propiciades per la 
mà de l’home per a l’explotació aurífera (Olesti et al. !".,). El sistema 
d’explotació consistia en l’erosió dels dipòsits aurífers mitjançant diverses 
tècniques de rentat, que podien anar des de la canalització d’aigua per 
rentar sorres i argiles (arrugia) Sns al desmunt de grans volums de 
sediment mitjançant la construcció de galeries i pous i la inundació dels 
mateixos mitjançant l’aigua a pressió (ruina montium) (Mangas i Orejas, 
.)))); posteriorment l’or era obtingut per decantació i Sltratge. 
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Les Guilloteres (Campdevànol, Ripollès)
Coincideix amb un paratge localitzat entre els nuclis de Pruners i 

Xoriguera (Ripollès) on es poden reconèixer sobre el terreny morfologies 
d’incisions torrencials amb xaragalls i inestabilitats de vessant (vegeu la 
imatge *), que afecten unes margues grises del Lutecià inferior (Eocè) 

–sediments marins corresponents al rebliment d’un antic braç de mar 
obert, en aquell període, cap a l’Atlàntic–.

Imatge ]. Reguerons afaiçonats per l’aigua a les Guilleteres d’All –
indret també conegut localment com els esterregalls de les Malveres– 

(Cerdanya). FotograSa Xavier Planas, any !".). 

Imatge *. Incisions torrencials i inestabilitats a la conca i vessant 
superior de les Guilloteres (Ripollès) –ressaltades amb la traça 

discordant–. Font: Superposició de la imatge del vol de l’any .),] 
amb la cartograSa de !".! de h$p://www.icc.cat/vissir/
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Les Guilleteres (coma de Dòrria, Ripollès)
Correspon a un sector, localitzat a l’alta vall de Dòrria (Ripollès), 

on es poden reconèixer sobre el terreny unes antigues morfologies 
d’inestabilitat de vessant que afecten tant a co#luvions com a antics 
materials glacials (vegeu la imatge +).

La Noguilla (Arcavell, Alt Urgell)
És una partida situada a la part baixa de la gran esllavissada d’Arcavell 

(Alt Urgell). En aquest sector el barranc d’Arcavell –provinent de Voloriu– 
ha erosionat els co#luvions d’aquesta massa, provocant trencaments del 
terreny i propiciant esllavissades secundàries i corrents d’arrossegalls 
(vegeu la imatge )). Antigament aquest barranc podria haver rebut el 
nom d’Ortonedin o d’Ortoneda (Planas et al. !".+)–.

Imatge +. Inestabilitats de vessant a les Guilleteres de la coma 
de Dòrria (Ripollès) –remarcades amb traçat continu–. Font: 

Superposició de la imatge del vol de l’any .),-] amb la cartograSa de 
!".! de h$p://www.icc.cat/vissir/
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Les Noguilles (Artedó, Alt Urgell)
La partida de les Noguilles a Artedó (Alt Urgell) se situa coincidint 

amb el marge esquerre del barranc d’Artedó –vessant on es 
localitzava antigament aquesta població (Planas i Gascón !".!). 
Geomorfològicament, els co#luvions dels marges que limiten el barranc 
d’Artedó, al peu d’aquesta població, presenten diverses morfologies 
d’inestabilitat de vessant, més o menys actives encara avui dia. Aquestes 
morfologies són visibles a la zona de les Noguilles en forma reptacions i 
d’aixaragallament remuntant (vegeu la imatge .").

Imatge ). Dins del cercle: morfologies d’inestabilitat de vessant 
afectant els co#luvions de la gran esllavissada d’Arcavell en el sector 

de la Noguilla (Alt Urgell). FotograSa Xavier Planas, any !".*. 
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Efectuant una comparació entre tots aquests indrets –conjuntament 
amb altres com Guils del Cantó, Guils de Cerdanya, pic de Peyreguils, 
etc.– es detecta que tenen unes característiques paisatgístiques 
comunes: la presència de formacions geològiques afaiçonades per l’aigua 
d’escolament superScial; és a dir, amb destacable presència de xaragalls.

R =1!5.-&"1!&

Hem observat que el mot guill, o topònims situats dins de la seva esfera, 
poden presentar una àmplia ambivalència. En aquest sentit, molts 
d’aquests noms han estat interpretats a partir del nom del mamífer Vulpes 
vulpes (guineu), mentre que altres, Sns i tot, han estat interpretats com a 
antropònims d’origen germànic –relacionats amb WISkLA o WISkLl–. 
Així mateix, també hem recordat el diferent valor de signiScació geològic 
que igualment encara presenta aquest mateix mot entre la gent de la 
Costa Vermella i la zona propera al Cap de Creus.

Imatge .". Contorn remarcat i amb Zetxes: morfologies 
d’inestabilitat de vessant afectant els co#luvions del marge dret del 
barranc d’Artedó al sector de les Noguilles (Alt Urgell). FotograSa 

Xavier Planas, any !""*. 
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Per a aquest últim cas, i partint principalment dels detalls que en va 
recollir Joan Coromines a l’Onomasticon Cataloniae, així com de les seves 
eventuals relacions amb altres mots castellans amb guij-, podem aSrmar 
que a nivell geològic s’entreveuen actualment almenys tres matisos del 
valor de signiScació: .) pedra angulosa, !) mineralització i )̂ còdol amb 
formes pelades (llises o arrodonides) –a part d’una eventual variant 
gandesana, guillo, amb el sentit de “terra blanca, molt compacta i dura, 
difícil de treballar”–. 

El variat espectre del valor de signiScació d’aquest mot fa sospitar 
que el ventall de signiScats del radical guill- encara podria haver estat 
més ampli. En aquest sentit, després d’efectuar una anàlisi SsiogràSca-
toponímica comparativa d’un seguit de paratges pirinencs que semblen 
incloure aquest segment detectem unes característiques comunes: la 
presència de formacions geològiques afaiçonades per l’aigua d’escolament 
superScial; és a dir, amb una destacable presència de xaragalls. Partint 
d’aquesta base, volem fer-nos expressament ressò de la possibilitat que 
el terme guill hagués evolucionat, en determinats indrets, cap a una 
signiScació geocindinonímica –essent un “geocindinònim” un nom de 
lloc indicatiu d’un procés geològic perillós^o.

Cara al futur, doncs, volem apuntar la conveniència que, fent ús de 
tècniques d’anàlisi SsiogràSca-toponímica comparativa, s’analitzin amb 

^ La consciència que hi ha possibilitats d’acció per fer front a les catàstrofes, naturals 
o socials relacionades amb desastres, va fer néixer una nova disciplina: la geocindínica 
(Dargone i Dars, .)))). Per tant, la geocindínica és la disciplina que estudia els perills 
i agrupa tots els aspectes de les ciències que estudien els riscos. Tot i que a l’inici 
la seva implementació va ser essencialment en territori francès, progressivament 
s’ha estès amb èxit a Europa i al món. En aquest context, el terme cindínic (grec 
kyndinos ‘risc, perill’) ja va ser encunyat a la dècada dels anys vuitanta del segle passat 

–proposat per l’ACADI el .)+*–. Així mateix, els geògrafs físics també van formular 
el terme geocindínic per anomenar especíScament els perills que s’emmarquen dins 
de l’àmbit de l’estudi de la conSguració de la superfície de la Terra i en la distribució 
dels fenòmens que l’afaiçonen –perills que tenen implicacions geomorfològiques– 
(Faugères, .)).). En aquest context tècnic, doncs, Planas (!".*) va proposar el 
neologisme cindinònim per anomenar els topònims que estan relacionats de manera 
directa o indirecta amb els fenòmens naturals perillosos. Així mateix, per referir-
nos i remarcar millor els topònims relacionats amb els fenòmens que s’inscriuen 
pròpiament en les transformacions naturals de la Terra, sempre serà més ajustat parlar 
cientíScament de geocindinònim; tot i que, naturalment, de forma co#loquial també 
podrem enraonar de toponímia del risc geològic.
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el detall que correspongui altres topònims formats sobre la base de l’arrel 
guill- (Guilleria, Guilleries, Guillera, Guillerderes, etc.), a S d’observar si 
s’ajusten a alguns dels valors de signiScació assenyalats al llarg de l’article, 
o bé, Sns i tot, si introdueixen algun matís o particularitat semàntica 
diferenciada. 
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Consideracions sobre els noms antics 
dels rius Tec i Tet
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Pres de l’Encyclopédie de l’Arbre Celtique :

Telis - Petit (euve voisin du Tichis (le Tech), il fut mentionné par Pomponius 
Mela (Description de la Terre, II, #) comme étant situé sur le territoire des 
Sordones, non loin de Ruscino (Château-Roussillon, Perpignan) et d’Eliberris 
(Elne). Il s’agît d’un petit (euve des Pyrénées-Orientales qui pourrait être la Têt. 
C’est ce même (euve qui fut mentionné par le nom de Rhoscynus par Aviénus 
(Rivages maritimes, v. #$,).

Una referència ibèrica de TICHIS, la trobem en llegendes de monedes 
i en diversos recipients: AUN-TIKI; KESE-TIKI. En ploms: BIUR-TIKI; 
BODO-TIKI i escrit sobre roca a Oceja (part francesa de Cerdanya) 
TIKIR i altres noms TIKIRS amb la idea de “PETIT”, en basc ‘tiki, txiki’. 
El riu Tec seria el “Riu Petit”. Descarto que ‘tiki’, “xic”, provingui del llatí 
‘ciccum’ com alguns lingüistes apunten que és una membrana que separa 
els grans de fruita de la mangrana. 

TELIS, més tard TET
Les referències etimològiques són femenines (potser amb l’article 

LA ja s’hi pensava). A Andión, Navarra, en una estela llatina està escrit 
el nom d’una dona CALPURNIA URCHATELLI que és un cognom 
indígena, i en un pes de teler BIUpTETEL probablement el nom de la 
Sladora. Javier Velaza comunica que el suSx ‘-tel’ és marca femenina. 
En basc ‘andere’ vol dir “dona”, procedent d’un antic ‘andele, antele’. 
Fa pensar que és un nom d’origen mediterrani del grec qHrH thëlë 

“mamella, mugró” que com adjectiu té un sentit femení de “delicadesa, 
agradable, dòcil, pacíSc”. La TELLUS romana és la deessa de la terra, 
‘tersa tellus’, la de les forces te#lúriques.

En grec qsrstuv ‘thelemón’ és epítet de “beguda” respecte a les 
aigües d’un riu, si es pot beure és “potable, bona“. Trobem escrit TEL 
en iber sobre roca TELEUZGA a Oceja i TELUNE escrit sobre plom 
al Grau de Sagunt junt amb els noms IUNSTIR i GUDUR que són 
elements religiosos. Entenent la procedència femenina de “tel” com a 

“mamella” no fóra estrany que el riu TELIS es traduís a TET(A).
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Aquest riu també va ser anomenat “sordons” i “riu de Roscino”. Els 
sordons eren l’ètnia dels habitants del Rosselló i també d’una part de la 
ribera de l’Ebre. Crec que fa referència a “sòrdid”: “escombraries, brutícia, 
persona fosca, maldestra” recollit en castellà “zurdo”, el diccionari llatí 
especiSca que són persones vestides de dol, de negre i que en germànic ha 
donat ‘swart’ “negre” (schwarz). Representaria a un co#lectiu de persones 
que treballarien en feines brutes, potser “minaires”. En grec wxyz (söri) 
és el “nom d’un mineral, que seria sulfat de ferro” o ‘soro’ pel que fa a 

“funerals”, segons indica Chantraine.
Sobre Roscino o Ruscino tenim el nom del “rusc”, un “abell” (ruche). 

Rusca és “alzina” en gal. El suro es feia servir per fer ruscos. El nom 
d’alzinar no el trobo escaient com a topònim d’una ciutat ibèrica.

Joan Coromines informa que Beziers era BETERRE de ‘bide-err’ en 
basc “població del camí” igual que BEDERS i ERR, antic ‘ezer>eker’ 
(eki.err) “lloc de sol, solana”, a la Cerdanya. Així, el nom de Ruskino 
procediria de *ERR OSKI<RUSKI “poble protegit, tancat”, ‘oskol’ en 
basc és “closca” i ‘oski’ calçat antic, esclop que descriuen protecció. ‘Oska’ 
el trobem escrit a la gerra de la Joncosa de Jorba i ‘e{e en diversos escrits. 

Per una altra part, tenim el riu “LA BASSA” un aZuent de la Tet 
que desemboca a Perpinyà i que passa per Toluges. TOLO i OLO són 
hidrònims que ha donat “toll”. En tenim constància en iber de TOLOBI i 
BAITOLO (Badalona) que són ciutats anunciades per Mela, TOLOSA i 
LABITOLOSA tenen la mateixa arrel que TOLUGES “població del Toll, 
de la Bassa. OLO era el nom indígena iber de l’Ebre i ho trobem escrit 
com OLORTIKERS i OLOZORTIN. 

Resta el nom de Perpinyà que no és hidrònim, però és la capital i on 
s’ajunten els dos rius. Sembla un nom personal d’un tal *PERPINIO de 
procedència llatina, però també podria ser de procedència ibèrica. En iber 
s’escriuria BERBIN. Existeix una moneda amb llegenda BEpSA població 
que la situen en zona narbonesa incerta i també hi ha una seqüència 
escrita BERBI-ZITIR en un plom de València i així com altres noms 
com IANBIN, TASBIN, ISKEpBIN i ADINBIN, on el formant ‘bin’ és 
ben palès. El pas de b>p el trobem ja en escrits grecs de l’època ibèrica: 
Basped[ <Basbete. 

BEpSA, BERGA i BIN són topònims.
BIN, en una moneda de Montlaurès es llegeix BINEKEN. Aquí tenim 

una paraula que pot ser d’origen lígur ‘bin’ “estany”, el de Narbona o 
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Bages. Existeix un estany ‘Se-binus’ al nord d’Itàlia i un altre ‘Ale-binus’ 
a la desembocadura del Roine: ‘Bineken’ signiScaria “els de l’estany”. 
Les monedes gregues del lloc també indiquen ru||uC}~r�}�v 
(loggostaleton) “els responsables de l’estany, del llac” monedes 
acompanyades amb noms de dirigents personals com BOKIOS i BIUpBI. 
Per cert, es va pensar que ‘biu{bi’ podria ser el nom de Perpinyà, descartat 
perquè pertany a la zona de Narbona 

BIN respecte a recipients es pronunciaria PIN de ‘pincerna’ “pinta” i 
com a MIN adjectiu signiScant “vivesa, intimitat, nostàlgia, sentiment, 
esperit, ànima, amargor i mal” que es desprèn dels escrits de les 
necròpolis ibèriques, en basc és ‘min’.

BEpSA i BERGA serien “ciutats independents”, en basc ‘bere’ vol dir 
“propi, d’ell mateix, independent”. BEpBIN>PERPIN indicaria: “persona 
d’esperit propi o ciutat independent”. 
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Substrats preindoeuropeus nord-catalans 
i alguns de berbers amb parentiu evident
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Qui podria negar la presència de l’èuscar a les nostres contrades temps 
ha? Temps i temps enrere, ben entès, però l’èuscar ens ha deixat rastre. I 
no sols en l’onomàstica d’aquells dos pobles aquí esmentats, sinó també, 
i sempre vigents, uns petits blocs semàntics anomenats «bases», que 
retrobem inclosos �i Sns formadors� de quasi tots els noms del relleu, o 
relatius a la hidronímia, del nostre país nord-català.

L’eusquera, que era la llengua parlada a tot Europa sis mil anys 
abans la nostra era, ha deixat, per exemple, a França, rastre de la seua 
numeració vigesimal: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingts-dix, amb 
els equivalents rossellonesos: seixanta-deu, quatre-vints, quatre-vints-deu; 
i en la sintaxi: el mode ergatiu al Rosselló: (jo) som vist, (jo) som parlat 
a... (a París un cas com Hôpital des Quinze-vingts ‘de ̂ "" llits’ n’és també 
un record).

Parem-nos primer sobre els Iliberri. Formats, com en el basc, que és 
una llengua aglutinant, amb petites unitats semàntiques, “ili” i “berri”: 

ili- = ‘vila, poble, ciutat’ (en el basc actual és iri, segons el rotacisme 
habitual que es produeix amb l’ús d’aquest fonema en posició 
intervocàlica, entre la /l/ palatal i la /r/ palatal, amb articulació 
de la /l/ un poc més enrere que la /r/, d’acord amb la regla 
multisecular de l’ús del llenguatge que sabem que fa avançar 
l’articulació cap al davant de la boca �perquè, per mandra, demana 
menys d’esforç...�).

-berri = ‘nou, nova’

. L’autora ha ortograSat voluntàriement Collioure i se n’explica a continuació. 
Admet però, la variant Cotlliure que és l’oScial en català.
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I, doncs, Iliberri = ‘vila nova’. Semànticament, aquesta formació 
ens fa pensar que, si es va afegir aquest determinant de «nova», fou 
perquè la ciutat ja estava construïda sobre el lloc d’una altra, anterior (i 
probablement destruïda). I segurament devia ésser una ciutat important, 
com així sembla suposar-ho el determinant magnae en les atestacions 
de Polibi (I, XXIV: «Illiberis magnae») i Plini (I, IV, cap. IV: «Illiberis 
magnae»). 

Iliberri va entrar en la composició per a formar un altre nom de poble, 
Kaukoliberri (Colliure avui). El fet que ili-berri ‘la vila nova’ s’acompanyi 
aquí d’un complement determinant, kauko, és una prova que la seua 
fundació és posterior a la del primer iliberri (Elna, avui) i que ha necessitat 
un determinant, kauko, per a diferenciar la nova ciutat de l’altra i veïna 
seva. El determinant kauko conté la desinència -ko, que és la desinència 
del genitiu basc de localització.

Si admetem que, en el di�ong AU, la /u/ pugui representar, com passa 
habitualment, la vocalització de la labial intervocàlica /b/, el mot que val 
aquí de determinant podia haver estat kabi, base basca que signiSca ‘niu’ i, 
per extensió, ‘cala, badia’, que es presenten com a indrets per a posar-s’hi 
«a redós», «a recer», «ennierats». I la rada de Colliure, petita i rodona, es 
presenta ben bé com un niu. 

Colliure seria, doncs, ‘la vila nova de la cala, ennierada en la badia’ o, 
en els temps preromans, ‘el port d’Iliberri’. Aquesta mateixa ciutat, Elna, 
quitllada sobre el seu turó, sembla haver estat important com a capital 
en la contrada. I amb una vida econòmica activa.

Colliure i Elna són a poca distància l’una de l’altra i, des del que se’n 
diu ara «la Vila alta» a Elna, es veu Colliure, que bé podria haver estat, 
en la vida econòmica del moment, el seu «port».

Atestacions:
• segle VII: Caucholiberri (anònim de Ravena)
• NMX: castrum Caucoliberri (Julià de Toledo)
• 8T?: Caucoliberi (Al., M.H.) 
• ?JRM: Cochliure (Al.)
• ?JTTI: Cogliure (Al.)
• ?X@T: Copliure (Al.)
• ?XNR: castrum Coquiliberi (Al.)
• ?LRT: Cobliure (Al.) 
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Amb aquesta sèrie d’atestacions, es fa clarivident que mai no ha 
Sgurat cap dental en les formes d’aquest topònim, i sembla que no hi 
hagi cap necessitat fonològica de posar-la. La gent rossellonesa de la 
nostra generació tenim encara, ben Sxada auditivament en el nostre 
record, la crida de les «anxoveres» de Colliure quan venien a vendre, 
als pobles nostres, les seues anxoves: «Dones, les anxoves de Col#lliure, 
Col#lliure!»; com si la /l/ palatal fos doble, o repetida... 

Fonèticament, la caiguda de la /o/ contraSnal de Cauc(o) ha posat la 
/c/ intervocàlica en posició implosiva, el que ha provocat una assimilació 
regressiva de la /l/ palatalitzada.

Entre els rossellonesos de soca-rel, el mot es pronuncia sempre de la 
mateixa manera: Col)lliure, hi hagi la /t/ o no. Pronunciació que és la 
dels autòctons (aquells que mai no han deixat de parlar català aquí), no 
la dels forasters, com tampoc la dels joves d’avui, que no tenen els criteris 
de la tradició ni la continuïtat familiar, ni tampoc –perdoneu-me, però 
diré una heretgia– la dels barcelonins d’ara que tenen una articulació –
inconscientment– d’inZuència «espanyola» dominant (i Colliure és aquí, 
no al sud...).

En el Diccionari català-valencià-balear, el Dr. Francesc de Borja Moll 
deixa lliure, a l’usuari, d’emprar la /t/ o no. Aquell gran lingüista ha 
notat també, en d’altres casos, aquesta particularitat de l’aparent doble 
palatalització com a especíSca de la Catalunya del Nord.

6 `(1, -! (.'%$ '1*4!"2 *1.C2"5

En conformitat amb el mètode preconitzat pel nostre mestre de tots, Joan 
Coromines, que exigeix, en les enquestes, que l’investigador vagi, primer 
de tot, Sns al lloc mateix, a escoltar com es pronuncia el mot i, sobretot, 
com el pronuncien els ancians autòctons, de nissaga també autòctona, 
podem aSrmar que, a Bao, i a tot el Rosselló, sempre aquest mot s’ha 
pronunciat en una sola sí#laba: bów, com amb un di�ong. Mai en dues 
sí#labes, ba-ó, i això exclou del tot el Basoni visigòtic com a origen!

Basoni hauria donat, amb les condicions de la gramàtica històrica i la 
Slologia catalanes, i la caiguda consegüent de la /s/ intervocàlica, una 
forma ba-ó, oxítona, en dues sí#labes, amb la tònica sobre la /o/, el que és 
precisament l’errada del cadastre francès.
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Aquí, els visigots no s’hi van Sxar. Sols s’han assenyalat uns tres pelats 
de «caps». En les meues set mil Stxes i escaig de la meua tesi doctoral, 
sols tinc, dels temps medievals, quatre rastres visigòtics i són únicament 
antropònims: Avalric, Amanric, Belric, Pontic (quantitat imponderable...) 
i el Ponsic d’ara, ha arribat més tardanament.

Soc categòrica: segur que Bao no ha estat creat per un militar visigòtic 
(pot ser que hi hagués vingut?), però ja Bao existia, i ben abans dels seus 
besavis!

Tal com Iliberri i Kaukoliberri, es tracta del mot basc baso, que signiSca 
‘selva’, i que s’ha quedat tal qual en les formes antigues:

• 8ML: alodo in Basso (M.H.), és a dir: «alou (poblet) en la selva»
• 8TT: Baso (Al.)
• ?R??: alodem Basoni (Al.)
• ?R?M: Sancti Stephani in Basso

Totes són atestacions carolíngies, no visigòtiques!

Filològicament, la /s/ doble, en posició intervocàlica, no és permanent, 
serà només una adaptació fonològica a la pronúncia èuscara, que és la 
d’una /s/ fricativa interdental, sonora, amb evolució de les més clàssiques 
i senzilles: emmudiment progressiu Sns a la caiguda consegüent i queda 
Bao.

A més de la conformitat fonètica, el mot baso, amb el sentit basc de 
‘selva’, es justiSca per unes realitats concretes: ja és prou sabut que el 
nostre litoral era poblat de pins, i la despoblació forestal va començar a 
la S del segle disset, amb l’annexió a França i Lluís XIV que va despoblar 
de pins tot el nostre país per a construir les famoses «galeres»...

Insistim, amb vista a una normalització onomàstica catalana i la 
rectiScació ortogràSca cadastral conseqüent que:

.) No cal sobretot pas la /h/ intervocàlica ja que el mot es pronuncia, 
i s’ha, de sempre, pronunciat a l’indret mateix, i a pertot el Rosselló: bów 
(gairebé com amb di�ong: bou).

!) No cal tampoc cap accent escrit sobre la /o/. Fonèticament, si la /o/
Snal hagués estat tònica, l’ús fonològic rossellonès n’hauria fet una /u/, i 
la contraSnal àtona /a/ hauria emmudit. S’hauria aconseguit Bu i no Bou.
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Com el basc baso ‘selva’, Bao és una paraula plana: l’accent tònic 
carrega sobre la contraSnal /a/ i no sobre la /o/! (com en Basoni).

A F( %$.(5"K (2> $. >$%>$%

Els nostres treballs de recerca sobre la toponímia preindoeuropea, fets 
conjuntament, d’ençà d’octubre de .)++, amb el Dr. Abdelaziz Allati, 
berberista, catedràtic de la Universitat de Tetuan, ens han portat a 
establir, d’una manera categòrica la paritat, en gran quantitat, de les 
nostres formes nord-catalanes amb les berbers, no sols del Marroc i del 
Magrib, sinó repartides sobre tota la part de l’Àfrica on s’ha parlat i es 
parla encara el berber, és a dir, la meitat nord del continent africà, que va 
aproximativament des del centre Sns el Magrib inclòs.

Ara, anem a agrupar les diferents formacions preromanes segons les 
bases kan (can) i ker, que, precisament, són les que entren en la formació 
dels topònims preindoeuropeus berbers.

m.: Topònims nord-catalans amb base can

a) Canigó

Atestat:
8@R: usque ad monte Canigone (M.H.)
a!ontat in monte Canigonis (M.H.)

Topònim format amb la base preindoeuropea can, que expressa sempre 
una idea d’’elevació, altura’, associada aquí en «aglutinació» amb la base 
igo, que sempre aSna a un pendís abrupte, molt rost. Tal com es pot 
experimentar com a impressió quan, des de la plana rossellonesa, hom 
veu el massís del Canigó alçar-se, aïllat, Sns al cim dels seus !.*+, m.

Ernest Negre nota (Les noms de lieux en France, p. 8,), en Quercy: «un 
puits naturel formé par e.ondrement du calcaire, s’appelle une igo. Ce même 
mot, qui semble d’origine préceltique, survit aussi, avec le sens de: précipice, 
ravin, en Bas-Limousin, Rouergue et Albigeois, et il a formé des noms de 
lieux comme «les Igues» (Lot, Tarn), «l’igal» (Tarn), «Igon» (Aveyron, 
Basses-Pyrénées)».
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Al Rosselló tenim un únic topònim menor, en un indret fragós, Igals de 
la Berruga, a Caixàs, registrat en el primer registre (+..!..+!-), «Igals de la 
Borruga», que encaixa amb la pronúncia rossellonesa del veritable sentit 
del mot: en topograSa, la borruga, o berruga, és un petit tossal arrodonit.

El suex -ale serà el suSx romànic emprat habitualment amb matís 
localitzador.

NB: quan E. Negre diu «l’origine préceltique», això confirma 
l’anterioritat del basc al celta (sols uns ignorants en cronologia lingüística 
poden fer l’anacronisme i confondre, històricament, basc i celta, errada 
que, malauradament, s’està posant, avui dia, «de moda»).

b) Canet

Atestat: 
• Aviè: litoris Cynetici
• ?R?N: vila Kanedo (Al.)
• ?R?M: in Canneto (M.H.)
• ?RTM: Petro Ramun de Caned (M.H.)
• ?R8R: Petro Raymun de Canned (M.H.)
• ?R8R: Petro Raymun de Kaned (Al.)

No pot ser, a despit del suSx co#lectiu -ETU, un indret poblat de canyes. 
La canya, en llatí es deia CANNA amb -N- geminada i la NN doble llatina 
ha donat en català, sense cap excepció, una N palatal: ny en català. A casa 
nostra, un indret poblat de canyes es diu canyar, canyer o canyet. I, en els 
nostres cartularis, quan fan referència a les canyes, l’atestació presenta 
sempre la NN doble: «Kannerii» (."**-."))), «Hortum Cannarum» 
(.."*).

D’altra banda, el litoral del Canet del Rosselló està atestat en Aviè 
sota la forma «litoris Cynetici» amb un adjectiu construït sobre la base 
kyn(e) sense geminació, que deixa suposar, com ho menciona el Mestre 
Coromines, que «les primeres notícies foren trameses per qualque 
viatger grec».

Tot ens fa pensar que es tracta de la base can (en el sentit basc 
d’«elevació»), que, al moment de la romanització, s’ha llatinitzat amb 
el suSx llatí -ETU.



.,^

Substrats preindoeuropeus nord-catalans i berbers amb parentiu

Cant, el poble antic, està quitllat a +" m, més alt que la mar. El balneari 
actual existeix de fa molt poc.

c) Candell

Candell és un dels llogarets que formen el municipi de Queixàs, 
documentat:

• entre T@R i T8T: allodium de Canadello (Al.)
• T8T: in Comitatu rossillonense... Cametello (Al.)
• ?R?M: in Camedello (Al.)
• ?JM?: de Candello (Al.)

Aquest mot es presenta com un diminutiu del mot precedent. El 
trobem també a tall de topònim Entre Bages i Pollestres, i documentat :

• T8T: Pullestres cum Cametello (Al.)
• 8RJ: et Canetellum qui est super rivo quae vocatur Ricardo (Al.)
• ??TM: de Candel apud Bages (Al.)

La idea d’’elevació’ és aquí explícitament expressada en la seua pròpia 
atestació: «qui est super rivo Ricardo», aquest Ricardo és, ben entès, 
evolució Slològica catalana normal, el Reart d’avui.

d) Cànoes (Canohès al cadastre)

Atestat:
+,^: villa kanoas (Al., M.H.)
entre +-" i +)+: villa Canous cum eclesia S. Quirze (Al.)
+)-: S. Martini in villa Cannouas (Al.)

No pot provenir, així com alguns ho han aSrmat, de «cases novetes», 
puix que aquesta interpretació no està conforme a unes regles fonètiques 
elementals:

?. La sonora /z/ eixida de la sorda intervocàlica /s/ va ser caduca en 
català només a partir del segle IX, i trobem ja el mot sense la -s- de 
casa al segle IX, i més d’una vegada!
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J. Mentre que el topònim Canouetes que prové, ell, de «cases 
novetes», està atestat sota aquesta forma, encara en ?X?R!

X. D’altra part, si l’etimologia fos «cases noves», l’accent del grup 
cauria sobre la vocal /o/ de l’adjectiu, «noves», mentre que, al 
contrari, cau sobre la vocal inicial del substantiu, Cànoes.

L. I més enllà de l’evidència Slològica, podem establir la perfecta 
adequació que hi ha entre el sentit basc de can (que signiSca 
sempre ‘en elevació’) i la situació topogràSca dels llocs que acabem 
de veure. 

Fem el repàs:

i) Des de Canet (el poble, medieval, no el balneari, recent), tenim una 
vista panoràmica sobre tota la vall inferior de la Tet, Sns al peu de les 
Alberes i del Canigó.

ii) El Candell de Queixàs es troba en posició sobrealçada, ]), m 
respecte al poble que se situa a una altitud de ̂ "" m (Fontcoberta ̂ ), m, 
Cobrís ^^^ m, les Illes ^+" m).

iii) Tot igual per al Candell de Bages, que s’alça francament, entre 
dos còrrecs pregons, sobre un petit turó de .". m d’altitud, mentre la 
resta del poble (acotat a .* m) se situa sobre una antiga llacuna litoral, 
completament desapareguda, en temps dels templers, que la varen buidar 
i recomplir de terra.

iv) I la part antiga de Cànoes se situa igualment a uns +" m d’altitud, 
senyorejant antics aiguamolls, esdevinguts avui unes riques hortes.

m.b Topònims berbers amb base kan i kar

Anem a retrobar les mateixes dades amb els topònims berbers estudiats 
pel Dr. Allati: «�N (et variantes: ken, gan, chan, gan, etc...) renvoie en 
Afrique du Nord aux montagnes et, en général, à des hauteurs»:

• Kandar (Sidi Kiar, Marroc)
• Kandousi (Marroc)
• Atantas (Algèria)
• Outakane [Koudiat, JLR m] (Teroual, Marroc)
• Tamakant [jbel, ?MLJ m] (Sefrou, Marroc)
• Berikane [Tizi ou, ?RRX m?] (Demnat, Marroc)
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• Kantour [Djebel] (Algèria)
• Chane [Taourit ou] (Demnat, Marroc)
• Chendir [jbel, L?J m] (Sebta, Marroc)

Tornem a la Catalunya del Nord amb la base kar o ker: està en relació 
amb el basc (h)arri = ‘pedra’, basc antic karri.

Precisem que ker és ja una forma romanitzada per vocal temàtica /u/. A 
partir de karrium, l’hiatus tanca la vocal tònica en /e/, i el suSx se sotmet 
al tractament del suSx romànic -arium, de manera que s’aconsegueix ker 
molt fàcilment.

Els topònims formats amb aquesta base abunden:

a) Caraig

Topònim menor de Cànoes i de Pontellà, presenta ensems la base kar- 
i el suSx localitzador basc -egi. Les atestacions precisen cada vegada 
l’indret :

• ??TX: stagnum de Karaig cum aqua (Al.) / in loco predicto de Karaig 
a.rontat ... Pontiliano de Anyls ... (umen Riardi (Al.)

• ??T@: in stagno de Caraig (Al.)

b) La Quera

A Bulaternera: Quera del Pi (forma correcta en lloc de «del Vi», per 
culpa d’una confusió entre les dues labials, P i B �segurament feta per un 
investigador no català�).

c) Coma de Quers (Illa)

d) Mas Sobrequers (Illa, Corsaví)!

! El patrònim SOB`QUÉS o SOBREQUÉS al Rosselló o al Vallespir remet 
sempre a la família SOBR EQUÉS relacionada amb el topònim vallespirenc, 
Sobrequers o mas de Sobrequers, ja esmentat al segle XI. La seva situació és molt 
evident per explicar el topoantropònim “sobre roques” (NdE).
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e) els Caires i els Caires d’en Carrot (Bula d’Amunt)

En aquest cas, la formació d’un di�ong, sota inZuència occitana, es va 
fer per metàtesi regressiva de la «iotització».

f) (Camí de) Carmany

En la formació de Carmany, es varen associar, com passava amb 
freqüència al moment de la romanització, que determinava i feia més 
clar encara el sentit inicial per als nous ocupants del país car + magna 
= ‘la pedra gran’, associació (per més híbrida que sigui!) que es troba 
plenament justiScada quan es veu l’enorme roca que domina l’entrada 
sud del poble d’aquest nom.

El retrobem una segona vegada, sota la forma d’un antropònim: Mas 
d’en Carmanyes, a Cameles^.

NB: escollim la graSa Carmany (i no Caramany) perquè Carmany 
correspon a l’exacta pronúncia rossellonesa tradicional.

g) Garriga

Es tracta potser de la mateixa base, amb sonorització de la implosiva 
inicial. Aquest topònim es refereix sempre a uns indrets de sòl pedregós, 
coberts de la vegetació espinosa i aromàtica mediterrània. Molt freqüent 
al Rosselló.

Si és un derivat de garric (= ‘carrasca, alzina rabassuda’), l’origen és 
de tota manera preindoeuropea. Tenim, des del +!- Sns al segle XV, 
moltíssimes atestacions en els cartularis Alart i Marca Hispanica:

• TJ@ a TXN: villare Garrericis (Al.)
• T@R: quod dicitur Garrices (M.H.)
• 8N?: ad ipsa Garriga (Al.)
• ?RR?: sive Garriga de Bosra (Al.)
• ?J??: de Garricis (Al.)

^ El patrònim CA`MANYES o CARMANYES ja és present a la zona de Corbera 
i Cameles al segle XVII: és evidentment un topoantropònim del poble fenolledenc, 
Caramany, distant de pocs kilòmetres (NdE). 
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• ?J8M: Garigia plana (Al.)

Trobem una aglutinació original: Rec de la Çagarriga, a Pià, atestat el 
)].: in ip[sa Garriga] (M.H.), mateixa aglutinació, en forma plural: Les 
Çagarrigues, a Sant Cebrià.

h) Garroll

Garroll: alzina en forma de brolla, sempre en indrets molt àrids, 
terrenys de maleses, bosc baix. Els seus glans són l’element principal de 
l’alimentació dels porcs.

i) el Garrollet (Illa) forma diminutiva: su"x: -e#u

j) el Garrollet (Queixàs) diminutiu (tot igual que el precedent)

k) Garrona

En el municipi de Bao. Es tracta de la mateixa base, amb la inicial 
sonoritzada i el suSx d’origen preromà -on.

Pel que fa a aquesta mateixa base, kar (i variants), que corresponen a 
tot l’espai de l’Àfrica del Nord a la «pedra» i al «roc», el Dr. Abdelaziz 
Allati ens comunica les correspondències berbers següents:

• Amskar (Marroc; a- i ms- són morfemes en berber modern, actual)
• Doukkara [jbel, ?JJJ m] (Sefrou, Marroc)
• Karaoui [Koudiat, JMMm] (Marroc)
• Kerkour [jbel, @NTm] (Teroual, Marroc)
• Kerzofa [jbel, JXXm] (Teroual, Marroc)

Pel mateix motiu d’espai no disponible, no podem anar més lluny en 
els exemples de parentiu innegable entre el basc i el berber. Però, podem 
assenyalar que, a vegades, són vocables sencers que es presenten iguals en 
la forma (Sns i tot topogràSca!), i el sentit, com passa amb el basc biskar’ 
(que designa una petita cadena de muntanyes, de forma arrodonida i 
de relleu arrodonit també, com «esquena d’animal») i el berber biskra 
(Algèria), ennierat al mig d’una petita cadena de muntanyes.
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NB: Si veritat és que escassegen, en aquest estudi, les mostres berbers 
de la nostra co#laboració, del Dr. Abelaziz Allati amb una servidora, 
podem anunciar que seran força més extenses en la pròxima publicació 
prevista, a París, per a la Société Française d’Onomastique. Aquesta 
nova edició portarà, amb el text de la meua tesi doctoral, els treballs fets 
desençà i, més que res, els estudis recents (de trenta anys ençà!) sobre el 
parentiu dels nostres substrats preindoeuropeus bascos amb els substrats 
berbers.

En conclusió, aquesta novetat «basc-berber» (en paritat) que s’obre 
pas, a casa nostra, en la recerca onomàstica preindoeuropea, i que està 
encara i tan sols a les premisses (tot i que amb les garanties d’unes 
discussions fetes amb la formació universitària Slològica adequada), 
esperem que uns nostres joves co#legues, seguint aquestes noves petjades 
per bon camí, arribaran ben lluny, de cor i a cop segur, en la història i 
lingüística pretèrites (i les que resten encara per descobrir) de la nostra 
aquesta terra catalana estimada.
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Anthroponymie et toponymie à 
Villelongue-de-la-Salanque (Roussillon) 

XVe-XVIIe siècles

F6><43 /43:(<G

Le village de Villelongue-de-la-Salanque (Vilallonga de la Salanca) est 
situé dans la plaine du Roussillon, à l’est de Perpignan. Le cours de la Têt 
longe le sud de son territoireI: les crues du Zeuve ont largement contribué 
à façonner ses paysages, comme en a$este le tracé des divers lits qui 
lui sont a$ribués, l’Agulla de l’Auca, par exemple, limitant au nord le 
territoire de communal. 

En .,.] Gaucelm de Bellcastell, seigneur du lieu St dresser un capbreu, 
inventaire de ses possessions à Villelongue. La seigneurie est aux mains 
de ce$e famille depuis .^.), quand le roi Sanche de Majorque concède 
en Sef. le castell de Vilallonga de la Salanca au chevalier Pere de Bellcastell, 
son majordome, en récompense des nombreux services qu’il lui a rendus. 
Elle restera sa possession jusqu’en .-"], date à laquelle Gallarda de 
Bellcastell, qui avait épousé en .,,] Francesc d’Oms, descendant d’une 
des plus prestigieuses lignées de Catalogne, décède, la transme$ant à 
son Sls Pere Arnau d’Oms.

. Alart, Bernard, Cartulaire manuscrit, tome XIII, pp..."-....

Figure "- Premier folio du capbreu de Villelongue-de-la-Salanque 
("#"$), Adpo "E *!
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Le capbreu, conservé aux Archives départementales des Pyrénées 
Orientales (ADPO .E)]), est précieux à plus d’un titre pour une étude 
onomastique.

À travers le prisme des déclarations le lecteur voit apparaître une 
photographie du territoire médiévalI: cellera, faubourg, chemins, Zeuves, 
agulles prennent forme.

Outre les éléments naturels, l’étude toponymique permet de me$re 
en évidence, sur le territoire de Villelongue, un corpus de +) micro-
toponymes ou lieux-dits. 

Les recherches menées par le philologue catalan Joan Coromines! 
facilitent un essai d’interprétation de certains d’entre eux. La présence 
d’éléments naturels dans les confronts des propriétés permet d’en 
proposer une carte de leur répartition sur le Snage villageois.

L‘étude anthroponymique du capbreu conduit à la constitution d’un 
corpus de cent-cinquante-six noms de famille, dont trente-cinq sont 
portés par les habitants du village, Les autres noms concernent des 
habitants de Perpignan ou des villages voisins (Bompas, Canet, Torreilles, 
Sainte-Marie-la-Mer, Vilarnau). Certains de ces noms de famille seront 
portés à Villelongue jusqu’à la Sn du XVIIe siècle. Un seul d’entre eux 
s’est maintenu jusqu’à nos jours et est encore présent au villageI: les Urgell.

F( 2"5%1'1*1!+2"$ 5122$ %$M.$' )$ 
.’3"&'1"%$ )’-! '$%%"'1"%$9: *%"!5"*(.$& 

155-%%$!5$& )(!& .$& )85.(%('"1!&.

Nous avons relevé dans les déclarations, un total de +)^ micro-
toponymes didérents, qui, après regroupement des graphies voisines, 
peut être réduits à +". En vue d’un premier inventaire, nous avons déSni 

! Coromines, Joan, Dictionnari etimòlogic i complementari de la llengua catalana, 
Barcelona, .)+"-.)+*, + vol.

^ L’étude est centrée sur les toponymes de Villelongue. Notons toutefois qu’un 
total de .") toponymes sont cités dans le capbreu, dont sept sur le territoire de Sainte-
Marie-la-Mer (Feixa de Tras la Sellera, La Vinyassa, Plas, Prats, Torell, Vinyes) et un 
sur celui de Torreilles (Aiga Viva ou Ayga Viva). Certains lieux-dits de Sainte-Marie 
(surtout ceux relatifs à la dénomination des vignes) font d’ailleurs redondance avec 
ceux de Villelongue.
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huit catégories sémantiques, parmi lesquelles nous nous proposons de 
les répartir.

Classe sémantique NB Classe sémantique NB

Relief et paysage ., Parties du village )

Défrichement ^ Anthropotoponymes .,

Hydronymes ., Réserve seigneuriale ou royale *

Bois et cultures .+ Toponymes divers .^

La toponymie raconte indubitablement l’histoire d’un territoire et des 
habitants qui s’y sont succédéI: comment cela se traduit-il à Villelongue ?

Formation du relief et des éléments du paysage. 

Les toponymes évoquant une entité spatiale faisant référence au 
relief (hauteur, vallon, plaine) sont qualiSés d’oronymes. Nous avons 
également classé dans ce$e partie ceux liés au milieu naturel (bois, 
marécages, sols salés). 

Al (lo) Bosch, Bosch Vell, (lo) Claus, Les Comes, Illa, La Yla, Salancha, 
Pug, Torell (Sainte-Marie-la-Mer), Plas (Sainte-Marie-la-Mer).

Certains toponymes, se déclinent en plusieurs variantes, qui en 
précisent le sens et la localisationI: on notera le rapprochement avec un 
autre lieu-dit du capbreu.

Lo ClausI: Lo Claus del Selui, Lo Claus o Devese, Lo Claus o Pug. 
GraxenteresI: Crexenteres (à Villelongue et Château-Roussillon)

Défrichements et premières mises en culture.

Ces toponymes marquent l’introduction de la première activité 
humaine sur la nature viergeI: le défrichement forestier. Dans notre 
région, il a souvent été le fait d’hispani ou de moines, me$ant en valeur 
les alentours de leur monastèreI: trois d’entre eux font référence à ce$e 
action pionnière.

, Se reporter ci-dessous, à l’étude onomastique, dans laquelle sera précisée 
l’étymologie de quelques uns de ces toponymes.
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Bosigues, Bosiga, Boïga. Action de défricher par le feu en utilisant un 
boïc (tas à brûler). 

Les Rotes, Du latin rupta, forme féminine de ruptus, participe passé 
du verbe rumpere. Sens de rompre la terre pour valoriser un terrain 
et le me$re en culture.

Les Tallades. Le catalan tallar désigne l’action de déficher en 
déboisant.

Ces trois lieux-dits, dont l’étymologie se réfère à l’action de défricher, 
comptent vraisemblablement au nombre des plus anciens du territoire.

Hydronymes

Catégorie assez largement représentée, ils odrent une grande diversité 
sémantique. Quelques exemples :

Als Aygals, Al Exaugador, Rechs, Les Fons, La Resclause, Camp de la Tet, 
(Lo) Mollet, Aiga (Ayga)Viva (à Torreilles).

L’idée de marécages, d’inondation est très présente dans la toponymie 
du village, comme, sans doute, dans la mémoire collective de ses 
habitants. De même la présence des sources, des ruisseaux, des prises 
d’eau dans la rivière.

La Illa%: Yla (les terres hautes, comparables à des îles, résistent aux 
inondations). 

Als Aigals%: ce toponyme- présente des variantes orthographiques 
remarquables. On ne compte pas moins de cinq graphies didérentesI: 
Als Aygals, Los Augals, Els Aogals, Ayguals, et Ayguals alias Prats.

Lo Mollet%: Mollet, MoysI: synonymes d’Aiguamoll (marais). Camp dels 
Rechs, les Fons Camp de CarreraI: doubles toponymes.

Toponymes relatifs aux bois et aux cultures

Ce$e catégorie est la plus variée, en nombre et en terminologiesI: on y 
trouve de nombreux toponymes doubles (Camp de + déterminant, ou t 
de + déterminant). 

- Selon Joan Coromines, il s’agit d’une variante du mot Aiguamolls, désignant des 
marécages.
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Certains lieux-dits sont appelés du nom des cultures qu’ils portent, ou 
ont porté dans le passé, d’autres évoquent des aménagements d’origine 
anthropiques ayant modelé le paysageI: Camp de la Mata, Camp de la 
Vinya, Ferratges (Ferrus), Solsorer, Camp de la Soqua, L’Ort de les Cols, 
Prat Clausert, Orta Vella, Vinyer, Vinyes, La Vinyassa, Pug et Vinyes, Vinyes 
Apradatam, Vergers (Ste-Marie), t (Ste-Marie). 

Ferratges et Ferrus désignent, selon Joan Coromines, des prairies, 
terres dédiées à la production de fourrage. Notons le curieux toponyme 
Vinyes Apradatam, une vigne transformée en pré, présent aussi dans le 
capbreu de Sainte-Marie-la-Mer (.,,]-.,-]).

Plusieurs toponymes évoquent la culture de la vigneI: deux d’entre eux 
(Vinyes et Vinyassa) sont présents sur Villelongue et Sainte-Marie, entre 
les deux villages. Pourtant, comme nous le mentionnons par ailleurs, le 
capbreu ne cite explicitement aucune vigne ou redevance due en raisins.

Parties du village

Dans ce$e catégorie, sans surprise, les toponymes doubles prédominentI: 
ils se réfèrent à la cellera (cœur du village fortiSé), aux fossés (tova), à 
l’hôpital des pauvres aux diverses portes du village, près desquelles sont 
implantés la plupart des jardinsI: Fexa de la Selera, L’Ort de la Tova, Les 
Tohes, L’Ort del Portal d’Amont, Terrodoli, L’Ort del Portal, L’Orta d’Avall, 
L’Orta d’Amont, Fexa de Tras la Sellera (à Ste-Marie), Tras Lespital (à 
Torreilles).

Des toponymes associant les jardins aux parties du village et à leurs 
accès (amont, avall) se rencontrent dans la toponymie de nombreux 
villages catalansI: ils témoignent du pragmatisme des anciens habitants 
et de l’a$achement de ces derniers à leurs jardins.

Anthropotoponymes9: le souvenir d’anciens habitants

Ces lieux-dits illustrent de manière très varié les didérents domaines et 
parties du territoire :

Camp de Sant Steve, Bosch den Alanyà, Bosch den Ricol., Ricol., Camp 
den Plugines, Comdomina den Pagà, Fexa den Joch, Gombau, Prat den Negre, 
Fexa den Steve del Ase, Ort den Contesti, Ort den Alanyà, Asina Steve del Pi, 
Orta Damont, Ort den Alanyà.
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Dans ce$e catégorie l’on trouve de nombreuses combinaisons formées 
sur le modèle Camp de, l’Ort de, Feixa de + nom de personne. 

Certains toponymes portent d’anciens noms de baptême d’origine 
germanique Gombau], Ricol&I: peut-être parmi les plus anciens lieux-
dits du territoire ? 

D’autres font référence à des personnages (anciens habitants du village 
?)I: 

En Alanya, en Joch, en Negre. Camp den Plugines* évoque le nom d’un 
ancien propriétaire d’un champ à Sant Esteve del PiI: en .!-), toujours 
à Sant Esteve del Pi, un certain Arnaldus Plugin possède un champ cité 
comme confrontI: in campo Arnaldi Plugine.

 L’Ort den Contesti nous renvoie à Petrus Contesti+, le premier déclarant 
cité dans le Capbreu, ou plus vraisemblablement à l’un de ses ancêtres, 
témoignant ainsi de la persistance de ce$e famille dans village. On en 
trouve une autre mention dans les sources notariales en .,+^, à l’occasion 
d’une vente) consentie à Marcelus Amell, de Villelongue, d’un jardin situé 
à Villelongue lieu–dit Orta Davall et qui avait appartenu à un certain 
Contesti.

Ort den Alanyà%: dans des reconnaissances de terres." faites en .,." à 
Johannes Fabri bourgeois de Perpignan, on trouve plusieurs occurrences 
d’un lieu-dit intitulé Orta dena Dalmava où une parcelle de terre aurait 
appartenu à un juifI: loco vocato «IOrta dena Dalmava que fuit del JuheuI».

Toponymes évoquant le domaine seigneurial ou royal

Trois toponymes du capbreu évoquent l’autorité royale ou seigneurialeI: 
Les Colomines, Les Deveses, Les Deveses Camp den Negre, La Veguera , Lo 
Vaquer.

] Alart, Bernard, Cartulaire manuscrit, tome B, p.!* et ADPO, B ,+. En .!,], un 
champ situé à Sant Esteve del Pi, appartenant à Pons de Vernet, seigneur de Torreilles, 
touche, à l’ouest, in honore Gombaldi Sin!edi, de PerpinianoI: peut-être une piste pour 
l’origine du toponyme ?

* Ibidem, p.^^ et ADPO, B ,).
+ Se reporter à la Sgure ..
) ADPO, !mi ++/ , ou ^E./.]]! (original non communicable), Notule d’Antoni 

Masdamont, notaire de Perpignan.
." ADPO, ^E./.".", folios !+ r° à ^^ v°, notule de Gabriel Resplant, notaire de 

Perpignan.
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Le terme colomina ou coromina.., du latin condominium, condominia 
qualifie une pièce de terre ou un champ tenus en copropriété en 
condominium ou soumise à deux seigneurs. Selon Lluis Basseda.!, le 
mot s’appliquerait également à une terre franche d’impôts, cédée à 
la commune. Une devese représente une partie du territoire mise en 
défens par le seigneurI: il était, notamment interdit d’y chasser, sauf sur 
autorisation expresse. La Veguera (du latin Vicarius), fait référence à une 
terre placée sous juridiction du roi ou de son représentant, le viguier). 
De nombreuses citations d’époque moderne ou contemporaine font 
référence au Vegariu, situé sur le territoire de Claira.^ entre l’Agulla de 
l’Auca et l’Agly.

Comme l’illustre la Sgure ci-dessous, il est désormais possible de 
proposer une localisation des principaux toponymes recensés dans le 
capbreu de VillelongueI: ce$e restitution, rappelons-le, a été rendue 
possible par l’étude des confronts des tenures dans lesquels apparaissent 
des éléments naturels, facilement identiSablesI: chemins, ruisseaux, 
parties du village…

 On notera la concentration de toponymes dans l’ancienne paroisse de 
Sant Esteve del Pi, au nord - ouest du Snage de Villelongue.

F’(!'3%1*1!+2"$ , ["..$.1!;-$9: E-$.E-$& 
!12& )$ M(2"..$ $' .$-% 8#1.-'"1!

On note, dans les déclarations du capbreu, la présence de ̂ ". personnages, 
portant .-] noms de famille didérentsI: un relevé exhaustif a permis 
de préciser leur origine géographique, leur position dans le capbreu 
(déclarants, confronts, témoins, mentions marginales).

.. Moll, Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma de Mallorca, .)]+, ." volumes. 
Accessible par internet h$p://dcvb.iecat.net/

.! Basseda, Lluis, «INoms de lloc de la nostra terraI: toponymie historique de 
Catalunya–NordI», Terra Nostra, Prades, .))", n° *^-+", § !)*.

.^ Claira était ville royale.
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Diversité des noms de famille du capbreu

Les ^". personnages, dont ," avec la mention quondam (décédé) cités 
dans les déclarations portent .-. noms de famille didérents, dont ), (]! 
a) sont déjà cités dans les capbreus royaux., de la Sn du XIIIe siècle. 

Dans les exemples donnés, les noms de famille existants à la Sn du 
XIIIe siècle dans ces capbreus seront marqués en caractères gras. Le 
cognomen ou surnom (notre nom de famille) s’est imposé selon quatre 
principales formes.-I: comment cela se traduit-il dans le capbreu de 
Villelongue ? Voici quelques exemples classés selon ce$e typologie.

Nom de personne au GénitifI: Andree, Arnaldi, Duranti, Egidii, Felicis, 
Gri&edi, Grimaldi, Guillermi, Hugonis, Jau&redi, Laurencii, Montaneri, 
Oliverii, Peyroneti, Poncii, Stephani, Traverii.

., Tréton, Rodrigue, Catafau, Aymat, Verdon, Laure, Les capbreus du roi Jacques II 
de Majorque ("%:%-"%:9), tome ., index onomastique, p. CLXXXIII-CCXLII.

.- Ibidem, introduction, pp CV-CVII.

Figure '- Micro-toponymes%: propositions de localisation. 
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Nom de lieu, éléments du paysage, toponymesI: Alanyani, Balaguer, 
Cabestani, de Bruges, de Brugis, Clayrani, de Sauto (Sautoni), Gasch, 
Montalba, Perpinia, de Rippisaltis, Spana, Spaniolli (S)Tagell, de Ulmis, 
Urgell, Villalonga, 

mais aussi, Belloch, Clot, Costa,Colomina (Conomina), de Podio, Podii, 
Pug, Ribes, Roquera, Sera (Sere), Torrentis.

Nom de métierI: Aluderii, Baiuli, Capella, Carbonell, Donat, Fabri, 
Ferrarii, Ferrerii, Fornerii, Ma(n)cip, Maestre, Magister, Pastor, Sabater, 
Senyer.

Sobriquet (défaut ou qualité physique ou morale)I: Barbaroca, Blanch, 
Blanquet (Blanqueta), Bocanova, Cama, Garreiot, Monge, Redony 
(Rotundi), Rubei, Segura, (A)Struch. Ce dernier nom, patronyme juif 
très répandu en Catalogne et Roussillon a aussi donné le prénom féminin 
Astruga.].

Nous y ajoutons quelques noms de famille de formation germanique.* 
ou carolingienne, tels queI: Bauloni (Baulo), Gitart (Guitart), Girau, 
Karles, Mir, Sunyer(ii), Ysern.

Le corpus des noms de famille à Villelongue

Parmi les .-] noms de famille cités, on compte ++ habitants de Villelongue, 
répondant à ,] noms de familles didérentsI: ̂ - de ces derniers existaient 
déjà, en Sn de XIIIe siècle, dans les capbreus de Jacques II de Majorque. 
Ce$e comparaison permet de me$re en exergue la permanence du 
patrimoine anthroponymique catalan, auquel ces noms appartiennent. 

Le nom de famille Urgell, cité dans le capbreu par les seules mentions 
marginales nous odre l’unique exemple de nom de famille porté sans 
interruption à Villelongue du Moyen Âge, jusqu’à l’heure actuelle.

,+ noms de famille sont portés à Villelongue en ce début de XVe siècleI: 
parmi ceux-ci ̂ - sont déjà mentionnés au XIIIe siècle (marqués en gras). 
La quasi totalité d’entre eux est relevée dans la transcription des capbreus 
royaux (.!)!-.!),). Le nom Mando Sgure, sous la forme Guillem Mandoni, 

.] Tréton, Rodrigue, Catafau, Aymat, Verdon, Laure, Les capbreus du roi Jacques II 
de Majorque ("%:%-"%:9), tome ., index onomastique du capbreu de Collioure, p. CCIX.

.* Bellver, Joseph, Noms de famille et origine étymologique des noms catalans. Ce 
paragraphe s’appuie sur ces travaux.
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dans une liste d’habitants de Canet, auxquels les tuteurs testamentaires 
des Sls mineurs de Raimon de Canet accordent une charte.+, le .er mars 
.!,,. Celui de Guillem Amel en fait également partie.

Amell Amill Amillot Barrau Baulo(ni) Bonet

Bosch Bruges (de) Capdome Casals Castani Contesti

Cossell Costa Donat Fabri Fornerii Forques

Fraxa Guif(f)ana Guillermi Jau&redi Laures Laureta

Losa Lot Magister Mando Mansa Mir

Moli Moliach Montaneri Pauli Perpinia Peyroneti

Poncii Pos Puyolli Roquera Senyer Struch

Tapia Tarrius Traverii Urgell Yserni

Il faut préciser que ces noms de famille sont mentionnés dans les 
didérentes sources, soit sous leur forme latine (Puiolli, Fornerii, Magister, 
Fabri, Traverii) soit sous leur forme catalane (Pug, Forner, Mestre, Fabre, 
Traver). La permanence de ces noms jusqu’aux époques moderne et 
contemporaine.) (en l’état actuel de nos recherches).

Nom Début Fin Nom Début Fin

Amell .,)" .]^) Mando .,]^ .--]

Amill .,)) .]"! Perpinia .,+! .]-+

Donat .-^+ .+]^ Pos .,-. .-!"

Forner .-.^ .]!* Roquera .-." .]+-

Gui.ana .-^^ .])- Traver .-.* .],+

Lot .,-. .-!* Ysern .,^] .-])

.+ Saut, Robert, Canet en Roussillon-: regards sur 8,,, ans d’histoire, Les Amis du 
Vieux Canet, .))., p. ," et ,^.

.) SourceI: Adpo, .** Edt. à .** Edt.", Registres paroissiaux de Villelongue-de-la-
Salanque (.-)--.*)!) désormais consultables en ligne h$p://archives.cg]].fr/mdr/
index.php/recherchebeme. Ventes de biens, contrats de mariage et testaments chez 
divers notaires de Perpignan (XVIe – XIXe siècles).
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D’autres noms sont encore mentionnés!" dans la deuxième moitié du 
XVe siècle et jusqu’à la Sn du Moyen ÂgeI: Amillot ("9#,), Casals ("9*$), 
Castani ("9#8), Contesti ("9$:), Forques ("9#"), Fraxa ("9#,), Magistri ("9#"), 
Mir ("9#%), Moliach ("9$8), Pauli ("9#,), Podii ("9#8), Puiolli ("9#%), Terrius 
("9#,).

Les noms de nouveaux arrivants Sgurent peu à peu dans les sourcesI: 
Segurius Vila, Pere Gitart ("9$%), Arnaldus Millars ("9*#), Galceran 
Armengau alias Mestre ("9+8), Joan Longuet ou Llonguet ("9:8). Dans la 
première moitié du XVIe siècle on verra apparaître d’autres noms de 
famille comme Vilar ("#"8), Gri.a ("#%:), Pals ("#%:), Graner ("#8,), Matheu 
("#9+), Casanova ("##,). Certains noms vont également se maintenir, 
lors du mariage de Slles de la famille, avec l’adjonction de la forme alias 
comme Julia alias Traver ("#"*), Simon alias Traver ("##$), Grialo alias 
Magister (ou Magister alias Grialo).

Ce$e partie s’achèvera sur une étude du nom de famille UrgellI: 
ce dernier, remarquable à plus d’un titre, nous ramènera au XIIIe 
siècle, époque à laquelle il est déjà présent dans les sources. Ce nom 
est également lié au village disparu de Vilarnau d’AvallI : la date 
d’implantation de la famille à Villelongue (aux environs de .,^") peut 
également apporter sa modeste contribution à la question de l’abandon 
du village de Vilarnau d’Avall

F$ !12 )$ M(2"..$ ^%;$..9:  
3"&'1%"E-$ )’(*%C& .$& &1-%5$&

Les Urgell dans le capbreu de Villelongue :

En .,.], la famille n’habite pas encore à Villelongue, elle est toujours à 
Vilarnau d’Avall. Johannes Urgell!., de Vilarnaldo, est cité comme confront 
d’une terre située au lieu-dit La Resclausa. Une mention marginale 
nous apprend que ce même Johannes Urgell a acheté une maison ayant 
appartenu à Jacobus Peyroneti!!I: domus ista emit Johannes Urgell (malgré 

!" ADPO, fonds notariaux, notamment analyses de Francesc Puignau.
!. Capbreu .,.], folio ^-r°, déclaration ),, (." décembre .,.]).
!! Ibidem, folio !. v°, déclaration ,) (.er juillet .,.]).
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l’emploi du latin la mention semble être postérieure à la rédaction du 
capbreu).

Selon une autre mention marginale, Bartholomeus Urgell!^ (dont nous 
ignorons l’éventuel lien de parenté avec Johannes) a acheté la moitié d’un 
jardin, ayant appartenu à Guillemus Pauli, située au lieu-dit Orta VellaI: 
te la Barthomeu Urgell.

Les premières occurrences :

En "%)) un certain Bernardus Urgell, de Vilarnau d’Avall, est cité par 
Bernard Alart comme témoin d’un acte!, de vente d’une terre à l’Ordre 
du Temple de Perpignan par le chevalier Raymundus de Vilarnaldo.

Le nom est également présent dans le capbreu royal d’Estagel, où un 
certain Petrus Urgelli est cité comme confront d’une vigne!- (!* janvier 
"%*)) et d’une pièce de terre!] (!+ janvier "%*))I: ces premières mentions 
laissent présumer, dès ce$e époque, une migration de certains habitants 
des hautes terres de l’intérieur de la Catalogne vers le Roussillon, région 
sans doute moins hostile et plus prospère, où ils se sont enracinés.

Nous avons recueilli diverses mentions, des XIVe et XVe sièclesI: 
elles nous renseignent sur la présence de ce$e famille dans la plaine du 
Roussillon.

Année Origine Mention Source

.^-*, ) mai Vilarnau d’Avall Reconnaissance de 
Johannes Urgell [La 
seigneurie de Castel-
Roussillon, capbreu de 
.^-*]

Henri Aragon, 
déclaration N°.., 
pp. +^-+, 

.^+] Vilarnau d’Avall …vendo Johanne uxor 
Johannis Urgelli q° de 
Vilarnaldo…

Alart, cm, t. R!, 
p.^.)

!^ Ibidem, folio .* v°, déclaration ^) (!] mai .,.]).
!, Alart, Bernard, Cartulaire manuscrit, t. IX, p. ,*!.
!- Tréton, Rodrigue, Catafau, Aymat, Verdon, Laure, Les capbreus du roi Jacques II 

de Majorque ("%:%-"%:9), tome ., acte N° ,*, p..-).
!] Ibidem, acte N° -+, p..]-.
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Année Origine Mention Source

.^),, !! sept. Vilarnau d’Avall Terminacio de una pessa de 
terra de Barthomeu Urgell … 
loch dit Salancha.

Francesc Puignau, 
notaire ^E^/]+), 
f.!

.,". Vilarnau d’Avall Bartholomeus Urgelli 
de Vilarnaldo Inferiori 
(témoin).

Alart, cm, t. XVII, 
p.,) (notaire 
B.Masdamont)

.,^", .- févr. Villelongue Johannes Urgell, de 
Villalonga est témoin lors 
d’une vente.

Bernat Masdamont, 
notaire, ^E./.]^,, 
folio .]r°

.,^+, !^ août Villelongue Quandam domum in 
barrio… a.rontat cum 
Barthomeu Urgell …

Joan Vilarnau, 
notaire Adpo 
^E^/,!-

.,,!, .^ mars Villelongue …aliam cartonatam terre 
que fuit Petri Urgelli (q°) 
dicti loci de Villalonga.

Bernat Masdamont, 
notaire, ^E./.],., 
folios +!v°-+,r°

.,,*, .^ oct. Villelongue Domum meam… cum 
tenencia Johannis Urgell, de 
Villalonga.

Pere Villerach, 
notaire Adpo 
^E^/!^]

Figure $. Aperçu du nom de famille Urgell à Vilarnau d’Avall et 
Villelongue ("()*-"##*).

Lors des déclarations du capbreu (.,.]-.,!") les Urgell sont dits de 
Vilarnau d’Avall. 

À partir de .,^"!*, on ne les trouve plus qu’à VillelongueI: on peut en 
déduire que la transition a pu être edective entre ces deux dates.

 On notera également la récurrence des noms de baptême Johannes et 
Bartholomeus, auxquels s’ajoute Petrus.

La présence de la famille Urgell à Villelongue constitue un 
remarquable exemple de pérennité et ses membres ont su se hisser à un 
certain niveau socialI: comme en témoignent les sources, ils ont occupé 
sans interruption des charges publiques (consul et batlle) tout au long 
de l’Ancien Régime. Deux de ses représentants directs habitent encore 
le village.

!* Cela montre également que la révision du capbreu a été edectuée avant ce$e date.
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A partir des déclarations du capbreu et de documents issus des sources 
ou de l’historiographie, il nous a paru intéressant de découvrir un peu 
mieux certains personnages des XVe, XVIe et XVIIe siècles à Villelongue.

«9Y1&&C!» `$%$!;$% T2"..,  
&(5%"&'("! )$ ["..$.1!;-$

Il est alternativement qualiSé de presbiter ou de sacrista de l’église de 
Villelongue!+I: membre d’une famille amplement représentée dans le 
village, il apparaît comme possesseur de plusieurs biens!), notamment 
une maison dans la cellera, près de la muraille et plusieurs pièces de terre. 
Il Sgure aussi parmi les témoins de cinq déclarations. 

Les propriétés de Berenger Amill ne sont pas énumérées explicitement 
mais elles apparaissent à travers les déclarations et on peut les identiSer 
par déduction. 

Il possédait également en nom propre ou au titre de sacristain de 
Villelongue, des terres à Sainte-Marie-la-Mer, comme le montre le 
capbreu du vicomte d’Ille et de Canet^"I: il est cité comme confront de 
dix pièces de terre, situées à cinq lieux-dits didérents. 

Il était aussi titulaire d’un bénéSce ecclésiastique en l’église Saint-
Jacques de Perpignan^..

Nous sommes donc en présence de quelqu’un, vivant dans une 
certaine aisance, mais qui a su en faire bénéScier l’église paroissiale de 
son village pendant plusieurs siècles. En edet, un document recensant 
les biens de l’église de Villelongue, déclarés par Jacques Buart, curé, le .] 
mars .*).^! , nous livre des informations complémentaires sur les biens 
que l’ancien sacristain a légués à l’église. 

«ILe Révérend Jacques Simon Traber, sacristain de Villelongue le .] 
octobre .-)^… et le Révérend Sagimon Barrera, Domer en .]].… disent 

!+ Alart, Bernard Cartulaire manuscrit.F!, p.,)). .,,.I: bénéScié de l’église Saint-
Jacques de Perpignan.

!) Capbreu .,.], folio .]r°, déclaration ^-, Laurencius Magister.
^" Adpo, ^E^/)+], Pere Villerach, Terrier du Vicomte d’Ille et de Canet à Sainte-

Marie-la-Mer (.,,]).
^. Adpo, .B !*-, notule de Raymond Doria, notaire de PerpignanI: acquêt de ," 

livres sa vie durant.
^! Adpo, . QP ,]) (Biens de l’église de Villelongue vendus à la Révolution).
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que le Révérend Béranger Amill, sacristain de Villelongue, décédé le !^ 
septembre .,,), laissa quatorze ayminates de terre (ou ce qui est) dans 
l’obligation de se souvenir de lui au memento de la messeI».

Sa dalle funéraire, conservée encore aujourd’hui dans l’église 
paroissiale^^, témoigne également de la reconnaissance que lui ont 
témoignée plusieurs générations d’habitants. Le monument, qui lui 
fut dédié, a suscité l’intérêt de plusieurs historiens et historiens de l’art 
tels que Louis de Bonnefoy, Léon Langlet et, au XXe siècle, l’Abbé 
Albert Cazes. L’étude épigraphique, que Louis de Bonnefoy^, a faite de 
ce monument, a certainement aussi contribué à la conservation de ce 
souvenir. 

Y(%5$.. V1%!$%, )1!n$..

Marcell Forner est né vers .-"" à Villelongue, Sls de Llorens, miles 
(chevalier) et de Basilicia son épouse.

Le + avril .-]-^- il est nommé châtelain du fort de Bellegarde par le Roi 
Philippe II en raison de sa Sdélité à la Couronne. Il succède à Gabriel 
de Leon. L’acte de nomination précise que Marcell Forner «Ia rendu à 
la Couronne tant de services en Italie, dans le Royaume de Valence, à 
l’époque de la révolte de ce pays, lors de la prise du mont Despalau, ainsi 
que pendant le siège de la très Sdèle ville de Perpignan, où il commanda 
la milice avec tant de vaillanceI». Il prête serment le - mai .-]- et en prend 
possession le * mai de la même année. Il occupera ce$e fonction jusqu’à 
sa mort, en octobre .-]-.

Au XVIe siècle trois générations successives de Forner connurent un 
destin tragique.

^^ Après avoir longtemps été encastré dans le sol d’une chapelle, dans la partie 
droite de l’église, elle est, depuis quelques années, accrochée au mur sud, à gauche du 
portail d’entrée de l’église.

^, Bonnefoy (de) Louis, “Epigraphie Roussillonnaise”, Bulletin de la Société Agricole, 
Scienti&que et Li<éraire des Pyrénées-Orientales (Créée en "+88), Perpignan, volume .., 
année .+-+, p ----].

^- ADPO, . B ^*- et Bulletin SASL -^, .).!, (Article le “Le passage du Perthus”, 
pages ^)^- ^)+).
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En .-^" Llorenç Forner, père de Marcell fut assassiné^] sur le territoire 
de Sainte-Marie-la Mer par un homme dit «Ilo pobil de PontellàI».

En octobre .-]-^*, quelques mois seulement après sa nomination à la 
tête du fort de Bellegarde, Marcell Forner et deux de ses Sls, Joan et 
Marcell, sont tués à Opoul par des bandits. Le !) octobre, leurs corps 
sont transportés à Perpignan. 

Un autre de ses Sls Marc Anthoni Forner, qui lui avait succédé à la 
tête du fort de Bellegarde le ^. octobre .-]-^+, fut accusé d’avoir dénoncé 
un espion au service de la monarchie espagnoleI: assiégé et capturé dans 
sa tour d’Opoul, il fut conduit au château de Salses, où il fut assassiné^) 
(garrotat) sur ordre de Pedro Rodríguez de las Barillas, lieutenant du 
capitaine général. 

^] ADPO, ^E. / ^^,-, F° ]*v-]+v. notaire Antoni Fita, acte du ! novembre .-^".
^* ADPO, G !^) (Transféré à la médiathèque de Perpignan, cote ms +").
^+ ADPO, . B ^+, et Bulletin SASL -^, .).! (Article le “Le passage des Pyrénées”, 

p. ^)+).
^) Pérez Latre, Miquel, «-Els Llupià i la politica de l’edad moderna-», Història dels 

Llupià (",++-"**"), Perpignan, Éditions Trabucaire, !""], p..,].

Figure *. Dalle funéraire de 
Berenguer Amill dans l’église de 

Villelongue.
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Anthroponymie et toponymie à Villelongue-de-la-Salanque

 Après réclamation de ses neveux, les Corts de Barcelone votent +"" 
livres pour fondation de messes pour l’âme du défunt. Le Roi donnera un 
titre de noblesse à Honorat Riu, l’un des neveux et le donzell Pere Ferrer 
(autre de ses neveux) recevra l’Alcaydia de Roses et d’autres indemnités.

F( &1$-% T!!$-Y(%"$ T!'";K,  
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Le .) janvier .]"! naissait et fut baptisée à Perpignan (paroisse Saint-
Jacques,") Honorada, Catherina, Margarida Antigó, Slle de Miquel 
Antigó, tender (marchand à l’étalage) de cette ville et de Marcella 
Pujol qui est mieux connue sous le nom de Soeur Anne Marie Antigó. 
Marcella, sa mère, était la Slle de Pere Pujol et Anna son épouse, natifs de 
Villelongue-de-la-Salanque. Les Pujol / Puiol, nous l’avons vu, habitaient 
le village au moins depuis le début du XVeI: un certain Ramon Puiol 
edectue une déclaration dans le capbreu,. de .,.].

Le !, mars .]!.,! Anne-Marie Antigó entre au couvent de Sainte-
Claire, qui se trouvait alors au quartier du Forn de les Moles. Elle en devint 
abbesse,^ le ^" mars .],-. Après la prise de possession du Roussillon par 
le France, elle fut proscrite avec .) autres religieuses de l’ordre et s’exila 
à Barcelone (.],!-.]]"). Elle s’illustra par son opiniâtreté à défendre sa 
communauté religieuse. En .*^., .)," et .)*],,, il fut constaté que son 
corps était demeuré en parfait état de conservation. On lui prêta plusieurs 
miracles et des goigs lui sont dédiés.

