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Presentació
Mar Batlle, Òscar Bagur i Pere Navarro, curadors

Els noms de lloc i de persona dels nostres pobles i ciutats són part del
patrimoni immaterial que ens identifica com a cultura particular i, al
mateix temps, són un signe d’identitat coŀlectiva. Per això és important
estudiarlos, preservar-los i recollir-los en inventaris. I és especialment
necessari en el cas de la toponímia, que es troba en perill d’extinció pel
creixement imparable de la construcció de noves urbanitzacions i zones
residencials, que comporta la desaparició de partides i els seus noms, i per
la despoblació d’àrees rurals, amb la consegüent desaparició de les feines
que es realitzaven sobre el territori i, per tant, dels coneixedors dels topònims locals. El Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics que avui
presentem pretén oferir les eines necessàries per facilitar aquesta tasca.
És una obra fonamentalment pràctica, feta amb la voluntat de proposar
una metodologia per fer els inventaris de topònims i antropònims dels
territoris de parla catalana.
La realització d’aquest Manual és un projecte de la Societat d’Onomàstica (SdO) anhelat des de fa temps, i que finalment ha vist la llum
per ajudar a acomplir un dels objectius essencials de la SdO: fomentar la
recollida de noms propis arreu del territori de parla catalana per a preservar-los. I gràcies al fet que la SdO compta amb alguns dels millors experts en la matèria com a socis, els autors del Manual són tots part de la
SdO. La nòmina d’autors és més que rellevant: Rosa Maria Anglès, Òscar Bagur, Mar Batlle, Emili Casanova, Pere Navarro, Eugeni Perea, Joan
Anton Rabella, Joan Tort, Albert Turull i Sílvia Veà.
Els curadors de l’obra hem volgut oferir un manual que serveixi de
guia a totes aquelles persones que, sense ser especialistes en la matèria,
vulguin fer algun tipus d’inventari de noms propis. Així, oferim un conjunt de capítols cadascun dels quals és dedicat a un aspecte determinat
que serà d’utilitat a l’hora de fer un recull, ordenats segons els passos que
s’han de seguir per elaborarar-los. A més, també hem volgut donar notícia de les monografies onomàstiques de caràcter integral, és a dir, que
13
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recullen l’antroponímia i la toponímia d’una zona concreta, que s’han
publicat fins ara o que estan en curs de publicació. Amb això volem destacar la importància de recollir l’onomàstica de les zones menys estudiades abans que es perdi en l’oblit, perquè a mesura que els possibles informadors de noms van desapareixent, els noms propis que ells mantenen
vius en la memòria desapareixen amb ells.
El capítol 1 (Joan Tort, Rosa Maria Anglès i Pere Navarro) és de caràcter introductori per contextualitzar el Manual. S’hi explica succintament què és l’onomàstica i la seva relació amb altres disciplines, i per què
és important conèixer la geografia i la llengua de la zona que s’estudia. El
capítol 2 (Mar Batlle i Òscar Bagur) és dedicat a comentar els tipus de
reculls monogràfics que es poden fer i també les parts més rellevants
de què consta un recull.
Un recull podrà ser més o menys detallat, però ha de ser rigorós en la
metodologia emprada per confeccionar-lo per tal que sigui un treball fiable i serveixi perquè altres estudiosos en puguin fer ús. Per aquest motiu
es dediquen els capítols 3 (Sílvia Veà), 4 (Sílvia Veà) i 5 (Eugeni Perea) a
explicar la metodologia per elaborar el corpus onomàstic en funció del
període seleccionat, de les fonts orals i de les fonts escrites. I en el capítol 8
(Pere Navarro) s’explica la necessitat que els noms vius vagin acompanyats de la transcripció fonètica corresponent i es donen les indicacions
necessàries perquè els autors de les monografies les puguin incorporar
al seu estudi. Idealment, doncs, els inventaris de noms haurien de contenir els noms procedents de les fonts orals i de les fonts escrites, i s’hi
hauria d’indicar la pronúncia viva del nom per mitjà de la transcripció.
Amb tot, si un autor només pot oferir un corpus de noms procedents exclusivament de fonts orals o de fonts escrites, encara que incomplet, serà
també un inventari de noms.
En la realització d’una monografia onomàstica la quantitat d’informació amb què es treballa és elevada, i cal saber presentar-la de manera
ordenada. En el capítol 6 (Òscar Bagur i Mar Batlle) s’informa d’un conjunt d’eines informàtiques que faciliten el maneig de les dades durant la
seva obtenció i en la redacció del recull, a més de les dades cartogràfiques. En el capítol 7 (Mar Batlle i Òscar Bagur) es descriu com s’ha de
fer la llista de noms i quina informació ha d’acompanyar cada nom, com
s’ha d’ordenar aquesta llista, la seva disposició interna, i com resoldre
14
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els dubtes més habituals en la confecció de les entrades de la llista. Com
més endreçada es tingui la informació obtinguda, més fàcil serà exposar
sistemàticament les dades en el recull final.
El capítol 9 (Joan Anton Rabella) és dedicat a explicar, de manera molt
general, l’etimologia del nom propi en la nostra llengua. Ens ha semblat
oportú dedicar-hi un capítol sencer perquè és un tema que sol suscitar
interès entre els estudiosos i així podem oferir també bibliografia bàsica de consulta.
Els tres darrers capítols són de caràcter bibliogràfic. El 10 (Pere Navarro) ofereix una visió global de les monografies onomàstiques completes que s’han fet fins ara. En el capítol 11 (Albert Turull) s’ha volgut
informar sobre la bibliografia general i essencial que els autors de reculls
poden consultar. I en el capítol 12 (Emili Casanova) s’ofereix bibliografia onomàstica d’altres llengües romàniques que poden ser útils als estudiosos interessats a comparar la toponímia catalana amb la d’aquestes
altres llengües.
Esperem i desitgem que aquest Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics sigui una eina útil per als estudiosos actuals i futurs, per als iniciats i els novells, que sistematitzi tant la recollida com la redacció dels
treballs, i que empenyi les noves generacions a seguir recollint, estudiant
i divulgant el nostre patrimoni onomàstic.
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1 Apunts preliminars
1.1 Què és l’onomàstica?
Joan Tort
D’una manera genèrica, entenem per onomàstica el camp del coneixement que aborda l’estudi dels noms propis. I, tot i que no hi ha una definició acceptada universalment sobre el nom propi, se sol considerar com
a tal aquell nom que, de manera oposada al nom comú, tendeix a identificar elements únics, individualitzats i singulars del nostre entorn. Quan
aquesta individualització es fa sobre persones, parlem d’antroponímia, i
quan es fa sobre llocs i elements físics de la realitat, parlem de toponímia.
Queden establertes, així, les dues grans branques de l’onomàstica;
branques que, al seu torn, admeten una àmplia varietat de desdoblaments
i derivacions. De fet, en la mesura que el nom propi (i, per tant, l’onomàstica) dona potencialment compte, a través de l’acte de nominació,
de qualsevol element individualitzable del món en què vivim, amb independència de l’àmbit temàtic en què s’insereix i de l’escala dins la qual es
manifesta, el ventall possible de branques de l’onomàstica pot arribar a
ser tan gran i tan divers com ho és la multiplicitat de facetes amb què se’ns
fa present la realitat —en definitiva, l’univers— en què estem immersos.
Per definició, doncs, l’onomàstica és una ciència transversal que implica, o pot arribar a implicar, qualsevol altra ciència. Alhora, com que té
el nom com a fonament i com a raó de ser, és una ciència interlingüística:
pot arribar a implicar múltiples llengües (i en diferents moments de la
seva evolució) alhora, i esdevenir d’aquesta manera un reflex privilegiat
de la diversitat lingüística del món.
Hi ha, doncs, motius molt sòlids per considerar l’onomàstica una eina
de coneixement imprescindible. En diferents sentits: per ajudar-nos a
observar, a entendre i a identificar la nostra geografia més propera, però,
també, les geografies més llunyanes i més desconegudes; per conèixer-nos millor, com a individus i com a coŀlectivitat, tot remuntant-nos
als orígens dels noms; per comunicar millor les nostres percepcions i intercanviar-les amb les percepcions dels altres; per construir i per preser17
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var, en definitiva, una memòria, individual i coŀlectiva, del món en què
vivim (a les diferents escales i en els diferents plans en què desenvolupem
la nostra vida) i que, com a exercici de civilitat, volem transmetre a les
generacions que ens succeiran. Per tot plegat podem dir que l’onomàstica és un coneixement que implica, potencialment, tothom, i en què la
recerca, sigui a escala local, regional, nacional o internacional, és sempre necessària, perquè els noms són una realitat en permanent evolució.

Sobre el concepte de topònim
L’estudi i el coneixement dels noms de lloc (o noms propis geogràfics, o
topònims, segons les equivalències habitualment acceptades) han desvetllat, en qualsevol època i amb independència del context geogràfic,
una curiositat i un interès que no s’han limitat als ambients estrictament
acadèmics. Tot i que, des del punt de vista epistemològic (o sigui, des de
la teoria del coneixement), el concepte de topònim roman en una certa
nebulosa, és indubtable que, com a fets lingüístics referits específicament
al territori, els topònims tenen una àmplia transcendència en múltiples
nivells i són susceptibles d’afectar, en una mesura més petita o més gran,
una coŀlectivitat d’usuaris nombrosa.
Alguns dels autors que, en diversos contextos lingüístics i culturals,
més han exceŀlit en l’estudi de les disciplines relacionades amb la toponímia (particularment la lingüística), s’han referit en un moment o altre a
aquesta qualitat essencial dels noms de lloc, a això que podríem dir-ne el
tret singularitzador respecte al conjunt dels noms. Joan Coromines, per
exemple, inicia d’aquesta manera els seus Estudis de toponímia catalana:
L’estudi dels noms de lloc és una de les coses que més han desvetllat la
curiositat dels erudits i àdhuc la del poble en general. És natural que sigui així. Aquests noms s’apliquen a l’heretat de què som propietaris, o a
la muntanya que enclou el nostre horitzó, o al riu d’on traiem l’aigua per
regar, o al poble o la ciutat que ens ha vist néixer i que estimem per damunt de totes les altres, o a la comarca, el país o l’estat on està emmarcada la nostra vida coŀlectiva. ¿Com fóra possible que l’home, que, des que
té ús de raó, es pregunta el perquè de totes les coses que veu i que sent,
no cerqués el d’aquests noms que tots tenim contínuament en els llavis?
(Coromines 1965, 7)
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La «permanència» a través del temps és una de les qualitats dels topònims que més ha cridat l’atenció dels estudiosos i que, en definitiva, ha
portat a parlar de la seva especificitat dins el conjunt dels noms propis;
una especificitat caracteritzada, en qualsevol cas, per la dificultat d’analitzar-los d’acord amb els mètodes i criteris d’estudi habituals. Com ha assenyalat Vicenç M. Rosselló: «Els topònims són paraules peculiars, no del
tot corrents, que desafien el tractament habitual dels gramàtics. Són més
resistents, tossudes, obstinades; no sempre compleixen les lleis, adesiara
xerriquen, es fan notar, emergeixen. Acaben per captivar-nos» (1998, 1).
Més enllà d’aquestes consideracions sobre el sentit essencialment coŀlectiu (o sigui, de «coŀlectivitat d’usuaris») dels topònims, i sobre la seva
peculiar dimensió temporal —qüestions, totes dues, reconegudes amb
un caràcter que gosaríem qualificar de general—, és interessant de recollir aquí les reflexions que es planteja el quebequès Henri Dorion a propòsit de la «pertinença» dels noms de lloc; unes reflexions que el porten
a esmentar la memòria coŀlectiva com a punt de referència bàsic a l’hora
d’abordar la naturalesa del topònim com a forma de comunicació:
El nom de lloc és alhora propietat de ningú i de tothom. Si és posseït
d’alguna manera, ho és per la memòria coŀlectiva. És agafat en préstec
pels usuaris, amb el benentès que l’ús pot modificar l’objecte del préstec. Perquè el nom de lloc és abans que res una forma de comunicació,
alhora que un testimoni del context del seu origen, com també de les seves transformacions i de tot allò que les mateixes transformacions testimonien. (Dorion 1993, 9) (la traducció és nostra)

Completem l’epígraf fent un pas més, o sigui, passant de la reflexió
teòrica a la determinació concreta del concepte. I ho fem a través de la
proposta de definició que va formular en dos moments concrets Enric
Moreu-Rey, coincidint amb la publicació de la primera edició (1965) i la
segona (1982) del seu manual d’introducció a l’onomàstica:
Hom entén per noms de lloc —o noms geogràfics— en el sentit més ampli de la paraula, tots els noms simples o expressions compostes que designen els indrets habitats, tant actualment com antigament (noms de
països, de comarques, de territoris de tota mena, d’aglomeracions urbanes o rurals —ciutats, viles, pobles i llogarets—, o subdivisions d’aquestes aglomeracions —barris, ravals, carrers, places—, o d’edificis aïllats de
totes les categories, etc.); com també els llocs deshabitats (partides, pe-
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ces de terra, llocdits, objectes característics); els noms del relleu interior
o coster (anomenats també «orònims»): de muntanyes, plans, altiplans,
illes, caps, cales, badies; els noms de lloc de l’aigua (dits també «hidrònims»), corrent o estancada, terrestre o marítima: mars, llacs, rius i rieres,
torrents, fonts, estanys, aiguamolls; els noms de les vies de comunicació.
I, naturalment, tant si es tracta de noms utilitzats encara com si es tracta
de noms en desús o pretèrits. (Moreu-Rey 1965, 7-8)

Transversalitat i interdisciplinarietat
Si, per una banda, l’onomàstica es pot entendre com un camp de coneixement individualitzat, per una altra és, també, un camp molt procliu
a l’establiment de vincles amb altres disciplines. Podem dir, en aquest
sentit, que la seva naturalesa com a coneixement és, alhora, «transversal» i «interdisciplinària». Dues qualitats que es corresponen i es complementen entre si.
El vessant interdisciplinari de l’onomàstica no és, a criteri nostre, una
«particularitat» més, sinó una qualitat constitutiva d’aquest camp de coneixement, inherent a la seva essència i raó de ser. L’onomàstica, definida
en sentit ampli com a «ciència dels noms», és en si mateixa un coneixement «transversal» perquè els noms, la seva primera matèria, són per si
mateixos un concepte transversal: transcendeixen totes les disciplines
perquè, malgrat ser potencialment útils a qualsevol d’elles, en sentit estricte no són «patrimoni» de cap; diríem que, en qualsevol cas, «pertanyen» tan sols a una entitat superior: el fet comunicatiu, o sigui, la comunicació (que, per antonomàsia, hauria de ser un «territori comú» a
totes les disciplines). El cert és que aquesta qualitat intrínseca dels noms,
en bona part intangible, ja la trobem recollida en alguna de les primeres
formulacions científiques de l’onomàstica. Dwight (1865, 345), en un text
considerat com a «fundacional», parla de l’onomàstica com a «poesia fòssil, filosofia i història combinades», i en un altre moment la defineix com
«la química del llenguatge» (la traducció és nostra).
Partint de Dwight, ens situarem a continuació en un context més proper: el de Josep Balari. Un autor que és de menció obligada quan parlem
de la història de l’onomàstica a casa nostra, perquè, d’alguna manera, el
podem considerar cronològicament com el primer. Balari, que seguí les
20
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idees i els mètodes de Dwight, va deixar a la seva obra més important,
Orígenes históricos de Cataluña, una marca molt visible de la seva manera
d’entendre la «universalitat» temàtica de l’onomàstica (Balari 1899). Repassant l’índex analític del treball, crida l’atenció el fet que, dels 71 epígrafs amb què estructura la seva recerca (que té una triple perspectiva:
històrica, geogràfica i filològica), un total de 28 fan referència als «temes»
relacionats amb el territori de Catalunya que mereixen una consideració
específica des del punt de vista onomàstic.
La casuística de Balari, a banda que pugui ser discutida en els aspectes
conceptuals, pensem que és significativa com a intent, per part de l’autor,
de «reconstrucció de la realitat» mitjançant l’onomàstica. Els 28 temes esmentats no són fruit d’una tria personal més o menys capritxosa: són els
28 «conceptes clau» de la geografia catalana; és a dir, els conceptes que
l’autor considera temàticament rellevants a l’efecte de la sistematització
dels milers de dades que ell mateix ha anat aplegant a través de molts anys
de recerca documental. Analitzats amb detall, aquests conceptes ens remeten a un «univers semàntic» d’una extraordinària riquesa i varietat —
que no són altres que les del mateix territori al qual els noms aplegats per
Balari fan referència. Expressat d’una altra manera: la llista de conceptes
sistematitzats per Balari ens posa de manifest la multiplicitat temàtica
inherent a l’onomàstica catalana. En definitiva, la seva transversalitat.
Si hem parlat de Balari com a pioner en la recerca onomàstica «transversal», és obligat també esmentar, en un sentit similar, Joan Coromines.
Parlem d’un personatge que, tot i ser reconegut essencialment com a lingüista, posa de manifest al llarg de la seva obra escrita una base de coneixements, teòrics i pràctics, que va força més enllà de la filologia. Arguments relacionats amb la geografia, amb la història, amb l’etnologia
i amb la sociologia, entre altres coneixements, són introduïts amb tota
naturalitat per l’autor al costat dels arguments pròpiament filològics. I
aquesta manera de procedir, que és força general en tota la seva obra, és
especialment habitual en les entrades dels seus diccionaris etimològics
i onomàstics.
Joan Coromines va escriure, a Estudis de toponímia catalana, un article metodològic que creiem d’un gran interès a l’efecte de la nostra argumentació en pro de la transversalitat de l’onomàstica. L’article es titula,
significativament, «Introducció a l’estudi de la toponímia catalana», i el
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lingüista hi estableix una sèrie de criteris i hi formula tot de suggeriments
que s’adrecen a l’estudiós que vol endinsar-se en la recerca onomàstica,
i particularment en l’etimologia dels topònims (Coromines 1965, 7–30).
Com es podrà observar, es tracta d’un «programa» extraordinàriament
ambiciós i tal vegada assequible només per a persones dotades d’una
capacitat similar a la seva; tanmateix, és un programa que pensem que
reflecteix prou bé la idea de l’«exercici d’interrelacions» que apuntàvem
més amunt i que, per a Coromines, és un mecanisme que el lingüista ha
de procurar posar en marxa a l’hora de buscar explicacions satisfactòries a l’origen dels topònims. Els criteris i suggeriments que Coromines
proposa són, resumidament, els següents:
(a) És imprescindible el coneixement de les formes antigues dels
noms.
(b) Cal saber servir-se de l’agrupació de noms, o de terminacions, per
sèries.
(c) És bàsic un coneixement profund de la gramàtica històrica del català.
(d) Convé saber utilitzar el recurs de l’observació geogràfica (una «regla d’or» de Coromines és que «sovint l’aspecte del lloc ens guiarà
vers el significat»).
(e) A més del català, cal un coneixement profund de les altres llengües
emparentades, i de la lingüística romànica en general.
(f) Cal conèixer el llatí a fons, i també el grec i l’àrab; i tenir coneixements de lingüística germànica comparada, del cèltic, de les coses
que se saben de l’ibèric i, ja per acabar, unes bases de lingüística
basca.
Que Coromines era conscient de la magnitud del que estava proposant
ho prova el paràgraf que escriu a continuació: «Algú reconeixerà que si
calen tots aquests estudis, i no es tenen coneixements tan ardus, més val
no endinsar-s’hi. I cal dir que si, en conseqüència, hom se n’absté, serà
una actitud molt assenyada» (Coromines 1965, 1, 20–21). Tot i això, ell mateix dona, més endavant, una sèrie de consells als qui vulguin treballar en
el camp que ens ocupa sense disposar d’uns coneixements d’aquest nivell.
Podem dir, en conclusió, que la qualitat interdisciplinària de l’onomàstica
pot ser vista en un sentit doble: per una banda, com un «sostre» o fita de
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difícil assoliment, per la seva intrínseca complexitat; però també, com
un univers temàtic obert per si mateix, i projectat cap a tota mena de coneixements (fins i tot, els de base popular). Una condició que fa que, per
aquesta banda, pugui ser considerat també com un camp atractiu, interessant i ple de possibilitats per a totes les persones que se senten atretes
per l’estudi dels noms.

Bibliografia
Balari i Jovany, Josep. 1899. Orígenes históricos de Cataluña, 3 vol. Barcelona: Hijos de Jaime Jepús. (N’existeix una segona edició, de 1964,
publicada a Sant Cugat del Vallès per l’Instituto Internacional de Cultura Románica.)
Coromines, Joan. 1965. «Introducció a l’estudi de la toponímia catalana».
Estudis de toponímia catalana, vol. 1, 7–30. Barcelona: Barcino.
—. 1965–1970. Estudis de toponímia catalana, 2 vol. Barcelona: Barcino.
Dorion, Henri. 1993. «A qui appartient le nom de lieu?». Onomastica Canadiana 75, 1: 1–10.
Dwight, Benjamin W. 1865. Modern Philology: its Discoveries, History and
Influence. Nova York: Ch. Scribner.
Moreu-Rey, Enric. 1965. Els noms de lloc. Introducció a la toponímia. Barcelona: Unió Excursionista de Catalunya.
—. 1982. Els nostres noms de lloc. Palma: Moll.
Rosselló, Vicenç M. 1998. «Introducció a la toponímia». Text mecanografiat, inèdit.