Un capbreu est donc d’une richesse incomparable pour la connaissance 
d’un territoire villageois et de ses habitants, au Moyen Âge et à l’époque 
moderne.

Même si les toponymes ont évolué, ou ont complètement disparu au 
cours des siècles, un document de ce type, proposant une photographie 
en instantané d’une communauté et de ses habitants, reste précieux pour 

," Cortade, .)*], p.). La maison paternelle était située Plaça de la Font Nova.
,. Capbreu .,.], folio ^r°, déclaration *, Raimundus Puiol.
,! Cortade, .)*], p. ). Le couvent se trouve de nos jours avenue Maréchal Jodre.
,^ Cortade, .)*], p. .--.*.
,, Cortade, .)*], p. !*-!+ (en .),", le corps demeura plusieurs jours dans l’eau) 

et ^^ (photo).
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les historiens et onomasticiens, qui s’a$achent à l’étudier et à la faire 
revivre.

`">."1;%(*3"$

Alart Bernard, Cartulaire manuscrit, -] volumes, médiathèque de 
Perpignan (microSlms).

Bellver Joseph, Noms de famille et origine étymologique des noms catalans, 
Saint-Estève, .))-, .*- p.

Bonnefoy Louis (de), «IEpigraphie RoussillonnaiseI», Bulletin de la 
Société Agricole, Scienti&que et Li<éraire des Pyrénées-Orientales (créée 
en "+88), Perpignan, volume .., année .+-+, p.----].

Coromines Joan, Dictionnari etimòlogic i complementari de la llengua 
catalana, Barcelone, .)+"-.)+*, + volumes.

Cortade Émile, Réformatrice et proscrite, Sœur Anne-Marie Antigo ("$,%-
"$*$) religieuse du monastère Sainte-Claire de Perpignan, revue ConZent, 
Prades, .)*], ^^ p.

Figure +. Goigs en l’honneur de la 
Mère Anne-Marie Antigó.
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Fernández Trabal, Josep (dir), Historià dels Llupià i dels seus llinatges 
incorporats-: Icard, Roger i Vallseca, Éditions Trabucaire, !""], Canet, 
^,) p.

Tréton, Rodrigue, Catafau, Aymat, Verdon, Laure, Les capbreus du roi 
Jacques II de Majorque ("%:%-"%:9), Paris, Éditions du CTHS, vol. -], 
!".., tome ., index onomastique.

Saut, Robert, Canet en Roussillon-: regards sur 8,,, ans d’histoire, Les Amis 
du Vieux Canet, .))..
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El Roc del Castelló 
La Tor de Querol (Cerdanya)
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El roc del Castelló (.*!,m) és un cim molt vistós des de la part baixa de 
la vall de Querol.

La denominació va quedar viva Sns els inicis del segle XXI gràcies 
a la memòria dels que coneixen intimament el terme municipal de la 
Tor de Querol, és a dir, en primer lloc, els pagesos ramaders. i, a cops, 
els caçaires (de fet, sovint, les mateixes persones). El trobem esmentat a 
diversos documents d’arxius amb una primera menció l’any .-].!.

. Enquestes toponímiques de terreny que vàrem fer el .)+! i, després, el !""" i el 
!""..

! Pierre VIDAL (ed.),I«ICorrespondance inédite de l’archiviste Alart et du Général 
Callier au sujet de la délimitation de la frontière des Pyrénées-Orientales (.+],-.+]*)I», 
Ruscino, revue d’Histoire et d’Archéologie du Roussillon et des autres pays catalans (ou 
Organe de la Société d’Histoire du Roussillon et de philologie catalane), Perpinyà, abril-
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Ubicat a la riba dreta de l‘Aravó domina el veïnat de Quers. Des del 
cim entenem perquè aquest lloc va ser ocupat per homes, de manera 
permanent o temporània, des del Neolític. Domina la vall de Querol Sns 
el coll del Pimorent. S’hi contempla una bona part de la Cerdanya i, al 
sud, un llarg arrenglament de pics i carenes des del Canigó a l’est Sns el 
Pla de les Salines a l’oest. Lloc estratègic, punt privilegiat d’observació, el 
roc del Castelló podia ser, a més, facilement arreglat per mor d’organitzar-
ne la defensa. Controlava una via transpirinenca estratègica, de Tolosa a 
la Cerdanya, i més enllà, cap a Barcelona, Lleida i Perpinyà.

Aquest lloc estratègic era també una Sta vistosa que assenyalava límits 
entre parròquies i/o termes de comunitats, municipis, pobles (Guils, la 
Tor) o valls (Vall de Querol). També es va discutir al segle XIX per a saber 
si podria delimitar dos Estats.

El gener de !".^, Oriol Mercadal, director del museu de Puigcerdà, i 
la seva companya Sara Aliaga ensumaven que la topograSa del lloc i la 
denominació toponímica que es referia a la presència d’un «IcastellI» 
podien signiScar que el pic era un lloc ocupat pels homes en un passat 
més o menys remot. Organitzaren una excursió, aproStant que l’incendi 
del setembre de !".. hagués «InetejatI» el terreny de la vegetació 
d’arbres i arbusts, per a explorar el lloc i fer uns sondejos arqueològics. 
Evidenciaren el que molts dels que havien escalat el roc pensaven. 
L’amuntagament de pedres eren els vestigis d’uns murs d’una antiga 
fortiScació, d’un castell. Trobaren cúpules i recolliren ceràmiques que 
evidenciaren la presència d’un emplaçament arqueològic. Per diversos 
motius, no es va poder aproStar els résultats d’aquesta exploració. Oriol 
Mercadal hi va tornar amb l’autor d’aquestes ratlles a l’octubre de !".* 
per tal de veure si es podria organitzar un nou sondeig arqueològic. La 
defunció prematura de l’Oriol al desembre de !".* impedí la realització 
d’aquest projecte. El .] de març de !".], després d’haver contactat el 
Servei arqueològic departamental (Pirineus Orientals), Andreu i Mònica 

juny .).^, p. .)*--!!"I; gener-març .).,, p. --,,I; abril-juny .).,, p. .!)-.*]I; juliol-
desembre .).,, p. ^)!*_,*!. Més dels +"a d’aquesta correspondència concerneixen 
el terme de Sant Pere de Sedret. La resta tracta del conZicte entre Llívia i Angostrina 
i la frontera a Cervera, aleshores veïnat de Banyuls de la Marenda al voltant del cap 
Cervera.

En els seves cartes Alart produeix documents inèdits la majoria trets de l’Arxiu 
departamental dels Pirineus Orientals.
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El Roc del Castelló a la Tor de Querol

Balent i Noémie Luault, arqueòlega, organitzaren una segona prospecció 
que conSrmà les conclusions d’Oriol Mercadal i Sara Aliaga. Noémie 
Luault trobà unes ceràmiques del Neolótic o Època protohistòrica a una 
plataforma un xic més a baix del cim, al sud d‘aquest. A la vora podem 
veure cassoletes. També trobem, ediScada al mig d’aquesta plataforma, 
uns vestigis de construcció de pedra seca d’Època Contemporània o del 
Snal dels Temps Moderns. Al cim mateix l’amuntegament de pedres 
transportades aquí per tal d’ediScar-hi parets correspon a l’esbaldregada 
dels murs d’una estructura defensiva, d’un castell probablament d’època 
alt medieval^.

Aquí tenim l’origen del topònim, Roc del Castelló.

L. %15 )$. =(&'$..K " .( )$."2"'(5"K  
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Límits parroquials

El !""., presentàrem una comunicació al co#loqui d’homenatge a 
Jean Abelanet (Universitat de Perpinyà),. Esmentàrem un document 
cabdal, un informe del !- d’abril de .+^], el geometre departamental 
Charbalié, que procurava establir la delimitació del territori dels dos 
futurs municipis que s’havien de formar a partir del desmenbrament de 
l’antiga Vall de Querol. Els delegats dels pobles de la part alta de la vall, 
Cortvassill, Querol, Porta i Portè reivindicaven com a delimitació l’antiga 
ratlla que indicava el límit inferior de la parròquia d’antic règim, de Sant 
Quintí i Sant Marçal de Querol i Cortvassill. Aquest límit determinava 
aleshores el pagament dels delmes. Era una ratlla que anava del Roc dels 

^ Sara ALIAGA, Andreu BALENT, Noémie LUAULT, Andreu BALENT, Oriol 
MERCADAL, «ILe Roc del CastellóI: (re)découverte d’un site de hauteur dans la vallée 
de CarolI», Records de l’Aravó, .-, la Tor de Querol, !".), p. ]-).

, Andreu BALENT, «ILes empreintes de Sant Quintí (Latour-de-Carol). Limites 
paroissiales au Moyen-Âge et conZits territoriaux lors de la partition politique de la 
vallée de Carol (Cerdagne) en .+^]-.+^+I», Michel MARTZLUFF (dir.), Roches ornées, 
roches dressées-: aux sources des arts et des mythes. Les hommes et leur terre en Pyrénées 
de l’est. Actes du colloque en hommage à Jean Abelanet, Association archéologique des 
Pyrénées-Orientales-Presses universitaires de Perpignan, Perpignan, !""., p. -!*--,!. 
En aquesta comunicació donem el detall de les nostres fonts, en particular les dels 
Arxius departamentals dels Pirineus Orientals.
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Assaladors, a la riba esquerra de l’Aravó al Roc del Castelló a la riba dreta, 
passant pel Peu de Sant Cantí [Quintí]-. Des de ..!), almenys, data de la 
primera menció de l’església parroquial de Sant Quintí, existia aquesta 
delimitació eclesiàstica ja que, d’un punt de vista civil, només hi havia 
una sola «IuniversitatI», la de la Vall de Querol. Així, les negociacions 
entre els habitants de l’alta i de la baixa vall de Querol g per tal de de 
formar dos municipis nous g revelaren que el Roc del Castelló era un 
dels tres punts que, junts entre ells, delimitaven les parròquies de la vall 
baixa (Sant Esteve de la Tor i Sant Fruitós d’ Iravals de la qual feia part 
el llogaret de Quers ubicat al peu del roc del Castelló) de la de la vall alta 
(Sant Quintí i Sant Marçal de Cortvassill i Querol).

Límit entre la vall de Querol (més tard el :pmp, municipi de la Tor 
de Querol) i Guils [de Cerdanya]

Els límits entre Guils i Querol foren un tema conZictiu entre Guils i 
Querol des de l’Edat mitjana. Ambdues «IuniversitatsI» pretenien 
controlar el territori de Sedret i Llinars que, per cert, tenia l’estatut de 
parròquia autònoma (advocació a sant Pere)]. D’aquí uns conZictes 
mutltiseculars que només pogueren trobar una solució amb la Srma 
de l’acta adicional (.. de juliol de .+]+) del tractat de Baiona del !] 
de desembre de .+]]. Però aquesta acta adicional posà S al paper de 
delimitació que jugà l’altívol roc del Castelló des d’un remot passat. Des 
de .+]+ el roc queda a dintre del territori municipal de la Tor de Querol 
a gairebé uns ]"" metres dels termes municipals de Porta i de Guils de 
Cerdanya.

Fins i tot el topònim no consta en el mapa cadastral de la Tor de 
Querol. Per aquest motiu no es va esmentar en les successives edicions 
dels mapes francesaos d’estat major (des de .++)) i de l’IGN (Institut 
geogràSc nacional) francès (des de .),!.). Al cadastre de Tor de Querol 

- Ibidem, p. -,". Charbalié escriu aquests topònims amb una ortograSa afrancesadaI: 
roc dels Assaladou (sic, al singular), pas de saint Quintin, Roc del Casteillou.

] Andreu BALENT, «ILa pinyorada de .+-., le conZit territorial entre Latour-de-
Carol et Guils et la Sxation de la frontière franco-espagnole au XIXe siècleI», Records 
de l’Aravó, .^, la Tor de Querol, !".*, p. !+-^*.
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només trobem un ravin Castillou [còrrec Castelló]*, a#lusió indirecta al 
nostre roc.

T>$%%(5"1!& '1*1!d2"E-$& )$ .( &$;1!( 
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Als anys .)-", un senyor que era professor d’educació esportiva i física al 
liceu (institut d’ensenyament secundari) «IFrançois AragoI» de Perpinyà 
i més tard amo d’una botiga de queviures a la Tor de Querol, inventà 
i popularitzà una nova denominació francesa del l’estratègic roc del 
Castelló, aberrant d’un punt de vista geomorfològic, Pain de Sucre [en 
catalàI: Pa de Sucre]+. El Pa de Sucre es va populatizar ja que, a l’excepció 
dels ramaders i dels estudiosos, el públic desconeixia el nom d’aquest 
vistós cim i encara menys el perquè de la seva denominació plurisecular).

L’odonímia municipal de la Tor de Querol dels anys .))", creà al veïnat 
de Quers una denominació encara més aberrant ja que no té sentit, de rue 
du Pin de Sucre [en catalàI: carrer del Pi de Sucre], aquest «IpiI» designant 
el nostre roc del CastellóI! Es va assenyalar unes quantes vegades la 
incongruència d’aquesta ape#lació, però el consell municipal no es va 
atrevir mai modiScar-la.

* Arxiu privat Andreu Balent, cadastre de la Tor de Querol, revisió de .)^*, secció C, 
full ., terme cadastral del Bac de la Camparia. El trobem sempre al cadastre digitalitzat 
actual.

+ També inventà un nom g la Tête de Veau, ’cap de vedell’ en català g per una 
clariana en el bosc de pins negres, més a l’oest del roc del Castelló. Aquesta clariana 
forçosament temporària ja que la repoblació forestal natural és un procès continu 
constatat al segle XX i al començament del segle XXI. Per aquest motiu la clariana 
no tenia un nom particular. La denominació era justiScada per la forma de la clariana 
vista de prou lluny des d’una cota altitudinal més baixa, des del poble mateix de la 
Tor, per exemple. Aquesta forma es dibuixava de manera clara als anys .)]". Avui dia 
susbisteix encara, però la clariana s’està tancant ràpidament.

) Jean-Louis Blanchon, conegut historiador de la Cerdanya, esmenta que, el 
.+!!, l’exèrcit francès quan va ediScar les barraques del cordó sanitari en contra de 
l’epidèmia de febra groga a Barcelona, l’una d’ella era designada en la documentació 
com com a barraca «ICastilloI». Escriu que no s’entèn perquè la van designar amb una 
paraula «IcastellanaI», esmentant l’amuntegament de pedres que, al seu cim podria 
evocar ruïnes d’un castell. De fet, «IcastilloI» és una transcripció més o menys fonètica 
del català «IcastellóI» (Jean-Louis BLANCHON, La bataille de Bourg-Madame %: 
avril "+%%. La Cerdagne entre royalistes et constitutionnels, Prada (ConZent), Impremta 
Page à page, !""], ^!+ p. [p.]-]).



.*,

!"#$% &'()"*

D’altra banda, la contaminació toponímica d’un Pa de Sucre 
catalanitzat assolí la gent de Guils. Això és comprovat per l’examen del 
full del mapa de l’ICC (Institut cartogràSc de Catalunya) a l’escala - 
"""è (edició de difusió restringida amb aquesta escala). En el terme de 
la Tor, gairebé en el mateix lloc on és ubicat el roc del Castelló, trobem, 
en aquest full, un Pla del Sucre (!). Podem suposar que enquestadors de 
l’ICC van entendre «IplaI» al lloc d’un estrany «IpaI».". Al nostre parer, 
l’ICC hauria d’eliminar el Pla del Sucre de la seva base toponímica.

@$5-*$%(5"K )$ .’(*$q.(5"K  
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Hem assenyalat que el Roc del Castelló esborrat de la cartograSa del 
segle XX i del començament del segle XXI no va desaparèixer mai de 
la memòria dels vilatans de la Tor i, podem suposar, dels de Guils de 
Cerdanya. La nostra participació a l’enquesta toponíca de .)+! enllestida 
per l’IGN per tal de revisar la base toponímica de l’IGN ens havia fet 
conèixer el roc del Castelló... El nostre informador, el Sr. Astor, pagès i 
ramader, maire de la Tor de Querol (.),*-.)]-) ens l’havia assenyalada. 
Però com que constava a la base de l’IGN no va Sgurar al mapa de l’IGN 
revisat (escala !- """è). Quan es va fundar el .))] l’Associació per a la 
protecció del patrimoni i de la memòria co#lectiva de la vall de Querol, 
una de les tasques era la preservació del patrimoni immaterial del qual 
feia part la toponímia. Al butlletí de l’associació vam publicar uns articles 
amb temàtica toponímica, uns d’entre ells esmentats a notes de peu de 
pàgina d’aquesta communicació. Finalment el roc del Castelló surt com 
a tal en el monumental llibre (llistats i mapes toponímics municipals de 
la Catalunya del Nord) de Joan Becat.!. Per acabar, el sondeig arqueològic 

." Andreu BALENT, «IOnomàstica querolana, el Pardalís i els conSns amb GuilsI», 
Records de l’Aravó, ,, la Tor de Querol, !""*, p. !+-!).

.. Joan BECAT, «ILa revisió toponímica dels mapes de l’IGN per a Catalunya 
NordI: una evolució lògica cap a la graSa catalanaI», Études roussillonnaises o.ertes à 
Pierre Ponsich, Mélanges d’histoire de de l’art du Roussillon et de la Cerdagne, Perpinyà, 
.)+*, p. --.---*.

.! Joan BECAT, Atles toponímic de Catalunya Nord. Atlas toponymique de Catalogne 
Nord, Prada (ConZent), Terra Nostra, !".-, ! volums (vegeu volul !, entrada «ILa tor 
de QuerolI» p, +]* (llistat), p, +]+ (mapa), Aquesta obra monumental, útil, és d’altra 
banda criticable ja que consta de molts errors, entre altres pels municipis de la vall 
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del !".), consolidà la recuperació ja que el jaciment és catalogat oSalment 
com a jaciment del roc del CastellóI . Una altra etapa podria ser la 
menció d’aquest roc als mapes de l’IGN i de l’ICC amb la seva històrica 
i multisecular denominació.

de Querol. Hem donat uns exemples d’aquestes equivocacions (Andreu BALENT, 
«IDel Sell al BaladrarI: topònims de Portè i de PortaI», Records de l’Aravó, .., la Tor de 
Querol, !".,, p. ^]-,.).
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Proposta etimològica del segment -ull  
del topònim Talteüll
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En el marc d’una tesi doctoral. que treballa amb un mètode diferent 
als tradicionals per esbrinar l’etimologia dels topònims i obtenir 
coneixements de la llengua amb la qual van ser creats, es presenta un 
dels primers resultats. Aquest s’ha obtingut a partir de les mostres d’un 
corpus format pels noms dels pobles del Pallars Sobirà, però el resultat 
és extrapolable al topònim objecte d’estudi: Talteüll, tant del Rosselló 
com de la Segarra, i, també, a Taüll de l’Alta Ribagorça. 

L’estructura de l’article és la següent. A la secció ! s’exposa el que 
s’ha dit sobre l’etimologia d’aquests topònims i s’argumenten les raons 
per les quals no es troben convincents. A la secció ^ es presenten les 
propostes etimològiques efectuades Sns avui del segment Snal -ull, 
tenint en compte que, a partir de la nostra recerca, es pot pensar que 
seria una variant del segment Snal -ui, molt freqüent en topònims del 
Pallars Sobirà: Arestui, Balestui, Bernui, Bressui, Bretui, Embonui, Llessui, 
Mencui, Mentui, Pernui, Sellui... Segons Joan Coromines (.)*]: vol. I, 
.,) i la seva teoria del ieisme històric, primer va ser -ui i després -ull, de 
manera que el fenomen de lleització que va portar a pronunciar [i] com 
a [λ] és un dels «grans fets en la història de les consonants catalanes». 
Durant els segles XII i XIII la distinció dels dos sons encara abraçava 
la llengua d’oc, l’alt-aragonès i «la major part del Principat [...]. Però en 
les centúries següents aquesta isoglossa va recular gradualment cap a 
l’est» (ibíd.: .+). Avui la palatalització s’ha generalitzat i només queden 
algunes zones on es pronuncia [i] en comptes de [λ]I: «les formes en -y- 
se senten a tot el Gironès i a la comarca de Banyoles» i, també, a zones 

. Aquesta tesi doctoral rep el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca de 
la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. Grup de Recerca en Àrees 
de Muntanya i Paisatge (G`MP-UAB). Departament de GeograSa. nuria.garcia.
quera@uab.cat
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de les Balears on encara s’escolta ui per ull, &ets o &eta, i vei o veia (ibíd.: 
,"). A la secció , s’explica la metodologia de la tesi doctoral. A la secció - 
es mostren els resultats pel que fa al segment -ull. A la secció ] s’analitzen 
les dades obtingudes i les preguntes que generen. Finalment, a la secció 
es * presenten les conclusions.

YT@= HLr@J=

Etimologia de Talteüll i Taüll, segons Joan Coromines

L’any .+)) Josep Balari (.+)): !^,), a Orígenes históricos de Cataluña i 
dins del capítol Denominaciones caprichosas, sobre el Talteüll segarrenc 
escriu que «el testamento otorgado en el año .")^ por Guillém Arnau, 
obispo de Urgell, habla del castillo de Talem te uolo, llamado talteuul 
en un documento del año .".,, esto es, tal te quiero, cuyo nombre se 
conserva en el apellido Taltavull». Malgrat que Balari escriu el topònim 
desaglutinat gTalem te volog, a la transcripció de Cebrià Baraut (.)+]-
.)+*: vol. VIII, ^"-^,) apareix aglutinat: et castrum de Talemtevolo.

Coromines va recollir la proposta de Balari i a l’Onomasticon 
Cataloniae (a partir d’ara, ONCat), dels dos Talteüll diu que

els ve el nom del castell, al qual el senyor feudal aplicava l’orgullós 
dictat: “Tal te vull, així vull que siguis i et mantinguis: meu, lliure 
de tothom (comte, rei...)” (Coromines et al., .)+)-.))*: vol. VII, 
!!.).

Segurament pel convenciment de Coromines sobre una parla bascoide 
durant els segles X i XI a l’Alta Ribagorça, no relaciona la part Snal del 
topònim Talteüll amb el topònim Taüll, el qual fa venir del

basc antic (A)TA-Úri ‘població de la porta’ (= portella, port de 
muntanya’) (Coromines et al., .)+)-.))*: vol. VII, ^,+)

Anys més tard Joseph Gulsoy (!""": !-,), un dels co#laboradors de 
Coromines, en un article en què proposa etimologies diferents a les que 
apareixen a l’ONCat, relaciona la proposta que el seu mestre va formular 
de Talteüll i la relaciona amb altres propostes, també seves, sobre altres 
noms de castells medievals. Gulsoy explica que quan va preguntar 
a Coromines l’etimologia de Malgrat de Mar, ell li va respondre que 
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«Malgrat era el nom de dos o tres castells a l’Edat Mitjana» i que 
«expressaria metafòricament l’esperit reptador, desaSador del senyor 
feudal propietari: “Ací mano jo, malgrat de tothom, Sns malgrat del rei!”». 
Segons Gulsoy, «Coromines va repetir aquesta opinió amb convicció 
en diversos articles del DECat!, com siga que entre d’altres raons li era 
possible demostrar que no mancaven llocs que havien rebut nom de 
locucions equivalents de malgrat ‘a desgrat de’». Finalment, Gulsoy 
acaba l’article amb una observació que podria ser irònica:

els noms dels castells antics que reZecteixen l’orgull feudal, molt 
abundant a França, formaven un grup nombrós també a Catalunya 
segons les dades de l’Onomasticon; vegeu ara els articles Montargull, 
Montesquiu, Talteüll, Blancafort, etc. Seria molt desitjable fer-ne un 
estudi de conjunt (Gulsoy, !""": !-,).

En efecte, segons Coromines Montargull estaria relacionat amb 
l’«orgull» que sentiria un senyor feudal, Montesquiu vindria d’un 
cavaller que hauria «esquivat» assetjadors del castell, Talltendre 
amb una hipotètica expressió feudal ‘així jo et tindré’, Tornafort amb 
una altra hipotètica ‘fes-te fort’... Però, tornant a Talteüll, ‘tal te vull’, 
sembla versemblant que algun escrivent interpretés el topònim antic i 
l’escrivís en un hipotètic llatí vulgar a l’estil de talem te voleo proposat 
per Badia i Margarit (.)).: ].). D’entre les !, citacions rossellonenques 
de què disposem, hauria estat la de l’any ."!., Taltevolo, i, d’entre les .] 
segarrenques, haurien estat les dels anys ."]- Taltevolio i .")^ Talemtevolo. 
Tanmateix, no creiem que aquestes tres citacions avalin l’etimologia 
proposada per Balari i després repetida per Coromines. Albert Turull 
(.)).: ,]!), en un text sobre el Taltaüll segarrenc, comenta al respecte que 
«és sabut que cal atorgar crèdit només parcialment a les llatinitzacions 
de notaris i escrivans, car en ocasions és comprovat que són del tot 
mancades de versemblança i encert». Alguns arguments en contra 
d’aquesta etimologia que, certament, recorda les etimologies populars 
i que Albert Turull (ibíd.: ,]!) considera «ben peculiar i allunyada del 
que és costum en onomàstica», serien les que s’exposen a continuació.

Per començar, hi hauria un argument de caire cognitiu: denominar 
un castell o un poble amb el que un senyor li diu al seu vassall, per 
bé que possible, no és gens freqüent, i menys encara la casualitat que 

! DECat: Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana.
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s’hagués produït al mateix temps i en dos castells tan distants. Tal com 
asseguren els etimòlegs, la majoria de topònims antics de gran part del 
món descriuen el lloc concret on es troben.

En segon lloc, quan al primer document on apareix el topònim 
rossellonès, que és de l’any .".!, s’hi escriu la donació del castell per part 
del comte de Besalú, Bernat Tallaferro, al seu Sll Guillem, el topònim 
s’escriu aglutinat. Si s’hagués tractat de l’oració solemne ‘tal te vull’, 
malgrat que es tracti d’un document de principis del segle XI, quan les 
aglutinacions sovintejaven, hauria estat presumible que s’hagués escrit 
desaglutinat i, en canvi, no és així:

Per hanc scripturam donacionis mee dono tibi ipsum castellum, 
quem dicunt Taltevul, simul cum ipsis villis quas dicunt Calentad 
et Vingrat cum illorum terminis, et ipsam terram quam ego adquisivi 
de comitatu Redensi per donum Petri, episcopi, totam in omnibus 
(Rosell, .),-: vol. II, -).

Al següent document, de l’any ."!., en el qual el comte fa testament, 
torna a aparèixer el topònim aglutinat:

et ipso castello que dicunt Taltevolo, simul cum ipsas villas que dicunt 
Alentad, [et] (E)ing[r]ad, cum illorum terminos, et ipsa terra quod 
Petrus, episcopus, ei dedit, qui terminat per terminos Rossilionense 
et Narbonense et usque ad puio que dicunt Agilar et ipso castello que 
dicunt Penna (Rosell, .),-: vol. II, )).

I així és com apareix sempre, fet que referma la teoria que, d’haver-
se tractat de la locució ‘tal te vull’, almenys en alguna citació s’hauria 
escrit el topònim desaglutinat: .",^ Talteuul; ..*- Taltivola; .!.. Tallteul; 
.!!, Talteuul; .!^. Telteuullo; .!^, Talteuul; .!^- Talteullo; .!*" Talteulo; 
.!)! Taltehull; .^"] Tautaull, Talteuyl; .^"+ Tautahull; .^.! Talteuyl; .^.]: 
Taltehuyl; .^.+ Talteuyl; .^,] Taltehuyl; .^-, Taltehull; .^-) Tautauyl; .^+" 
Tautauull; .^+, Tautaull; .^+- Tautauolio; .^)] Tautahull; .-)+ Tautahull. 
En conseqüència, com sigui que ni Bernat Tallaferro ni els escrivents 
medievals no relacionaven el topònim amb ‘tal de vull’, es pot deduir 
que tant el poble com el topònim serien anteriors al temps de Bernat 
Tallaferro. I el mateix amb el Talteüll de la Segarra, que es troba escrit 
per primer cop a la mateixa època que el del Rosselló: ."., Taltevul; 
."!, Talteuul; .",, Talteuullo; ."]- Taltevolio; ."*] castrum Talteuul; 
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.")^ Talemtevolo; .")* Taltevul; ..-. Telteui; ..]^ Talteuil; ..*. Arnaldum 
de Taltevul; ..*) Tautaul; ..+) Ferrarii de Taltevul; .!"- Taltevul; .!+" 
Taltehuill; .!)! Tautaull; .^-) Talteul (Coromines et al., .)+)-.))*: vol. 
VII, !!.-!!!).

El tercer argument en contra de l’etimologia ‘tal de vull’ és que 
els indrets gcom es veurà, força estratègicsg on es van aixecar els 
castells medievals del Rosselló i de la Segarra ja devien tenir un nom. Si 
aquest nom s’hagués canviat per ‘tal te vull’, als primers documents de 
compra, venda o donació, com que interessava que quedés constància 
de la transacció, hauria aparegut una especiScació semblant a la que 
es troba, per exemple, en un document del castell de Llort de l’any ),- 

g«castrum Leovultum, quem vulgares dicunt Leovorte» (Pasqual, .*+-: 
- )̂g o en un de Castellnou de l’any .")!: «donamus nos vobis ipso chastro 
de Castel Nouvo que dicunt Vill» i, al mateix document, «ipso castro que 
dicunt Castel Nou lo Vill» (Puig, .)).: vol. II, ^*).

Aquestes situacions estratègiques pressuposarien algun tipus 
d’assentament anterior als castells medievals. Tal com descriu el professor 
Aymat Catafau en un un article sobre el poble rossellonès de Tautavel^, 
dins de l’apartat precisament titulat La vallée de Tautavel, un passage à 
garder, la vall és

remarquable par sa position de surveillance et de contrôle des 
passages entre, au sudest, Estagel dans la vallée de l’Agly, où existait 
une ancienne voie romaine, et, vers le nord-est, le Pas de l’Escale, la 
trouée d’Opoul et de là vers la voie domitienne, ou, vers l’intérieur, au 
nord-ouest, vers Aguilar, au-dessus de la vallée de Paziols et Tuchan 
(Catafau, !".^: -.*)

De fet a la cova de l’Aragó, situada al costat de Talteüll, s’hi han trobat 
restes d’individus de fa ,-".""" anys i, com escriu Catafau (ibíd.: -.+), 
allà hi ha hagut «une continuité d’occupation qui, nous le soulignons, n’a 
rien de fortuite». És plausible, doncs, que aquell assentament i el seu nom 
fos força anterior als temps medievals, cosa que també s’hauria produït 

^ Tautavel: Nom actual del poble de Talteüll del Rosselló, situat a sota del castell 
i del poble medieval.
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en el castell segarrenc,, conegut com la torre dels Moros. És al punt més 
alt del poble i està situat, com el rossellonenc, a dalt d’un tossal. També 
té una situació remarcable per la vigilància i el control dels passos. En 
aquest cas, el control més clar és el que comunica entre el nord, Biosca, 
i el sud, Guissona, per bé que el poble igualment abraça una gran conca 
visual des de l’est a l’oest.

Així, doncs, per la situació dels dos nuclis i, també, la del poble de 
Taüll, a la vall de Boí gestratègicament situat al començament del camí 
que porta al port de Rus, comunicació est-oest, cap a la vall Foscag, no 
semblaria agosarat connectar les respectives etimologies amb quelcom 
relacionat amb ‘un pas o porta important’, tal com apuntava Coromines 
en el cas de la proposta etimològica de Taüll. Ara bé, com que a Taüll no 
hi havia hagut cap castell, quedaria descartat el ‘tal de vull’ feudal.

Un darrer argument, de caire més morfològic, és que el constituent 
Tal- de Talteüll és freqüent en toponímia i no hi ha cap altre cas en què 
es relacioni amb l’adjectiu tal que es troba a ‘tal de vull’. De topònims 
que comencen per Tal-, només a Catalunya hi ha Talabre, Talaia, Talaixà, 

, Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, 
junt amb l’església de Sant Pere, el !) d’octubre de !".).

Imatge I. Castell i poble vell de Talteüll (Rosselló)
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Talamanca, Talarn, Talavera, Talena, Talesa..., entre d’altres. Cal dir que 
els nuclis que comencen per Tal- o, també, Tall- (Talladell, Talltendre, 
Talló, Talltorta...), acostumen a tenir una torre o un castell, fet que remet 
al mot talaia o talaiot. A més, sovint estan situats a la vora d’un espadat, 
per la qual cosa tal podria tractar-se d’un concepte relacionat amb ‘tall’. 
Però també és interessant considerar la hipòtesis de Turull (ibíd: ,],), 
que creu «que tal volta fóra el cèltic TAL- < TALOS-, “front”», que ell 
relaciona amb Talarn i Talavera.

Pel que fa al constituent Snal -vul, a Catalunya només s’han localitzat 
dos topònims amb aquest acabament o les variables -bul o -bull gArbul 
i Revullg, fet que fa sospitar que, malgrat que la v en textos antics també 
es representava amb u, en aquest cas una de les uu es va transcriure en v 
quan en realitat representava una u llarga llatina. Ho avalaria que a les 
citacions rossellonenques només es troba un cas transcrit en v i, en les de 
la Segarra, cinc, i que després aquesta uu doble es deixaria d’escriure: al 
Rosselló al segle XIII gtot i que, curiosament, hi ha una citació al segle 
XIVg, i a la Segarra al segle XI.

Talteüll (Rosselló) Talteüll (Segarra)

.".! vul ."., vul

."!. volo ."!, uul

.",^ uul .",, uullo

""*) ola ."]- volio

"'"" ul ."*] uul

.!!, uul .")^ volo

.!^. uullo .")* vul

.!^, uul "")" ui

"'() ullo ""$( uil

"'*, ulo ""*" vul

"'-' hull ""*- ul

"(,$ ull, uyl ""+: vul

"(,+ hull "%,# vul

"("' uyl "'+, uill
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Talteüll (Rosselló) Talteüll (Segarra)

"("$ huyl "'-' ull

"("+ uyl "()- ul

"(#$ huyl

"()# hull

"()- uyl

"(+, uull

"(+# ull

"8+# uolio

"8:$ hull

"#:+ hull

Taula I. Representacions gràSques del segment Snal -ull. Font: 
Elaboració pròpia

Etimologia del segment ]nal -ui segons diversos autors

El Slòleg i historiador Ramon Menéndez Pidal va ser el primer en defensar 
l’origen basc del que ell considerava un suSx. Segons ell, -ui vindria d’-oi,

un su&jo corriente en vasco moderno; -oi, -koi, signi&ca ’tendencia, 
proprensión’, y se aplica principalmente a personas: ardanoi, 
ardankoi ’a&cionado al vino’; también suhoi ’in(amable’, iragankoi 

’transitorio’. En la toponimia vasca es muy escaso; hallo sólo Garacoi 
en Vizcaya (Menéndez, .).+: !^)).

Aquesta escassa presència en la toponímia basca, continua l’autor, 
respon a que -oi hauria di�ongat en -uei<-ue i, llavors sí, hauria donat, 
també, diversos topònims gEchagüe, Azcue, Izcue, Gascué, Narcue, 
Antué, Unzué, Orúe, Ostatue, Arrúeg i «los abundantes nombres del Alto 
Aragón, Binué, Allué, Larrué, Serué, partido de Jaca, Gillué, partido de 
Boltaña» (ibíd.: !^)), a part dels gallecs acabats en -oy: Ferroy, Meroy, Aboy, 
Bacoy, Beloy, Belecoy, Becerroy, Landoy, Bagoy, Magoy, Madroy, Barcioy, 
Papoy, Panacioy, Picoy... i alguns de Portugal, com Beloy, Guizoy, «que 
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aparecen así llamados en el siglo XIII, con Cidoy, Cenoy, Uzoy, nombres 
que no se conservan en la toponimia actual de pueblos» (ibíd.: !,!).

També defensa l’origen basc d’-ui el professor i co#laborador de 
Coromines a l’ONCat, Xavier Terrado Pablo (Coromines et al., .)+)-
.))*: vol. V, ^!+-^^"). Tanmateix, li troba una altra etimologia. En 
analitzar Montanui creu que aquest topònim vindria d’un basc ribagorçà, 

*MENDI-N-OBE, ‘la jaça de la muntanya’. El suSx -ui, doncs, es formaria 
a partir del basc O(B)E ‘pleta del bestiar’, ‘jaç’, i hi hauria hagut l’evolució: 
obe>oe>oi>ui.

Però també hi ha els estudiosos que no relacionen -ui amb el basc. 
Segons Coromines (.)+)-.))*: vol. II, .^]), Gerald Rohlfs «hi vol veure 
una terminació i#lírica o lígur» afegida als noms de persona. Així, per a 
Rohlfs (.)-!: .!)-.-!) Beranui vindria del cognom llatí Veranus, més -ui, 
que també seria un suSx preromà, però no basc. Per la seva banda, Julio 
Caro Baroja (.)+.: *-^") no creu que a l’edat mitjana es parlés basc al 
Pallars i la Ribagorça i defensa que -ui podria ser una desinència llatina 
del genitiu singular o bé un diminutiu, i sovint aniria al darrere d’una 
base antroponímica.

Cap d’aquests Slòlegs van relacionar -ui amb -ull (que es troba a Talteüll, 
Montargull o Taüll), malgrat que Coromines va formular la teoria del 
ieisme històric.

Causes de les divergències etimològiques

La raó per la qual no s’ha arribat a un consens sobre el segment Snal 
-ui des de la primera proposta de l’any .).+ per part de Menéndez Pidal 
tindria diverses perspectives. Des d’un punt de vista metodològic, no es 
posen d’acord perquè, tal com es procedeix en l’etimologia tradicional, 
cadascú parteix de la seva premissa idiomàtica: a un li sona a basc, a l’altre 
lígur, a l’altre llatí..., i es va a buscar a dins les les respectives llengües. En 
desacord amb aquesta manera de procedir, en la nostra investigació no 
es parteix de cap idea preconcebuda de l’origen lingüístic dels topònims 
a analitzar perquè aquesta pràctica pot distorsionar els resultats. Pel 
que fa a criteris morfolingüístics, tots els Slòlegs estan convençuts que 

-ui és un suSx. Considerem que és una premissa conZictiva perquè es 
procedeix d’aquesta manera des d’una mirada actualista i europeista, que 
pressuposa que la llengua antiga era Zexiva. Des d’un pla semàntic, en 
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cap moment els etimòlegs es refereixen al lloc concret on estan situats els 
topònims acabats en -ui, mentre que hauria de ser un element cabdal a 
tenir en compte en l’estudi de qualsevol topònim. Des d’un punt de vista 
geolingüístic, tampoc no es poden analitzar els topònims sense valorar 
els topònims del seu entorn immediat. I, per acabar, ja des d’un criteri 
cognitiu, s’hauria d’estudiar la motivació de les persones que van posar 
el nom, fent l’intent d’un salt en el temps. La investigació etimològica 
dels topònims ha d’anar vinculada als corrents de la lingüística cognitiva. 
Per què uns humans es van establir en un lloc i no en un altre?, Com van 
descriure del lloc?, En què es Sxaven?, Per què anomenaven els llocs de 
manera que es van repetint uns segments?

YLHS7SFSWJT

La metodologia amb què s’està treballant recull bases metodològiques de 
l’etimologia toponímica tradicional i n’aporta de noves. Per exemple, tal 
com procedeixen els estudis tradicionals, s’examinen les formes antigues 
de cadascun dels noms a analitzar, s’apliquen els coneixements de la 
gramàtica històrica i la dialectologia, i es dona per suposat el coneixement 
geogràSc. Ara bé, més enllà d’aquestes bases, són remarcables algunes 
diferències. Per exemple, d’una banda es fa ús dels recursos bibliogràScs 
(articles sobre avenços cientíScs, inventaris toponímics, repositori de 
documents medievals transcrits...) i mitjans tecnològics del segle XXI, 
que fa pocs anys no existien. D’altra banda, es desenvolupa un treball 
interdisciplinari on hi intervenen, de manera resolta, rellevant i decisiva, 
la fisiografia de proximitat amb l’ajuda dels Sistemes d’Informació 
GeogràSca (SIG) per a gestionar i analitzar dades georeferenciades, 
l’estadística multivariant i la lingüística cognitiva.

Així, després d’escollir el corpus a analitzar (els noms dels nuclis del 
Pallars Sobirà en la nostra recerca) i d’haver estudiat les etimologies 
proposades pels estudiosos predecessors, el primer pas és identiScar 
els constituents de les mostres toponímiques i descobrir-ne l’etimologia. 
Quan això s’aconsegueixi, aquests segments rebran el nom de mostres 
lèxiques. El procés per aconseguir aquestes mostres lèxiques passa per 
la confecció de tres variables, que després s’encreuaran mitjançant un 
programa d’anàlisis estadístiques multivariants: la variable toponímica 
(són les mostres toponímiques i una selecció representativa de les seves 
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variants gràSques antigues); la variable morfològica (amb un algorisme 
matemàtic s’obtenen la totalitat de segmentacions possibles de les mostres 
toponímiques actuals i antigues per tal d’obtenir les mostres lèxiques); i la 
variable &siogrà&ca (a partir d’entrevistes a informants dels pobles del 
corpus, d’exploracions sobre el terreny i de dades obtingudes a partir 
dels SIG, s’atribueixen variables SsiogràSques per a cadascun dels pobles).

Després de l’encreuament estadístic, s’obtenen les relacions subjacents 
entre cadascuna de les mostres toponímiques, els seus segments i els 
atributs fisiogràfics del poble que denominen, de manera que els 
segments, com que han adquirit uns valors semàntics geogràScs, passen 
a denominar-se mostres lèxiques.

Aquestes mostres se sotmeten a diverses anàlisis morfofonològiques. 
Unes són sincròniques (patrons accentuals; similituds; longituds; 
estructura si#làbica; associacions de fonemes; formes gràfiques; 
freqüència, posició dins del topònim i nombre de vegades que apareixen 
els segments...) i les altres diacròniques (l’estabilitat; els canvis gràScs; 
les lexicalitzacions; tendències de canvis fonètics; reconstrucció 
d’evolucions hipotètiques...).

Tota la bateria analítica i les dades obtingudes han de permetre 
descriure el que s’hagi pogut dilucidar de la llengua que va anomenar els 
llocs pel que fa a la fonologia, la morfologia, la sintaxi, el lèxic, l’extensió 
geogràSca i la cronologia, i només llavors serà el moment de dur a terme 
estudis qualitatius de mostres lèxiques en concret i, també, de mostres 
toponímiques.

@LZ^FHTHZ

En dur a terme l’encreuament estadístic, cadascun dels pobles té uns 
atributs SsiogràScs com ara la vall on es troba, l’altitud, el desnivell entre 
el poble i el fons de la vall, l’orientació, la relació amb les conques Zuvials, 
la situació en relació amb les valls veïnes, el tipus de sol, l’abast de la 
conca visual en hectàrees i dels pobles inclosos en la conca visual, les 
hores d’insolació durant el solstici d’hivern i durant tot l’any, la relació 
amb els camins transhumants, les altes pastures, els boscos, les grans 
parets de roca, els turons, les esllavissades, les coves naturals i artiScials, 
les torres i castells, les viles closes, etc. Doncs bé, el que més ressalta dels 
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trets SsiogràScs dels pobles del Pallars Sobirà amb un topònim acabat 
en -ui (i les seves variants gràSques) és el següent:

• [+ conca visual gran]: superfície d’entre J.@R? ha i N.RRR ha.
• [+ al mig de la vall]: no es troben ni al fons de les valls, a la vora dels 

rius, ni a les seves capçaleres, sinó a mitja cota. En relació amb els 
rius del fons de les valls, es troben entre XN? m i NNR m

• [+ connexió visual amb L pobles o més]: són els pobles des dels 
quals es veuen més nuclis

Pel que fa al primer paràmetre, s’entén per conca visual l’espai físic de 
domini perceptiu, allò que l’humà domina amb la mirada. S’han calculat 
amb SIG i s’han classiScat en: Mínima: entre +" ha i -"" ha; Petita: entre 
-". ha i ..!)) ha; Mitjana: entre ..̂ "" ha i !.-"" ha; Gran: entre !.-". ha i 
].""" ha; Màxima: entre ]."". ha i .!.""" ha. El segon paràmetre té una 
primera classiScació general des d’un punt de vista altitudinal, segons si 
els nuclis estan situats a l’entrada de la vall per la cota inferior, al mig de la 
vall o a l’entrada de la vall per la cota superior. En una segona classiScació 
calculada amb SIG, el desnivell entre els nuclis i el riu principal del fons 
de la vall es classiSca en - variables: entre els " m i ]" m sobre el nivell 
del riu; entre els ]. m i els .]" m; entre els .]. m i els ^]" m; entre els ^]. 
m i els ]]" m; entre els ]]. m i els ."]" m. El tercer paràmetre permet 
saber el nombre de pobles que es veuen des de cada nucli i també s’ha 
calculat amb SIG. La classiScació s’ha fet en - categories: " pobles, . poble, 
! pobles, ^ pobles i , pobles o més.

Per tant, els pobles dels topònims acabats en -ui tenen un gran abast 
visual malgrat no trobar-se a gaire alçada respecte el fons de la vall i, a 
més, connecten visualment amb quatre o més nuclis. Coincideix amb la 
situació dels dos Talteüll i, també, de Taüll. Tan sols a mode de curiositat, 
el castell i poble vell de Talteüll tenen una conca visual de .,.--^,^ ha (per 
sobre de la màxima de la nostra classiScació) i, des de la torre que hi ha 
una mica més amunt, amb la qual comuniquen visualment i que es coneix 
com el Far del Rosselló, la conca visual és de ."".-!),* ha. Des d’aquesta 
sentinelle du Roussillon, com també s’anomena popularment, es veu, al 
sud, tota la plana del Rosselló i, al nord, els castells d’Aguilar, Querbús i 
Pèirapertusa, entre moltes altres poblacions. El lloc on hi ha la torre i el 
lloc on hi ha les ruïnes del castell de Talteüll, doncs, no van ser escollits 
a l’atzar. D’acord amb el que s’ha dit abans, són dos emplaçaments 
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perfectament meditats i que de ben segur que es remunten a temps 
llunyans. De fet Catafau escriu que el nom del Far, on s’aixeca la torre,

est antérieur à la tour (première mention en ""8,), ceci indique que 
l’on y faisait déjà, avant la construction de la tour, des signaux de 
feu (far ou faraó, étymologie de Pharos). Ce toponyme ancien est 
une indication supplémentaire de la valeur stratégique du lieu de 
Tautavel, lieu de garde, de guet et d’alerte déjà avant le XIIe siècle 
(Catafau, !".^: -!").

Quant a la variabilitat gràSca del topònim Talteüll, tal com s’ha 
pogut observar a la Taula I, la lateral palatal [λ] es representa de diverses 
maneres perquè en llatí no existia aquest so i, per tant, els escrivents no 
sabien com representar-lo, però també perquè és un so amb una zona 
funcional àmplia que s’estén des de la pronuncia ieista a la lleista:

• Talteüll (Rosselló): hull, huyl, ola, ull, ullo, ulo, uolio, uul, uull, uullo, 
uyl, volo, vul

Imatge II. De dalt a baix: Far del Rosselló, castell i poble vell de 
Talteüll, poble actual.
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• Talteüll (Segarra): ui, uil, uill, ul, ull, uul, uullo, volio, volo, vul
Per tant, després d ’aquestes anàl isis geol íng üíst iques i 

morfofonològiques, la proposta etimològica de la mostra lèxica -ui, amb 
les variables ocasionades pel pas del temps i l’extensió geogràSca del seu 
abast, és que ui podria ser una forma antiga o diatòpica de l’actual ull, 
l’òrgan visual dels éssers vius. Haurien estat els ulls de les muntanyes.

Ho avalaria la SsiograSa, però també la presència documental d’Ui o 
Ull en diversos documents. Per exemple, un de l’any .")! en què se cita un 
lloc de sobre de Gerri anomenat Vill: «donamus nos vobis ipso chastro de 
Castel Nouvo que dicunt Vill» i, una mica més avall, al mateix document, 
«ipso castro que dicunt Castel Nou lo Vill» (Puig, .)).: -.). O tres citacions 
a tres de les Quatre grans cròniques on hi apareix una torre o castell, de 
nom Ull, possiblement situat a prop de Jaca: «E vengren a I castelet qui 
era en I pla, lo qual castelet avia nom Huyl» (crònica de Desclot); «la 
torra d’Uyl, que tenia N’Exemèn d’Arteda [...], Et parech-ho en dedendre 
la torra d’Uyl» (crònica de Ramon Muntaner); «E havia I torre en Ull la 
qual tenia Ximèn d’Artieda» (crònica de Pere el Cerimoniós).

Imatge III. Panoràmica sud des del Far del Rosselló.
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Un altre argument a favor de la proposta ‘ull’ seria que, depenent de 
la variable lingüística o diatòpica del nom ull, els topònims reZectirien 
aquestes variables. Prenent com a exemples els topònims citats de 
Menéndez Pidal a l’article comentat a Etimologia del segment &nal -ui 
segons diversos autors, es trobaria l’acabament -oy en zones de parla gallega 
on ull és ollo (es pronuncia de manera ieista); -ue(i) en zones basques on 
ull es coneix per begi; -ue(i) a la zona de l’aragonès occidental on ull es diu 
uello; i -ui en zones de l’aragonès oriental i el català, on gairebé en tota 
l’àrea es pronuncia -ull. D’oest a est de la península ibèrica:

Origen segons 
Menéndez 
Pidal

Idiomes ML als 
topònims

Ull en 
la gra,a 
actual

Topònims d’exemple a 
l’article de Menéndez 
Pidal

-oi

gallec -oy oll(o)

Ferroy, Meroy, Aboy, 
Bacoy, Beloy, Belecoy, 
Becerroy, Landoy, Bagoy, 
Magoy, Madroy, Barcioy, 
Papoy, Panacioy, Picoy.

basc -ué(i) begi

Echagüe, Azcue, Izcue, 
Gascué, Narcue, Antué, 
Unzué, Orúe, Ostatue, 
Arrúe

aragonès 
occidental -ué(i) uell(o)

Aquilue, Binué, Allué, 
Larrué, Serué, Gillué, 
Senegüé

aragonès 
oriental -ui ull

Ardanúy, Azanúy, 
Bafalúy, Berganúy, 
Montanúy, Denúy, 
Labazúy, Ralúy, Setnúy, 
Pedramúy, Beranúy

català -ui ull

Beranúy, Brenúy 
y Bernúy, Bresúy, 
Corroncúy, Mencúy, 
Sellúy, Amhonúy, Sensúy, 
Tendrúy, Tercúy

Taula II. Relació entre els segments toponímics i el nom d’ull en les 
diverses llengües. Font: Elaboració pròpia
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A la vista del resultat, s’obren multitud de preguntes i de línies de 
recerca. Per exemple, el fet que el segment final -ui (amb les seves 
variables) formi part del !+a de les .+" mostres toponímiques pallareses 
estudiades, posa de manifest que no es tractava de quelcom irrellevant, 
fet que corroboraria l’etimologia ‘ull’ amb el sentit metonímic de ‘visió’ 
i metafòric de ‘punt de vigilància’. Caldrà observar, doncs, si a més del 
que s’ha dit Sns ara pel que fa als topònims com a descriptors del lloc on 
es troben, també té un pes important la funcionalitat d’aquest lloc, en 
aquest cas en referència a la seguretat.

I si, pel que sembla, en algun moment de la història s’utilitzava 
abastament la metàfora cognitiva proposada per Lakod y Johnson (.)+]: 
),), «una muntanya és una persona» (i afegim que, per tant, tenia ulls), 
caldrà tenir-ho en compte en properes anàlisis etimològiques. De fet 
la lingüística cognitiva treballa amb el concepte d’embodiment, que fa 
referència a l’estreta relació cognitiva entre la morfologia del cos i l’entorn, 
i avui, malgrat que en anglès, segons Lakod y Johnson, només s’utilitza 
l’expressió del peu de la muntanya (ibíd: ),), en català continuem parlant 
del cap, del coll o dels peus de la muntanya, dels braços o el colze del riu, de 
l’engorjat, etc.

Caldrà valorar la conveniència de prendre els principis i Snals repetits 
dels topònims com a preSxos i suSxos, ja que en aquest cas estem al 
davant d’un lexema. ¿És possible, doncs, que la llengua antiga amb la qual 
es van posar els noms de lloc no fos Zexiva o, Sns i tot, que les llengües 
Zexives actuals antigament haguessin estat més aglutinants o, per què 
no, aïllants?

D’altra banda, tenint en compte que ull vindria de l’evolució del grup 
llatí C’L, que hauria donat oculus<oclo<ollo, ¿signiSca que els topònims 
que Sns ara s’havia assegurant que eren preromans, en realitat no ho 
eren? ¿Topònims com Arestui, Balestui, Bernui, Bressui, Bretui, Embonui, 
Mencui, Mentui... serien posteriors als segles VIII, IX i X, que és quan es 
considera que va néixer el català a una part de Catalunya, a la Catalunya 
del Nord i a Andorra? ¿Potser s’haurà de valorar que mots essencials 
com ulls, que tanta mitologia han motivat arreu del món, el més lògic 
és que haguessin tingut un nom que s’hauria conservat després de la 
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romanització? ¿Seria aquesta la raó per la qual les llengües més properes 
a Itàlia tenen l’oclusiva en el mot ull (sard, italià, cors, romanès, romanx, 
serbi, bosnià, búlgar, criat, eslovè, eslovac, lituà...) i, en canvi, les més 
allunyades, no la tenen (català, aragonès, asturlleonès, castellà, gallec, 
portuguès, aranès, francès, anglès, bretó, gaèlic-escocès, irlandès...)?

=S0=F^ZJS0Z

La proposta del segment Snal -ui (amb variants fonètiques com -ull), 
relacionat amb el concepte ull, sembla tan òbvia com curiós és el fet 
que ningú no se n’hagués adonat. ¿Potser és perquè l’experiència i 
l’aprenentatge adquirit ens condiciona Sns a tal punt que sempre veiem el 
que esperem veure i no el que és allà realment? Els Slòlegs no es posaven 
d’acord en la seva etimologia perquè partien d’una premissa morfològica 
(esperaven veure un suSx) i idiomàtica (esperaven veure unes llengües 
determinades), i buscaven suSxos entre el basc, el lígur, el llatí..., quan 
la resposta podria estar en un lexema de les llengües actuals: català, 
aragonès, basc, gallec... Tampoc no s’havia endevinat el seu concepte 
transparent perquè, per més que s’ha repetit que els topònims sovint 
descriuen el lloc on es troben, potser perquè els investigadors han tingut 
un perSl més lingüístic que geogràSc, no s’ha estudiat a fons el lloc 
concret on estan situats. I, Snalment, no s’hauria arribat a un consens 
perquè no s’havia tingut en compte la motivació i els diversos corrents 
de la lingüística cognitiva, com els de les metàfores i metonímies o 
l’embodiment, entre d’altres. La investigació que queda per fer, doncs, no 
només d’aquest segment Snal toponímic, sinó també d’altres segments, 
és ingent.
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Topònims de frontera. 
El cas dels municipis veïns de Vinebre i  
la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre)
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En l’estudi de l’onomàstica de Vinebre i de la Torre de l’Espanyol, s’han 
constatat diferents fenòmens de denominació d’uns mateixos indrets dels 
dos termes municipals. S’han treballat topònims que se situen al límit 
dels termes municipals d’aquestes dos poblacions de la Ribera d’Ebre i 
un altre topònim que és lluny d’aquesta frontera però que suposa un punt 
de referència comú a les dos viles. 

Fixant-nos en els indrets que són a la línia de la frontera, s’ha constatat 
que la majoria són denominats de la mateixa manera, a banda i banda 
de la partió, i que només una petita part no segueix aquest patró. Els 
topònims comuns (la serra dels Aubellons, la punta del Flare, la punta 
de la Roqueta, la serra del Rovelló, lo Racó del Moro, la cova Foradada 
i la punta de les Canta-ranes) estan situats en el primer tram del límit 
municipal dels dos termes, el que segueix una diagonal orientada de NW 
a SE. Només hi ha una excepció, una roca singular que servei de molló 
al Snal d’aquesta diagonal, aquella que s’anomena roca del Cap del Pla, a 
Vinebre, i roca de la Bruixeta, a la Torre de l’Espanyol.. Es pot observar 
la situació d’aquests topònims, tot seguit, a la Sgura ..

. A totes dos poblacions existeixen llegendes populars que fan referència a aquest 
lloc i que, alhora, estan lligades a les bruixes. Vegeu Veà (!".*b)
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En canvi, en el segon tram del límit, el que s’orienta cap al SE, és on 
es troben els indrets que són anomenats de manera diferent a les dos 
poblacions: lo pontet de la Torre- lo pont de Vinebre, la riba de la Pena- 
lo barranquet d’Espena-rucs, la vall de la Torre- lo barranc de Vinebre, el 
camí de la Torre- el camí de Vinebre, la carretera de la Torre- la carretera 
de Vinebre. Com es pot comprovar, tret de la riba de la Pena- barranquet 
d’Espena-rucs, en aquests topònims té lloc un fenomen habitual, que 
podríem anomenar d’intercanvi de referències, en què la població d’una 
vila bateja les vies de comunicació i els cursos d’aigua des del seu propi 
punt de vista i respecte a la població veïna; així, per exemple, el camí 
que va d’una vila a l’altra - actual carretera T-*., - és anomenat camí de 
la Torre pels vinebrans, i camí de Vinebre pels torredans; i, així mateix 
passa amb la carretera T-*.,, el pont que és part d’aquesta carretera, que, 
al seu torn, passa per sobre del barranc de Vinebre-vall de la Torre, i que, 
a més, també marca la frontera entre els dos termes en aquell punt.

Figura .- Topònims dels límits municipals de Vinebre i la Torre de 
l’Espanyol
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Es pot observar, doncs, la diferència amb què són tractats els topònims 
del primer tram de la frontera, que reben el mateix nom a les dos 
poblacions, i els del segon tram ginclòs el punt d’inZexió d’un tram 
a l’altre que suposa la roca del Cap del Pla–la Bruixetag, que reben 
noms diferents a Vinebre i a la Torre. Pensem que, d’alguna manera, 
aquest fenomen pot estar relacionat amb el fet que, antigament, aquest 
primer tram de frontera marcava els límits entre el terme de la Torre de 
l’Espanyol i l’antic terme de Gorrapte (incorporat al terme municipal de 
Vinebre, a partir del segle �%D); i, per contra, el segon tram de frontera 
sempre ha marcat els límits entre Vinebre i la Torre. Del terme de 
Gorrapte i la seua inZuència en la toponímia de les dos viles, se’n tornarà 
a parlar més endavant.

Altrament, l’indret de referència allunyat dels límits municipals al qual 
s’a#ludia al principi és la serra del Tormo, que rep aquest nom quan és dins 
del terme de la Torre de l’Espanyol i que muda a serra de les Aubagues, 
en el petit darrer tram que pertany a Vinebre. En el primer cas, la serra 
agafa el nom d’un penyal aïllat que, per bé que no és el punt més elevat 
d’aquesta serra (ho és lo Piló!, amb -!^m), sí que és el punt més singular 
i visible des de la localitat de la Torre: lo Tormo^ (-") m). En el segon cas, 
sembla que agaS el nom de la partida de terreny, les Aubagues, que, al seu 
torn, fa referència a la condició obaga d’aquella part de la serra.

L. '$%2$ )$ W1%%(*'$N

L’any ..+! Alfons I fa donació del castell, la vila i els termes d’Ascó a 
l’Orde del Temple, a canvi de -""" morabatins. Se sap que el ..). 
ja és constituïda l’anomenada Comanda d’Ascó, que incloïa: Ascó, 
Camposines, la Fatarella, Vilalba dels Arcs, Berrús, Riba-roja d’Ebre, 

! Aquest nom té un origen ben prosaic i conegut pels torredans. I és que fa referència 
al piló de formigó que s’hi va construir per marcar el punt geodèsic.

^ L’origen d’aquest topònim és explicat per Coromines al DeCat, on el descriu com 
una forma mossàrab de l’antic mot català torm, i del castellà tormo; d’origen incert, 
probablement, preromà, amb el signiScat de penyal isolat; del qual també provenen 
turma ‘tòfona’, ‘testicle’ i turmell ‘bony del coll del peu, tots ells amb el signiScat comú 
de ‘bony’.

, L’etimologia del nom Gorrapte, segons diu Coromines a l’Onomasticon cataloniae, 
cal cercar-la en l’àrab Fâr ar-râbiGa, que signiSca “cova de l’ermita”.
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Eixalella o la Torre de Xalella, Vinebre, Gorrapte i la Torre de l’Espanyol. 
Entre l’any .^.* i .^.+, la comanda va passar a mans de l’Orde de l’Hospital. 
Amb el pas del temps, Camposines, Berrús, Eixalella i Gorrapte van 
esdevenir poblaments abandonats i, en l’actualitat, es coneix amb aquests 
noms, partides de terra d’alguns d’aquests municipis: Berrús pertany a 
Riba-roja d’Ebre, Camposines i Eixalella a Ascó, i Gorrapte a Vinebre.

De l’antic terme de Gorrapte se’n sap que va rebre carta de poblament 
el .!^*, la qual en deSneix els límits: Ascó, Flix, el coll de Merquedeles 
(desconegut en l’actualitat), el camí de Tortosa (també desconegut) i 
Cabassers. El .!+) va ser destruït per .- vassalls de la Baronia d’Entença 
(a la qual pertanyien Móra d’Ebre, Garcia, Móra la Nova i Tivissa) i el 
batlle morí a mans de Mahomet Çaydel, sarraí de Tivissa (Carreras, 
.)",). A partir d’aquest moment, només es té notícia que ja l’any .]^* 
testimonis d’habitants de la Torre de l’Espanyol declaren sobre la 
possessió dels drets de “poder clarament pasturar los bestiars, fer llenys, 
cassar y pescar” en el terme de Gorrapte, lloc ja despoblat (Serrano, 
.))*:,-). Posteriorment, el .+.), es té notícia que Jeroni Dols, recibidor 
de la Castellania d’Amposta, iguala els drets dels vinebrans amb els dels 
torredans, i el .+^]-.+^*, amb la Desamortització de Mendizábal, els 
béns de la Comanda d’Ascó passen a l’Estat, i que Vinebre i la Torre 
de l’Espanyol reclamen incorporar-lo als respectius termes municipals, 
basant-se en els drets concedits el .+.). El .+,^ la Torre de l’Espanyol 
demana això mateix al president de la Diputació Provincial de Tarragona, 
que els ho denega; el .+,- ho demanen al capità general de Catalunya i 
se suposa que també se’ls denega; Snalment, el .+-^, l’administrador de 
Contribuciones Directas, Estadística y Fincas del Estado en la Provincia 
de Tarragona, redimeix els emSteutes de Gorrapte (pobladors de la Torre 
de l’Espanyol) dels censals a perpetuïtat respecte de l’Orde de l’Hospital, 
i els dona la possessió de les Snques, amb el pagament previ del valor 
de les terres a la Tresoreria d’Hisenda provincial (Serrano, .))*). En 
l’actualitat, el terme pertany a Vinebre i suposa una gran partida de terra 
que ocupa la meitat del terme (a la Sgura ., es pot veure amb els números 
de polígons del Cadastre ,, -, ], *, +, ), això és, Gorraptes i Contesa-). 
Tanmateix, una molt bona part de les Snques continuen sent propietat 
de persones de la població de la Torre de l’Espanyol.

- Sobre aquest nom, vegeu Veà (!".]: .,!)
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I precisament aquest fet, que la majoria de les Snques tenen propietaris 
de la vila de la Torre de l’Espanyol, es pot observar de manera molt clara 
en la toponímia d’aquestes Snques i en la d’algunes subpartides de 
Gorrapte.

En primer lloc, es tractaran els noms de les Snques, que segueixen 
l’estructura denominativa nom de partida + de + nom del propietari. 
S’han recollit )] noms de Snques de Gorrapte lligats a renoms i noms 
de casa de la Torre: Gorrapte... d’Andreu Cantrelleta, de l’Animer, del 
Barber, de Barrugo, del Baster, de Bertoldet, de Bertoldo, de Bonico, de 
Bruno o de Tarragó, de ca l’Argany, del Cabrer, del Cadirer Caque, del 
Cadirer, del Camionero o d’Enrique l’Antic, del Carranco, del Cisteller, 
de Clauetes, de Climent, de Consuelo Guarda, del Correu, del Covero, de 
Dolores de Rata, de l’Escrivà, de l’Esquerrer, d’Esteve, de l’Estudiant, de 
l’Eugénio, del Forner, del Fusteret, de Galiarte, de Garbero, de Gatanet, 
de Gavella, del Gendre, de Gonçalo, de l’Indeléssio, de Joan de Quitèria, 
de Joaquín Caque, de Jordi Serra, de Juanito de les Someres, de Juanito 
Peret, de Josep de Catarina, de Llangost, de Llangosta, de Llauiseta, de 
Llúcio, de Maimó, de Manel d’Oto, de la Manela, de la Mara, de Maria 
Fonso, de Maria la Xillona, de la Marqueta, de Modesto, de la Morena, 
de Narcís del Sicó, de Pacano, de Panasset, de Pasqual del Guarda, de la 
Pava, de Pep de Gervasi, de Pep de l’Adolfo, de Pep de Paulina, de Pep 
de Roelles, de Pep de Sebastianet, de Pepet d’Estivill, de Pepito Viudo, 
del Pequenyo, de Pere el Segal, de Pere de la Pastora, de Pere Pelinxo, de 
Perico, de Perrilla, del Pintor, de Policarpo, del Rabosí, de Ramon de 
Balsà, de Ramon de Sussina, de Ricardo Climent, de Romaldo, del Rònic, 
de Rosquilla, de Roelles, de Sacaries, de Sandinyo, de Sàrio (o Cessàrio), 
de Serranet, del Sastre, de Serra, de la Sila, de Soberano, de Vilassa, de 
Xarleston, de Xatxo, de Xeco, de Xitxurín.

Per contra, a Vinebre, se’n van recollir .*, amb peculiaritats que tot 
seguit es comenten. Tres d’aquests topònims estaven formats amb 
renoms o noms de casa de persones de la Torre: Gorrapte... de Barrugo, 
de Pepet d’Estivill, de Serra. Dels lligats a noms vinebrans, dos eren 
antics, només recollits de font escrita: Gorrapte de Jan (.+)+) i Gorraptet 
de Colí (.)".), a més, es pot observar que el darrer segueix una altra 
estructura de denominació, a partir d’un diminutiu del nom de la partida: 
Gorraptet i un antropònim. Els que segueixen l’estructura habitual ja 
comentada, amb un renom o nom de casa de persones de Vinebre, són 
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els .! següents: Gorrapte... de Bieto, de Bolva, de Bruno, de Don Jaume, 
de Joansant, de Manel de l’Aleixa, de Paradell, de Pere Manel, de Serreta, 
del Barber, del Forneret, del Fusteret. A banda, també es van recollir els 
topònims Gorrapte de Baix (de font escrita de l’any .+-!), Gorraptet (de 
font escrita de l’any .)" )̂ i el nom de Gorraptes Més Amunt, que serveix 
per denominar una gran subpartida situada a la part més allunyada del 
terme de Vinebre i que va des de la roca del Moro al límit amb Cabassers 
(a la Sg. ., núms. de polígon del Cadastre + i )).

A aquesta diferència, més que notable, entre les xifres que responen a 
noms vinebrans i torredans, cal sumar-hi el fet que els informants de la 
Torre aporten més topònims formats en l’estructura habitual esmentada, 
però a partir de subpartides de Gorrapte, algunes de les quals, d’altra 
banda, no es van recollir com a topònims a Vinebre.

Els informants de la Torre van donar notícia de les subpartides de 
Gorrapte següents: Ascladors, Contesa, Caret, Mata, Muga, Roquetes 
i Socarrades, quan a Vinebre només es van recollir Ascladors, Contesa 
i Muga com a subpartides; per bé que es van recollir, també, altres 
topònims relacionats amb Caret (la serra de), Mata (l’obaga de la), 
Roqueta (la punta de la) i les peces antigues la Roqueta, Roquetes i 
Pla de les Roquetes; i lo barranc del Socarrat i lo Socarrat Vell (conjunt 
de terres). La gent de la Torre també van donar notícia dels noms de 
Snques següents: Asclador d’Eixalello, Asclador de Burel, Caret de 
Mariano, Contesa del Sicó, Contesa d’Eixalello, Contesa de ca Sedó, 
Mata d’Andreu Salmeron, Mata de Carmen Sussana, Roqueta de 
Galiarte, Roqueta de Gandaia, Roqueta de Magí, Roqueta de Miquel del 
Cabrer, Roqueta de Sadurní, Socarrada de Joan de Quitèria, Socarrada 
de Joan de Sila, Socarrada de Josepet, Socarrada de la Sila, Socarrada 
de Paulina, Socarrada de Perrilla, Socarrada del Planxat, Socarrada de 
Ruana, Socarrada de Sandinyo, Socarrada del Titon.

Només en el cas de les Mugues], els vinebrans també tenen noms 
de finques formades amb noms i renoms de la seua població. Amb 
antropònims vinebrans es van recollir: la Muga... de la Capitana, del 
Blaió, del Negret, dels Martins, de Marta, de Martí, de Miranda, de Pere 
del Blaió,

] partida coneguda també com la Contesa.
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 de Perelló, de Pere Manel, de Ruer i de Sanç; i amb torredans: la 
Muga... de Biscaia, de Clauetes, d’Esteve, del Cadirer, de Llauiseta, de 
Martí, de Pelinxo, de Pep de Marc, de Ramon d’Escoda i del Tender.

=1!5.-&"1!&

Quant als fenòmens de denominació, es pot concloure que els topònims 
que marquen o són a prop del límit entre Vinebre i la Torre de l’Espanyol 
en la part que correspon a Gorrapte són coincidents, o sigui, els indrets 
són anomenats de la mateixa manera a banda i banda de la termenal. I, 
en canvi, hi ha variació en els noms de la part de la partió situada al sud, 
amb la típica alternança de referències d’una vila a l’altra. Probablement, 
aquesta diferència de comportament dels topònims segons el tros 
del límit municipal, sigui conseqüència del fet que Gorrapte, malgrat 
haver-se incorporat al terme municipal de Vinebre, ha estat treballat per 
habitants de la Torre en la majoria dels casos durant segles i, per tant, no 
ha existit gaire consciència de frontera municipal entre Vinebre i la Torre. 
Per contra, aquesta consciència és clara en la part sud de la partió.

Figura ! – Topònims de la partida de Gorrapte segons procedència 
dels informadors orals
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D’altra banda, és més que evident que, encara avui dia, la història es 
reZecteix en els topònims lligats a l’antic terme de Gorrapte, atès que 
hi ha una més gran riquesa de topònims lligats a la Torre de l’Espanyol 
que a Vinebre, que respon al fet sostingut al llarg de la història, que les 
Snques pertanyen a una majoria d’habitants de la Torre de l’Espanyol, 
població on diu la veu popular que, “a la Torre, tothom té, si més no, dos 
o tres Snques a Gorrapte”.

Finalment, a la vista de les dades, també es pot aSrmar, com és ben 
sabut, que les fronteres són capricioses i que, en molts casos, tenen poc de 
naturals gcom es pot veure, tant en el cas de grans estats com de petites 
poblacionsg i que són fruit dels capricis dels que detenen, en diferents 
moments històrics, el poder econòmic i /o polític.
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La toponímia de la frontera:  
la delimitació de termes  

de Villena (Corona de Castella)  
i Biar (Regne de València) en :sts
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Estudi sobre la toponímia fronterera a partir de la documentació relativa 
a la divisió de termes entre Villena i Biar efectuada en .,),. Encara que 
en l’actualitat són dues poblacions valencianes, en aquells moments eren 
dues viles que pertanyien, respectivament, a la Corona de Castella i al 
Regne de València i a la Corona d’Aragó. 

Presentem i transcrivim íntegrament el document, del qual només s’ha 
localitzat, Sns ara, la versió en llengua catalana. És una documentació rica 
en topònims que permet d’aportar nova llum a la toponímia valenciana i 
castellana d’aquesta part de la frontera de l’antic Regne de València.

La penya de la Safra (Villena): vista septentrional, des de la falda 
inferior. Foto: Tomàs Bordera i Bordera
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La documentació estudiada és ben interessant, atés que apareix 
toponímia doble, en espanyol i en llengua catalana, com ara “los 
Hermanillos o Cabeçols” (topònims vius a hores d’ara). A més a més, bona 
part dels topònims han perdurat Sns a l’actualitat, per la qual cosa ens 
serviran de base per poder analitzar diacrònicament el fenomen de la 
interferència lingüística a aquesta part de la frontera. Ben entés que la 
immensa majoria dels derivats de noms de llinatge han desaparegut o 
han estat substituïts. 

Una consideració Snal per indicar, tan sols, que aquesta divisió de 
termes ha perdurat substancialment Sns als nostres dies, amb mínimes 
correccions posteriors.