23

1 Apunts preliminars

1.2 El naixement de l’onomàstica
com a disciplina lingüística
Rosa Maria Anglès
L’estudi dels noms propis amb un esperit i una sistematització científics
s’inicià tardanament, quan la lingüística es va començar a enfocar amb
unes bases sòlides. Els primers estudis de toponímia van aparèixer durant el tercer quart del segle XIX. A Alemanya, Ernst Förstemann va publicar el primer treball el 1863; seguidament, a França, el 1864 apareixia
una obra de Houzé, i el 1867, una altra de Quicherat. A partir d’aquelles
publicacions, l’interès pels noms de lloc en relació amb la lingüística va
anar en augment. Abans d’acabar el segle XIX, van fer aportacions, més
apassionades que serioses, segons explica Charles Rostaing, el 1945, a Les
noms de lieux, Hippolyte Cocheris i, sobretot, en opinió del mateix Rostaing, Arbois de Jubainville, a França. Després vindria Auguste Longnon, ja al segle XX, el qual va emprendre estudis metòdics i sistemàtics
en aquell país. Entre els pioners, també es poden citar Giovanni Flecha i
Graziadio Ascoli, a Itàlia; Geoffry Kurth, a Bèlgica, i Johan Eglia, a Alemanya. Entrat el segle XX, els treballs sobre els noms de lloc i de persona
van augmentar en tots aquests països.
L’atractiu de la toponímia es va internacionalitzar i, cosa molt positiva,
després de la Primera Guerra Mundial, van aparèixer tres publicacions
periòdiques dedicades monogràficament a l’onomàstica: una a Munic, el
1925, Zeitschrift für Ortsnamenforschung, convertida el 1938 en Zeitschrift
für Namenforschung; una altra a Bèlgica, Revue de Dialectologie et Toponymie (1926), i una tercera a França, Revue des Études Anciennes (1932).
Com a colofó d’aquesta activitat i d’aquest interès, es va crear una càtedra
de toponímia a la Universitat de Munic el 1934. La culminació d’aquest
procés, quan feia 75 anys que s’havia iniciat, es va produir el 1938 amb
el Primer Congrés de Toponímia i Antroponímia, celebrat a París, amb
assistència d’un centenar d’universitaris de 21 països. D’aleshores ençà,
la florida de filòlegs interessats en el tema ha anat creixent. S’ha creat el
Comitè Internacional de Ciències Onomàstiques, l’ICOS, que generalment trobarem citat en anglès (The International Council of Onomastic
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Sciences), amb seu a Uppsala, que edita un butlletí d’informació, Onoma: Bulletin d’Information et de Bibliographie du Comité International des
Sciences Onomastiques, des de 1950; i ha celebrat congressos internacionals en diverses universitats europees, com ara la de Barcelona, l’any 2011.
Als Països Catalans, qui primer es va interessar per l’estudi amb profunditat d’aquesta matèria va ser Balari i Jovany, filòleg i historiador, catedràtic de llengua grega a la Universitat de Barcelona i coneixedor d’altres
idiomes, entre els quals el retoromànic. Pocs anys després que a Alemanya i França s’hagués començat a estudiar l’origen i el significat dels noms
propis, Balari feia una primera incursió en aquest camp amb un estudi
etimològic dels noms de cims de muntanyes el 1877. I el 1897 guanyava
el premi Martorell amb la seva obra Orígenes históricos de Cataluña, que
conté una anàlisi de documents catalans de l’època comtal, del segle IX
al XII, amb el propòsit de trobar l’etimologia i la interpretació dels noms
de lloc, per buscar clarícies històriques de la reconquesta i el repoblament.
Simultàniament, altres estudiosos del país abordaven la matèria: Salvador Sanpere i Miquel, historiador i polític; mossèn Joan Segura, historiador i rector de Santa Coloma de Queralt, i el reusenc Cels Gomis, enginyer, escriptor i folklorista. Ja de manera més aprofundida i científica,
hi van treballar personatges tan destacats com mossèn Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll; Antoni Griera, eclesiàstic i filòleg; Manuel de
Montoliu, doctor en Filosofia i Lletres, i traductor de l’alemany, el francès, l’anglès, l’italià i el llatí; Francesc Carreras i Candi, advocat, historiador i polític; Joaquim Miret i Sans, historiador dedicat especialment a
l’època medieval; Antoni M. Badia i Margarit, lingüista i catedràtic de
gramàtica històrica; Enric Moreu-Rey, catedràtic de llengua francesa a
la Universitat de Barcelona, i molts altres lingüistes.
Ocupa un lloc especial l’etimòleg Joan Coromines, que es formà com a
especialista en onomàstica amb Josep M. de Casacuberta, primer director a l’Oficina de Toponímia i Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, que era com es deia l’Oficina d’Onomàstica quan es va crear, a final
de l’any 1921. Va ser tècnic de l’Oficina de Toponímia i Onomàstica, el
projecte principal de la qual fou la preparació del diccionari de toponímia
i onomàstica catalanes. En la Memòria sobre la preparació del diccionari de
toponímia i onomàstica catalanes presentada per l’Institut d’Estudis Catalans a l’Exceŀlentíssim Senyor President de la Mancomunitat de Catalunya
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(1922), s’hi explicitaven els criteris a seguir i s’hi insinuava la necessitat de
revisar el Nomenclàtor de les ciutats, viles i pobles de Catalunya (1918) i els
fulls del mapa geogràfic elaborats fins aleshores. Després de la Guerra Civil el projecte fou assumit personalment per Coromines: a partir de 1939
no va deixar mai de treballar sobre els materials recollits anteriorment,
d’enriquir-los amb nous buidatges de documents i de textos antics i moderns. Se’ls havia endut amb ell a l’exili de París i Amèrica (Moran 2012).
Després vindrien molts altres estudiosos repartits arreu del territori
català i la fundació de la Societat d’Onomàstica el 1980 per Enric Moreu-
Rey, amb l’objectiu de fomentar l’inventari i l’estudi dels noms propis.
Des de llavors s’ha assessorat les persones que volen fer un recull onomàstic, s’ha organitzat 46 coŀloquis, i s’ha publicat el Butlletí Interior de la
Societat d’Onomàstica (1980-2012, 123 números), la coŀlecció «Monografies» —coeditada amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya— (1986–2010, 19
monografies), Noms. Revista de Divulgació (2014–, 15 números), Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica (2015–, 6 números) i la coŀlecció
«L’Estralla» (2018–, 6 títols).
A més, cal destacar la feina feta al País Valencià pels professors Vicenç M. Rosselló i Emili Casanova, que van dur a terme el postgrau Mestratge de Toponímia a la Universitat de València (1990-1991) i han impulsat nombrosos estudis i congressos, i també la tasca de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en les dues darreres dècades, tant pel recull com
per la fixació de la toponímia valenciana.
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1.3 El coneixement de la parla del lloc
Pere Navarro
En el primer apartat d’aquest capítol, Joan Tort manifesta que «un treball d’onomàstica és, per regla general, indissociable del territori al qual
fa referència». Cal complementar l’afirmació que fa el nostre company en
relació amb l’entorn geogràfic, dient que un treball d’onomàstica també
és indissociable de la varietat lingüística històrica parlada en aquest territori. Abans de dur a terme la transcripció, ja sigui ortogràfica, ja sigui
fonètica, de les entrades onomàstiques, és indispensable el previ coneixement de la varietat coŀloquial que la llengua manifesta en aquell territori.
No és debades recordar que els primers destinataris d’una monografia
onomàstica són els mateixos habitants del municipi inventariat. És cada
comunitat humana qui s’ha servit del sistema lingüístic per designar els
noms de lloc i de persona que la identifiquen. Cal ser curosos, doncs, amb
la representació ortogràfica i fonètica recollida a través de les fonts orals.
Aquests primers destinataris, que són al seu torn els mateixos progenitors
dels noms que els identifiquen com a coŀlectiu singular, s’han de poder
reconèixer a través de les formes recollides en els inventaris onomàstics.
Aquestes particularitats geogràfiques afecten tots els nivells. Si considerem que les formes lèxiques autòctones no són susceptibles de ser
modificades —Jusvila (els Angles) i no Sotavila, Maçaneta (Pals) i no Pomereta, les Gavarres (la Bisbal d’Empordà) i no les Gavarreres o els Rosers
Bords, el Carrascal (Algemesí) i no l’Alzinar, el Regallador (Santa Pola) i
no la Torrentera—, ens hem de plantejar si algunes variants fonètiques i
morfològiques sí que ho haurien de ser.
Ser respectuosos amb les varietats dialectals no està renyit amb la normativa ortogràfica. És a dir, si el treball es duu a terme en un territori betacista, o sigui, que en la seva parla no es distingeix entre /v/ i /b/, escriurem l’hort de la Vadora (Cambrils) i no de la Badora. Així mateix, escriurem es pou de Malbúger (Maó) i no de Malbuja encara que no s’articuli
/r/ en posició final. El mateix s’esdevé en els parlars del bloc oriental que
neutralitzen /a/, /e/ i /o/ en posició àtona; per això escriurem les Merletes
(Vilaverd) i no las Marletas, la Dragonada (l’Alguer) i no la Dregunade, la
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roca Forcada (Reiners) i no Furcade. Mantindrem la diftongació de la /o/
inicial en els indrets on sigui viu aquest tret; així escriurem Aumet (Tivissa) i no Omet, los Aulivars (la Masó) i no els Olivars.
Davant el fenomen de la iodització, serem sensibles amb el resultat històric d’aquells parlars que encara el mantinguin: sa punta de Cala Véia
(Llucmajor) i no Cala Vella. Respectarem les solucions particulars ribagorçanes en els casos de palatalització de /l/ precedida de consonant: la
Pllanelleta (Beranui), los Cllots (Girbeta). Això mateix farem amb els resultats pallaresos i ribagorçans en l’evolució pròpia d’alguns grups de iod
llatins: els Puials (Bonansa), les Roies (València d’Àneu). Transcriurem la
vocalització de la líquida lateral agrupada /l/ en [w]: los Aubals (Ascó, Benissanet, Garcia, Móra la Nova) i no los Albals. També hi ha grups de iod
que tenen resultats diferents segons el territori: el coll de l’Ametler (Culla).
La variació geogràfica es fa ben palesa també en el nivell morfològic. En el cas dels articles definits, es conserven les formes plenes en
nord-occidental, tarragoní i alguerès: lo prat dels Orris (Ensegur), los Gessos (Vall-de-roures), los Panicals (la Palma d’Ebre), los Banyadors (la Selva del Camp), lo Fangal (l’Alguer); les formes reforçades són pròpies del
ribagorçà, del rossellonès, del central i del valencià: el Coscollar (Sopeira),
el Planiol (Elna), el Puigbosic (Granollers), els Xirixons (Vilallonga de Ter),
el Murtal (Benidorm). En el ribagorçà més occidental es conserven els
femenins plurals en /as/: las Xartas (el Pont de Montanyana), las Curnyas
(Viacamp i Lliterà). A la Costa Brava, a les illes Balears i les Pitiüses, i a
Tàrbena hi trobem l’article salat: sa punta des Bou Marí (Cadaqués), s’Almudaina (Ciutadella), es Peregons (Campos), es coll de ses Gerres (Sant Josep de sa Talaia), es Pinyol Roig (Tàrbena).
La variació morfològica també es fa palesa en el manteniment de les
/n/ en els mots que provenen d’antics proparoxítons llatins —sa cova des
Hòmens (Eivissa)— o en formes analògiques —lo molí dels Àubins (Cornudella de Montsant) i no lo molí dels Àlbers. Mantindrem les falses aglutinacions siŀlàbiques: los Espilars (l’Espluga Calba) i no els Pilars, les Esplanes (la Figuera de Montsant) i no les Planes.
Durant un temps, l’aplicació de criteris normativitzadors a ultrança en
la representació dels topònims i antropònims ha tendit a emmascarar la
veritable fesomia lingüística de cada comunitat humana. En aquest sentit s’expressa Joan Veny (1996, 19) quan afirma:
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A aquest propòsit observo entre alguns dels nostres coŀlectors de materials toponímics una tendència, desmesurada —crec—, a la normativització radical, amb un excés de zel, amb un respecte sagrat a un model
pretesament monolític. El coneixement actual de la variació diatòpica
així com les seves arrels en la història, ens permeten de consagrar certes
variants dialectals amb les quals se senten identificats els parlants de determinades àrees.

I encara subratlla, l’eminent dialectòleg (1996, 13), en relació amb la complementarietat entre onomàstica, dialectologia i llengua històrica:
Onomàstica i dialectologia tenen molts trets en comú. Com la geografia o la botànica, són disciplines territorials. No es poden dissociar de
l’espai on tenen vida els noms de lloc i els dialectes. Onomàstica i dialectologia uneixen la llengua i la terra, estudien bàsicament el nom lligat
a un espai; aquest és el seu punt de partença […]. Les unitats dialectals
i onomàstiques porten en general una càrrega entranyable, un pòsit de
sentiment teŀlúric.

En una altra ocasió, Veny (1996, 109), en referir-se a les qüestions metodològiques, manifesta:
Voldria, tanmateix, insistir en un aspecte metodològic, del qual no és responsable l’autor directament, sinó el criteri que ha trobat en monografies precedents que li poden haver servit de pauta. Ho dic amb el sincer
desig d’enfocar les coses correctament, científicament. En alguna ocasió
es nota la tendència a substituir un element del topònim, no coincident
amb el de la llengua normativa, pel que aquesta ofereix, sense investigar
si aquell ha gaudit d’una tradició i una vida tan llarga com la del terme
normatiu i amb dret, doncs, a figurar com a entrada normal (i no exclusivament en transcripció fonètica).

El mateix Ramon Amigó (1999, 9) havia reflexionat sobre aquestes
qüestions i expressava amb un llenguatge gairebé poètic la satisfacció,
el plaer de contribuir a embellir l’edifici de la llengua i la cultura de la
comunitat humana que ens defineix i que ens singularitza de manera intrínseca en un món cada cop més globalitzat:
Hi ha una colla de noms que es troben en quasi tots els termes: les Sorts,
els Freginals, les Parellades, les Planes, la Coma; però en cada terme en
surten uns quants —d’actuals o de caiguts en desús— que no es troben
enlloc més i amb això s’eixampla la riquesa del llenguatge. Sovint són
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unes paraules sense significat aparent, com si fossin petites pedres precioses que els filòlegs afegiran a la gran diadema lingüística que cenyeix
el front de la nació.

A aquestes reflexions ens hi pot ajudar la consulta de les referències
bibliogràfiques següents:
Amigó i Anglès, Ramon. 1999. Introducció a la recerca en toponímia
i antroponímia. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Veny, Joan. 1996. Onomàstica i dialectologia. Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat.
Veny, Joan, i Mar Massanell. 2015. Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans. Barcelona / Alacant / València:
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona / Publicacions de la Universitat d’Alacant / Publicacions de la Universitat de València.
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1.4 El coneixement de la geografia del lloc
Joan Tort
Un treball d’onomàstica és, per regla general, indissociable del territori al qual fa referència. Aquesta premissa es verifica amb caràcter general, tot i que, segons el tipus de treball onomàstic que es porti a terme,
el component territorial tindrà una importància més petita o més gran.
En un estudi d’antroponímia, per exemple, la consideració del context
geogràfic de l’àmbit analitzat pot proporcionar unes referències interessants de cara a la recerca. Però és probable que, a l’efecte del contingut
del treball, no calgui anar més enllà. En canvi, en un estudi de toponímia la transcendència del paràmetre «territori» és màxima; per tant, serà
bo que l’estudiós hi faci la màxima atenció. Sobretot, perquè un coneixement profund de l’àmbit geogràfic objecte d’estudi pot proporcionar
uns elements de primeríssim ordre de cara a interpretar amb precisió una
gran part dels seus topònims: sobretot, en el cas dels topònims anomenats transparents; o sigui, els que tenen un significat que es desprèn amb
claredat del mateix enunciat del nom. Val a dir, en aquest punt, que una
bona part de la microtoponímia que manté la seva vigència en territoris
de perfil rural, o que no hagin tingut una transformació urbana intensiva les darreres dècades, sol tenir un caràcter tendencialment transparent.
I aquesta qualitat, combinada amb un exercici acurat d’observació per
part de l’estudiós dels noms, pot facilitar en una gran mesura la recerca
onomàstica que es porti a terme.

La visió geogràfica entesa com a recerca
d’un ordre bàsic
La geografia és una disciplina implicada directament amb la descripció
i l’estudi dels llocs de la Terra. I precisament, per aquesta raó, el coneixement geogràfic ha estat interpretat històricament com un intent d’ordenar la realitat. O sigui, de vertebrar, categoritzar, organitzar o classificar
d’alguna manera els elements que integren el món, per poder-lo explicar
d’una manera coherent i científicament satisfactòria.
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Partint d’aquesta base, un aspecte en què el mètode de treball de la
geografia pot ser útil a la recerca onomàstica és justament aquest: darrere el mètode geogràfic, hi ha sempre una voluntat de recerca d’un ordre
(Tort 2006). Un ordre que la geografia, com a ciència de la Terra (i, per
tant, disciplina a la qual concerneix l’estudi dels llocs), no fonamenta
en l’abstracció sinó en l’observació de les coses i dels fenòmens. El mètode observacional esdevé, així, veritablement clau. I podem considerar-lo com a genuïnament transversal: o sigui, susceptible de ser emprat
i compartit per totes les disciplines que, en un moment donat, abordin
una qüestió o un problema que es pugui situar dins un determinat context espacial o geogràfic.
Per exemple, l’onomàstica. El lingüista Joan Coromines, sense anar
gaire lluny, reconeix haver-la après directament de Pau Vila, fundador
de la geografia catalana moderna. I el mateix Josep Balari, al qual hem
fet referència més amunt, vertebra la seva obra emblemàtica (considerada com la primera recerca sistemàtica sobre etimologia feta a Catalunya)
entorn d’una secció fonamental, titulada «Geografía» i organitzada en
28 capítols, a través dels quals tracta de construir un esquema de classificació conceptual de l’onomàstica (i, més concretament, de la toponímia)
dotat de lògica i coherència interna (Balari 1899).
Crida l’atenció que Balari vertebri la seva anàlisi onomàstica prenent
com a referent primer d’ordenació els accidents del relleu —als quals dedica dotze capítols temàticament diferenciats—, per continuar després
amb tot el que fa referència a l’aigua i a la hidrologia —els set capítols següents—, passar a continuació al mantell vegetal, en les seves múltiples
formes —quatre capítols— i acabar, finalment, amb un capítol monogràfic
anomenat «Construcciones» on aŀludeix tant a les formes de poblament
individualitzades (cases, masos i edificis en general) com a les coŀlectives
(ciutats). Tot plegat ens parla d’un autor que uneix, doncs, al capteniment
per l’estudi dels orígens dels noms, una voluntat explícita d’utilitzar-los
per explicar la realitat territorial del país al qual fan referència (Tort 2008).
Des d’un punt de vista teòric, la qüestió de l’ordenació o sistematització dels noms ha estat, en onomàstica, força deixada de banda (malgrat
tenir unes implicacions rellevants per a determinades perspectives d’anàlisi, com per exemple la semàntica). Podríem dir que ha estat una cosa
abordada més aviat des del seu vessant pràctic. Malgrat això, hi ha hagut
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aportacions teòriques destacades. Podem aŀludir, per exemple, a un dels
darrers articles d’Enric Moreu-Rey (1995), en què al mateix títol, «Tipologia toponímica», ja deixa entreveure que apunta directament a la qüestió.
I, encara, entre els autors clàssics, podríem esmentar Albert Dauzat, que
en una obra de l’any 1932 feia la reflexió que transcrivim seguidament:
La classificació dels noms de lloc és una qüestió bastant delicada. Si bé
hi ha sèries de noms que la lògica agrupa amb facilitat, es passa constantment d’una sèrie a l’altra en el curs de l’evolució del llenguatge […]. Les
fronteres [entre les sèries] són sovint més indecises que en el camp de l’antroponímia: és impossible, per exemple, establir una delimitació entre els
noms dels paratges i els dels accidents del terreny, que sempre apareixen
confosos de manera indestriable. (Dauzat 1932, 9) (la traducció és nostra)