/ L. 51!'$<': 51!M."5'$& '$%%"'1%"(.& 
$!'%$ ["..$!( " .$& *1>.(5"1!& M%1!'$%$%$& 
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Els conZictes entre Biar i Villena es documenten ja des de .!)- derivats 
de la falta de concreció generalitzada dels límits territorials de les viles 
d’aquesta contrada.. El context general era la complexa delimitació de 
termes posterior a l’ocupació i colonització cristianes. Es tracta d’una 
problemàtica de caràcter general, molt present al Regne de València i 
també a les comarques frontereres de la Corona de Castella. Aquesta 
indeSnició obria la caixa de Pandora de les discòrdies quotidianes per 
l’aproStament forestal i ramader d’un territori que encara no havia estat 
Stat i amollonat de manera nítida i clara.

Els conZictes es van resoldre parcialment durant el primer quart 
del segle XIV. Tot i això, haurem d’esperar Sns a .,),, quan es clourà 
deSnitivament la qüestió. En aquest moment, la vila de Biar, va optar 
per signar una concòrdia amb la vila castellana que la deslliurara de les 
imprevisibles implicacions que podria assolir el contenciós territorial 
entre Villena i les altres viles frontereres valencianes, Ontinyent i 

. Una visió de conjunt i actualitzada d’aquests conZictes fronteres en: TEROL 
I REIG, Vicent. “Un contenciós fronterer internacional entre la Corona d’Aragó i 
la Corona de Castella: la Sxació de la frontera meridional valenciana i el plet dels 
Alforins”, XVIII Congrés Internacional d’ Historia de la Corona d’Aragó: La Mediterrànea 
de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI; VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 
"8,9-%,,9, València: Universitat de València, !""-, vol. II, p. ..!--..,-.
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Cabdet, principalment. La decisió de Biar era fruit de dos circumstàncies 
dialèctiques: salvaguardar els interessos econòmics i comercials que 
la lligaven de manera complementària, cada volta major, amb la vila 
castellana de Villena i renunciar a la propietat d’una part del que havia 
estat el seu terme a costa de conservar l’ús d’aquest. En la decisió de 
Biar va resultar decisiva, fa l’efecte, el temor i l’escenari d’incerteses 
que havia provocat l’esclatada del conZicte fronterer, amb diverses 
accions militars de les milícies respectives, en una lògica d’acció/reacció 
i provocació/represàlia, a un costat i a l’altre de la frontera. Van pesar 
més els avantatges que els inconvenients, en la lògica de minimització 
de danys que solia presidir les decisions dels Consells de les èpoques 
medieval i moderna, sempre i quan la honra o reputació no estiguera 
compromesa. Biar, atemorida per la volada i el tarannà que havia pres el 
conZicte, trencarà l’estratègia valenciana de fer front comú, promoguda 
pel Consell Reial valencià i la ciutat de València.

En .,),, comptat i debatut, assistim a un primer èxit de Villena en 
la seua estratègia de dividet et imperat desplegada per minar i soscavar 
la unitat d’acció que presentaven les viles valencianes implicades. La 
concòrdia amb Biar reconeixia en part els límits reivindicats per Villena 

Vista parcial de la penya de la Safra, a la dreta, des de la Castellana 
(Villena), al nord-oest de la seua falda. Foto: Tomàs Bordera i 

Bordera



!.!

!"#$%& '$()* " +$",

i permetia assegurar i/o consolidar les bases territorials de les seues 
reivindicacions respecte a la vall de l’Alforí, respecte a Ontinyent i de 
retruc també amb Moixent-la Font de la Figuera, i la franja de Bogarra, 
respecte a Cabdet. L’estratègia desplegada per Villena cercava la 
continuïtat territorial amb el terme d’Almansa. 

Des de l’inici del que es coneix impròpiament com a plet dels Alforins 
en .,+! es generalitzen els conZictes entre Villena i les poblacions del seu 
marquesat amb les poblacions valencianes, compreses en la governació 
foral de Xàtiva o dellà lo riu de Xúquer. Arribats a .,), el contenciós ha 
derivat en enfrontaments bè#lics d’exèrcits conformats per les respectives 
milícies. Arriben a congregar-se milers d’homes i concorre Sns i tot la 
cavalleria i els tirs d’artilleria. Les operacions militars són, tot i això, 
d’intensitat limitada: es defuig l’enfrontament campal atés que es 
caracteritzen per ser demostracions de força en les quals la superioritat 
aclaparadora d’una de les parts obviava l’enfrontament directe mentre 
facilitava la realització de tales i destruccions dels termes respectius. 
Així, doncs, s’hi realitzen incursions i tales, accions de represàlia en la 
dinàmica acció/reacció i sempre amb l’autojustiScació respectiva de 
respostes a provocacions de la part contrària. En algunes ocasions hi ha, 
Sns i tot, algunes víctimes mortals.

La conjuntura de la concòrdia entre Biar i Villena era propícia, atés que 
després de diversos enfrontaments s’arribarà a una situació d’impasse 
durant la qual els Reis Catòlics dictaran treves en .,)-, un any després 
de la concòrdia i delimitació de termes que analitzem ara i ací. 

6 T!,."&" )15-2$!'(.

El document que transcrivim íntegrament descriu i delimita els 
respectius termes. El seu caràcter de concòrdia i la natura de l’assumpte 
explica la minuciositat i el detall, habitual per altra banda en aquest tipus 
d’actes, que descriu el territori de manera topogràSca. Primer que res 
es practica el reconeixement del territori que s’amollonaria: “Los quals 
térmens los dessús dits síndichs e procuradors huna e moltes vegades 
han vist, pasegat e regonegut del dit montanya (sic) de la Çadra Sns a 
la vereda del mas de Cascant e de la dita vereda Sns al Port de Sax, que 
va a la Vall d’Elda”. Acte seguit s’identiSquen les Stes o mollons que 
són marcats provisionalment mitjançant diversos elements: munts de 
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pedra seca i/o marques de fes (generalment creus) en penyes o cingles. 
S’estipula el procediment a seguir per tal de realitzar la delimitació. Atesa 
la implicació de la Sxació dels termes amb la delimitació, així mateix, de 
les fronteres de la Corona de Castella i del Regne de València s’acorda la 
so#licitud dels permisos reials en les instàncies respectives.

El document que segueix de .) de setembre de .,), correspon a 
la lectura de les comissions reials sobre la divisió de termes, que són 
copiades a continuació!. Es tracta de còpies autèntiques notarials o 
trasllats autèntics de sengles provisions reials. Primer la comissió reial 
de Ferran II el Catòlic al Consell de la vila de Biar datada a Segòvia el !, 
d’agost de .,), i després una altra dels Reis Catòlics, datada a Segòvia el 
!] d’agost de .,),, en el cas de Villena. Sancionaven la concòrdia entre 
ambdues viles mitjançant la comissió reial als representants d’ambdues 
viles, que són investits com a “jutges comissionats” de l’autoritat reial. Es 
nomena com a jutges i àrbitres reials: Joan Martínez d’Olivència, regidor, 
i Pero Romana, notari i escrivà del Consell, de la vila de Villena, per una 
banda, i Pere Cerdà, batle, i Miquel Gil, justícia, per part de la vila de Biar.

Es tractava d’un procediment preceptiu, atés que ambdues viles eren 
de condició reialenca i que la delimitació implicava, a més, la deSnició 
deSnitiva dels límits de la frontera entre ambdues corones. 

Ambdues provisions es redacten en espanyol. En el preàmbul o part 
dispositiva s’hi fa referència de manera explícita a la suplicació elevada 
pels dos consells al respecte. La justiScació d’aquesta concòrdia seria 
que, atesa l’absència de mollons, s’havien produït “grandes di.erencias e 
debates entre las dichas villas en el fecho del coger de las granas e pascer las 
yerbas e bever las aguas e cortar las lenyas”. 

Finalment, completa i clou el procediment l’acta de l’erecció deSnitiva, 
en argamassa com s’hi fa constar repetidament, de les Stes i mollons 
determinats en la concòrdia de gener d’aquest any. Es van erigir un total 
de vint mollons durant tres dies sencers, del !! al !, de setembre de .,),^. 

! Arxiu Municipal de Biar, protocol notarial d’Antoni Aranda (.,),), sign. .,,/-, 
s/f, dates indicades.

^ Ibídem.
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Exposem tot seguit la llista dels topònims identiScats. Es tracta d’orònims 
que procedeixen quasi sempre del document transcrit a l’apèndix 
documental d’aquest treball. N’hi ha uns pocs, variant formals la majoria, 
que corresponen al document que recull, ben minuciosament, l’ediScació 
definitiva i amb argamassa dels mollons, en les fites assenyalades 
anteriorment. Els hem indicat com “mollons”, a continuació del passatge 
citat.

". Alforí, l’
“la loma que devalla de la montanya de la Font del Port, que stà entre lo 
Barranc per on devalla la senda del Calderó Vert a l’Alforí e lo Barranch 
Pinós”. 

%. Barranc Pinós, el 
“la loma que devalla de la montanya de la Font del Port, que stà entre lo 
Barranc per on devalla la senda del Calderó Vert a l’Alforí e lo Barranch 

La penya de la Safra, a l’esquerra, i el Penyó, a la dreta, conformen i 
caracteritzen la carena meridional de l’ombria de la Safra (Villena). 

Foto: Tomàs Bordera i Bordera
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Pinós”; “lo Fondó Alt de la solana, hon se partexen les aygües: la huna al 
Barranch del Port e altra al dit Barranch Pinós”; “huna loma que stà entre 
lo Barranch Rog e lo Barranch Pinós”. 

). Barranc Roig/Rog, el
“huna loma que stà entre lo Barranch Rog e lo Barranch Pinós “

$. Biar a Cabdet, la senda de
“la senda que ve de Biar a Cabdet”. 

#. Biar a Sax, el camí de
“del camí anant de Biar a Sax”; “en lo més alt del dit Port, vora lo camí, en 
huna penya a la part dreta de dit camí, anant de Biar a Sax”.

!. Biar a Villena, el camí reial de
“en la vora del Camí Real que va de Biar a Billena, a la part dreta”. 

(. Cabeçol Major, el (també com l’Hermanillo)
“endret del Hermanillo o Cabeçol Amajor (sic)”; “lo Hermanillo o Cabeçol 
Major” (mollons).

&. Cabeçols, els (també els Hermanillos)
“en la bolta de la Rambla de Martí Ferreres, envers los Hermanillos o 
Cabeçols”. 

*. Calderó Verd, el
“lo Calderó Vert”. 

"+. Calderó Verd a l’Alforí, la senda del
“la loma que devalla de la montanya de la Font del Port, que stà entre lo 
barranch per on devalla la senda del Calderó Vert a l’Alforí e lo Barranch 
Pinós”. 

"". Ca/lera, el pla de la 
“bax en lo Pla de la Ca#lera”; “en la partida del pla de la Ca#lera” (mollons).

"%. Castellaret, el
“montanya dita de la Çadra, que stà entre lo Calderó Vert y del Castellarer”. 

"). Fondó Alt de la Solana, el
“lo Fondó Alt de la solana, hon se partexen les aygües: la huna al Barranch 
del Port e altra al dit Barranch Pinós”.
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"$. Hermanillo, l’ (o Cabeçol Major)
“endret del Hermanillo o Cabeçol Amajor”; “lo Hermanillo o Cabeçol Major” 
(mollons).

"#. Hermanillos, els (també els Cabeçols)
“en la bolta de la Rambla de Martí Ferreres, envers los Hermanillos o 
Cabeçols”. 

"!. Martí Ferreres, la rambla de (també com: Marideveres, la rambla de) 
“en la bolta de la Rambla de Martí Ferreres, envers los Hermanillos o 
Cabeçols”. 

"(. Marideveres, la rambla de (també com: Martí Ferreres, la rambla de)
 “rambla de Marideveres envers los Hermanillos o Cabeçols” (mollons). 

"&. Mas, la vereda del
“la vereda Sns a la Vereda del Mas”. 

"*. Mas, la casa del
“la Casa del Mas”. 

%+. Mas de Cascant, la vereda del
“la vereda del mas de Cascant “.

Excursionistes al Calderó (el Camp de Mirra) durant la Marxa 
Intercomarcal organitzada pel Centre Excursionista d’Ontinyent. 

Desembre de !".". Foto: Tomàs Bordera i Bordera
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%". Pero Sotiles, la rambla de 
“la Rambla de Pero Sotiles. Restant la dita rambla en terme de Billena”.

%%. Porc, la Font del (també com la Font del Port)
“constituhits los dits magníSchs juges damunt la loma de la muntanya que 
devalla de la muntanya de la Font del Porch, hon stava senyalat lo segon 
molló”; 

%). Porc, el barranc del (també com el barranc del Port)
“lo Fondó Alt de la solana, hon se partexen les aygües: la huna al Barranch 
del Porch e l’altra al dit Barranch Pinós” (mollons).

%$. Port, el
“a la part devers lo Port”.

%#. Port, el barranc del (també com el barranc del Porc)
“lo Fondó Alt de la solana, hon se partexen les aygües: la huna al Barranch 
del Port e altra al dit Barranch Pinós”.

%!. Port, el Camí Reial del
“lo Camí Real del Port”.

%(. Port, la Font del (també com la Font del Porc)
“la loma que devalla de la montanya de la Font del Port, que stà entre lo 
Barranc per on devalla la senda del Calderó Vert a l’Alforí e lo Barranch 
Pinós”. 

%&. Safra, la; muntanya de
“la muntanya de la Çadra, entre térmens de les viles de Biar e de Billena”; 
“montanya dita de la Çadra, que stà entre lo Calderó Vert y del Castellar”. 

%*. Sax, el port de 
“Port de Sax, que va a la Vall d’Elda”.

)+. Taconar/Tacomar, barranc del
“en la boca del Barranch del Tacomar, al capdamunt”; “lo Barranch de la 
Taquonar (sic). La qual loma stà en vista dels Hermanillos”.

)". Terrer Roig, rambla del
“al costat de la Rambla del Terer Rog, a la part devers lo Port”.
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Caldria remarcat també que el nom de Villena, la capital a hores d’ara 
de la comarca valenciana de l’Alt Vinalopó, apareix ara sempre amb la 
variant formal Billena en els textos estudiats. Això mateix ho hem pogut 
documentar reiteradament i de manera majoritària en multituds de 
documents coetanis redactats en llengua catalana. 

La relativa escassesa dels topònims ref lectits contrasta amb la 
minuciositat amb que es descriu l’orograSa del territori objecte de la 
partició. L’explicació hem de buscar-la en l’objecte o la Snalitat del 
document: deSnir la ubicació dels mollons que delimitarien els termes 
en qüestió. Un exemple eloqüent d’això: “constituhits los dits magníSchs 
juges damunt la loma de la muntanya que devalla de la muntanya de la 
Font del Porch hon stava senyalat lo segon molló...”.

Es tracta en quasi tots els casos, d’orònims referits a elevacions 
naturals del terreny: muntanya, fondó. Ben entés que la immensa majoria 
es refereixen a accidents del territori clarament: els barrancs, els plans, els 
ports i les rambles. Uns altres elements (fonts, camins i sendes) ajuden 
a ubicar els indrets en el territori objecte de delimitació. Com a tònica 

Vista parcial de l’Alforí de Villena des de la penya de la Safra. A 
l’esquerra, baix, la Castellana i, sobre ella, la Safra. Foto: Tomàs 

Bordera i Bordera
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general, la majoria de les elevacions no apareixen denominades, atés l’ús 
marginal i l’escassa acció antròpica d’un espai marginal i esquerp, dedicat 
al pasturatge, a la cacera o a la recollida de llenya.

Predominen els topònims vius: els Cabeçols/Hermanillos, el Terrer 
Roig, el barranc Rog/Roig, l’Alforí, els calderons, el pla de la Ca#lera, el 
Castellaret, la Safra (Alt o Penya de la Safra), la Casa del Mas, el mas de 
Cascant, la font del Porc (Puerco) i el Port. Alguns han sofert mínimes 
variacions: cas de la senda de Biar a Cabdet que és l’actual camí de Cabdet.

Pel que fa als derivats de noms de llinatge, la majoria però no tots, 
han desaparegut o han estat substituïts. En algun cas els canvis formals 
són mínims: el paratge i barranc del Taconar és l’actual Toconar. Tot i 
això, alguns dels topònims no han perdurat i han estat substituïts en 
l’actualitat: el barranc Pinós és l’actual barranc de l’Infern.

Hem de remarcar alguna variant signiScativa, com ara la font del Port 
que en el moment de l’erecció dels mollons passa a ser del “Porch”. Així 
en la descripció del segon molló s’hi indica “alt damunt la loma de la 

Excursionistes descendint de la penya de la Safra per la vereda 
que parteix termes entre Fontanars dels Alforins i Villena. Al fons 
s’entreveu el nucli alforiner, més enllà del cim del Castellaret. Foto: 

Tomàs Bordera i Bordera
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muntanya que devalla de la muntanya de la Font del Porch, hon stava 
senyalat lo segon molló”. I també el tercer: “lo Fondó Alt de la solana, 
hon se partexen les aygües: la huna al Barranch del Porch, e l’altra al dit 
Barranch Pinós”.

Hi ha algun cas que sembla ser una graSa aberrant, fruit d’una confusió 
o una mala interpretació del notari que alça acta, Antoni Aranda. És el cas 
de la “rambla de Marideveres (o Mari Deveres) envers los Hermanillos 
o Cabeçols” segons apareix en l’erecció dels mollons, per comptes de “la 
rambla de Martí Ferreres”, que és com apareix als capítols de la concòrdia.

La casa del Mas (topònim viu a hores d’ara) és la denominació del mas 
propietat d’Antón Hernández, oScial municipal de Villena, segons s’hi 
infereix de la lectura de l’acta de construcció dels mollons.

Cal remarcar també la presència de terminologia oronímica 
particular i característica d’aquesta contrada del País Valencià, de clara 
inZuència aragonesa, com ara “cabeço” o “lloma” per compte de les més 
habituals en altres comarques “tossal”. Cal notar el derivat “Cabeçols” 
(cabeço>cabeçol) encara viu i que té el seu para#lel en espanyol com a 

“Hermanillos”. També “fondó”, “calderó” o collado/collao* 
Això contrasta amb usos lingüístics netament catalans. Així, doncs, 

documentem el substantiu “calaxa” com a sinònim de lloma: “huna loma 
que stà entre lo Barranch Rog e lo Barranch Pinós en axí que la loma e 
calaxa alta resta en terme de Biar”. Sembla que es tracta d’un ús vinculat a 
la forma d’una d’aquestes llomes o tossals, semblant al que en el mobiliari 
de l’època es coneixia com una calaixa o caixonera-.

N T*C!)"< )15-2$!'(.

.,),, gener ,. Límits entre Biar i Villena.
Arxiu Municipal de Biar, protocol notarial d’Antoni Aranda (.,),), 

sign. .,,/-.

[signe de la creu].

, El subratllat és nostre.
- Apareix documentat com a cognom a les comarques de la Catalunya del Nord: 

Costa i Costa, Jordi. “El fogatge de .^]) i l’antroponímia nord-catalana”, Onomàstica, 
núm. ., !".-, p. +)-!.), .!!. També la variant “Calaxan”.
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Die sabbati IIIIª mensis ianuarii. [entre calderons].
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini 

MCCCCLXXXX quarto, die vero sabbati intitulata quarta mensis ianuarii.
Constituhits personalment en la muntanya de la Çadra, entre térmens 

de les viles de Biar e de Billena, en presència de nosaltres en Anthoni 
Aranda, notari e escrivà de la dita vila de Biar, e en Pere Romana, notari 
e scrivà de la dita vila de Billena, e dels testimonis dejús scrits, los 
magníechs en Berthomeu Perpinyà, altre dels jurats de la vila de Biar, 
e en Johan Centonga, vehí de la dita vila en noms lurs propris e com a 
síndichs, actors e procuradors de la dita vila de Biar, segons consta del 
sindicat e poder de aquells ab instrument públich rebut per mi Anthoni 
Aranda, notari, a XIII dies del mes de deembre any mil CCCCLXXXXIII. 
Havent plen poder et cetera, de huna part. E los magníechs en Rodrigo 
Martínez de Olivencia, altre dels alcaldes de la dita vila de Billena e en 
Rodrigo Martínez de Sepúlveda, en noms lurs propriis e com a síndichs, 
actors e procuradors de la dita vila de Billena, segons consta del sindicat e 
poder de aquells ab instrument públich rebut per lo discret en Berthomeu 
Rodríguez, notari de la dita vila de Billena, a XI dies del mes de setembre 
dit any mil CCCCLXXXXIII, havents plen poder et cetera, de la part 
altra, per a$endre e segurar los mollons fahedors entre los térmens 
de les dites viles de Biar e de Billena. Los quals térmens los dessús \
dits/ síndichs e procuradors huna e moltes vegades han vist, pasegat e 
regonegut del dit montanya (sic) de la Çadra Sns a la vereda del mas de 
Cascant e de la dita vereda Sns al Port de Sax, que va a la Vall d’Elda. 
Entrevenint entre aquells los magníSchs en Pere Cerdà, batle de la dita 
vila de Biar, // e en Martí Ferrero, altre dels regidors de la dita vila de 
Billena, concordantment procehiren a senyalar e partir los dits térmens 
e senyalar los mollons fahedors entre aquells en e per la forma següent, 
ço és:

I. Que primerament fonch senyalat de pedres seques hun molló alt 
en la dita montanya dita de la Çadra, que stà entre el Calderó Vert y del 
Castellaret], dall (sic) lo dit molló, en una penyeta, és stada feta ab hun 
feç huna creu. 

II. Lo qual dit primer molló respon dreta via a hun altre segon molló, 
lo qual per los sobredits ut suppra és stat senyalat de pedres seques en 

] Esmenat sobre “Castellet” que era la redacció originària.



!!!

!"#$%& '$()* " +$",

la muntanya damunt la loma que devalla de la montanya de la Font del 
Port, que stà entre lo barranch per on devalla la senda del Calderó Vert 
a l’Alforí e lo Barranch Pinós, hon se pren la vertent que va la via del 
Calderó Vert. 

III. Lo qual dit segon molló respon dreta via a hun altre tercer molló, 
lo qual és stat senyalat on la solana de la dita montanya o loma, a cent 
noranta passes del dit segon molló. Lo qual stà senyalat de pedres seques 
e en hun cantal e penya prop dit molló és stada feta ab un feç huna creueta. 
E lo qual dit molló stà en lo endret del Barranch Pinós.

IV. Lo qual dit tercer molló respon a hun altre quart molló qu·és stat 
senyalat de pedres seques en lo Fondó Alt de la solana, hon se partexen 
les aygües: la huna al Barranch del Port e altra al dit Barranch Pinós.

V. Lo qual dit quart molló respon e va dreta via a hun altre cinquén 
molló, lo qual és stat senyalat de huna loma que stà entre lo Barranch Rog 
e lo Barranch Pinós en axí que la loma e calaxa alta resta en terme de Biar. 
Lo qual molló és stat senyalat ab pedres seques e al costat de aquell, en 
una penya, ab hun feç és stada feta una creu. 

VI. Lo qual dit cinquén molló respon dreta* via a hun altre sisén molló 
qui stà senyalat de pedres seques en la mitat de la ombria de la montanya 
que stà damunt lo Barranch Rog, // envers lo terme de Biar. Davall lo 
qual dit molló és stada feta ab hun feç en huna penya huna creu.

VII. Lo qual dit sisén molló va dreta via e respon a hun altre setén 
molló que és stat senyalat ab pedres seques en huna penyeta tallada que 
stà en la vertent del Barranch Rog damunt la lometa. En la qual dita 
penyeta tallada és stada feta e senyalada huna creu ab hun feç. 

VIII. Lo qual dit setén molló respon dreta via a hun altre huytén molló 
qu·i és stat senyalat ab pedres seques, bax en lo pla, al costat de la Rambla 
de Pero Sotiles. Restant la dita rambla en terme de Billena.

VIIII. Lo qual dit huytén molló respon dretament e va per línea recta 
per la vereda Sns a la Vereda del Mas, hon és stat declarat e concordat se 
faça hun molló enmig de dita vereda, en lo loch hon stà de ample+ trenta-
tres passes.

X. Lo qual dit novén molló de la dita vereda respon a hun altre dehén 
molló que stà senyalat de pedres seques davant la loma primera que stà 

* Ratllat i cance#lat: “a la”.
+ Ratllat i cance#lat: “XX”.
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sobre la Casa del Mas, al capdamunt de hun malladar d’en Francés \Ma/
cià), en huna penya, al costat del qual és stada feta huna creu.

XI. Lo qual dit dehén molló respon a hun altre onzén que és stat 
senyalat en lo pus alt de huna loma que stà alt, prop de la senda que ve 
de Biar a Cabdet, restant la senda a mà squerra e lo dit cabeço a man dreta. 
Lo qual és stat senyalat ab pedres seques e prop de aquell, en huna penya, 
és stada ab hun feç (sic) huna creu (sic). 

XII. Lo qual dit onzén molló respon a hun altre dotzén molló que stà 
senyalat en huna yla de hun banqual damunt los pins, bax en lo Pla de 
la Ca#lera.

XIII. Lo qual dit dotzén molló respon a hun altre XIII molló que stà 
senyalat de pedres seques en huna loma que ve a donar de lo de Biar en lo 
Barranch de la Taquonar (sic). La qual loma stà en vista dels Hermanillos 
[ ]. Al costat del qual molló stà feta ab hun feç huna creu en huna penya.

XIIII. Lo qual dit tretzén molló respon a hun // altre XIIII molló que 
stà senyalat de pedres seques, en huna penya tallada que stà carasol, en la 
boca del Barranch del Tacomar, al capdamunt. En la qual penya és stada 
feta huna creu ab hun feç.

XV. Lo qual dit XIIII molló respon dreta via a hun altre quinzén molló 
que stà senyalat de pedres seques, en la bolta de la Rambla de Martí 
Ferreres, envers los Hermanillos o Cabeçols. Lo qual stà entre dos pins 
tallats e cremats.

XVI. Lo qual dit XV molló respon dreta via a hun altre sezén molló." 
que és stat senyalat ab pedres seques en la vora del Camí Real que va de 
Biar a Billena, a la part dreta, davall la partició del carril que parex (sic) 
del Camí Real LX pases poch més o menys.

[X]VII. Lo qual dit setzén respon dreta via a hun altre desetén molló 
que stà senyalat de pedres seques, endret del Hermanillo o Cabeçol 
Amajor (sic), hun poch a la part davall cent quaranta pases.

[XVIII]. Lo qual dit XVII molló respon a hun altre dihuitén molló 
que stà senyalat de pedres seques al costat de la Rambla del Terer Rog, a 
la part devers lo Port.

) La primera sílaba de Macià està escrita a sobre de “Gar-”
." Esmenat sobre “quin-”, ratllat i cance#lat.
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[XIX]. Lo qual dihuytén molló respon a hun cantal o penya que stà 
vora lo Camí Real del Port, a la part d’avall, que stà endret de.. hun cantal 
que stà a la part damunt de dit camí. En los quals cantals és stada feta en 
cascú huna creu ab hun feç.

[XX]. E del dit.! molló va per lo dit Camí Real del dit Port, en axí que 
lo dit camí real partex los dits térmens Sns a hun altre XX molló. 

[XXI]. Lo darrer molló que stà en lo més alt del Port, vora lo camí, en 
huna penya a la part dreta del camí anant de Biar a Sax. En axí que del 
dit camí amunt és terme de Biar e del dit camí avall és terme de Billena. 

[XXII]. Ítem, considerat que los dits senyals de mollons fets per los dits 
síndichs e procuradors de la forma dessús dita no solament han sguart 
a la divisió e partició dels dits térmens de les dites viles de Billena e Biar, 
mas encara han sguart a divisió e partició dels regnes de Castella e de 
València, fonch concordat per los dits síndichs que a comuna despesa \
de les dites viles/, ab huna matexa // suplicació, suplicar a ses Altezes del 
rey e reyna, nostres senyors, que ab sa real provisió sia comés a les a les 
(sic) dites viles que en lloch de aquelles los dits síndichs e procuradors 
o altres puxen fer e ediecar mollons de argamasa en tots los dessús dits 
lochs designats. 

[XXIII]. Ítem, fonch pactat e concordat que los dits mollons sien fets 
de pedres e argamasa a comuna despesa de les dites viles de ací a festes 
de Pasqua de Penthecostés. Dins lo qual terme lo hu dels consells de les 
dites viles puxa constrényer a l’altre de fer construhir los dits mollons. 

[XXIV]. Ítem, fonch concordat que \atés e considerat/ en los dits 
térmens e contrasts hi havia algunes mallades, axí en la huna part com 
en l’altra, de les quals era contenció entre les dites universitats. Fonch 
concordat e pactat que sis-centes pases.^ axí en lo hun terme., com en 
l’altre puxen, axí los de la vila de Billena en lo terme de Biar, com los de 
Biar en lo terme de Billena, d’empriuar e afurnar sens fer dan en pins 
e carasques. Les quals coses s’entenguen en temps de fortuna de neus, 
aygües e altre temporal e no en altra manera.

.. Ratllat i cance#lat: “de entre”.

.! Ratllat i cance#lat: “camí”.

.^ Ratllat i cance#lat: “fa des-”.

., Ratllat i cance#lat: “de Biar”.
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[XXV]. Ítem, fonch concordat que jatsia los \dits/ síndichs e 
procuradors, com dit és, hajen fet, fermat, loat e aprovat les dites coses 
però perquè a major cautela donarien obra ab edecte, e axí ho prometen, 
que los consells de les dites viles junctament, cascú en sa vila, ab la senior 
e major part dels dels (sic) dits consells loaran e aprovaran totes les dites 
coses e sengles de aquelles, de la primera línea Sns a la darrera inclusive. 
E que en totes les quals dites coses ses Altezes sien suplicades com dit és 
e se interposen sa \real/ auctoritat e decret.

Presents foren per testimonis a les dites coses en Miquel Manages, 
sastre, e en Gironés Miralles, laurador, vehins de Billena, e en Berthomeu 
Sent Joan e en Berthomeu Johan, lauradors, vehins de.- Biar.

.- Ratllat i cance#lat: “Billena”.
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Toponímia i fronteres biogeogrà]ques a 
La Rioja. Els noms de lloc com a eina per 
a la diferenciació dels paisatges vegetals
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L’objectiu bàsic del present article és plantejar una sèrie d’interrogants 
sobre el concepte de !ontera tot aplicant-lo, de forma particular, al 
camp d’estudi de l’onomàstica. En un sentit més concret: partint d’un 
camp especíSc de l’onomàstica, com és el de la &totoponímia (entès com 
l’estudi dels noms de lloc que tenen una arrel semàntica relacionada amb 
la vegetació), ens proposem fer valer, a través d’una selecció d’exemples 
de topònims i de sèries de topònims, com l’esmentada idea de frontera 
(que, per al camp que ens proposem estudiar, seria pròpiament una 

“frontera biogeogràSca”) resulta útil per a l’anàlisi, a escales diverses, de 
la diferenciació dels paisatges vegetals.

L’àmbit de referència del nostre estudi és el de la comunitat autònoma 
espanyola de la Rioja. Un territori que hem triat per dos motius essencials: 
d’una banda, perquè ha estat un objecte d’estudi reiterat per la nostra 
part, des de perspectives semblants a la present, en els darrers anys; i de 
l’altra, perquè hem considerat que era un àmbit geogràSc idoni, per la 
seva grandària, per la seva situació en el sud-oest del continent europeu i 
per la seva diversitat biogeogràSca intrínseca, com també per la diversitat 
de la seva toponímia, per a l’estudi que ens proposàvem dur a terme.

El punt de partida de la recerca és la tesi doctoral d’un dels autors 
(López Leiva, !".]); un treball centrat en l’estudi de la toponímia 
forestal de La Rioja i el seu valor com a indicador de la dinàmica de 
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la vegetació i del paisatge forestal i que es va desenvolupar entre !""! 
i !".]. Metodològicament, es va basar principalment en l’explotació 
de dades procedents del Cadastre i de la cartograSa derivada, on és 
posible assignar a cada nom geogràSc no només la ubicació sinó també 
la superfície implicada. Això va comportar la detecció d’àrees antigues 
de presència de plantes i de comunitats vegetals, que potser no troben 
correspondència amb la distribución geogràSca d’enguany. 

L’article l’hem basat, fonamentalment, en una selecció dels topònims 
de l’àmbit de referència relacionats amb la vegetació que hem considerat 
més signiScatius. En altres paraules: noms de lloc relacionats amb els 
elements vegetals, amb els productes forestals i, també, amb els usos 
del sòl. Es tracta de topònims que, per regla general, fan evident el 
caràcter de !ontera i d’ecotò ecològic d’aquesta regió. D’una manera més 
concreta, fem una proposta de sistematització de la Stotoponímia des 
d’un enfocament geobotànic i lingüístic, tenint en compte l’agrupació 
d’arrels lèxiques i espècies i agrupacions botàniques en àmbits de domini 
dels sis grans tipus de Ssonomia de la vegetació presents al territori de la 
Rioja. Finalment, comentem diversos casos particulars de transformació 
dinàmica de determinades manifestacions locals de cobertes vegetals 
que tenen un reZex en la toponímia.

L. 51!'$<' ;$1;%,M"5

La Rioja, un territori divers

La Rioja, tot i ser un territori de dimensions relativament reduïdes 
a escala peninsular (té una mica més de -.""" quilòmetres quadrats), 
compta amb una varietat molt gran de tipus de formacions vegetals 
(boscos, matolls, pastures herbàcies) i de comunitats de composició 
dominant força diferenciada. El seu mosaic paisatgístic, fruit de la 
diversitat climàtica, SsiogràSca i litològica del suport físic, deriva també 
del fet de constituir el nucli d’una cruïlla biogeogràSca entre les conques 
de l’Ebre i del Duero, amb el Sistema Ibèric septentrional com a barrera 
muntanyosa. Cal afegir-hi, també, l’empremta secular de l’acció humana 
sobre els paisatges, que ha determinat la dinàmica oestabilització inclosao 
de moltes cobertes de vegetació forestal. A aquestes “conf luències 
frontereres” de tipus geobotànic s’hi suma la circumstància de les 
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fronteres històriques, i osobretot quan parlem de qüestions d’ordre 
onomàstic, i particularment toponímico de les lingüístiques. De fet, en 
el lèxic dels noms geogràScs de la Rioja, i sobretot en la Stotoponímia, hi 
trobem paraules del castellà, trets del romanç navarrès-aragonès i també 
elements genuïns d’una variant medieval d’àmbit regional, el riojano, a 
banda de termes mossàrabs i tot un conjunt de topònims d’origen basc 

osobretot a la conca del riu Oja.

Caracterització biogeogrà]ca

Des d’un punt de vista biogeogràSc, i seguint la territorialització de Ruiz 
de la Torre i de Ruiz del Castillo (.)**), la Rioja es troba enclavada entre 
la regió denominada Ebre (a la vall, amb clima semiàrid en extensions 
significatives i domini f lorístic mediterrani) i la coneguda com a 
regió Ibèrica nord (al sector de les serres, amb clima humit, en domini 
eurosiberià en transició al domini mediterrani).

Estudiada en conjunt la seva f lora, podem subratllar que respon 
bàsicament a la idea de cruïlla i refugi corològic de transició entre els 
dominis de l’element Zorístic mediterrani i de l’eurosiberià occidental o 
euroatlàntic. Hi ha, tanmateix, un contrast evident entre tots dos àmbits 
de dominància, molt vinculat a l’altitud i, per tant, a l’efecte de barrera 
orogràSca dels vents humits del nord que exerceixen les muntanyes 
de la regió. Hi inZueix, de forma notable, la disposició SsiogràSca: les 
obagues, els vessants més frescos i més humits o, en general, els fons 
de vall tenen unes Zores de Sliació clarament euroatlàntica, mentre que 
les valls obertes de baixa altitud, les solanes i els pendents més exposats 
a la insolació estan colonitzades preferentment per grups dominants 
d’adscripció mediterrània.

Les fronteres dels territoris on hi ha hagut una expansió i una 
preponderància més clares dels dos grans grups esmentats (que es 
corresponen amb els tàxons de l’Espanya verda i de l’Espanya bruna) 
no són gens clares, tal com correspon a una zona de transició. Tal i com 
hem dit, són molt freqüents les manifestacions d’imbricació entre els dos 
dominis genèrics, la qual cosa comporta la fàcil detecció d’introgressions 
d’un domini en l’altre: avançades o testimonis relíctics d’unes Zores en 
l’àmbit d’unes altres; transicions en franges d’amplitud considerable, 
encavalcaments i barreges de comunitats vegetals; alternança en bandes 
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consecutives als gradients altitudinals, etc. Tot plegat es reZecteix en 
uns límits de dominis Zorístics que es caracteritzen, en la seva concreció 
sobre el terreny, en unes formes sinuoses i, sovint, gens fàcils d’identiScar 
a causa de la seva complexitat.

La vegetació de la Rioja és producte d’inZuències climàtiques variades 
en un ventall de circumstàncies locals molt divers, derivat, al seu torn, 
d’una multiplicitat de factors SsiogràScs (altitud, exposició, pendent) i 
de la naturalesa del substrat. El conjunt de la vegetació és, així mateix, 
molt divers i disposat en un mosaic força intricat de tipus estructurals 
potencials. A aquesta complexitat s’uneix la importància del paper 
històric de l’acció humana sobre el paisatge, que ha inZuït tant en la 

Figura ". Repartiment de dominis potencials de tipus estructurals 
(Ruiz de la Torre, .))") en àrees forestals actuals del territori 

de la Rioja (en blanc, les zones agrícoles o els mosaics de cultius 
amb cobertes no agrícoles). Font: Elaboració pròpia a partir del 

Mapa Forestal de España a escala .: !"".""" (MFE!"") (Ruiz de la 
Torre, coord., .))+). Tipus zonals o climàtico-estructurals: A: Alta 

Muntanya; T: Coníferes de muntanya assimilable a taigà; C: Bosc 
planocaducifoli mesòSl; S: Bosc subescleròSl; E: Bosc escleròSl; 

H: Cobertes hiperxeròSles. Tipus azonals i intrazonals: F: Rupícola; 
K: Rupícola sobre penyal càrstic; J: Glareícola; G: GipsòSl; X: 

HaloxeròSl; P: GlicohidròSl; L: HalohidròSl. Font: Elaboració 
pròpia a partir del MFE!"". La delimitació comarcal de fons està 

basada en la proposta de Gómez Bezares (.)+*).
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composició i l’estructura de les cobertes vegetals actuals i que té un reZex 
evident en la toponímia de la regió.

La Rioja com a cruïlla històrico-lingüística. 
El substrat bascoide en la toponímia

Des del punt de vista lingüístic, l’aparent uniformitat de la Rioja (Sns i tot 
amb les diferències entre Rioja Alta i Rioja Baixa i les particularitats dels 
parlars serrans) no és tal en la seva toponímia. S’hi han anat decantant 
successives inZuències com a conseqüència del caràcter de cruïlla i 
de “lloc de barreja i d’intercanvi” que té el territori, o bé per raons de 
pertinença o de vinculació històrica successiva a diferents pobles i regnes. 
La consideració de la Rioja com a frontera lingüística va ser destacada 
per Menéndez Pidal, i ha continuat sent deSnitòria per a dialectòlegs i 
estudiosos de l’evolució històrica de l’espanyol (Alvar, .)*] i .)+*; García 
Turza, .))*).

En conjunt, la toponímia actual de la Rioja és, doncs, un reZex de la 
complexitat de la imbricació dels dialectes romanços medievals, inclòs el 
mossàrab, amb el substrat difús de llengües preromanes, entre les quals 
caldria incloure un protobasc (tal vegada, iberobasc) present en el nom 
de Calagurris. Juntament amb vocables propis del navarrès-aragonès de 
la vall de l’Ebre (com el freqüent carrascal per a designar les agrupacions 
de Quercus ilex), Pastor Blanco (!""+) recull altres trets que corresponen 
a àrees més àmplies: la que comprèn, també, les comarques de l’alt Ebre 
a Burgos i a Cantàbria, i Sns i tot una altra àrea encara més extensa que 
abasta la franja septentrional peninsular des de la serralada Cantàbrica 
Sns a la Pirinenca.

Cal afegir a aquesta diversitat lèxica els trets marginals conservats a 
les zones muntanyoses a causa d’un aïllament geogràSc que, tot i això, va 
ser també trencat amb l’activitat transhumant, vehicle d’entrada de lèxic 
dialectal de regions occidentals de la Península (lleonès, extremeny).

A les comarques occidentals de la Rioja Alta (conca del riu Tirón) i de 
La Demanda (conques de l’Oja i del Najerilla) van arribar als segles X i XI 
pobladors procedents de Biscaia i Àlaba, potser en diverses fases, parlants 
d’un dialecte occidental del basc. Aquesta llengua no va desaparèixer 
de les zones muntanyoses Sns als segles XV o XVI, subsumida en el 
castellà predominant, on va quedar ja diluïda i només conservada en 
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la toponímia (Sgura !). Respecte d’això, convé subratllar l’extrema 
diScultat que representa, en el conjunt del domini pirinenc, aclarir la 
pervivència del substrat basc o protobasc, com també la seva interacció 
amb altres substrats lingüístics coetanis, en la toponímia actual (per a 
aquesta qüestió, i en relació amb el Pirineu català occidental, vegeu Tort 

!"..).
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Fronteres a escala biogeogrà]ca regional:  
la marginalitat de les àrees de distribució

A les comarques occidentals de les serres de La Rioja (Anguiano-Alto 
Najerilla, Camero Nuevo a les petites valls dels cursos tributaris del 
riu Iregua), Fagus sylvatica és un component abundant en les cobertes 
vegetals, tal com correspon a les zones de clima subatlàntic i amb una 
elevada humitat relativa en l’aire; tanmateix, la proporció de superfície 

Figura %. Densitat de toponímia de origen basc a La Rioja. Font: 
Elaboració pròpia a partir d’Aznar (!"..), damunt el mapa de 

delimitació comarcal basat en Gómez Bezares (.)+*)
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adscrita toponímicament a aquesta espècie en el conjunt de La Rioja és 
baixa, la qual cosa es podria entendre com la no aplicació del principi de 
signiScativitat territorial (Tort, !""]): els faigs i les fagedes “assenyalen” 
en menor grau el territori en tant que són més comuns en el paisatge i no 
tenen valor denominatiu.

Però hi ha un altre tipus de fagedes, de caràcter marginal, que 
s’acantona en masses i rodals de menor extensió en dos nuclis geogràScs 
de condicions climàtiques subhumides amb tendència a subseques: les 
obagues i façanes septentrionals de les serres nord-occidentals d’aquesta 
regió (Obarenes, Toloño) i els vessants frescos i humits de Camero Viejo i 
de la Rioja central. Aquestes fagedes es fan progressivament més escasses 
a mesura que avancen cap a l’est. En contraposició al cas anterior, en 
aquests dos sectors oque es troben al límit potencial ecològic de l’espècie, 
arquetip dels arbres caducifolis higròSlso, hi ha un nombre de topònims 
més nombrós i expressiu; aquest fet es podria interpretar aplicant el 
principi toponímic d’excepcionalitat (Tort, !""]).

Convé tenir en compte, per a explicar que les fagedes a què fem 
referència són gairebé residuals, a més de la circumstància de la seva 
ubicació fronterera des dels punts de vista mesològic i corològic, les 
causes històriques que hi concorren. Una intensa i secular activitat 
ramadera i la consegüent extensió de les pastures, l’extracció abusiva 
de llenya, el carboneig i Sns i tot rompudes esporàdiques van desplaçar 
el faig a zones de majors pendents, d’altitud més elevada i, en general, 
menys accessibles a les activitats humanes. Allà on hi havia hagut fagedes 
van aparèixer diferents tipus de matoll de substitució. Un cop cessada o 
disminuïda la pressió antròpica, des de mitjan segle XX, la recuperació 
de l’espai per part del faig es veu força compromesa: la degradació dels 
sòls per reducció de la coberta vegetal arbrada crea condicions de cicle 
anual de disponibilitat d’aigua anàlogues a les de zones més seques que 
les originals. I això en diSculta la regeneració espontània, i explica el 
predomini actual de la vegetació submediterrània.

Destacables són també els vestigis toponímics que descendeixen 
a la vall de l’Ebre, en el seu sector mitjà a la Rioja, en particular el de 
Ventosa, Hayedo, a una mica més de *"" m en exposició N-NE; els altres 
s’integren en barrancs que, des de la Sierra de la Hez, baixen a la vall i 
on actualment persisteixen. És el cas d’Ocón, on es troba la fageda més 
occidental europea en direcció sud-est.



!^,

!"#$% &'()* &)+,$ - ./$0 1/%2 + 3/0$4$

Comarca Municipi Topònim

Camero Viejo

Ajamil Hayedo de Monte Real (l) , Hayedos de 
la Tierra de Cameros (l) , Valdaedo (l) 
(también en Cabezón de Cameros (l) )

Hornillos de 
Cameros

Barranco (los) Aídos (l) (ext) (también en 
San Román de Cameros (l) (ext), Soto en 
Cameros (l) (ext) y Terroba (l) (ext))

Laguna de 
Cameros

(El) Aído (Aedo (l) ) (también en Larriba, 
Luezas y Terroba)

Larriba Los Llanos del Aído, El Haya El Monte, 
La Haya Mínguez, Haya Revilla, Debajo 
del Haya, La Haya, El Cogote Las Hayas

Luezas Fuente Haya

Muro en 
Cameros

Aedoviejo, Vereda Aído Biércol, 
Aídomontán, Hayas de Montán

San Román de 
Cameros

La Aidilla, El Hayedo (l) (también en 
Torre en Cameros (l) ), Barranco del 
Hayaón (l) ,(El) Hayedo (l) (ext) (también 
en Leza del Río Leza, Santa María 
en Cameros y Torre en Cameros (l) ), 
Barranco del Hayedo (l) (ext)

Santa María en 
Cameros

Encima El Hayedo, Mayedo

Soto en Cameros Yeraidillo, Cerro el Aidillo, Cruz del 
Aído (l) (ext), Los Aídos (l) (ext), Cerro 
Aído(s) (l) (ext) (también en Trevijano), 
La Haya Marquel

Terroba Hayas (E)lices

Trevijano El Aidillo

Ventosa La Haya, Barranco Hayedo (l) (ext)

Taula ". Topònims relacionats amb Fagus sylvatica a la comarca 
de Camero Viejo. Els assenyalats amb (ext) corresponen a 

enclavaments on no hi ha presència de l’espècie en l’actualitat. (l) 
són topònims que tenen una localització precisa (superfície o punt) 

dins el terme municipal de referència. Font: Dades catastrals y 
DTALR (González Blanco, .)+])
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Crida, també, l’atenció la desaparició de fagedes a les Peñas de Leza 
als termes de Santa Engracia de Jubera (a la capçalera del barranc de 
San Martín), Lagunilla del Jubera, Ribafrecha i Leza de Río Leza (Sgura 
^), amb els topònims d’Aído Frío (un pic a ..]+ m), Hayedo de Ortiz, 
Aidillo, etc., en zona on actualment predomina arbrat subescleròSl (i 
xeròSl), com ara rebolledes de Quercus pyrenaica i matolls de estrepa 
(Cistus laurifolius). Els co#lectius usats, majoritàriament en -etum, són 
Aedo (Ahedo) i, sobretot, Aído, a més dels seus respectius compostos. 
També el més proper a l’estàndard Hayedo i Hayedos. És signiScatiu que 
el co#lectiu més freqüent porti el diminutiu Aidillo i Aidillos i els seus 
derivats ortogràScs arcaïtzants Aydillo i Aeidillo; tant els uns com els 
altres indiquen que les masses de faig ja eren de superfície exigua quan 
es van formar aquests nom geogràScs. Tots els Stotopònimos deriven de 
l’arrel llatina fagus, a través de l’castellà haya. Exceptuant alguns exemples 
aïllats, la major part dels noms geogràScs d’aquest camp semàntic són 
transparents des del punt de vista etimològic.

Figura ). Sobre l’ortofoto es representa la superfície assignada als 
topònims Los Aídos, El Aído, Aído Ortiz i Aído Frío, a les comarques 

de Cameros Viejo (terme municipal de Soto en Cameros) i de 
Rioja Media-Logroño (terme de Santa Engracia del Jubera). Les 

transcripcions i l’ortograSa són les originals de les bases de dades 
cadastrals, de les quals procedeix la cartograSa digital utilitzada. 

Font: Bases de dades catastrals de la Gerencia Territorial de 
Catastro de La Rioja sobre ortofotos (CNIG-IGN).
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A la Figura , es destaquen els topònims externs a l’àrea de distribució 
actual de l’espècie. Aquests topònims corresponents als topònims les 
superfícies adscrites són geogràficament referenciables. La major 
concentració de topònims referits a fagedes actualment desapareguts o 
intensament minvats es localitza a les zones anteriorment esmentades 
(conques del Leza i Jubera i alt Cidacos, als termes de Soto en Cameros, 
Lagunilla i Santa Engracia del Jubera, Terroba i Munilla).

Figura $. Superfícies localitzades referides a el grup semàntic del 
faig (Fagus sylvatica) a La Rioja, a partir de les dades del Mapa 
Forestal de España .:!"".""" (Ruiz de la Torre, .))+) i .:-".""" 

(T`GSATEC/López Leiva, .))+). Els polígons i cercles en vermell 
es corresponen amb tesse#les externes a l’àrea de distribució de 

l’espècie, per a la representació de la qual s’han utilitzat els mapes 
esmentats bo i distingint si el faig està registrat com a espècie 

principal de la tesse#la o com a accessòria (o secundària). També 
s’hi ha reZectit la informació de presència o absència en quadrícules 
procedent de la Flora Vascular de La Rioja. Font: Elaboració pròpia a 

partir de les cartograSes esmentades



!^*

Toponímia i !onteres biogeogrà"ques a La Rioja

Fronteres corològiques d’escala comarcal originades  
pels canvis de substrat

Des del punt de vista corològic, les boixedes (Buxus sempervirens) 
apareixen en l ’àmbit potencial dels boscos subescleròf i ls i 
excepcionalment lligats a arbrat caducifoli (fagedes). O sigui: a partir dels 
+"" m d’altitud a les orles muntanyoses i els glacis de la conca mitjana de 
l’Iregua (Camero Nuevo), i a les del Leza i Jubera Sns a la Sierra de la Hez 
(Camero Viejo). Així mateix, hi ha una representació de boixedes a les 
serres septentrionals (Montes Obarenes i Sierra de Toloño). És clara la 
seva adscripció a substrats calcaris i arriba a ser dominant sobre roques 
compactes, de manera que la seva corologia és també fronterera, ja que 
tendeix a evitar les serres i valls de la meitat occidental, silícies, i defuig 
les comarques orientals, de clima francament mediterrani.

Figura #. Paratges (superfícies cadastrals i punts de NomGeo) 
amb topònims relacionats amb Buxus sempervirens. S’hi observa 
la coexistència d’una distribució disseminada de l’espècie amb 

la localització d’una àrea de predomini (com a espècie dominant 
o codominant, verd fosc) i una àrea de presència com a espècie 

accessòria (a partir de les dades auxiliars recollides a les butlletes 
de camp de l’MFE!"", verd clar, i de la indicació aproximada, per 
quadrícules, procedent del mapa de la Flora Vascular de la Rioja. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les cartograSes esmentades
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En general les boixedes conformen matolls subarbustius, a vegades de 
talles mitjanes, en formacions de variada densitat i repartiment superScial, 
i en barreja i mosaic freqüent amb altres espècies i agrupacions calcícoles.

A La Rioja, el nom més freqüent per al Buxus sempervirens no és 
el de boj (d’altra banda, el més habitual en castellà) sinó bujo (el més 
citat) o boje (Pastor Blanco, !"".). Aquest darrer, compartit amb la 
falca territorial de Miranda i Las Merindades (a la contigua província 
de Burgos), on també hi ha el de bujarro, derivat per agregació de 
suSx). Els noms procedeixen de la mateixa arrel llatina BUXUS, que 
va donar box a l’edat mitjana; Coromines (.)+"-.)+.), al seu DCECH, 
considera sorprenent l’evolució al terme boj en castellà i creu que és un 
aragonesisme ola qual cosa conferiria a la toponímia un altre aspecte de 
frontera, en aquest cas lingüística. Bujo seria, doncs, el resultat normal en 
castellà; el nom, de fet, es repeteix en moltes de les recopilacions lèxiques 
de la Rioja, encapçalades pel mateix ALEANR (Alvar et al, .)*)-.)+ )̂, i 
també s’estén per la veïna Àlaba (Ruiz Urrestarazu, !". )̂.

El co#lectiu més freqüent localitzat a la Rioja, i amb el corresponent 
reZex en la toponímia (Taula !), és el de bujal o bujar, i també bujedo. 
Pastor Blanco (!"",) només recull bujal i bujar, amb el signiScat de 
boixeda, a Camero Viejo (San Andrés i San Román), i a Anguiano 
(Jiménez Muro, .)+.; Echaide i Saralegui, .)*!; Cabezón Rodríguez, 
!""!; i també al ALEANR). Apareix també Bujeda a Clavijo (bojeda i 
bojedal semblen més freqüents a Aragó), i també bujedo a Bujedillo (Nieva 
de Cameros) i a Fuente Bugedo (a Foncea i a Fonzaleche).
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Comarca Municipi Topònim

 Camero Nuevo

Nestares El Bujo [también en Viguera (l) (ext) y 
Pinillos]

Nieva de Cameros El Bujedillo (l) 

Pinillos Loma Del Bujo, Solana del Bujo, El 
Barranco del Bujo

Torrecilla en 
Cameros

Mata Bujos (l) 

 Camero Viejo
Soto en Cameros Fuente el Bujo

Trevijano El Bujar 

 Haro-Rioja Alta

Foncea Fuente Bugedo (l) (ext) (también en 
Fonzaleche (l) (ext))

San Vicente de la 
Sonsierra

El Bujo 

 Arnedo-Cidacos Cornago Bujuelo (l) (ext)

 Rioja Media-
Logroño

Clavijo Bujeda (l) , El Bujar (l) (ext)

Fuenmayor El Buje, El Bujez

Nalda El Bujal

Robres del 
Castillo

El Bujalón

Santa Engracia del 
Jubera

Los Bujales (l) , Los Bujos (l) 

Taula %. Topònims relacionats amb Buxus sempervirens. Els 
topònims assenyalats amb (ext) corresponen a enclavaments on 
no hi ha presència de l’espècie en l’actualitat. (L) són topònims 

que tenen una localització precisa (superfície o punt) dins el terme 
municipal de referència. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

catastrals i del DTALR (González Blanco, .)+])

Fuente Bugedo (Sgura ]) és un topònim referit a un camp de conreu, i 
sense que hi hagi testimonis de Buxus a la rodalia. Tot i això, la proximitat 
a muntanyes on aquesta espècie és abundant permetria una adscripció a 
Buxus avui no justiScada. El mateix succeeix amb Bujar de Clavijo (Sg. ]), 
Bujo de Viguera i Bujuelo de Cornago, com també amb Espeliga de Haro. 
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Els topònims de Fuenmayor, extrets del DTALR, criden també l’atenció 
pel seu allunyament de l’àrea de distribució.

Fronteres corològiques a petita escala:  
]tònims similars per a espècies diferents

En castellà, escoba (o escobón) es fa servir indistintament per a Cytisus 
scoparius i Genista f lorida. La confusió entre aquestes accepcions 
s’aclareix amb la corologia toponímica.

A la Rioja Baja, molt xeròSla, hom no hi localitza cap de les espècies 
de Genista o de Cytisus. Aquest és el domini de la Retama sphaerocarpa, 
ginesta comuna, molt més mediterrània, anomenada aquí, indistintament, 
escoba, hiniesta (ja que són de fesomia similar) i, sobretot, retama.

Figura !. Topònim en paratge cadastral extern a l’àrea conjunta 
de domini o presència de Buxus sempervirens. Fuente Bugedo a 

Foncea i a Fonzaleche, en zona d’actual predomini de cultius i a 
]-" m d’altitud. Les transcripcions i l’ortograSa són les originals de 

les bases de dades cadastrals, de les quals procedeix la cartograSa 
digital utilitzada. Font: Bases de dades catastrals de la Gerencia 

Territorial de Catastro de La Rioja sobre ortofotos (CNIG-IGN).
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Aquests matolls són formacions llenyoses, en general de talla mitjana, 
subarbustiva i localment arbustiva. L’espècie més característica és 
l’anomenat escobón o escoba albariza (anomenat, també, piorno mayor 
en regions veïnes), Genista (orida, freqüent en comarques de clima més 
humit o suboceànic (conca de l’Oja, Sierra de la Demanda), tot i que 
també es troba als vessants meridionals del massís occidental (conca 
alta del Najerilla), una mica més càlid, i colonitzant vessants de forts 
pendents en les quals l’aigua pot traspuar o acumular-se en depressions i 
impluvis. Juntament amb Genista (orida, és molt abundant i característic 
Cytisus scoparius, l’anomenada escoba negra, de vegades en domini únic 
en subpisos de boscos mesòSls i en matolls associats.

De l’àrea de distribució d’aquests últims matolls es dedueix que 
podem trobar dos tipus d’escobonales: per un cantó, els que s’assenten en 
àmbits de boscos mesòSls mixtos (fagedes i rouredes), a les comarques 
més occidentals (Ezcaray-Alto Oja i Anguiano-Najerilla, com també la 
de Camero Nuevo, inclosa la serra de Moncalvillo); d’altra banda, els 
escobonales submediterranis, lligats a la presència de rouredes de caràcter 
més marcadament subescleróSlo (alt Leza i capçalera del Cidacos a 
Camero Viejo i a zones meridionals de la comarca d’Arnedo-Cidacos, 
com també a la Sierra de la Hez), que Sns i tot arriben a la Sierra de 
Alcarama (comarca d’Alhama-Linares).

A nivell de conjunt cal afegir una altra espècie, Retama sphaerocarpa 
oque a La Rioja no és dominant en cap de les seves comunitatso i que 
s’estén per àrees de la Rioja Media i, sobretot, de la Rioja Baja, tot 
participant en els matolls escleròSls basòSls (inclosos els gipsòSls); 
per tant, aliens a l’àmbit dels altres escobonales esmentats abans, d’una 
extensió superScial més gran (Sgura *).
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Els noms habitualment emprats són els ja esmentats d’escoba i 
escobón, indistintament per a les dues espècies, encara que sembla que 
el d’escobón s’hauria de reservar per a l’espècie que més talla pot assolir, la 
Genista (orida. No obstant això, aquesta espècie no és esmentada en les 
accepcions de les veus escoba i escobón que recull Pastor Blanco (!"",). 
Escoba és, efectivament, la ginesta negra o Sarothamnus vulgaris (= Cytisus 
scoparius) segons l’ALEANR i altres fonts (Goicoechea, .)].; Martínez 
Galarreta, !""^; Pastor Blanco, !"". i !"",, Merino Urrutia, .)*^), 
que la localitzen en les conques de l’Oja, Roñas i alt Najerilla i també, 
segons el propi ALEANR, la Retama sphaerocarpa. Escobón es reserva 
per a aquesta espècie (ALEANR), i també té l’accepció d’“escobajo de 
las uvas” a Huércanos i a Nájera (Martínez Galarreta, !"" )̂, tot i que cal 

Figura (. Paratges (superfícies cadastrals i punts de NomGeo) 
amb topònims relacionats amb espècies retamoidees (Cytisus, 

Genista, Retama). Àrees de predomini (com a taxons dominants 
o codominants, verd fosc) i una àrea de presència com a taxons 
accesoris (a partir de les dades auxiliars recollides a les butlletes 

de camp de l’MFE!"", verd clar, i de la indicació aproximada, per 
quadrícules, procedent del mapa de la Flora Vascular de la Rioja. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les cartograSes esmentades
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descartar aquest signiScat per a explicar els topònims trobats. El terme 
‘hiniest(r)a’ apareix a Pastor Blanco (!"",) com a sinònim de ginesta 
negra a Alfaro (Martínez Ezquerro, .)),), mentre que ‘iniest(r)a’ seria 
la ginesta comuna (Goicoechea, .)]. i l’ALEANR).

La confusió entre aquestes accepcions pot ser aclarida a la llum de la 
corologia toponímica.

Veurem a continuació el conjunt de topònims relacionats amb les veus 
principals assenyalades Sns ara (Taula )̂:

Comarca Municipi Topònim

Ezcaray-Alto 
Oja

Ezcaray Chazparria, Chazmuga, El Escobar (l) (también 
en Valgañón), El Escobar Moreno, Nestaza

Ojacastro Chazcorana, Chazmendias, Chazparrena, 
Escobaldia

Valgañón Majada Los Escobones

Zorraquín Chazpura, Chaztarana

Anguiano-
Najerilla

Berceo Escobal (l) (ext) (también en San Millán de la 
Cogolla (l) (ext))

Brieva de 
Cameros

Añestar 

Canales de la 
Sierra

Inhiestas

Ledesma de la 
Cogolla

El Escobar

Mansilla de la 
Sierra

La Nistazuela

San Millán de 
la Cogolla

Escobal Redondo, Portillo Nestaza (l) 

Tobía El Bar el Escobar

Ventrosa Fuente Añestar

Villavelayo Puente Escoba, Barranco de Puente Escoba (l) , 
Quinistral (Guinistal (l) (ext))
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Comarca Municipi Topònim

Camero 
Nuevo

Nestares Nestares

Ortigosa de 
Cameros

Valloscobe (l) 

Pinillos El Escobar

Camero Viejo

Cabezón de 
Cameros

Fuente Nestar (l) (ext)

San Román de 
Cameros

Escobares (l) (ext)

Soto en 
Cameros

Los lnistros

Torre en 
Cameros

Las Inestras

Nájera

Azofra El Escobal (l) (ext)

Hormilla El Escobar (l) (ext)

Villar de Torre El Ribazo La Escoba

Santo 
Domingo de 
la Calzada

Grañón Camino Las Escobillas (l) (ext)

Manzanares 
de Rioja

Cerro La Escoba

Santo 
Domingo de la 
Calzada

El Escobar (l) (ext)

Haro-Rioja 
Alta

Cuzcurrita de 
Río Tirón

Escoba (l) (ext)

Haro Isasa (l) (ext)

Tirgo Camino de Escoba (l) (ext)

Arnedo-
Cidacos

Arnedo Isasa

Cornago Los Hinistros

Préjano Escobar (l) (ext), Alto de Isasa, Peña Isasa (l) 
(ext)
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Comarca Municipi Topònim

Rioja Media-
Logroño

Alcanadre El Nistral (l) (ext)

Logroño La Escobosa

Navarrete La Escoba

Santa Engracia 
del Jubera

El Escobar (l) (ext)

Alhama-
Linares

Aguilar del Río 
Alhama

Castillo de lnestrillas, Eras Inestrillas (l), Inestrillas 
(l) (ext), Solana Inestrillas (l) (también en 
Cervera del Río Alhama (l) (ext))

Igea Inistoso Bajero, Inistoso Somero, Nistoso

Calahorra

Autol (El) (H)inestral (l) (ext) (también en El Villar de 
Arnedo)

Calahorra Inistral, (El) Nistral (l) (ext) (también en Autol (l) 
(ext) y Pradejón (l) (ext))

Alfaro

Aldeanueva de 
Ebro

Escobal (l) (ext), (H)inestrales (l) (ext) (también 
en Rincón de Soto (l) (ext))

Rincón de 
Soto

Escobar (l) (ext)

Taula ). Topònims relacionats amb plantes retamoidees (Genista i 
Cytisus i probablement en alguns, també, Retama) procedents de les 
bases de dades de Cadastre, NomGeo i el DTALR. En negreta s’han 

destacat els derivats de Genista per a diferenciar-los del grup dels 
relacionats amb Escoba. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

catastrals i del DTALR (González Blanco, .)+])

A la llista de la taula cal afegir, separadament, els topònims Retama 
(a Bergasa, comarca d’Arnedo-Cidacos, segons el DTALR) i Retamal 
(a Castroviejo i a Santa Coloma, tots dos a la conca del riu Yalde, a la 
comarca de Nájera).

Els derivats d’escoba procedeixen del llatí SCOPA, primitivament 
SCOPAE ‘brins’, en l’accepció de mata mitjana, alta o de talla major, de 
la família de les lleguminoses, de tiges Zexibles, inermes, assimiladores, 
desproveïdes gairebé de fulles oque són generalment fugaceso i amb 
estries o costelles longitudinals; el nom es justiSca per la seva Ssonomia 
d’escombra, i pel seu ús com a tal instrument. Ruiz de la Torre (.))") 
suggereix que escoba preferiblement designa retamoidees mitjanes, 
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escobón, les altes, i retama les del grup amb branques més grisenques 
(com ara el propi gènere Retama i altres).

En tot cas, sembla que les idees, o referents, d’escoba i retama, i també 
d’(h)iniesta, són intercanviables, ja que en molts casos noms diferents 
apunten a les mateixes espècies. Els co#lectius, a la Rioja, pel que es 
dedueix de la toponímia, són escobar i escobal, com també retamar.

Abunden els Escobares de la Rioja Alta sobre zones de cultius agrícoles, 
testimoni de la presència de Cytisus scoparius en enclavaments més 
frescos i humits, i de Retama spherocarpa en els turons secs de la conca 
del riu Tirón. En comarques muntanyoses, Escobares (com a Soto en 
Cameros), podria referir-se a les dues espècies més higròSles, Genista 
(orida o la ginesta negra.

Figura &. Paratge cadastral Escobar (Santo Domingo de La Calzada), 
actualment en terreny cultivable. El topònim apunta a la presència 

de Cytisus scoparius. Les transcripcions i l’ortograSa són les originals 
de les bases de dades cadastrals, de les quals procedeix la cartograSa 

digital utilitzada. Font: Bases de dades cadastrals de la Gerencia 
Territorial de Catastro de La Rioja sobre ortofotos (CNIG-IGN).
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Al seu torn, directament de GENISTA procedeix hiniesta i els seus 
derivats (iniesta, hiniestra, iniestra), que caldria aplicar a espècies inermes 
de Genista i, a vegades, de Cytisus, de talla mitjana i, d’una manera més 
rara i confusa, a matolls baixos espinosos amb espècies del primer gènere, 
que equivaldrien a aliagar i a noms aSns (Ruiz de la Torre, .))"). Els 
co#lectius més comuns a la toponímia riojana són els derivats d’hiniestar 
(o hiniestrar, amb el mateix fenomen que es repeteix a estepa/estrepa, 
Cistus laurifolius), amb variants transformades com Iniestral, Inistral, 
Nistral, Inestral, Guinistal; reduïdes (nestar, com a Nestares o a Fuente 
Nestares de Cabezón de Cameros) o amb mutació de vocals (un tret que 
creiem molt probable al grup Añestar), amb topònims que a#ludeixen 
a la presència d’exemplars (no co#lectius) com Inhiestas, Nestaza 
(probablement, d’hiniestaza), Nistazuela etc. (Taula ^). Genèricament, 
un hiniestrar alt seria equivalent a un escobonal (Ruiz de la Torre, .))"), de 
manera que cal entendre en primera instància que l’espècie de referència 
seria més aviat Genista (orida o Cytisus.

No obstant això, tenint en compte les àrees de distribució toponímica 
sembla que caldria relacionar molts dels hiniestrales (i algun escobal, a 
Aldeanueva i a Rincón del Soto) amb Retama spherocarpa, en trobar-
se ubicats en un àmbit geogràSc incompatible amb la presència de les 
dues espècies més mesòSles. També podria procedir d’aquest grup 
Inestrillas i altres topònims similars (Hinestrosa, del llatí FINEST`, 
en el sentit d’obertura entre penyes), encara que també podrien resultar 
de GINESTRELLAS). El topònim Sinistros (Ventrosa) procediria d’una 
separació de la seqüència Los Inistros (González Bachiller, .))*). Una 
cosa semblant passaria a l’Arroyo de los Senestillos a Lumbreras, segons 
recull la base de NomGeo, i a Solinastrosa (Castroviejo), on intervindria 
l’adjectiu inestrosa (González Bachiller, .))*). Finalment, cal afegir 
possiblement Niestables a Lagunilla de Jubera.

Crida l’atenció, en relació amb els topònims cadastrals inclosos 
en el camp lèxic d’hiniesta, que la pràctica totalitat de les respectives 
superfícies implicades és actualment cultiu agrícola a les comarques 
més orientals (sector on hi localitzem topònims amb les diferents arrels 
estudiades).
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Pel que fa a la veu retama, en el cas del topònim del terme de Bergasa, 
bé podria haver-hi hagut una intervenció de Retama spherocarpa en els 
matolls escleròSls (farigolars, timonedes, etc., el predomini dels quals 
és, per altra banda, conSrmat pel MFE!""). Els noms de la comarca 
de Nájera els considerem, però, de més probable adscripció a una 
altra retamoidea més mesòSla a l’entorn del vessant nord de la Sierra 
de Moncalvillo, on si bé és cert que per les solanes i pels pendents més 
rostos i amb pitjors sòls hi arrelen alzines i altres espècies de matoll més 
mediterrani, no ens hi consta cap cita de la Retama pròpiament dita 
al MFE!"" de .))] ni la vam veure en els treballs de camp del MFEL 
de !""]. Tampoc l’esmenten Arizaleta et al. (.))") en el seu mapa de 
distribució de l’espècie, restringida a les comarques de Calahorra i Alfaro, 
zona oriental de la d’Arnedo-Cidacos (precisament on s’ubica Bergasa) 

Figura *. Toponímia relativa a espècies retamoidees a la Rioja 
Baja (comarques de Calahorra i d’Alfaro), previsiblement referida 

a Retama spherocarpa. Les transcripcions i l’ortograSa són les 
originals de les bases de dades cadastrals, de les quals procedeix 

la cartograSa digital utilitzada. Font: Bases de dades catastrals de 
la Gerencia Territorial de Catastro de La Rioja sobre ortofotos 

(CNIG-IGN).
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i amb manifestacions a la comarca de Rioja Media-Logroño (matolls 
propers al curs de l’Ebre, entre Logroño i Pradejón) i a la de Cervera.

Hem localitzat un reZex toponímic del terme basc isats, que a#ludeix 
al conjunt de plantes retamoidees d’aquest epígraf. Hem inclòs en un 
mateix grup els termes bascoides de Chazparria, Chazmuga, Chazcorana, 
Chazmendias, Chazparrena (a Ezcaray i a Ojacastro), amb aquesta arrel 
inicial chaz que podria provenir de l’a#ludit terme èuscar. Aznar Martínez, 
a la seva publicació digital Principales topónimos euskéricos de La Rioja 
el tradueix com a retama i també com a planta espinosa (de manera que 
Chazparria vindria a signiScar ‘espinar nou’); apareix com a Sasparria el 
.,]- a les ordenances d’Ezcaray; afegeix que “de l’estudi de la toponímia 
riojana ja es dedueix l’existència generalitzada d’una arrel itsas- amb el 
sentit especíSc de zona espinosa, o coberta de matoll aspre, que (...) es 
documenta ja en les cites medievals. A aquest grup es podria agregar 
la Peña Isasa a Préjano (també hi ha un Isasa a Haro)”. A Briones es 
troba el topònim Zazuri, segurament d’itsas-huri, ‘vila de ginestes’ i, a 
Casalarreina, el Pago de Itsasparri (‘ginestar nou’), que s’esmenta en una 
llista de .!-. (Aznar) que podria a#ludir a un cultiu abandonat colonitzat 
per matoll.

Les fronteres dels usos ramaders i la transhumància

La seqüència històrica dels aproStaments a les zones serranes des de 
l’època medieval i l’inici de la puixant ramaderia transhumant van 
conduir molt probablement a l’extinció de les pinedes (Pinus sylvestris) en 
beneSci de les pastures herbàcies esteses mitjançant cremes periòdiques, 
almenys, Sns mitjan el segle XIX. A la vall de l’alt Iregua, frontera 
geogràSca amb la contigua comarca soriana de Tierra de Pinares, hi ha 
referències a l’absència de pinedes extenses en època d’auge ramader. 
Podrien haver quedat vestigis d’aquestes pinedes, a partir dels quals, 
un cop abandonat l’ús ramader o quan la intensitat d’aquest ús va 
disminuir, s’hauria produït la seva l’expansió natural i la colonització 
de les superfícies desarborades precedents. La presència de pins es 
degué reduir a vestigis durant molt de temps, localitzats en els llocs més 
inaccessibles i agrests.

(La) Pineda (Lumbreras, Camero Nuevo) és una muntanya comunal 
que pertany a la mancomunitat de les Trece Villas, constituïda el .,)", 
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i almenys durant cinc segles va servir de lloc de reunió dels pastors 
transhumants al començament de la tardor –abans de la seva marxa a 
les pastures hivernals. Ens trobem, doncs, amb una frontera d’ús, una 
capçalera de vies pecuàries que, des d’aquí, discorrien cap a les muntanyes 
de les regions meridionals. En aquesta zona i durant l’estiu, les restes de 
pineda devien ser objecte de crema (Díaz Fernández et al., !"",), Sns que 
en el transcurs de diversos segles aquestes manifestacions devien acabar 
per desaparèixer com a conseqüència d’una regeneració molt limitada.

Les pinedes es troben avui dia localitzades a la Sierra Cebollera, i van 
recuperant la seva antiga àrea a partir del declivi de la ramaderia, no fa 
gaire més d’un segle. Els pins es combinen en el paisatge amb fagedes i 
rouredes, que, al seu torn, disposen d’unes estratègies més eScaces de 
pervivència per regeneració vegetativa després de l’ús reiterat de foc 
o després d’una continuada acció de pasturatge dels ramats de bens i 
vaques.