Tot i la dificultat que apunta Dauzat, l’escàs tractament del tema és una
mancança de difícil justificació si ens ho mirem en termes estrictament
científics (ja que, en principi, qualsevol ciència positiva opera, almenys
en un primer estadi de desenvolupament, a partir de tipologies, taxonomies o fórmules diverses de classificació). Ara bé, quan ens plantegem la
particular naturalesa dels noms de lloc, la mancança esmentada apareix
com una circumstància lligada a la problemàtica global dels noms de lloc.
En altres paraules: una reflexió en profunditat sobre aquesta qüestió ens
porta a concloure que el problema de fons no rau tant en la dificultat de
trobar un esquema de classificació idoni com en la impossibilitat de superar una contradicció de fons: que qualsevol forma d’ordre, de classificació o de categorització és, en la seva mateixa essència, estàtica, mentre
que la realitat és, en essència, dinàmica. Els noms no deixen de ser, en el
fons, un intent de categoritzar un entorn, una realitat que és contínuament canviant i que, pel seu propi dinamisme, escapa a qualsevol intent
de ser fixada de manera convencional.

Un apunt sobre el sistema tradicional
d’ordenació dels noms
L’opuscle Per al recull dels noms de lloc de Catalunya (Societat Catalana
de Geografia 1936) és considerat com el primer recull de normes per a la
recollida i l’ordenació dels topònims publicat a Catalunya. Més enllà de
la importància com a treball pioner, és important assenyalar-lo per la sig33
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nificació que va tenir com a model de referència en els reculls de noms
portats a terme d’aleshores ençà.
Un dels apartats de l’opuscle porta el títol de «Disposició del recull»,
i fa referència a l’enfocament metodològic de la recerca i de l’ordenació
dels topònims. Ens interessa fer-hi una referència expressa perquè aquest
plantejament implicava, a la pràctica, dues coses: (a) oferir a la persona
que es disposava a iniciar un recull toponímic d’un terme municipal una
guia geogràfica orientada a una observació acurada del territori en qüestió, per part de l’estudiós, i que li permetés una recollida ordenada del
conjunt dels seus noms, i (b) oferir-li, també, una pauta per a l’ordenació
i la sistematització, o classificació, dels noms recollits.
En concret, s’hi deia (p. 8-9):
Es faran els treballs per termes municipals sencers, i els noms seran donats en sèries, d’acord amb la pauta que donem més avall, i tenint cura de
posar en primer terme els noms de més importància objectiva.
Pel fet que dins el nucli de població els noms són més nombrosos i generalment d’un caràcter diferent, el recull partirà en dues parts el terme
i el nucli de població. Vegeu-ne la disposició:
Terme municipal: nucli principal de població; agregats; muntanyes;
valls i clotades; planes; masses i cursos d’aigua; punts de la costa;
noms de mar endins; noms de terra endins, segons la gent de mar;
batllies, verals, partides en què es divideix el terme; boscos; cases i
construccions isolades; fonts, pous, mines, etc.; camins; arbres, roques, etc. remarcables; pobles del voltant; llocs de fora el terme, però
molt vistents o d’anomenada; comarca.
Nucli de població: barris; carrers i places; altres llocs importants (fonts,
séquies, certes construccions, cases amb nom que no depèn de l’estadant, etc.).

Pel que fa al contingut, crida l’atenció que l’esquema proposat diferencia d’entrada la toponímia urbana de la toponímia del terme municipal,
i que l’ordenació interna dels conceptes s’ajusta a una lògica geogràfica
força discutible. És a dir, que tot i que hi ha una tendència a l’agrupació
dels conceptes per blocs homogenis (d’una banda, la geografia física, i
de l’altra, la geografia humana), l’observació del detall posa en evidència
que no es respecta aquesta sistemàtica en tots els casos. A més a més, la
remarca preliminar que fan els autors en el sentit que es tingui «cura de
posar en primer terme els noms de més importància objectiva» no dei34
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xa de ser un factor de possible distorsió, supeditat al criteri subjectiu de
l’autor del treball. El cas és que, analitzant els reculls toponímics portats
a terme durant les dècades següents, trobem nombrosos casos en què el
patró d’ordenació final dels noms ha estat modificat, pels respectius autors, a fi d’ajustar-lo a les particularitats del medi geogràfic local. Seria el
cas, per exemple, del recull de noms de l’Aleixar, a cura d’Albert Manent
(1962); del de les Borges del Camp, de Ferran Jové (1981), o del primer recull de Riudoms, a cura d’Eugeni Perea (1978).
A la pràctica, considerem que les normes de 1936 representen una primera concreció, pel que fa al mètode, de cara a orientar la recerca onomàstica en el doble sentit expressat abans (d’observació ordenada de la
realitat geogràfica, per un cantó, i de pauta de sistematització dels noms
recollits, per l’altre). Però és una concreció que, de fet, no passa de ser un
primer esbós. Una excessiva simplificació, doncs, com també la diversitat intrínseca de la geografia a l’escala local, n’explicaria la insuficiència
a l’hora de ser utilitzades com a referència sistemàtica. I explicarien també, en darrera instància, que els estudiosos de l’onomàstica les anessin
abandonant, sobretot en l’aspecte relatiu a la forma de classificació dels
noms recollits, a benefici d’un sistema d’ordenació dels noms merament
alfabètica. Un criteri que és explícitament defensat per Moreu-Rey al seu
recull onomàstic de Caldes de Montbui (1961), però que encara tardaria
ben bé dues dècades a ser adoptat de manera generalitzada. En qualsevol
cas, aquest autor és conscient, en el moment en què proposa el canvi, que
l’adopció de l’ordre alfabètic farà més fàcil la consulta dels materials onomàstics: «A imitació del que ha estat fet a altres països, presento un recull
de topònims pretèrits —completat amb els termes moderns més importants—, classificats tots ells per ordre alfabètic, per facilitar-ne la utilització pels erudits: historiadors, filòlegs, geògrafs, etc.» (Moreu-Rey 1961, 9).

L’ordenació dels noms com a criteri
per a la interpretació de l’espai
Tot i que la referida obra de Moreu-Rey (1961) marca, doncs, l’inici d’un
canvi de criteri altament significatiu en l’ordenació dels reculls onomàstics, a favor de l’ordre alfabètic, ens sembla important tenir en compte,
des d’una perspectiva general (i no circumscrita als noms en si mateixos),
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una qüestió complementària. És a dir: que sempre que ens proposem
dur a terme una lectura geogràfica d’un determinat territori basada en
els seus noms de lloc serà fonamental que puguem disposar d’una pauta
d’ordre, ni que sigui mínima, a fi de poder interpretar de manera correcta,
lògica i adequada l’espai al qual aquests noms s’apliquen i que, en darrera
instància, els noms identifiquen.
Es tracta, en definitiva, de la idea a la qual hem anat aŀludint al llarg
del capítol (i que, d’alguna manera, ja trobàvem reflectida en els plantejaments dels primers estudiosos, des de Balari fins a Coromines): el nom és
indissociable del lloc al qual fa referència. I, per tant, sempre que ens proposem dur a terme un exercici d’interpretació del territori (amb independència de la seva dimensió, més gran o més petita), per al qual vulguem
utilitzar, com a referència bàsica, el patrimoni toponomàstic d’aquest
territori, serà fonamental que sapiguem conceptualitzar adequadament
aquests noms. O sigui: que els sapiguem situar adequadament en l’espai,
com també delimitar, si més no en els seus trets elementals, la realitat semàntica a la qual s’apliquen actualment o s’han aplicat en temps pretèrits.
Disposar, doncs, d’un esquema d’ordre bàsic en els termes descrits pot
facilitar, tant al recoŀlector dels noms com al seu eventual estudiós, una
comprensió integrada de l’espai al qual els noms fan referència. I aquest
és un valor inherent a la recerca onomàstica que, encara que s’aparti de
la recerca empírica centrada estrictament en els noms, pensem que val
la pena tenir també en compte i reivindicar al màxim nivell. En diferents ocasions hi hem fet referència (Tort 2000, 2002 i 2006), tot tractant d’oferir unes pautes de mètode adequades per considerar la qüestió
tant des d’una perspectiva teòrica com pràctica. En particular, la segona
referència esmentada correspon a un estudi centrat en la toponímia del
Baix Camp per al qual vam partir de l’anàlisi de tots i cadascun dels inventaris d’onomàstica municipals que s’havien publicat en aquella data.
Sobre un total d’uns 16.500 noms treballats, la seva anàlisi sistemàtica a
partir de l’estructuració d’aquest conjunt en 22 categories semàntiques
diferenciades ens va permetre dur a terme un primer assaig d’interpretació geogràfica del territori comarcal basat, com a font primària, en la
seva toponímia. Un exercici que creiem iŀlustratiu, per si mateix, de les
immenses possibilitats que ofereix l’onomàstica com a eina de coneixement que es projecta en múltiples direccions.
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2 Tipologia i estructura
d’un recull onomàstic
Mar Batlle i Òscar Bagur
L’objectiu d’aquest capítol és informar sobre les diferents possibilitats a
l’hora de fer reculls amb rigor científic, que podran ser més o menys exhaustius, i monografies completes o parcials (reculls de rius, de masos,
etc.), però sempre amb informació fidedigna, recollida amb garanties i
ben gestionada.
Les aptituds i coneixements de l’autor seran determinants per fer un
tipus de recull o altre amb garanties, tant pel que fa a la recollida de noms
(de les fonts orals i escrites), com a la seva redacció. Tot i que no hi ha uns
requisits previs, és recomanable que l’autor pugui obtenir ajut en aquells
aspectes en què ho necessiti. En aquest sentit, es pot demanar assessorament a la Societat d’Onomàstica.

2.1 Tipus de reculls
Els reculls onomàstics poden elaborar-se amb més o menys exhaustivitat,
en funció dels interessos de l’autor i del nivell d’informació que es vulgui aportar. Els reculls més habituals són de caràcter integral, és a dir, el
corpus onomàstic inclou una selecció de topònims i antropònims d’un
nucli determinat o una zona concreta, delimitats temporalment. També
s’han fet reculls parcials, urbans o rurals, en el sentit que només recullen
una determinada tipologia de noms d’una zona concreta. És recomanable,
però, que els reculls siguin integrals, sobretot quan es fan amb l’objectiu
de preservar el patrimoni toponímic.
Quant a la informació que ha d’acompanyar cada nom del recull,
aquesta pot ser més o menys detallada. Es poden establir tres nivells
d’exhaustivitat:
(a) Un recull simple, en què cada nom vagi acompanyat d’informació
molt succinta. Tot i que no és l’opció més recomanable, en els ca39
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sos en què l’autor no hagi pogut comptar amb l’ajut necessari per
oferir més dades, pot servir de punt de partida per a futurs estudis.
(b) Un recull bàsic, en què cada nom vagi acompanyat de la transcripció fonètica, la documentació antiga i una descripció.
(c) Un recull complet, en què, a més dels elements anteriors, s’afegirien les coordenades dels topònims i un comentari lingüístic o d’altra mena (etimològic, anecdòtic, etc.).

2.2 Parts d’un recull onomàstic
Aquesta mena d’estudis solen estar estructurats en diverses parts, la més
important de les quals és la llista de noms, que constitueix l’objecte principal del treball. En general, és recomanable que el treball estigui fet seguint l’estructura següent.