La toponímia permet posar en qüestió, en qualsevol cas, les 
hipòtesis que aSrmen que les pinedes riojanes provenen d’una expansió 
relativament recent a partir de les pinedes de la Tierra de Pinares soriana 
(Lopo, .)+,; Medrano & Bascones, .)+-) i que defensen, gairebé sense 
excepció, que totes les masses actuals de pins (si més no, les situades per 
sota de la cota de .]"" m) s’han insta#lat sobre antics boscos de frondoses. 
És cert que la documentació contemporània, sobretot la del segle XIX, 
com el Diccionari de Madoz o la descripció dels Montes de Montenegro 
de Cameros de Vicente García del .+.+ (apud Díaz Fernández et al., 
!"",), sembla conSrmar que, en determinats municipis (per exemple, 
Villoslada), l’absència de pinedes era manifesta; en altres, però, el mateix 
Madoz o la Clasi&cación general de Montes Públicos de .+-) citen pinedes 
a Sierra Cebollera i a Cameros (Fernández Aldana, .))"). En aquest 
sentit, alguns noms geogràScs recollits podrien fer referència a Pinus 
pinaster en enclavaments amb condicions microclimàtiques de major 
mediterraneïtat.
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Comarca Municipi Topònim

Vall del riu Iregua

Almarza de Cameros Pinar Viejo, La Era del Pinar, 
Camino de Pinillos, Pinos (l) (ext)

El Rasillo
Pinochada la Mata, El Pinito, La 
Fuente el Pino, Pinares de El Rasillo 
(l) 

Lumbreras

La Arranca Pino, Lomo la 
Pino, Pineda (l) (ext) (también 
en Gallinero de Cameros (l) 
, Villanueva de Cameros (l) y 
Villoslada de Cameros (l) ), Sierra 
de Pineda (l) , Pino Negral del Haigal 
(l) 

Nieva de Cameros Senda el Pinar (l) (también en 
Torrecilla en Cameros (l) 

Ortigosa de Cameros Pinares de Mojón Alto (l) 

Pinillos Pinillos (l) (ext), Valdepinillos, 
Barranco de Valdepinillos

Viguera Los Pinares

Villoslada de 
Cameros

La Cruz del Pinar, Pinar de Pino 
Negro (l) , Pino El Candelabro (l) , 
Pinares de la Sierra de Cebollera (l) , 
El Pino la Temblada

Taula $. Topònims de La Rioja relacionats amb pi i amb els seus 
co#lectius, particularment els d’adscripció més probable a Pinus 

sylvestris. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la cartograSa 
digital cadastral, el DTALR i el nomenclàtor de noms geogràScs 

NOMGEO.
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En el seu Vocabulario, Goicoechea (.)].) recull la veu cándalo com 
a ‘varietat de pi’ i esmenta la presència de Monte Candalo a la regió 
muntanyenca de La Demanda, “limitando por el Norte la Cuenca del 
río Valvanera, aZuente del Najerilla”. S’hi suggereix que el nom indicaria 
que l’arbre així anomenat va ser present allí, de manera abundosa, durant 
algun temps, tot i que “hoy han desaparecido de aquel lugar el árbol y el 
nombre conjuntamente”: de fet no està registrat en el DTALR ni en les 
dades cadastrals consultades. Es tractaria d’una interessant manifestació 
d’una denominació estesa per altres regions, procedent d’una arrel 
cand-, d’origen cèltic i potser relacionada (a través de candere, cremar) 
amb el color blanc propi d’una pineda amb els troncs cremats i secs en 
peu després del pas de foc. És versemblant la hipòtesi que, Sns i tot en 
enclavaments avui dominats per boscos caducifolis, com a Valvanera, les 
pinedes hi podrien haver estat presents a través d’intercalacions i mosaics.

Fronteres lingüístiques basc-castellà

L’avellaner (Corylus avellana) apareix sobretot lligat, com a espècie 
accessòria i subordinada, als boscos caducifolis i subescleròSls de les 
comarques occidentals de la Rioja i a les conques dels rius Oja, Najerilla 
i Iregua. Tant els exemplars d’avellaner com les avellanedes es troben 
esquitxats o inserits a les clarianes i a les vores de boscos caducifolis 
o en arbrats mixtos als peus de les cingleres calcàries, com als Montes 
Obarenes.

Amb una distribució toponímica a La Rioja marcadament fronterera, 
com es pot apreciar a la Sgura .", al peu de muntanya de transició entre 
la muntanya i la vall de l’Ebre, per a l’avellaner trobem el reZex d’una 
interessant conZuència lingüística visible en la toponímia d’aquest 
territori. L’arrel basca (h)ur-, aplicada al fruit, s’aplica per extensió a 
l’espècie, que és d’on deriven els noms bascos urritz, urretx, urrutx.

El nom comú i general és el d’avellano o avellanero, i el rodal o bosc 
d’avellaners és l’avellaneda o avellanar, procedents del llatí ABELLANA 
NUX, ‘nou de Abella’ (ciutat de la Campània on abundaven). El 
determinatiu avellana s’acabaria imposant en els tres romanços ibèrics.
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En el context descrit, alguns topònims riojans estarien relacionats 
amb el referit conjunt lèxic: Urrabarte (Ochánduri, comarca d’Haro-
Rioja Alta), Urrobia (Zorraquín), Urrianco (Villarta-Quintana, a Santo 
Domingo), Urranguilla o Urraquilla (Canales, comarca d’Anguiano-
Najerilla), Urre (San Millán de la Cogolla i San Román de Cameros), 
Urrecia a Viniegra de Abajo (així ho conSrma Gómez Villar, !".^) i, a 
Camero Nuevo, Urreci(e), despoblat de Villanueva de Cameros, i Urrilla 
(Castañares de las Cuevas-Viguera). A Ventrosa hi ha l’Hoyo Laurrez, amb 
el mateix origen. A la Rioja Media, en plena vall, se situen els topònims 

Figura "+. Paratges (superfícies cadastrals i punts de NomGeo) 
amb topònims relacionats amb Corylus avellana (avellaner) i les 
seves comunitats. En vermell, les àrees exteriors a la distribució 

actual de la espècie. Àrees de predomini (com a espècie dominant o 
codominant, verd fosc) i àrea de presència com a espècie accesòria 
(a partir de les dades auxiliars recollides a les butlletes de camp de 
l’MFE!"", verd clar), i de la indicació aproximada, per quadrícules, 

procedent del mapa de la Flora Vascular de la Rioja. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les cartograSes esmentades.
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d’Urriaga (Lardero) i Urrilla a Sorzano, al peu de Moncalvillo, tot i que 
aquest es podria haver originat a partir d’urri, ‘cim arrodonit’.

La toponímia riojana relacionada amb l’avellaner ha estat recollida a 
la taula -.

Comarca Municipi Topònim

Ezcaray-Alto Oja Ezcaray El Avellanar

Anguiano-
Najerilla

Anguiano Pasada de Los Avellanos (l) (ext)

Brieva de Cameros Pico la Avellanadilla, Fuente el 
Avellanar

Mansilla de la Sierra Avellanar 

Tobía Valle los Avellanos

Ventrosa Avellanadillos, Avellanedo, Avellano, 
Las Avellanosas

Villaverde de Rioja Los Avellanares

Viniegra de Abajo Barranco de Valle Avellano

Camero Nuevo

Almarza de Cameros Los Avellanos (también en El Rasillo 
(l) (ext) y Lumbreras)

Pinillos Barranco De Los Avellanos

Viguera Los Avellanares

Camero Viejo

Ajamil

Avellaneda (l) (ext) (también en San 
Román de Cameros (l) (ext)), Río 
Avellaneda (l) (ext) (también en 
Rabanera (l) (ext) y San Román de 
Cameros (l) (ext))

Cabezón de Cameros Los Avellanos (l) (ext)

Soto en Cameros Fuente el Avellano

Terroba Hoyo Avellanos

Nájera

Badarán Los Avellanos (también en Cárdenas)

Camprovín Avellanares (l) (ext)

Cañas Arroyo de los Avellanos (l) (ext)

Huércanos El Avellano (l) (ext)

Santa Coloma Avellaneda, Fuente Los Avellanos
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Comarca Municipi Topònim

Arnedo-Cidacos

Arnedillo El Avellanal

Cornago (La) Avellaneda (también en Enciso (l) 
(ext) y Préjano (l) (ext))

Zarzosa Fuente El Avellano, Río Avellaneda 
(l) (ext)

Rioja Media-
Logroño

Daroca de Rioja Pasada los Avellanales

Galilea Los Avellanos (l) (ext), Estanca de los 
Avellanos (l) (ext)

Santa Engracia del 
Jubera

Fuente El Avellano

Sojuela Los Avellanares

Taula #. Topònims de La Rioja relacionats amb el castellà ‘avellano’ 
i els seus co#lectius, particularment els d’adscripció més probable 
a Corylus avellana. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la 
cartograSa digital cadastral, el DTALR i el nomenclàtor de noms 

geogràScs NOMGEO.

A la documentació antiga hi ha referències a paratges d’aquesta sèrie 
(Avellanosa, Avellanosilla), com ara una sentència de .,-^ que afecta el 
concejo de Tobía, d’una banda, i el monestir de Valvanera per l’altra.

Al conjunt dels topònims riojans de possible origen basc caldria 
sumar-hi, probablement, Matajurría de Mansilla.

@$M.$<"K M"!(.

El dinamisme és una qualitat inherent als sistemes naturals, però també 
és un dels factors que, en incrementar el grau de complexitat del seu 
funcionament, en fan més difícil la seva anàlisi cientíSca. Un exemple 
clar d’aquesta circumstància el tenim en la vegetació. L’evolució de les 
comunitats vegetals no es pot entendre fora de la idea d’una interacció 
constant amb el conjunt del sistema dins el qual aquelles comunitats 
s’integren. I aquí comença el primer obstacle: sovint les categories i els 
instruments de què l’investigador es val per a la seva recerca queden 
molt limitats per la seva pròpia rigidesa i escassa Zexibilitat, i perquè 
no transcendeixen el nivell taxonòmic. Abordar d’una manera eScient 
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la idea de dinamisme apuntada exigeix recórrer a altres perspectives 
d’anàlisi, que parteixin de la transversalitat (entesa com a “comunicació 
interdisciplinar”) com a premissa fonamental. En el fons, és això el 
que hem pretès aconseguir amb el present estudi: tractar d’entendre el 
dinamisme d’unes comunitats vegetals concretes del territori de La Rioja 
(centrant-nos en l’època “moderna”, que equivaldria a dir els darrers 
cent cinquanta anys) prenent com a referència els noms de lloc com a 
indicador biogeogràSc i paisatgístic. En altres paraules, combinar l’anàlisi 
corològica amb l’anàlisi onomàstica a S de disposar d’una perspectiva 
global a l’hora de valorar uns processos complexos en què, al costat dels 
factors estrictament físics i biològics, hi han tingut també un paper 
important els factors humans: a l’època recent i al llarg de la història.

El concepte de !ontera ha estat, als efectes indicats, particularment 
rellevant. Frontera, per un cantó, entesa com una manera de denominar 
la idea de “canvi” i de “transició”. I frontera, també, entesa com a lloc de 

“convergència” i d’“intersecció” de variables. La Rioja, l’àmbit geogràSc 
triat per a l’estudi, és exemple paradigmàtic de territori !onterer a l’escala 
de la Península Ibèrica. Els seus paisatges, sobretot si els interpretem en 
clau biogeogràSca, ens posen davant l’evidència que entre els uns i els 
altres no hi ha una separació estricta sinó només diferències graduals, 
transicions progressives, interpenetració recíproca entre els seus 
respectius components. I la toponímia (concretament, la &totoponímia) 
esdevé, en aquesta tessitura, un instrument de primer ordre com a 
indicador del canvi paisatgístic. Ho hem pogut veure, al llarg de l’article, 
amb els vincles que hem pogut arribar a establir entre les espècies vegetals 
triades com a exemple i els topònims, i sèries toponímiques, analitzats.

Ens sembla especialment signiScatiu, en el darrer sentit esmentat, 
subratllar el paper de la toponímia riojana relacionada amb el faig (Fagus 
sylvatica), i especialment el joc entre la seva “presència” i la seva “absència”, 
a l’hora d’interpretrar la desigual implantació d’aquesta espècie dins 
el conjunt del territori de la Rioja; també, a l’hora d’explicar la seva 
aparició excepcional en sectors d’aquest territori que es poden qualiScar, 
biogeogràScament, de marginals. També considerem rellevants els 
exemples toponímics proposats per a i#lustrar les particulars dinàmiques 
del boix (Buxus sempervirens) i d’altres tipus de matolls que tenen una 
implantació desigual, però en qualsevol cas, important, en la geograSa 
riojana (Genista f lorida, Cytisus scoparius); unes dinàmiques en les 



!-*

Toponímia i !onteres biogeogrà"ques a La Rioja

quals hi té molt a veure el canvi de substrat, o de sòls, en determinats 
llocs, i que en moltes ocasions els topònims a#lusius a aquestes espècies 

“marquen”, per diferents conceptes, de forma signiScativa. Així mateix, 
una cosa similar podem dir respecte dels topònims que apunten a la 
presència, actual o pretèrita, del pi (Pinus sylvestris); en el present cas, 
resulta interessant valorar el paper del nom com a possible “indicador 
paisatgístic” de manera correlativa als processos de regressió o de 
progressió de les pinedes que han tingut lloc com a conseqüència de la 
intensiScació o de l’abandonament de les pràctiques ramaderes a la regió 

oque han variat de forma ostensible a través del temps, i que van assolir el 
seu zenit amb l’auge de la transhumància. Finalment, el darrer exemple 
analitzat, la toponímia relacionada amb l’avellaner (Corylus avellana), 
esdevé particularment expressiu de la idea genèrica de “frontera”, tantes 
vegades a#ludida, aplicada en aquest cas a la transició biogeogràSca 
entre la vall de l’Ebre i els sectors muntanyosos del sud i sud-oest; en 
la present ocasió, la rellevància toponímica de l’arrel basca (h)ur- l’ha 
convertit, com hem tingut ocasió de veure, en un indicador a tenir en 
compte a l’hora de resseguir la implantació territorial de l’espècie i la 
seva particular dinàmica.

T;%(u2$!'&

La realització d’aquest article s’inscriu en el marc del projecte CSO!".--
]*+*-C]-,-P del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern 
d’Espanya, i ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya 
(!".*SGR.^,,, Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).
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Els noms de carrers de Perpinyà  
i Andorra: tipologia,  

comparació, caracterització  
de dos espais fronterers catalans
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Els noms de carrers, avingudes, carrerons, vorals, camins, rondes, giratoris, 
passeigs i caminals... són el marc quotidià dels qui viuen i treballen en 
els respectius espais. Al mateix temps són la representació co#lectiva més 
o menys voluntària, més o menys assumida de les comunitats. Després 
d’esbossar una tipologia i categorització dels hodònims de la capital del 
Rosselló i de les parròquies andorranes, presentem les dades que ens 
permeten determinar quina identitat pròpia assumeix o vol projectar 
cada institució i societat, i quines inZuències exteriors principals s’hi 
destaquen. L’origen i la natura dels hodònims (noms de persones, de 
llocs, de referents patrimonials, religiosos o de l’entorn socio-econòmic 
i natural) fan possible d’estudiar la voluntat de les autoritats municipals 

-i de la ciutadania- de plasmar, en les denominacions de l’espai urbà, un 
projecte, una visió de la personalitat comunitària, encara que no sempre 
tingui eScàcia o efectivitat en l’(in)conscient co#lectiu.
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La Vila de Perpinyà. a principis dels anys .))", coincidint amb la 
renovació i relleu que va representar l’arribada a les regnes del municipi 
de Joan Pau Alduy, amb una llista Oxygène aliada amb Unitat Catalana, 
va decidir de treballar a la retolació en català de tots els noms de carrers 
de Perpinyà. Es va posar en plaça una comissió de traducció que va 

. Capital de la Catalunya Nord i de la plana del Rosselló, .!. )^, habitants (!".-), 
.)+) hodònims al moment de l’estudi.
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fer la feina d’elaboració de la versió catalana de totes les denominacions 
dels carrers de la ciutat. O sigui que aquest congrés d’onomàstica és una 
bona ocasió de fer balanç de la feina feta – o encara per fer – al cap de 
trenta anys. L’operació volia ser a la vegada un procés de recuperació 
de la llengua i de la identitat catalana de la capital rossellonesa a través 
de la senyalètica municipal. Una (re)catalanització compensatòria dels 
segles de francesització de la societat, de l’espai públic, de la consciència 
ciutadana. L’Ajuntament va triar per a la seua comunicació de 
sistematitzar la seua projecció com a “Perpinyà la Catalana”. Es tractava 
de fer més visible la catalanitat intrínseca i original, però ocultada, 
dels carrers perpinyanesos. Aquesta mirada enrere gràcies al Congrés 
d’onomàstica permet de reZexionar sobre la relació entre identitat i 
política onomàstica, i de prendre la mesura de l’evolució de la situació 
lingüística de Catalunya Nord.
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Fer present la llengua catalana en l’espai públic a Catalunya Nord és 
una batalla constant i mai guanyada perquè el septentrió català forma 
part de l’Estat francès, és a dir que se troba sotmès a la seua legalitat 
lingüística que deixa tan sols al català l’adjectiu de llengua “regional” 
(que no comporta cap estatus legal, ni cap reconeixement oScial) i priva 
explícitament els ciutadans francesos d’expressar-se en cap altra llengua 
que no sigui la francesa. L’article ! de la Constitució esmenat en .))! 
(amb ocasió del Tractat de Maastricht) menciona que “la langue de la 
République est le !ançais”, i amb aquest pretext, totes les jurisprudències 
posteriors han interpretat Sns avui que la disposició obliga tothom, tots 
els ciutadans i totes les administracions a fer ús exclusiu del francès. La 
utilització d’una llengua “regional” queda relegada a les preferències 
i opinions personals privades de la gent, tal com les consideracions 
religioses, i no tenen res a veure amb els drets dels ciutadans ni amb les 
obligacions de l’Estat, tal com Sxa la llei de separació de l’Església i de 
l’Estat del .)"-. Quan en !""+, s’introdueix la menció de les llengües 

“regionals” a la Constitució com a avenç destinat a compensar el refús de 
França de ratiScar la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries, 
la fórmula té el mèrit de deixar ben clar el caràcter totalment accessori de 
la disposició inscrita a l’article *--.: “Les langues régionales appartiennent 
au patrimoine de la France”.

Per tant, com a màxim, una inscripció en llengua catalana a la via 
pública és un element de patrimoni, digne de protecció. Però més enllà 
d’aquest vessant cultural dels noms dels carrers, la forma com se planteja 
de retolar la via pública comporta una dimensió simbòlica, d’aSrmació 
de la llengua “del país” en un espai públic d’on les plaques – entre moltes 
altres disposicions – l’en havien tret. La comissió dels Noms de carrers en 
català va establir els criteris de transcripció i de co#locació de les plaques.

Un primer punt va ser que la Vila va decidir que se posarien el mateix 
nombre de plaques en cadascuna de les dues llengües i que les plaques 
tindrien la mateixa forma i format. Unes plaques són en català, unes altres 
en francès, alternativament, en el mateix carrer. Una forma de simbolitzar 
la igualtat de les dues llengües. La sola excepció a la paritat va ser el centre 
històric de Perpinyà on, amb la pressió d’alguns serveis municipals, 
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l’Ajuntament va obligar a co#locar plaques “bilingües”: la denominació 
en francès primera i a dalt, el nom en català a sota i en cursiva.

Un altre criteri que va caldre batallar perquè fos acceptat és el d’afegir 
– amb lletra petita – a les plaques, el nom antic (un dels noms emprat 
al decurs de la història) de la via amb l’objectiu de fer reviure espais i 
episodis passats de la ciutat. Així el Carrer de la Mà de Ferro porta també 
la mencióI: “Ant. Carrer de Mossèn Xanxo” al barri de Sant Joan o encara 
el Carrer dels Ametllers assenyalaI: “Ant. Carrer de les Àvols Dones”, al 
barri de Sant Jaume. Tot i l’interès patrimonial de la menció, sigui perquè 
podia representar massa català a la vista, sigui per raons que ignorem, 
l’Ajuntament va limitar la menció de les denominacions antigues a un 
percentatge que no havia de representar més d’un quart de les vies de la 
ciutat.

Pel que fa a la traducció mateixa, els casos podien ser diferents: 
denominacions ja en català mal escrites (Rue de l’Hourtoulane), noms de 
personatges locals, noms de personatges francesos o d’altres països, noms 
d’altres temàtiques (animals, ciutats, vegetals...). Els criteris deSnits per a 
la traducció dels noms de persones homenatjats a les plaques ha estat que 
no se tocava l’ortograSa dels noms propis (cognoms) i sí que se traduïa 
en català el nom de bateig de totes les persones catalanes (nascudes 
a Catalunya Nord o originàries d’altres regions dels Països Catalans, 
independentment del que podia posar o haver posat l’estat civil). Així 
el Carrer Pere Talrich (poeta nascut a Serrallonga, al Vallespir) posa el 
nom en català mentre Sgura amb “Pierre” a la placa en francès. L’única 
excepció a la traducció sistemàtica del nom en català és quan es pugui 
manifestar una oposició de la família a fer constar la versió en català; en 
aquest cas, la placa deixa Sgurar la forma francesa del nom seguint la 
menció de la via en català. Igualment quan existeix una forma catalana 
(la referència ha estat la Gran Enciclopèdia) del nom d’un personatge no 
català, també s’ha fet constar en català, com ara el Carrer Rafael / Rue 
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Raphaël. Finalment la qualitat de la persona també Sgura en català, quan 
les plaques en porten. Per exemple, la Plaça Josep Sebastià Pons, poeta.

Avui dia, més de !- anys després del començament de la retolació en 
català dels carrers de la capital rossellonesa, és inevitable de constatar 
que l’operació ha anat patint frens, lentituds i manca de convenciment 
per part de les autoritats governatives de la ciutat i que no tots els carrers 
tenen encara les seues plaques en català. I podria ser que la desídia dels 
governants Sns al !"!" sigui la culpa que la “catalanització” no s’acabi 
mai o sigui Sns i tot replantejada!.
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L’examen del conjunt dels noms de les vies de Perpinyà permet de 
proposar una categorització del corpus que constitueix. El nomenclàtor 
perpinyanès – que malgrat les demandes repetides durant anys no ha 
pas mai integrat la versió catalana dels noms de les vies (amb totes 
les conseqüències que això comporta per la normalització de les 
denominacions en català^) – desemboca en la tipologia següent que ens 
ha servit per presentar aquest exposat:

- noms de persones;
- noms relacionats amb elements de geograSa;

! A l’hora de tancar l’article i després que l’ajuntament de Perpinyà fos guanyat per 
l’extrema dreta de Louis Aliot, s’han començat de retirar els rètols «IPerpignan, la 
catalaneI» que assenyalaven Sns al setembre !"!", les entrades de la ciutat.

^ Entre les conseqüències de no editar el nomenclàtor dels carrers amb la versió en 
català, hi ha la no presa en consideració de la llengua catalana per tot tipus de serveis 
municipals o d’altres àmbits, com a la Poste (no reconeix el català per la distribució del 
correu) o l’edició de plànols de la vila, o la inclusió dels noms en català en els mitjans 
numèrics de localització...



!]]

!"#$%& '(!')*+' ,')-. / '01 2'3('* 45))5)

- noms que remeten a referències de l’entorn (socioeconòmic, religiós, 
passat o present);

- noms d’episodis o referències històriques;
- noms d’elements naturals;
- i altres tipus de noms, reagrupats en un mateix conjunt. 
La categorització dels tipus de denominacions de Perpinyà se reparteix 

de la següent manera :

Persona Ref. 
Històrica Entorn

Total local P.Cat Fr Esp Altres Socio 
Eco Relig.

..*] !^+ ,- ]+! * ^! .]- .+" ^)

-),.a !",!a ^,+a -+a ",]a !,*a +,^a )a !a

Referència geogrà,ca
Ref Natural

local P.Catalans altra

!!^ ,, -* .^+

..,!a !,!a !,)a ],)a

En conjunt, les persones representen la majoria dels noms de carrers (el 
-)a), com és lògic, ja que a l’època contemporània, posar denominacions 
a les vies públiques respon tant a una lògica de localitzar de l’espai 
municipal com d’homenatjar persones que la comunitat jutja dignes 
de ser-ho. Les altres categories se distribueixen de manera semblant. 
Predomina, però, la categoria de noms relacionats amb geograSa (el .]a), 
davant de les altres (l’..a entorn, el +a història i el *a natura).
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Carrers amb noms de persones
Exemples de vies amb denominacions de noms de persones són :

- Carrer Enric Abbadie, resistent / Rue Henri Abbadie, martyr de la 
Résistance

- Carrer Horaci Chauvet, home de lletres / Rue Horace Chauvet, 
homme de le$res

- Carrer Ramon Llull, escriptor i Slòsof / Rue Ramon Llull
- Carrer Edmond About, escriptor / Rue Edmond About
- Espai Lluís Companys, polític / Espace Lluís Companys, homme 

politique

Quan examinem la distribució de l’origen de les persones homenatjades, 
trobem que la immensa majoria – el ]+a - va relacionada amb França. 
Només una quarta part de les persones homenatjades és nordcatalana. 
I solament queden un ,a per persones de la resta dels Països Catalans.
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Es veu clarament aquí que el referent identitari principal en la retolació 
viària és el francès. Sigui perquè el sentiment de pertinença al conjunt 
francès és molt marcat. Però també perquè, tots els models i hàbits 
institucionals condicionen les actuacions i decisions dels elegits que 
tendeixen a reproduir a escala local el que els ve dictat pels exemples 
‘nacionals’ d’un dels estats-nació més entralitzat i centralista que hi 
hagi,. Aquesta dependència de la ideologia dominant no necessàriament 
implica més coneixement ni devoció a molts dels personatges esmentats 
als carrers. Però sí que aquesta cultura contribueix a forjar un paisatge 
públic en molta sintonia amb la resta de l’espai públic francès.

,  No diem això simplement com a característica general sinó que aquesta 
model institucional es declina en molts àmbits, com el de l’ensenyament, totalment 
gestionada i organitzada de manera centralitzada i unitària. La conseqüència per la 
nostra problemàtica és que la major part dels ciutadans no tenen pas cap instrucció 
de persones o esdeveniments històrics locals – i no parlem dels que puguin tenir una 
dimensió catalana, entensa com a realitat de tot Catalunya. Així bona part dels noms 
de carrers històrics o de referència catalana poden equivaldre a perfectes desconeguts 
per als propis habitants d’un carrer.



!])

Els noms de carrers de Perpinyà i Andorra

=(%%$%& (2> !12& ;$1;%,M"5&

Pel que fa a denominacions geogràSques en canvi, la immensa majoria 
fan referència a Catalunya Nord (un ])a), al qual cal afegir un .^a per la 
resta dels Països Catalans. El que deixa molt poques ape#lacions d’altres 
índoles.



!*"

!"#$%& '(!')*+' ,')-. / '01 2'3('* 45))5)

Exemples de noms de carrers amb referent geogràSc són :
- Avinguda de la Massana / Avenue de la Massane
- Giratori de la Tet / Rond-point de la Têt
- Rambla del Vallespir / Rambla du Vallespir
- Carrer de València / Rue de Valencia
- Plaça de l’Alguer / Place d’Alghéro

T.'%$& 5('$;1%"$&

Finalment i#lustrem aquí les categories amb menys recurrència: història, 
entorn, natura o altres:

- Carrer de l’Armistici/ Rue de l’Armistice
- Carrer dels Cardaires / Rue des Cardeurs
- Carrer del Carme / Rue des Carmes
- Carrer dels Garrofers / Rue des Caroubiers
- Carreró dels Galls / Impasse des Coqs
- Camí del Pou de les Colobres / Chemin du Pou de les Coulobres
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Tot i que quedi molt per estudiar dels hodònims de Perpinyà i que el 
seu nombre i la seua riquesa deixin entreveure resultats proStosos per al 
coneixement de la personalitat, de la història i de la identitat de la ciutat 
i de Catalunya Nord en general, deixem aquí constància d’unes primeres 
anàlisis i comptatges.

Convé recordar que la Comissió de traducció dels noms de carrers s’ha 
basat i ha fet servir uns treballs anteriors sobre la qüestió. En particular ha 
estat constant el recurs a les investigacions de Jean Guibeaud (manuscrit 
en forma de classiScadors arxivats a la biblioteca de Perpinyà) que el 
.+)* va comentar l’origen de més de !"" noms dels carrers de la vila i 
que anava publicant al Journal commercial, maritime, artistique et li<éraire 
des Pyrénées-Orientales. També és útil per als qui cerquen informació, 
el llibre d’Henry Aragon, Les monuments et les rues de Perpignan (.)!]). 
Sobretot, qui ha estudiat més la qüestió és Christian Camps que va 
publicar Perpignan pas à pas. Ses rues, ses places, ses remparts, Éditions 
Horvath, Lió, .))^, !"] pàgines, i una revisió i ampliació del precedent 
amb Perpignan d’hier à aujourd’hui, Éditions de la Tour Gile, !""!, 
Péronnas, +], pàgines.

Els noms de carrers actuals de Perpinyà, sobretot en el nucli més antic, 
són el resultat d’ape#lacions medievals, però són força determinats per una 
primera classiScació oScial efectuada el .+^" mitjançant la qual la gairebé 
totalitat de les denominacions són francesitzades. L’operació marca la 
S de l’ús dels noms originals en català – al menys en la documentació 
escrita si recordem que en aquella època la població s’expressa gairebé 
únicament en català. La traducció provoca igualment disbarats que han 
perdurat Sns avui: el carrer de la Seca Vella esdevé Rue SacabeilleI; el 
carrer d’en Figuera passa a ser la Rue du FiguierI; i la plaça del Cerer, une 
Place du Saré que ningú és capaç de dir què signiSca. A partir d’aquesta 
data, les categories principals de noms de carrers corresponen a noms 
antics (carrer dels Abeuradors, carrer de les Parairies d’en Nadal), a noms 
de persones (plaça Josep Cassanyes, .)!.), a referents geogràScs (voral de 
Barcelona, rambla del Puigmal, avinguda de Londres), a l’entorn socio-
econòmic o religió de la ciutat (plaça de la Llotja, avinguda del Liceu, 
camí de la Passió Vella), a una característica del carrer (carrer Nou), o a 
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noms de plantes i elements naturals (carrer dels Tarongers, carrer dels 
Ocells, carrer de les Gavines).

Avui dia, s’han afegit dos tipus de denominacions noves a les categories 
habituals: els noms de la geograSa dels Països Catalans (carrer de Vic, 
carrer de Menorca) i referències temàtiques generals sense lligam 
particular ni amb la ciutat, ni amb la seua identitat caalana. Aquestes 
denoinacions se solen repartir de manera sistemàtica segons barris: 
els arquitectes, els pilots automòbils, els cineastes, els metges... No cal 
dir que contribueixen a despersonalitzar l’espai públic de la ciutat, i a 
deslligar encara més els perpinyanesos del seu patrimoni urbà i històric.

En aquest context, els !""" noms de les vies de Perpinyà són 
majoritàriament els de personalitats franceses (més de la meitat), quarta 
part nordcatalans i d’altres regions dels Països Catalans (només el ,a). 
Els referents geogràScs són essencialment catalans del nord i dels Països 
Catalans.

Hom pot remarcar a través del bateig dels nous carrers una tendència 
del municipi (Sns al !"!") a inscriure la personalitat dintre d’un cert 
apropament a la identitat catalana: les denominacions geogràSques 
catalanes, els noms de personalitats sudcatalanes. La política de traducció 
en català del nomenclàtor i de retolació sistemàtica en català acompanya 
aquest apropament a la identitat catalana. Alguns senyals, però, van en 
el sentit contrari, o al menys marquen un alentiment d’aquesta voluntat 
de catalanització: el programa de retolació en català no s’ha acabat 
mai (al cap de ^" anys de llançar-se), l’Ajuntament no ha editat mai el 
nomenclàtor, eina administrativa per al conjunt dels serveis i per la 
comunicació, amb la versió catalana dels noms de carrers.

És prou clara – i encara més se posarà en evidència amb la comparació 
amb els carrers d’Andorra – la lleialtat nacional al conjunt francès, com 
també la manca de referències a la realitat de l’entorn local i propi, o la 
feblesa de les ape#lacions relatives a un espai més ample i veí imediat més 
enllà de la frontera, sigui sudcatalà, sigui andorrà.
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Estat de dret, amb sobirania pròpia i una legislada llengua catalana, 
el Principat d’Andorra recull ,.!^* topònims en tot el territori. El 
Nomenclàtor d’Andorra, aprovat el .^ d’octubre de !".", ordena tota la 
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informació normalitzada sobre les localitzacions. El Govern d’Andorra, 
poder executiu, és l’organisme competent per establir-lo. A través del 
Visor de mapes i de l’IDE, Infraestructura de Dades Espacials d’Andorra, 
es poden consultar en línia tots els detalls de la cartograSa del país-.

Andorra compta amb un total de **.-,! habitants (!".)) repartits en 
* parròquies]. Centrarem particularment la nostra atenció en la xarxa 
viària de les dues parròquies centrals, connexes i més poblades: la capital 
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany*. 

Ambdues concentren pràcticament la meitat de la població del país 
amb ^*."^) habitants+. L’objectiu és de singularitzar, a través dels noms 
de carrers, els trets identitaris assumits i projectats per cada parròquia. 
Cadascuna de les divisions administratives ha construït identitats 
culturals pròpies per preservar la seva memòria, un llegat que s’encasta 
a través de persones, topònims o esdeveniments.

La signiScació d’un carrer segueix unes pautes de protocol ètic: saber si 
el carrer parteix d’un topònim, proposar el nom d’una persona vinculada 
amb la parròquia, el país o la cultura catalana, Snalment proposar el nom 
de la persona que ha cedit el terreny. Del punt de vista administratiu el 
Cadastre Comunal fa la proposta, a continuació és aprovada per la Junta 
de Govern i per acabar és el Consell de Comú que la valida). La retolació 
es fa única i exclusivament en llengua catalana.

Cada parròquia es concerta per donar visibilitat i promoure un vessant 
del seu patrimoni. La via més perceptible és l’espai pel que transiten 
persones, vehicles i que s’acaben convertint en veritables referències. 
No tindrà el mateix impacte l’avinguda Francesc Cairat a la parròquia 
laurediana i la ronda John Fitzgerald Kennedy a la ciutat de Perpinyà. 
L’avantatge i l’inconvenient de la primera és que ret homenatge a un 
polític andorrà, conegut per molts andorrans i en part desconegut pels 

- www.ideandorra.ad/geoportal/
] Dades del Departament d’Estadística del Govern d’Andorra (www.estadistica.

ad/).
* La parròquia d’Escaldes-Engordany és la setena parròquia d’Andorra. Fou creada 

l’any .)*+ a partir de l’antic quart homònim de la parròquia d’Andorra la Vella.
+ !!.,," habitants a la parròquia d’Andorra la Vella i .,.-)) a Escaldes-Engordany 

segons les dades del Departament d’Estadística.
) El Comú és la corporació pública que té al seu càrrec l’administració i la 

representació d’una parròquia andorrana.
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forans. Pel que fa la segona adreça és a l’inrevès: personatge internacional, 
conegut de tots, mes poca relació amb la història de la vila nord-catalana. 
Què prioritzar? Referències sabudes per tothom que alhora exalcen 
l’espai, o bé referències que donen veu i vot a especiScitats locals? El 
modus operandi és indissociable d’una presa de conciència i d’una 
certa pedagogia en el moment d’anomenar els espais públics amb una 
Sdedigna personalitat. Els carrers, carreteres, camins, places... són els 
encarregats de transmetre aquesta presencialitat. A més a més existeixen 
d’altres alternatives com ara el nom de les escoles. En el cas del Principat 
destaquem una unànime lleialtat a la història d’Andorra.".

Andorra la Vella

Actualment a la capital andorrana més de la meitat dels noms de carrers 
es remeten a l’entorn. Segueix amb més d’un !"a els noms de ciutadans 
o personatges. I amb pràcticament un ."a dels .!* hodònims a les 
referències històriques. La terra, la muntanya, la Zora... protagonitzen 
la majoria de plaques d’Andorra la Vella: carrer de la plana, de la Tartera, 
dels Castanyers, Roureda de Malreu, Solà dels Sartells, Passatge del 
Cedre, Prat Salit, Roureda tapada, de les Lloses, Prada Motxilla, de 
les Costes, de la Vinya, Camp Pauet, Solà del Jan o de l’Obac. Tots els 
elements citats, sense excepció, fan part de l’entorn natural d’Andorra. El 
balanç és similar per la parròquia escaldenca en la que molts topònims 
s’encarreguen de recordar què hi havia a l’emplaçament d’un ediSci o 
quina Zora predomina en dit entorn: carrer de la Font, del Coll de Jou, de 
Roca Corba, de la Grau, del Roc, del Prat de la Salita, del Prat Gran, de les 
Boïgues, de la Plana, de l’Obac, de la Plana, de la Solana... La muntanya 
és el tret més rellevant i un dels més valoritzats.

." A Andorra les escoles Maria Janer i Maria Moliner porten el nom d’una religiosa 
i d’una lingüista respectivament. L’institut de secundària, Lycée Comte de Foix, porta 
també el nom d’un referent en la història institucional del Principat d’Andorra, ja que 
Roger Bernat, comte de Foix, fou el «Iprimer copríncep francèsI» l’any .!*+. Es pot 
fer un para#lelisme similar amb el Co#legi Sant Ermengol, també portador del nom 
d’un copríncep, en aquest cas episcopal. Existeixen d’altres alternatives educatives 
com per exemple el Co#legi del Pirineu o be British College of Andorra. La resta són 
les més nombroses: escoles andorranes i franceses del país. Es limiten a mencionar 
el cicle seguit del nom de la parròquia. Per exemple, Primària de l’escola francesa de 
Sant Julià de Lòria.
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A banda de les plaques relacionades directament amb la natura també 
s’ha volgut classejar per àmbit socio-econòmic, religiós, patrimonial i 
geogràSc. 

A les dues parròquies queden paleses les realitats socio-econòmica i 
patrimonial de la manera següent: carrer de la Borda, carrer de la Roda, 
carrer dels Paraires, Baixada del Molí. carrer de la Sardana, carrer de 
l’Esbart de Santa Anna, carrer del Pont de la Tosca, carrer del Pessebre. 
La faceta religiosa fa part del perSl andorrà i els noms de carrers l’han 
ben pres en compte: carrer Sant Esteve, carrer de Santa Coloma, carrer 
Verge del Pilar, carrer Sant Salvador, carrer Sant Miquel d’Engolasters, 
carrer de l’Església, carrer de la Parròquia, carrer de Sant Romà, carrer 
Sant Jordi, carrer Sant Antoni, carrer Santa Anna, carrer Sant Jaume, 
carrer Creu Blanca.

Andorra també és fidel a la seva gent, la majoria locals i la resta 
dels Països Catalans. El !^a dels carrers de la capital porta el nom de 
personalitats, un .-a per Escaldes-Engordany.
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Personalitats als carrers d’Andorra la Vella

Andorra Països Catalans

carrer Bonaventura Armengol carrer Esteve Albert

carrer Doctor Molines carrer Pau Casals

carrer Mossèn Enric Marfany carrer Joan Maragall
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carrer Bonaventura Riberaygua carrer Pompeu Fabra

carrer Mestre Xavier Plana carrer Anna Maria Janer

carrer Doctor Vilanova carrer Mossèn Cinto Verdaguer

carrer Esteve Dolsa Pujal

carrer Fiter i Rossell 

carrer Maria Pla

carrer Gil Torres

Plaça Rebés 

Plaça Lídia Armengol

Av. Doctor Mitjavila

carrer Mossèn Tremosa

carrer Doctor Nequi

carrer Mossèn Lluís Pujol

Si repassem els !! noms a la capital fàcilment constatarem que el 
Coprincipat dona protagonisme als seus i a catalans que han considerat 
Andorra. No trobarem una entrada exterior si no és justificada, 
difícilment hi haurà un carrer Pablo Picasso o J.F. Kennedy. Es fan 
poques concessions cap als forans si el vincle no és legítim.

Del violoncelista català Pau Casals sabem que, durant el seu exili a 
Prada, visita dues vegades Andorra (octubre .),] i setembre .),*..). Del 
lingüista català Pompeu Fabra, també exiliat a la Prada nordcatalana, 
tenim coneixement del seu testament, redactat en català, a Sant Julià de 
Lòria el !* de novembre de .),*. De Mossèn Cinto Verdaguer, gran poeta 
català, cal destacar la seva activitat excursionista. A Snals d’agost de .++^, 
Verdaguer corona el pic de Casamanya i plasma en els seus poemes la 
bellesa dels paisatges andorrans. Esteve Albert, promotor cultural i 
poeta català, s’insta#la a Andorra l’any .)-], fomenta espectacles de teatre 
popular com el Pessebre Vivent d’Engordany. Finalment, d’un punt de 
vista històric i institucional, cal subratllar la presència de coprínceps 
episcopals i un de francès en els carrers de la capital: carrer Pere d’Urg, 

.. “Pobra Catalunya nostra” del periodista Alex Luengo, Diari Bon Dia d’Andorra, 
) de març de !".+.
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carrer Bisbe Príncep Iglesias i carrer Roger Bernat III. Igualment per la 
parròquia escaldenca: carrer Coprínceps, carrer Copríncep Joan Martí 
Alanís, carrer Copríncep François Mi$erand i carrer Copríncep de 
Gaulle.

Personalitats als carrers d’Escaldes-Engordany

Andorra Països Catalans França

carrer Batlle Tomàs carrer Esteve Albert carrer Isabelle Sandy

carrer Fiter i Rossell 

carrer Bonaventura Mora 
Munt

carrer Manel Cerqueda 
Escaler

carrer Antònia Font 
Caminal

carrer Mossèn G. 
Adellach

carrer/ Pare Enric Graner

carrer Josep Viladomat 

La parròquia escaldenca també omple els seus carrers de personalitats 
que han estat al servei del país, entre elles podem destacar l’escultor 
Josep Viladomat i el veguer episcopal Antoni Fiter i Rossell. Viladomat 
s’insta#là a Andorra l’any .)^). El seu Sll Francesc fou pioner i precursor 
de l’esquí a país durant els anys cinquanta. Actualment, Joan Viladomat, 
net de Francesc Viladomat i principal dirigent de Grandvalira, encapçala 
el domini esquiable més gran dels Pirineus. Fiter i Rossell és l’autor del 
Manual Digest l’any .*,+, una compilació de ] llibres en català i llatí, 
sobre la història, el govern i els usos i costums del Principat d’Andorra.

Quina plaça per les dones enmig d’aquests homònims masculins? Per 
ara tan sols ] són les Sgures femenines als carrers de tot el Principat 
d’Andorra.

Tant Antònia Font com Maria Pla van cedir terrenys. Anna Maria 
Janer fou una religiosa que, a instància del bisbe d’Urgell Josep Caixal, 



!*)

Els noms de carrers de Perpinyà i Andorra

va fundar el .+-) l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell 
que inaugurà la primera de les seves escoles a Andorra l’any .++!, encara 
present en l’actualitat. A la historiadora i pedàgoga Lídia Armengol se li 
dedicà una plaça també coneguda com la plaça dels * poetes, a tocant del 
nou Consell General.!. El passatge d’Arnaldeta de Caboet és un apunt 
d’història per transportar-nos al segle XII i recordar-nos l’aliança amb 
la casa de Castellbò.

I finalment Isabelle Sandy, amb un carrer dedicat l’any .)*, a 
Escaldes-Engordany i un passatge a Andorra la Vella. La qui fou nove#lista, 
periodista i poetessa d’Arieja, descriu a través dels seus escrits l’Andorra 
del primer quart de segle XX amb la realitat Ssica del país, la duresa de 
l’estil de vida, els entreteixits de les cases i les famílies i la quotidianitat 
dels pobles andorrans.^.

A petita escala Andorra corrobora la personalitat dels seus carrers. 
Tant els segells de correus espanyols com els de la Poste a Andorra també 
contribueixen a difondre aquestes autenticitats.

La tendència és la mateixa per les altres cinc parròquies. Si prestem 
atenció a les carreteres i avingudes principals que travessen el nucli urbà, 
dsetacarem una sensibilitat similar: plasmar signes identitaris propis a 
l’espai concernit. Seguint l’ordre protocolari de les parròquies constatem 
que Canillo ha dedicat l’avinguda principal a Sant Joan de Caselles. 
Encamp anomena la seva avinguda principal: François Mirrerand. A 
Ordino, si bé la carretera general que creua la parròquia és coneguda com 
a Travessia d’Ordino, dos dels carrers principals més importants porten 
el nom de Mossèn Cinto Verdaguer i Antoni Fiter i Rossell. A la Massana 
és l’avinguda de Sant Antoni i a Andorra la Vella l’avinguda Tarragona.,. 
A Sant Julià de Lòria, Francesc Cairat dona nom a l’avinguda principal.-.

.! Les * escultures de poetes sintonitzen amb les * parròquies. És una obra de 
l’escultor català Jaume Plensa.

.^ Entrada “Fourcade, Isabelle” al Diccionari Enciclopèdic d’Andorra d’ Àlvar Valls 
(p. !!!).

., Tant la capella de Sant Joan de Caselles com la de Sant Antoni, ubicades a Canillo 
i a La Massana respectivament, simbolitzen l’època romànica del país.

.- Francesc Cairat (Sant Julià de Lòria, .++"-.)]+) fou un home polític. Ocupà el 
càrrec de Síndic General al Consell General -president del poder legislatiu andorrà- 
durant !^ anys.
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La comparació dels noms de carrers de Perpinyà i de les parròquies 
d’Andorra, ens permeten constatar semblances: l’ús del català en la 
senyalètica (català sol o retolació en les dues llengües), la reivindicació 
d’una identitat emmarcada en la cultura i la llengua dels Països Catalans.], 
i unes inZuències exteriors relativament minses.*. 

Quant a diferències, l’ús del francès generalitzat a Perpinyà lògicament 
és propi d’un estat on hi Sgura com a llengua exclusiva, mentre a Andorra, 
la retolació tradueix el monolingüisme oScial del català. També la lleialtat 
nacional és pròpia de cada territori: amb el conjunt francès per Perpinyà, 
amb la nacionalitat andorrana pel Principat. 

Més enllà d’aquestes primeres constatacions, quedaria per aprofundir 
la investigació i anàlisi dels hodònims dels dos espais. Seria d’un especial 
interès que aquest patrimoni ric, abundant i directament accessible a una 
gran part de la població pugui ser objecte de divulgació i explicació. Per 
què no proposar a la Societat d’Onomàstica l’elaboració d’una base de 
dades dels carrers de tota la catalanofonia que tothom podria consultar?

.] Encara que no sigui la major part de les denominacions.

.* Ens referim a Espanya per Perpinyà i França per Andorra.
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Jordi Pere Cerdà mostra al llarg de la seua obra literària un interès 
signiScatiu per retratar de manera primordial la geograSa física i humana 
de la seua Alta Cerdanya natal. L’atenció profunda per aquest territori 
demostra la inquietud d’un literat-explorador per recrear aquelles 
vivències més íntimes del mateix autor. Atent, doncs, als detalls de fons 
de la vida, el viatge interior que emprèn Cerdà com a escriptor el farà 
descobrir elements considerats endòtics i d’altres que, en canvi, resultaran 
exòtics. L’entrecreuament d’ambdues consideracions apriorístiques en 
l’exploració espacial de la Cerdanya li permetrà practicar literàriament 
una espècie d’estranyesa observacional, tal com proposà l’autor Georges 
Pérec amb la seua défamiliarisation entorn de les experiències més 
quotidianes: «Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, 
le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’in!a-ordinaire, le bruit de 
fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment l’interroger, comment 
le décrire?» (apud Bou !".^, !+]-!+*). Així doncs, la vida d’aquest autor 
pot ésser resseguida territorialment per mitjà dels indrets rurals i urbans 
que l’acompanyaren durant la seua vida al llarg dels Pirineus orientals. 
En efecte, la seua geograSa literària respon a un viscut territorial ben 
profund que arrela com a veí i carnisser de l’Alta Cerdanya, com a 
activista cultural a la Cerdanya i el Rosselló i com a passador de refugiats 
durant la Resistència francesa, per mencionar alguna de les seues facetes 
més destacades.

=$%), *(&&()1%. F$& %-'$& .(>$%d!'"E-$& ( 
'%(#8& )$.& G"%"!$-&

Cerdà, a la seua segona autobiograSa literària, Finestrals d’un capvespre 
(!"")), es deté a fer memòria sobre la seua experiència com a passador 
de refugiats pel Pirineu, a cavall entre França i Espanya. Hi subratlla la 
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delicada qüestió de la interacció humana entre diferents, dins un clima 
de confrontació que conSgura un mapa de cruïlles humanes sobre 
el territori cerdà. Precisament, la seua peça teatral «El dia naix [per 
tothom] dibuixava» la «perspectiva [...] de tractar de la immigració, de 
la convivència de gent marcada per passats co#lectius diferents, d’una 
oposició de formes de viure, de ments, de pensaments que tendeixen a 
fondre’s, almenys a cohabitar, potser a neutralitzar-se» (Cerdà, .)++: .^!). 
En efecte, les impressions de Cerdà prenen una especial transcendència 
quan les emmarquem dins la seua activa tasca com a co#laborador en la 
resistència francesa, a l’Alta Cerdanya, contra els ocupants alemanys: «al 
nostre grup» de resistents, explica Cerdà, «teníem ordre i consciència 
que el nostre paper era de fer-nos movedissos i de salvar les comunicacions 
entre Barcelona i França» (.)++: *]).

Cerdà explica que, «Fins i tot quan teníem a casa l’armada dels 
ocupants, no he tingut pels homes un odi cec. [...] Vaig tenir la sort, des de 
l’estiu del quaranta-dos Sns al dia de l’alliberament, d’actuar fent passar 
gent i correu a través de la frontera, sense haver hagut de disparar sobre 
un home, fos ell un enemic. No sé si hauria pogut.» (Cerdà, !""): .. )̂. 
L’ humanisme de Cerdà - com també la manca de suScients armes al 
seu grup - els mena, doncs, a evitar tant com poden una confrontació 
oberta amb els alemanys i, en conseqüència, obliga el grup a facilitar el 
pas dels refugiats! per camins tan agrests que Sns i tot desapareixien del 
territori («l’horitzó dels camins / acaba en aquests cims», tal com versa 
Cerdà al poema «Caça»; !".^: .!"). Calia, així, encaminar el pas cap a la 
muntanya, evitant unes planes ben controlades pels ocupants^. El següent 
fragment cartograSa el primer estadi d’un dels trajectes, ben imaginatiu 
per recargolat, que recorrien els refugiats amb l’ajut dels anomenats 
passadors - o guies de frontera - abans de creuar el pas fronterer:

. El comentari autobiogràSc de Cerdà ens remet de nou a la peça El dia neix per 
a tothom, en la qual el jove Frederic (Sll de Peret) té la possibilitat de matar dos 
alemanys, però ni gosa fer-ho, ni pot: «FREDERIC. [...] És una cosa estranya de tenir 
a davant de tu dues vides [i saber] que n’ets amo. / `QUEL: La vida de dos enemics. 
/ FREDERIC. Llavors només he pensat que eren dos homes» (Cerdà, .)+": .+,).

! Uns nous refugiats que, vinguts del nord, fugien ara dels nazis.
^ «La part de frontera que va de ConZent Sns a mar estava vigilada més estretament 

i s’entén, ja que la Cerdanya quedava protegida per cinquanta quilòmetres de 
muntanyam que li feien una cinta d’obstacles» (Cerdà, !""): .^^).
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El projecte que vàrem muntar, vist amb ulls d’avui, és de bojos. [...] Tot havia 
de passar-se durant la nit. Però el que exigíem dels nostres protagonistes era 
allò que des de temps immemorials els homes n’han dit anar a la gràcia de 
Déu. Sabíem, però, que el pas es feia per unes valls interiors que escapaven 
a la vigilància especíSca que forrollava, la nostra vall principal. Els homes, 
van ser únicament homes, agafaven un autobús que, de Perpinyà, els portava 
a Quillan-, a l’Aude, baixava quinze quilòmetres abans del Snal del trajecte 
i, a Axat], tornaven a prendre un autobús que repujava la vall de l’Aude Sns 
a Querigut*. Els quedava per fer a peu catorze quilòmetres per un bosc Sns 
a trobar-se a Puigbalador, el primer poble de Capcir. [...] Com es pot veure, 
els fèiem passar per una successió de valls, trossets de valls, de relacions 
curtes, tancades, que no lligaven amb un sentiment de gran línia drecera, 
[...] un viatge tan descosit en talls, tallades i tan ple de ruptures. [...] Ens 
insta#làvem a contracorrent d’allò que qualsevol funcionari de repressió 
pogués imaginar, no lligava amb la imatge d’una línia de fugida normal.
Cerdà, !""): .!.-.!!

La «línia de fugida» que seguia estratègicament l’expedició, lluny 
de ser una prolongació «normal» sobre un espai llis, esdevé un esforç 
permanent per cosir amb el propi caminar un reguitzell de camins i 
passos curts, tancats i tallats, estriats per la mateixa orograSa. En plena 
alta muntanya, el trànsit continu dels passadors amb els successius 
refugiats es converteix en un complicat exercici nòmada, verge o 
inexplorat per als exiliats, a través d’«un joc de boscos / i d’estanys», 
«al rastre de Jerusalems / incògnites» (com menciona Cerdà al poema 
adès mencionat «Caça», !".^: .!"). L’avenir dels exiliats, comparats a 
«pelegrins de la terra» «a la gràcia de Déu», avança pel territori de nit i 
amb total incertesa, guiats per uns passadors que, també ells, s’enfronten 
amb cada nou trajecte a «la cita / d’una mort imprevista». El «desig» de 
l’exiliat, per tant, no pot ser altre que, «per planes esperades», «aturar 
aquest viatge / on no tenim mai part» (!".^: .!"). Cerdà hi exposa 
la insatisfacció de l’exiliat davant una despossessió que és inherent 
a la seua condició, car el seu confús trànsit ocupa «l’espai de la no-
pertinença» (Julià, !".]: ^*), aliè a tot espai identitari. Podem aSrmar, 

, Variant de forrellava ( forrellar: guarnir de forrellat).
- Quillan, en francès, o Quilhan, en occità.
] Axat, en francès, o Atsat, en occità.
* Queragut, en català, o Quérigut, en francès.
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en conseqüència, que el cronotop de l’exiliat (resseguint el concepte de 
Bakhtín) no és altre que el de l’anguniosa incertesa davant «el temps 
que passa» i davant d’un espai desaSant del qual es tem, precisament, la 
seua pròpia indeSnició. En efecte, al poema que ressenyem, la muntanya 
no augura cap protecció a la fràgil condició de l’exiliat: «els Pirineus / 
tiren al vostre pas / la trampa de silenci» (!".^: .!"), és a dir, imposen 
a l’exiliat un territori inculte que els condueix a un abisme. Igualment 
ocorre als passadors perquè, malgrat el disseny calculat de la complexa 
ruta de fugida, Cerdà reconeixia que el projecte «és de bojos», i encara 
afegeix: «“ j’ai toujours eu peur de la haute montagne». [...] «Quand je 
faisais passer des gens de France en Espagne, c’était surtout de la montagne 
que j’avais peur”» (apud Vinas, !""": .]). L’alta muntanya situa l’exiliat i 
el passador, de nou, en la tragèdia d’atendre’s a l’aventura de temptar una 
«mort imprevista» tot assajant un camí imprevisible que els permeta 
sobreviure, malgrat les dures condicions. Desposseït de tot, l’exiliat no té 
més remei que seguir un nomadisme que l’obliga a separar-se de tot allò 
que ha conegut i, com un element inert, a deixar-se guiar per la voluntat 
cooperativa dels passadors.

Imatge ". Primera part del trajecte a territori francès recorregut 
pels passadors i refugiats, segons relata Cerdà, partint de Perpinyà 

(Rosselló) Sns a Puigbalador (Capcir), camí de la muntanya cerdana.
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Com apuntem, per més que la muntanya represente l’element 
temut que no es pot dominar, esdevé alhora l’oportunitat per burlar 
els controls (també temuts) dels funcionaris de repressió. L’estratègia, 
doncs, a diferència dels moviments sorollosos i violents que els cossos 
de repressió realitzaven («sou la galera de mil rems / foradant el cel»; 
!".^: .!.), era de passar desapercebuts com a elements de la pròpia natura: 
«Hi ha vegades que l’hem tingut a prop [el perill] i hem passat entremig. 
Portàvem una acció fonedissa, com fan els enzes de la nit, que ressentim 
però no veiem mai» (Cerdà, !""): .!,). Així, si la necessitat els portava 
a transitar una natura rude, l’aposta dels passadors raïa en actuar com a 
natura mateixa; calia allunyar-se de la civilització (car «la carretera era 
el lloc que adoraven les patrulles»; !""): .])) a S de traçar «un camí que 
era fet de temps, d’un temps callat i atent» (.-.), aproStant els silencis de 
la nit per encertar el ritme que calia imprimir al sigi#lós avanç pel territori, 
dins «la nostra callada guerra» (.] )̂:

Presos per la feina, no érem conscients que els dos anys, [...] passats dins 
d’una acció que els regulava, acció real i de cada moment, que atravessava+ 
un centenar de quilòmetres d’un terreny diScultós, extremadament vigilat, 
quadriculat per l’enemic en un triple sistema defensiu en la part fronterera 
francesa, i altre tant després de la ratlla Sns a Ripoll, ja representaven per 
ells mateixos un acarament, un cara a cara, de cada instant, de cada metre 
de camí. El cara a cara hi era, viscut, però amagat, fos. (Cerdà, !""): !"")

Observem que el combat que glossa Cerdà es fonamenta en l’anàlisi 
de les posicions de l’«enemic» dins la geograSa transfronterera en què 
operaven. Amb l’ocupació alemanya Sns a la ratlla francoespanyola i 
el suport del règim franquista, l’estria de la frontera s’havia eixamplat 
i multiplicat amb nombrosos controls exhaustius que conformaven tot 
un espai «quadriculat» travant les passes vigilades dels resistents. Per 
aquest motiu, Cerdà ape#la a la necessitat de prendre una consciència 
precisa de l’espai i el temps en què situen la seua acció, «la passa rere la 
passa» (.-.) «de cada moment»). Símbol d’aquesta aSnada delicadesa 
a l’hora de planiScar els moviments pel territori muntanyenc, trobem la 

+ Travessava, normativament.
) «El nostre combat precís havia durat dos anys, dos anys on cada segon comptava 

com a portador de perill» (Cerdà, !""): .+*).
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imatge de «l’escala de seda que Mas." havia teixit entre Campdevànol [al 
Ripollès] i Puigbalador [al Capcir]», estesa «vint quilòmetres més Sns 
a Querigut [al Donesà, Arieja]» (.+"). Així, l’àmplia malla repressora, 
desplegada pels ocupants alemanys i els co#laboradors francesos i 
espanyols, s’entrecreuarà amb la subtil xarxa rizomàtica teixida pels 
passadors, tractant de sobreposar-se l’una a l’altra:

Va el camí de Formigueres..

sota el camí de Sant Jaume:
les esteles cap a Espanya,
i nosaltres cap a França.
Dos corrents, dues anades;
[...]

El pi que guarda la porta
és amagatall de verge,
i la menta que mai grana
fa camins de perfums tebis.

." «Josep Mas i Tió fou un «comunista català, adherit al PSUC [Partit Socialista 
UniScat de Catalunya], [...] la línia del qual era ben poc ortodoxa [...]. Veí de la petita 
ciutat industrial de Ripoll, [...] al Snal de .),!, deixà Montpeller on s’havia refugiat 
després de la Retirada per a formar un grup clandestí, organitzar passos a Espanya, 
preparar la S del franquisme. [...] Antoni Cayrol co#laborà de manera molt estreta amb 
Josep Mas i el seu grup» (Balent, !"..: *^-*,) i, a més, fou una font d’aprenentatge per 
al jove Cayrol: «Quedo marcat pel valor que demostrà Josep Mas [...] en la nostra 
comuna lluita contra el nazisme» (Cerdà, !""): !..). També dona testimoni de Mas 
i el seu grup «Raymond Botet, cap de la Brigada de la Gendarmeria de Sallagosa», el 
qual co#laborà amb els passadors i amb els guerrillers espanyols: «”Res no els aturava, 
ni la neu, ni els carrabiners. Portaven armes perquè el cap del comandant Mas tenia 
preu a l’altra banda de la frontera, la qual cosa no els impedia d’anar Sns a Ripoll o, 
Sns i tot, a Barcelona. Mas era un home molt honest, molt valent, que lluitava pel seu 
ideal”» (Arasa, !""": .*^). Segons apunta Cerdà, Josep Mas morí «assassinat, [...] d’un 
tret de revòlver, l’any quaranta-sis» (!""): .,+).

Per ampliar la informació sobre la biograSa de Josep Mas, vegeu l’article d’Andreu 
Balent (!""-) «Del Ripollès a la Cerdanya, guerres i revolució: Josep Mas i Tió 
(.+)*-.),]), militant i guerriller» (Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 
!""^-!"", .-.+; també disponible al següent enllaç: h$p://www.raco.cat/index.php/
AnnalsCER/article/view/!..!.*).

.. Formiguera, en català, o Formiguères, en francès, és la capital històrica del Capcir. 
El riu Aude (esmentat al poema) travessa aquesta comarca.
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Caminem, blingant l’esquena,
i els núvols damunt rodolen,
foll seguici de fantasmes
que baixen el curs de l’Aude.  

Nosaltres de nit teixim
una trama de llana
dins el negre laberint,
sota el camí de Sant Jaume.
(Cerdà, !""): -^--,)

El poema El camí de Formigueres retrata els successius trajectes d’anada 
i tornada que el grup de Cayrol realitzava des de la comarca del Capcir 
Sns al Ripollès.!, afermant sobre valls i muntanyes aquesta «escala de 
seda» que destacàvem adés. L’estètica suau d’aquests versos invita, en 
efecte, a prosseguir la ruta amb la precaució discreta del clandestí, ben 
immers en la natura: allà on un «pi» esdevé «amagatall de verge», la 
«menta» de l’arbre «fa camins de perfums tebis» pels quals transiten 
uns individus que, a imatge d’uns «núvols» que «rodolen», semblen 
un «foll seguici de fantasmes» «dins el negre laberint» construït per 
la vigilància alemanya i espanyola. L’escenari d’irrealitat onírica que 
crea Cerdà es copsa pel caràcter intangible de les imatges que hi aporta 
(«verge», «perfums», «núvols», «fantasmes»). De manera semblant 
als atributs que Cerdà destacava de l’enze - citat més amunt -, totes 
aquestes imatges poden ser percebudes sense poder ser capturades, 
defugint així qualsevol obstacle físic que tracte de barrar-los el pas. 
En conseqüència, mentre els cossos de repressió dissenyaren sobre el 
territori verdaders laberints de control, els passadors s’hi sobreposen 
teixint una imperceptible «trama de llana» que, en la seua dimensió 

.! Un dels passos per on travessaven la frontera francoespanyola era el coll de 
Finestrelles (!]", metres). Aquest pas connectava, per la vessant nord, la vall del riu 
Segre (pels municipis cerdans d’Er, Llo i Eina) amb la vall de Núria per la vessant sud, 
en direcció a les valls més baixes del Ripollès. Els següents versos del poema Quan 
cau el dia donen testimoni d’aquest pas fronterer: «com un moixeró pensatiu, / per 
l’ull obert, el vent geliu / guia els romeus de Finestrelles» (Cerdà, !".^: ̂ ]). També ho 
testimonia Albert Ibañez (Òmnium Cultural / Enciclopèdia Catalana, !""*), Eliane 
Sardà - l’avi de la qual féu la Resistència francesa amb Cayrol - (conversa mantinguda a 
Sureda, Rosselló, el !./"]/.*) i Henri Planes - Sll de Josephine Planes amb qui Cayrol 
féu la Resistència - (conversa mantinguda a Sallagosa, Alta Cerdanya, el .*/"]/.*).



!++

!"#$% &'()*+# &$#$,*$(

literària, sembla recobrir el caminar dels exiliats «sota el camí de Sant 
Jaume.^». En síntesi, com observàvem amb la Sgura del periègeta i del 
rapsode, el passador - igualment que el mateix escriptor - aconseguirà 
conduir l’exiliat - com el lector - entorn d’un territori físic sobre el qual 
va apedaçant trossos de camins aparentment inconnexos. Així doncs, 
Cerdà-Cayrol, en la seua doble faceta d’autor i resistent en els espais 
Sccional i físic, crea mapes nous (mapmaker, segons el concepte aportat 
per Robert T. Tally, ) que guiaran el recorregut del grup clandestí; un 
grup que procedirà amb la cura d’aquell que se sap fràgil, mesurant pam 
a pam cada desplaçament com l’agrimensor.,.

=$%),, *1>.$ ( *1>.$

Els veïns de Cerdà - actuals o avantpassats -, des dels diversos rols 
que ocupen i des dels moviments multidireccionals que realitzen, van 
conformant una experiència co#lectiva que Cerdà cartograSa també per 
copsar el seu desenrotllament en els territoris on es manifesten, tant si 
és a la mateixa Alta Cerdanya originària de l’autor, com entre les dues 
parts de la Cerdanya o més enllà d’aquestes, com acabem d’analitzar. 
El resultat és un conglomerat cartogràSc que Cerdà traça al llarg de 
la seua obra en nombroses ocasions. Certament, hem caracteritzat el 
«passant, aquell que l’aire porta i s’enduu» (Cerdà, .))+: *!), «homes 
de fer camí. [...] “El camí ens obre el món”» (!. )̂. Tanmateix, també cal 
aprofundir en l’observació d’aquests personatges en la seua disposició 
arreu del territori cerdà, de portes endins. La seua presència Sxada 
en la terra ens permet valorar el revers del viatger-migrant, aquell que 
es manté al territori interior, la Cerdanya rural dels seus pobles i dels 

.^ En efecte, una ruta del camí de Sant Jaume de Galícia travessa la Cerdanya: 
des de Perpinyà, el camí nord-català remunta la vall del riu Tet, passant per Prada 
(al ConZent) Sns abastar l’altiplà cerdà. Deixant enrere Llívia i Puigcerdà, la ruta 
s’encamina cap a la plana de Lleida. Fet i fet, es tracta de l’antiga via romana o també 
anomenat Camí Ral.

Com ja hem pogut observar, Cerdà aproSta el pas d’aquesta ruta històrica per 
comparar els exiliats amb romeus i pelegrins, car tots ells comparteixen la itinerància 
d’aquell que cerca la seua salvació.

., L’escriptor-cartògraf es comportaria com un agrimensor (en paraules de François 
Hartog; apud Tally, !".^: ,+), aquell que mesura el terreny, pam a pam, per extraure’n 
els detalls que considera valuosos.
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seus habitants. Segurament, d’entre els pobles cerdans que menciona 
el nostre autor en la seua obra literària, el més referenciat deu ser Llo. 
Si analitzem les visions globals que retrata el poeta sobre aquest poble, 
observem com la terra i el cel resten signiScativament ben a prop l’una 
de l’altre. En aquest punt, podem recordar com Cerdà aprecia una visió 
panòptica d’una Cerdanya natural convertida en una «mà estesa sobre el 
cel» (Cerdà, .))+: ])). Igualment, les dimensions més elevades d’aquest 
poble costerut semblen ara esmunyedisses per a la dimensió sòlida o 
terrenal, com podem observar al poema Llo:

Dos polls.- claven el paisatge
que sempre vol fugir pel cim,
rastrejant núvols de viatge. 
[...]
Les cases pugen, no les aturen
la costa, les feixes, l’ermàs,
i sembla que assaltin l’altura. 
(Cerdà, !".^: ^-)

Cerdà troba que l’ascensió vertical a través de l’espai ha sigut, al llarg 
dels segles d’implantació dels grups humans arreu del territori, tota una 
aventura digna de ser versada. Cel i terra semblen, de nou, conjuminar-
se alegrement en l’aire per mitjà del poema Les campanes de Llo:

Enmig d’un campanar de pedra i cel,
lligant el roc motllat, a cada caire
dos arcs romànics co#loquen llur estel.
Les campanes de Llo ballen dins l’aire.
[...]
Penjades a la volta, les campanes
ballen com una fulla al nus d’un branc,
cop damunt la neu, volta en la muntanya,
adés sus dels pins, i ara en l’espai blau.
(Cerdà, !".^: ,^)

Cerdà, en efecte, sent fascinació per la construcció d’uns «arcs» que 
«els mestres d’obra alçaren vers el sol, provant de plasmar l’audàcia 

.- Poll, en el sentit de pollancre.
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perfecta de la rodonor celestial, aqueixa volta romànica que ens marca 
per sempre més del seu encuny en els pedigrers de l’aventura de la 
humanitat» (Cerdà, !""): ."!). Cada «roc» de què es componen els arcs 
romànics del campanar de Llo, endinsat enmig del cel, sembla suspendre-
s’hi tot convertint-se en un «estel». El resultat és la integració, en aquesta 
conste#lació, d’uns rocs treballats que «ballen dins l’aire»; talment ho fan 
les campanes, més suspeses encara que els rocs («penjades a la volta»), 
les quals s’elevarien simbòlicament des «d’un branc» «dels pins» Sns a 
«l’espai blau». De nou, la comunió entre els elements naturals, als quals 
s’hi afegeix ara l’obra arquitectònica humana, ens remet a una Cerdanya 
esfèrica on tots els elements participen d’una cosmovisió cerdana ben 
harmoniosa.

Les figures humanes també participaran d’aquest ecosistema que 
s’enlaira, comparades en obra escultòrica realitzada ara al poble natal de 
l’autor, Sallagosa: La gent del meu poble semblaven, i s’assemblaven per 
un mimetisme de perfeccionisme natural, a la fauna mitològica que els 
escultors del barroc havien creat durant cent anys i més, que havien alçat 
dret, contra els murs. Lliçó estètica d’una moral que nosaltres rebíem ja 
com un ordre celestial regint la repartició social que donava a cadascun 
dels habitants la seva legitimació i un destí segellat pel cel. Almenys per mi, 
el mirall idealitzat repetia, sense cap dubte possible, una societat perfecta, 
harmoniosa Sns en els estralls que, a certs moments, venien a sorrollar-
la, provocant durant alguns dies la quietud immarcescible de la jornada. 
(Cerdà, !""): .".-."!)

Personatges estàtics, Sxats en la natura com escultures, el destí dels 
quals, en tant que part d’aquest «perfeccionisme natural», sembla 
determinat per un «ordre celestial», «mirall idealitzat» d’ «una societat 
perfecta, harmoniosa» i quieta, en què Cerdà cresqué. L’autor reconeix 
que aquest retrat de la gent de Sallagosa, extensible també a la visió 
arquitectural de Llo, es troba pres d’un «encantament lluminós» que 
envolta els seus records d’infantesa a l’Alta Cerdanya, dins «el somni 
d’aquells pobles, viles i poblets» (!""): ."!) caracteritzats per unes 
Sgures humanes tan inserides en l’ecosistema natural («fauna») com 
alhora plenes d’històries fabuloses («mitològica»), les quals enriquiren 
la Cerdanya imaginada per l’infant Cayrol.
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Aquest espai recreat i idealitzat per Cerdà, tanmateix, contrastarà amb 
una descripció més realista d’unes Sgures impassibles, d’igual natura 
escultòrica, situades altre cop al poble de Llo:

Dones de Llo,
suors negres de la terra
solidiScades al sol,
amb posats de santes Maries velles. 

Arrufades com
estorregalls.] de terra argila,
els ulls vius com d’esquirols
més que no els llavis parlen i diuen

que pena és vida;
pintades de ferum d’ovella,
i el cansament al damunt,
que ve del feix sobreavançat de feines. 

Tot surt del roc:
les cases, l’església, la gent.
Pits magres, punxes de sílex,
seques i dures espines de llet. 
(Cerdà, !".^: ..))

La natura mineral de les Dones de Llo ressegueix tots els trets d’aquestes 
Sgures gairebé escultòriques, inserides en un mateix paisatge-decorat ara 
del tot ancorat a la terra com a símbol del quefer diari d’aquestes dones. 
El seu entorn, doncs, és bastit de pedra o «roc: / les cases, l’església, 
la gent»; a diferència del fragment anterior on tot era airós, els versos 
emfatitzen el component sòlid d’una església i d’unes «santes Maries» 
que no són sinó «velles». Així, la seua sola imatge exterior pren prou 
força per descriure el desgast acumulat al llarg d’una vida penosa de 
feina dura, tal com ho és el «sílex» que caracteritza uns «pits magres», 
precisament una part del cos femení que associaríem més aviat amb allò 
tou i tendre. El poema, en síntesi, descriu l’etapa Snal d’unes vides que, 

.] El mot estorregall, tal com s’esmenta al glossari que s’adjunta en el mateix volum, 
és un «terreny argilós aixaragallat per les aigües» (Cerdà, !".^: ^-"). El mot es recull 
al Petit atles lingüístic del domini català com a sinònim d’esllavissada (Veny & Pons).
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a través dels seus cossos rudes, arriben a confondre’s amb una mateixa 
terra cerdana no menys agrest. La visió dura i estàtica que transmet el 
poema no idealitza, doncs, una realitat gens voleiant ni plàcida (com 
ocorria en els fragments anteriors, a través del record infantil que servava 
Cerdà); aquell «ordre segellat pel cel» més aviat sembla ara desplomar-
se sobre la terra cerdana per mostrar la cara més crua d’una natura i d’una 
ruralitat maltractants que esmorteixen la vida.