Introducció
La introducció de l’obra serveix per presentar-la al lector. Cal explicar
per què s’ha fet i quin objectiu es volia assolir amb el treball. I també
com s’ha fet i la metodologia emprada. Es poden comentar els principals
problemes amb què s’ha trobat l’autor i com els ha resolt; i també s’ha
d’indicar quant de temps s’ha tardat a fer l’estudi. S’hi pot fer una breu
descripció de com s’estructura el treball. Al final de la introducció s’hi
poden posar els agraïments a les persones que han ajudat a fer realitat
l’obra que es presenta.

Context sociocultural del recull
És habitual que els reculls onomàstics d’un municipi o d’una zona vagin
acompanyats d’informació geogràfica, històrica i sociocultural per ajudar a entendre millor les peculiaritats del recull de noms. Es pot fer de
manera sintètica o detallada, però sempre és recomanable informar sobre aquests aspectes. Així, cal aportar informació sobre el naixement del
poble, i sobre els canvis històrics dels límits del terme, si és el cas, i fer
també una breu descripció del terme que inclogui el clima i l’orografia,
aspectes que probablement es reflectiran en la hidronímia, la fitonímia
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i la zoonímia. A més, també es pot descriure la zona urbana i en general
qualsevol aspecte del terme que es consideri oportú (cementiris, comunicacions amb els pobles del voltant, etc.).
Aportar informació sobre l’economia i la indústria tradicional explicarà la presència de certs renoms i topònims que apareixeran al recull; com
també ho farà qualsevol episodi històric o cultural que hagi acabat deixant una empremta en els noms, com les guerres. Si la informació que es
recull sobre un aspecte determinat és excessivament llarga, es pot avançar aquí i detallar-la i documentar-la a l’annex.
És convenient de fer una breu descripció dels trets dialectals de la parla,
ja que es veuran reflectits en els noms, i, si es considera oportú, de qualsevol aspecte lingüístic que l’autor pugui considerar interessant (evolució peculiar dels noms, castellanismes, etc.).

Bibliografia i documentació
Remetem al capítol 5 per conèixer millor la documentació manuscrita i
la bibliografia més habitual i útil per fer reculls d’onomàstica. En aquest
apartat s’explicarà com indicar les fonts documentals emprades per fer
el treball. Així, en el recull ha de constar la informació següent: el nom
dels arxius on s’ha consultat documentació manuscrita, amb l’acrònim
corresponent que s’usa en el treball; els manuscrits consultats, amb el
nom abreujat que s’utilitza en el recull (l’escurçament del títol pot incloure l’any si el document només aporta informació d’aquell any) i la
referència completa que permet localitzar-los a l’arxiu corresponent; les
fonts consultades a l’hemeroteca, amb l’acrònim i el nom complet, i les
fonts bibliogràfiques, és a dir, la bibliografia impresa que s’ha fet servir.
Arxius
A continuació oferim una mostra del que podria ser una llista d’arxius
consultats amb els acrònims corresponents, indicant entre parèntesis la
localitat on es troben si el nom de l’arxiu no ho indica:
ACT
ACA
AHAT
AHL

Arxiu Capitular de Tarragona
Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona)
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Arxiu Històric de Lleida
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AHM
AHNM

Arxiu Històric de Maó
Archivo Histórico Nacional (Madrid)

Fonts manuscrites
Un exemple de fonts manuscrites consultades seria el següent:
Acdip
Actes

Actes de la Diputació de Tarragona (s. xix). ADT.
Actes municipals, a partir de 1940 i fins al segle xxi.
AHMR.
Amill.
Llibres d’amillarament (s. xix–xx). AHT.
Baptismes
Baptismes, s. xvii. Abadia de Riudoms. AHAT.
Cadastre
Cadastre de les Borges del Camp, 1725. APD.
Capbreu 1677 Capbreu de Riudoms, 1677. Censos que paguen a l’arquebisbe, f. 210–219. AHT.
Capbreu 1761 Capbreu de l’arquebisbe de Tarragona sobre el terme de
Riudoms, 1761–1762. Fons notarial de Tarragona. Notari. AHT.
Doc. 64
Petició d’exempció del servei militar, 1819. AHMR.
Doc. 68
Llibre d’actes de l’Ajuntament de Riudoms, 1790–1803.
AHMR.
Doc. 2415
Permís per a obrir un carrer, 1853. AHMR.
Esc., vol. 13930 Escaladei. Llibres del clero, s. xvii. AHN.
Libri
Libri notularum, 1668–1702. Manual de diferents actes rebuts per lo Dr. Franco. Coll rector de la parroquial iglesia de Riudoms regent la escrivania comuna
de aquella des del dia de sa possessió que fou als II de
març de l’any 1668. Abadia de Riudoms. AHAT.
Òbits
Òbits, s. xvii–xviii. Abadia de Riudoms. AHAT.
Testaments
Testaments, s. xvii–xix, vol. 86. Abadia de Riudoms.
AHAT.
Visites
Visites pastorals, 1738. AHAT.

Les abreviacions i els títols de les fonts manuscrites van sempre en rodona perquè no són obres editades.
S’ha de tenir present que no sempre la documentació manuscrita presenta els folis numerats, essencial per a la referència en els extractes documentals. En aquest cas es pot demanar a l’arxiver que els numeri. Si
això no és possible, s’emprarà una numeració personal i s’indicarà en la
referència del manuscrit. Per exemple:
42

Parts d’un recull onomàstic

Capbr.

Capbreu de l’Espluga Calba de l’any 1574. 98 folis sense
numerar. Hem assignat el número 1 a la pàgina que comença «In dei nomine».

En altres ocasions també es pot utilitzar una referència al contingut
del manuscrit per localitzar una forma determinada. Per exemple, l’extracte documental de l’entrada
Bosc Cremat, torrent del
«y un torrent que allí és anomenat lo torrent del Bosch Cremat y va per
lo dit torrent fins a la font anomenada de la Morera» (1645, Capbr. 1,
Confessió de Francesc Elies, f. 21v).

correspondria al manuscrit següent:
Capbr. 1

Capbreu de Collbató, el Bruc i la Guàrdia de Montserrat
per manament del monestir de Montserrat, 1642–1645.
Folis sense numerar. Notarials, Sant Feliu de Llobregat,
491. ACA.

Fonts d’hemeroteca
Pel que fa a les fonts d’hemeroteca, cal tenir en compte que els documents legals, a diferència d’altres publicacions, no van en cursiva, i s’ha
d’indicar de la manera següent:
BOP
DE
DR

Boletín Oficial de la Província de Tarragona, 1857–1975.
Diario Español (Tarragona, s. xx).
Diario de Reus (s. xix).

Fonts bibliogràfiques
Quant a la manera d’indicar la bibliografia impresa, hi ha molts sistemes. Aquí mostrem el sistema de The Chicago Manual of Style,1 que és el
que segueixen les publicacions de la Societat d’Onomàstica. Vegeu els
exemples següents amb l’estructura de les dades a incloure en cada cas:

1 http://www.chicagomanualofstyle.org.
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Monografies
Cognom A, Nom A[, i Nom B i Cognom B]. Any. Títol del volum.
Volums. Lloc: Editorial. (Si hi ha més d’un lloc d’edició i d’una
editorial se separaran amb una barra inclinada.)
Coromines, Joan. 1989–1997. Onomasticon Cataloniae. Els noms de
lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana. 8 vol.
Barcelona: Curial / La Caixa.
Moll, Juli, i Joan Tort. 1985. Toponímia i cartografia: Assaig de sistematització. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.
Moreu-Rey, Enric. 1982. Els nostres noms de lloc. Palma: Moll.
Amigó i Anglès, Ramon, M. Teresa Muntanya i Martí, i Montserrat
Sanmartí i Roset. 2017. Onomàstica del terme antic de Tamarit de
Mar. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Tesis doctorals
Cognom, Nom. Any. «Títol de la tesi». Tipus de document, Universitat.
Anglès i Nicolàs, Rosa M. 2019. «Onomàstica de l’Espluga Calba».
Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.
Capítols d’un volum del mateix autor
Cognom A, Nom A[, i Nom B i Cognom B]. «Títol del capítol». Títol del volum, [volum,] pàgines. Lloc: Editorial.
Coromines, Joan. 1965. «La survivance du Basque jusqu’au Bas
Moyen Âge. Phénomènes de bilinguisme dans les Pyrénées
centrales». Estudis de toponímia catalana, vol. 1, 93–152. Barcelona: Barcino.
Capítols en volums multiautorials
Cognom A, Nom A[, i Nom B i Cognom B]. «Títol del capítol».
Dins Títol del volum, edició de Noms dels editors, [volum,] pàgines. Lloc: Editorial.
Terrado, Xavier. 2010. «La toponímia de la Ribagorça i el lèxic romànic». Dins Actes del Quinzè Coŀloqui Internacional de Llengua
44

Parts d’un recull onomàstic

i Literatura Catalanes (Universitat de Lleida, 7–11 de setembre de
2009), edició d’Imma Creus, Maite Puig i Joan-Ramon Veny, 43–
79. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Articles
Cognom A, Nom A[, i Nom B i Cognom B]. «Títol de l’article». Títol de la publicació periòdica número: pàgines.
Darby, Henry Clifford. 1957. «Place names and geography». The
Geographical Journal 123: 387–92.
Gorrochategui, Joaquín. 1995. «Los Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas». Veleia 12: 181–234.
Documents en línia
Es donarà l’URL de les referències publicades exclusivament de manera
electrònica. Si disposa de DOI (objecte d’identificació digital) es donarà al lloc que ocuparia la paginació. Entre parèntesis, si és rellevant, s’hi
posarà la data de l’última consulta.
Aguiló, Cosme. 2014. «Topònims mallorquins dels repobladors catalans». Dins Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques, edició de
Joan Tort i Montserrat Montagut, 2732–50. Barcelona: Direcció
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
doi: doi.org/10.2436/15.8040.01.264.
Cartografia
Finalment, les referències cartogràfiques s’indicaran seguint aquest esquema:
Nom del cartògraf. Any. Títol del mapa, mides, escala. Ubicació.
Cos d’Enginyeria de l’Exèrcit de França. 1823. Reconnaissance à la
boussole et à vue autour de Sn. Fernando, 12 fulls numerats de
49 × 65 cm, 1:6.500. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/
id/3084.
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Fonts orals
En aquest apartat s’hi inclouen les explicacions pertinents relacionades
amb els informadors orals que han coŀlaborat en l’elaboració del treball.
Per a més informació sobre el treball de camp i la selecció d’informadors
vegeu els capítols 3 i 4. Per exemple:
En les nostres primeres recerques sobre el terreny, l’any 1976, ens varen
acompanyar els senyors XXXXX (1900), pagès; XXXXX (1906), també pagès i ocasionalment minador, i XXXXX (1899), pagès. En les enquestes de
camp realitzades entre el 2004 i el 2005 ens han informat o acompanyat
pel terme les persones següents:

Plànols temàtics
El recull de noms ha d’incloure un conjunt de plànols temàtics que situïn els topònims que apareixen en el treball. Així, es poden aportar plànols amb la hidronímia de la zona estudiada, o de les partides, que poden representar-se segons els noms siguin vius o pretèrits o per franges
temporals. En general, l’autor haurà de pensar quina part del recull cal
situar en un plànol.

Llista de noms
És la part principal del treball. Remetem al capítol 7 per a més informació.

Apèndixs
Els apèndixs es reserven per incloure informació de caràcter suplementari i en general qualsevol afegit que no constitueix una part essencial del
recull però que es vol incorporar al treball, com documents justificatius
o complementaris. Alguns autors afegeixen tota mena de classificacions
de noms, com llistes de zootopònims, fitotopònims, hidrònims, etc. És
habitual trobar-hi llistes de partides i trossos de terra, de llocs d’anomenada, de cognoms, de renoms, de noms de casa, de termes veïns, etc. Per
exemple Ramon Amigó, en l’Onomàstica del terme municipal de Porrera
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(Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2011, 343–44), incloïa aquesta
llista de partides de terra:
Abres, Argeles, Artigues del Frare, Aubac, Aubac de la Plana, Aubada, Aubaga, Aubagues, Aubaguets, Bassella, Borgetes, Bosc, Bosc de les Toloses,
Bosquet, Botjaret, Camades, Camí de Porrera, Camí de Reus, Camp del
(o d’en) Boix, Canyera, Canyes Xiules, Cap d’en Corrala, Cap del Mas,
Cap del Miralles, Cardassar, Cassanella, Castell, Coll d’en Cugat, Coll de
les Marrades, Collet de la Sentiu, Colomer, Coma d’en Figuerola, Coma
d’en Llopis, Coma d’en Lluís, Coma d’en Nomdedeu, Coma d’en Pere,
Coma d’en Romeu, Coma de l’Hort, Coma de Pere Aguiló, Coma Vidala, Comes, Comes del Cap del Mas, Cometa, Coranya, Corberes, Costa, Domenges, Domenges d’Amunt, Domenges d’Avall, Era del Castell,
Era dels Domènecs, Eres, Eres dels Domenges, Escomelles, Esplanetes,
Estrampa, Falgueres, Ferreters, Final, Fonollars, Font d’en Janer, Foreses, Garranxa, Garranxes Altes, Garranxes Baixes, Garrofer, Godofré,
Gra de Mill, Guiemeta, Horta, Horta d’Amunt, Horta d’Avall, Horta Major,
Hortils, Horts, Llemenosa, Llorer, Mallol, Mallola, Martorella, Mas, Mas
d’en Caçador, Mas d’en Claret, Mas d’en Clement, Mas d’en Cubells,
Mas d’en Ferran, Mas d’en Ferrer, Mas d’en Gregori, Mas d’en Llorenç, Mas
d’en Muntaner, Mas d’en Noguer, Mas d’en Peirí, Mas d’en Perí, Mas d’en
Porta, Mas d’en Serra, Mas d’en Simó, Mas d’en Vall, Mas de l’Estrampa,
Mas de la Giola, Mas de Noguers, Mas de la Rosa, Mas Pereroles, Masos del Riu de Porrera, Molí, Molí d’en Gaget, Morlanda, Pansal, Parada, Peixera, Perer, Pereroles, Plana, Plana de la Font, Plana del Mas d’en
Ferrer, Planàs, Planelles, Planes Cornadores, Planetes, Planillas, Planots,
Plans, Plans d’en Saura, Quarterades, Quints, Raureda, Raval, Riu, Riu
de Porrera, Riuavall, Rocals, Rodeda, Sant Miquel, Sentiu, Sitjar, Solà,
Solana, Solana de Riuamunt, Solanes, Solanes de Riuavall, Solans de
Pradell, Solans del Planàs, Sort, Terracuques, Tintibés, Tolosa, Torrent,
Torrent d’en Baró, Torrent de Pradell, Torrent de la Sentiu, Torrent Dellà, Tossals, Tros d’en Jaume, Tros del Tet, Trossets, Vicaria, Vinya, Vinya Vella, Vinyeta.

En altres ocasions l’apèndix serveix per aportar la documentació que
no s’ha inclòs en els articles corresponents per no fer-los excessivament
llargs. Com que els principals lectors dels reculls onomàstics seran la gent
de la zona, aquesta mena d’informació sol ser interessant per als lectors,
ja que hi trobaran dades d’interès familiar.
També s’inclou aquí la informació addicional sobre etimologies po
pulars, llegendes, etc. que l’autor ha aplegat durant la realització del
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treball. I, en general, qualsevol informació històrica o cultural que es
consideri que pot tenir algun tipus d’interès per al lector, sobretot tenint
present que la major part seran els habitants de la zona estudiada.
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Sílvia Veà
A l’hora de confeccionar una monografia o recull onomàstic, cal definir
el corpus que el constituirà. És imprescindible fer-ne una acotació realista; per tant, cal plantejar-se prèviament i de manera clara els límits de
la selecció d’allò que volem abraçar en el nostre estudi, sens perjudici de
possibles posteriors adaptacions, determinades per descobriments de
noves fonts (escrites i orals) no previstes, o per la seua mancança, o per
altres factors sobrevinguts.
Aquesta selecció haurà d’estar definida per diferents punts de vista
que cal tenir en compte:
(a) L’origen del nom.
(b) El període cronològic que es vulgui abastar.
(c) El tipus de nom.
En primer lloc, doncs, s’ha de tenir en compte que es recolliran noms
propis de dos fonts: d’una banda, de font oral, és a dir, tot allò que ens
brindaran els informadors orals del lloc a estudiar, i, de l’altra, de font
escrita, és a dir, tots els noms que trobarem en la documentació escrita
relativa al lloc i en el període cronològic que decidim investigar.
En segon lloc, és important definir el període temporal que s’estudiarà,
si més no, aproximadament, malgrat que, com s’ha comentat, després necessitem modificar-lo per diverses raons sobrevingudes. El límit inferior
del període temporal dependrà de la possibilitat de trobar documentació escrita antiga; per tant, caldrà esbrinar en quins arxius podem trobar
documents relatius a l’indret en qüestió, i a quin període temporal corresponen. No cal dir que com més endarrere en el temps puguem anar,
millor, perquè això ajudarà en gran manera a poder veure l’evolució de
la llengua reflectida en els topònims i antropònims, i serà de gran utilitat
a futurs investigadors. Tanmateix, a l’hora de la veritat, pot passar que
no trobem la documentació escrita tan antiga com havíem previst o, per
contra, que en trobem de més antiga amb què no comptàvem i, en conseqüència, hàgim de modificar aquest límit inferior, la qual cosa no ens
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ha de suposar cap entrebanc. Quant al límit superior, haurem de decidir
en quin moment històric ens aturem; podem posar l’extrem, per exemple,
en la Guerra Civil espanyola, o potser fins a la postguerra, o fins a l’actualitat…, cosa que també ens vindrà limitada per l’existència de documentació o per altres motius que nosaltres mateixos decidim.
En tercer i darrer lloc, i quant al tipus de nom propi, caldrà recollir
els noms de lloc (topònims) i els noms de persona (antropònims), i serà
necessari deixar fora altres tipus de noms que no pertanyen al camp de
l’onomàstica, com, per exemple, els referents a fenòmens atmosfèrics,
noms de moixons, noms d’eines i estris, i coses semblants.

3.1 Els topònims
És imprescindible tenir present que cal recollir tots els topònims possibles, independentment de la seua importància i de les seues dimensions.
Això vol dir que tant cal recollir el nom d’una serra, d’un riu o d’un bosc,
com el nom d’un petit racó, d’un petit barranc, d’un caminoi o d’un arbre singular. A més, no només s’han de recollir els topònims de fora del
nucli urbà, sinó també els de dins de la vila. Una llista oberta de topònims podria ser la següent, en la qual es presenten agrupats per genèrics:
(a) Toponímia relativa a l’ésser humà i la seua activitat:
• Nucli urbà: carrers i places (avingudes, passejos, travesseres,
etc.), barris o zones, edificis i altres construccions del nucli
urbà (abeuradors, corrals, creus de terme, forns, molins, pallisses, parcs, etc.).
• Edificis i construccions fora del nucli urbà: aljubs, basses, cabanes, eres, granges, masos, molins, ponts, pous, recs, etc.
• Camins, senderes, etc.
(b) Toponímia relativa al medi físic:
• Orònims: colls, coves, cims, roques, serres, etc.
• Noms de paratges, indrets i llocs del medi físic en general: partides, finques, boscos, arbres, etc.
• Hidrònims: cursos d’aigua (rius, rieres, barrancs, valls, etc.),
fonts, mines, etc.
• Talassònims: caps, puntes, esculls, platges, pesqueres, senyes,
etc.
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En cas de voler classificar de manera més exhaustiva els topònims es
poden seguir les llistes orientades a la confecció de nomenclàtors que
apareixen als Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana (Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2019)1 o al Nomenclàtor oficial de toponímia
major de Catalunya (Generalitat de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans / Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2009).2

3.2 Els antropònims
La manera d’anomenar les persones ha passat per diversos estadis al llarg
de la història. És sabut que al món antic la gent tenia un nom i prou, perquè d’aquesta manera ja es distingia prou bé entre individus, hi havia
poques probabilitats que dos persones s’anomenessin igual. Amb els romans —que, al principi, utilitzaven el nom únic— es va introduir, per
necessitat de distinció entre individus, el segon nom, el tercer i fins el
quart. Posteriorment, el cristianisme, amb l’aportació de prenoms nous,
va permetre retornar al nom únic; més tard, la invasió germànica va fer
que es pogués continuar amb aquest mecanisme, ja que també va aportar
molts noms nous. Però cap als segles x–xii es va esdevenir un empobriment de l’onomàstica que va dur a la necessitat de tornar a utilitzar més
d’un nom per distingir els individus. Al principi, aquests segons noms no
es passaven de pares a fills i solien fer referència a alguna característica
personal: l’ofici, l’origen geogràfic, algun tret especial, etc.; però, amb el
temps, van esdevenir hereditaris i així van nàixer els llinatges o cognoms
que coneixem avui en dia.
Per tant, en documentació antiga ens trobarem que els individus han
estat anomenats de maneres ben diverses segons l’època en què visquessin, segons la religió a què pertanyessin, o segons si eren dones o hòmens.
Així, podem trobar construccions nominals de diferents tipus.

1 https://www.avl.gva.es/documents/31987/58581/MANUALS_03.pdf, p. 137-48.
2 https://w w w.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Llibres-i-fons-documentals/
Llibres-en-PDF/Toponimia/Nomenclator-oficial-de-toponimia-major-deCatalunya; les abreviatures utilitzades es troben a https://www.icgc.cat/content/
download/16123/49635/version/1/file/abreviatures.pdf.
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Vegem-ne construccions possibles i exemples en el cas dels hòmens:
• Prenom: Abdellug, Alí.
• Prenom + segon nom (sigui cognom o no encara): Mahoma Vilell,
Çalema Almaceyt, Guillem Domènec, Berenguer Montornès.
• Prenom + qualificatiu: Çalema lo mestre.
• Prenom + de + nom del pare (o de la mare): Juci de Jafar, Mateu
de na Tollossa.
• Prenom + fill de + nom del pare: Abçale fill de Juci Abçale, Alí Alcabrer fill de Bràfim.
• Prenom + dit de: Joan Torner dit de Raphel, Josep Lletxa dit d’Àgueda.
• Prenom + de + topònim d’origen: Bernat de Fraga, Jaume de Navàs.
• Sobrenom, renom o àlies: lo Tortoxí, lo Rònic, Antoni Macià àlies
Castellbell.
• Prenom + cognom + major/menor: Johan Torner maior, Johan Torner menor.
Vegem-ne construccions possibles i exemples en el cas de dones:
• Prenom: na Leona, na Gyna, Marianna.
• Filla, muller o viuda de: la viuda de Pere Miralles, filles de Matheo
Nabàs.
• Prenom + filla o muller de: Maçuna filla d’en Aydona, na Perota muller de Johan de na Lega.
• Prenom + prenom del pare: Gaia d’Aruf.
• Sobrenom, renom o àlies: la Fragana.
Caldrà que, en la confecció del nostre recull, apleguem totes les maneres d’anomenar les persones i les ordenem en diverses entrades. Donarem una entrada per a cada llinatge o cognom i, dins d’aquesta entrada hi citarem alguns dels individus que hàgim recollit, normalment una
mostra per cada cinquanta o cent anys. També farem una entrada per a
cada àlies, malnom o renom. No ens oblidarem, tampoc, dels noms de
casa o de família. I, finalment, també donarem entrada a alguns, pocs,
prenoms. Vegem, tot seguit, algunes qüestions que cal tenir en compte.
Els llinatges, tant els antics com els actuals, sobretot ens apareixeran
en les fonts escrites. Pel que fa als antics, en principi no tindrem cap pro52
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blema per aplegar-los. Tanmateix, pel que fa als actuals, haurem de tenir en compte la Llei de protecció de dades, que restringeix l’accés a segons quines fonts i, per tant, si volem consultar el padró d’habitants, per
exemple, caldrà demanar permís amb el compromís d’utilitzar les dades
exclusivament dins d’una recerca científica, com serà la realització de
la monografia o recull onomàstic. És imprescindible prendre nota dels
segles en què cada cognom apareix en la documentació estudiada, i pot
ser interessant assenyalar aquells llinatges antics que encara són vius en
l’actualitat a la vila.
D’altra banda, en documentació escrita sovint també hi trobarem alguns àlies, de manera més o menys explícita. Per exemple, amb la paraula o l’abreviació àlies: Benita Ossó àlies Tana, Antoni Macià als Castellbell,
Francisco Miró Carim (a) Buchaca; amb construccions com dit o dit de:
Joan Domènec dit Bessó, Josep Lletxa dit d’Àgueda, o sense cap indicació:
Francisco Veà Garsot, denominació en la qual no hi ha dos cognoms, sinó
un primer cognom i un àlies. Per finalitzar, també podem trobar individus anomenats només amb el seu àlies: lo Tortoxí, la Fragana…
Els malnoms o renoms poden ser delicats de tractar. Si parlem de malnoms recollits en fonts escrites antigues, això no ha de suposar cap problema, perquè ningú recordarà els individus als quals fan referència. Però
si parlem de gent viva o de record recent, caldrà valorar-ne els costos, perquè un malnom o renom respon a les característiques especials de la persona que el porta, o a un episodi peculiar viscut, i, de vegades, la característica pot ser ofenosa i la història, espinosa. Caldrà sospesar si val la pena
incloure’ls al nostre recull i crear algunes incomoditats entre la gent de la
vila, o si, per contra, val més deixar a banda aquest grup d’antropònims.
Pel que fa als noms de casa, que tant s’utilitzen als pobles i viles petites
del nostre país, ja podem avançar que segur que ens plantejaran molta
feina per la seua mateixa naturalesa. La casuística dels noms de casa és
ben variada i té moltes combinacions possibles; cal saber amb què ens
podem trobar per no perdre’ns en un «bosc» de cases que reben el mateix
nom i cases que tenen, a la vegada, un nom o dos o tres.
En principi, un nom de casa o de família és el nom que una casa rep
dels seus propietaris. Per exemple: Pepet de ca Barrufa es casa i es fa una
casa nova; aquella casa es coneixerà com ca Pepet de Barrufa o ca Barrufa. Però Pepet i la seua família han de deixar el poble per motius de fei53
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na, es venen la casa i els la compra Maria de ca Madrilla, que se n’hi va a
viure amb el seu home; aquesta casa passarà a anomenar-se ca Madrilla
o ca Maria de Madrilla, però molta gent encara la coneixerà com ca Barrufa o ca Pepet de Barrufa. Així, la casa passarà a tenir dos, o tres, o quatre
noms alhora. I podríem continuar amb les vicissituds de la família. Maria
de Madrilla té dos fills, un noi i una noia. El noi es fa gran i es casa i va a
viure a una altra casa. Aquesta nova casa pot passar a ser coneguda, també, com ca Madrilla, i tindrem dos cases diferents amb el mateix nom. O
potser no, i passa a dir-se ca Madrillo, o ca Madrillet per indicar el gènere
de l’amo o la seua condició de descendent de ca Madrilla. D’altra banda,
quan es casi sa germana i vagi a viure a una altra casa, potser serà una altra
ca Madrilla, i tindrem tres cases amb el mateix nom; o potser se la coneixerà com ca la Madrilla Petita, o ca la Madrilleta, o potser agafarà el nom
del seu marit i no continuarà la «saga» dels Madrilla. I un etcètera sense
fi que ens complicarà la tasca onomàstica… o, ben mirat, ens l’enriquirà.
Finalment, hem esmentat que també faríem una entrada al recull onomàstic per a alguns prenoms o noms de fonts. Tothom té un prenom, però
els únics que poden tenir interès suficient per dedicar-los una entrada
al recull onomàstic són aquells que suposen l’única denominació de la
persona en qüestió. Això sol passar en alguns coŀlectius concrets, com
en el cas de gitanos, moros, jueus i algunes dones de qualsevol de les tres
religions, fins als segles xiv i xv: Gaia, Maçtuna, na Leona, na Pinet, Abdaŀlà, Abçale, Çalema…
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Sílvia Veà
El treball de camp és una de les dos grans tasques de recoŀlecció de dades
per a l’elaboració d’un treball onomàstic; l’altra és el treball amb les fonts
documentals. De la suma de les dos en traurem la totalitat de la informació que es veurà reflectida en l’inventari o recull final d’antropònims i
topònims. Són les dos artèries que nodriran el cos del treball.
El treball de camp es basa en la interacció amb els informadors orals
i amb el medi, el territori, la vegetació, l’orografia, els conreus, el nucli
urbà, les persones que l’habiten…, tot allò que configura la realitat que
estudiarem. Com podem introduir-nos-hi, i com podem treure’n profit,
és el que es veurà en aquest capítol. D’una banda, es tractarà de tot allò
que és relatiu als informadors i, de l’altra, de com gestionar la recollida
de la informació que ens brindaran les trobades amb els informadors, les
excursions pel terme i les sortides per la vila.