Una estètica semblant podem trobar en el tractament de les Muntanyes 
d’octubre, Zaques i aganades Sns a un extrem estripat, alhora que dures, 
enigmàtiques i inescrutables, representades per una «esfinx» que 
s’apropa a la imatge anterior de les escultòriques dones de Llo, aturades 
i pansides:

Muntanyes d’octubre pelades com
una pell de gos magre,
rosses a contrallum d’un aram fosc
i dur de bèstia que ja no té entranyes. 
 
EsSnx de dues cares, Carlit i Cadí
de núvols s’enllanissen.*,
tu, la de Llo, un sol ple d’esquerdills
fa una crinyera de ròssa espelloSda. 
(Cerdà, !".^: ..*)

Si adés tot s’enlairava, ara tot decau: no només la neu ha deixat de 
cobrir unes «muntanyes pelades» de color «aram fosc», sinó que a Llo 

- nom que intitula els versos següents - hi apareix, «al cim del lloc, el vell 
castell / enrunat sota un feix de fàstics.» (Cerdà, !".^: ^-). En aquesta 
situació veritablement decadent, tan sols sembla viure-hi el record, d’una 
època anterior més esplendorosa, a través de les pedres que hi resten. 
Cerdà ho sentencia a Quan cau el dia...:

.* Interpretem el mot enllanissar com recobrir de llana alguna cosa. Aquest vocable 
no l’hem trobat referenciat enlloc, per la qual cosa deduïm que deu tractar-se d’un mot 
literari creat pel mateix poeta a partir del substantiu llana.
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Quan cau el dia en la foscor,
que pertot s’encenen les llànties
sembles tu, poble de Llo,
aquell altar de la Dolor
que es fa per la Setmana Santa.
Esgraones, muntanya amunt,
casots de pedra i de calçobre;
t’embuïna de clara llum
el sol acapellat damunt
la teva riquesa de pobre.
[...]

Poble de Llo, mon poble mort,
prenyat ets del temps que s’allisa;
a cada pedra hi ha un record,
i cada estança lliga el cor
Sns el castell que s’esllavissa.
(Cerdà, !".^: ^])

Ni l’ «altar», ni els «casots» «muntanya amunt», ni tan sols la 
llum del «sol acapellat damunt» del poble ni les «llànties» de les 
cases enmig de la foscor de la nit, aconsegueixen revifar el «record» 
d’un poble «pobre» que es dol; que, tot i elevat cap a la muntanya, 
«s’allisa», com el seu «castell que s’esllavissa», Sns jaure quiet a prop de 
la «mort». De resultes d’aquest esfondrament, la terra sembla davallar 
Sns recloure’s sobre ella mateixa, esmorteïda, com també ocorre al poble 
de Vallcebollera:

Vallcebollera,
voltat de feixes magres
on lleva el blat escàs.
Enrunades llosades
de cases sense cara,
[...]

Vallcebollera,
poble pobre de pobres,
tan pobre, que ton ànima,
la guardes com penyora
[...]
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dins les estables closes.

Vall fonda, negra i fosca,
Vallcebollera, oh pobra!
(Cerdà, !".^: ^!)

La pobresa i la foscor extremes impregnen una «vall fonda» anònima 
(«cases sense cara») que, amb tan sols una «ànima» com a identitat 
latent, desproveïda de tot embolcall físic de vida que la vigoritze, 
s’arrauleix quieta i closa als establiments abandonats del poble. L’única 
esperança davant tant de roc desfet i inanimat sembla ser el moviment 
de l’«aigua», tal com apunta aquest mateix poema al seu inici: «de la vall 
fonda i fosca / surt l’aigua sobirana, / espígol de la penya» (!".^: ^.). La 
planta aromàtica sembla obrir-se pas a través de la roca i oferir així una 
nova vida, sense saber si podrà sostenir-se davant la fragilitat existencial 
que l’envolta, símbol d’una població castigada per la misèria rural. La 
tensió paisatgística entre l’aigua i la terra s’observa signiScativament 
a Fontpedrosa, poble de la comarca del ConZent al límit amb l’Alta 
Cerdanya, d’on provenien avantpassats de Cerdà.+: .

Fontpedrosa
pedregosa,
Déu hi va passar de nit.
Va donar als pobres
a les mans deu dits,
corrons per blingar,
rocs per fer parets
a Zanc de muntanya;
hortes de tres pams
per matar la gana,
i la font que raja
tan pura i gelada,
on van refrescant
els seus desenganys. 
(Cerdà, !".^: *-)

.+ Joan Peytaví (!"",) ha resseguit aquesta ascendència conZentina d’una part de 
la família de Cerdà.
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Tan sols l’aigua sembla donar un fugaç respir als esforços extenuants 
dels treballadors davant la presència quasi omnipresent del nu i esquerp 
rocam (amb el permís de les petites «hortes» que els permeten subsistir); 
només l’aigua simbolitza una escletxa que, com les línies de fuga 
deleuzianes.), s’escapen al turment humà terrenal, lloc reclòs per on la 
divinitat «hi va passar de nit», és a dir, sense a penes fer-hi senyal. Sens 
dubte, el cel amb què adés s’ajuntava el patrimoni romànic i les Sgures 
de Sallagosa, sembla trobar-se ara ben lluny d’una terra quasi inerta o, 
si més no, d’un «país adormit», com versa Cerdà a Els galls (!".^: ..-). 
La vida hi resulta marginal, no tant pel descentrament humà en favor 
d’una natura radiant (com podríem apreciar en altres poemes), sinó per 
les absències que provoca en l’espai tota manifestació vital, mostrant-se 
fràgil i intangible com una «ànima» o «una porta / d’on s’escapa un alè 
/ de vida arraconada», a Els llosats (!".^: !-). Aquesta quietud silenciosa 
i obscura mostra un decorat cerdà paralitzant per a uns individus aferrats 
a la quotidianitat del treball que els ofega.
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La menció reiterada de topònims per Jordi Pere Cerdà és una 
característica inherent de tota la seua obra literària. És un reZex de 
l’espai físic o referencial per on transità la vida d’aquest autor i, per tant, 
es tracta d’un recurs que ens permet conèixer de manera propera els 
indrets més signiScatius de la seua infància, joventut i maduresa a l’Alta 
Cerdanya, principalment (ho podem observar, per exemple, al relat curt 
de “Callastres”!", dintre del recull nove#lístic Co)locació de personatges 
en un jardí tancat, .))^). Alhora, tot el cúmul de geolocalitzacions que 
podríem referenciar a partir dels seus mots ens mostrarien un espai 
(nord)català atent al seu present i al dels seus avantpassats; ho hem 
analitzat, a tall d’exemple, a través del poble de Llo (i també ocorre a 
la nove#la, guardonada el .))) amb el Premi Nacional de Literatura 
per la Generalitat de Catalunya, Passos estrets per terres altes, .))+). 

.) «La ligne de fuite est une déterritorialisation. [...] Fuir, ce n’est pas du tout renoncer 
aux actions, rien de plus actif qu’une fuite. […] Fuir, c’est tracer une ligne, des lignes, toute 
une cartographie» (Deleuze, .)**: ,*).

!" Per una anàlisi d’aquest relat, vegeu Marqués, !".+.
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L’observació acurada del territori, en deSnitiva, no és únicament una 
mirada cap a ell mateix, sinó que també s’endinsa en el viscut pels seus 
veïns i veïnes i familiars, amics i companys a la Resistència. Uns espais 
que, més enllà de la seua referencialitat en l’espai real, també sap enSlar-
se imaginativament per camins transfronterers fets d’una enigmàtica 

«escala de seda» o bé cercant «Jerusalems incògnites», com hem 
destacat, tal com aquelles ci$à invisibili d’Italo Calvino (!".!)!.. Una 
mirada polièdrica, tan atenta i profunda al territori que el mateix autor, 
Jordi Pere Cerdà, sembla descentrar-se de bon grat a les seues pròpies 
pàgines, en favor d’uns llogarets, masos, pobles, muntanyes, rius, camins 
i torrents que prenen una gran volada en la conSguració d’aquest univers 
literari cerdanià.

!. Al relat de “Callastres” que mencionàvem suara, «”On va aquest camí?”», es 
demana la veu narrativa, per ser resposta amb «”Al país de Mai t’he Vist”, o bé: “Al 
país del sol i de la lluna”, o encara: “Al país de l’arbre viu”» (Cerdà, .))^: ,^).
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Aquesta comunicació vol analitzar l’espai en el primer recull de contes de 
Víctor Català, Drames rurals (.)"!) i els noms dels personatges en aquest 
llibre. D’altra banda, també vol analitzar els diferents espais de la nove#la 
Solitud i els noms dels seus personatges.

Drames rurals és el primer recull de contes de Víctor Català. Està 
format per dotze narracions. L’espai que hi trobem és el del món rural 
de l’Empordà, sense especiScar la població concreta. Només s’hi esmenta 
Ordis, Figueres i Olot.

El conte L’explosió és l’únic que no té un marc rural. L’acció transcorre 
a Barcelona i fa referència a l’arnarquisme. L’autora inclou una nota a 
l’edició del conte a les Obres Completes de .)-., no a la primera edició 
(.)"!), on diu: “Aquesta narració fou suggerida per la primera bomba 
que es posà a Barcelona i en una casa particular, a les primeries d’aquest 
segle, i les bullangues [aldarulls revoltes] terroristes que durant anys s’hi 
succeïren (nota de l’autora)”. 

 L’autora ens mostra l’aspecte més fosc de la vida de les persones que 
viuen en un entorn rural: assassinats, parricidis, infanticidis, violacions… 
Aquesta narrativa pertany a la segona onada del ruralisme, un ruralisme 
negre. Víctor Català n’és la capdavantera. 

 Pel que fa als noms dels personatges de Drames rurals, podem dir que 
sobretot hi trobem hipocorístics, és dir, noms afectius que es formen 
per escurçament del nom. Hi veiem molts diminutius. Els hipocorístics 
identiScats presenten diverses formes:

 
Per afèresi: 

suprimint una o més sí#labes o sons inicials del mot. 
Per exemple: Bel, Lena, Nasi, Felet.
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Per síncope: 
suprimint alguns sons del mig. 
Per exemple: Malena.

Hipocorístics de noms comuns: 
Par exemple: Tit o Titet, de petit.

Malnoms: 
Par exemple: Llombric.

El primer conte de Drames rurals. es titula En Met de les Conques. Pel 
que fa al nom del protagonista, Met, (del nom Jaumet) com apunta Núria 
Nardi a la seva edició de Drames rurals, “El nom del protagonista no 
solament l’identiSca, sinó que el descriu, ja que “fer el met” s’utilitza 
dialectalment amb el significat de “fer el beneit” i, com veurem, el 
personatge és beneitó”!. El nom Conques és un malnom amb què són 
anomenades una mare i una Slla, “amb anomenada de bruixes, l’una 
viuda, vella i malcarada, i l’altra fadrina, de trenta anys passats, xarxona 
i aspra, amb un plomall de bigoti a cada banda de llavi i una espatlla 
fora de lloc que la feia anar tota torta i entregirada”̂ . Sempre, al llarg del 
conte, seran anomenades conques. Mai amb el seu nom real. En tercer 
lloc, tenim el predicador del poble, mai és anomenat pel seu nom, sinó 
per qui és.

El segon conte del recull de narracions és Idi)li xorc. Hi trobem la 
colla de captaires, encapçalada per la Gonya. El nom dels captaires són: 
Xica Llosca, Queló, el Nen del Bec, el ceguet del Pla de Juli, en Jaumet 
(nét), la Llúcia i la Conilla (Consogres), la parella (Laia i Tit), la Farriola, 
la Marfuga i el Gravat. La majoria tenen un nom que els caracteriza 
per algun tret que tenen. Són personatges que ja pel seu nom se’ns 
presenten com a grotescos. En canvi, altres noms de personatges que no 
són captaires són: la Mònica, el Sr. Rector, l’escolà Benet i el campaner 
Miquel.

Els captaires són descrits totalment de manera grotesca. Del Nen del 
Bec es diu que té “Nou pams d’ossamenta amb sos +" anys i “sa ferum de 

. Totes els fragments transcrits de Drames rurals són d’aquesta edició: Víctor 
CATALÀ, Drames rurals, Caires vius, Edicions ]!, Barcelona, .)),.

! Vegeu Núria NARDI (ed.), Drames rurals, Barcanova, Barcelona, .))!, p. ^,.
^ Vegeu Nuria NARDI (ed.), Íbídem, p. ^-.
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mala peça a coll”. La Farriola és descrita com “una pallardassa desgarbada 
amb aire de garsa i que patia de mal de Sant Pau”. La Marfuga és “una 
dona tinyosa que sempre gratava i que duia un gec d’home en comptes de 
gipó”. El gravat és “un geperut més lasciu que un simi i amb la cara verda”. 
En Tit “tenia cap a ]" anys. Esguerradet per un carro”. La Laia “tenia -^ 
anys. No hi era tota”. En aquest conte, els protagonistes són els captaires 
la Laia i en Tit, que festegen. Se’n riuen d’ells i els canten aquesta cançó: 

“El poll i la puça se volen casar, volen fer gran festa i no tenen pa”. El conte 
acaba amb la mort tràgica d’en Tit, davant de l’església, apedregat per gent 
del poble, just després d’haver-se casat amb la Laia.

En el conte Parricidi els protagonistes són el matrimoni format per la 
Lena i en Felet i el seu Sll Titet i l’amant de la Lena, en Pau. De tots ells, 
en Pau és el més inte#ligent i el que actua amb menys moral: mata la seva 
amant, la Lena i s’escapa de la justícia, perquè qui és culpat de l’assassinat 
és el pobre Felet, que és ben innocent. Els noms indiquen el caràcter 
beneitó i innocent del matrimoni, en contraposició al nom de l’amant, 
en Pau, que precisament no porta cap mena de “pau”.

 En el conte Daltabaix els noms dels personatges són: l’Avi Palau, que 
és descrit com “aquel vell, gros i majestàtic, amb son nas de lloro i sa Zonja 
sotabarba, son ample ventrell sacsoner i ses ungles corbes ribetejades de 
negre, era un panxacontent que, queixant-se de dolor a l’esquena tota sa 
vida mai havia fet altra feina que parar el sol a la porta amb aire tranquil i 
satisfet, amb mànegues de camisa a l’estiu”. Era viudo i tenia dos Slls: en 
Quim (.+ anys) i l’Hereu (!. anys, anomenat amb el nom de “Verí”). Els 
dos germans són descrits d’aquesta manera: “aquells dos minyons vivien 
com animalets, sense fer-se amb ningú, grunyint més que enraonant 
i esbravant el geniàs a cops d’aixada o de destral”. Eren vistos com a 

“feréstecs i violents”. En Verí va trobar la Doloretes per casar-se. Era una 
noia òrfena i forastera. El seu nom indica el “dolor” que en vida va sentir. 
La Doloretes és descrita amb aquestes paraules: “seca mateix que un 
lluquet, amb la cara xuclada i descolorida, els ulls mústics, la boca closa 
amb un gest dolorit i el cabell fosc i ris nimbant-la d’ombra, semblava una 
dolorosa malincònica i resignada. De sos pits Zàccids i escorreguts com 
mamelles de cabra, hi duia sempre penjat, somicant i xuclant inútilment, 
a son infantet, un nen llarg, esmirrit i arrugat, a qui l’avi rebé el dia del 
naixement amb sa rialla mofeta i sorneguera, dient que semblava un 
llombric; i com sempre més l’anomenà pel fàstic, el fàstic va quedar-li per 
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arreu”. Aquest és l’origen del nom Llombric, del Sll de la Doloretes, una 
dona que va patir molt al costat d’en Verí i l’Avi Palau. El conte acaba amb 
la mort d’en Llombric, en Verí i l’Avi Palau, que tenen un accident amb un 
carro. Com a conseqüència d’aquesta desgràcia, la Doloretes embogeix. 
Només l`àvia Pastora l’acull, qui ja havia pronosticat la desgràcia que 
acaba arribant. L’espai de la narració és el Torrent, el barri alt i el barri 
baix, descrit amb aquestes paraules: “l’esvoranc reblincat del Torrent es 
precipitava sobre el poble, migpartint-lo en dues meitats: l’una, (el Barri 
de Baix) que s’esgranava en suau davallant cap a la planta, i l’altra (Barri 
de Dalt) que s’encimbellava apinyat, en els rampants, de la muntanya”.

 En el conte El Pastor hi trobem en Ton, pagès, casat amb la Rosa 
i sense Slls, amb una neboda al seu càrrec. I, d’altra banda, el pastor 
Nasi i el seu gos, amomenat el Moro. Els personatges secundaris són: 
el rector, en Jepet, en Ferriol i en Perot. L’espai és el de l’Empordà i en 
concret, es parla de la Torrentera, Torre Roja i el Camp de les Saules. 
En Nasi és l’antítesi del pastor de Solitud. En Nasi és una persona que 

“solia fer mal per costum, per a estalviar diners o per a revenjar-se, però 
aleshores destruïa sols per destruir, i la destrucció li era necessària, com 
una medicina que li refrescava el cor i li esbargia l’humor envinagrat”. 

En el conte La vella l’acció transcorre en el porxo d’una masia. No 
s’anomena pel seu nom a cap personatge. Només s’anomenen pel paper 
social que desenvolupen. Així, tenim: la vella, anomenada també, “la 
paralítica”, “la pobra dona”, “la vella de Cal Manyo” i “la pobra vella”. I, 
d’altra banda, tenim: la jove, l’hereu, la mossa gran, el bordegassot i la 
nena. El predicador i en Baldiri, el carreter. 

La vella és descrita d’aquesta manera: “La padrina de Cal Manyo, 
immòbil i sola i mirant i mirant sempre, amb una quietesa Sxa d’esSnx, 
aquel cel tan blau i bonic, però tan impassible i llunyà pels que sofreixen”. 
En aquest conte, Víctor Català fa una crítica al tractament que reben la 
gent gran per part dels seus familiars.

 En el conte L’Empelt els noms dels personatges són l’avi Ordis, els 
seus Slls, el Noi d’Ordis i el noi, el Petit de Ca l’Ordis. També hi trobem 
en Pau, el sereno del poble. L’avi Ordis es va casar després d’enviudar 
amb “la dona pitjor del poble”, que no té ni nom. És descrita d’aquesta 
manera: “una mossa vella, lletja, bruta, d’una joventut més negra i 
rebregada que un drap de llit de morts, i amb tal dalera per l’aiguardent, 
que a mitja tarda s’adormia dreta en qualsevol racó. Darrera mostra 
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d’una nissaga de brètols, ningú s’hi havia arrimat mai per cosa de bé, 
an aquella mossa: l’Ordis, que era un home entenimentat, treballador, 
benvist i amb possibles, volgué fer lo que havien fet tants altres; però, de 
sobte… va passar lo inconcebible. Consultà el cas amb sa consciència 

-perquè era home que en tenia- i, reconeixent que no hi cabia el dubte 
i considerant que allò era un càstig de Déu pel poc respecte guardat a 
la difunta, va casar-se per donar nom al Sll escadusser que son pecat li 
tirava a sobre”. Un cop mort l’avi Ordis, el germà gran sempre va tenir 
problemes amb el germà petit, que era “un perdulari acabat”, mentre que 
ell, anomenat per tothom com a “El Noi”, era “tan treballador, tan bon 
minyó, tan seriós, tan inte#ligent”, en contraposició amb el “Petit”, com 
tothom l’anomenava.

En el conte Agonia els personatges són el senyor Ramon, el metge, i el 
matrimoni format per la Bel i en Minguet. Els noms indiquen la classe 
social dels personatges. En aquesta narració, la Bel, moribunda, confessa 
al seu marit que tenia una relació amb el metge i que d’aquesta relació, 
el primer Sll és seu.

En el conte Ombres hi trobem dues cosines, la Malaneta i la Rita. 
Cadascuna es casa i té un Sll. En Genís, Geniset, és el marit de la Rita i el 
Sagristà, el marit de la Malaneta. El Sagristà és anomenat així perquè “Per 
sa mogiqueria cançonera i sa cara fresca i grassona, sempre blavosa del 
pas del rasor, li deien el Sagristà: i eren son aire tan nyeu-nyeu i d’home 
de bé, que a en el Sagristà tothom li hauria donat l’hòstia sense confessar-
lo”. La Malaneta pateix molt al costat del seu marit i s’ha de refugiar a a 
casa de la seva cosina Rita, mentre que el Sagristà i el seu Sll marxen a 
l’Argentina. 

Al final del conte, trobem aquesta cita de Madame Severine, 
pseudònim de l’escriptora i periodista francesa Caroline Rémy de 
Guebhart (París, .+---Pierrefonds, Oise, .)!)): “Les Erínnies, ara, com 
abans, es claven a certes races, a certs llocs i, al capdavall, el cor més petit, 
tabernacle sagnant, pot contenir l’Enigma”. El conte se centra en l’enigma 
que suposa el món interior de la Malaneta que embogeix sense que en 
puguem saber la causa.

El conte L’explosió és l’únic que transcorre en un marc urbà: a 
Barcelona. Els protagonistes són en Peret el dinamiter, la seva dona, la 
Quimeta, en Palmella, anarquista identiScat amb el nom “Màndria”, de 
mandrós, i Don Eladi, l’amo del taller. Aquesta narració está inspirada 
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en els atemptats anarquistes de Barcelona i a diferència de les altres 
narracions, els personatges no són representants de la pagesia, sinó de 
la classe obrera.

 En el conte “Nochebuena”els personatges protagonistes són: Màxima, 
Marcona, Mariagneta, de can Piu i en Pere Anton. I, en el darrer conte, 
L’enveja els personatges principals són anomenats Forra, ella, perquè 
no pot tenir Slls, i el matrimoni, els Forros. La narració és sobre el desig 
d’aquest matrimoni de tenir un Sll, que no pot fer realitat mai. El Snal 
del conte, però, el desig de menjar magranes insinua un possible embaràs.

Z1."'-): $&*(" " *$%&1!(';$&

A la nove#la Solitud Víctor Català plasma la vida en un ambient rural que 
podem identiScar amb l’Empordà, la seva terra, igual que a Drames rurals. 
La nove#la està plena de referències al paisatge que envolta el massís del 
Montgrí: la vila de Murons és Torroella de Montgrí. La vila de Ridorta 
és Bellcaire i Llisquents és Verges. L’ermita de Sant Ponç és l’ermita de 
Santa Caterina. A l’entrevista que Tomàs Garcés li va fer per a la Revista 
de Catalunya, l’agost de .)!] (núm. !]), sobre l’espai de la nove#la, va dir:

“Tothom ha reconegut en la muntanya on es desenrotlla l’acció de 
Solitud la muntanya de Santa Caterina, que es dreça, pà#lida, entre 
l’Escala i Torroella. S’hi acosten. No és ben bé la mateixa, vaig procurar 
desSgurar-la una mica, però així i tot vaig servir-me de molts dels seus 
elements. No obstant, només hi havia pujat una vegada: un dia, pel meu 
Sant. Vaig enSlar-me pels mateixos aspres camins que seguiren la Mila i 
en Matias. Vaig respirar l’ambient que havia de plasmar-los”.

L’ermita de Santa Caterina al Massís del Montgrí va ser font 
d’inspiració per a Víctor Català a l’hora d’escriure la nove#la. En els 
primers quatre capítols de Solitud llegim la descripció de les diferents 
parts de l’ermita. I, al llarg de l’obra, trobem diferents referències al 
paisatge del massís del Montgrí.

Els noms dels personatges són: la Mila, en Gaietà, en Matias i l’Ànima 
com a protagonistes. Els personatges secundaris són: en Baldiret, l’Arnau 
i la Marieta, la gent del Mas de Sant Ponç. 

La Mila, hipocorístic de Camila, és la dona que inicia el viatge iniciàtic 
quan puja a l’ermita. En Gaietà, el pastor, representa la part bona de la 
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muntanya, de la vida. I, l’Ànima, que no té ni nom de persona, és la 
maldat personiScada. El nom de Matias és hebreu i quan Víctor Català 
va escriure la nove#la, entre .)", i .)"-, segons la normativa vigent, no 
hi havia cap norma que regulés aquests noms en “-es”. A partir del * de 
febrer de .)+,, la secció Slològica de l’Institut d’Estudis Catalans va 
recomanar escriure en -es les terminacions dels noms de persona hebreus, 
grecs i llatins que tenen -as en llurs formes gregues i llatines. 

En Baldiret és el nen del mas de Sant Ponç. Observem el diminutiu 
afectiu del nom, així com el de la Marieta. L’Arnau és el jove atractiu que 
s’enamora de la Mila. 

Tant en Drames rurals com en Solitud, l’espai és el rural, el de 
l’Empordà, sense concretar, moltes vegades, en topònims. D’altra banda, 
els noms dels personatgs, normalment, són hipocorístics i diminutius 
que caracteritzen la classe social del personatge, la majoria, del món rural.
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En la següent comunicació tractaré d’exposar com els malnoms d’origen 
castellà s’empren com a forma de distingir individus en un context 
catalanoparlant com el de l’Horta de València. Per malnom entenem que 
és una classe d’antropònim basat en ape#latius o noms comuns «nascut 
per a distingir unes persones d’altres i creat a partir de les característiques 
físiques o morals més destacables lligades a la persona designada» 
(Casanova Herrero .)+]: ̂ ].). Pel que fa al nostre treball, hem considerat 
malnoms o renoms tant noms propis o cognoms individualitzadors com 
mots del lèxic comú. Es poden considerar sinònims de malnom mots 
com: renom, sobrenom, motiu, àlies o motada.

L’Horta de València és l’espai cobert per les vuit séquies del riu Túria 
que va des de Puçol (que Sta amb la comarca del Camp de Morvedre) Sns 
a Silla al sud (Rosselló Verger .)]): *!). Aquest territori és una plana que 
hom anomena àrea metropolitana de València i consta de ,^ municipis 
(València capital inclosa), els quals concentren riquesa agrària, indústria 
i serveis (Rosselló Verger .))": ].).

L’inventari de malnoms de la nostra anàlisi se centra en els vint pobles 
que se situen al marge sud del riu Túria, els quals conformen el que es 
coneix com a subcomarca de l’Horta Sud. Cinc d’aquests municipis 
(Alaquàs, Aldaia, Manises, Quart de Poblet i Torrent), que es troben 
en el que també es coneix com a Pla de Quart, són limítrofs amb la 
comarca castellanoparlant de la Foia de Bunyol, mentre que els dos més 
meridionals, Picassent i Silla (més una part de Torrent), Sten amb la 
comarca catalanoparlant de la Ribera del Xúquer.
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Avui dia, els pobles de l’Horta Sud es troben agrupats en conurbacions 
industrials com les de Alfafar-Benetússer-Sedaví, Catarroja-Massanassa 
(totes dues al costat de l’Albufera), o la del bloc constituït per Manises-
Mislata-Quart de Poblet-Xirivella, al Pla de Quart (Rosselló Verger 
.))": ].), la qual cosa pot correlacionar amb una similitud o repetició 
de malnoms per compartició d’oScis, espais, vincles familiars, trets 
dialectals locals, etc. entre els habitants d’aquests pobles “adjacents”.

La nostra subcomarca, segons el càlcul deduït a partir de la suma 
del total del nombre d’habitants de cadascun d’aquests pobles (padró 
d’habitants de l’. de gener de !".+ de l’INE. ), concentra un total de 
,-].+-- habitants, i el volum de malnoms recollits d’on partim per a la 
realització d’aquesta comunicació es troba pels voltants de les ...""" 
ocurrències.

Pobles del Pla de 
Quart

Núm. 
Malnoms 

Pobles de l’Horta-
Albufera

Núm. Malnoms 

Alaquàs (!).^,. h.) *+" Albal (.].!*" h.) -*"

Aldaia (^..,)! h.) ],, Alcàsser ().)"+ h.) ..)+

Manises (^".])^ 
h.)

*]) Alfafar (!".*]^ h.) ]+-

Mislata (,^.!*+ h.) ..^ Benetússer (.,.]]+ h.) .,^

Picanya (...,") h.) ^!* Beniparrell (..)^. h.) .!)

Quart de Poblet 
(!,.-^] h.)

-*^ Catarroja (!*.+!* h.) ..,"

Torrent (+..!,- h.) )-+ Llocnou de la Corona 
(..+ h.)

!!

Xirivella (!).."+ h.) ,). Massanassa ().-^+ h.) ,]]

Paiporta (!-.^") h.) -.)

Picassent (!".*") h.) +),

Sedaví (.".!,- h.) ^"*

Silla (.+.,]* h.) +++

. INE = Instituto Nacional de Estadística (cf.: <h$p://www.ine.es/jaxiT̂ /Tabla.
htm?t=!)"^&L=">. [Consulta !+---!".)]).
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Com es pot comprovar per les xifres, el nombre de malnoms no es 
correspon de forma equilibrada amb el nombre d’habitants de cada poble. 
Aquest fet ja va ser apuntat per Puchades Pastor (.)).: !")) en relació 
al poble d’Alfafar, i també ocorre a d’altres com Mislata o Benetússer. 
Podem atribuir aquesta suposada incoherència a diversos factors, dels 
quals podem destacar els següents:

- Alguns pobles com Alfafar, Xirivella o Mislata han triplicat o 
quadriplicat la seua població des de .)]". Per exemple, Mislata tenia 
.".)^. habitants en .)]" (Co#lectiu Cama-roja .)++: ],), i ara en té ,^.!*+, 
és a dir, aquests pobles han rebut un allau de gent forastera en el darrer 
terç del segle XX, la major part de la qual ha restat al marge de rebre o 
participar de la cultura malnominadora local. Per contra, en un poble 
com Alcàsser, que tenia ,.]*) habitants en .)]" (Co#lectiu Cama-roja 
.)++: ],) i que ara en té ).)"+, no hi ha hagut tanta inmigració i s’ha 
mantingut un creixement poblacional més lent, amb un major nombre 
de famílies residents perpetuadores del malnom tradicional. Moltes 
d’aquestes famílies, amb arrels al poble des des fa segles, pertanyen al 
que alguns investigadors com José Sánchez Adell (.)*+: ^^-]+) o Enric 
Juan Redal anomenen “estirps bàsiques” d’una vila, els avantpassats de 
les quals foren els primers motejadors o motejats, sent-ne els descedents 
encara hereus.

- La meua persona com a investigador ha trobat un accés més fàcil a 
informants i materials locals dels pobles dels voltants d’Alcàsser (que 
és el meu), com Picassent, Silla, Beniparrell o Catarroja, però no tant 
dels pobles del Pla de Quart com Mislata, d’on només hem aconseguit 
informació a partir del buidatge d’articles i llibres de l’historiador local 
Luis Mañas Borràs, documentació arxivística de la Guerra Civil o 
d’alguna entrevista a persones naturals del poble amb arrels familiars 
que es remunten a diverses generacions, la qual cosa no ha estat fàcil.

Pràcticament quasi tots els pobles del nostre treball han estat objecte 
d’alguna publicació especíSca d’arreplega de renoms de major o menor 
abast, extensió i qualitat per part d’algun estudiós local o de la comarca, 
llevat de Benetússer, Beniparrell o Llocnou de la Corona. En el cas de 
Beniparrell, quasi el centenar i escaig de malnoms recollits han estat 
aconseguits mitjançant entrevistes a persones del poble, és a dir, fonts 
orals. Pel que fa a Benetússer, ens han estat d’utilitat els treballs d’història 
local de Vicent Ricart Bonillo, efectuats entre els anys ]" i *" del segle XX, 
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i el treball sobre toponímia d’aquest municipi realitzat pels investigadors 
Francesc Herrero, Mª Vicenta Hernández i Empar Aleixandre de .))-. 
Quant al poblet de Llocnou de la Corona, al costat d’Alfafar, el petit recull 
de malnoms aplegats parteix fonamentalment de l’obra del sedaviner 
Vicente Ruíz Monrabal (!""+).

6 Y1%M1.1;"(

Casanova Herrero (!""": .,) considera el malnom o renom una bona 
font per a l’estudi diacrònic del lèxic, la dialectologia i la història de la 
llengua, sobretot perquè alguns elements morfològics encara hi perviuen 
fossilitzats. En paraules del mateix Casanova, «[...] quants sufixos 
aparentment morts trobem vius encara als malnoms?».

Com a part de l’objecte d’anàlisi de la present comunicació, 
presentarem tot un seguit de casos on suSxos d’origen castellà conviuen 
amb d’altres d’origen català, tot i que de vegades la mateixa arrel del mot 
pot ser totalment catalana, com en el cas del cognom esdevingut malnom 
Vinyote (<Avinyó).

b.: Su]xos castellans

La frontera lingüística ha estat permeable a la inZuència castellana al llarg 
dels segles des de la conquista del rei Jaume I al segle XIII. Aquest inZux 
permament cap a la costa de castellanoparlants arribats de comarques 
aragoneses (cf. Casanova Herrero !"".: !!"n-) o de territoris castellano-
manxecs i murcians, ha deixat la seua empremta en diversos aspectes 
morfològics, fonètics o lèxics dels dialectes valencians, d’entre els quals 
podríem esmentar la vitalitat d’ús d’una suSxació d’origen castellà, la 
qual es troba present al nostre treball mitjançant multitud d’ocurrències. 
Un d’aquests suSxos castellans més típicament emprats pels valencians 
és el suSx -o, aplicat sobretot a hipocorístics com a marca d’afectivitat 
i familiaritat, tot i que també conviu, sense eliminar-los, amb altres 
sistemes de marcar l’expressivitat com el suSx -et (Casanova Herrero 
.))-: ^.-^ )̂.

A continuació relacionarem un seguit de malnoms de la nostra 
subcomarca, agrupats d’acord amb el suSx castellà que presenten:

-e / (Ø): el Potente (Picassent).
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-ete /(-et/-eta): Rabanete (Xirivella); Pinete (Albal); el Tio Panete 
(Picanya).

-illo, -illa: l’Andalillo (Alaquàs); Micalillo (Paiporta); Pepelilla 
(Catarroja).

-ero (-er/-era): Alcriero (Alaquàs); Castellero (Alaquàs); Paiportero/a 
(Alaquàs, Aldaia); Saquero (Torrent).

-ico, -ica (-ic/-ica): Bonico (Alcàsser, Catarroja, Picassent); Tonico 
(Alcàsser); Quico (Aldaia), Quico de la Niuà (Benetússer); Perico 
(Albal); el Malico/ les Maliques (Quart); Mestrico (Alaquàs, Manises); 
Sastrico (Torrent); Les Ramoniques (Quart); Vaorico [bauríko] (Alcàsser, 
Catarroja).

-ito/ -ita (-et/-eta): Calito (Alaquàs, Albal); el Marquesito (Alcàsser); 
el Xorrito (Xirivella); Vorito (Alcàsser, Silla); Magritas (Catarroja) 
[Magre,-a; Barrancada de la Magra, .+)*].

-o (-Ø/-a): (Nadal>) Nadalo, -a (Aldaia, Silla, Torrent); Jesuso (Silla).
-on (-ó/-na): la Conxona (Alaquàs); Conxon (Catarroja); Micalon 

(Alaquàs, Aldaia); Coraçon (Alfafar, Paiporta, Picassent, Torrent, 
Xirivella).

-ote (-ot/-ota): Quicote (Benetússer); Matxote (Manises); Rabote 
(Picassent); Vinyote (Alcàsser); Cabalote (Silla) [cognom s. XIX].

-azo [aso] (-as/-assa): el Torerazo (Torrent); Balaso (Catarroja). 
-endo (-end): Barrendo (<Berrendo) (Paiporta); Tremendo (Benetússer, 

Paiporta, Xirivella), Masiendo (Manises); Mansiendo (Mislata).
-ando (-ant): Cagando (Xirivella).

A T!'%1*4!"2&

m.: Prenoms

Hem documentat tot un seguit de noms propis castellans que són emprats 
sovint precedits de la forma de tractament “don”, la qual és considerada 
com a antiga al DNV! (Diccionari Normatiu Valencià) i és sinònima de 
la forma “en”. Aquesta partícula de tractament sol ser referida a persones 
de certa rellevància social (metges, mestres, rectors, terratinents, etc.), i, 
sens dubte, és una mostra del paper de subordinació de la llengua durant 

! També la recull el DCVB. Per contra, no apareix al DIEC.
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els segles XIX i XX. Els rics, els poderosos o la gent de cultura són sovint 
a#ludits mitjançant un Don + un nom propi en castellà com a una manera 
de marcar la respectabilitat o honorabilitat que va associada a aquesta 
llengua, per la qual cosa resulta estrany trobar alguna combinació del 
tipus Don Josep o Don Pere^, tot i que en algunes ocasions, potser dins 
de l’àmbit intrafamiliar, poden haver existit casos en els que hom feia 
servir el nom propi en català. Podem relacionar multitud d’ocurrències 
d’aquest tipus al nostre corpus: Don Andrés (Catarroja), Don Diego (Silla), 
Don Federico (Alcàsser, era metge), Don José (Benetússer), Don Juan 
(Albal, Alcàsser, Aldaia), Don Pedro (Alfafar, Torrent). Alguns d’aquests 
prenoms esdevinguts malnoms també han passat a ser topònims menors 
que s’escampen arreu de les partides dels térmens municipals dels nostres 
pobles: Hort de Don Federico (Alcàsser), Mas de Don Pedro (Torrent).

Un tret fonètic d’inZuència castellana que també hem vist reZectit 
en alguns dels malnoms del nostre corpus és el que Veny (!""]: ^]) 
anomena la “queada”, que a grans trets podem deSnir com la substitució 
d’un fonema velar fricatiu sord /x/, inexistent en català, pel velar oclusiu 
sord /k/ davant la incapacitat dels parlants de pronunciar-lo. Segons 
aquest investigador, aquest fonema velar fricatiu sord /x/, que ja es troba 
present en llengua castellana almenys des del segle XVII, «degué arribar 
[més tard] a les àrees perifèriques del castellà», de manera que el contacte 
entre el castellà i el català, enfortit a partir del segle XVIII, «va implicar 
que els catalanoparlants sentissin un so que era desconegut en el seu 
sistema fonètic».

Entenem que, amb l’extensió del nivell d’alfabetització, l’arribada 
de mitjans de comunicació de masses com la ràdio i la presència 
d’immigrants de parla castellana portadors de noms poc freqüents als 
territoris de parla catalana (Veny !""]: -,) es va consolidar la difusió, 
coneixement i ús habitual entre els catalanoparlants d’aquest fonema 
castellà durant el primer terç del segle XX. No obstant aixó, nosaltres 
hem recollit malnoms que recullen una pronunciació que encara palesa 
un antic desconeixement d’aquest so castellà, possiblement una recialla 
fonètica que podria remuntar-se a la València de Snals del segle XIX: la 

^ Com a experiència personal, encara que siga un exemple que contradiga la idea 
exposada, he de dir que el rector d’Alcàsser entre els anys ]" i +" era conegut al poble 
com a Don Vicent.
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Sérquia, feminització de Sergio (Alcàsser), el Requí, masculinització de 
Regina (Alcàsser).

m.b Cognoms 

Els cognoms sovint esdevenen malnoms per ser poc freqüents i poden ser 
útils com a identiScadors d’individus. De vegades, no sols s’empren com 
a malnoms cognoms de procedència etimològica castellana, sinó que 
també se’n documenten d’altres amb un origen etimològic basc, francés 
o d’altres llengües:

- Cognoms d’etimologia basca: Xassarra (<Chazarra), Alcàsser; 
Espeleta (<Ezpeleta), Torrent (el portador era procedent de Bilbao).

- Cognoms d’etimologia occitana: Xalmeta (<Chalmeta <Chalme.e), 
Catarroja.

Pot donar-se el cas que, en trobar-nos una versió castellana d’un 
malnom català que fa referència a un oSci, resulte ser un cognom d’origen 
castellà que antigament representava aquest mateix oSci. Per exemple, 
Carpintero (Aldaia/ Manises) coexisteix amb la Fustera o el Fuster 
(Manises), on el malnom en català es fonamenta en l’oSci de la persona 
a#ludida i la versió castellana, Carpintero, és un cognom esdevingut 
malnom.

$.!.% Cognoms modi&cats
- Feminitzacions: La Carpintera (< Carpintero), Manises. També ha 

deixat un topònim com el molí de la Carpintera.
- Singularitzacions (Plural> singular): El Culebra (<Culebras), Picassent. 

És el cognom del portador, el qual reZecteix l’antiga procedència dels 
primers portadors d’un poble de Conca anomenat Culebras.

- Pluralització + diminutiu català (-et): Les Gometes (<Tio Gómez), Silla. 
A banda de pluralització, aquest cognom esdevingut malnom presenta 
una feminització per parentiu amb el primer portador.

- Castellanitzacions a partir d’ètims catalans (català> castellà): Els 
Monsorrinos (<Montsoriu), Picanya.

- Catalanitzacions a partir d’ètims castellans (castellà> català): Bondia 
(<Buendia), Alcàsser.
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Sovint, hi ha persones que són a#ludides mitjançant una versió castellana 
o catalana d’un malnom que fa referència a una mateixa realitat 
extralingüística. En la gran majoria dels casos, aquestes dues versions 
d’un mateix “concepte” s’apliquen a individus o famílies distintes, és a 
dir, que els malnominats amb mots d’una o altra llengua, tot i compartir 
un mateix referent extralingüístic, no tenen res a veure. A continuació 
relacionarem tot un seguit de renoms que ref lecteixen aquesta 
peculiaritat, agrupats sota criteris lògico-semàntics:

- Parts del cos: Cama/ Cameta/ Pernales (Alcàsser, Silla); Dientes/ el 
Tio Dentut (Silla); Manitas de Plata/ Manotes (Alcàsser); Oreja/ Orelletes 
(Alaquàs, Massanasa); Ojitos/ Ullets (Catarroja).

- Animals: Colom/ Paloma, Palometes (Catarroja); Conejo / Conilla 
(Alcàsser). En aquest cas concret, ens trobem davant de dos malnoms 
sorgits en diferents generacions, les més recents han estat més inclinades 
a emprar mots castellans (Conejo); Gatito/ Els Gats (Benetússer); 
Fandatxo/ Lagarto (Silla). Fardatxo, segurament un aragonesisme, és la 
variant més estesa entre els parlars valencians (Beltran Calvo & Segura-
Llopes !".*: ^)-) del seu geosinònim llangardaix. El Fandatxo de Silla, 
amb nasal, és una variant formal de Fardatxo que només és emprada en 
aquest poble com a malnom.

El malnom també pot reZectir un tret dialectal fronterer, la qual cosa 
pot ser aproStada com a font auxiliar d’estudis dialectològics. A Torrent 
hom empra el mot castellà avispa (Beltran Calvo & Segura-Llopes !".*: 
- )̂ en comptes d’avespa, i aquest fet es veu reZectit en el malnom que hom 
fa servir quan vol fer referència a aquest animal. També es troba present 
com a malnom a Alaquàs: «Vispa» (Hernández Dória & Tronchoni 
Albert !".]: .,]). A Altres pobles hom empra “avespa”, però no hem 
pogut documentar cap malnom que reculla aquesta forma catalana més 
habitual en la parla de la resta dels pobles de la comarca.

- OScis (suSx castellà/ suSx català): Herbero (Alaquàs, Alcàsser, Aldaia, 
Manises, Picassent)/ Herbasser (Alfafar, Catarroja, Mislata, Paiporta, 
Picanya, Quart de Poblet, Xirivella).

- Vegetals: El Perejil (Quart de Poblet), que hom pronuncia amb una 
velar fricativa sorda castellana /x/ (Sancho & Sancho .))+: .],).
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- Roba (sufix castellà -e): Mirinyaque (<Mirinyac). Merinyaque 
(Picassent); Menyinaque (Catarroja); Pantalones (Paiporta/ Quart de 
Poblet)/ Pantaló (Catarroja, Silla, Torrent).

- Caràcter: Malograo (Manises), amb el suSx castellà [-a(d)o].
- Trets físics: Picao (Alcàsser), persona amb cara ratada/ Ratat 

(Alcàsser); Bien Peinado (Alcàsser).

B L<*%$&&"1!&Q M$'& )$ *(%.(

Són malnoms que es fonamenten en el fet que algunes persones 
repetien o enunciaven algun tipus d’expressions o mots que Snalment 
esdevingueren el seu propi renom o el d’alguna persona a la que 
s’adreçaven: 

- Expressions castellanes: Al Pijo (Beniparrell); Mandao (<Mandado) 
(Picassent); Me-casson-en-diós (Quart), Potingos (Catarroja); Voi (<Voy) 
(Catarroja); Voipallà (<Voy para allá) (Alcàsser).

- Lèxic dialectal castellà: Xavea (Alaquàs). De l’expressió “Caramba 
con el chavea”, emprada per la persona que va originar el malnom. Segons 
el diccionari de la 7E, en castellà signiSca “chaval” o “muchacho”. En 
castellà és al seu torn un manlleu del caló «chavaia, vocat. m. sing. de 
chavó ’muchacho’».

P =1!5.-&"1!&

L’àrea estudiada es troba en un lloc de frontera lingüística densament 
poblada. És una zona molt permeable a inZuències del castellà, de les 
quals podem destacar la relativa a la suSxació. L’ inZuència aragonesa/ 
castellana en la creació de malnoms ha estat històricament present en 
els parlars valencians: (suSxos -o/ -ero). Alguns mots o expressions 
castellanes s’han assumit amb naturalitat pels parlants i, per tant, són 
susceptibles de ser transferides als malnoms, que són un material 
lingüístic dotat d’una forta creativitat. Al seu torn, les formes castellanes 
dels malnoms passen a exercir d’alternativa i/o contrast amb altres 
formes catalanes de renoms que serveixen per a distingir individus. 
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x.: Diccionaris

DCVB= Diccionari Català Valencià Balear. Consulta en línia a: <h$p://
dcvb.iecat.net/>.

DIEC%= Diccionari de la Llengua Catalana, %a edició. Institut d’Estudis 
Catalans. Consulta en línia a:<h$ps://dlc.iec.cat/ >.

DLE= Diccionario de la Lengua Española de la 7E. Consulta en línia a: 
<h$ps://dle.rae.es/diccionario >.

DNV = Diccionari Normatiu Valencià. Consulta en línia a: <h$p://www.
avl.gva.es/lexicval/ >.

x.b Llibres, articles, publicacions diverses

BELT`N CALVO, Vicent & Carles SEGU`-LLOPES (!".*), Els 
parlars valencians, València, Publicacions de la Universitat de València.

CASANOVA HERRERO, Emili (.)+]), «Sobre els malnoms d’Agullent», 
dins Actes del X Co)loqui General de la Societat d’Onomàstica, I, València, 
Universitat de València/ Generalitat Valenciana, p. ^].-^]*.

CASANOVA HERRERO, Emili (.))-), «Els hipocorístics en –o (tipus 
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Reyexions teòriques a propòsit d’una 
toponímia de creació recent:  

els noms de les vies d’escalada
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“...Cada roca, cada placa,  
cada aresta, cada paret,  

tindrà personalitat  
per ella mateixa...” 

Joan Enric Farreny i Sistac, 
Del Bruc a l’extraplom
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Tothom sap que les muntanyes tenen els seus propis noms, i a ningú se 
li escapa que hi ha escaladors que les pugen i que constantment cerquen 
noves rutes per tal d’assolir-les. Però el que no tothom sap és que totes 
aquestes rutes (o vies d’escalada) han estat objecte de nominació (o sigui, 
que han rebut un nom) i que existeix una subcultura inherent a l’escalada, 
als noms de les seves vies i a les raons que hi ha darrere el particular 
sistema de nominació (Young, !""): .^+).

En la present comunicació volem aportar una sèrie de reZexions de 
caràcter teòric, centrades en l’anàlisi dels noms de les vies d’escalada des 
de la perspectiva general de la ciència onomàstica, i preguntar-nos, també, 
si tots aquests noms, de creació relativament recent, que diferencien i 
individualitzen cada un dels itineraris existents i els atorguen una 
identitat concreta, poden considerar-se topònims en sentit ple i esdevenir, 
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per tant, elements constitutius del patrimoni onomàstic d’un territori 
determinat.

Així mateix, presentem el cas del massís de Montserrat, on, segons 
el Patronat de la Muntanya de Montserrat, hi ha -.],. vies d’escalada.. 
Des d’un punt de vista cronològic cal dir, de tota manera, que l’origen 
d’aquesta activitat (i de la pràctica denominadora que ha portat associada) 
és força recent. Tot i que és probable que algun monjo, ermità, caçador 
o carboner, entre d’altres persones vinculades al massís, ja hagués fet 
algun tipus d’ascensió fàcil en temps pretèrits a algun indret elevat de la 
muntanya, no és Sns el dia !, de setembre de .+-. que es documenta la 
primera ascensió omitjançant una publicació al Diari de Barcelona (Fatjó, 
!""-: ^"). Des de llavors han passat pràcticament .*" anys i s’hi han 
obert! milers d’itineraris nous d’escalada, tots amb els seus noms propis, 
dels quals pretenem analitzar la casuística de les seves denominacions, 
proposar-ne una classiScació i fer una sèrie d’observacions crítiques en 
relació amb el seu origen.

Completarem l’anàlisi amb una reZexió sobre toponímia i arti&ci, en 
el sentit que la creació d’aquests noms no és espontània; ben al contrari: 
generalment consisteixen en construccions meditades que volen 
transmetre un missatge. I precisament per això, per tenir un origen 
totalment artiScial, diferent al de la majoria dels topònims, s’ha arribat 
a un punt on creiem que convindria iniciar un debat sobre si seria oportú 
posar certes limitacions a aquestes creacions que, a vegades, sobrepassen 
els límits del sentit comú i de la correcció.

. Disponible a: http://muntanyamontserrat.gencat.cat/web/.content/temes/
el_parc/escalada/Docs/Vies_Escalada_Ordxnom.pdf. Tot i l’existència d’aquest 
llistat, és força difícil saber amb exactitud quantes vies hi ha a Montserrat ja que, per 
motius diversos, una quantitat indeterminada d’elles mai no han estat divulgades ni 
publicades enlloc, i només saben de la seva existència les persones que les van obrir.

! Obrir una via: escalar una paret o agulla per un itinerari pel qual mai ningú no 
ha pujat abans. Es tracta d’una acció que, com a tal, implica un “plus” de diScultat en 
l’escalada.



^!-

Re!exions a propòsit d’una toponímia recent: els noms de les vies d’escalada

/ LFZ =S0=LGHLZ 7L [JT 7’LZ=TFT7T  
J 7L 0SY 7L [JT 7’LZ=TFT7T

Abans d’iniciar l’anàlisi proposada, però, ens cal acotar dos conceptes 
clau, el de via d’escalada i el de nom de via d’escalada, i contextualitzar-
los dins del seu respectiu àmbit.

Una via d’escalada és un itinerari que normalment ascendeix un 
determinat cim o paret des de la seva base Sns al seu punt més elevat, i en 
el qual s’han d’utilitzar una sèrie de tècniques i materials per a poder dur-
lo a terme (com per exemple cordes, arnesos, mosquetons, etc.). A més a 
més, atès que normalment és impossible realitzar dita ascensió emprant 
només les extremitats inferiors (peus i cames), serà imprescindible fer ús, 
també, de les extremitats superiors (mans i braços).

Pràcticament totes aquestes vies d’escalada tenen el seu nom, sigui 
quina sigui la regió del món on es localitzen. Aquest noms, per regla 
general, han estat donats pels escaladors que van dur a terme les 
respectives ascensions per primera vegada. Aquests escaladors són, de fet, 
els seus creadors i els que les van idear; la via és la seva “obra”. Una obra en 
la qual queda reZectida la seva empremta personal, que es pot manifestar 
en la diScultat de l’itinerari, en la seva bellesa o en la seva originalitat, 
entre d’altres aspectes. Per tant, sempre s’ha considerat que els que obren 
una via són les persones legitimades per posar-li un nom, sense cap tipus 
de discussió. D’altres cop ha succeït, però, que la comunitat escaladora 
d’una determinada zona ha batejat una via que no tenia nom, o que ha 
començat a anomenar-la d’una determinada manera de forma espontània 
i no premeditada, i Snalment aquest nom s’ha consolidat i s’ha acabat 
imposant (Tomé, !".-: .!.).

En el cas que ens ocupa, la majoria de les vies existents estan 
documentades en les aproximadament trenta guies d’escalada existents 
sobre Montserrat, la primera de les quals va ser publicada l’any .),* 
(Estivill, .),*) i la darrera l’any !".+ (Alfonso, !".+), en diverses revistes 
especialitzades de muntanya (p. ex. les revistes Desnivel o Extrem, aquesta 
darrera ja desapareguda), en butlletins interns i revistes de centres 
excursionistes (p. ex. la revista Muntanya del Centre Excursionista 
de Catalunya o la revista Excursionisme de la Unió Excursionista de 
Catalunya), en revistes de federacions d’esports de muntanya (com la 
revista Vèrtex de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), 
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en llibres de ressenyes^ ubicats a refugis de muntanya (p. ex. els existents 
al refugi Vicenç Barbé, situat al vessant sud de Montserrat), en diverses 
obres generals d’escalada, i en pàgines web i blogs d’internet. Però hem de 
deixar constància, també, que hi ha un nombre de vies que per diverses 
raons mai no han estat divulgades ni descrites enlloc, i només saben de 
la seva existència les persones que les han obert. Per aquest fet darrer, i 
també per raó del volum i de l’heterogeneïtat de la bibliograSa existent, 
és una tasca força complicada tractar d’esbrinar el nombre exacte de vies 
que ara mateix hi ha a Montserrat.

6 ^0 TG^0H ZS`@L F’S@7L0T=J\  
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En la mesura que la problemàtica de l’ordenació (o “classificació 
conceptual” dels noms) és rellevant a efectes d’una de les qüestions 
fonamentals que plantegem a l’article oconcretament, la proposta 
de classiScació dels noms de les vies d’escalada a Montserrat que fem 
a l’apartat cinquèo, pensem que és imprescindible fer-hi un apunt o 
acotació preliminar.

Fonamentalment, entenem que abordar un àmbit d’estudi 
relativament nou com és el dels noms de les vies d’escalada exigeix, 
metodològicament, un esforç suplementari. Concretament, en tot allò 
que concerneix la forma d’ordenar i de sistematitzar els materials amb 
què treballarem (o sigui, els noms en si mateixos). En aquest sentit no hem 
de perdre de vista, com ens recorda Moreu-Rey (.))-: ,-), que les tasques 
classiScatòries són inherents a la necessitat humana d’aportar un mínim 
d’“ordre” davant l’aparença de caos i de confusió amb què se’ns presenta 
la realitat oels fets “en brut”. Des d’aquesta perspectiva el fet de classi&car, 
o d’establir tipologies i taxonomies, per bé que pugui ser una “qüestió 
bastant delicada” (Dauzat, .)^!: )), és inseparable de la voluntat d’avançar, 
pas a pas, en el coneixement de les coses. D’aquí ve que tota ciència, si 
més no en els seus primers estadis de desenvolupament, hagi de passar 

^ Ressenya: dibuix o fotograSa que mostra el recorregut d’una via d’escalada sobre 
un pany de paret o agulla, amb la informació bàsica per poder-la escalar, com pot ser 
la seva diScultat, la longitud, el material necessari, l’horari, etc.
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necessàriament per una fase “ordenadora” o “classiScadora” oque sovint 
comporta un elevat risc de caure en la simpliScació i en l’esquematisme.

Partint d’aquestes consideracions, la nostra idea en el present article és 
tenir en compte la necessitat puntual d’emprar categories classiScatòries 
(necessitat que es veriSca especialment, com hem esmentat més amunt, 
al epígraf cinquè). Ara bé, atès que l’objecte principal del treball no és 
el d’endinsar-se en l’estudi d’aquestes problemàtiques, ens hi referirem, 
només, d’una manera aproximativa i elemental. O sigui, tractant d’aportar 
uns esquemes d’ordenació que, essencialment, siguin útils com a “primer 
pas” en el camí de la comprensió del fons de la qüestió.

A T0HL=L7L0HZ J LZHTH 7L FT DaLZHJ\

Mentre que els noms de les muntanyes (orònims) han estat 
tradicionalment ben documentats i analitzats, els noms de les vies 
d’escalada han rebut poca atenció des d’un punt de vista toponímic. Tot 
i així, convé no passar per alt que s’han realitzat diversos estudis sobre el 
tema, inclosa alguna tesi doctoral. Ara bé, en la seva major part, aquests 
estudis s’han abordat des d’un vessant lingüístic, fet que evidencia que 
hi ha més interès del que inicialment pugui semblar en l’estudi d’aquests 
tipus de noms. Ara bé, el més normal és que aquests estudis coincideixin 
amb treballs locals amb poca difusió i, amb una sola excepció, publicats 
en altres països i/o escrits en llengües allunyades de la nostra cultura, 
com per exemple l’eslovaca, l’hongaresa i la polonesa. Per tant, ha 
estat una tasca no exempta de diScultats poder arribar a tota aquesta 
documentació i aconseguir una visió de conjunt de l’estat de la qüestió.

La primera referència que trobem és un article no acadèmic aparegut 
a l’apartat de cartes a l’editor de la revista escocesa The Scottish 
Mountaineering Club Journal publicat l’any .)]" (Dutton, .)]": ,--
,*),: partint de la premissa que cal donar noms a les vies d’escalada 
per a poder-les distingir, l’autor fa unes recomanacions sobre com 
anomenar-les a S que es puguin assolir, al Snal, unes denominacions 
apropiades. La raó d’aquesta manera de procedir va ser el fet que van 
començar a aparèixer una sèrie de noms que originaven controvèrsia 

, De fet, Du$on és l’editor de la revista, encara que deixa clar que la carta és 
personal i no un criteri editorial.
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dins la comunitat escaladora perquè una part d’aquesta els considerava 
inapropiats o èticament poc respectuosos i allunyats de l’escalada 
tradicional. Du$on, bàsicament, recomana que a l’hora de denominar 
es tinguin en compte dos factors: que el nom escollit faci referència a 
alguna de les característiques de l’escalada realitzada, i que el nom sigui 
digne (sense especiScar què s’entén, exactament, per digne). També 
dona a entendre que és important anomenar amb un nom adient una 
via rellevant i de prestigi. De fet, aquest ideal encara perdura avui dia ja 
que força escaladors segueixen pensant que una gran via ha de tenir un 
nom signiScatiu.

Pel que fa a les referències acadèmiques, hem cregut adient tractar-les 
en funció del seu origen: o sigui, les hem agrupat per països amb aSnitats 
culturals i/o lingüístiques directes, i pensem, d’aquesta manera, podrem 
oferir una síntesi de totes elles.

m.: Referències de països de llengua alemanya  
(Alemanya, Àustria i SuïssaI)

Els noms de les vies d’escalada s’han abordat des de múltiples perspectives, 
com per exemple des de la semiòtica, on s’aSrma observar una similitud 
entre la motivació dels títols de les obres literàries i el dels noms de les 
vies i on se sosté que anomenar és un acte d’apropiació (Klarer, .)+) i 
.))"), o des de la gramàtica, a través de l’anàlisi de la formació de les 
construccions, del seu origen lingüístic i de la seva motivació, i es proposa 
una classiScació, arribant a la conclusió Snal que els noms més antics són 
principalment factuals i descriptius, mentre que els més nous són cada 
vegada més creatius i mancats d’una motivació evident (Kully, .)).). De 
fet, tal i com s’explicarà més endavant, això també s’ha observat al massís 
de Montserrat.

Aquests dos autors, M. Klarer i R. M. Kully, van ser els precursors 
d’aquest tipus d’estudis en llengua alemanya. Posteriorment altres 
autors han seguit les seves passes. Fins i tot s’ha tractat el tema des d’una 
perspectiva cultural en format de tesi doctoral (Peskoller, .))*). Però 
no és Sns fa relativament poc que en un treball és proposa un terme per 

- Els treballs que han comprès àrees suïsses s’han elaborat des d’Alemanya o Àustria. 
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aquest tipus de noms]: el de topònims verticals (Wildfeuer, !"")). No 
obstant, lluny del que pugui semblar en un primer moment, no és un 
estudi onomàstic, igual com succeeix en els treballs anteriors, sinó un 
estudi lingüístic on es conclou que la denominació de les vies d’escalada 
és una imatge de la realitat lingüística actual de l’Europa central. Quant 
al terme proposat, topònims verticals, no ens sembla gaire encertat perquè 
és força ambigu i poc concret. A més, dins aquesta terminologia es poden 
encabir múltiples topònims de diferents tipus.

Finalment es va presentar, des d’una perspectiva lingüística i com a tesi 
doctoral, el primer estudi onomàstic dels noms de les vies d’escalada, les 
quals són considerades com “camins d’orientació vertical” (Scharf, !".,); 
una deSnició que compartim i que ens apropa al concepte d’hodònim*. 
Scharf analitza ni més ni menys que -.].++ noms de vies situades en 
diverses àrees del Tirol austríac, i, tot i no proposar cap classiScació, 
l’anàlisi que realitza és exhaustiu i multifactorial.

Posteriorment s’han presentat dos treballs més prou interessants: 
un on s’estudia com han evolucionat els noms de les vies d’escalada en 
els darrers .!" anys d’una zona del Jura Franconià, fet que es relaciona 
directament amb l’evolució de la subcultura escaladora (Schmidt-
Jüngst, !".,), i un darrer on es remarca la gran diScultat de proposar una 
classiScació d’aquests noms, essencialment perquè, tot i ser considerats 
topònims, mostren grans divergències en el seu funcionament respecte 
a la resta (Posh i Rampl, !".-).

m.b Referències de països de l’Europa oriental  
(Eslovàquia, Polònia i Hongria)

En aquest apartat és on trobem més referents d’estudis de noms de 
vies d’escalada i, el que és més interessant, tots amb un enfocament 
onomàstic. Des d’un primer moment ja se’ls considera com a pertanyents 
a un tipus especíSc de categoria onomàstica i es proposa una classiScació 
determinada per motivacions semàntiques (Rutkowski, .))- i .))]). De 

] Això només fa referència als països de llengua alemanya. Tal i com s’especiSca 
més endavant, en altres països ja s’havia proposat una terminologia per aquest tipus 
de noms.

* Nom escrit també sense h-: odònim.
+ Una quantitat pràcticament igual a l’analitzada en el present treball (-.],. noms).
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fet, dins d’aquests països aquest autor polonès ha estat el precursor en 
tractar-los com a topònims, i ha presentat posteriorment algun treball 
més.

Però sense dubte l’autor més prolíSc amb diferència ha estat l’eslovac 
János Bauko, amb una gran quantitat de treballs presentats i tot un seguit 
de propostes interessants. En un primer moment va proposar categoritzar 
els noms de les vies d’escalada com a microorònims, els quals podem 
considerar com a toponímia menor, que identiSquen una part del rocam 
(dels orònims), concretament una determinada línia per on transcórrer 
la pròpia ruta, i que són utilitzats amb Snalitats d’escalada (Bauko, !""]). 
Però és un terme que no va reeixir, excepte a Polònia, on encara és emprat. 
Seguidament va proposar el terme orohodònim, una combinació entre el 
conceptes d’orònim i hodònim, perquè, especiSca, els noms de les vies 
d’escalada sovint fan referència a característiques verticals del paisatge 
(orònims) però també, al mateix temps, a camins (hodònims) (Bauko, 
!""+). Una terminologia, però, que no ens acaba de convèncer; tal i 
com queda detallat en el proper epígraf, aquests noms tenen múltiples 
referents; i les característiques del paisatge en són només un).

I la tercera idea que subratlla aquest autor és la del procés de metonímia 
que es produeix a l’hora d’anomenar una via, és a dir, la transferència i 
aplicació d’un nom propi ja existent a una via d’escalada nova. O bé, dit 
d’una altra manera: subratlla el fet que els noms propis inZuenciïn en el 
procés de denominació; sobretot, els d’origen antroponímic, que són els 
més utilitzats (Bauko, !""+).

Els noms de les vies d’escalada representen un tipus especíSc de 
noms propis que només són utilitzats per un subgrup social reduït 
i relativament tancat com són els escaladors i, per tant, també són 
denominats topònims socials, els quals poden reZectir la cultura i el 
llenguatge d’aquest co#lectiu i la situació social d’un context determinat 
(Kr�ko, !".*)." . En conseqüència, formen part de l’entorn sociocultural 

) Actualment aquesta és la terminologia emprada a Eslovàquia.
." Al començament de la seva recerca Kr�ko va crear el terme topònims microsocials. 

Més endavant va substituir aquest terme pel de topònims socials, que són aquells 
utilitzats dins d’una microsocietat tancada i que només són coneguts pels membres del 
grup (Kr�ko; Záborská, !".+: .+*). De la mateixa opinió és Rutkowski, qui considera 
que els noms de les vies d’escalada són microtopònims socials (Rutkowski, !"".: !,).
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i, Sns i tot, s’ha proposat una classiScació seva basada en plantejaments 
onomàstics, lingüístics i socials (Lazarova, !".-).

I per concloure farem esment a la proposta que el marc teòric per a 
l’anàlisi semàntica dels noms propis provingui, fonamentalment, de 
la lingüística cognitiva. I que, consegüentment, els noms de les vies 
d’escalada siguin analitzats des d’una perspectiva cognitiva, ja que 
una majoria tenen un origen derivat de metàfores conceptuals i de 
metonímies (Kuna, !".,).

m.m Referències de països de llengua anglesa  
(Escòcia i Nord-Amèrica)

Només hem trobat una sola referència acadèmica de països de llengua 
anglesa, concretament d’Escòcia, on es descriu l’evolució dels noms 
de les vies d’escalada a la muntanya de Lochnagar, la manera en què 
s’originen i les particularitats de la seva funció, estructura i semàntica 
(Young, !".])... Però el que realment és innovador és la comparació que 
es fa entre aquests noms amb altres noms d’esports d’aventura, com són 
l’esquí.! i l’espeleologia.^, i se suggereix que el fet que l’esquí sigui una 
activitat associada a les vacances i que l’escalada i l’espeleologia només es 
practiquin quan les condicions climàtiques són favorables, pot tenir una 
certa repercussió a l’hora de donar nom. A més, s’observa que la majoria 
de les persones que obren vies són homes, i s’insinua que si aquesta 
majoria fossin dones es podria donar el cas que hi hagués menys noms 
amb connotacions sexistes.,.

.. En un treball anterior va deSnir les vies d’escalada com a hodònims (Young, !".": 
*]-**).

.! Per consultar els noms de les pistes d’esquí com a nova categoria toponímica: 
MILLWARD, C.; MILLWARD, R. (.)+,), “Ski Trail Names: A new toponymic 
category”. Dins Names, vol. ^!.^, p. .).�!.*.

.^ Rutkowski anomena els noms de les coves espeleònims, però no sabem si 
aquesta terminologia és pròpia o anterior. Per consultar un article al respecte: BIJAK, 
Urszula; RUTKOWSKI, Mariusz (!".!), “Nazwy jaski� o spojrzenie j�zykoznawcy 
(na marginesie prac nad standaryzacj�)” [Noms de cova – Visió d’un lingüista 
(Referències sobre treballs d’estandarització)]. Dins PrHdnik. Prace i MateriaIy 
Muzeum im. Prof. WIadysIawa Szafera, !!. p. )*-."!

., Per aprofundir més en la temàtica consultar: ROBINSON, Victoria (!""+), 
Everyday Masculinities and Extreme Sport: male identity and rock climbing. Oxford: 
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En directa relació amb la idea anterior trobem diversos escrits a la 
xarxa d’internet, ja sigui en blogs o en articles de diaris, en què es critica 
la presència d’aquest tipus de noms per considerar-los ofensius. De fet, 
el Departament d’Educació dels Estats Units, amb l’objectiu de lluitar 
contra l’assetjament sexual, va realitzar un informe on s’analitzaven 
certs programes d’educació estatals, i els noms sexistes de les vies 
d’escalada van ser inclosos entre els exemples d’assetjament sexual 
(Loe�er, .))]). Un altre exemple el tenim a Canadà, país on s’han fet 
tot un seguit d’enquestes a dones escaladores oen el marc d’una tesi 
doctoral, encara en elaboració, en què se’ls preguntava sobre les seves 
reaccions emocionals davant aquest tipus de noms.-. I el darrer exemple: 
la Federació Sueca d’Escalada, el !".", va anunciar la seva intenció de 
prohibir els noms ofensius.]. No obstant, no és una problemàtica present 
només a certs països sinó que l’abast és global, i el massís de Montserrat 
no n’és precisament una excepció.

m.s Referències properes (Països Catalans i Itàlia)

A les nostres contrades trobem la primera referència en un article 
dedicat a les denominacions de les vies d’escalada al País Valencià en 
què s’analitzen ,)" noms, provinents de ̂ ! àrees diferents d’escalada, els 
quals són considerats neotopònims (Cruz i Domingo, .)).). De fet, aquests 
dos autors, tot i els múltiples referents existents, són els precursors en 
tractar com a topònims aquesta categoria de noms, i no tenim constància 
de cap precedent tant a nivell nacional com internacional. No obstant 
això, la seva tasca no va tenir continuïtat i no van publicar cap treball més 
relacionat amb la qüestió.

Van haver de passar gairebé vint-i-cinc anys per trobar el següent 
antecedent, i darrer, dins del nostre territori i és el que vam proposar 
nosaltres mateixos sota el títol Els noms de les vies d’escalada al massís de 

Berg. Publishers.
.- https://thesocietypages.org/engagingsports/!".)/"./"*/whats-in-a-name-

sexism-in-rock-climbing-route-names/
.] De fet, la polèmica a Suècia té el seu origen amb una sèrie de noms inspirats en 

el Tercer Reich d’Adolf Hitler. Al respecte, consultar: h$ps://www.theglobeandmail.
com/canada/article-naming-and-shaming-how-climbers-are-grappling-with-the-
sports/
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Montserrat (Tomé, !".-). En ell vam oferir una primera aproximació, des 
d’un punt de vista onomàstic, pel que fa el tractament d’aquest tipus de 
noms a Montserrat, i vam deixar per a una altra ocasió aprofundir més 
en el tema. De fet, l’objectiu d’aquest article és completar aquell primer 
treball i tractar tots aquells aspectes que van quedar pendents, esperant 
així aconseguir una perspectiva més acurada sobre la matèria.

Pel que fa a la referència més recent, s’especiSca que, per entendre 
la toponímia dels espais de muntanya, es fa necessari tenir en compte 
dues visions: la tradicional, representada per les poblacions alpines que 
es dediquen a l’agricultura i a la ramaderia, i la dels que resideixen fora 
d’aquests entorns però que els freqüenten, com és el cas dels escaladors 
(Pons, !".+). A més, es destaca el fet que aquests nous topònims poden 
ser d’utilitat a l’hora d’esbrinar quines són les estratègies de denominació 
emprades quan el que es vol és “domesticar” espais que prèviament són 
considerats inaccessibles.

N LFZ 0SYZ 7L FLZ [JLZ 7’LZ=TFT7T  
TF YTZZzZ 7L YS0HZL@@TH

Per tal d’analitzar correctament els noms de les vies d’escalada a la 
muntanya de Montserrat i proposar-ne una classiScació hem cregut del 
tot necessari fer un petit resum sobre la seva evolució amb l’objectiu 
d’assolir una major comprensió del seu respectiu procés de fixació. 
Considerem que en aquest procés hi ha hagut dues etapes: una primera, 
que podríem anomenar tradicional, que va des de les primeres escalades 
a Montserrat Sns a l’any .)**, i una segona que podríem anomenar 
moderna, que abasta des de l’any .)** Sns a l’actualitat (Tomé, !".-).

s.: L’etapa tradicional

La primera escalada documentada a Montserrat va ser publicada 
al Diari de Barcelona el dia !, de setembre de .+-., i en la publicació 
s’especiScava que dues persones havien ascendit una agulla propera al 
cim de Sant Jeroni, punt culminant del massís. No es concretava però, 
el nom de l’agulla, tot i que probablement es devia tractar del Montcau, 
també anomenada Roca del Moro (Barberà, .)**: !!]). En aquells 
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temps la majoria de les roques i agulles no tenia nom, exceptuant les 
més destacades, i si en tenien, la majoria de la gent els desconeixia.

Originàriament les vies d’escalada no es batejaven. Només quedava 
constància que uns escaladors havien ascendit tal agulla o roca. I així 
quedà reZectit en la primera guia de Montserrat on apareix un capítol 
dedicat exclusivament a l’escalada, a càrrec de Jordi Panyella (Estivill, 
.),*: .^--.)"). En aquest capítol es descriu una selecció de quinze vies 
d’escalada a Montserrat, les quals conviden a l’escalador a conèixer les 
roques més representatives ja escalades en aquell moment en cada una de 
les regions del massís. I en cap de les quinze descripcions es fa referència 
al nom de les vies, perquè, senzillament, no en tenien. I no en tenien 
perquè no hi havia necessitat que en tinguessin, ja que el seu nombre era 
tan reduït que no hi havia cap problema per identiScar-les. Únicament 
s’anomena el cim o l’agulla que les vies ressegueixen.

A poc a poc el massís va ser explorat i es van anar escalant agulles i 
roques que mai abans havien estat ascendides, algunes amb una gran 
diScultat. En la mesura aquest text sobra el que totes aquestes escalades 
buscaven era assolir el cim d’una determinada agulla, normalment 
recorrien el seu punt més feble o fàcil per arribar al seu cim. Posteriorment, 
a la majoria d’aquestes vies d’escalada se les ha anat coneixent amb el nom 
de vies Normals, nom que l’escalador de seguida interpreta com el de la 
via més “fàcil” (que no té perquè signiScar que sigui senzilla) per escalar 
una agulla o roca (p. ex. la via Normal a la Mòmia, de l’any .)^-); sobretot, 
pel fet que avui dia una única agulla o roca pot arribar a concentrar una 
gran quantitat de vies d’escalada.