4.1 Els informadors
La tria dels informadors
La tria dels informadors és una tasca que determinarà l’èxit de la nostra
cerca, per això és important tenir clars uns quants criteris abans de començar. En el moment de decidir sobre quin territori treballarem per a
fer-ne la monografia onomàstica, pot ser que hàgim tingut la sort i el privilegi de poder triar el nostre territori, el nostre poble o el nostre terme
municipal. En aquest cas, la cerca d’informadors serà més senzilla. D’una
banda, perquè molt probablement coneixerem quines persones ens poden ajudar perquè coneixen el terreny, els noms dels llocs, els noms de les
cases, etc. I si no les coneixem, sempre sabrem com fer-ho per trobar-les.
D’altra banda, i aquesta no és una consideració menor, la població ens
coneix a nosaltres, i això farà que ens estalviem reticències, desconfiances i bloquejos que puguin entorpir la nostra feina.
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Perquè el primer entrebanc que trobes quan vols treballar un territori
que no és el teu és superar el que podríem anomenar «la porta freda», fent
un paraŀlelisme amb aquest dur mètode de venda ambulant. Si truco a la
porta d’algú que no conec, és molt probable que no me l’obrin o que me
la tanquin de mala manera. I me’n poden tancar moltes, amb el desànim
que això em suposarà, a part de la desconfiança que crearé al voltant de
la meua persona, ja que la veu corre com la pólvora als pobles i puc esdevenir aquell personatge estrany, foraster, que pregunta coses estranyes i
que és vist com una nosa o fins i tot com una amenaça.
Una de les coses que puc fer per evitar això és ser presentat per algú
que ja sigui conegut per la comunitat. Puc recórrer a l’amic d’un amic, o
també puc anar a trucar a una porta que tingui una certa autoritat en la
comunitat, com ara presentar-me a l’ajuntament de la vila, explicar les
meues intencions i demanar si coneixen algú que pugui ser un bon informador. Si no pots parlar amb l’alcalde o alcaldessa, pots demanar de
parlar amb el regidor o regidora de Cultura i segurament t’atendran amb
ganes, perquè a tothom li agrada que hi hagi algú interessat a fer o estudiar alguna cosa del propi poble. També pots posar-te en contacte amb
alguna associació cultural local, o amb algun grup que et pensis que pot
acollir la teua proposta amb un mínim interès. El fet de trobar la persona
o les persones que ens presentin els convilatans ens facilitarà moltíssim
la interacció amb aquests darrers. Es tracta de trobar aquella persona que
ens pugui servir de catalitzadora, aquella que amb la seua sola presència faci que les relacions amb els altres informadors siguin més fluides.
El segon pas necessari, arribats a aquest punt, en el qual et començaran
a presentar possibles informadors, és saber triar les persones adequades.
No tothom és un bon candidat; per exemple, no ens servirà gaire el típic
erudit del poble, que sap molta història, però que també sol tenir una certa formació, cosa que pot fer que ens filtri la informació, de manera que
es corregeixi en la manera de parlar i no ho faci en la varietat local, sinó
en estàndard i, per exemple, ens digui que d’allò en diuen el turonet de la
Pomera però resulti que en aquell indret no facin servir l’article definit el,
sinó lo; ni utilitzin mai la paraula turó, sinó collet, i encara menys el mot
pomera, sinó que diguin maçanera. Així, recolliríem aquest esguerro de
topònim en lloc de recollir el real: lo collet de la Maçanera. A més a més,
actualment, als pobles cada cop hi ha més persones amb formació supe56
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rior, i pot passar que ens adrecin al jove graduat en Història, o en altres
matèries, que deu haver rebut una formació exceŀlent, però que, pel mateix motiu però més agreujat encara, pot ser que ens filtri encara més la
informació.
Com a norma general, doncs, caldrà cercar persones amb poca formació reglada i que hagin dut a terme la seua activitat laboral en el territori.
Això implicarà, també, que tinguin una certa edat, cosa que també afavorirà que coneguin moltes més coses que una altra persona que sigui
més jove. El fet de tenir una edat avançada i els problemes de salut i de
memòria associats evidencia la urgència de la necessitat de recollir amb
rapidesa i eficiència tanta informació oral com puguem. També cal vigilar de triar persones que siguin originàries de la vila i, si pot ser, que els
seus pares ho fossin i la seua parella també ho sigui; d’aquesta manera ens
estalviarem paraules de dialectes o llengües sobrevinguts. Tot i aquestes
recomanacions, és evident que sempre podem trobar persones joves ben
coneixedores d’un terme, o persones lletrades o foranes molt conscients
de la importància de la fidelitat al parlar de la vila que ens acompanyin a
trepitjar el territori per identificar-ne els llocs.

El nombre d’informadors
Altrament, cal aconseguir sempre més d’un informador. Per motius diversos. Un motiu és que difícilment trobarem un informador que sigui
coneixedor absolutament de tot el terme. Antigament, podíem trobar-ne
algun, normalment pastor, però en l’actualitat, si hi ha pastors són de fora
vila, de manera que no coneixen els noms dels indrets. Un altre motiu és
que sempre cal poder contrastar les dades. Una persona sola pot equivocar-se, pot recordar malament… Si contraposem la informació amb una
altra, verificarem que sigui correcta, i si no ho fos, buscaríem una tercera
persona per aclarir quines dades són les bones. Per contra, tampoc no és
adient disposar d’un alt nombre d’informadors per a cada zona, ja que
això obligarà el recoŀlector a desplegar un esforç excessiu per gestionar
un alt nombre de dades que, en realitat, acabaran repetint-se.
Allò que normalment trobarem serà diferents persones que coneixeran
diferents indrets del terme. Cadascú sol dominar allò que ha treballat, i
una persona pot haver-ho treballat perquè n’és el propietari o perquè hi
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hagi sigut mitger o simplement perquè hi hagi estat llogat per fer-hi feines.
Per tant, sol donar bon resultat recollir els topònims generals —els que
coneix molta gent— de tots els informadors que ens els diguin, i mirar
d’aconseguir fins al topònim més petit d’una zona determinada d’aquell
informador que conegui bé una zona concreta. Cal anar alerta, perquè
sovint els informadors no donen gaire importància a aquests discrets
topònims i els passen per alt, per exemple, el nom d’un petit racó, d’una
pedra, d’un arbre, d’un petit lloc que ens permet passar d’una banda a
l’altra d’un barranc… Sempre cal insistir i preguntar. Preguntar molt.
També trobarem que algunes altres persones dominen més la informació del nucli urbà, això és, noms antics de carrers, de places, de barris,
de zones… i noms de casa. Les dones acostumen a ser més bones informadors per als noms de casa que els hòmens, perquè és el medi en què
més s’han mogut, i, en canvi, els hòmens se solien moure més pel defora (botiguers a banda), però això no significa que no es pugui trobar dones bones informadors de topònims de fora del nucli urbà i hòmens que
coneguin els noms de casa amb detall, és clar.
Finalment, ens trobarem que alguns indrets del terme, normalment
els més allunyats del nucli urbà i els més propers als límits amb altres termes municipals, són força desconeguts pels informadors de la vila. Això
és així perquè sovint són terres conreades per pagesos dels pobles veïns.
En aquest cas, caldrà cercar informadors en aquests altres pobles.

4.2 La recollida de la informació
Però com podem gestionar la recollida de topònims i antropònims de la
veu dels nostres informadors? D’una banda, cal pensar en com encararem les trobades amb els informadors per fer que els vinguin al cap els
noms propis. I, de l’altra, cal estar mínimament segurs que aconseguim
el màxim de noms propis possible.

Els noms del nucli urbà
En el cas de la recollida d’antropònims (noms de casa i renoms o malnoms), és imprescindible disposar d’un plànol urbà, sencer o per seccions, on puguem anar marcant la situació de les diferents cases, no tant
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per a l’informador, que sol tenir-lo absolutament interioritzat, sinó per a
la persona que recull la informació, i que no coneix suficientment la vila.
L’informador sol començar per un cap de carrer i, mentalment, va resseguint casa per casa dient-ne els noms fins que arriba a l’altre cap del carrer. I, així, anar fent, tot el nucli urbà. L’investigador ha de ser prou hàbil
per poder capturar bé aquesta allau d’informació i situar-la on toca. Per
això cal tenir un plànol de la vila —sencer o per seccions— que permeti de
poder anotar la situació de les cases, en el qual es pugui escriure, esborrar,
modificar i ratllar i que també permeti que l’informador s’hi pugui situar
i dir-hi la seua. Poden ser plànols fets per nosaltres mateixos a partir d’altres de més professionals (plànols del Cadastre, plànols municipals, fins i
tot plànols turístics si estan ben fets, etc.), ja que no cal que siguin perfectes, només que siguin mínimament fidels a la realitat i que ens permetin
aquest exercici de fixar la informació que ens van proporcionant els informadors. Poden estar fets a mà o ens podem ajudar d’algun programa
informàtic senzill. Vegeu-ne com a exemple el següent, que correspon a
una secció d’un nucli urbà d’uns 600 habitants.
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Podem afegir-hi els noms de carrers i places de la manera que ens convingui i, en cada casella que vol representar les cases, hi podem anar posant un número i fer una llista paraŀlela on indiquem el nom de la casa
que correspon a cadascun d’aquests números.
A més, aquest plànol —o plànols, si ho fem per seccions— podria arribar a utilitzar-se com a base per a confeccionar els annexos de la monografia onomàstica, on mostrem gràficament la situació de cada casa i els
noms corresponents.
Si no trobem un informador que tingui al cap el nucli urbà i sigui capaç
de fer aquest exercici, sempre podem sortir a passejar pels carrers amb ell
i anar prenent nota. D’altra banda, no cal dir que també és recomanable
contrastar dades amb altres informadors, i que aquests poden ser parcials, és a dir, que coneguin només una part de la vila.
Les dades imprescindibles a recollir són el nom de la casa —per exemple: ca la Barcelonina—; la seua situació, però no pas exacta, de manera
que no s’hi posarà el número —per exemple: casa de la plaça de la Vila—;
si també rep algun altre nom —per exemple: «també es coneix com ca
Pepet del Rosset»—; les característiques que puguin ser interessants —
per exemple: que a la dovella de la portalada hi digui que la casa va ser
construïda el 1878, o bé que al segle passat s’hi hagués ubicat un forn o
un molí d’oli, etc.—, i, finalment, cal prendre bona nota de la pronúncia
autòctona del nom —[ˈka ɫa βaɾseɫoˈnina]. No cal dir que també és molt
interessant, per bé que no sempre és possible, assabentar-se dels motius
que han portat a anomenar cada casa de la manera com se la coneix —per
exemple: el nom li ve del fet que la casa la va fer construir una dona de
la vila que havia anat a servir a Barcelona i va poder tornar-ne amb prou
diners per fer-se-la fer.
En relació amb aquesta darrera qüestió, sovint, parlant dels noms de
les cases, també sorgeixen a la conversa les persones i, en conseqüència,
els renoms individuals. El problema que se’ns pot plantejar en aquest cas
és la reticència de la gent al fet que aquests noms apareguin publicats i,
encara més, a explicar els motius de tals noms. Moltes vegades els renoms
i malnoms fan referència a històries o característiques de les persones
que poden ser considerades com a ofenoses; per tant, és aconsellable, si
no imprescindible, tenir la conformitat de les persones afectades. De fet,
aquesta prevenció de no donar segons quines informacions també pot
60

La recollida de la informació

passar amb els noms de les cases; és molt curiós observar que hi ha pobles on estan molt orgullosos dels seus noms de casa i veure com en d’altres s’intenten amagar. En tot cas, sempre ens queda l’opció de convèncer els reticents amb la importància que la publicació del treball sobre el
seu poble reculli el màxim d’informació possible, i que seria una veritable llàstima que aquests noms no apareguessin al costat de tots els altres.
Dins del nucli urbà també cal recollir tots els topònims que hi hagi:
noms de carrers, de passejos, de travesseres, de places, de barris, de racons, de fonts, de rentadors, de forns antics i moderns, de molins, etc.
Caldrà prendre nota de la seua situació i de les característiques més destacables —per exemple, si és el carrer més llarg del poble, si antigament
hi havia la Casa de la Vila o alguna altra construcció important, si hi ha
passat algun esdeveniment destacable, si és un carrer antic o de nova
construcció, si forma part del nucli primigeni de la vila, si aquell és el seu
nom actual i si en va tenir algun altre en el passat, o com és conegut per
la gent del poble de manera paraŀlela al nom oficial, etc.
Per a la recollida de la informació d’aquests topònims, podem seguir
un mètode semblant a l’utilitzat amb els noms de les cases, afegint-hi els
tan aconsellables passejos per la vila, ja que aquest contacte directe amb
el medi ens permetrà d’observar les característiques de cada indret, cosa
imprescindible per entendre el perquè d’una colla d’aquests noms; a més,
aquest caminar sobre el terreny disminuirà la probabilitat que l’informador s’oblidi d’algun racó. Això mateix, com veurem, també serà extrapolable als topònims que són fora del nucli urbà.