Altres vegades ha succeït que pel lloc on van pujar uns primers 
escaladors a una determinada agulla es va comprovar, després, que no 
era el de més fàcil, ja que uns altres van escalar aquesta mateixa agulla 
per una altra via que resultà ser de menys diScultat. En aquest cas la 
primera via escalada, amb el pas del temps, va passar a ser anomenada via 
Original (nom que volia a#ludir a l’itinerari per on van pujar per primer 
cop uns escaladors a una agulla), i la segona com a via Normal (p. ex. la 
via Original i la via Normal a la Faluga, de l’any .),^ la primera, i de l’any 
.)-* la segona).

De tota manera, algun cop s’ha batejat com a via Original i no com 
a via Normal la primera ruta per on van pujar uns escaladors a una 
determinada roca o agulla, tot i existir, o no, una altra via més senzilla 
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d’escalar (p. ex. la via Original a la Bola de la Partió, de l’any .),"). Ben 
mirat, el que s’estava fent era posar noms que feien referència al caràcter 
global de l’itinerari segons la seva diScultat o el seu traçat; és a dir, noms 
que per si mateixos deSneixen una característica de la via. I tenim altres 
exponents d’aquesta manera de fer; per exemple els d’aquelles ascensions 
anomenades via Directa (normalment són itineraris que segueixen un 
traçat força rectilini en tot el seu recorregut, des de la seva base Sns el 
seu punt més elevat, d’aquí el seu nom. P. ex. la via Directa al Gendarme, 
de l’any .)-,) o aquelles altres anomenades via Ràpel, les quals solquen 

Figura ". Exemple d’una agulla de Montserrat (la Portella 
Petita) amb algunes de les vies que la recorren i els seus 

respectius noms. 
(Font: h$p://www.lanochedelloro.es/index.php/agulles/)



^^]

!"# $%&' ( )*++, - .%"/ $%01 ( )%/"2"

aquell pany de paret que els escaladors solen utilitzar per rapelar.* (p. ex. 
la via Ràpel al Projectil, de l’any .)]").

Altres vies d’escalada van adoptar el nom de l’escalador o escaladors 
que les van obrir, o el nom de l’escalador que va assumir la responsabilitat 
de l’ascensió. Això va succeir sobretot, però no únicament, en el cas 
d’escaladors o cordades.+ d’escaladors que destacaven per les seves grans 
habilitats oSns i tot, de vegades, temeritatso, i que van esdevenir força 
respectats i admirats entre la comunitat escaladora pel fet d’haver obert 
itineraris de gran qualitat i prestigi. En aquest cas, les vies a poc a poc 
van començar a ser conegudes i anomenades pels cognoms o malnoms 
d’aquests escaladors, i així es com es coneixen avui dia; o bé van ser 
directament batejades d’aquesta manera pels mateixos escaladors que 
hi van fer la primera ascensió (p. ex. la via Navarro a la Cadireta d’Agulles, 
de l’any .),*, o la via Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada, de l’any .)]-).

A la dècada dels anys ," del segle XX, després d’una cruent guerra 
al país, cada vegada hi havia més practicants de l’escalada a Catalunya i 
van crear-se seccions dedicades a aquesta activitat dins de molts centres 
excursionistes. Va néixer així, en conseqüència, una rivalitat esportiva 
entre els escaladors d’aquests centres i seccions. El resultat de tot plegat 
és que a partir del Snal del anys ,", i Sns a principis del anys *", aquesta 
rivalitat queda reZectida en els noms de moltes vies d’escalada, les quals 
van ser batejades amb el nom de la secció o el centre al qual pertanyien 
els escaladors que les van obrir. Això ho feien a mode de reivindicació 
per augmentar el prestigi d’aquests centres o seccions, sobretot si eren 
itineraris d’una gran diScultat o llargament cobejats (p. ex. la via TIM.) 
a la Paret de l’Aeri, de l’any .),+, la via GAM!" a la Paret dels Diables, 
de l’any .)*", la via GEDE!. a l’Escorpí, de l’any .)]", o la via CADE!! 

.* Rapelar: fer un ràpel (tècnica d’escalada que consisteix a baixar d’un cim, paret 
o agulla mitjançant la utilització de cordes).

.+ Cordada: equip normalment format per dos o tres escaladors que realitzen una 
ascensió i que van units mitjançant una o dues cordes.

.) TIM: acrònim de l’Agrupació Excursionista Terra i Mar, de Sabadell.
!" GAM: acrònim del Grup d’Alta Muntanya, secció del Club Muntanyenc 

Barcelonès, de Barcelona.
!. GEDE: acrònim del Grup Especial d’Escalada, secció del Club Excursionista 

de Gràcia, de Barcelona.
!! CA DE: acrònim del Centre Acadèmic d’Escalada, secció del Centre 

Excursionista de Catalunya, de Barcelona.
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a l’Agulla del Centenar, de l’any .)*,). Tot i així, en algun cas concret 
ha succeït que una via d’aquestes que no va ser batejada originàriament 
amb algun d’aquests noms, o que simplement no tenia nom, a la llarga 
ha passat a anomenar-se amb el nom del centre o de la secció dels 
escaladors que les van escalar per primer cop (p. ex. la via Puigmal!^ al 
Cavall Bernat, de l’any .)-,, que en un primer moment va ser batejada 
amb el nom de via Cavall per davant) (Barberà, .)+-: )^). A més a més, 
seguint aquesta mateixa argumentació, moltes vies van ser batejades amb 
el nom de la procedència geogràSca dels escaladors que les van pujar 
per primer cop, ja fos per ells mateixos amb l’objectiu de reivindicar-se 
com a escaladors pertanyents a un poble, ciutat o comarca, o fos per la 
comunitat escaladora a S d’identiScar l’origen dels que van fer aquesta 
primera ascensió (p. ex. la via Bages a la Paret Nord d’Agulles, de l’any 
.)-*, o la via Mataró al Martell, de l’any .)*.).

També, i de forma molt puntual, a partir dels anys -" del segle 
passat alguna via es batejà amb el nom de persones vinculades al 
món de la muntanya, unes vegades com a dedicatòria per la seva tasca 
desenvolupada en favor de l’excursionisme o l’escalada al país, i d’altres 
com a homenatge a un escalador mort en accident d’escalada (p. ex. la 
via Pere Carner!, a les Roques del Salt de la Nina, de l’any .)-], o la via 
Valentín Casanovas!- a la Paret de l’Aeri, de l’any .)*]).

Igualment, dins d’aquesta etapa més tradicional, hem de fer esment 
d’una altra manera bastant habitual d’anomenar les vies que s’anaven 
obrint: aquella en la qual els noms feien referència a l’àmbit físic per 
on discorria la via, a la conSguració de la paret o a la seva situació dins 
d’aquesta (p. ex. la via Esperó Nord-Oest al Serrat del Moro, de l’any 
.)])). Per tant, moltes vies es van batejar amb noms que esmentaven les 
característiques físiques dels panys de paret que recorrien, signiScant de 
fet una petita descripció d’aquests, o bé ressaltant les singularitats dels 
seus recorreguts; probablement l’exemple més paradigmàtic en són les 
vies batejades com a Arestes Brucs. Joan Cerdà, un prolíSc escalador català 
autor de moltes primeres ascensions al massís, i actiu encara avui dia tot i 

!^ Puigmal: nom que fa referència al Club Esquí Puigmal, de Barcelona.
!, Pere Carner i Serra: fundador de l’Agrupació Excursionista Terra i Mar, de 

Sabadell, la qual presidí posteriorment durant uns anys.
!- Valentín Casanovas: jove excursionista que morí en accident de muntanya al 

Pirineu oriental.
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la seva avançada edat, es proposà recórrer totes les arestes assolellades de 
les roques de la regió de les Agulles que miraven al poble del Bruc (cap al 
sud) i que encara no havien estat ascendides. Per aquest motiu, juntament 
amb altres escaladors, a partir de Snals de la dècada dels anys -" i Sns 
a principis dels anys ]" així ho va començar a fer. I va arribar a obrir 
gairebé una trentena d’aquestes arestes!]. Com trobava que anomenar 
tots aquests itineraris amb el seu cognom seria molt monòton decidí 
batejant-los com a vies Aresta Brucs!*. Aquest nom es va popularitzar 
tant que Sns i tot vies que no tenien aquest nom que havien estat obertes 
amb anterioritat per altres escaladors i que reunien les característiques 
abans esmentades, van ser anomenades posteriorment així (p. ex. la via 
Aresta Brucs al Senatxo, de l’any .),,). Fins i tot vies obertes en èpoques 
ulteriors i modernes s’han batejat així (p. ex. la via Aresta Brucs a la Roca 
de la Montse, de l’any !"".). L’ herència de tot plegat és que només a la 
regió d’Agulles hi ha més de cinquanta vies amb aquest nom, i tot i que 
en altres zones de Montserrat també hi ha alguna via anomenada així, 
són poques les existents fora d’aquesta regió (p. ex. la via Aresta Brucs a 
la Proa, agulla situada a regió dels Ecos, oberta l’any .)+-).

Finalment hem de referir-nos a una darrera manera poc habitual 
de batejar les vies, però tot i així present en alguns noms de l’etapa 
tradicional: aquella en què els noms a#ludeixen a una tècnica d’escalada 
determinada o al material utilitzat en un moment donat de l’ascensió i 
que doten la via d’una particularitat concreta que la fa característica (p. 
ex. la via Encastament!+ a la Tri-Roca, sense dades de la data de la primera 
ascensió!)).

!] La primera via Aresta Brucs que es va obrir va ser la de l’Agulla de l’Arbret, l’any 
.)-*.

!* El Bruc és un municipi que es troba dividit en quatre nuclis: el Bruc de Dalt, el 
Bruc del Mig, el Bruc de la Parròquia i el Bruc de Baix, per això també és conegut 
com “els Brucs”.

!+ Encastament: tècnica emprada per escalar Sssures.
!) Tot i no tenir dades de la primera ascensió, aquesta es produí durant l’etapa 

tradicional.
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s.b L’etapa moderna

Podem considerar que l’etapa moderna de fixació de noms de vies 
d’escalada a Montserrat va néixer cap a l’any .)**. No obstant, això no 
vol dir que l’etapa anterior desaparegués de cop, sinó, més aviat, que 
durant uns quants anys totes dues tendències van coexistir i que, en un 
moment donat, la nova tendència comença a guanyar terreny ràpidament 
a l’anterior Sns a imposar-se de forma majoritària. El que va succeir aquell 
any és que van començar a batejar-se vies d’una altra manera, com per 
exemple la via Griviola Bella^" al Montgròs. Va ser un fet inèdit, ja que mai, 
abans, s’havien anomenat vies d’una manera diferent a la tradicional. A 
partir d’aquell moment cada vegada més rutes es van anar batejant amb 
tot tipus de noms sense seguir cap dels costums tradicionals; aquesta, 
de fet, era una norma no escrita que sempre s’havia respectat entre el 
co#lectiu muntanyenc (p. ex. la via Easy Rider a la Paret de l’Aeri, de 
l’any .)*+, o la via Flipp Matinal a la Paret dels Diables, de l’any .)*)). 
Eren temps de grans canvis al país, de noves llibertats i de transició 
política. I per força tots aquests esdeveniments s’havien de reZectir 
d’alguna manera entre la comunitat escaladora, sobretot entre els seus 
joves practicants, la major part dels quals provenien de barris de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i que eren vistos amb escepticisme, o Sns i 
tot rebutjats, per una part d’una societat que considerava la pràctica de 
l’escalada una activitat temerària i mancada d’utilitat. En alguns casos, 
molts d’aquests joves escaladors van trobar en l’escalada i en el procés 
d’anomenar les vies que obrien un mitjà per expressar les seves idees i, 
en d’altres, un mitjà per canalitzar la seva rebe#lia i disconformitat amb 
els temps que els va tocar viure.

Evidentment, hi ha moltíssims més factors que inZueixen en el procés 
d’escollir noms. Només hem fet referència a un dels motius pels quals 
es va produir un canvi de tendència a l’hora de denominar, però n’hi va 
haver d’altres. Els escaladors més consolidats i respectats d’aquells temps 
(principis i mitjans dels anys *") creien que en l’escalada ja havien fet tot 

^" Grivola: muntanya del massís del Gran Paradís, als Alps italians, d’una alçada 
de ^.)]) metres. Va ser qualiScada pel poeta italià Giosuè Carducci com l’ardua 
Grivola bella. García Picazo, l’escalador que va posar aquest nom, es va equivocar en 
la transcripció del nom, el qual va escriure com a Griviola.
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el possible perquè aquesta activitat evolucionés; pensaven també que, 
després d’ells, ja ningú més no podria fer res de nou, i que la situació 
romandria en el punt en què l’havien deixat. Les noves generacions es 
van adonar que, efectivament, l’escalada a Montserrat estava estancada 
i alguns, per trencar amb aquella realitat, decidiren anomenar les vies 
d’una manera diferent a la tradicional com a petit gest per demostrar 
que es podia anar més enllà i que encara hi havia molt per fer. I aquest 
petit gest de seguida va ser seguit per una bona part d’escaladors, no 
sabem si de forma casual o com a imitació, o ambdues coses alhora. I 
això va comportar que aquesta nova manera de fer oo sigui, d’anomenaro 
s’estengués ràpidament.

Tanmateix, l’anàlisi dels motius pels quals es Sxen els noms de les 
vies és força complex. Hi ha moltes circumstàncies i components que 
inZueixen en el procés, de fet. Però, fonamentalment, podríem dir que 
estem davant el resultat d’una interacció entre el concepte d’escalada 
(com a esport i activitat que és), la via ascendida (amb les característiques 
físiques del terreny i la roca) i l’escalador mateix (com a individu 
pertanyent a una societat determinada, amb una cultura heretada i/o 

Figura %. Interaccions que es produeixen a l’hora de Sxar un nom 
d’una via d’escalada (Font: Kuna, !".,).
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construïda, i amb un entorn privat; i, alhora, com a ésser humà amb els 
seus propis sentiments, sensacions i experiències viscudes) (Kuna, !".,: 
.!^-).

Per tant, les motivacions en el procés de Sxació dels noms són tan 
diverses com escaladors puguin existir, i proposar una classiScació és una 
tasca extremament complexa subjecta a la personalitat de cada individu. 
L’escalador pot agafar referents de l’activitat mateixa de l’escalada o d’un 
entorn extern inherent al seu espai personal, com pot ser la seva vida 
quotidiana o elements signiScatius de la seva cultura o dels seus gustos 
(p. ex. la via Los vagabundos del Dharma^. al Serrat del Patriarca, de 
l’any .)*)). D’altres cops, però, els referents són molt difícils d’identiScar, 
sobretot quan s’escullen noms de forma espontània i banal (p. ex. la 
via Pacola connection al Serrat del Duc, de l’any !"""). En tot cas, i 
en la mesura que l’escalada al massís de Montserrat és originàriament 
un fenomen d’arrel urbana, i ho segueix sent de forma majoritària o
principalment per la proximitat del massís a una gran urbs com Barcelona, 
o a altres urbs secundàries com Terrassa, Sabadell o Manresao, quan 
els escaladors anomenen les vies que obren molts cops prenen com a 
referència uns ítems de cultura urbana totalment allunyats i sense cap 
connexió amb la cultura rural existent a la muntanya. D’aquesta manera 
s’acaben incorporant a l’àmbit muntanyenc nous noms d’origen urbà (p. 
ex. la via Graeti al Serrat dels Monjos, de l’any !"",). En aquest cas, i 
des d’una perspectiva cultural, podríem dir que estem davant un bon 
exemple de rururbanització (Cruz i Domingo, .)).).

Com a síntesi assenyalarem que en les característiques dels noms 
d’una gran quantitat de rutes obertes a partir de l’any .)**, i pràcticament 
en la totalitat de les vies modernes, observem una considerable minoració 
de la voluntat dels autors de deixar constància dels seus propis noms i de 
la procedència d’ells mateixos (ja sigui geogràSca o com a pertanyents 
a un centre excursionista o una secció d’aquest), acompanyada d’un 
canvi força radical en la motivació onomàstica oen la qual comencen a 
tenir un protagonisme important la intenció descriptiva, la integració de 
referents culturals d’origen urbà aliens a l’escalada i un propòsit explícit 
d’originalitat (p. ex. la via La Raspa del Anchoa al Pedestal del Refugi, 

^. Los vagabundos del Dharma, nove#la de l’escriptor de la generació beat Jack 
Kerouac, de l’any .)-+.
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de l’any .)),). Aquestes particularitats s’aniran fent visibles a mesura 
que avancem a través d’aquesta etapa moderna, a la vegada que s’anirà 
fent evident la reculada de les formes d’anomenar tradicionals. O dit 
d’una altra manera: com més modernes siguin les vies, menys exemples 
trobarem de la manera tradicional de batejar-les oSns al punt de ser 
pràcticament inexistents en l’actualitat.

B ^0T G@SGSZHT 7L =FTZZJVJ=T=J\ 7LFZ 0SYZ  
7L FLZ [JLZ 7’LZ=TFT7T T YS0HZL@@TH

Abans de mostrar la proposta de classificació voldríem fer unes 
consideracions prèvies. La més important és la de remarcar la idea que 
la realitat és tan àmplia i complexa que la proposta que presentem és 
només una classiScació de les moltes possibles, que n’hi pot haver d’altres, 
i que estem provant d’estructurar una realitat que, bàsicament, depassa 
tota possible ordenació. Per tant, l’objectiu Snal d’aquesta ordenació no 
és tant trobar una estructuració dels noms sinó exposar de manera clara 
i entenedora quins són els camps que els han generat. Concretament, 
ens interessa assenyalar els principals motius materials i psicològics 
mobilitzats oen la mesura que són un reZex dels valors de la societat i 
de la seva evolució (o com a mínim, de la part d’aquesta societat que 
conforma el co#lectiu escalador).

Com ja hem assenyalat anteriorment, l’etapa tradicional té uns trets 
força característics; en canvi, l’etapa moderna presenta una casuística 
molt diversa on es creen noms d’itineraris sense seguir cap tipus de 
norma preestablerta i on, a la pràctica, preval el “tot s’hi val”. Tanmateix, 
a diferència del treball anterior, en el qual només vam classiScar els 
noms de la primera etapa i no els de la segona (Tomé, !".-), en aquest 
estudi abordem la totalitat dels noms i no fem cap distinció entre l’una 
i l’altra. Per raons pràctiques i d’espai tan sols mostrem cinc exemples 
per categoria, i hem procurat respectar tant la llengua en què els noms 
han estat batejats com la seva ortograSa, la qual moltes cops no s’ajusta 
a la normativa vigent. Provar de corregir-los seria un esforç en va perquè 
equivaldria a treure’n part de la seva essència. La tipologia que proposem, 
doncs, és la que assenyalem a continuació:
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I.: Noms que fan referència als escaladors o a les persones

Són noms que fan referència als primers ascensionistes (els qui obren 
l’itinerari, o la comunitat escaladora, el bategen amb els seus noms, 
cognoms o malnoms, o amb una combinació de lletres d’aquests) 
(Anglada-Guillamon, Cervera-Raúl, Haus-Estrems, Lusilla, Sánchez-
Martínez), a la seva procedència, ja sigui geogràSca (Badalona, Bages, 
Hispano-Suecia^!, dels Igualadins, Vilanovins), o referida a l’entitat o grup 
excursionista del qual formen part (CAM^^, GEEB^,, GESAM^-, SAME^], 
STAE^*), o a persones, a manera d’homenatge o de dedicatòria (Eva Pretel, 
Jordi Matas, Lluís Creus, Pere Carner, Valentín Casanovas).

I.b Noms que fan referència a l’àmbit de l’escalada

Aquí trobem noms que fan referència a l’àmbit físic de l’escalada, on hi 
ha els referits a la conSguració, topograSa i morfologia de la paret (Del 
collet, Esperó nord-oest, Fissura est, Gran diedre, Xemeneia Vendrell^+), a 
l’activitat mateixa de l’escalada, com poden ser tècniques emprades o 
material utilitzat (Encastament^), L’escàrpia misteriosa,", Pitonisses,., 
Ramonage,!, Ràpel,^), al caràcter general de l’escalada en qüestió, segons 

^! Via oberta per una cordada formada per tres escaladors, dos espanyols i un suec.
^^ CAM: acrònim del Club Alpí Manresa.
^, GEEB: acrònim del Grup Especial d’Escalada de Badalona, secció del Centre 

Excursionista de Badalona.
^- GESAM: acrònim del Grup Especial de la Secció d’Alta Muntanya, secció del 

Centre Excursionista de Terrassa.
^] SAME: acrònim de la Secció d’Alta Muntanya i Escalada, secció de la Unió 

Excursionista de Catalunya.
^* STAE: acrònim de la Secció de Tècnica Alpina i Escalada, secció del Centre 

Excursionista Àliga, de Barcelona.
^+ Entre els escaladors que van obrir aquesta via hi havia en Jaume Vendrell. El seu 

cognom dóna nom a la xemeneia per on transcorre la ruta.
^) ib. nota !+.
," Escàrpia: clau utilitzat per assegurar-se quan s’escala. Avui dia estan en desús 

per l’aparició de materials més moderns.
,. Pitonissa: petit clau força utilitzat antigament a Montserrat per poder escalar 

murs verticals i llisos.
,! Ramonage: tècnica emprada per escalar xemeneies.
,^ ib. nota .*.
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la seva diScultat o a les particularitats del seu traçat (Per davant, Diagonal 
del vertigen, Directa, Normal, Original), els de caràcter expressiu i irònic 
relacionats amb l’agulla o roca que s’assoleix (Ara sí ara no,,, Arts eròtics,-, 
Atxís,], Cesària,*, Luxor,+), i els noms que fan referència a la dimensió 
intangible de l’escalada, al seu vocabulari especíSc, a la seva història i a 
la seva cultura (Acció directa,), Addicció vertical, Alpinistes urbans, Aún 
cabe otra-", Bon canto-.).

I.m Noms que fan referència a elements culturals i/o de lleure

Categoria on distingim entre els noms que fan referència a elements 
culturals en general, on trobem noms a#lusius a referents cinematogràScs 
i/o televisius (Acorralado, Barrio Sésamo, El último mohicano, Le 
llamaban Trinidad, Los lunes al sol), a referents musicals (Adagio, 
Agradable sobremesa con una japonesa-!, Els 9, principals, Guitarrista de 
la Fundación Tony Manero, Jimmy Jazz-^), a referents literaris (Alfanhuí, El 
sastrecillo valiente, Jabato, La historia interminable, Mafalda) i a referents 
gastronòmics (Fish&Chips, Flaons, Guateque, La paella, Orxata de Xufa), 
i els que fan referència a elements esportius (Athletic de Bilbao, Forat 
"+, Haka-,, Kung-Fu, Parapente), a jocs i/o a joguines (Espanta-sogres, 
Futbolín, Jaque mate, Jeroglí&c encantat, Io-io), i a marques i/o eslògans 
comercials (Fahrenheit, Fina y segura, Frigo, Herbalife, Hipercolor).

,, La via Ara sí ara no ascendeix el Cingle de Can Dubtes.
,- La via Arts eròtics ascendeix la Mamella.
,] La via Atxís ascendeix l’Agulla de la Grip.
,* La via Cesària ascendeix la Prenyada.
,+ La via Luxor ascendeix el Faraó.
,) La via Action Directe (en català Acció directe) va ser, i és, una famosa via d’escalada 

esportiva localitzada a la regió del Jura Franconià (Alemanya).
-" Referència irònica a l’excés de vies en determinades zones.
-. Referit a que a la via en qüestió hi ha bones preses que faciliten l’escalada.
-! Agradable sobremesa con una japonesa, cançó del grup musical KGB.
-^ Jimmy Jazz, cançó del grup musical be Clash.
-, Un haka és un ball tradicional d’origen maori. Actualment se sol veure abans de 

cada partit dels All Blacks, l’equip nacional de rugbi de Nova Zelanda.
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I.s Noms que fan referència a elements d’ordre físic del medi

Són tots aquells noms on l’escalador ha agafat com a referència elements 
que pertanyen majoritàriament al seu entorn físic, com són els a#lusius 
a fenòmens meteorològics (Agonia solar, Aire, A racer del mestral, Boira, 
Calda canicular), a referents astronòmics (Clar de Lluna, Eclipse, Estrella 
Polar, Júpiter, Lluna vagabunda Lluna), a fauna, Zora i vegetació, on 
distingim entre l’autòctona del massís de Montserrat (Aranyes penjants, 
Arítjol, Belladona, Bufo bufo--, El vesper), i l’a#lòctona (Camaleó, Guacamai, 
Husky, Insecte pal, Kocodrilo), i a referents geogràfics (Concòrdia, 
Formentera, Lapònia, Menorca, Odessa), fet que demostra, pel que fa 
als tres primers grups, que els escaladors no són aliens al medi on es 
desenvolupa l’escalada.

I.I Noms que fan referència a elements d’ordre humà

Categoria d’una gran signiScació, en la qual distingim entre els noms 
relacionats amb elements antropològics, entre els que hi ha els a#lusius 
a referents religiosos (Aigua ben-dita, Ave Maria Puríssima, El calvario 
del nazareno, El capricho de los Dioses, Jihad), a tribals i/o etnogràScs 
(Aleutes-], Arapahoe-*, El mescalero-+, Innu-), Orgull mapuche]"), o 
mitològics (Es&nx, Ícarus, In!amundo, Nimfes, Ondina].), o a#lusius a 
l’època en què es va obrir la via (Adeu Liceu]!, Apeles crack]^, Compact 

-- Bufo bufo: nom cientíSc del gripau comú.
-] Els aleutes o aleutians són una ètnia ameríndia natius d’Alaska.
-* Els arapahoe eren una tribu ameríndia originària de les terres dels estats actuals 

de Colorado i Wyoming des Estats Units.
-+ Els mescalero és una tribu ameríndia apatxe del centre-sud de Nou Mèxic.
-) Els innu són un grup de tribus índies que ocupen la major part de la península 

del Labrador, a Canadà.
]" Els maputxe (mapuche en llengua castellana) són una ètnia d’amerindis sud-

americans.
]. Una ondina és un ésser fabulós de la mitologia germànica.
]! Via que es va obrir el .)),, l’any es va produir l’incendi del Gran Teatre del Liceu.
]^ Via que es va obrir l’any .))*, quan el “Padre Apeles” era un personatge mediàtic 

i polèmica a les cadenes de televisió espanyoles.
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disc],, Enderrocs Bin Laden]-, La petita Omaira]]), o bé a una multiplicitat 
d’elements sociològics, entre els quals hi ha des de noms provocadors 
i/o irreverents (A dónde ostias putas vas, Aneu tots a prendre pel cul, A 
xupar-la, Collons de gos, La guarrona), als reivindicatius i/o asseveratius 
(Amnistia, Carpe diem, Cop de falç, Deixalles no gràcies, Desobediència), 
passant pels a#lusius a substàncies psicotròpiques, a begudes alcohòliques, 
i al seu consum (Aromes de Montserrat]*, Basuco]+, Crack]), Directe JB*", El 
vi fa sang i el Cardhu fa dur), o bé pels relacionats amb malalties físiques 
o mentals (A)lèrgia primaveral, El chancro*., Epicrisis*!, Erupció cutània, 
Hepatitis A).

I.{ Noms amb referents d’origen indeterminat o inclassi]cables

Com no podia ser d’una altra manera, quan es tracta d’ordenar un corpus 
amb -.],. noms sempre trobarem aquells sense un sentit aparent o 
aquells altres d’origen indeterminat i, consegüentment, inclassiScables 
(Arti(ac, Fun fune<e, Haki asak, Pachionsai, Prenees). Per esbrinar el seu 
signiScat hauríem de trobar la persona o persones que van batejar la via 

ouna comesa que es pot considerar pràcticament irrealitzable: de moltes 
rutes es desconeix la persona que les va obrir, o no se sap el veritable nom 
dels seus autors perquè només se’ls coneix pels seus malnoms, o fa anys 
que estan allunyats del món de l’escalada, o simplement han traspassat, 
entre moltes altres possibilitats.

], Via que es va obrir el .)+^, uns mesos després de la producció i comercialització 
del compact disc.

]- Via que es va obrir el !""., l’any que als Estats Units es van produir els atacs 
protagonitzats per membres de l’organització terrorista Al-Qaeda, liderada per Osama 
bin Laden.

]] Via que es va obrir l’any .)+], uns mesos després de la mort mediàtica de la 
nena colombians Omayra Sánchez Garzón a causa d’unes inundacions provocades 
per l’erupció del volcà Nevado del Ruiz, a Colòmbia.

]* Les Aromes de Montserrat és un licor d’herbes desti#lat de ^.° de graduació 
alcohòlica.

]+ El basuco és una droga elaborada amb la pasta base de la cocaïna.
]) El crack és una droga derivada de la cocaïna.
*" El Justerine & Brooks, més conegut com J&B, és un conegut whisky escocès.
*. El chancro és una malaltia de transmissió sexual.
*! La epícrisis (en llengua castellana) és el dictamen mèdic sobre la malaltia d’un 

pacient.
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L’àmplia consideració que hem dut a terme sobre les formes de denominar 
les vies d’escalada, i sobre la seva evolució tant a través del temps com de 
l’espai oper bé que amb una atenció primordial al massís de Montserrato, 
ens posa, en el moment d’assajar allò que podria ser la síntesi Snal de 
la reZexió duta a terme, davant una tessitura fonamental. Expressada 
en forma de pregunta, aquesta tessitura seria: ¿Sns a quin punt podem 
considerar l’arti&ci una forma globalment acceptable de “creació” (i de 

“recreació”) de topònims?
Entenem que la possible resposta a la pregunta no és fàcil, i que 

probablement no és aquest el lloc més adient oper la limitació de l’abast 
d’aquest articleo per a tractar de bastir-la sense caure en l’esquematisme. 
Tanmateix, tenint en compte que hem estat fent referència a un àmbit 
toponímic, com són els noms de les vies d’escalada, caracteritzat pel 
seu origen relativament recent, per la seva diversitat formal i pel seu 
gran dinamisme evolutiu, sí que ens sembla adient anotar una sèrie 
de “qüestions bàsiques”, derivades de la nostra anàlisi i que considerem 
directament vinculades amb la pregunta plantejada, que creiem prou 
signiScatives per a tenir en compte en el debat opresent i futuro sobre els 
noms, sobre la seva raó de ser i sobre la necessitat i sobre la conveniència 
d’intervenir-hi (o no) en la seva planiScació, en el seu ús i en la seva gestió. 
Són, resumidament, les següents:

- D’entrada, constatem la gran riquesa i “productivitat” d’aquest àmbit 
toponímic, que es veriSca amb caràcter general però que té a Montserrat 
una manifestació de primer ordre (i probablement amb un abast i unes 
repercussions que operen Sns i tot a escala mundial).

- Constatem, així mateix, la inequívoca conformació d’aquest àmbit 
com una modalitat especíSca del camp de la hodonímia; una modalitat 
ben individualitzada i plenament constituïda en el moment present, 
però dotada, també, d’un potencial de desenvolupament futur gens 
menyspreable.

- A banda l’interès que presenta l’àmbit de referència des del punt de 
vista estrictament lingüístic (tant per la seva intrínseca “receptivitat 
plurilingüística” oo capacitat d’esdevenir un ref lex de múltiples 
llengüeso com pel repte que representa, en diferents sentits, en el pla de 
la morfologia dels noms), cal fer notar en particular la transcendència oi 
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l’interès a nivell de recercao del seu vessant sociolingüístic. Un aspecte que, 
de fet, és indissociable d’una altra constatació elemental: la de que l’estudi 
d’aquest àmbit toponímic és inseparable de l’estudi dels comportaments 
i de les pautes culturals de la societat en què s’insereix.

- En un pla onomàstic més general convé no passar per alt, partint 
d’aquest àmbit toponímic com a exemple paradigmàtic, la importància 
i la transcendència de l’arti&ci (entès com a construcció nominativa 
basada en una lògica contraposada a la tinguda per més “comuna”, 

“habitual”, “tradicional” o “natural”) en la construcció de topònims: 
siguin, especíScament, noms de vies d’escalada o sigui qualsevol altre 
tipus de nom susceptible d’identiScar una realitat geogràSca o territorial.
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L’Indépendant catalan dels  

Pirineus Orientals:
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Esquitxos d’un altre temps

Avui, divendres ^" d’octubre de !"!", a sis hores de matí, he baixat 
com cada dia a corre-cuita l’escalera en busca del company (al sentit 
etimològic de la paraula), amb el qual comparteixo diàriament el pa i el 
cafè amb lletI: el diari L’Indépendant.

Diari històric del departament francès dels Pyrénées-Orientales, 
L’Indépendant! forma part de la meva família des de fa almenys cinc 
generacions: el meu pare, nascut l’any .)^-, sempre l’ha vist penjat de bon 
dematí a la bústia de la casa d’Illa. Ca la meva mare, eixida d’una masia 
de Sant Miquel de Llotes, l’Indépendant constituïa la lectura casolana 
dels meus avis, el Paul i la Simone Pagès. Quantes vegades he vist el 
padrí llegint l’/ind�p�ndén/ (s’havia catalanitzat el seu nom, prova de la 
completa integració del diari al món català) a la vora del foc, entre un got 
de vi negre del vinyot i un tall de socissot de xo’n Léon.

Me venen al cap aquests esquitxos d’un altre temps perquè la història 
de L’Indépendant va lligada a la memòria d’un país petit que, tocat 
d’amnèsia, va perdent les seves marques. Fer memòria és precisament una 
de les missions cabdals de qualsevol diari. Toca a l’autoproclamat journal 

. Aquesta comunicació va ser redactada més tard que el co#loqui de juny de !".) 
durant la qual va ser exposada, és la raó per la qual es trobaran moltes mencions dels 
anys !".) i !"!" (NdE).

! Quotidià de llengua francesa fundat el .er de gener de .+,] a Perpinyà, actualment 
publicat en els departaments francesos dels Pirineus-Orientals i de l’Auda en dues 
edicions distintes pel que fa les rúbriques locals.
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d’ici, («diari d’aquí») recordar la gent d’aquí i els noms amb els quals 
han batejat cada recó del territori^. Fa uns deu anys enrera vaig llegir a la 
rúbrica «Perpignan» de L’Indépendant un article que es titulava: «Du 
temps où le chemin de Neguebous n’était entouré que de jolis jardins…», 
Una foto representava en pla americà un home jove, de ^* anys, Marcel 
Marcenac, descendent d’una nissaga d’hortolans perpinyanesos, els 
braços oberts en forma de creu, lamentant-se agrament: «Je voulais 
rendre hommage aux anciens et à tous ceux qui ont connu ce chemin quand, 
à perte de vue, les champs s’étendaient […]. La voie rapide n’existait pas […]. 
Ce décor que j’ai connu petit me manque beaucoup». L’autora de l’article, 
signat VP-, conclou sobre aquesta nota pessimista: «Le nom même de 
Neguebous est de moins en moins usité. Et si le lotissement Desnoyés continue 
de croître, d’ici 9, ans, personne ne s’en souviendra plus».

Atzar d’un joc de paraules o presciència profètica? Aquest topònim 
que, tal com ho recalca la periodista al peu d’una segona i#lustració que 
representa una vista panoràmica del lloc, signiSca «le chemin où se noient 
les bœufs (traduction)», topa irònicament amb el cognom Desnoyés] 
que un esperit maligne podria, amb prou encert, apropar del sintagma 
francès des noyés («dels negats o ofegats»)! No hi ha cap dubte que el 
pròxim aiguat s’encarregui malauradament de recordar als habitants de 
la urbanització la signiScació d’aquest nom mig esborrat de la memòria 
co#lectiva.

Cinc anys més tard, m’ha sobtat més encara trobar al mig dels els 
anuncis immobiliaris de L’Indépendant aquest reclam: «Nouveau: Votre 
terrain à Argelès-sur-mer, Lotissement Chemin de Neguebous, unique, site 
exceptionnel à % km de la mer, entouré d’une pinède»*. Evocació d’un altre 
Neguebous, un jardí de les delícies rodejat d’un bosc de pins marítims, 

^ El !] de juny de !"") l’Indépendant va dedicar als topònims del departament dels 
Pirineus Orientals un suplement de vint pàgines, L’alamanach étymologique des noms 
de village en Pays catalan, que feia oSci de catàleg de l’exposició organitzada pel Consell 
GeneralI: «IAux origines des noms de village du Pays CatalanI». La presentació liminar 
del president del Consell General, Christian Bourquin, es titulavaI: «Un nom, c’est 
toute une identité...».

, Indép. dissabte !+/"!/!"").
- Probablement la periodista Valérie Pons.
] Joseph Desnoyés (.+*]-.)-*), metge i sindicalista agrícola rossellonès.
* Indép. diumenge !+/")/!".,.
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però promès algun dia a trobar-se enfonsat sota aquesta mateixa aigua 
on, no fa gaire, es negava el bèstia…

Temps fa que, passajant pel terme de la Quera amb el meu padrí, als 
límits municipals de Sant Miquel de Llotes i Bulaternera, ell m’ensenyava 
d’un gest ample el bosc de Can Grilló, on durant la guerra anava a replegar 
llenya, la vinya del Camp Gran que, més jove, llaurava, i l’encantador mas 
de les Ocelles, masia arruïnada a mig camí d’aquests dos llocs. Temps fa 
que, mà alçada, el Louis Prats, vell pastor del poble conZentí de Rigardà, 
ens dibuixava, davant l’amic Kader+ i mi mateix, meravellats, un rústic 
però precís esquema del Canigó on, al llarg de la seva vida, havia fet 
pasturar les ovelles.

Toponímia periodística

En aquests temps en què el català no se sent quasi bé més pels carrers ni 
pels camps de Rosselló i ConZent, és entre les pàgines de L’Indépendant, 
particularment a les rúbriques dels pobles, que trobo el rastre encara 
viu del patrimoni toponímic. Cada registre de la toponímia hi està 
àmpliament representat. Topònims majors de municipis, de comarques, 
zones i regions, però també microtopònims i noms especialitzats com 
hodònims, hidrònims, orònims, antropotopònims, hagiotopònims... 
Amb l’organització, l’estricta jerarquització de les seves pàgines i rúbriques, 
L’Indépendant compleix diàriament un paper pedagògic, i no només 
de cara a la població novament insta#lada al país, els pleonàsticament 
anomenats «nouveaux arrivants». De fet, la subdivisió de les planes en 
«Roussillon-Fenouillèdes, Vallespir, ConZent-Cerdagne-Capcir» remet 
als antics comtats)I. Sota cada secció comarcal consta el nom oScial (a 
vegades francesitzat o erròniament ortograSat) de la comuna esmentada. 
Molt sovint el cos de l’article redactat per un corresponsal local, a 
vegades el títol mateix, es refereixen a microtopònims d’ús freqüent que 
pertanyen en propi al municipi esmentat o que empren paraules catalanes 
lligades a una estructuració particular de l’hàbitat. La corresponsal de 

+ Abdelkader Belgherbi, mestre d’escola a Vinçà, conserva un enregistrament àudio 
d’aquest encontre amb Louis.

) A més de «Autour de Perpignan, Li$oral i Albères-Côte Vermeille», distincions 
modernes, sense cap fonament històric.
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Sant Miquel de Llotes, Claudine Tarrene-Fabresse, utilitza, per exemple, 
el terme veïnat per designar els múltiples nuclis de població d’aquest 
poblet dels Aspres.". Fet remarcable, algun corresponsal fa servir el 
gentilici català o occità dels habitants, de preferència al seu equivalent 
francès, prova del caràcter encara vigent d’aquest mode de designació 
tradicional i factor de perennitat en virtut del ben conegut adagi llatí 
scripta manent. Així descobrim al decurs de la lectura els ape#latius 

«Bompassenc, «Colliourenc», «Trouillassenc», «Palauenc», Sns i tot 
«Villelonguet» i «Molijaïres» (de Molig)... A la rúbrica Saint-Paul-de-
Fenouillet, ens assabentem d’una «Réunion des Santpanhols».!. 

L’Indépendant satisfà també la legítima curiositat d’una part del 
lectorat per l’origen i el signiScat dels topònims. Al costat d’alguna 
conferència o exposició tradicional sobre els noms de llocs.^, el diari ens 
informa també de l’organització puntual de passejades toponímiques, 
com la que l’autor d’aquest article va proposar, amb cert èxit, fa alguns 
anys a Vinçà: 

«Rando toponymique: de la tête aux pieds = Le service culturel de la ville a 
lancé la "re édition de la «Randonnée toponymique-», un concept original 
alliant activité physique et médiation culturelle sur un parcours pédestre d’une 
dizaine de kilomètres reliant la commune aux villages de la baronnie, Rigarda 
et Joch […]. Une cinquantaine de participants ont découvert l’origine des noms 

." Cf. in!a, «Buidatge toponímic»: !!/.!/!"!",p..^, Saint-Michel-de-Llotes: 
«L’ habitat de ce petit village est essentiellement composé de hameaux veïnats»; 
!*/../!"!",p. .! Saint-Michel-de-LlotesI: «Veïnat de Marsalet».

.. Indép. .!/."/!"!", p..!, Mosset: «trois campômois et deux Molijaïres. La forma 
francesa campômois (amb un accent circumZex ben estrany) alerta sobre el perill 
d’extinció dels gentilicis autòctons.

.! Indép. !"/./!".+. En aquest darrer cas de Santpanhols, el recurs a l’ape#latiu 
tradicional occità va motivat pel fet que remet a una associació de defensa del 
patrimoni. En canvi, no hi ha cap connotació folklòrica o cap intenció particular en 
l’ús, freqüent a les columnes del diari rossellonès, dels gentilicis en –enc, com banyulenc, 
ciprianenc, cabestanyenc, etc.

.^ Indép. !]/*/!""*: «Conférence sur les noms de lieu des GarrotxesI ». Indép. 
!]/*/!""*I: «I“Els noms de Tellet” dévoile l’histoire du village-». […] «-D’où viennent 
ces noms de communes comme Sorède ou Le Boulou? Que signi&e Taillet? Combien de fois 
s’est-on interrogé sur les les origines des noms de lieux ou de personnes proches? L’institut 
d’Estudis Catalans vient de publier un livre retraçant l’histoire des noms de Tellet. [...] 
Les auteurs, Jean Paul Escudero et Montserrat Cailà n’en sont pas à leur premier ouvrage, 
ils avaient déjà publié en %,,# l’histoire des noms de Reynès.».
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de lieux et lieux-dits du pays, au &l d’une randonnée agrémentée de nombreuses 
explications historiques, linguistiques, et d’anecdotes.».,.

Precisament, les pàgines dedicades als lleures, particularment al 
senderisme, conviden a gaudir, tot caminant, del patrimoni toponímic del 
país: el gust per la marxa i el descobriment de la riquesa toponímica d’un 
sector poden coincidir, i més encara en aquest temps de conSnaments 
successius deguts a la crisi sanitària.-.

Disbarats i deixadesa ]lològica

Malauradament, per bé que els mapes ofereixin una gran quantitat de 
noms de lloc, ho fan de manera més o menys encertada. La focalització 
sobre la microtoponímia evidencia al mateix temps una certa curiositat 
pels noms de llocs i un clar menyspreu. L’alteració de les formes, la 
ignorància de la norma ortogràSca, la falta d’afany per posar-hi remei, 
i#lustren àmpliament aquesta actitud despectiva per part dels usuaris 
del patrimoni toponímic. Trobem molt sovint a les columnes de 
L’Indépendant veritables disbarats. És així que la dinàmica associació 
dels residents del Cam de la Foun de Sant Cebrià multiplica els anuncis, 
reiterant una ortograSa particularment fantasiosa.]. Què direm d’aquest 
article del Soler que ens informa d’obres recents al rec de Les Fontetes: 
«Travaux: le ruisseau des Fontêtes a été élargi», repetint tres vegades més 
aquesta graSa errònia, probablement sota la mala inZuència de la «Têt» 
(riu Tet) veïna.

Més recentment, al domini occità, porta testimoni d’aquesta deixadesa 
Slològica la pàgina titulada «La boucle des Taïchous».*I: le Fenouillèdes.+, 

., Indép. !)/*/!"... Malauradament, aquesta «primera edició» fou també la 
darrera.

.- Cf. in!a, «Buidatge toponímic».

.] Indép., !]/./!"., «Saint-Cyprien: Pluie de fèves au Cam de la Foun»;.,/)/!"..: 
«Bonne humeur au Cam de la Foun;» !!/"./!".]: «Les Rois d’un jour du Cam de la 
Foun;» ]/."/!".: «Cabotage pour les residents du Cam de la Foun.» Cf. també Indép., 
^./+/!".*: «Ole<e-Évol. Repas convivial au Cams de Poujol.»

.* Cf. in!a, Buidatge toponímic. «Dimanche Balade. Fenouillèdes.»

.+ Lluís Basseda, Toponymie historique de Catalunya Nord, Terra Nostra, n. *^ 
a +", Prada, .))", § ]]^, p. ,],-,]-: «ICe<e région fut d’abord appelée le Fenolledès 
(Fenoledesio aux XIIe- XIIIe s.), comme ses voisines le Carcassès, le Narbonès, le Razès ou 
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rue du Figuera; Roc de las Cours, pic de Lazerou, Corbières, Canigou, 
Roc de l’Arque, St-Martin-de-Fenouillet (nom oScial), col de la Pierre 
Droite, Rivérole, Vignasse, la Bulasse, Feuilluns, Serre du Roc de Sant 
Canis et de la Devèse, col de la Peyre Drexo, pic du Géant.).

El cas de Felhuns, comuna del Fenolledès, és emblemàtic d’un 
procés de francesització dels noms de lloc al mateix temps que d’una 
clara indiferència de cara a la conservació i al respecte de les normes 
ortogràSques dels topònims vernaculars. En efecte, no fa un any, la 
comuna de Felluns ha cambiat de nom per petició pròpia, optant pel 
trigrama -ill, graSa francesa de la [λ] palatalI: ara es nomena Feuilluns!".

Fins fa poc, el malaguanyat «Courrier des lecteurs»!. s’hagués fet ressò 
d’aquest darrer cas, com ho feia de quant en quant algun lector, plantejant 
una qüestió toponímica, prova de la subsistència d’un cert interès del 
lectorat pels llocs de casa nostra. A vegades, aquesta curiositat queda 
conSrmada sota la ploma del corresponsal d’una localitat, com ara el de 
Latour de France que engormandeix el lector amb el títol «De Triniach 
à Latour» (^/!/!".)).

Una lectura acurada de les columnes del diari ens permet Sns i tot 
copsar una certa (i inquietant) tendència a pronunciar à la !ançaise els 
noms de pobles. Esmentarem, entre altres casos, aquestes ratlles extretes 
d’una rúbrica localI: «IIlle-sur-Têt. Insolite [...]. Des Ille’uminations pour 
les Orgues? Et si les Ille’uminations étaient l’une des bonnes idées enfantées 
par le con&nement ?-». En aquest exemple, el laboriós joc de paraules 
sobre Ille’uminations/illuminations («I i#luminacions»), convida en 
efecte a pronunciar [i(l)lyminasjõ] un sintagma que, normalment hauria 

comme d’autres regions catalanes-: le Gironès, le Ripollès, etc. Ces noms de contrées dérivent 
du nom de la ville principale avec le su.. Lat. d’appartenance -ensem, qui se réduit toujours 
à la &nale romane -ès. [...] Il serait préférable de rétablir Fenolledès.I»

.) Només el topònim Cauna del Moro escapa a la mala transcripció ortogràSca 
(Sxem-nos especialment en l’absència total dels dígrafs lh i nh, tan típics de l’occità, per 
transcriure els [λ] i [ɲ] palatals), a la francesització, o a la mera traducció en francès.

!" Journal O'ciel de la République Française, no ""-" du !+ février !"!", Ministère 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, décret 
no !"!"-.*- du !] février !"!" portant changement du nom de communes.

!. M’he adonat que, des de la batalla de l’Occitània (la imposició molt discutida del 
nom Occitanie a la regió administrativa) i l’allau de correu sobre aquest tema que va 
rebre l’Indépendant, aquesta rúbrica essencial a la respiració democràtica del perímetre 
de lectura del diari, s’ha encongit Sns a esdevenir avui dia purament testimonial.
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d’articular-se [iλəlyminasjõ], d’acord amb pronúncia [íλə] de Ille ( avui 
Ille-sur-Têt) transcripció administrativa però fonèticament idèntica del 
nom genuí Illa!!. En amunt, altres articles, més antics, conSrmen aquesta 
tendència a pronunciar malament els topònims majors: «Le jeu de dupe 
de Maître Gims à Fest’îlle»!^, títol on l’accent circumZex indica que s’ha 
de llegir Ille com el francès île [il] «illa». Altre exemple més poètic: 
«La poésie visuelle a son Ille (llegir [sɔnil] «la seva illa») […]. Pronúncia 
conSrmada unes ratlles més avall: «C’est le passeur d’une île à l’autre». 
Vet aquí perquè sobre la Plaça de la República, a Illa, al costat del forn 
de pa Croust’ille (nom que respecta la pronúncia correcta del topònim), 
trobàvem un restaurant avui desaparegut: L’id’ille, nom nascut d’un joc 
de paraules sobre el substantiu francès idylle [idil] «idi#li»!,. InZuència 
de Simone Hérault «La veu de la SNCF» que gratiSca el viatger esperant 
el tren de Vila!anca (perdó, [vilfrãʃdəcɔfl�]) d’un molt jacobí [ilsyrte]? 
Què direm del nom de la nova perruqueria formiguerenca: «Formiguères. 
Nouveau dans le commerce. Formig’hair» (Indép. !*/,/!".))...

Raons d’esperar

Afortunadament, en aquest ambient crepuscular, ens assabentem de 
quant en quant del naixement d’un micro-topònim en llengua vernacular. 
Ja fa deu anys, la crònica del poble muntanyenc dels Angles assenyalava 
la inauguració de «l’Era del Ramon à la jaça de Ganyada» (.^/)/!"."), 
manera elegant de retre homenatge a un vaquer força conegut i estimat 
en aquest corn del Capcir. Del ban de la plana, la pàgina «Forces vives, 
économie/emploi» ens proporcionava recentment un exemple urbà de 
neotoponímia: trobem a Perpinyà, al marge del barri de Sant Aciscle, un 
lloc “dalinià” de creació prou recent, «Le site du Centre del Mon (sic)» 
(.^/."/!"!"). 

Aquestes ve#leïtats d’identificació de nous espais a una cultura 
autòctona mitjançant la tria d’una denominació local, coincideixen amb 
una valorització cada vegada més evident de la proximitat, de l’autèntic, 

!! Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, Barcelona, IEC, !""*, p. *].
!^ Indép., !+/*/!".-, p. ,.
!, Més comprensible és el cartell d’un circ itinerant, doncs forester, que es produí 

a Illa/Ille un estiu: «Île sur Tet, du + au .! juillet, séances...»; Almenys, sense voler, 
han escrit correctament l’hidrònim Tet!
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dels productes i dels serveis «d’aquí»!-; tot plegat, evidencien un anhel 
de convivència, d’intercanvi, de caliu, que l’actual pandèmia fa més 
punyent encara. Tal com ho recalca la corresponsal de Sant Miquel 
de Llotes, l’indret (fr. «lieu-dit») és una referència compartida, un lloc 
comú, un punt de trobada: «IAvec la farouche volonté d’inscrire ce moment 
de convivialité dans la vie du village, la fête des voisins (annulée à cause de 
la pluie NdA) aura lieu ce vendredi, même lieu et même endroit. [...] Ce<e 
détermination à vouloir reporter ce<e soirée conviviale corrobore ce plaisir 
à être ensemble autour du Roc de Batre»!]. Sovint també el nom de lloc 
crista#litza un bon record, evoca un ambient festiu i frescal, un esmorzar 
entre amics a la vora d’una font. Un locus amœnus, tal com el canten els 
trobadors, un lloc a on s’està be, com a la font de Montesquiu d’Albera: 
«La fontaine perme<ait aux ouvriers comme aux bêtes de se désaltérer et de 
se ra!aîchir. Son nom Aquí estem be signi&e Ici on est bien. Bien au !ais, 
bien ensembleI»!*.

Necessitat d’un reconeixement institucional

El reconeixement institucional dels principals topònims, per fi 
correctament ortografiats, constituiria una «bona aportació a la 
normativització i a la normalització de la llengua catalana»!+. El 
tractament periodístic de l’orònim Canigó és d’aquet punt de vista 
força instructiu. A la portada de L’Indépendant del dilluns + d’abril 
de !".), llegim: «Canigou-: ils réclament l’accès aux voitures». Un any i 
mig més tard, el .^ d’octubre de !"!", a la mateixa i estratègica primera 
plana, L’Indépendant titula: «Sauvetage de nuit au Canigó», portada 
que acararem amb una altra de fa quasi deu anys abans: «Tout le 
département. La trobada del Canigò (sic)»!), on l’ús del topònim Canigó, 

!- Fixem-nos en l’ús cada vegada més freqüent en la premsa local i la publicitat 
d’expressió francesa de l’adverbi díctic català aquí al costat del francès ici: Cf. Indép. 
^/.!/!"!", p. .): «Corbières Salanque Méditerranée. Communauté de Communes. O 
aquí Friday. Pour un vendredi qui sourit à l’économie d’ici» (pàgina publicitària); Indép. 
!+/.!/!"!", p. .^: «Ici, on parle d’ici. France bleu» (pàgina publicitària).

!] Indép. ^"/"-/!".), p. .^, Saint-Michel-de-Llotes, article de Claudine Tarrene 
Fabresse.

!* Indép. )/../!"!", p. ), Montesquieu-des-Albères, article de Françoise Lefèbvre.
!+ Nomenclàtor toponímic, op. cit., p. * (presentació).
!) Indép. !./]/!".. (portada).



^].

Toponímia i premsa regional

amb ortograSa normativa (però amb la tradicional falta d’accentuació), 
constitueix encara un fet excepcional, lligat a una manifestació sentida 
com folklòrica o cultural. Corroborat per molts exemples recents, es nota 
doncs un progressiu respecte de la integritat ortogràSca del nom Canigó, 
muntanya sagrada dels catalans, com és ben sabut. Aquesta evolució 
positiva data del moment en què aquesta muntanya va rebre la unció de 
l’oScialitat republicana, mitjançant els organismes territorials que són 
el «Syndicat Mixte Canigó Grand site de France» i la «Communauté de 
communes Con(ent-Canigó»^". En aquest darrer cas, per exemple, el diari 
es veu obligat, per informar d’una sessió de treball, d’usar la denominació 
oScial: «Photovoltaïque, Plui, &nances: la rentrée pour Con(ent-Canigó 
[...] Les maires de la communauté de communes Con(ent-Canigó se sont 
réunis jeudi soir à Vinça pour le premier conseil communautaire depuis le 
vendredi "* juillet»^.. El tractament del nom Canigó a les columnes de 
L’Indépendant evidencia la necessitat de la creació d’una comissió oScial 
de toponímia, en el marc, per exemple, de l’OSci Públic de la Llengua 
Catalana, de manera a incentivar l’ús de la forma catalana dels noms 
de llocs per part dels poders públics. Però el pes de l’oScialitat o de la 
institucionalització és un ganivet a doble tall. El nom imposat, de fet, 
per la regió administrativa al territori català del Nord n’és la i#lustració 
més espectacular.

Catalunya del Nord o Occitània del Sud?

«Quin nom per Catalunya Nord» ? preguntava l’any .)+) Ramon Gual al 
començament del seu fascicle dedicat a la cartograSa nord catalana dels 
segles XVI a XX^!. Des de l’emergència del nom de regió «Occitanie», 

^" En canvi, el «Canton Canigou», creat el !! de març de !".-, ha conservat la graSa 
francesa amb el digrama ou ([u]), que remet a la pronúncia nord catalana [k�ni’�u]. La 

«Communauté de Communes Con(ent-Canigó», creada l’. de gener de !".-, era Sns fa 
poc presidida per l’actual primer ministre francès Jean Castex. S’ha fet camí des de fa 
deu anys enrere, quan L’Indepéndant, sobre el tema de la retolació bilingüe dels noms 
de pobles, es preguntava: «Le catalan sur la selle<e. Des panneaux illégaux?» (^/../!".", 
portada); «L’a'chage bilingue à l’entrée des villes bientôt illégal? [...] Motif invoqué par 
les juges: le respect du code de la route» (^/../!".", pàgina Eurorégion, p. .!).

^. Indép. ]/."/!".).
^! El nom de Catalunya Nord a la Cartogra&a dels Segles XVI a XX, Revista Terra 

Nostra, n° ]], Prada, .)+), p. ^.
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molt controvertit a la Cataluyna del Nord^^, l’ape#lació «Pays Catalan», 
clarament inspirada per l’equivalent basc («Pays basque»), guanya 
terreny. De fet, «Pays Catalan» es convida cada vegada més freqüentment 
a L’Indépendant, Sns i tot com a títol de portada: «Vendange en Pays 
catalan canicule et grand millésime»^,. Una pàgina titulada «Pays Catalan» 
posa cada dia de relleu, amb més o menys matèria o encert, l’actualitat 
especíSca del domini nord-català.

Aquesta pàgina «catalana» intenta òbviament fer contrapès a l’invasiu 
i impropi^- topònim «Occitanie» que Zoreix a cada cantó en terra catalana 
(retolació, senyalització, cartells sobredimensionats davant la façana dels 
instituts, o a les parades d’autobusos, a l’entrada dels pobles, a les obres 
subvencionades per la regió…) i, naturalment, en les pàgines, columnes, 
títols i subtítols de L’Indépendant. Florilegi recent: «Le meilleur escape 
game d’Occitanie est à Saleilles»^] (i.e. Salelles es troba en territori occità!); 
«Ille-sur-Têt: Dans le cadre des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes 
d’Occitanie, l’artiste Chantal Tomas a ouvert son univers»^*. Fins i tot el 
concepte d’Occitània nodreix l’esperit i el cosI: «Perpignan – Lycée Arago: 
action. L’Occitanie dans mon assie<e»^+. Un altre exemple al mig d’un 
formiguer: «De Port-Camargue à Cerbère. Des adaptations et évolutions 
pour les ports d’Occitanie à l’horizon %,8,». Last but not least, un avís 
publicitari al peu de portada de L’Indépendant proposa Cotlliure com a 
mostra de paisatge típicament occità! ^) Una cosa és certa: no caldrà pas 
esperar l’horitzó !"^" per assistir a l’esborrament deSnitiu del nom de 
Catalunya," d’aquest band de l’Albera.

^^ Com ho testimonia l’allau de coreu rebut per la redacció de l’Indépendant abans 
i després de l’oScialització del nom de regió «Occitanie /Pyrénées-MéditerranéeI» el 
!+ de setembre !".].

^, Indép.."/."/!"!".
^- Excepte pel que fa al territori occità del Fenolledès.
^] Indép. !+/."/!"!".
^* Indép. !,/."/!"!".
^+ Indép.."/."/!"!".
^) També Indép. !^/../!"!", p..": «Collioure [ ...] phare de l’Occitanie» (declaració 

d’una comissió d’elegits municipals...).
," Les mencions de Catalunya per designar el territori de Catalunya del Nord 

escassegen a les columnes de l’Indépendant, Cf. «Buidatge toponímic»: ̂ "/."/!"!",+ 
Pays catalan: «d’autres projets liés à la Catalogne […] bien au-delà de ses !ontières 
naturelles» (autor de l’article: Denis Dupont).
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Mitjançant l’exemple del diari L’Indépendant catalan dels Pirineus-
Orientals, aquest modest article i el buidatge que l’acompanya només 
pretenen cridar l’atenció dels estudiosos sobre l’interès que presenta la 
presa en consideració de la premsa local a S de valorar la coneixença, 
la vigència, l’ús social i l’evolució dels topònims en un moment precís 
i dintre d’un espai deSnit. A més, la taxa de freqüència i la qualitat de 
la utilització dels noms de llocs autòctons pot ser un dels elements 
susceptibles de donar una indicació sobre la salut de la llengua vernacla 
i el grau d’adhesió de la població a la cultura històrica d’un territori, 
com ara la Catalunya del Nord o el departament occità de l’Aud. Al cap 
i a la S, L’Indépendant forma part de l’important i rica documentació 
històrica que, des de l’Edat Mitjana, constitueix un fons inestimable 
d’informacions i de dades sobre la toponímia nord catalana.

El buidatge toponímic a través de les columnes del diari L’Indépendant 
que publiquem més avall a tall de mostra, abraça un període de dos 
mesos,.. Més precisament del divendres ̂ " d’octubre de !"!", primer dia 
del segon conSnament decretat per l’Estat francès, Sns al .- de desembre 
de !"!", últim dia. Aquest treball proposa un intent de classiScació, 
un esbós de catalogació poc satisfactori, que demana segurament ser 
millorat.

Fet interessant, davant l’encongiment del perímetre de desplaçament 
a un quilòmetre a l’entorn dels nuclis d’habitació i la seva limitació a 
una hora,!, L’Indépendant va incitar els co#laboradors locals a enfocar els 
articles sobre la descoberta del patrimoni natural i bastit, sota la rúbrica 
efímera «" km autour de chez vousI». En aquests articles-passejades, que 
constitueixen una mena de subgènere periodístic de circumstància, les 
indicacions toponímiques, únics veritables punts de referència, hi són 
freqüents. Exemplars d’aquest enfocament em semblen els articles de 
Claudine Tarrene-Fabresse i d’Hélène Belbeze, respectivament titulats 
«Una passejada (*),^ à la porte des Aspres» (!*/../!"!"), i «Promenade 

,. Amb alguna escassa excepció, motivada per l’interès de l’ocurrència.
,! A partir del !+ de novembre, la limitació va passar d’un a vint quilòmetres i a 

tres hores a l’entorn del domicili (cf. article de l’Indépendant, !)/../!"!", p. .^ - Hélène 
Belbeze).

,^ L’asterisc remet a la traducció («promenade») en nota.
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vers le moulin de notre enfance» (!)/../!"!"). Aquestes produccions 
«Ide conSnamentI» que ofereixen una descoberta del país a la lupa 
es mereixien un tractament especial: he agrupat les presentacions 
esquemàtiques de cada u dels articles publicats sota el títol «" km autour 
de chez vous», un apartat especíSc Per S, he dedicat una secció particular 
al buidatge de dos articles de la rúbrica hebdomadària «Dimanche 
Balade», que presenten, amb mapa afegit, una excursió pel ConZent i 
una altra pel Fenolledès.

Abreviatures: P. portada; R. rúbrica; T. Títol; ST. Subtítol o entrada; 
IT. inter-títol; A. cors de l’article; I. i#lustració (fotografia, imatge, 
esquema); M. mapa, pla; Ll. llegenda; Pub. publicació publicitària.,,

Regió administrativa (Occitanie):
.]/,/!"!",!. T Occitanie Ils sont venus se conSner en Occitanie I. Zoom 

Évolution des populations en Occitanie; !^/../!"!",.", Collioure T. 
La ville candidate au label Petites cités de caractère A. “perle de la 
Côte Vermeille, phare de l’Occitanie [...]. L’équipe municipale a décidé 
d’être candidate au réseau Petites cité de caractère aSn d’obtenir un 
label qui correspond à son identité”; !+/../!"!", P. Coronavirus P.-OI: 
les plus épargnés d’Occitanie - Pays catalan coronavirus T. Les P.-O. 
deviennent le département le moins touché d’Occitanie A. “Autant 
de données qui, cumulées, font aujourd’hui du département celui 
qui aeche «I les meilleurs taux d’OccitanieI» se réjouit le préfet 
Étienne Stoskopf [...]. Et le représentant de l’État en terre catalane de 
prévenir...”; +/.!/!"!", Aude et P.O T. Le groupe automobile Scala 
grandit en Occitanie,-.

Catalunya / Catalogne: ^"/."/!"!",+ Pays catalan -voyages- A . 
“Aujourd’hui le youtubeur travaille sur d’autres projets liés à la 
Catalogne, ses sites connus et plus conSdentiels, ses hommes et ses 

,, Per no carregar visualment la lectura, s’han conservat els caràcters en rodona 
(NdE).

,- ST. Le groupe […] qui va passer de trois à sept sites d’implantation en Occitanie; 
A. Distributeur automobile multimarque, le groupe Scala est présent dans la cité 
ariégeoise de Pamiers, où il a son siège, ainsi qu’à Perpignan et à Narbonne […]. Il s’agit 
des points de vente Volkswagen à Auch (^!), à Saint-Gaudens (^.) et à Lannemezan 
(]-), ainsi que du site Audi de Tarbes (]-). 
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femmes qui y vivent, pour promouvoir et faire connaître les plus beaux 
atours du territoire bien au-delà de ses frontières naturelles” (Denis 
Dupont).

Pays catalan0: ]/."/!".) P Vendange en Pays catalan canicule et grand 
millésime (gran titular); ̂ "/."/!"!",+ Pays catalan -voyages- T. Dylan 
Bibi, le You Tuber, Slme et promeut le Pays catalan ST. Et le Pays 
Catalan est une des ces sources d’inspiration A. De retour en France, 
à cheval entre le Pays Basque et son Pays Catalan, il se penche sur 
les sites locaux; */.!/!"!",., Osséja I. (pancarta) Osseja (a sota la 
pancarta, un rètol més petit, amb un escut català) en pays CATALAN 
Ll. Trois panneaux en pays catalan ont été posés aux didérentes entrées 
du village A. Panneaux En pays catalan (!x),]; +/.!/!"!",* Pub. Le 
Pays Catalan Grandeur Nature.

Departament: !+/../!"!" Pays catalan/coronavirus T. Les P.-O.,* 
deviennent le département le moins touché d’Occitanie.

Comarca: ./.!/!"!",.. Pézilla-la-Rivière A. Sapeurs pompiers du Riberal; 
!/.!/!"!",.^ Pub. Les Halles du Ribéral Super U Ille-sur Têt.

Zona industrial / comercial: )/../!"!",.. Céret T. Déchets de chasseI: 
une fosse d’équarrissage à Tech Ulrich A. au niveau de la Zone Tech 
Ulrich.

Comunitat de municipis: .!/../!"!" ConZent-Cerdagne-Capcir T. 
Amélioration de l’habitat en ConZent Canigó A. l’amélioration de 
l’habitat sur les communes du ConZent Canigó; -/.!/!"!",.) Conat-
Betllans ST. La communauté de communes Conf lent-Canigó; 
!./.!/!"!",.) ConZent-Cerdagne-Capcir T. La com com ConZent-
Canigó odre un mois de loyer à ses commerçants.

Sindicat intercomunal: !)/../!"!",.- ConZent-Cerdagne-Capcir A. le 
syndicat mixte Canigo (sic) grand site.

Municipi: )/../!"!",.^ Corneilla-de-ConZent A. “Dans le ConZent, 
des jeunes hommes de la grande famille Paris, Sers de porter ce 
patronyme identique à celui de la capitale française, sont partís au 
combat insouciants et heureux de servir la nation. [...] ils résidaient 

,] «“Ces panneaux sont gage d’appartenance au territoire en soutenant un ancrage 
territorial et historique. Ils contribuent à renforcer la cohésion entre les habitants, sans 
considération d’origines, tout en envoyant aux visiteurs un signe de convivialité“, a 
expliqué le maire, Roger Ciurana».

,* P.-O.: Pyrénées-Orientales.
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dans le massif du Canigou, à Corneilla-de-Conf lent et Sahorre-
Torrent. D’autres jeunes des P.-O., porteurs du patronyme Paris, ont 
contribué aussi à l’edort de guerreI: ils habitaient Perpignan, Saint-
Paul-de-Fenouillet, Maury, Saint-Estève. Tous ne sont pas revenus”; 
)/../!"!",.^ Palau-de-Cerdagne T. Sorcières à Palau en Cerdagne 
A. Berenguera de Palau, Guillelma de Llívia, Berenguera Alberta de 
Bolvir, Bartumeua Cerdana de Ger, Roca de Meranges; !./../!"!",.! 
Opoul-Périllos T. «A Òpol, parlem català»; passim.

Barri: !"/../!"!",.^ Céret A. “les logements étudiants, prévus à 
l’origine sur le quartier de la gare, devraient également basculer sur 
Nogarède. [...] Et nous allons réduire l’emprise (urbanistique, ndlr) 
sur Nogarède”; !] .! !"!",! Pays catalan T. Feu d’habitation dans le 
quartier Las Cobas.

Urbanització: ̂ "/."/!"!",+ Pays catalan Pub. Tautavel “Domaine Terre 
Rouge Travaux en cours Terrains à bâtir”; .-/../!"!",.. Pézilla-la-
Rivière A. “projet de lotissement comunal Al Vinyer (route d’Estagel)”; 
!./../!"!",.] Entre Codalet et Ria-Sirach A. “Le secteur de Saint-
Jean, le lotissement de la Llitera et celui de la Ribere$e comptent plus 
de soixante-dix maisons”; ^/.!/!"!",.^ Ille-sur Têt T. La ZAC de la 
Caseta en expansion.

hodònim: !-/../!"!",* Pays catalan - faits divers – Villeneuve-la-Rivière 
A. une violente collision est survenue hier vers .,h !" entre une voiture 
et une moto, au croisement des départementales ]., et .A, à hauteur 
du lieu-dit Les Quatre Chemins; ./../!"!", Ria-Sirach A. “Emprunter 
ensuite au bout d’un kilomètre environ d’un chemin dit du Pin du roi 
au milieu des bois qui plonge vers Ria-Sirach”; -/../!"!",..Tressere 
A. rue Pla del Rey; !^/../!"!",., Matemale A. chemin du Castell; 
!]/../!"!",.. Ille-sur-Têt T. Maurice Thibaut mémoire de la rue 
de la Parayre ST. Pour la rue de la Parayre il est loin le temps des 
drapiers, au tournant du XVe siècle A. “«ILa rue de la Parayre formait 
le quarter industriel des marchands de drapsI» Soulignent Émile et 
Léon Delonca dans la monographie Un village en Roussillon Ille-sur-
Têt”,+; !]/../!"!",." Sainte-Marie-la-Mer T. Faire de l’avenue des 

,+ Émile et Léon Delonca, Un village en Roussillon :Illa, terra de Rosselló, Perpignan, 
Imprimerie du Midi, .),*. Reed. !"". sota el títol: Un village en Roussillon, Ille-sur-Têt, 
Paris, Le Livre d’histoire, coll. Monographies des villes et villages de France, !""..
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Marendes,) la vitrine de la station; !)/../!"!",.^ Corneilla -del-Vercol 
T. La vie reprend au mail-" de l’AspreI; +/.!/!"!",., Eus A. Carrer del 
Moli de l’oli; ."/.!/!"!",.] Los Masos T Les habitants de la traverse 
dans l’obscurité A “les habitants de la traverse de Los Masos ont vécu 
une aventure peu ordinaire”; .!/.!/!"!" Ille-sur-Têt “au !^ carrer de 
la Muralla (derrière le point chaud du Foirail)”; .,/.!/!"!",.^ Albères-
Côte vermeille-Illibéris A. “À Villelongue-dels-Monts, les travaux se 
déroulent dans la rue Cami-del-Vilar; .-/.!/!"!",.- Reynès A. “si l’on 
souhaite emprunter le chemin ancestral récemment réhabilité pour 
aller de Reynès à Maçanet de Cabrenys...”-..

Plaça-!: .^/../!"!"; Ille-sur-Têt La place del Ram, l’empreinte de 
l’histoire; .-/../!"!",.. Tressere A. plaça Nova; !"/../!"!",.^ Prats-
de-Mollo-La Preste T. Les échos du Firal; !]/../!"!",.. Ille-sur-Têt A. 
place Saint-Jacques [à Ille ce$e place est habituellement nommée la 
placeta -NdA-]; ̂ /.!/!"!", .^ Opoul-Périllos A. Place de l’olivier; ̂ "/../ 
!"!",.. Opoul-Périllos T. Supplique pour admirer la Place de la Toue-^ 
ST. “La place de la Toue est un lieu emblématique du village. Retour 
sur son histoire” IT. Le point d’eau principal du village A. “La place 
de la Toue, c’est le lieu de vie par excellence d’Opoul [...] «IToueI» en 
vieux catalan veut dire fossé.

font (hidrònim): )/../!"!",) Montesquieu-des-Albères T. «IAquí estem 
beI», un coin mythique du village ST. La Fontaine et le petit pont 

,) Marenda: Maresma; regió costera de la mar (Rosselló) […] Banyuls de la 
Marenda, Cotlliure de la Marenda (Diccionari català-valencià-Balear).

-" Mail: «Nom, dans quelques villes, de la promenade publique où l’on jouait 
autrefois au mail, ou des rues sur un ancien jeu de mail, Rue du mail à Paris.» (Li$ré, 
art. Mail). El nom de passejada em semblaria més encertat, tractant-se del territori 
català i de l’Aspre.

-. «I[…] Les commentaires transmis à Montserrat Escudero, cheville ouvrière 
de ce cami (sic) et coordinatrice de la commission extramunicipale initiée sous la 
municipalité précédente, sont élogieux et reconnaissants […] Le circuit est superbe, 
toujours sur des sentiers, la signalisation avec les panneaux et les balises est très 
correcte côté français. Elle manque un peu de précision sur l’autre versant. […] En 
tout cas, je suis agréablement surprise par ce sentier réhabilité. Il faut le valoriser et 
en parler.»

-! Trobem també de quant en quant menció d’una placeta o Sns i tot d’un corn, com 
ara «Al corn d’en Parès» (Cantó o Corn d’en Perers), a Clairà.

-^ Lluís Basseda, op. cit., p. .")I: «On trouve en Catalunya l’appell. vx cat. Toa-Tou 
= fossé de fortiScation» (“Toha”, Òpol, XVe siècle, v. § ^+^)».
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ont a$iré des générations de Montesquivains A. “Il existe un lieu 
mythique qui a rassemblé toutes les générations depuis tres longtemps 
[...] la fontaine qui a été construite en .)-" sur l’emplacement d’une 
source [...]. Son nom Aquí estem be signife Ici on est bien. Bien au 
frais, bien ensemble. Et ce lieu agréable a continué à a$irer les jeunes 
habitants, leurs familles et les vacanciers.” IT. Dans la mémoire de 
toutes les générations I../Ll. La Fontaine «IAquí estem beI» et le petit 
pont, décrits par Jean Pierre Mas (article signé Françoise Lefèbvre); 
!]/../!"!" Grandeur nature. Environnement. Montagne. A. la source 
de la Perdrix; ^"/../!"!",.. Opoul-Périllos A. La Fontaine Saint-
Sauveur, encore visible aujourd’hui; .-/.!/!"!",.- Reynès A. fontaine 
de Les Salines.

Rentador: ]/../!"!",.. Maureillas-Las Illas T. «C’est mon patrimoine» 
au Sl de l’eau I./Ll. “Les enfants testent leurs bateaux dans l’ancien 
lavoir Pas del Rec”.

Cimentiri: !/../!"!" Ille-sur Têt, avis de décés, cimetière Las 
Castillounes.

Llogaret / veïnat: ^"/."/!"!",+ Pays catalan -voyages- A . “«I J’ai 
découvert le site de Comes tout à côté du village d’Eus, poursuit Dylan, 
et là j’ai rencontré un home extraordinaire [Michel, le berger] Sn 
connaisseur de l’histoire locale et de sa géographieI»”; ./../!"!", Ria-
Sirach T. À la découverte d’une balade automnale culturelle à Llugols 
A. bienvenue au hameau de Llugols IT. Le nom de Llugola apparaît 
pour la première fois en )**; !*/../!"!",.! Saint-Michel-de-Llotes A. 
Veïnat de Marsalet; !!/.!/!"!",.^, Saint-Michel-de-Llotes A. L’ habitat 
de ce petit village est essentiellement composé de hameaux veïnats. 

Casa: !)/."/!"!",.) Sainte-Léocadie ST. Le clos Cal Mateu a rendu 
sa récolte automnale; ./.!/!"!",.^ Céret A. “De son côté, l’éleveur 
cérétan de porcs, Manu Jacomet «ICan ManelI» a mis tout son savoir-
faire dans la confection d’un pâté de campagne et d’une susisse sèche 
de ses bêtes élevées en plein air du côté du riu Cerdà”; */.!/!"!",".^ 
A. Après les années .)]", Roger et sa famille avaient acheté la grande 
maison de l’ancienne famille Delcasso A Cal Magre.

Mas: )/../!"!",), Montesquieu des Albères T. (Commerces et 
producteurs d’ici) Les services du mas Rous; !]/../!"!",.. Ille-sur-
Têt T. Mas Guichou; .-/.!/!"!", .- Reynès A. Mas Patau.
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Edi,ci: .^/."/!"!" P. Le succés du Centre del Mon (sic); !./../!"!",.! 
Ille-sur-Têt ST. le théâtre de La Fabrica; .!/.!/ !"!",) Perpignan Faits 
divers T. Une «IcannabicultureI» débusquée aux HLM Les Pêchers.

Monument, edi,ci històric: .)/../!"!",) Collioure T. Le moulin de la 
Cortina vole de ses propres ailes A. Le saviez-vous ? Le moulin de la 
Cortina doit son nom au lieu-dit Cortines sur lequel il a été édiSé. [...] 
Les amis du moulin se démènent pour donner vie à ce$e magniSque 
pépite culturelle qui excite les sens gustatifs en proposant l’huile 
d’olive de Collioure; !"/../!"!",.^ Corsavy T. Des travaux à la tour 
de Batère; ^"/../!"!",..Opoul-Périllos A. Château de Salvaterra; 
*/.!/!"!",., Égat T. Balade jusqu’à la tour dels Moros au sommet du 
village Ll. Un toponyme anachronique puisque la tour des Moros ne 
doit rien aux Arabes.

Megàlit: ./.!/!"!",.^ Taillet A. «ICaixa del Camp de l’ObraI». 
Refugi: !]/../!"!" Grandeur nature. Environnement. Montagne. A. 

“Chaque année depuis , , - ans, bomas Dulac, le gardien du refugi 
des Cortalets. Descend de l’eau issue de la source de la Perdrix pour 
en faire de la bière. Une sorce située au-dessus de l’estanyol au pied 
du Canigó.” (Philippe Comas);.-/.!/!"!", .- Reynès A. Refugi de Les 
Salines.

Comerç / empresa / explotació / ,ncaI: )/../!"!" Prats-de-Mollo-La 
Preste T. Les commerçants se mobilisent / Commerces et producteurs 
d’ici (macaron bleu) “il est possible de commander des repas à 
domicile auprès de Sant-Salvador Cédric Gaudin traiteur”; .!/.!/!"!", 
.- buir T. Marché de Noël à Las Collas A. Au château Las Collas; 
.,/.!/!"!", .^ Banyuls-sur-Mer T. Les oliveraies de la BaillauryI: 
une belle récolte mise en bouteille A. “Olivier Borrat, propriétaire 
et exploitant des Oliveraies de la Baillaury; .,/.!/!"!", - T. Centre 
commercial Salanca.

hagiotopònim (església, capella, oratori)I: !"/)/!"!" ConZent A. 
Chapelle Sainte Marguerite; ,/."/!"!",." Saint-Estève A. “L’église 
Saint Etienne, érigée en ."-" dans le style roman va être mise en 
valeur par didérents travaux”; .!/."/!"!",.! Eus T. Des aménagements 
pour la chapelle Saint-Étienne à Comes A. La reproduction de la 
statue de saint Étienne, saint protecteur du hameau [de Comes], 
sera placée dans le chœur; ./../!"!", Ria-Sirach A. La chapelle 
Saint-Christophe [...] l’Association Saint-Christophe de Llugols [...] 



^*"

!"#$%& '()*+%)

l’oratoire Saint-Sébastien; !^/../!"!",., Matemale T. San (sic) Pere 
vell, un monument atypique témoin du passé A. “l’oratoire San (sic) 
Pere vell, saint Pierre vieux [...] la chapelle Notre-Dame de Villeneuve 
[...] le monument de Sant Pere vell; ./.!/!"!",.^ Taillet T. Un village, 
une histoire à découvrir A. “Taillet [...] arbore juste sa belle chapelle 
Notre-Dame de la Roure (noteI: La majorité des historiens, Cazes, 
Alart, emploient le féminin pour désigner le hameau et la chapelle, 
PonsichI: Sancta Maria de Ruyra .!!+, «Iloco dicto la roura (capbreu 
Vallbona .])-)I»; */.!/!"!",., Égat A. “jusqu’à la Révolution française, 
il relevait du monastère de Sant Martí del Canigó C. Santa Margarita 
de Nabilles; .^/.!/!"!",!. Saint-Laurent-de-Cerdans A. La chapelle 
de la Sort; !^/.!/!"!",.- Port-Vendres T. Une crèche en l’église Notre-
Dame-de-bonne-nouvelle; !^/.!/!"!",.- Argelès-sur Mer T. Route 
Notre-Dame-de-VieI: encore des travauxI; ^./.!/!"!",." Rivesaltes 
T. IL était une fois… l’église Saint-André du Cimetière A. “Comme 
le rappelle une plaque$e dont le titre est «IÉglise Saint-André du 
cimetièreI»” -,(Robert Jobe).

Orònim: .*/."/!"!",.^ Céret A. “La balade en montagne aurait pu très 
mal se terminer pour une maman et ses , enfants [...] Partis rejoindre 
le sommet du pic de Garces (qui culmine à ]*- mètres d’altitude) 
et dont le promontoire odre une vue imprenable sur la plaine du 
Vallespir, le massif des Albères et du Canigó...”; !]/../!"!" Grandeur 
nature. Environnement. Montagne. T. Quand l’eau du célèbre Canigó 
se transforme en bière; !)/../!"!",* Pays Catalan -faits divers- T. 
Bloqués de nuit à !+"" mètres au Carlit, trois jeunes secourus par les 
gendarmes; -/../!"!",) Argelès-sur-Mer T. Un requin-pélerin de !"" 
kg relâché aux criques de Porteils; -/../!"!",." Ille-sur-Têt T. Canigó 
grand site porte une dynamique; ."/../!"!",.- Eus T. Vérola bergère 
d’Eus, de Roque Jalère à la capitale; .^/."/!"!" P. (gros titre) Sauvetage 
de nuit au Canigó; ,/.!/!"!",., Pézilla-la-Rivière T. La balade des 
deux ravins A. “On connaît bien, dans le village, les ravins du clot d’en 
Godail et le plus récent, la déviation de la Berne”; .-/.!/!"!", .- Reynès 

-, Géraldine Mallet, Églises romanes oubliées du Roussillon, Montpellier, Les Presses 
du Languedoc, !""^, p. )!, assenyala entre parèntesis el nom genuí de l’ediSci: Sant 
Andreu. Aquesta pràctica hauria de ser la regla.
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A. Roc del Pou, crête de Pera bassa; !"/.!/!"!",- Faits divers T. Un 
Audois de ^^ ans chute sur .-" mètres en montant au Canigó.

Hidrònim (riu, rec, pantà): !)/."/!"!",.] Terrats A. au niveau du gué 
de la rivière Canterrane; !*/../!"!",.- ConZent-Cerdagne-Capcir ST. 
Barrage des Bouillouses I./Ll. (sobre una foto antiga «IBarrage de La 
Bouillouse-- (Pyr.-O.)I»; ./.!/!"!",.^ Céret A. riu Cerdà.

Microtopònim / indret: .+/../!"!",., Prats de Mollo-La Preste T. Au 
bois de Boulogne et au Martinet A. “dans le bois de «IBoulogneI»”, le 
mas en ruine du Martinet; !)/../!"!",.- ConZent-Cerdagne-Capcir 
T. Le site minier de la Pinouse cristallisé dans son écrin montagnard; 
!)/../!"!",.! Estagel A. “Sur les hauteurs d’Estagel, au détour d’un 
chemin de terre et de pierres, au lie-dit «Ile MoulaI» [...] En edet, il y 
a quarante ans, il qui$e l’Education nationale pour vivre sa passion. 
À l’époque d’ailleurs, le correspondant local, Jean-Claude Garrigue 
avait rédigé un tres bel article inspiré, sur son activité qui débutait 
«ILe chevrier du Rec de Fourtou. Il y était alors qusetion du retour 
aux sources pour cet enfant du villageI»” I. Page de l’Indépendant 
avec l’article intitulé Le chevrier du Rec den (sic) Fourtou; ,/.!/ !"!",.. 
Rivesaltes T. Si Tura m’était conté ST. Ce$e cité disparue faisait face 
à Rivesaltes A. “Il est des noms qui appellent et qui peuvent rester 
longtemps cachés dans la mémoire. Il en est un qui a accompagné mon 
enfance et qui a jailli de sa boîte aujourd’hui; C’est Tura [...]. Deux 
pans de murs se dressent toujours à Les parets d’En Burrut”; +/.!/!"!", 
* Perpignan ST. Campo santo; .^/.!/!"!", .+ Opoul-Perillos “l’ancien 
chemin rural d’Opoul à Fitou, desservant les lieux-dits Lo Pla, Los 
clots Roig, Las bignes Bay, Bignes d’Abay, Los Blacassa et Las Gardis; 
.-/.!/!"!", .- Reynès T. En chemin de Castell à Castell.

Gentilici: .!/."/!"!",.! Mosset A. trois campômois et deux Molijaïres; 
+/../!"!",* Bompas A. “très motivée [...] aSn d’améliorer le quotidien 
des Bompassencs” (le maire); +/../ !"!",.. Villelongue-de-la-Salanque 
T. Culture et patrimoine villelonguet en balade à Caunes-Minervois; 
)/../!"!",.^ Palau-de-Cerdagne une sorcière palauenca; .-/../!"!",.. 
Collioure T. «Je suis le maire de tous les Colliourencs»; Le satellite 

-- Lluís Basseda, op. cit., § ,!+, p. ^"^I: La Bollosa était le premier et le plus grand 
étang […]. Commre il y avait plusieurs autres étangs successifs […] on a désigné 
l’ensemble par le pluriel Les Bolloses.
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Taranis est un peu colliourenc; .-/../!"!",.. Trouillas T. Christine 
Tournier est la nouvelle correspondante A. «Catalane de naissance 
et Trouillassenque depuis ^* ans, je suis passionnée par mon village 
[...] les activités des Trouillassencs»; .)/../!"!",) Collioure A. “son 
site (le moulin de la Cortina -NdA) est aussi le point de rencontre 
de randonneurs, turistes et Colliourencs qui,le temps d’une pause, 
aiment échanger ou partager convivialité et déjeuner”; !)/../!"!",.! 
Saint-Féliu-d’Avall la population félicienne; !)/../!"!",.! Saint-Féliu-
d’Avall la population félicienne; -/.!/!"!",! Pays Catalan T. Audrey 
Fleurot et Arnaud Ducret , nouveaux colliourencs; Saint-Cyprien T. 
+/.!/!"!",) Saint-Cyprien T. Les illuminations de Noël font scintiller 
les nuits cyprianenques; !!/.!/!"!",.^ Saint-Michel-de-Llotes A. Un 
jeune Saint-Michelois, La population saint-micheloise; !^/.!/!"!",.*, 
Montner T. Un cadeau pour tous les petits Montnérois; !+/.!/!"!",.] 
Los Masos T. «El tió de Nadal» expliqué aux Masois. 

Associació, institucióI: .!/."/!"!",.! Mosset T. L’Association sportive 
de la Castellane fourmille de projets; !)/."/!"!",.* Le Boulou T. Un 
nouveau départ pour les Vigatanes del Volo (sic) ST. Vigatanes del 
Volo (sic); ̂ "/../!"!",.^ Saint-Laurent-de-Cerdans T. Les «Amics de 
Sant Aniol», A. “Le !" novembre !"!", cela fait exactament dix ans 
que l’Association transfrontalière Amics de Sant Aniol d’Aguja s’est 
oeciellement constituée lors d’uns assemblée célébrée à l’intérieur 
même de la petite église de Sant Aniol; */.!/!"!",.^ Codalet T. La 
Font del gat intervientI: circulation coupée; +/.!/!"!",., Catllar T. 
Avec «IEls amics de CatllàI» A. L’association Els Amics de Catllà; 
.,/.!/!"!", .* Prades T. MAS (Maison d’accueil spécialisée NdA) 
L’orriI: un partenariat pour une joële$e; !"/.!/!"!",.+ Ille-sur-Têt T. 
La font del gat va cesser ses activités.

Manifestació esportiva0: ."/../!"!",." Montesquieu-des-Albères A. 
l’Ultrera trail.
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«: km autour de chez vous»I{

Indépendant, "+/""/%+%+, p. "+ - Collioure 
Entre mer et montagne – non signé
ConSnement oblige et en application des consignes sanitaires, une 

balade chronométrée d’une heure est bien diecile à respecter [...] 
Plages du Faubourg, pla de las Fourques, plage de l’Ouille, ermitatge 
de Consolation. [...] S’extasier sur les premiers bourgeons des mimosas, 
sur les valerianes encore en Zeur, à croire que la Zore nous fait un clin 
d’œil complaisant dans la période particulière que nous traversons. 
Apprécions ces moments simples et privilégiés qui nous font oublier 
pour une soixantaine de minutes que nous sommes conSnés. 

Indépendant, "!/""/%+%+, p. "+ - Cases-de-Pene
La torre del Far et l’abri du berger - C. V. 
Crise sanitaire oblige, il est interdit de dépasser .km lors des sorties 

journalières. Le territoire diversiSé entourant Cases-de-Pène se prête 
très bien aux promenades. [...] Torre del Far, Canigou. [...] Durant ce$e 
magniSque promenade, vous aurez oublié les contraintes actuelles, 
vous aurez fait de superbes découvertes et respiré à pleins poumons 
l’air pur de la campagne tout en respectant le conSnement.

Indépendant, %#/""/%+%+, p. ") - Opoul-Périllos
La balade du chemin de Vespeille – D.M.
Chemin de Vespeille, domaine équestre des Escoume$es, plaine du 

Roussillon, ravin du Roboul, château de Salvaterra, vignoble d’Opoul.
Indépendant, %!/""/%+%+, p. ") - Vivés
Vers le dolmen de Galuert – Michel Bernier
À partir de samedi, les restrictions de déplacement évoluent (!" km 

autor de son domicile pendant trois heures), en a$endant, pour rester 
dans ce qui est autories, voici une jolie balade autor du village. Rue de 
l’église, “château de Vivers (première graphie de Vivès) construït en 
.^..”, Aspres, colline de Saint-Ferréol, Canigou, Vivès, Llauro, dolmen 
de Galuert, Méditerranée, Argelès. 

-] Dos dels articles que presentem a continuació, encara que no presentin 
formalment l’etiqueta «. km autour de chez vous», participen del mateix esperit 
localista. Cf. in!a l’article de Magali Mas-Ferrari, Balade au coll de Baucells: «IS’il 
est un lieu privilégié que la situation actuelle a mis en exergue...».
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Indépendant, %!/""/%+%+, p. ") - Amélie-les-bains-Palalda
Les sources du Monjolet et ses nombreuses vertus – non signé
ConSnement oblige, la restriction des déplacements limités à .km autour 

de chez soi (dès samedi, la règle évolue et passe à !" km autour de 
son domicile pendant ^ heures) permet aux Améliens de redécouvrir 
des endroits parfois oubliés et pourtant si proches. [...] La source 
de Monjolet en fait partie, [...] accéder à la source du Monjolet ou 
Manjolet se mérite [...], rude montée «Idel rentadorI», “a$eindre 
l’Escaladou, berceau d’Amélie-les-Bains.

Indépendant, %(/""/%+%+, p. "% - Saint-Michel-de-Llotes
Una «0passejada0» (*)0» à la porte des Aspres - Claudine Tarrene-

Fabresse 
"km autour de chez vous
Pour prendre l’air à un kilomètre de chez soi, pendant une petite heure, 

autor du village, , le promeneur se voit odrir plusieurs possibilités. 
Laissez vous tenter par ce$e balade. [...] Roussillon, “hameau de la 
vall Torta (vallée sinueuse)”, Ille-sur-Têt, Orgues d’Ille-sur-Têt, Aspres, 
Veïnat de Marsalet, “ancienne route de la Vall Torta qui rejoint les 
maisons de Saint-Michel-de-Llotes”, “en suivant la rivière, le Gimenell, 

“route de Casefabre”, Sainte Colombe, Fontaine des Malloles [...] Partez 
à la découverte du patrimoine natural, sans oublier les constructions 
en pierres sèches (murs, orris, casots), les dòlmens et l’église romane. 
De belles passejades (promenades) en perspective !

Indépendant, %*/""/%+%+, p. ") - Villeneuve-de-la-Rivière 
Promenade vers le moulin de notre enfance - Hélène Belbeze
Depuis hier, les promenades sont possibles jusqu’à !" km de son domicile. 

Mais pas besoin d’aller si loin pour prendre l’air. Le moulin vous a$end. 
C’est un lieu connu de tous les Villeneuvois, le moulin. En descendent du 

Castell, on emprunte les barris par le camí réal (sic) avant de franchir le 
pont sur le Vernet et Pia, la pente s’accentue en contournant la maison 
Alart. [...] ruisseaux de Baho et de Vernet et Pia, seigneur Abbé de La 
Réal, laTêt, la resclosa, “sur le ruisseau de Verne, des prises d’eau sont 
placées en forme d’œilI: l’ull de la Fabrica, Tifou à l’Eixau taillé dans 
la Pierre, et l’ull de la Devesa au Ribéral. Au XIXe siècle, le moulin 
fonctionnait sous la houle$e de Jean Tifou, dernier meunier”, canal 
du Manadell, mas Lalanne, En regardant sur la gauche on aperçoit, 
majestueux et imposant, le Canigou.
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Indépendant, "/"%/%+%+, p. ") - Taillet
Un village, une histoire à découvrir - Magali Mas-Ferrari
Taillet, Notre-Dame de la Roura, Serrat du Coll de les Arques, Calmeilles, 

«ICaixa del Camp de l’ObraI», lieu-dit Sant-Cristau, l’église Saint-
Valentin du XIIe siècle, mas d’Oz, Canigó.

Indépendant, "/"/%+%", p. "% – Céret et Reynès
Balade au coll de Baucells - Magali Mas-Ferrari
S’il est un lieu privilégié que la situation actuelle a mis en exergue, c’est 

bien le coll de Baucells et sa crête du ventous arpentée assidûment 
par les conSnés. Se rendre sur la colline par le sentier d’Émilie-*, bien 
que pentu et rocailleux, est un plaisir que chacun peut s’octroyer. 
[...] Coll de Baucells, à l’orthographe originelle souvent déformée 
(Bousseills), est un site remarquable, connu de tous, Cérétans et 
Reynésiens, qui sabent peut-être moins que là se situe la frontière entre 
les deux communes voisines. Les élèves de l’école en jouent lors des 
balades: d’un côté de la route, ils sont à Céret, de l’autre à Reynès. [....] 
panorama exceptionnel. C’est le Ventous. Au Sud, Font-Freda et le 
roc de Fraussa, à l’est la plaine du Roussillon et la mer, au nord Saint-
Ferréol et les Corbières, à l’ouest le somptueux Canigó aux múltiple 
visages [...]. La Cabanasse de Reynès, [...] Coll de Baucells [...] Saint-
Ferréol [...] Le Ventous. 

«9Dimanche Balade»

!"/)/!"!" R. Dimanche Balade. ConZent. T. Autour des vallées du 
Riberot et de Nabilles. A. Nohèdes, rivière Caillau, rue de la Fargue, 
rivière Urbanya, sentier caladé du Ribéral, terrasses de la Carrerade; 
ruines de la Falguerosa, mas d’Arletes, lieu dit (?), bosquet de Catllaurens 
(Catllorenc -NdA), Roche gravée de Catllaurens, Roc de les Creus II; Roc 
de les Creu (sic) II, chapelle Saint Marguerite (sic), hameau de Nabilles, 
le Caillau, Conat, église Saint-Vincent. C. Nohèdes el Riberot, el Riberal, 

-* L’èxit de la co#lecció francesa de guies de senderisme Les Sentiers d’Émilie (que 
fou també una rúbrica de l’Indépendant fa uns quants anys) explica que, pertot arreu 
a França es multipliqui aquesta ape#lació quasi genèrica que, a vegades, es substitueix 
al nom genuí del camí.
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Rivière d’Urbanya, la Carrerada, Camps de la Perota, la Falguerosa, el 
Bugatar, Arle$es, Catllorenc, Font de la Llosa, Roc de les Creus, Rocher 
de Catllaurens, Forêt Domaniale de la Castellane, Roc de l’Home Mort, 
Correc de Nabilles, Roc de les Creus no ., Font de l’Aram, Nabilles, 
l’Espinas, Santa Margarita de Nabilles, Millares, l’Aposador, Prades, 
les Termaneres-+. . L. “Parmi les cistes Zeuris (en juin), sous le hameau 
d’Areletes”; vallée du Riberot, la Falguerosa.

!"/.!/!"!"I: R . Dimanche Balade. Fenouillèdes. T. La boucle des 
Taïchous; Place de la Liberté et son platane de .],+; rue du Figuera; 
Roc de las Cours, pic de Lazerou, “panorama [...] sur le Fenouillèdes, 
une partie des Corbières et le massif du Canigou”, la Cauna del Moro, 
dolmen de la Roc de l’Arque, col de la Pierre Droite, rivière de la Rivérole, 
ravin de la Vignasse, amont de la Rivérole, Saint-Martin-de-Fenouillet, 

“Très beaux panorames sur le Canigou et le Fenouillèdes”, serrat de 
Corda, Feuilluns. C. Feilluns, Sarat de Corde, St-Martin-de-Fenouillet, 
rivière de la Rivérole, Cortal Martinot, la Bulasse-). L. “Joli point de vue 
sur Saint-Martin-de-Fenouillet, la Serre du Roc de Sant Canis et de la 
Devèse. En médaillon à gauche, le genévrier remarquable du col de la 
Peyre Drexo (la Pierre Droite). Le dolmen -restauré- de la Caune del 
Moro. Panorama ^]"o sur le Fenouillèdes, du Pech de Bugarach au pic 
du Géant, des Escarabetets à la Méditerranée.

-+ CartograSa: Prades, Top !- no !^,+ ET (IGN, ./!-.""").
-) CartograSa: Prades, Top !- no !^,+ ET (IGN, ./!-.""").
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Per al (re)trobament d’una llengua  
i d’un entorn.  

Le Dictionnaire des noms de famille en 
Pays d’Oc d’Andrieu Lagarda

C[>%&2%6( L656>/4
CRESEM - U!"#$%&"'(' )$ P$%*"!+,

La meva ponència potser apareixerà fora de lloc, perquè és la presentació 
d’un investigador sociolingüista, de cap manera especialista del tema, i 
perquè, com a afegitó que no té res d’innocent, es tractarà d’onomàstica 
occitana. Cal saber que a Perpinyà, a hores d’ara, Occitània s’ha 
convertit en un referent prou repulsiu per la imposició del nom de la 
regió “Occitanie. Pyrénées Méditerranée” que passa de llarg de qualsevol 
catalanitat. Si és que hi ha culpa –és broma–, la té en Joan Peytaví, que 
en saber que em dedicava a establir l’edició cientíSca del diccionari 
antroponímic del meu pare, Andrieu Lagarda, de )- anys, occitanista 
reconegut, em va amablement proposar participar a aquest co#loqui. I 
com que l’autor hi està d’acord, endavant doncs!...

^! 312$, -! *%1*4&"'

 L’Andrieu Lagarda és el que se’n diu polígraf. De jove es va guanyar 
premis de poesia i prosa, a l’Acadèmia dels Jocs Florals de Tolosa,. que 
n’és “Mèstre-es-Jòcs”; traductor del francés (i a vegades de castellà) a 
l’occità!; pedagog, amb producció de molt material didàctic per a classes 

. L’Acadèmia dels Jocs Florals fundada a Tolosa el .]), a continuació del Consistori 
de la “Subregaia Companhia del Gay Saber”, fundat el .^!^, reparteix cada any premis 
de poesia i prosa en occità i francés.

! Prosa: Letras de mon molin, traducció de l’obra de Alphonse Daudet, Tolosa, 
CREO, .)*", reed. .)),; Contes e racontes de Provença, de Paul Arène, Tolosa, CREO, 
.)*^; Cantagrilh, de Marie et Raymond Escholier, Tolosa, CREO, .)*-; traduccions 
de poesies de diversos autors a la revista Gai Saber, Tolosa.
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d’occità^; etnòleg, amb recopilació i edició de contes populars,; lexicògraf, 
amb un Vocabulari occitan- i el diccionari divulgatiu La Palanqueta que 
se’n ha derivat,] molt difosos a l’àmbit educatiu o d’autoaprenentatge, i 
un diccionari del parlar local de Rivèl (Aude) que aviat se’n publicarà 
plegat el contingut de tres toms, d’amplada dispar*; i last but not the least 
un altre diccionari dedicat a l’onomàstica, que és el que ara per ara s’escau.

Com se’n pot deduir, costejant la militància i responsabilitats (com a 
president del CREO de Tolosa+ i fundador de la FELCO), com a primer 
conseller pedagògic regional per l’Acadèmia de Tolosa), hi ha per Andrieu 
Lagarda un gran compromís per la llengua, tant pel seu coneixement 
com per la seva transmissió. És ben sabut que el problema que afecta la 
llengua occitana, és el trencament de la transmissió intergeneracional, als 
voltants dels anys .)]" –però per cert molt més enllà, des d’ençà de les 
lleis escolars Ferry i la primera Guerra mundial– i per tant, la falta d’ús 
social de la llengua.". La conseqüència és, a semblança de la Catalunya 
del Nord,.. unes pràctiques vives residuals (per motiu ‘biològic’) per part 

^ Varis reculls, Tolosa, CREO.
, Varis volums, i un conjunt: Contes occitans-: Quercorb, Pays d’Olmes, Volvestre, 

ToulouseI: Ed. de L’Escòla Occitana, !""-.
- Vocabulari occitan, Tolosa, Centre Regional d’Estudis Occitans, .)*., .)*^, .)+!I; 

reed. Tolosa, Letras d’Oc, !".^.
] Dictionnaire occitan-!ançais !ançais occitan La Palanqueta, Toulouse, CRDP 

Midi-Pyrénées, .))]I; reed. .))+; reed. Toulouse, SCÉRÉN-CNDP-CRDP Académie 
de Toulouse, !".!.

* Le trésor des mots d’un village occitan-: dictionnaire du parler de Rivel (Aude), 
Carbonne, A. Lagarde, .)).; Encara n’i a-: complément de 9,,, mots, locutions et 
proverbes au dictionnaire du parler de Rivel (Aude), “Le trésor des mots d’un village occitan”, 
Carbonne, A. Lagarde, .)),I; reed. .))]

+ Centre Regional d’Estudis Occitans de Tolosa, fundat el .)]+. Andrieu Lagarda 
el va presidir Sns el .)+..

) Federació dels Ensenyants de Llengua i Cultura Occitanes, fundada el .)+*, 
agrupació dels diferents CREO.

." Vegeu Georg Kremnitz (dir.), Histoire sociale des langues de France, Rennes, PUR, 
!".^, i més especialment, Philippe Martel, «IL’occitanI», págs. -..--^!.

.. Vegeu els resultats de les enquestes d’ús de la Generalitat de Catalunya, EULCN 
!"", i EULCN !".-I; pels comentaris, Christian Lagarde, «ILangue ou dialecteI: peut-
on encore choisir ?. Le catalan en Catalogne NordI», a Mercedes Banegas, Jean Sibille 
(éds.), ‘Entre francisation et démarcationI: Usages hérités et usages renaissantistes 
des langues régionales de France’, Cahiers de l’Atelier de Sociolinguistique, Paris, 
L’Harma$an, en premsa.
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de la gent gran, i uns intents de reaprenentatge per uns neoparlants que 
desconeixen la llengua, i que molt sovint l’aprenen més al sistema escolar 
que no pas de manera ‘natural’.!. Afegint-hi que la llengua dels docents 
transmissors, com més va, tampoc no és ‘natural’, i que per tant la llengua 
corre el risc de convertir-se en un ‘ersatz’ desarrelat i fantasiós..^

El diccionari onomàstic de l’Andrieu Lagarda procedeix doncs del seu 
compromís per a difondre el coneixement de la llengua per a un públic 
francòfon o esdevingut com a tal.,. En realitat, el seu origen és arrelat 
a la seva història personal i a la seva curiositat inte#lectual, primer pel 
seu entorn, i per la cultura en general. Ell diu que, ja als , anys, el van 
interessar els sobrenoms vigents al seu poble, entendre perquè afectava 
tal o qual conegut seu. I durant anys y panys, no va deixar d’apuntar-se 
noms i paraules, primer a qualsevol tipus de full, després a Stxes que 
anaven a parar a capses de calçats, després a l’ordenador… A l’onomàstica 
també el va engrescar la demanda social existent, Sltrada a les revistes 
occitanes, com ara a Le Reveil d’Oc,.- publicat a Tolosa, on apareixia la seva 
crònica en francès “L’énigme de votre nom”, i on els lectors l’interrogaven 
sobre el seu propi cognom o sobre aquells dels seus familars o coneguts.

L’altre punt de partida va ser la constatació que a la literatura 
cientíSca francesa de referència publicada sobre aquell tema –com ara els 
diccionaris d’Albert Dauzat amb el seu Traité d’anthroponymie !ançaise 

- Les noms de famille de France (.),-, .)]*),.] amb .!".""" referències, o 
el Dictionnaire étymologique des noms de famille (.))., .))*) de la seva 

.! El debat entre Felibres i occitanistes va girar entorn de l’artiScialitat d’una 
llengua normativitzada i uns parlars occitans ‘naturals’ però tan adulterats com “el 
català que ara es parla” del principi del segle XX a Catalunya. Vegeu Philippe Martel, 

“Une norme pour la langue d’oc ? Les débuts d’une histoire sans SnI», a Philippe Martel, 
Etudes de langue et d’histoire occitanes, Limoges, Lambert-Lucas, !".-, pàgs. !+^-^"+.

.^ Sobre els perills de la no-transmissió intergeneracional i les incorreccions 
lingüístiques dels mestres i professors d’occità, vegeu Eric Fraj, Quin occitan per deman 
? Lengatge e democracia, Pau, Reclams, !".,.

., Les enquestes sociolingüístiques (Média Pluriel) mostren que el coneixement 
de la llengua generalment tan sols subsisteix a través del “francitan”, com a interlecte, 
de les expressions co#loquials i Sns i tot l’accent ‘meridional’ en parlar francés.

.- Revista militant occitanista bilingüe, a Tolosa (anys .)+"-!""").

.] Albert Dauzat, Traité d’anthroponymie !ançaise. Les Noms de famille de France, 
Paris, Payot, .),-, .),)I; Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de 
France, Paris, Larousse, .)]*.
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deixeble Marie-bérèse Morlet.* –, que els antropònims d’origen occità no 
es tractaven, o que se’ls tractava de manera errònia, per desconeixement 
palès de l’occità. El propòsit de l’Andrieu Lagarda va ser i és aquell d’una 
rectiScació d’errors constatats i/o d’una ampliació del corpus vigent i 
publicat. La clau de la comprensió és aquella de la llengua –de la llengua 
occitana–, desconeguda tant des de fora (pels autors dels diccionaris 
esmentats, i per ser a França llengua minoritzada) com des de dins, per 
uns occitans afectats per la substitució lingüística i l’auto-odi,.+ i per tant 
francesitzats, ignorants de la seva llengua d’origen.).

La producció lenta, sedimentada, d’aquest Diccionari antroponímic 
forma part d’una militància per la llengua, per un reconeixement tan 
cientíSc com vulgaritzat de l’existència i utilitat de la llengua d’oc, per 
la revelació d’una continuitat cultural i Sns i tot identitària, des d’un 
punt de vista tan diatòpic com diacrònic. Més enllà del trencament 
lingüistico-cultural, qui sóc, d’on vinc, com puc arrelar-me, i a quin espai, 
en un món cada vegada més globalitzat? A l’inrevés, captar la curiositat 
antroponímica, a hores d’ara tan difosa per la genealògia, és una manera 
més d’incentivar un redescobriment de la llengua, com ara amb les eines 
de la lexicograSa o dels textos etnogràScs o literaris, també conreats pel 
nostre autor.

No cal buscar en aquest diccionari un desig enciclopèdic d’abastar-
ho tot; no pretén pas ser un diccionari onomàstic universal, tan s’hi fa. 
Hi trobem uns .".""" lemes que es converteixen en unes ,".""" formes 
incloent-hi les variants. Aquesta ampliació es relaciona bastant amb el 

.* Marie-bérèse Morlet, Dictionnaire étymologique des noms de famille, Paris, Perrin, 
.))., reed. .))*.

.+ La substitució va ser ‘programada’ per la Revolució francesa amb el Rapport sur 
l’anéantisement des patois, per l’abbé Grégoire, el .*),. Un segle més tard, l’escolarització 
i després l’allistament populars van inSltrar l’auto-odi en el poble occitanoparlant. 
Vegeu per exemple, Michel Lafon, Qui a volé mon “patois”?, Montpellier, PULM, !".-.

.) L’obra nacional d’alfabetització realitzada per la República francesa (lleis Duruy, 
.+]-, i Ferry, .++.) va promoure l’unilingüisme francés de cara als ‘patois’ vergonyosos. 
Per tant, la falta d’ensenyament de la llengua occitana va deixar a la majoria dels 
occitans analfabets i persuadits que aquesta es limitava als usos orals e iva deixar 
els occitanoparlants sense coneixements formals de la seva llengua, que tan sols van 
rebre en francès.
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tarannà diglòssic de l’occità de cara al francès!": diferents resolucions 
planteja la transcripció grafo-fonètica als registres parroquials i 
municipals d’una llengua diferent, sense sistema codiScat estable i 
únic, per part d’uns individus amb cultura francesa de nivell bas o mitjà 
(capellans, secretaris d’ajuntament o mestres públics), encarnació de la 
diglòssia.

La concepció d’aquest diccionari tampoc no procedeix d’una voluntat 
d’aprofundiment feixuc destinat prioritàriament als especialistes. El 
compromís declarat és aquell d’una vulgarització que en canvi vol ser 
cientíScament solvent. Primer de tot es presenta la traducció de la paraula, 
si més no el seu origen llatí, germànic o altre. Així el lector ‘normal’ es 
troba directament el que busca: el sentit del seu cognom o dels seus 
coneguts. Després, s’especiSquen més dades, per a satisfer el lector més 
curiós o exigent.

Aquest diccionari es fonamenta en la concepció occitanista que té 
l’autor de l’espai occità i occitano-català. Això signiSca que es considera 
el conjunt del diasistema de l’occità (Llenguadoc, Provença, Gascunya, 
Llemosí, Alvèrnia, principalment) i la germanor lingüística i històrica 
amb els Països Catalans (principalment amb Catalunya Nord i 
Catalunya). Com que als postulats occitanistes (de l’IEO o de l’Escòla 
occitana!., dels gramàtics i lexicògrafs Alibèrt, Salvat, Teulat, Taupiac, 
Lieutard, Sumien, Ubaud, Sauzet!!) es considera el llenguadocià com 

!" Per motiu de la diglòssia, i ha superposició i Sns i tot barreja de la graSa ‘clàssica’ 
heretada del trobadors, amb la graSa ‘fonètica’ inZuenciada pel francés. La graSa del 
Felibrige, elaborada per Frederic Mistral, n’és l’exemple més emblemàtic.

!. Escòla occitana, secció del Felibrige (.+-,), Tolosa, .).), que va adoptar la graSa 
‘clàssica’ de Antonin Perbosc i Prospèr Estieu, en dissidència del Felibrige; Institut 
d’Estudis Occitans, fondat el .),- en substitució de la Societat d’Estudis Occitans (.)^"), 
fora i en contra del Felibrige.

!! Louis Alibert, Gramatica occitana segon los parlars lengadocians, Tolosa, Societat 
d’Estudis Occitans, .)^-, .)^*; Dictionnaire occitan-!ançais, Toulouse, IEO, .)]-I; 
Joseph Salvat, Grammaire occitane, Toulouse, Privat, .),^I; Roger Teulat, Mémento 
grammatical de l’occitan référentiel, Agen, Cap e Cap, .)*]I; Jacme Taupiac, Pichon 
diccionari !ancés-occitan, Tolosa, IEO, IEO Tarn e Garona, C.R.E.O. de Tolosa, .)**; 
Gramatica occitana, Tolosa, IEO, .)),I; Arvei (Hervé) Lieutard, Prénoms occitans-: 
petit dictionnaire, éd. bilingue !ançais-occitan, Pau, Princi negre ed., .))]I; reed. Cressé, 
Éds. des Régionalismes, !".]I; Domergue Sumien, La standardisation pluricentrique 
de l’occitan, Turnhout, Brepols, !""]I; Josiane Ubaud, Dictionnaire orthographique, 
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a forma normativa de l’occità, no apareix gaire marcat o assenyalat (tan 
sols uns .,] esments del mateix) sinó com a predeterminat.

En canvi, les altres procedències venen especiScades. Entre elles 
destaquen les formes gascones, Bearn inclòs (.."]^, .^) de les quals 
són considerades com a variants), lluny per davant de les altres, que es 
presenten més aviat equilibrades: !]] per Provença, ,", pel conjunt 
nord-occità (Llemosí, Peiregord i Alvèrnia), !+* pel català i Catalunya. 
La sobre representació del gascó, potser s’hagi d’explicar per la forma de 
constitució del corpus, és a dir per la localització del cercaire, a la zona 
de Tolosa, que és fronterera entre dialectes llenguadocià i gascó, i per la 
demanda social ja esmentada que va incentivar la seva investigació. El 
que també podria sobtar és que hi escassegen les formes procedents de 
l’àrea lingüística d’oïl i de les demés llengües ‘hexagonals’ (bretó, basc, 
Zamenc, alsacià, cors), en consonància amb el motiu, ja esmentat també, 
d’oferir una complementarietat als diccionaris onomàstics ‘clàssics’ de 
llengua francesa a l’abast.

F$& (*1%'(5"1!&

Un efecte multiplicador dels ítems correspon als mètodes de transcripció 
i per tant a la diglòssia, com passa gairebé sempre a les llengües 
minoritzades. El cas de l’occità és potser encara més representatiu 
d’aquesta adulteració que no pas el català, per culpa de la confrontació 
amb un poder polític i cultural francès molt més centralitzador i normatiu, 
dut a terme més d’antuvi, i per falta d’un (contra)poder políticament i 
lingüística uniScador com ho foren els comtes reis: la llengua jurídica 
s’aturà més aviat a Occitània amb l’Ordenança de Villers-Co$erêts 
del .-^). Més recentment (segles XIX i XX), la convivència del sistema 
ortogràSc ‘clàssic’ o ‘normalitzat’ (Escòla occitana, IEO) amb el sistema 
‘fonètic’ o ‘mistralià’ (Felibrige) és la prova més fefaent d’un dèScit tant 
de normativització com de normalització lingüística.

A continuació es presenten els principals trets distintius i 
multiplicadors. 

El problema gràSc afecta tan les vocals:

grammatical et morphologique de l’occitan, Canet, Trabucaire, !"..I; Patric Sauzet, Dico 
de poche occitan-!ançais et !ançais-occitan, Fouesnant, Yoran, !".).
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a) Inestablitats d’obertura/tancament: e/i (Audebert/Audibert, 
Germa/Girma...); o/ou (Floquet/Flouquet, Genovès/Ginouvès...); a/e 
(Fraysse/Freyche, Maynadier/Meynadier...) 

b) transcripció dels diptongs ([aw] > au/aou (Vaur/Vaour...); [aj] > 
ai/aï/ay (Fraisse/Fraïsse/Fraysse...)

c) e#lisió elisió o no de les Snals àtones (Faure/Faur, Pèire/Pey/Pé...)... 
d) tractament polimòrSc de les Snals tòniques: [i] (in) > -i, -y, -in 

(Marti/Marty/Martin, Goudouli/Goudouly/Goudoulin...)I; [u] (on) > 
-on, -ou (Ferrasson/Ferrassou, Girardon/Girardou...)I; [je]/[j�] > -ier, -ié 
(Fournier/Fournié, Galtier/Galtié...); [us] > -ous, -oux (Pel(l)os, Pel(l)
lous, Pel(l)oux)..., a vegades [us]/[uts] (Rous/Roux).

Entre aquestes, molt simbòlicament, els dígrafs consonàntics lh, nh, 
propis de les palatals de l’occità des de l’Edat mitjana i adoptats pel 
portuguès, amb adulteració dels grafemes ill, gn (Guillem/Guilhem, 
Gandillon/Gandilhon; Vergnes/Vernhes, Vernières/Vernhières...)

També participa de la multiplicació dels ítems la diversitat dialectal: 
com és ben sabut, molt sovint es denega la unitat lingüística de l’occità 
basant-se en la disparitat de les formes. Com a exemples d’aquest 
fenomen, tan sols esmentaré aquí uns quants trets emblemàtics, com ara:

a) la distinció fonogràSca interdialectal f / h, sigui aquesta aspirada 
o no, entre el conjunt del domini lingüístic i la part gascona (exemples: 
Faget/Haget, Ferrère/Herrère...);

b) la confusió fonogràSca b/v característica dels dialectes meridionals 
(Labéda/Lavedan, Labigne/Lavigne...)

c) la palatalització i fricatització de les [k], particularment inicials, 
en [ʃ] o [ts], que es tradueixen per una distinció gràSca c/ch que separa 
les formes meridionals de les septentrionals (tant en posició inicial: 
Cabrol/Chabrol, Caleil/Chaleil..., com a intervocàlica: Bacala/Bachala, 
Bancarel/Bancharel....); també, de les [s] en [ʃ] (Fraisse/Fraiche); 
tanmateix, de les [g] en [�] (Garrigue/Jarrige, Fargue/Farge, Galinier/
Jalinier...) i de les [�] en [z] (Frégier/Frézier...)

d) la vocalització de les l en [w], grafiat u, que distingeix el 
llenguadocià (igual que el català) dels altres dialectes: gascó, provençal i 
totes les formes del nord-occità (Alban(el)/Auban(el), Chadel/Chadeu...)

e) la vocalització de les b en [w], graSat ou, pròpia del gascó (Faouet/
Favet/Fabet...)
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f) la pròtesi arr- per r-, també pròpia del gascó (Arroman/Roman, 
Arroudère/Roudière...)

Els dos efectes (el gràSc-diglòssic, i el dialectal) contribueixen per tant 
a extendre el corpus recollit. Un estudi propi –que no s’ha fet– podria 
quantiScar-ne l’impacte.

Si ens endinsem una mica més en les especificacions, tractarem 
d’aquelles relacionades al lloc (topònims), amb ^."], formes, més 
de la quarta part del conjunt. Primer de tot, com a bastant marginals 
dintre del corpus amb .!! ítems, venen els elements topogràScs (n.top. 
a la nomenclatura del diccionari). Es relacionen amb l’entorn, sigui 
el relleu o l’assentament de la casa familiar, que suposadament podia 
permetre de distingir homònims. Tot i això, ens adonem que els 
antropònims molt més difosos són aquests lligats a la denominació de 
lloc mateix (nl.): !.),! ítems es refereixen al lloc localitzat o no, sigui 
ciutat, poble, veinat, siguin aquests existents o desapareguts. Més enllà, 
incloent-hi les variants, trobem referits al diccionari uns -."^. topònims 
concrets, que corresponen a ^* departaments francesos –aquells, o 
gairebé, que conformen l’espai lingüístic occità. Tots aquells de l’actual 
regió Occitània –Pirineus Orientals inclosos (ja hi tornaré)–, gairebé 
tots aquells de l’actual Nova Aquitània –tret de les Deux-Sèvres, part 
septentrional de l’antiga regió Poitou-Charentes–, tots aquells de la regió 
Provença-Alps-Costa d’Atzur (PACA) i, a la nova regió Alvèrnia-Roine-
Alps, tots aquells de l’antiga regió Alvèrnia i els meridionals de Roine-
Alps (aquells precisament que pertanyen al dialecte “vivaro-alpí” i no 
pas al franco-provençal o arpità).

Si ara ens referim a l’aspecte quantitatiu, apuntem un fort desequilibri 
a favor de l’actual “Occitània”, + departaments de la qual destaquen 
entre els ." més representats, amb un ventall entre !.^ (Erau) i ,!) 
(Alta Garona) mencions. Aquesta distorsió per cert es relaciona amb 
la modalitat de construcció del corpus, que va ser empírica i per tant 
aleatòria (recordem-ho: apunts personals, premsa local, intercanvis 
amb xarxes d’amistat, de proximitat, de lectorat i militància), i difosa 
en diverses dècades d’observació. Per això, no és gens d’estranyar que 
les zones més referides tinguin per epicentre allà on viu el reco#lector 
(Tolosa), i/o d’on és (Arieja/Aude), i/o dels voltants d’aquestes: Alta 
Garona, Alt Pirineu, Gers, Arieja, Aude, Tarn. També sobta una infra 
representació de fet de Provença –a més a més, comparada amb Gascunya, 
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Alvèrnia i Llemosí– i més lògicament una infra representació dels marges 
lingüístics (Allier, Charente-Maritime, Isère, Alts Alps). Queda clar que 
un plantejament diferent, posem per quotes respecte a la població de 
cadascú dels departaments, o millor al nombre de municipis, hagués 
donat uns resultats dispars. Tot i això, mai no ha estat el propòsit de 
l’Andrieu Lagarda de plantejar-se una enquesta amb criteris preestablerts, 
i no se li pot demanar la lluna en un cove...

A més de dibuixar o fer ressorgir l’Occitània lingüística del conjunt 
dels antropònims, un mèrit del corpus reconstituible de les localitats, és 
posar de relleu les recurrències, sigui de proximitat, per zones històrico-
dialectals, sigui per disseminació a l’ample territori considerat, que per 
tant es pot considerar culturalment més unitari del que sembla (més enllà 
de les àrees dialectals, de les aSliacions polítiques d’antic règim, o d’ençà 
de la República, amb departaments i regions remodelades). Aquelles 
migracions/circulacions, a més a més individuals, també es fan paleses 
als ^]! gentilicis (n.ethn.orig.), que diuen l’origen o l’assentament dels 
homes a l’espai receptor. L’origen geogràSc, ho sabem, és un marcador 
d’estranyesa i d’alteritat de cara a una comunitat. Tan sols en permetria 
una datació l’estudi dels documents familiars i individuals de l’estat 
civil als arxius parroquials o municipals, la qual cosa no coincideix 
de cap manera amb el plantejament del diccionari, que treballa a una 
macroescala.

La dimensió humana també es pot estudiar, però amb molt més 
profunditat històrica a les formes lligades a la persona, els patrònims, que 
representen un total de ..!+" lemes al diccionari. Destaquen, a partir de 
noms llatins les procedències romanes: .*+ (referenciades com a np. lat., o 
np. rom.), i per tant ga#lo-romanes: .+ (n.gallo-rom.) com a conseqüències 
de la colonització, manifestant-se a través de la denominació dels dominis 
agraris. Les formes gales, en canvi, escassegen molt més: !] (n.gal.), 
contrastant amb la forta empremta germànica (n.germ.) que provocà i 
proseguí el co#lapse de l’imperi romà. Amb !*, ítems, és la segona font de 
noms de persones, darrere dels noms de baptisme (n.bapt.) que, amb ,-" 
mencions, és el preponderant testimoni de la conversió al cristianisme 
i evangelització dels habitants del territori. Marginals són, en canvi i 
potser per tant, els noms bíblics (n.bibl.): +, i jueus. I per a tancar, ens cal 
mencionar uns ^.. antropònims (np.) sense classiScació d’origen ètnic 
o religiós distintiu.
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En un altre apartat, trobaríem les ..]!] denominacions lligades a la 
vida social. A més de les .] marques de dignitat (nd.), antuvi concedides 
a l’individu, sigui per deixar constància d’una posició social respectable, 
sigui com a antífrasi, es reparteixen entre la consideració professional dels 
noms d’oSci (nm.): )-- (explotació de la terra i boscos, menestrals, oScis 
liberals), i la personalitzada (pels trets físics, de caràcter o comportament 

–sigui qualitat o defecte) dels sobrenoms (‘surnom’ [surn.] o ‘sobriquet ’ 
[sobr.]): ]--. D’aquests trets distintius de la persona, doncs s’ha anat fent 
memòria, i són també testimoni d’oScis o particularitats generalment 
desapareguts, sigui per mor de l’evolució tecnològica, sigui per aquella 
de les mentalitats i comportaments.

Quedaria ara per tractar el que potser interessa més els participants 
d’aquest co#loqui: la relació del Diccionari antroponímic de l’Andrieu 
Lagarda amb la Catalunya del Nord, Catalunya i els Països Catalans. 
Com ja ho he esmentat, s’hi consideren com a lingüísticament bessons 
amb l’occità, i a més a més com a veinatge geolingüístic, corroborat 
pel posicionament geogràfic de l’investigador (la seva comarca de 
naixement mantenia relacions econòmiques i humanes recurrents amb 
Rosselló), i per la ideologia occitanista d’antuvi (que considerava el 
català com a un dialecte més de l’occità, i no pas com a autònom). Amb 
.^, formes catalanes (f.cat.) i .-^ referències (Cat.) –amb un total, per 
tant, de !+*– i ], localitats esmentades, ja ho hem apuntat, no es pot 
desestimar la presència del català a l’obra onomàstica, perquè hi apareix 
equilibrada amb les provençales i nord-occitanes. La relació íntima amb 
el territori de llengua catalana i els catalanoparlants és òbvia, gairebé 
‘congenital’. Per tant, amb els seus límits ja esmentats d’obra d’observació 
‘sedimentada’ sens pretencions científiques enciclopèdiques, el 
Diccionari antroponímic de l’Andrieu Lagarda, em sembla obra d’interès 
pels especialistes d’onomàstica catalana –per la contigüitat territorial i 
lingüística, i en part històrica– i es mereixerà ser llegida quan, aviat, es 
publiqui.

T '(.. )$ 51!5.-&"1!&

Com ja s’ha dit, el propòsit principal de l’autor és la revelació a un públic 
francesitzat (i per tant desoccitanitzat) de la seva occitanitat d’arrels (pels 
autòctons) o d’entorn (per forasters i estrangers), no tan sols a l’àmbit 
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de l’Occitània lingüística (i per descomptat de l’administrativa) sinó a 
tot el territori francès. El poder centrípet del ‘modèlic’ Estat-nació, segle 
rere segle (però amb acceleració progressiva d’ençà la segona meitat del 
segle XIX) ha anat homogeneïtzant França per assimilació, ‘xuclant’ totes 
les perifèries –la més extensa de les quals és l’Occitània lingüística– cap 
al Nord d’industrialització dinàmica, i especialment cap a la zona de 
la capital, on es concentra el poder polític, econòmic i gairebé tota la 
creativitat del sector dels serveis, cabdal a l’era de la postmodernitat.

Així és com moltíssims cognoms d’homes i de dones de primera plana 
a tots els àmbits, ostenten, molt sovint sense saber-ho, cognoms d’origen 
occità. En posarem alguns exemples a continuació: entre els polítics, 
Pompidou (pompidor: rodament d’escala), Chirac (origen d’un poblet de 
la Lozère), Juppé (jupèr: fabricant o venedor de faldilles), Castex (castèths: 
castells)...; al món econòmic, Christine Lagarde (la garda: recinte 
fortiScat), Lagardère (la gardèra: diminutiu del precedent), Tapie (tàpia: 
paret de panotxa); a l’àmbit de la cultura i dels mitjans, Pagnol, escriptor 
i director de cinema ([es]panhòl), Soulages, pintor (solatge: terreny per 
a la trilla), Apathie, periodista (abadia), Chazal, també periodista (c[h]
asal)I: caseta, Tautou, actriu (de tautil: pantà petit), i moltíssims més...

El treball d’edició cientíSca del conjunt reunit en el dia a dia per 
Andrieu Lagarda suposa un plantejament bastant diferent del’inicial. 
A més d’una imprescindible uniformització dels criteris de tria (tipus, 
sentits diversos: primer, analògic o metafòric; localització), el punt de 
partida no pot ser, com a la constitució del corpus, els cognoms trobats 
o demanats d’explicació, que tan poden ser les formes bàsiques amb 
potencial de formar entrada al diccionari, com variants ortogràSques 
o (micro)dialectals. Se n’ha de restituir la base i establir les variants 
com a tal. Tot i això, com que la voluntat de l’autor no és de destinar el 
seu diccionari als especialistes i erudits sinó a tothom, es va imposar 
la necessitat de completar la classiScació breument comentada de les 
formes bàsiques amb una segona classiScació, també sotmesa a l’ordre 
alfabètic, que aplegui el conjunt de les variants. Aiximateix, el lector 
lambda podrà trobar en aquell llistat secundari el seu cognom o aquell 
dels seus familiars, o qualsevol, si és que no se’l troba a les entrades. Per 
tant, aquest diccionari patronímic/onomàstic s’ha de convertir en una 
eina pràctica i manejable, accessible de preu.
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L’editorial Letras d’Òc de Tolosa, que és aquella que publica o reedita 
les obres de l’Andrieu Lagarda, el publica el !"!!. Queda clar que, tan 
com a editor cientíSc com com a Sll, m’agrada que el seu autor, l’any 
dels seus )*, vegi realitzada una part més del seu compromís inte#lectual, 
militant i vital per la llengua i cultura occitanes.

T00LUSZ

Estat del bw:t del Diccionari patronímic (extracte sense revisar)

GabachI: gavachI: montagnard des Pyrénées, rustre, grossierI; sobr. 
péj. donné par les gens de la plaineI; var.I: Gabaich Gabaigt (Béarn) 
Gavache

GabadouI: (Lg.) gabadorI: railleur, moqueur (de l’anc. oc. gabarI: railler)
GabaldaI: n.ethn. orig. du Gévaudan, ancien pays des Gabaldes, capitale 

Mende
GabardI: orig. du Gabardan
GabarraI: gavarrarI: lieu couvert de gavarra (ajonc d’Europe)
GabarreI: .. gasc. gavarra, gabarraI: ajonc, plante caract. du dom. / !. 

GabarraI: sorte de bateau platI; surn. de marinierI; dim. Gabarrot 
Gabarrou

GabarréI: nm. gabarrèrI: patron, pilote de gabarre (bâteau plat à voile et 
à rames)

GabarretI: de gavarraI: ajonc, lieu couvert d’ajoncsI; nl. Gabarret Ld, 
Gavarret G

GabarocheI: dr. de Gabaròca, cava ròcaI: roche creuse (endroit caract. 
par la présence de cavités)

GabastonI: nl. Gavaston PA (près Morlaas) village arrosé par le Gabas, 
a�. de l’Adour 

GabasI: augm. de gavaI: torrentI; nl. Gabas PA à Eaux-Chaudes
GabatI: nl. Gabat PA (près St. Palais) de gavaI: torrent.
GabaudeI: pays d’orig. le Gévaudan (Gabaudan, avec recul d’accent)I; var. 

Gabalde Gabalda Gabolde
GabelI: gavèlI: fagot de sarmentsI; surn.I; var. Gavel
GabelleI: .. gavèlaI: javelleI; surn. lieur de gerbes / !. cf. gabelle, impôt 

sur le selI; surn. collecteur ?
GabelierI: nm. employé de la gabelle, collecteur d’impôts
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GabetI: f.gasc. gabetI: rhododendron
GabianI: nl. Gabian Ht (dom. de Gabius)
Gabier -iéI: .. nm. gabier fabricant ou marchand de cages / !. sobr. hâbleur, 

fanfaron
GabilierI: de gabilha, «Ijante de roueI», charron
GabinI: anc. n.bapt. St. Gabin
GaboldeI: n.ethn. du Gévaudan
GaborialI: f.alt. de Gabrièu, GabrielI; var. Gaboriau
GabourdèsI: f.alt. de cap bordescI: tête emportée, fantasque
GabriacI: nl. Av Lz Ht (de n.germ. Gabrius, de gabrosI: chèvre)
GabrielI: n.bapt. de l’archange GabrielI; f.gasc. Grabié
GabrolI: déf. de Cabrol, par a$r. de Gabre
GachassinI: .. soldat du guet, sentinelle (dérivé de gacha) / !. n. f.comp. 

Gach -Assin
GacheI: gacha, de gacharI: épier, gue$erI; poste d’observation, ou gue$eur, 

sentinelleI; dim. Gachet Gachon Gachou Gachonet
Gachier - iéI: gachièrI: gue$eur, veilleur de nuit
GacianI: n.bapt. Gatien
GadalI: n.germ. gadalI: jovial, gai
GadalousI: gadalósI: qui engendre la gaieté, de bonne compagnie
GademarI: v. Galdemar
Gadier -ié0: .. anc. oc. gadièrI: garde-champêtre / !. de gadiI: «ItestamentI», 

exécuteur testamentaire, tuteur ?I; percepteur des gagesI; var. Gazier
Gadilhe (Lg.): f.alt. de d’aigatilhaI : f laque d’eau bourbeuseI ; lieu 

marécageuxI; n. orig.I; nl. Pont de Gadilhon (env. de Nîmes)
Gadrat (Lg.) quadratI: carré, trapu (aspect physique)
GaduelI: capduèiI: donjon, chef-lieuI; var. Chadeuil
Ga1arel (Lg.)I: de gafarI: guéer, passer à guéI; passeur de rivière (syn. 

gafaròt, gafaire, gasaire)
Ga1etI: (Gasc.) gafetI: lépreux
Ga2er -iéI: nm. ga&èrI: homme qui manie la gade (sorte de perche 

utilisée dans la navigation), batelier, passeur d’eauI; var. Gassié
Ga2nelI: dér. de ga&nI: crochet, crocheteur
Ga,otI: sobr. jou�u
GagierI : .. exécuteur tetamentaireI ; var. Gager / !. gatgièrI : soldat 

mercenaire
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Estat actual de la llista de les variants (extracte sense revisar)

Sollet Soul

Somdelacoste Som

Soubayrol Soubeiran

Souberville Souberbielle

Soubeyre/rol Soubeiran

Soubie(s) Soulavie

Soubiran/rou(s) Soubeiran

Soubran Soubiran

Soubre/é Soubrier

Souèch Soueix

Soulairol Soulayrol

Soula(g)net Soulan

Soulatge Soulages

Soulayrès Soulan

Soulère Soulaire

Soulès Soulier/ié

Soulet Soul

Souleyrat Soulan

Soumet Soum

Souque/é Souquier/ié

Soureil Souleil

Sourgens Sourget

Souri(s)/ry Souyri

Souriguier Souriguère

Souspène Soupène

Sousquière Souquet

Soustrou Soustre

Souteiran Soutéran
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Souteyran/rat Soutéran

Soutou Soutoul

Souverbie Souberbie

Souverbielle/ville Souberbielle

Souyris Souyri

Stéphany Estève

Suaud Suau

Suberbielle Subercaze

Suberbost Subercaze

Suberroques Subercaze

Subervie Souberbie

Suberville Subercaze

Suberviol Subercaze
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Occitan/Occitania, istòria de mots
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Una faussa evidéncia per començarI: poiriá semblar normal e automatic 
de considerar que lo país ont se parla occitan se sona Occitania, d’abòrd 
que lo mot circula jà despuèi pro temps. Del meteis biais que se parla 
alemand en Alemanha, o italian en Itàlia (daissarem aquí de caire lo 
fach qu’en realitat se parla alemand endacòm mai qu’en Alemanha (en 
Austria per exemple e al minimum) e qu’en Itàlia se parla italian cotria 
amb d’autras lengas, demest lasqualas l’alemand e… l’occitan en Piemont 
e dins un vilatge de Calàbria, o lo catalan de l’Alguer). Tot aquò al nom 
del grand principi «Iuna lenga = un EstatI», çò que lo discors ordinari 
en França dins las conversas de cafè glòsa aital «Ien France on parle 
!ançaisI». E aquí se vei còp-sec lo problèmaI: d’Estat occitan n’i a pas, 
e n’i aguèt pas jamai (e sembla pauc probable que n’i aga un dins un 
futur, pròchi o non). Se poiriá al mens imaginar l’associar del nom de la 
lenga a lo d’una region, istoricament e administrativament reconoguda, 
coma lo breton en BretanhaI: car i a agut un reiaume, puèi ducat, puèi 
provincia de Bretanha Sns a .*)", i a uèi una region administrativa que 
ne pòrta lo nom, e s’i parla, al mens dins sa part occidentala lo breton. 
Es pas çò que se passa per l’occitan, parlat sus de territòris istoricament 
identificats (comtats, ducats, províncias etc…, e, mai recentament, 
regions administrativas). Geografs e istorians pòdon aital parlar de 
«IProvence, Auvergne, Limousin, Gascogne, Aquitaine…I» que cabon 
dins un mai larg «IMidiI» vaigament delimitat (lo «Ipaís del solelhI», 
segond lo cliché ordinari). Mas istoricament, aquelas entitats son pas 
jamai estadas rejonchas sota lo nom d’una meteissa entitat identiScabla 
sus las mapas e nomenada Occitania (tornarem a la Sn sus la naissença 
contestada d’una Occitania administrativa redusida a un terç de l’espandi 
total). E per apondre a la confusion, se los linguistas pòdon distinguir 
al dintre de la lenga d’òc las variantas «Iprovençal, auvergnat, limousin, 
gascon…I», totas egalament «IoccitanasI», s’atròba que quitament dins 
lo mitan d’aqueles que militan per la lenga, d’unes refusan de veire lor 
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varianta regionala incorporada dins un ensems «IoccitanI» e preferan 
de parlar de «Ilengas d’òcI» al plural.

Deuriá estre possible, pasmens, de parlar sens polemica d’un problèma 
tot simple, que s’articula a l’entorn de quauques constatacions :

-I a dins l’encastre general de las lengas romanicas un ensems de 
parlars que partejan d’estructuras fonologicas, morfologicas, lexicalas, 
comunas, istoricament atestadas tre la debuta de lor utilizacion a l’escrich, 
al delai dels traches diferencials que cadun d’eles presenta, e en tenir 
compte del fach que las variantas mai perifericas fan transicion amb 
de lengas romanas diferentas (francés dins lo «ICroissantI» del nòrd 
d’Auvernha e de Lemosin, piemontés dins las bassas valadas d’Itàlia, 
catalan dins lo Fenolhedés…). Existís tanben una intercompreneson 
entre aqueles parlars, e, per pro dels locutors natius qu’an una experiéncia 
de la comunicacion interdialectala (amai foguèsson de mens en mens 
nombroses…) la consciéncia empirica, bastida sus d’experiéncias 
directas de confrontacion amb una autra varianta, del fach que tot comtat 
rebatut, de monde que parlan a la mòda de tal o tal endrech, luenh que 
luenh, parlan Sn Snala «Icoma nautresI». Aquela consciéncia empirica 
d’unitat pregonda retròba e conSrma las analisis dels linguistas e la 
consciéncia construcha d’aqueles que a cada epòca, an utilizat a l’escrich 
una varietat d’occitan en saber qu’èra part d’un ensems que la despassava. 
Es aquí quicòm que s’observa tre l’Edat Mejana.

-Mas aquò, en l’abséncia d’un poder capable de tirar las consequéncias 
practicas e institucionalas d’aquela unitat pregonda, compelís a tot 
un trabalh d’elaboracion d’un saber sus ela, en defòra de tot sosten 
institucionalI: identiScacion del territòri ont se parla la lenga, e doncas, 
causida d’un nom que poguèsse servir de luòc de rescontre comun a totas 
las varietats. E a aquò ligat, la causida d’un nom per aqueles que parlan 
aquela lenga.

Es l’istòria d’aquel trabalh que vau assajar de resumar aicí.

T .(& 1%";"!(&

Cal començar per anar veire çò que se passa a la Sn de l’Antiquitat, en un 
temps ont la sola lenga de cultura qu’aga un nom es lo latin de l’Emperi 
roman, d’abòrd qu’en Occident avans lo sègle IX es la sola lenga que 
s’escriu, a despart del gotic al sègle IV-V, del francic e de varietats celticas 
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dins las Isclas britanicas un pauc mai tard. Per los territòris qu’an un 
nom, aquel nom es lo que lor a balhat l’administracion imperiala. Per 
çò que va venir l’espandi d’òc, i aurà doncas, al dessobre dels noms 
de ciutats, lo nom de doas grandas circonscripcions, «IAquitaniaI» a 
l’Oest, «IProvinciaI» a l’est. Vers lo sègle VI, lo limit entre las doas passa 
sul vessant oriental del Massís Central, en daissant de caire lo litoral 
miegterran entre Ròse e Pireneus, dich «ISeptimaniaI», religat Sns al 
sègle VIII a la peninsula iberica. Cap al nòrd, lo limita amb Gàllia de nòrd 
passa a l’oest per la val de Leire (Loire), e a l’est passa al sud de Lion e del 
Jura. Es sus aquel espandi que lo latin introduch per la conquista romana 
comença tre lo sègle VI d’evoluar Sns al ponch, vèrs la Sn del sègle VIII, 
de presentar los traches fondamentals que van deSnir una lenga nòva. 
Sos primièrs signes apareisson a l’escrich al sègle IX, sota la forma de 
mots isolats (microtoponims sovent) dins de textes redigits dins un latin 
simpliScat, de la sintaxi calcada sul modèl de la lenga parlada, çò que 
d’unes romanistas coma Francesco Sabatini an proposat de nomenar 
scripta latina rustica. La lenga nòva sota-jacenta es parlada per una 
populacion que los textes designan coma «IromanaI», en contrasta amb 
lo nom donat als estatjants de la part nòrd de Gàllia, los «IFranciI». Car 
çò que s’observa a aquel moment, amai quand la desfacha dels Visigòts 
a la debuta del sègle VI fa passar Aquitània, puèi Provincia sota la 
dominacion dels Francs merovingians, es lo manten d’una consciéncia, 
dins los eleits locals, d’una apartenéncia a la romanitat mantenguda, a 
travès del drech roman, de l’antroponimia (refus persistent d’adoptar de 
noms de tip germanic) e, doncas, d’un biais particular de parlar latin que 
refusa las inovacions fonologicas e morfologicas que van donar naissença 
a la lenga d’oïl.

Los primièrs textes literaris occitans, en particular los que son 
atribuits al duc d’Aquitània Guilhem IX (lo famós «Iprimier trobadorI») 
establisson una oposicion clara entre lo latin, lenga sabenta dels clergues, 
e una autra lenga, lo roman percebut desenant coma diferent. E Sns al 
sègle XV, se poirà trapar dins la documentacion literària o administrativa 
aquela diferenciacion mantenguda quand tal acte administratiu evòca 
la traduccion, orala o escricha, d’un texte latin in romancio o en romanI: 
la lenga de «IRomansI» eiretièrs de l’emperi, mas que parlan pas pus la 
lenga de l’emperi.
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ProblèmaI: aquela denominacion es pas gaire precisa, e sobretot es 
largament partejada per d’autras populacions qu’elas tanben parlan 
de lengas derivadas del latin. S’utilizarà doncas roman tanben per la 
lenga d’oïl coma per lo romance d’Espanha, per pas parlar del rumantsch 
dels Grisons o, mai tard, del român de l’anciana Dacia. E sus lor pròpri 
territòri caduna d’aquelas lengas pòt tanben estre nomenada, encara 
mai vaigament, vulgària. Caldrà ben, a un moment o a un autre, inventar 
d’autras denominacions.

Lo meteis problèma se pausa per nomenar las populacions que parlan 
lo roman especiSc de la «IGàllia miegjornalaI», ara per ara es aital 
que ne’n parlarem. L’opausicion entre «IRomansI» e «IFrancsI» aquí 
sobreviu pas a l’oblit del drech roman al sègle X. Politicament, aquelas 
populacions son sotmesas a de poders reals o imperials (lo reiaume 
dels Francs a l’oest de Ròse, l’empèri germanic a l’est, globalament) que 
lor centre es exterior. A la Sn del sègle XI, lo rescontre en Terra Santa 
de crosats venguts de tot l’occident crestian compelís los cronicaires a 
establir de distinccions entre de contingents mesclats per las cronicas 
musulmanas sota lo generic «IfrancsI» ( !andj) mas que sabon ben, 
eles, que son diferents. Es aital que las tropas acampadas a l’entorn de 
Raimond IV comte de Sant-Gèli e de Tolosa son sonadas Provinciales, 
amai integrèsson de guerrièrs venguts de l’anciana Aquitània. D’est en 
oest, totes aqueles s’identiScan/son identiScats collectivament fàcia als 
autres, Francs del nòrd, Germani/Tudèscs, Saxons, Lombards…

Fòrça interessant, lo nom causit per un trobador de las Aups, Albertet 
dich de Sisteron, dins una tençon (cançon dialogada) amb un autre 
trobador a la debuta del sègle XIIII: aquela tençon evòca, non sens ironia, 
los meritis respectius de doas aristocracias. Al nòrd, los «IfrancesesI», 
los subjectes «Idels dos reisI», Felip August e Joan sens Terra, al mens 
avans qu’aqueste aja perdut sas possessions normandas e angevinas, brèu 
los del pais d’oïl. E al sud d’autres, eissits de territòris qu’Albertet ne fa 
l’inventariI: Gasconha, Lemosin, Auvernha, «IVianésI» (DauSnat) e 
Provença. E aqueles autres son per el los «ICatalansI». Ni per l’abséncia 
dins l’enumeracion de çò que serà nomenat puèi Lengadòc, benlèu perqué 
precisament a pas alora de nom facilament utilizable, e de Catalonha 
(mas es pas necite), aquí se vei clarament identiScada una populacion 
que viu sus un espaci que s’atròba partejar una meteissa lenga, distincta 
d’aquela dels «IFrancesesI». Mas conoissèm pas d’autre exemple d’aquela 
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catalanizacion dels Occitans. La lenga ven de mai en mai utilizada a 
l’escrich, que siá dins lo registre literari o dins lo dels actes de la practica, 
dins las vilas o dins los cartularis de quauques mostiers (Templiers o 
Espitaliers mai que mai), sens que siá percebut coma necite de precisar 
quente nom li se dona, d’abòrd qu’es la lenga normala de totòm, çò 
que lo comte de Tolosa en .!.] sona «Inòstra lengaI» (homines nostrae 
ydiomae) quand se tròba confrontat amb d’enemics que ne parlan una 
autra. En saber qu’a l’epòca, «IlengaI» pòt estre utilizat coma siononim 
de «IpòbleI».

Es lo temps de la Crosada dels Albigeses, la lucha, sus l’essencial de 
l’espaci occitan, amb de crosats d’un genre particulièr, los que venon 
combatre los «IalbigesesI» -es lo nom que lor donan. Coma se sap, aquela 
crosada rompe los ligams entre Catalonha e los domenis al nòrd de 
Pirenéus contra-rotlats directament o indirectament per la dinastia dels 
Barcelona, e elimina una part de las dinastias comtalas e vescomtalas que 
mestrejavan entre Tolosa e Provença. Lo rei de França es oScialament 
mestre del territòri situat entre Tolosa e Ròse a la Sn del sègle, e una 
branca de sa familha mestreja Provença, mai a l’est, per eiretatge mai o 
mens solicitat dins los dos cases. Progressivament, la part occidentala, 
entre Tolosa e Atlantic va escapar als reis d’Anglaterra ducs d’Aquitània, 
e a la Sn del sègle XV la quasi totalitat de l’espandi de la lenga d’oc es 
desenant «IfrancesaI».

Coma es normal, lo novèl poder se va pausar la question de la preséncia 
sus son domeni d’una lenga qu’es pas la sieuna, es a dire lo francés tal 
coma es fabricat progressivament en se destriar dels autres parlars 
d’oïl, sobretot a comtar del moment (mitat sègle XIV), que comença de 
l’utilizar dins sos documents oScials. La Gleisa, e son inquisicion, aurián 
pogut proposar una solucion per nomenar la lenga dels albigesesI: lingua 
azotica. En tenir compte del fach que «IazoticI» es un sinonim biblic de 
«IFilistinI», se vei que se tracha pas aquí d’un compliment a la beutat de 
la lenga. Se lo rei de França e son administracion an pas las meteisssas 
referéncias culturalas, cal ça-que-là que se pausen la question de la lenga, 
e, per extension, la del nom que caldrà donar a aquel país frescament 
aquesit. Car la question aquí es mens linguistica -los reis de França an 
cap intencion d’impausar la lenga d’oïl a lors novèls subjectes- que non 
pas territoriala. Es pas mai possible de parlar de comtat de Tolosa, o de 
vescomtat d’Albi-Besièrs-Carcassona, d’abòrd que i a pas pus de comte 
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de Tolosa, ni de vescomtes. Tot aquò es desenant integrat directament, 
sens mediacion, al domeni reial e a son administracion. La solucion 
trobada, sabèm pas quora ni per qual, va estre de donar a aquela part del 
domeni lo nom de la lenga que s’i parlaI: tre la Sn del sègle XIII nais aital 
«ILingua de HocI», puèi «IOccitaniaI» en latin, glosat en «ILangue d’ocI»  
en francés avans d’arribar a la Sn de l’Edat mejana a «ILanguedocI»,  
ont la motivacion iniciala es ja pas pus evidenta -çò qu’al sègle XVI 
permet a Rabelais d’inventar un «ILanguegothI», en referéncia mai o 
mens positiva als ancessors Visigots. De fach, aquí avèm tota l’equivòca 
d’una denominacion administrativa apiejada sus un nom de lenga, cas de 
Sgura mai que rarissim pertot dins l’Euròpa del temps. Del còp, l’idèia 
d’una lenga qu’es la «Ilenga d’òcI», lingua occitana en latin se populariza. 
Es ela que se tròba encara sota la pluma d’un avesque de Tolosa a la mitat 
del sègle XV quand explica que dins lo reiaume i a doas lengasI: la lingua 
gallica al nòrd -lo francés, e la lingua occitana al sud. Es lingua d’oco que se 
retròba dins lo De Vulgari eloquentia de Dante (Sn XIII-debuta XIV). Per 
el es la lenga de Provença mas tanben d’Espanha -sèm al temps, o cal dire, 
ont los sols «IEspanhòlsI» qu’an un pe en Italia son los Aragoneses. Per 
Dante, doncas, l’òc es, al mens par part, lo catalan… ParadòxiI: una de 
las primieras gramaticas (e tractat de retorica) de l’occitan, compausada 
en Italia, e que Danta podiá pas ignorar, se sona Donatz Proensals, e sus 
la riba esquerra de Ròse, en Provença se parla de proensal, proensalés. 
Normal, dirànI: lenga d’òc, es per l’autra riba, dins lo Reiaume. Mas, amb 
lo vièlh roman privilegiat, a Tolosa per un autre tractat de retorica, las 
Leis d’Amor, (sègle XIV) vaquí doncas una meteissa lenga que pòrta tres 
noms diferents. Aquí comença la malediccion.

Cossí escafar una lenga e son nom.

Tre la Sn del sègle XV, la monarquia francesa e son administracion 
començan de cambiar lors practicas linguisticas a l’escrich. Aperabans 
lo francés del rei coabitava amb lo latin, e tanben siá, al nòrd del reiaume, 
amb de scriptas (de nòrmas escrichas d’oïl amb de traches dialectals)I: mas 
desapareisson al Sal del sègle XV e lo breton, per exemple, serà pas jamai 
emplegat dins l’us adminstratiu, amai del temps de l’autonomia del ducat. 
Siá doncas amb la lingua occitanica identiScada per l’avesque de Tolosa. 
Dins las correspondéncias entre nòrd e sud, la Cort escriu en francés dins 



,".

Occitan/Occitania, istòria de mots

sas relacions internas amb sos representants sus plaça, mas emplega lo 
latin dins sos escambis amb las vilas o d’unes grands senhors occitans, 
que de lor costat pòdon s’adreiçar al rei en occitan. Mas progressivament, 
tre la Sn del sègle XIV, es lo francés que comença d’estre utilizat per 
aqueles escambis, l’occitan essent reservat als usatges locals. E a la Sn del 
sègle XV, apareisson de textes legals (las «IordonnancesI») que parlan de 
la question de la lenga per las províncias del sud. Las primièras (a partir 
de .,)") comandan jà l’abandon del latin mas fan encara una plaça a 
çò que sonan le vulgaire du pays, ou des contractants, l’occitan, doncas. 
Mas es pas sens interés de notar que los textes li donan pas son nom (lo 
que justament lo poder reial aviá mai o mens inventat) mas preferan la 
vaiga formula vulgaireI: primièr signe d’una marginalizacion pas gaire 
inocenta. Un texte de .-^- per Provença completa per la formula «Ià tout 
le moinsI», pas gaire encoratjanta, ela. E en .-^), arriba l’ordonnance de 
Villers-Co$erêts, que pren quitament pas pus la pena d’evocar quicòm 
mai que lo latin dins çò que deu desaparéisserI: caldrà ara escriure «en 
langage maternel !ançais et non autrementI». I a agut, e encara i a, de 
discussions, e d’unes se pensan que tot comtat rebatut !ançais aquí auriá 
pogut signiScar tota lenga vulgara utilizada per de subjectes del reiaume. 
Confessi de pas comprendreI: al moment que s’abriva l’evolucion vès la 
monarquia absoluda, se pòt pas imaginar que lo poder reial aguèsse pas 
decidat que sola sa lenga auriá valor legala. E de tot biais la question es 
regladaI: lo latin desapareis, ni lo breton ni lo picard son causits per los 
notaris, e l’occitan recuòla aquí ont s’escriviá encara encò dels notaris 
e dins las municipalitats. Tot-bel-just pòt sobreviure dins las zònas 
mens contra-rotladas per l’administracion reiala, e quitament venir, en 
.-]., lenga oSciala del Bearn, al mens Sns a .]!. e l’annexion de Bearn 
per França (car avans, èra un reiaume independent, lo de Navarra). 
Globalament es clar que la lenga del poder es lo francés. Es vertat per 
l’administracion e la justicia, o es tanben per la literatura. Doblidats los 
trobadors, l’occitan ven la lenga siá d’una cèrta literatura d’ediScacion 
religiosa (cantics e «InadalsI») siá l’aisina de poetas qu’escrivon per un 
public localizat, e pòdon veire lors òbras imprimadas pas que se un poder 
local o un mecèn o paga, e aquò ven sempre que mai rar a dicha que la 
cultura se concentra a l’entorn de la Cort e del rei. Tre lo sègle de XVI 
d’escrivans nascuts en Occitània començan d’escriure en francés, coma 
Marot, que ne fa la «Ilangue es grands cours estiméeI» o Montaigne. A la 
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Sn del sègle XVII, pro òbras escrichas en occitan van demorar ineditas 
Sns al temps ont l’erudicion del sègle XIX, quand es pas la del sègle XX 
las tòrna descobrir e las edita.

Se cal doncas pas estonar de veire que ven sempre mai diScil de donar 
un nom comun a la lenga e encara mai a aqueles qua la parlan coma a lor 
país. La règla es la del localisme. A l’oest se parlarà doncas de gascon e lo 
primièr grand autor «IgasconI» del sègle XVI, Peir de Garròs ne pòt far la 
defensa e illustracion contra lo francés sens cap referéncia al sovenir dels 
trobadors. E es de gascon que parla du Bartàs (escriveire majoritariament 
en francés) dins un dialòg de .-*+ entre tres ninfas, la del francés, la del 
latin, la del gascon. A Tolosa, a la debuta del sègle XVII, lo mestre de 
l’escritura d’òc, Godolin, parla, el, de moundi, a partir del sovenir des 
comtes Raimond d’avans l’annexion. A Montpelhièr se parla de vulgaire 
, o quitament, amb Despuech tre .]^^ e Roudil dins las annadas .]]" de 
patois, un mot pejoratiu, aplicable en francés a tot çò qu’es pas lo francés, 
en fach, e que va aver un grand succès Sns a uèi. De l’autre costat de Ròse, 
per contra, provençal e langage provençal son d’usatge totalament normal, 
a costat de patois.

En aparéncia doncas, lo localisme e la confusion an ganhat. Mas aquò 
deu estre corregit per dos fachesI: un, las òbras circulan d’una region a 
l’autra, al mens dins de mitans estreches, e al mens Sns al sègle XVIII: 
los «IGasconsI» venon a Tolosa per publicar lors òbras, e Godolin serà 
regularament reeditat Sns a la revolucion. Lo dialòg de las ninfas de du 
Bartas es imitat a Uzès puèi a Montpelhier, per Despuech, que un pauc 
mai tard pòt veire una de sas produccions carnavalescas represa dins un 
recuelh de textes provençals en .]]-.

Segond fachI: los istorians provincials parlan naturalament (e en 
francés) del passat de lor província, «IProvençeI», o «ILanguedòcI» 
entre sègles XVI e XVII. Mas fan totjorn referéncia a la lenga del luòc 
, foguèsse que per çò que la trapan dins los archius qu’utilizan. Lor cal 
doncas li donar un nom. En Provença, cap problèma, serà provençalI; en 
Lengadòc, es un pauc mai complicat, e es vulgaire o langage du pays que 
dominan, cotria amb gascon, amai per de documents en lengadocian. A 
Montpelhièr per contra, los documents medievals en òc, pro nombroses 
e conoguts dels autors locals, son caracterizats coma catalans, en sovenir, 
probable, del temps (.!",-.^,)) ont los senhors de Montpelhièr èran 
catalans. Al sègle XVIII, Vaissète dins sa monumentala Histoire Générale 
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de Languedoc pòt utilizar lo mot romance e quitament provençal per parlar 
de la lenga dels trobadors, Notam al passatge que dels dos costats de Ròse 
la celebracion dels trobadors, de preferéncia los que venon del bon costat 
del Zume, es obligatòria. Mas en delai de la question del nom, çò plus 
important es que per los uns coma per los autres, l’unitat de la lenga fa 
pas cap de dobte. Tal istorian provençal poirà aital dire que son provençal 
càmbia practicament pas sus cent legas (,"" Km) Sns en «IGascogneI». 
E per Vaissète coma per Ménard, istorian de Nimes al sègle XVIII, 
provençal pòt designar l’ensems de çò que se parla al sud del reiaume. 
L’unitat de la lenga es doncas netament percebuda, dins l’espaci coma 
dins lo temps (car nòstres istorians dison volontiers que despuèi l’Edat 
Mejana la lenga a pas cambiat).

Per çò qu’es de la nomenacion del territòri, son los noms de las 
províncias e de las vilas que dominan, e i a pas gaire de terme per 
identiScar globalament l’ensems de l’aira linguistica d’òc. Exista, mas 
d’un biais fugitiu, la nocion de pais d’Adioussias al sègle XVII, mas es 
mai una formula umoristica a partir d’una saludacion ordinària que non 
pas una denominacion oSciosa o oSciala. Per contra se parla aisidament 
de «IGasconsI» per designar los òmes d’una region que va de l’Atlantic 
al Ròse (de l’autre caire, sens suspresa, se parla de «IProvençauxI». Cal 
esperar l’extrema Sn del sègle, e la Revolucion, per veire apareisser un 
mot novèlI: «IMidiI».

La Revolucion, justament. Es lo moment ont lo regim novèl se 
pausa la question de l’espandiment d’una lenga comuna, non pas que 
la monarquia considerava que lo «IpòbleI» aviá pas besonh de saber la 
lenga de l’eleit sociala, las «Igens comme il fautI» dins la terminologia dels 
dos revolucionaris que s’interessan mai a la question de la lenga, Barère 
e l’abat Gregoire. Per eles, coma per la màger part dels revolucionaris, lo 
«IpòbleI» es ara lo sobeiran, lo que fa la lèi via sos representants elegitsI: 
es doncas normal e quitament indispensable que sàpia la lenga de la lèi, 
e aquesta lenga pòt pas estre autra que lo francés, lenga normala despuèi 
de sègles del saber, de la politica, de la cultura, e de la lei despuèi Villers-
Co$erêts. Mas lo problèma es que lo pòble, per una bona part, parla 
pas e compren pas lo francés. Dins un monde ideal, entrevist per d’unes 
deputats en .*)", l’espandiment del francés s’auriá pogut conciliar amb lo 
respecte de las lengas realament parladas. E Sns a .*)!, i aurà quitament 
una entrepresa de traduccion de las lèis novèlas dins los «Iidiomes des 
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départements du MidiI». Mas es lo ponch de vista binari dels autres que 
va ganhar la partidaI: en poder pas imaginar una complementaritat 
entre francés e d’autras lengas incapablas d’exprimar las idèias de 
Libertat e de Rason, (e, segond Barère, aquò val tanben per las lengas 
«InacionalasI» d’Euròpa..), las autras lengas devon desaparéisser. E 
de tot biais, en França, se tracha pas de lengas mas de patois, idiomes o 
jargons. Gregoire mena tre .*)" una enquesta dins los ceucles militants 
de las «IprovinciasI» per saber çò que son los patois qu’i se parlan. Ne 
tira en ), un grand rapòrt que proposa tot simplament «Id’anéantirI» 
aqueles patois. Sola concession fachaI: lo provençal dels trobadors (e el 
solet) a de qualitats de «IvivacitatI» e d’expressions que lo francés poiriá 
integrar a son vocabulari, e de tot biais los patois, formas infantilas de 
la lenga francesa, pòdon assabentar lo cercaire sus l’istòria de la lenga 
nacionala. Dins lo meteis texte doncas, Gregoire es lo que condemna a 
mòrt tot çò qu’es pas lo francés, e lo que suggera que pòt estre interessant 
d’autopsiar lo cadabre… Aquel òme a pas cap poder real, mas ditz çò que 
sos collègas pensan (e en .*), val mai, en plena Terreur), e a al mens lo 
meriti (involontari…) de deSnir la contradiccion que va comandar tota 
l’evolucion linguistica e culturala ulteriora de FrançaI: d’un costat una 
politica linguistica que de facto a per objectiu, sens necessariament o dire, 
l’eliminacion dels lengatges de las populacions. E de l’autre costat dins 
lo meteis moviment la reconoissença d’una plaça per aqueles lengatges 
coma objecte d’estudi patrimonial. Partent d’aquí, los dos segles que 
van seguir van veire, d’un costat, una difusion del francés, per l’escòla 
en particular, que passarà per lo refus de préner en compte las lengas 
autras, çò que menarà lors locutors a las abandonar coma lengas normalas 
de la transmission familiala. Mas i aurà tanben, contradictoriament, la 
naissença d’un interés per los patois condemnats. E la question del nom 
que cal donar als patois del «IMidiI» serà centrala dins las reZexions de 
los que s’i van poder interessar.

Per Grégoire dins son rapòrt de .*),, ges de problèmaI: s’agís dels patois 
de las provincias tradicionalas (provençal, gascon, béarnais, sul meteis 
plan que los patois del nòrd (picard, rouchi, wallon…) en defòra doncas de 
provençal especiScament ligat a la lenga dels trobadors, sus l’ensems del 
Miegjorn. Barère, dins un rapòrt un pauc anterior consagrat sobretot a las 
lengas de frontièra o las mai perifericas (basc, breton, alemand d’Alsàcia, 
italian en Corsega) evòca las autras en termes vaigues «Iidiomes anciens, 
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welches, gascons, celtiques, wisigoths, phocéens ou orientauxI». De tot biais, 
pas question, ni per l’un ni per l’autre de reconóisser l’existéncia d’una 
lenga comuna a tot lo «IMidiI»…

Al sègle seguent, se la politica linguistica de l’Estat, amb l’escòla entre 
autres, a per tòca «Id’anéantir les patoisI» en conformitat amb lo títol 
del rapòrt Grégoire, dins la practica aqueste a de disciples que van dins 
una autra de las direccions qu’indicavaI: l’estudi. Entre .+"* e .+.! lo 
ministèri de l’Interior de Napoléon Ier fa menar per sos prefectes una 
grand enquèsta sus las lengas parladas dins l’Empèri, sota la direccion 
intelectuala de dos erudits, los Coquebert de Montbret paire e Slh. 
Lo metòde de l’enquèstaI: la traduccion dins los patois de tot l’Emperi 
(en realitat solament una partida, aqui ont los prefectes son estats mai 
eScaces) d’un meteis texte, la Parabòla de l’Enfant Prodigue. Aquò 
porgís, encara uèi, una basa documentària importanta. Que permete 
als dos promotors d’identiScar clarament una langue d’oc, sus l’ensems 
del Midi, divisada en dialectes e patois, segur, mas que son aparentats 
e collectivament distincts de la langue d’oïl au nòrd. E son capables de 
determinar una frontiera a pauc pres exacta, malgrat l’insercion del 
savoiard dins la lenga d’òcI: pas degun alora aviá l’idèia qu’existava una 
lenga de mai entre òc e òïl, lo francoprovençal. Caldrà esperar la Sn del 
sègle (e de trabalhs de linguistas alemands…) per aver una carta mai Sna.

Es tanben lo moment ont la redescoberta dels trobadors pren son vam 
amb doas òbras fondamentalas, la del Provençal Raynouard, que dona a 
partir de .+.] a l’encòp una antologia dels trobadors, dins lo texte original, 
e un diccionari de lor lenga. Aquela lenga, l’auriá poguda nomenar 
provençala, lo mot èra conogut. Prefera la denominacion roman que li 
permet de renfortir son analisi de l’istòria de las lengas nascudas del latinI: 
entre aqueste e las lengas actualas, i auriá agut un estadi intermediari, lo 
roman, que la langue d’oc ne seriá la mai pròcha. Aquesta idèia serà lèu 
abandonada (es criticada tre la debuta per los primiers «IromanistasI» 
alemands), mas lo mot va sobreviure per deSnir las lengas «Ineo-latinasI», 
objecte d’una sciéncia nòva, la romanistica.

A pauc pres al meteis moment, un Lengadocian, l’amiral de Rochegude, 
publica, de son costat, una autra antologia de trobadors, lo Parnasse 
occitanien, que mete en circulacion una autra denominacion per la lenga, 
entrevista un pauc avans per un personatge original, Fabre d’Olivet, 
autor de poesias pseudo-trobadorescas, e d’una gramatica, inedita 



,"]

!"#$% &'()*#

de son temps, de la lenga oscitanique. Es pas sens interés de notar que 
Raynouard e Rochegude son estats totes dos elegits a la Convencion, del 
temps de la Revolucion, mas amb de pausicions doncas mai nuançadas 
sus la question de la lenga que non pas las de Grégoire lor collèga. Al 
meteis moment, Simonde de Sismondi, esperit enciclopedic, bon 
representant de l’intelligentsia «IliberalaI» del temps trabalha el tanben 
suls trobadors (sens los comprendre totalament) e en .+!^ dins un dels 
nombroses volums de son Histoire des Français parla longament de la 
Crosada contra los Albigeses, per ne far un episòdi de la lucha seculària 
entre las «ILumièresI» e las «ITénèbresI», lo camp de las Lumières essent 
representat per los «IProvençauxI», un pòble que per el los Catalans ne 
son.

Vaquí doncas que los trobadors inventan, dins lor lenga, la literatura 
europenca de l’Edat MejanaI: mas lor langue, es tanben lo patois de uèi. 
E vaquí que los «IProvençalsI» o «IAlbigesesI» inventan al sègle XII la 
tolerància e l’esperit d’examen fàcia al fanatisme feodal e clerical vengut 
del nòrd. Es aquò que descobrisson, gràcias a d’intellectuals reconoguts 
a Paris (Raynouard es de l’Academia Francesa…) los intellectuals del 
«IMidiI». Amb d’ancessors aital, d’unes entre eles (los que consideran 
pas qu’es solament a Paris, pas en «IProvinciaI» que se pòt far quicòm) 
pòdon imaginar de far reviure la lenga, la literatura e la remembrança 
d’aquel temps gloriós. La renaissença d’òc pòt començar.

@$!("&&$!|(i&j

Mas per sos actors, cossí nomenar la lenga que vòlon defendre e illustrar, 
e del païs ont se parla ? Ara, sabon que d’una provincia tradicionala 
a l’autra es la meteissa «Ides Alpes aux Pyrénées-» coma ditz Fabre 
d’Olivet avans que Mistral tòrne préner l’expression. Per la lenga, la 
concurréncia, dins la premiera mitat del sègle, es entre roman e provençal, 
eventualament roman provençal. E naturalament sempre patois, lo mot 
favorit del sens comun francés. Un moment brèu, lo vièlh terme gascon a 
un pauc de succès, quand es revendicat per lo primier escriveire d’òc que 
siá conogut a l’escala nacionala, Jasmin, d’Agen, que nomena gascon son 
parlar d’Agen (qu’es en fach lengadocian, tecnicament parlant). Darrièra 
aparicion d’un terme generic qu’aviá agut sa plaça sota l’ancian regim e 
que la va lèu perdre. Per lo territòri, es «IMidiI», coma dins lo titol del 
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grand òbra de Bernard Mary Lafon en .+,-I: Histoire politique, religieuse 
et li<éraire du Midi de la France depuis les temps les plus reculés jusqu’à 
nos jours, publicada a Paris, ont conta l’istòria d’un Midi que recampa 
^* despartiments franceses. Dins la segonda mitat del sègle, roman se 
va trapar progressivament reservat a la lenga anciana, de mai en mai 
concurrençat per ancien provençal dins aquel usatge, del temps que la 
lenga contemporanéa, dins totas sas variantas, serà nomenada provençal, 
o, a la rigor, langue d’oc. Aquela fortuna del mot provençal s’apren a un 
fach fondamentalI: la naissença en .+-, del primièr moviment collectiu 
de defensa de la lenga d’òc, lo Felibritge, dirigit per un poèta, Frederic 
Mistral, que capita en .+-) d’estre reconogut (en aparéncia al mens mas 
es un autre subjecte) per lo mond literari nacional, es a dire parisenc. 
E s’atròba que lo Felibritge nais en Provença, aquí ont sonque dins lo 
decèni de sa naissença se publica mai de *"a dels titols en occitan e ont 
Honnorat publica entre .+," e .+,] un dictionnaire provençal-!ançais 
qu’es en fach lo primièr grand diccionari de totes los parlars d’òc. Aquela 
supremacia provençala explica que dins sos primièrs estatuts en .+]!, 
lo Felibritge identiSque coma «IProvençaI» lo territòri ont se parla sa 
lenga, amb aquela precision «IEntendèn per Prouvenço lou Miejour de la 
Franço tout entiéI». Aital se vei legitimat, en traduccion, lo mot francés 
de «IMidiI».

Partit de Provença, e, per precisar, de Provença rodaniana, entre Arle e 
Avinhon, lo Felibritge pro lèu conquista d’adesions dins las autras regions 
occitanofònas, e recruta d’escriveires qu’escrivon dins una varietat 
diferenta del provençal. Es lo paradòx del Felibritge qu’aquelas conquistas 
luenh de son brèç rodanenc menan tre las annadas *" a de contestacions 
del leadership dels fondators e de lor dialecte. Es clar en Limosin amb 
l’abat Josèp Roux que milita per son dialecte lemosin e critica lo biais 
d’escriure la lenga causit pels felibres provençalsI; Es sobretot lo cas en 
Lengadòc, ont exista un fogal d’escritura occitana ancian e dinamic. 
Tre las annadas *" aquí tanben, d’escriveires de Montpelhier dintran 
en dissidéncia sus la question de çò que deu estre la lenga oSciala del 
Felibritge. Fàcia al provençal de Mistral, defendon una autra varianta 
de la lenga, lor lengadocian, e un autre terme generic per designar la 
lengaI: occitanien, la lenga d’una «IOccitaniaI» que despassa los limits del 
Lengadòc d’ancian regim e deu valer per totes los dialectes de l’Atlantic 
a las Alps. Lo tot associat a una presa de distància tanben politicaI: los 
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amics de Ricard se deSnisson coma republicans federalistas aquí ont 
Mistral e son primièr cèucle son sus de pausicions netament mai a drecha, 
çò que dins lo context de las annadas *" en França a d’implicacions 
seriosas. Tant val dire que del ponch de vista de la direccion del Felibitge, 
tre la debuta, los mots occitan e «IOccitaniaI» an la sabor de l’eresia, e fa 
pas que començar. Qual sap, alora, qu’un linguista italian trabalhant suls 
dialectes del nòrd d’Itàlia, Biondelli, parla en .+-^ de diale<i occitanici per 
los parlars de las valadas occitanas del Piemont, o qu’en .)*) un jornal 
austriac parla, el, d’okzitanisch dins una entrevista de Mistral ?

Regularament de tot biais, lo camp lexical «IoccitanI» apareis sota de 
plumas que del ponch de vista de la direccion provençala del Felibritge 
son dins la dissidéncia, de còps deSnitiva. Coma dins lo cas d’aquel 

«Felibrige latinI» fondat a Montpelhier per de felibres qu’an decidat 
de préner lors distàncias amb lo «Icentre provençalI»I: lor publicacion 
emblematica causís lo nom d’Occitania, non pas qu’a rapòrt de Ricard, 
ancian de la Comuna de Paris, lo perSl ideologic d’un Roque-Ferrier es 
netament mens revolucionari. Al mens partejan lo refus de la somisssion a 
Mistral. E es d’aquel Felibrige Latin que sortís a la Sn de las annadas .+)" 
Jean Charles Brun, lo futur papa de la Federacion Régionaliste française, 
una mena de lobby regionalista que va traversar las tresena e quatrena 
republicas, Charles-Brun que mena avans de fondar sa federacion una 
Ligue Occitane que la preSgura sus la basa de l’ambicion de sortir del 
simple quadre cultural e linguistic per parlar politica e institucions 

«IregionalasI».
A pauc pres al meteis moment, lo mot es représ per dos òmes qu’an 

fach lors debutas dins lo felibritge tolosan (amb la benediccion laïca de 
Xavier de Ricard)I: Antonin Perbosc e Prosper Estieu, amb lor revista 
Occitania, e, lèu, una proposicion de refòrma de la graSa de l’occitan que 
s’opausa netament al modèl mistralenc. En .).), los dos van fondar una 

«IescòlaI» un grop local del Felibritge a Tolosa, l’Escòla occitana amb 
sa revista lo Gai Saber. Es pas sens interés de notar que los dos fondators 
d’aquel occitanisme qu’es a la font de l’occitanisme actual son en contacte 
amb de Catalans e que, clarament, l’exemple catalan los mena dins lor 
trabalh de normalizacion.

Mas dins l’imediat, son naturalament condemnats per la direccion 
provençala del FelibritgeI: lo capoulié (président) del Felibritge, Pierre 
Dévoluy, aviá pogut utilizar, avans son eleccion en .)". lo mot occitan. 
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Mas après, denoncia Perbosc e Estieu coma «IalchimistasI» e arcaïzants, 
copables de metre en question l’ensenhament del «Isubre-capouliéI», 
Mistral. Per los «ImistralencsI» mai Sdèls darrèire Devoluy, lo provençal 
illustrat per lo Mestre, la lengo mistralenco, escapa a tot determinisme 
geograSc e dialectal, per venir, al nom del drech de cap d’òbra, la sola 
aisina literària legitima fàcia a de dialectes incapables de produrre 
d’òbras a l’auçada de la de Mistral e de sos discípols. En .)"), Devoluy 
pèrde son títol de capoulié, batut a las eleccions per una coalicion ont 
Perbosc e Estieu Sguran. La coalicion es menada per un òme, Crestian 
de Villeneuve-Esclapon, que l’an d’après fonda una revista sonada… 
Occitania, e capita en .).. de far integrar a una version nòva dels estatuts 
del Felibritge lo terme de «Inacioun oucitanoI» a la plaça de «IMiéjourI», 
«IProuvènçoI» o «IPais d’oI» de las versions anterioras. Lo costat eretge 
e conZictual dels mots occitan e «IOccitaniaI» se vei mai renfortit se de 
besonh n’èra.

E conf licte i va aver, de mai en mai entre «I l’occitanismeI» e lo 
Felibritge. Estieu e Perbòsc ne demòran sòcis Sns a lor mòrt al moment de 
la segonda guerra mondiala, l’Escòla occitana tanben dins l’après guerra, 
e encara uèi de felibres incontestables (mas non provençals…) utilisan la 
graSa dicha «IoccitanaI». Mas en .),- una part dels occitanistas quitan 
lo Felibritge e fondan l’Institut d’Estudis OccitansI: la renaissença d’òc 
serà desenant incarnada per doas associacions culturalas distinctas. E 
Sns a uèi, aquò vòl dire que i a pas cap d’unanimitat ni sul nom de la lenga 
ni sul nom del país.

Occitan coma nom de la lenga a largament progressat. Dins lo 
domèni de la linguistica, durant longtemps foguèt encara possible de 
legir d’obratges ont se parlava del rescontre del !ancés e del provençal 
a l’est de la Charenta o al sud de l’Allier. E del costat de la romanistica 
internacionala, l’alemand provenzalisch o l’italian provenzale resistan 
encara uèi per d’unes dels cercaires estrangièrs fàcia al progrès d’occitan. 
Mas majoritariament los especialistas de lenga e literatura d’òc se 
racampan cada tres ans dins los congresses de l’Association Internationale 
d’Etudes Occitanes. L’ensenhament de las «Ilengas regionalasI» dins 
l’escòla francesa, longtemps impensable, a pogut començar d’existar en 
.)-. amb la lèi Deixonne. Al costat del basc, del breton, del catalan aquela 
lèi fasiá sa plaça, pel primièr còp dins un texte oScial, a la langue occitane, e 
uèi los textes oScials de l’Educacion nationale parlan d’occitan-langue d’oc. 
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Del costat de las valadas occitanofònas de Piemont, en Itàlia, la naissença 
tardièra (vès las annadas .)]") d’un moviment revendicatiu per la lenga 
locala empacha pas qu’en quauques ans lo designant occitan e lo nom 
«IOccitaniaI» se popularizan, al ponch d’estre reconoguts oScialament 
dins la lei de Tutela delle minoranze linguistiche ,+!/)) (en .)))) que fa de 
la lingua occitana una de las lengas minoritàrias protegidas (Sns a un cert 
ponch, mas es un autre problèma). Dins la societat regionala, las paucas 
enquestas sociolinguisticas menadas despuèi la debuta dels ans .))" 
dins quauques regions (Aquitània, Lengadòc-Rosselhon, Auvernha per 
l’essencial, amb l’enquèsta nacionala INED de .)))) mòstran un recuòl 
relatiu de patois, lo nom mai espontanèu, fàcia siá al nom del parlar local 
(languedocien, tarnais, gascon, provençal), siá, al mens entre Tolosa e lo 
Ròse, occitan. Mas dins los mitans militants, de reticéncias sobrevivon. 
L’eiretatge de Devoluy sus la question del nom de la lenga e sus l’idèia 
de la superioritat de la lenga de Mistral sus totas las autras varietats d’òc 
es encara viu e sos partisans defendon l’idèia que lo provençau a pas res 
a veire amb los autres parlars d’òc, coma aitant de lengas diferentas, las 
langues d’oc. Trapan aquí lo sosten de moviments de defensa de tala o 
tala varietat presentada coma autonòma rapòrt a las autrasI: es vertat en 
particular per lo gascon, e un pauc mens per l’auvernhàs. Las polemicas 
entre aqueles grops e la tendéncia majoritària que parla de lenga d’òc al 
singular pòdon estre violentas -un pauc, per préner un exemple a l’azard, 
coma las sus la catalanitat, o non, del valencian, que d’unes (un paradòxi 
mai dins una istòria ont ne cabon tantes) preferan considerar coma 
occitan ... Felibritge e occitanisme malgrat tot se pòdon ara retrobar sus 
la solucion de compromés que representa lo designant langue d’oc/lengo 
d’o/lenga d’òc.

Aquò meteis s’observa sus la question del nom del país ont se parla 
la lenga. Pels uns, i a al pus mai de «I paises d’òcI » cada «I paísI » 
correspondent a una de las lengas d’oc que defendon cadun de son caire. 
E aquel caire serà «IGascogneI», «IBéarnI» (en concurréncia implicita 
amb lo precedent) «IProvenceI», «IAuvergneI». Pels autres, val «Ipais 
d’òcI» al singular, o, doncas, «IOccitaniaI».

Aquel mot, coma sinonim de l’ensems del territòri istoric de la lenga 
d’òc, a començat de se popularizar al moment ont la revendicacion 
occitana a trapat un resson en societat que conoissiá pas avansI : 
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las annadas .)*", quand lo nombre d’escolans que seguisson un 
ensenhament d’occitan poja, o quand de moviments socials (lo mond 
de la vinha lengadociana, d’unes sectors industrials) acceptan de se 
reconóisser, per parlar de lor region, dins un nom Sns alara reservat 
al cèucle dels militants de la lenga. Mas es pas segur que l’espaci aital 
designat siá totjorn lo meteis que per los militants dins l’esperit d’aqueles 
que l’utilizan, Es pas impossible que per los leaders del moviment de 
defensa de la viticultura lengadociana que l’utilisavan dins lors discorses 
publics, «IOccitaniaI» foguèsse estat pas qu’un sinomim literari de… 
«Iviticulture languedocienneI».

Cossí que siá, del ponch de vista de las institucions nacionalas francesas, 
los territòris concernats gardan lo nom que l’administracion centrala lor a 
donat al Sal de las lèis de decentralizacion o de regionalizacion nascudas 
despuèi la mitat del sègle XX, noms que pòdon remandar a una istòria 
(«ILanguedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Provence, Aquitaine-») 
mas que pòdon remandar, coma per los noms dels despartiments 
revolucionaris, a de simples conceptes geografics («IMidi-Pyrénées, 
Rhône-AlpesI»). En sabent que de tot biais, los contorns d’aquelas entitats 
purament administrativas e longtemps (Sns a .)+!) desprovesidas de 
tot poder autonòm fan pas jamai referéncia a l’existéncia d’una identitat 
linguistica particulara (dins la realitat, se tracha de l’adiccion mai o mens 
arbitrària de quauques «IdépartementsI», mantenguts de tot biais, dins 
una circonscripcion administrativa de mai, çò qu’en francés jornalistic 
se sona un «Imille-feuillesI».

En !".], una refòrma administrativa borrolèt prigondament los 
conSns Sns ara atribuits a las «IregionsI» francesas despuèi las annadas 
.),". L’idèia èra de bastir de regions mai grandas per poder far contrapés 
a las grandas regions dels autres paises d’Euròpa -mas la refòrma 
implicava pas de cambiament major ni dins los poders balhats a aquelas 
regions grandas, ni dins lor Snançament. Es aital que las ancianas regions 
«IMidi-PyrénéesI» e «ILanguedoc-RoussillonI» foguèron fusionadas, 
d’autoritat, dins una region nòva, que sa capitala seriá Tolosa (mas 
Montpelhièr servariá, un moment al mens, un cert nombre d’atribucions 
administrativas….) Se pausava alara la question del nom novèl per aquela 
entitat frescament espelida. Se seriá pogut imaginar una nominacion 
de caractèr purament géograSc («IPyrénées Méditerranée ?I»). Una 
consultacion internet de la populacion faguèt sortir una proposicion 
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«IOccitanieI», adoptada per lo Conselh regional de l’entitat nòva, e 
acceptat, sens entosiasme per lo govèrn central. Al nivèl de l’opinion 
nacionala, la causida d’aquel nom sembla pas d’aver provocat de reaccions 
vivas. Gardi lo sovenir d’un jornalista de la radio nacionala qu’o comentèt 
d’un «Iça sent bon la garrigueI» qu’o remandava clarament al registre del 
folclòr pêr toristas.. Mas «Ial sudI» aquò provoquèt, pro logicament, una 
opausicion vigorosa dins dos sectors de l’opinion. Sus plaça los estatjants 
del département de «IPyrénées OrientalesI», istoricament catalans. E dins 
las autras regions occitanofònas, d’Aquitània a Provença o Auvèrnha, 
l’opausicion dels militants de la lenga que se revendicavan occitans…

Aquela apropriacion per una part de l’espandi lingistic d’òc de çò 
que deSnissiá sa totalitat, e, d’un certain biais, lo retorn al sens inicial, 
«IAncian RegimI» del mot, valent a dire «ILanguedocI» marca, d’un 
certan biais aquí tanben, lo succès en societat d’un mot doblidat 
durant de sègles en defòra del cèucle de quauques erudits provincials, 
e popularizat a comtar dels ans .)*" per l’occitanisme contemporanèu. 
Aquò al pretz d’un malentendut. Los militants occitanistas parlavan 
al nom d’una Occitania qu’anava de l’Atlantic a las Alps. Es clar qu’es 
sobretot en «ILanguedocI» entre Tolosa e Montpelhier que lo mot a pogut 
estre acceptat en societat. Qu’alhors lo designant «IoccitanI» per la lenga 
comence, segond los darriers sondatges, d’estre majoritariament acceptat 
implica pas l’acceptacion del nom d’un país ont se parlariá aquela lenga. 

Tant val dire que la question d’un nom clar que permete a cadun 
de se reconóisser, de l’Atlantic a la plana de Pò, es pas reglada, e o serà 
aparentament pas avans pro temps…

L.$2$!'& >">."1;%(M"5& :

Una sintèsi recenta sus l’istòria del mot Occitania, per lo regretat 
Michel RoquebertI: 
«IDes ‘‘cathares’ en ‘’Occitanie’’ ? Petit vagabondage lexicalI» in Figures 

du catharisme, Paris, Perrin, !".+, pp. !.-,+.

Veire tanben, suls noms de la lenga, Philippe Gardy, «ILes noms de 
l’occitan/nommer l’occitanI», in Dix siècles d’usages et d’images de l’occitan, 
dir. Henri Boyer et Philippe Gardy, Paris, l’Harma$an, !""., pp. ,^-]".
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Renada Laura Portet,  
saviesa, inte}ligència i cor
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Vaig conèixer la Renada el !) de setembre de !".*, al Casal de Perpinyà, 
el dia que el Casal, la Llibreria Catalana i Òmnium de la Catalunya 
nord l’homenatjaven per la seva trajectòria, després de complir )" 
anys. Abans, va ser la Institució de les Lletres Catalanes, amb Laura 
Borràs i Xavier Montoliu, qui la van homenatjar a l’Institut d’Estudis 
Catalans de Barcelona. Va ser el !+ de juny de !".*. Anteriorment, la 
Laura, en Xavier, l’Esther Xargay, van anar a visitar la Renada a Perpinyà 
per entrevistar-la. Van passar plegats tot un dia i van repassar tota la 
trajectòria professional de l’escriptora, la investigadora, la professora 
Renada Laura Portet. Alguns dels fragments d’aquesta entrevista es 
poden escoltar a Internet. Posteriorment, van ser molts els homenatges 
que la Renada va rebre. I, després d’aquella primera trobada amb ella, 
al Casal de Perpinyà, la nostra amistat ha estat constant, Sns al punt 
de sentir-nos com si forméssim part de la mateixa família. A la tardor 
del !".*, la vaig convidar a la universitat de Perpinyà a parlar amb els 
alumnes d’Estudis Catalans. I tots, absolutament tots els alumnes, van 
quedar meravellats amb les seves paraules. Més tard, vaig escriure un 
article sobre la Renada per a l’Indépendant, a l’apartat de cròniques en 
català, promogut per l’Alà Baylac. Vaig titular aquell article: “Renada 
Laura Portet, saviesa i humanitat”. I hi afegiria: “cor i acolliment, noblesa, 
honestedat, inte#ligència i passió per la seva feina”. Durant el curs passat, 
vam parlar hores i hores sobre la seva trajectòria, sobre la literatura, sobre 
l’onomàstica, sobre la docència, sobre tot. Era arribar un dia al matí, a les 
..h, amb la gravadora i parlar amb ella durant més de sis hores seguides. 
El resultat de totes aquestes converses va ser l’entrevista que li vaig fer i 
va sortir publicada a Serra d’Or la tardor d’aquest curs. I, el curs passat, 
la vam homenatjar a la universitat de Perpinyà en una jornada de poesia 
catalana en honor seu, on vam convidar poetes de la Catalunya nord, de 
la Catalunya Sud i d’Andorra.
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A l’Indépendant, sobre ella, escrivia: “El !+ d’agost de !".* Renada 
Laura Portet va arribar als noranta anys d’una vida plena, dedicada 
a la docència, a la investigació i a l’escriptura. Ha viscut, com ella 
mateixa diu, “una vida de catalana”. Nascuda a Sant Pau de Fenollet, va 
créixer escoltant el català de Vallestàvia i sempre ha estat una militant 
catalanista. Es va llicenciar a la universitat de Montpeller en Lletres i 
llengües romàniques (català, castellà i portuguès) i es va especialitzar 
en onomàstica catalana. Després d’un exili de setze anys, entre Algèria i 
Poitiers, es va insta#lar a Perpinyà, on va treballar a l’Institut Aragó. En 
aquest centre va aconseguir que es programés l’assignatura de català com 
a optativa i han estat molts els alumnes que ha tingut al llarg dels anys. 
També ha estat directora del Co#legi d’ensenyament secundari Comte 
Guifré de Perpinyà i professora a la Universitat de Perpinyà. Sempre ha 
publicat la seva obra literària en català. El recull de narracions Castell 
negre, publicat per Éditions du Chiendent el .)+., va ser el primer llibre 
que va treure a la llum i va rebre el premi Víctor Català. Després van venir 
els llibres sobre toponímia del Rosselló i la resta d’obra literària: nove#la, 
poesia, narrativa, teatre, asssaig i traduccions”.

 Un dels moments més feliços de la seva trajectòria ha estat quan la 
Societat d’Onomàstica li ha donat el premi d’honor de la Societat. El ! de 
març de !".), m’escrivia un correu on em deia (transcric les seves paraules, 
amb el seu permís): “Ahir em van dir que els co#legues toponimistes de la 

“Comissió cientíSca” havien decidit d’atorgar-me el “Premi d’Honor” de 
la Societat Catalana d’Onomàstica. I, això, com tu pots penar, em fa un 
gran, gran goig. Potser més que qualsevol altre “premi”, potser, perquè 
aquest ve dels meus consemblants. I tot hi cap: Cert “reconeixement” del 
treball, però també l’amistat i el cor”.

 
Uns dies més tard, el .- de març, m’escrivia: 

 “El darrer .. de març, he rebut un correu oScial del President de la l’associació 
d’Onomàstica catalana, anunciant-me que la Junta,Ia l’assemblea de febrer, 
havia decidit la unanimitat, d’anomenar-me com aI“Sòcia d’Honor” de la 
dita Societat, en reconeixement de la meva dedicació a l’estudi, la promoció 
i difusió del patrimoni onomàstic”.
 És el meu Nobel. (ja que son els co#legues mateixos qui ho van decidirI... 
Una gran felicitat per a mi!”
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Renada Laura Portet, saviesa, intel·ligència i cor.

 Renada Laura Portet és saviesa, inte#ligència i, sobretot, un gran cor 
que estima la seva família, la seva feina i els seus co#legues.
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En Joan Peytaví m’ha atorgat el privilegi, o hauria de dir més aïna la tasca 
summament perillosa, de fer una mena d’homenatge, un breu recordatori, 
a la Sgura del lingüista nord-català Jordi Joaquim Costa que ens va deixar 
el !. de febrer del !".+ a l’edat de *) anys. Perillosa aventura ja que trobe 
que no el coneixia molt bé o prou bé, i aleshores m’ha calgut remenar 
molt, escorcollar Internet per a poder parlar de la seua obra. Ara bé, 
pense que al capdavall probablement em tocava dir algunes paraules de 
remembrança, ja que crec que vaig ser el darrer deixeble del nostre mestre.

Ja s’han dit moltíssimes coses elogioses, i espere que els meus mots 
tanmateix puguen tenir certa complementarietat a l’acte que es va 
celebrar el .* de maig de !".) a Barcelona a l’IEC amb diversos exalumnes 
seus, com ara Alà Baylac, Joan Peytaví i Lluc Bonet. L’acte també comptà 
amb la presència d’insignes lingüistes i personalitats catalanes com 
Josep Moran, M. Teresa Cabré i el president de l’IEC Joandomènec 
Ros (l’homenatge és disponible en línia: h$ps://www.youtube.com/
watch?v=aomi.C"Sezw).

Entre les paraules que millor han descrit la tasca i implicació 
del lingüista de Sant Esteve vull esmentar també el recordatori de 
l’occitanista/catalanista i hispanista Cristià Lagarda fet al web dels 
hispanistes francesos. Finalment, a més dels diversos elogis ja citats he 
trobat un homenatge que Joan Peytaví va fer de la Sgura de Jordi Costa 
al desembre del !""- que m’ha aportat algunes dades generals essencials 
per a poder ampliar i enriquir el que he pogut espigolar per la xarxa.

Jordi Costa havia nascut el .)^) i gairebé trenta anys ens separaven. Era 
d’una altra generació i tenia una manera de ser molt més tradicional, molt 
més distant, del que havia pogut conéixer a la Universitat de Montpeller. 
De fet, des d’una mirada retrospectiva, probablement compartíem 
més elements comuns que el que podia imaginar Sns no fa gaire. Tots 
dos teníem les nostres arrels al sud i era de tarannà discret, molt més 
discret que el meu, amb tot. Alhora «gavatx» per la meua procedència 
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geogràSca, occitanista i «sudista» per la meua parla alacantina, vaig 
aterrar a la Universitat de Perpinyà, un territori de frontera que confronta 
el català septentrional a l’occità meridional, varietats que Jordi Costa va 
estudiar àmpliament, al voltant del .))^, uns quants anys abans de la seua 
jubilació doncs, el !""".

Com ho deia adés, no vaig arribar a conéixer-lo prou bé, només durant 
el temps que vaig fer el DEA d’estudis catalans i de manera molt menys 
freqüent posteriorment. Va ser ell qui em va acollir a la Universitat, i em 
féu passar aleshores una prova de català; la qual tot i ser locutor gairebé 
nadiu evidenciava que els coneixements de la meua varietat meridional 
no eren suScients per a dominar degudament la llengua normativa.

El vaig tornar a veure algunes altres vegades després, durant el meu 
ancorament, deSnitiu aquesta vegada, a la Catalunya del Nord, quan 
vaig aprovar el CAPES de català i una altra volta més recentment fa ja un 
grapadet d’anys. Va ser durant aquell moment, massa fugaç, que em va 
regalar tota una sèrie de fotocòpies inèdites de l’enquesta de Fritz Krüger 
a la part occidental de la Catalunya del Nord i l’Occitània fronterera, tot 
lamentant l’escassedat de recerca dialectològica ací a la Catalunya del 
Nord.

Jordi Costa va ser una persona molt discreta, i la informació sobre 
la seva producció a Internet no és gaire abundant. Resulta així de ben 
mal poder descriure la Sgura d’aquest emèrit lingüista, que va afaiçonar 
el departament de català de la Universitat tot sembrant les llavors d’un 
catalanisme més vertebrat i puixant. Mitjançant els seus ensenyaments 
va preparar generacions futures d’investigadors, professors i catalanistes 
de la Catalunya del Nord; entre aquests els que he citat abans que van 
participar a aquest homenatge, però també Jean-Paul Escudero o Pasqual 
Tirach entre molts més altres. 

Com molts de nosaltres, que siga Pere Verdaguer, Gentil Puig, Jean-
Paul Escudero i molts altres, Jordi Costa representava per la seua 
procedència familiar del Port de la Selva una mena de nexe d’unió 
entre dos territoris germans separats per una frontera d’estat, ara per 
sort menys tangible, però tanmateix encara massa vigent per la llengua 
catalana i la catalanitat en general, com ho demostra malauradament la 
trista actualitat curulla d’exiliats i presos polítics.

Tot i començar la seua carrera docent com a professor d’espanyol, 
l’afecte cap a la llengua dels pares, i a les seues arrels, el portà a ser un 



,!.

Recordatori de Jordi Costa

protagonista important pel que fa a la revifalla del català a la punta 
septentrional dels Països Catalans juntament, o més aviat com a deixeble 
de l’altra personalitat més fonamental per al catalanisme universitari de 
la Catalunya del Nord, Enric Guiter.

A més de deixeble Jordi Costa va ser alhora co#laborador assidu i Sdel 
de Guiter, del qual compartí tesis semblants sobre el català septentrional, 
i va seguir els passos del seu mestre pel que fa a la manera de manejar la 
dialectologia.

Abans d’incorporar-se a la Universitat el .)+! participava amb 
freqüència a la Revista catalana i va publicar a partir de .)*! diversos 
articles al Bulletin de la Société Agricole Scienti&que et li<éraire des Pyrénées-
Orientales. També va retre homenatge al seu mestre en diverses ocasions, 
més especialment amb la publicació d’una misce#lània el .)+..

D’ençà del .)*, la seua implicació anà creixent de manera intensa, 
gairebé exponencial. Començà a participar a diversos congressos 
internacionals com ara a Nàpols, Jaca o Madrid i co#laborà a diverses 
publicacions famoses a l’àmbit romànic a partir del .)**, sobretot revistes 
de llengua com ara la Revue de Linguistique Romane, la Revue des Langues 
Romanes de Montpeller i també d’onomàstica. També s’interessà però pel 
món cultural catalanista de la seua terra com es desprén del seu article 
sobre la Colla del Rosselló i Terra Nostra del .)*].

El .))" esdevingué professor titular, i l’any següent catedràtic de 
català. Incansablement va ocupar a poc a poc diversos càrrecs superiors 
en el sistema universitari nord-català. Fou així responsable de formació 
doctoral entre .)). i .))+ i durant els anys .))]-!""" va presidir els jurats 
d’oposicions per a professors de llengua catalana. Abans d’això però havia 
estat entre els primers professors de català del país i donà, com molts 
companys del seu temps, una impulsió ben marcada cap a la revitalització 
de la llengua, Sns i tot més enllà de l’àmbit escolar. Així arribà a presidir 
la Societat dels professors de català creada per Guiter el .)]], entitat 
que publicà el seu atles lingüístic, i que dissortadament va desaparéixer 
el !""..

La seua dedicació no es limità a la lingüística o Sns i tot a la docència. 
El catalanisme actual és hereu i té un deute enorme envers l’activisme de 
Jordi Costa. A la Universitat va ser entre els constructors i un dels pilars 
més sòlids del departament de català, el més discret però i entre els més 
eScients probablement. Com ho comentaren els seus estudiants durant 
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l’acte de Barcelona va haver d’ensenyar diverses assignatures de caire 
molt variat durant la seua docència universitària que van ser el fonament 
de l’ensenyament actual i alhora mirà sempre d’emular les vocacions 
naixents dels seus alumnes.

Durant aquesta peregrinació virtual he pogut esbrinar que era 
membre de diverses entitats de reconegut prestigi, entre les quals la 
Societat d’Onomàstica, la Société française d’onomastique, la Société 
Agricole, Scienti&que et Li<éraire des Pyrénées-Orientales, l’Association 
Internationale d’Etudes Occitanes, la Société des Hispanistes Français. El 
títol més prestigiós que li fou atorgat va ser el de membre corresponent 
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans l’any !""].

He pogut determinar que, al capdavall, va publicar més d’uns -" 
articles, majoritàriament en català, alternant però amb diversos articles 
en francés i alguna escassa contribució en espanyol. en una mica més 
de trenta anys, i sobretot tres llibres capdals per als estudis catalans a la 
Catalunya del Nord.

F$& 1>%$& 5(*)(.& )$ f1%)" =1&'(

El lingüista empordanorossellonés va ser autor de tres grans obres, 
cabdals per a l’onomàstica i l’estudi de la llengua catalana parlada al 
nord de la ratlla d’estat. El seu primer llibre, el més preuat per a mi que 
anomenem molt sovint l’Atles Sacasa, té, de fet, un títol molt més llarg i 
característic de la precisió costiana: Atlas linguistique “Sacaze” des con&ns 
catalano-languedociens.

Es el fruit més notable -només se’n va publicar un volum 
dissortadament- de la seva tesi inèdita Atlas Sacaze et stabilité des 
!ontières linguistiques aux con&ns catalano-languedociens acabada el .)+. 
sota la direcció d’Enric Guiter. L’anàlisi de tot el material recollit ha 
romàs en gran part desconeguda i, de manera general, la seua obra no 
s’ha aproStat gaire.

Pel que fa a aquest treball, recorde molt bé una frase seua que em 
va impactar molt quan volia fer jo la tesi -que encara no he acabat més 
de vint anys després- amb ell: «la tesi és el treball de tota una vida». A 
l’actualitat supose que ja no ho és, veient com han canviat els requisits. 
Ara bé en aquell temps era ben diferent, i vaig entendre que en el seu cas, 
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la tesi va representar una faena intensa, gairebé un patiment perpetu que 
encara arrossegava tot i haver-la acabada més d’una dècada abans.

Aquest Atles Sacasa me’l va regalar un company, gran dialectòleg que 
aprecie molt, ja fa moltíssims anys. Després de tant de temps dissecant-
ne el material s’entén molt bé aquella frase quan mirem curosament la 
quantitat de treball que va suposar estudiar tots dos textos de l’enquesta 
Sacasa per a cada població (]") en total) i elaborar amb tots els elements 
aplegats uns !** mapes amb molts detalls i minúcia. Per descomptat la 
part d’anàlisi d’aquest volum impressionant de dades deu representar 
una constància i tenacitat més grans encara.

Ara bé, aquesta dedicació a la realització de la tesi presentada 
quan tenia ,! anys era però molt més antiga. Ja el .)*! publicava un 
primer article anomenat «El recull Sacaze dels Pirineus-Orientals». 
Posteriorment es veu, resseguint els seus articles, com va anar traient 
molt de suc a la matèria d’estudi, analitzant diversos aspectes lingüístics 
del català septentrional com per exemple l’article deSnit, l’enclisi del 
pronom, el tancament de la O tancada tònica, les parles de la Cerdanya, 
del Vallespir i sobretot el canvi de llengua a Tarerac. Com el seu mentor, 
també s’interessà momentàniament, sobretot durant els anys +", a la 
dialectometria.

Amb tot no es limità a l’estudi dialectal i ja de bon antuvi, començà 
a associar la seua anàlisi amb fenòmens demogràfics i doncs amb 
onomàstica, com es pot notar d’ençà del .)*,. També s’interessà amb 
gran precisió al que per a molts serien detalls, com ara la provinença dels 
mestres d’escola o la manera d’anotar la transcripció de l’enquestador 
com ho comenta a la introducció de l’Atles Sacasa. Crec que aquella 
necessitat de tenir dades més enllà del material lingüístic es degué a la 
necessitat d’entendre uns resultats que semblaven aberrants, sobretot 
al nord de la frontera geopolítica dels territoris catalans; entre aquests 
Sguren palesament les dades recollides a Tarerac.

H(%$%(5, .’(!12(."( *%1>.$2,'"5(

Podem suposar que la situació peculiar de Tarerac, població a la qual va 
dedicar dos articles (el .)+^ i el .)++), va incidir en grau elevat sobre el 
seu interés per l’onomàstica. L’anomalia que representava la població 
occitanoparlant a l’enquesta Sacasa, bilingüe a l’enquesta posterior de 
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Salow i catalanoparlant mig segle després (a l’ALPO) despertà i suscità 
un interés gairebé obsessiu que gosaria afirmar no va minvar mai. 
Aquesta atracció per la població es nota ja a un article del .)*, sobre fets 
demogràScs i lingüístics en el qual manifestava certs dubtes i «hesitació».

L’absència de catalanitat lingüística d’una població nord-catalana al 
segle XIX suposava un repte per la seva ment cientíSca inquieta. Deixeble 
de Guiter, i aparentment profundament impregnat de les mateixes idees 
i teories del seu mestre, veia els trets propis de les parles septentrionals 
com una penetració de l’occità, una mena de degeneració d’un català més 
autèntic, per a no dir més pur. Es tractava doncs de demostrar que Tarerac 
havia patit una invasió demogràSca anteriorment que havia alterat o 
desSgurat la catalanitat inicial. Dissortadament es pot entendre a partir 
dels seus articles que la realitat demogràSca no va poder demostrar que 
Tarerac havia patit una invasió demogràSca dels veïns llenguadocians 
ans el contrari.

Els conSns catalanollenguadocians o la dialectologia tradicional no 
ocuparen però tota la seva energia. El .)+!, arran de la seva incorporació 
a la Universitat de Perpinyà dedicà més atenció a temàtiques variades, 
relacionades de tant en tant al món de la docència com ara a l’article 
sobre l’ensenyament del català als co#legis i instituts de Catalunya Nord 
d’aquell mateix any o a la dialectometria els anys següents. La seva 
participació a congressos s’intensiScà també Sns al .))- i a partir del .)+- 
es pot veure com la seua implicació se centra sobretot sobre onomàstica, 
temàtica que ja havia manejat anteriorment a partir del .)** amb l’estudi 
de malnoms de la franja costanera d’alguns pobles del sud de la Catalunya 
del Nord.
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A mitjans dels anys .)+" l’onomàstica es convertí ràpidament en la 
temàtica principal de Jordi Costa amb alguns estudis de toponímia 
centrats sobre l’univers dels pescadors del Port de la Selva o de la costa 
nord-catalana, sense abandonar però la dialectologia amb tres articles 
publicats entre .)+] i .)++. Més tard tanmateix, a partir dels anys .))", 
canvià de rumb cap a terra endins i dedicà gairebé íntegrament els seus 
estudis als patrònims i antropònims nord-catalans. Esdevingué aleshores 
un assidu co#laborador a les revistes d’onomàstica francesa i catalana.
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Es veu que durant aquell període establí una gran amistat amb 
Enric Moreu-Rey. Féu així diverses recensions dels llibres del Slòleg 
barceloní que admirava, com ara pel seu famós Els nostres noms de lloc 
a la revista d’onomàstica francesa Nouvelle revue d’onomastique. Quan 
aquest va traspassar el .))!, també es va encarregar d’escriure unes 
notes necrològiques juntament amb Joan Veny. La seua dedicació a 
l’onomàstica va culminar el .))- quan es va fer càrrec del co#loqui 
d’onomàstica a Perpinyà i de la publicació de les actes d’aquest.

A partir de la seua jubilació, l’any !""", les publicacions es feren més 
escadusseres. Només he trobat quatre articles del catedràtic honorari 
de la Universitat de Perpinyà, el primer del !"". sobre els R.A.P.P.O i 
dos altres més seguits, el segon del !""* en el marc d’un co#loqui sobre 
relacions occitanocatalanes organitzat a Besièrs pel lingüista rossellonès 
Cristià Camps, un altre del !"") en un llibre d’homenatge a aquest mateix 
professor i el darrer, el !".-, sobre antroponímia nord-catalana. Encara 
que aquesta dedicació fos menys abundant que a la dècada anterior, no 
va abandonar mai la dialectologia i de fet els seus darrers articles giraven 
de bell nou al voltant de les enquestes dialectològiques. Aquesta vegada 
no es tractava de l’univers de l’enquesta Sacasa sinó de les enquestes 
posteriors protagonitzades per diversos estudiosos (Fritz Holle, Schädel 
i Alcover) que vingueren al començament del segle XX per a estudiar el 
català septentrional.

Fet i fet, tot i aquesta devoció intensa per la llengua catalana, Jordi 
Costa no va destacar mai entre els lingüistes més famosos del país, 
probablement per culpa de la seva gran discreció i modèstia sobretot, 
però també per voluntat pròpia gosaria afirmar, per a dedicar-se a 
activitats menys vistoses i més tranqui#les, més conformes al tarannà 
de l’estudiós. Afegiria que Sdel a les seues arrels tenia la simplicitat i la 
paciència d’un pescador, lleure que afeccionava. Ara bé si alguns somien 
truites ell les pescava.

7"&5%$5"K, %";1% " 2"!~5"(

Vet aquí les tres qualitats que al meu parer deSneixen millor la personalitat 
del doctor Costa. Malgrat aquesta gran discreció, o Sns i tot austeritat, 
Jordi Costa sabia demostrar una gran amabilitat i disponibilitat per als 
seus estudiants i possiblement per a qualsevol persona. Conservava el 
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contacte amb els seus alumnes i Sns i tot els ajudava després de jubilar-se, 
com ara quan participà a l’edició el !"., de l’obra de Jean-Paul Escudero 
i Montserrat Cailà Els noms de Tellet.

En complement d’aquesta discreció també observava tot amb molta 
cura i minúcia, de manera meticulosa. Gosaria comparar aquesta 
professionalitat, o Sns i tot manera de ser, a la d’un rellotger o un cirurgià. 
Així Joan Peytaví ha qualiScat l’Atles Sacasa d’«obra de precisió i minúcia» 
tot comentant que se n’hauria «d’aprendre’n el rigor i el qüestionament 
cientíSc constants». L’escriptora rossellonesa Renada Laura Portet 
aSrmava el .)), a la recensió del seu repertori i atles patronímic a la 
Nouvelle Revue d’Onomastique que era un llibre «magníSc i copiós» i 
«indispensable» i deia de l’autor que era «un especialista metòdic», que 
havia usat «criteris que aconsellen la saviesa, la prudència i l’honestedat», 
destacant a més repetidament la seva integritat. Al seu recordatori Cristià 
Lagarda també va insistir sobre la discreció i el rigor d’aquest «chercheur 
discret mais toujours assidu à la tâche», autor d’«articles soignés et 
rigoureux» destacant alhora la seva faceta de «spécialiste exigeant».

A tall de conclusió, a més de lamentar la pèrdua d’una persona molt 
humana i atenta, alhora un dels lingüistes més coneixedors del català 
septentrional i de la frontera occitanocatalana, deplore que no s’haja 
dedicat més atenció a la seva recerca i sobretot a l’Atles Sacasa. Espere 
poder treballar-hi més pregonament ben aviat per a poder retre un millor 
homenatge a la faena colossal que va fer i continuar divulgant elements 
de dialectologia nord-catalana com segurament ho desitjava el professor 
Costa. Per mor que es puga conéixer i difondre més l’obra d’aquest gran 
lingüista done a continuació una bibliograSa que probablement no és 
exhaustiva.

`J`FJSW@TVJT

Llibres

.)+]: Atlas linguistique “Sacaze” des con&ns catalano-languedociens. Vol. ., 
Société des professeurs de catalan, Sant Esteve.

.)),: Répertoire-atlas patronymique des Pyrénées-Orientales au XIXe siècle. 
Presses universitaires de Perpignan, Perpinyà.
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!""": Répertoire-atlas diachronique des noms de famille des Pyrénées-
Orientales au XXe siècle. Presses universitaires de Perpignan, Perpinyà.

Com a director d’obra:

.))*: Onomàstica a la Catalunya del Nord: actes del XX co)loqui general 
de la Societat d’onomàstica, Perpinyà "*-"+/%/"::#, Institut català de 
recerques en ciències socials, Presses universitaires de Perpignan, 
Perpinyà .

Articles

.)*!: «El recull Sacaze dels Pirineus-Orientals». Revista catalana, n°.^, 
p. ^-+.

.)*!: «Pirineus o Pirenees?». Revista catalana, n°.], p. .+-!^.

.)*^: «Les instituteurs roussillonnais de .++* devant une enquête 
linguistique». Bulletin de la Société Agricole, Scienti&que et Li<éraire 
des Pyrénées-Orientales, n° +-, p. !*-,".

.)*,: «A propos de l’évolution du catalan roussillonnais». Bulletin 
de la Société Agricole Scienti&que et li<éraire des Pyrénées-Orientales, 
LXXXV/!, p. +)-)).

.)*,: «Un exemple d’interdépendance des faits démographiques 
et linguistiques en Roussillon». XIV Congresso Internazionale di 
Linguistica e Filologia Romanza, A$i II, Nàpols-Amsterdam, p. ̂ ^)-^-+.

.)*,: «Temptativa d’explicació d’uns fets lingüístics en Rosselló per 
fenòmens demogràScs». Revista catalana, n° !., p. .*-.+.

.)*-: «Rosselló? o Catalunya francesa? O Catalunya Nord?». Revista 
catalana, n° !-, p. !.-!-.

.)*-: «Converses lingüístiques». Revista catalana, n° !], p. *-.^.

.)*]: «Mètode estadístic i diacronia a les altes comarques del Pirineu 
Oriental». Actas del VII Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, 
VII, Jaca, p. ]^-*!. 

.)*]: «La Colla del Rosselló (.)!.-.),.) et Nostra Terra (.)^]-.)^)) 
sociétés culturelles roussillonnaises». Les sociétés savantes- : leur 
histoire-: Actes du ",,° congrès national des sociétés savantes, París, p. 
^^*-^,-.
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.)**: «Atlas Sacaze y perspectiva diacrónica en geografía lingüística». 
Actas del V Congreso Internacional de Estudios Lingüísticos del 
Mediterráneo, Madrid, p. -,----).

.)**: «Contacts de langues dans les sobriquets de trois ports catalans». 
Onoma: Bibliographical and Information Bulletin, XXI, p. .**-.++.

.)**: «Del canvi de O tancada tònica en U al català del nord». Revue de 
Linguistique Romane, XLI, p. .)^-^"..

.)**: «La Colla del Rosselló (.)!.-.),.)». Bulletin de la Société Agricole, 
Scienti&que et Li<éraire des Pyrénées-Orientales, LXXXVII, p. )*-..). 

.)*+: «Evolució de la O tancada tònica en el Vallespir i regions veïnes 
des de la segona meitat del segle XIX». Actes de la IIa Assemblea dels 
Amics de Besalú i del seu Comtat d’Olot, p. ,)--.. 

.)*+: «Quaranta anys d’estudis lingüístics o aproximació a un aspect 
de l’obra del professor Enric Guiter». Revista catalana, n° ,", p. )-!^.

.)*): «Enclisi del pronom als conSns catalano-llenguadocians. (Estudi 
sincrònic i diacrònic)». Revista catalana, n° ,,, p. .--.*.

.)*): «Sur les sobriquets de trois ports catalans». Revue des Langues 
Romanes, LXXXII, Montpeller, p. !..-!!^. 

.)+": «L’article deSnit a Catalunya-Nord». Actes de la III Assemblea dels 
Amics de Besalú i del seu Comtat, Olot, p. ."*-..).

.)+": «Aplicació d’un mètode estadístic (indici general d’identitat) al 
català del Vallespir». IV Assemblea d’Estudiosos sobre el Comtat de 
Besalú, Olot, p. ."*-..).

.)+.: «L’œuvre du professeur Henri GuiterI ; dialectologie, 
géolinguistique et romanisme général». Mélanges de Philologie et de 
Toponymie Romanes o.erts à Henri Guiter, Perpinyà, p. ^"-,!.

.)+./.)+!: «Évolution de l’emploi des hagionymes dans la dénomination 
des bateaux à Collioure (.+]--.)-,)». Actes du 8e colloque organisé par 
la Société !ançaise d’onomastique, Dijon, p. !))-^"-.

.)+!: «L’ensenyament del català als co#legis i instituts de Catalunya 
Nord». Actes del "r. Symposium sobre l’ensenyament del català a no-
catalanoparlants, Vic, p. !!--!!+. 

.)+^: «Aproximació lingüística al català de la Cerdanya». Actes del 
Ir. Congrés Internacional d’Història i Història de l’Art de la Cerdanya, 
Puigcerdà, p. !"*-!.*.
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.)+^: «Aplicació d’un mètode estadístic (IGI) al català del Vallespir». 
Actes de la Iva Assemblea d’Estudis sobre el Comtat de Besalú, Olot, p. 
!,*-!-,.

.)+^: «Changement de langue dans un village de la frontière 
septentrionale du catalanI: le cas de Tarerach», Actes du ",$ème 
Congrès des Sociétés Savantes, París, p. !]--!*^.

.)+,: «L’indice général d’identité au service de la synchronie et de la 
diachronie (Exemples d’applications à l’Atlas Sacaze et à l’A.L.P.O)». 
Dialectology, Bochum, p. +!-."..

.)+-: «Diachronie quantitative en Catalogne française». XVI Congrés 
Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, p. ^])-^*+.

.)+-: «Les suexes dans les microtoponymes côtiers d’El Port de la Selva 
(Costa Brava)». Actes du 9ème colloque organisé par la Société !ançaise 
d’onomastique, p. ^)--*.

.)+-: «La toponymie marine, témoin de l’activité humaineI: l’exemple 
d’El Port de la Selva (Costa Brava). Actes du #e colloque organisé par la 
Société !ançaise d’onomastique, p. *)-++.

.)+]: «De la limite L’-L- (< L-) sur les conSns du languedocien proche 
du catalan». Actes du XVIIème Congrès International de Linguistique 
et Philologie Romane, Ais de Provença, p. ^])-^*+.

.)+]/.)+): «La francesització a la costa nord-catalana a través dels 
registres matrícules de les embarcacions (.*+^-.),])». %n Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana, p. ^*.-^+^.

.)+]/.)+): «Méthodes et perspectives en onomastique marine sur 
domaine du catalan septentrional». Actes du XVIIIème Congrès 
International de linguistique et philologie romanes, Tubingen, p. -,----..

.)+]/.))": «Limites linguistiques sur les conSns occitans proches du 
catalan, d’après l’Atlas linguistique Sacaze des confins catalano-
languedociens». Colloque International de la langue occitane, Besièrs, 
p. ,*-]".

.)+*: «Subjuntius presents en -i, -a, -‘ia al català septentrional, un segle 
enrera». Misce)lània Antoni M. Badia i Margarit, VI, Montserrat, p. 
.+)-!"..

.)++: «Religió i política dins la denominació de les embarcacions 
d’Argelers a Cervera de la Marenda (.*+^-.),*)». Misce)lània 
d’homenatge a Enric Moreu-Rey, II, Montserrat, p. ..*-.!).
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.)++: «Català i occità a Tarerac». Actes del Vuitè Col loqui Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, p. ))-."*

.))" «Teixidor, Tixador, Tixeire, Tisseire i variants, al departament del 
Pirineu-Oriental (primera meitat del segle XIX)». Butlletí Interior de 
la Societat d’Onomàstica, p. .!--.^,.

.)).: «Entorn d’alguns patrònims de Sant Llorenç de Cerdans, a la 
primera meitat del segle XIX». VII Assemblea d’Estudiosos sobre el 
Comtat de Besalú, Olot, p. .-.-.],.

.))"/.))!: «Les patronymes dans le département des Pyrénées-
Orientales en .+,.. (Recensement, classement et perspectives 
d’études)». Dictionnaire historique des noms de familles romans, 
Tübingen, p. .!-!^.

.))!: «Quins eren els patrònims més corrents el .+,. al departament del 
Pirineu Oriental». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, n° ,), 
p. ^*--^++.

.))!: «Les enquestes lingüístiques i els moviments migratoris a la 
Catalunya del Nord entre .++* i el .)-.». Escola Catalana, n° !)^, p. 
."-.^.

.))^/!""!: «Un essai de traitement cartographique des patronymes: le 
Répertoire-Atlas Patronymique des Pyrénées-Orientales (R.A.P.P.O..) 
au XIXe siècle». Onomastik, Akten des "+. Internationalen Kongresses 
für Namenforschung: Chronik, Namenetymologie und Namengeschichte, 
Forschungsprojekte, Band I, Tübingen, p. !^--!,^.

.)),: «Origine de la présence occitane dans les Pyrénées-Orientales 
au XIXème siècle, à travers l’anthroponymie». Actes du IV Congrès 
International de l’Association d’Etudes Occitanes,

.))-: «L’antroponímia al servei de la dialectologia nord-catalana als 
segles XIX i XX». Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Perpinyà 
(!" i !. de maig de .)),),

!""": «A propòsit dels noms dels cinc cònsols de la carta de ..)*». La 
ciutat i els poders: Actes del Co)loqui del +è Centenari de la Carta de 
Perpinyà, p. !^-!*.

!"".: «Els R.A.P.P.O. . i R.A.P.P.O. ! i després?». Congrés Internacional 
de Toponímia I Onomàstica, València, p. *.-*].

!""*/!""): «L’enquête linguistique de Fritz Holle sur la frontière 
catalano-languedocienne en .)"]». Les relacions catalano-occitanes 
al llindar del segle XXI, Perronas, Editions de la Tour Gile, p. *-.-.
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!""): «L’enquête linguistique de Mn. Antoni M. Alcover et Bernhard 
Schädel, en .)"], sur les terres nord-catalanesI : Une expérience 
délicate, multiple et innovatrice». Mélanges o.erts à Christian Camps, 
p. .-)-.*].

!".-: «El fogatge de .^]) i l’antroponímia nord-catalana». Onomàstica, 
n° ., p. +)-!.).