Els noms de fora vila
Quant a la recollida dels topònims del defora, podem trobar-nos informadors que ja siguin d’edat molt avançada, i que tinguin el cap molt clar,
però a qui les forces físiques no acompanyin, de manera que les imprescindibles passejades pel terme no siguin possibles. Aleshores caldrà cenyir-nos a les entrevistes que puguem fer a casa seua. Si conduïm la conversa cap a les feines del camp que hagi pogut realitzar en la seua joventut i maduresa, podem aconseguir situar l’informador on el volem i fer
que sorgeixin els noms de força topònims. I si, a més, gaudim de l’acompanyant catalitzador de què parlàvem abans, la tasca encara pot ser més
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fàcil d’encarar. D’altra banda, sempre podem ajudar-nos de fotografies
o, millor encara, fent dibuixos aproximats del terme i situant-ne els llocs
juntament amb l’informador.
Quant als passejos pel terme, algunes vegades, es poden suplir els impediments físics dels informadors sortint en vehicle i evitant que hagin
de caminar, però no sempre és possible i, en tot cas, sempre hi haurà llocs
on no es podrà accedir en cotxe. Una altra manera de solucionar-ho és
aconseguir contactar amb algú que ens hi pugui acompanyar i que, alhora, hagi estat present en les entrevistes anteriors.
Quan siguem al defora, cal prendre nota de dos coses fonamentals:
de la situació dels llocs i de les seues característiques. Per a ajudar-nos a
l’hora d’ubicar cada topònim, ens podem fornir de plànols, per bé que
s’ha d’anar alerta amb els més que possibles errors que continguin. No
cal dir que els nostres propis dibuixos fets in situ, també poden ser de
gran utilitat, així com fotografies que puguem fer. O, si som previsors,
podem portar ortofotografies del territori a enquestar que ens ofereixen
els serveis cartogràfics de les diverses administracions (vegeu el capítol
6). I també podem preparar alguns mapes muts del terme amb la indicació de les referències més importants, com cims i barrancs, i anar-los omplint amb la informació que anem aconseguint. Vegem-ne un exemple:
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Sol ser molt profitós un primer passeig en vehicle per indrets des d’on
es tinguin bones vistes del terme, perquè ens puguem fer una idea general del territori que estem estudiant i ens hi sapiguem situar mínimament.
Després, farem més passejades en cotxe de manera més localitzada, cobrint àrees més petites i visitant-les amb més deteniment. També podem
combinar aquests itineraris amb incursions a peu per veure coses més
concretes i més remotes; d’altra banda, això ens portarà a un ritme més
reposat, que farà que l’informador tingui temps de fer memòria i d’evocar records amb tranquiŀlitat.
La situació dels indrets, cal fer-la a partir de punts de referència geogràfics, com serres, valls, puntes, cursos hídrics, camins…, però també
ens ajudaran molt i seran molt importants les partides de terreny, que són
les peces més grans del trencaclosques que estarem muntant. Al seu torn,
la situació d’una partida sol fer-se a partir dels límits amb altres partides
i amb aquests punts geogràfics esmentats. Altres vegades, per assenyalar
coses més concretes i petites com masos, pous, aljubs, etc., si en tenim
la possibilitat, podem ajudar-nos de la tecnologia i fer servir GPS i apuntar-ne les coordenades.
Pel que fa a les característiques dels llocs, és imprescindible prendre’n
nota de cara a tenir una informació ben completa de l’indret; a més, això
ens ajudarà a poder formular hipòtesis sobre l’origen dels noms. La majoria de les vegades, els topònims solen ser transparents quant al significat
—per exemple: l’Aiguamoll, los Quatre Camins, los Assuts, la Carrerada, lo
Fangar, l’Aubaga, les Planes, la cova Foradada, les roques Roges…—, però
altres vegades no són tan evidents i haver pres nota de situació i característiques ens pots ajudar molt —per exemple: lo camí dels Asclapés es torna
transparent quan saps que hi ha molta pedra als terrenys del voltant, que
hi ha clapers; o quan veus que la Coa de Centiú és una finca estreta i llarga
com una cua; etc. És interessant, doncs, recollir dades sobre la forma, el
color, la textura, el tipus de sòl, els conreus, l’orientació respecte al sol, etc.
Per finalitzar aquest capítol, és molt aconsellable ser conscient que la
tasca dels treballs de camp serà una de les més agradables, però no l’única, que durem a terme en una investigació onomàstica, perquè és la que
ens permetrà estar més en contacte directe amb les persones d’aquell indret; persones que s’estimen aquell lloc, que gaudiran de l’atenció que els
dediqueu, de la iŀlusió de veure, al final, una publicació sobre aquell tros
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de món que és el seu; persones que, de ben segur, us transmetran una saviesa i uns sentiments que us enriquiran i que no us podeu deixar perdre.
Finalment, amb molta probabilitat, també n’obtindreu algun bon amic.
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Eugeni Perea
La documentació és el suport bàsic de qualsevol estudi sobre antroponímia o toponímia, però aquesta no s’ha de reduir a una sola font, sinó que
alhora que l’investigador considera el valor de pergamins i papers, no
hauria de negligir aquelles fonts suplementàries que puguin subministrar-li informació, pistes o dades, bé sigui a través de l’arqueologia, l’epigrafia, la botànica o qualsevol altra ciència o, per descomptat, de l’oralitat.
Dos exemples de l’ús d’aquestes altres fonts es troben en les aportacions
de Jesús Massip «L’evolució del Delta de l’Ebre vista a partir dels topònims» (1981), i la de Noemí Moncunill Els noms personals ibèrics en l’epigrafia antiga de Catalunya (2010). Sempre que es pugui, aquestes fonts
s’han de relacionar i contrastar per tal de reforçar la base documental.
Centrant-nos en les fonts necessàries per a fer un recull onomàstic, caldrà tenir en compte les enquestes orals, a les quals es dedica el capítol 4,
i les anomenades sèries documentals dels arxius, és a dir, aquells papers
i registres específics que són susceptibles de contenir descripcions, delimitacions, cronologies, informacions i referències particulars i generals
que aportin dades d’interès per al treball onomàstic.

5.1 La documentació essencial
Els arxius contenen la major part de la documentació necessària per a la
tasca d’aplegar, informar, datar i contrastar l’evolució dels noms de lloc
i de persona. El document revela i assenyala la persistència dels noms a
través del temps. Tanmateix, la destrucció o pèrdua documental, la inaccessibilitat a les fonts o qualsevol altra circumstància extrema no seran
un impediment insalvable per a l’estudi onomàstic, però aleshores basant-se exclusivament en la memòria oral o bé en referències bibliogràfiques. Quatre exemples d’aquest tipus de treballs ens els ofereixen les
obres de Salvador Palau sobre Santa Coloma de Queralt (1977); d’Artur
Bladé sobre Benissanet (1980); de Dolors Cabré sobre Riba-roja d’Ebre
(1985), i d’Enric Puch i Carles Sancho sobre Vall-de-roures (2000).
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Pertinença juridicoadministrativa del municipi
Abans d’inciar qualsevol empresa investigadora sobre un nucli urbà o terme municipal serà imprescindible tenir un coneixement històric ampli de
la seva pertinença juridicoadministrativa o dels seus lligams geogràfics,
amb les successives i distintes administracions (polítiques, geogràfiques,
senyorials, judicials…) a les quals pugui haver pertangut, atès que en
funció d’aquestes, caldrà cercar les fonts documentals d’estudi de la monografia.
L’investigador tindrà molta cura de conèixer aquestes divisions territorials i, encara, de saber que actualment la pertinença pot tenir distints
marcs administratius i, doncs, de localització de les fonts documentals
a cercar. Posem el cas dels pobles del Priorat, pertanyents a la comarca
homònima, però també a una província, la de Tarragona, i les seves parròquies a dues diòcesis, la de Tarragona i la de Tortosa. Respecte a la divisió administrativa eclesiàstica, cal recordar que als països de parla catalana s’han fet modificacions territorials del segle XII ençà. En aquest
sentit, per acabar-ho d’adobar, hi ha esglésies sufragànies, més tard erigides en seus independents, la documentació de les quals continuarà guardada en els vells patracols de la parròquia original, a vegades sense una
fitxa recordatòria o d’advertència en l’entrada corresponent. Exemples
d’aquests casos són la parròquia d’Arbolí, originàriament dependent de
Siurana, adscrita a la comarca del Priorat en la divisió comarcal i més
tard segregada a la del Baix Camp. No són exemples únics o rars en l’administració parroquial catòlica.
Altres exemples de dispersió documental en funció dels canvis de pertinença del lloc, senyorial o política, són la documentació de Tregurà –
Vilallonga de Ter, estudiada per Ramon Amigó; la documentació notarial de Constantí, que es troba en els arxius de l’Ajuntament de Tarragona;
la de Montbrió del Camp, inclosa en els patracols de Riudoms, perquè
la vila havia pertangut a Cambrils fins al segle XVII i la notaria tenia seu
en aquell poble; la documentació dels actuals nuclis de les muntanyes
de Prades, que foren dels ducs de Medinaceli, que primer es trobava a la
Casa de Pilatos, a Sevilla, i, més tard, fou traslladada a la casa nobiliària
de Madrid. A més, la desamortització de Mendizábal (1836) va provocar
que la documentació de monestirs com els d’Escaladei, Poblet i Santes
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Creus hagi anat a parar a l’Archivo Histórico Nacional (Madrid). I encara,
en aquest mapa de les administracions, no podem oblidar els arxius dels
ordes religiosos, independents respecte a la diòcesi eclesiàstica.

Recomanacions prèvies de consulta bibliogràfica
Per tal de cercar amb seguretat i eficàcia les fonts documentals arxivístiques, i prèviament a l’inici de la investigació, és recomanable donar un
cop d’ull als inventaris i catàlegs d’arxius i documents que podem trobar
en format paper i, sovint, en línia. En aquests casos serà suficient de llegir-ne els sumaris i els índexs.
Algunes obres són del tot imprescindibles de fullejar, si més no, com
Las cartas de población y franquicia de Cataluña (1983), de Josep M. Font
i Rius; cal revisar els diplomataris, cartularis i documentació notarial de
la zona d’estudi que publica la Fundació Noguera, així com tot un ampli
i ric fons bibliogràfic documental que pot incloure guies excursionistes
com les d’Artur Osona, de 1900, amb dades i referències de bona part
de Catalunya i d’Andorra; les de Juli Soler Santaló per a la Vall d’Aran i
l’Alta Ribagorça, d’inici del segle XX; les de Cèsar August Torras, per al
Pirineu català (comarca de Camprodon, valls de Ribes i del Llerca, Vallespir, muntanyes del Canigó, Conflent, Cerdanya, Ripollès, Alt Llobregat i vessants superiors de l’esquerra del Fluvià), de 1902; les guies de
Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna per a les muntanyes de Prades, el
Montsant i la serra la Llena (1929), les del Camp de Tarragona a l’Ebre
(1931), i les de les valls del Gaià, de Foix i de Miralles (1934), o els itineraris de muntanya de Benigne Palos Vadell per a la serra de Tramuntana mallorquina (1983). No es poden oblidar les obres memorialístiques
de l’instructor de la tropa d’exploradors de l’Estat espanyol José Ruy
Fernández, al primer terç del segle xx, amb treballs coneguts sobre les
Borges del Camp, la Morera de Montsant, Botarell, Figuerola del Camp,
Vinyols…; les geografies generals antigues de Francesc Carreras i Candi
(1908–1918); les obres del Baró de Maldà (s. XVIII–xIX); el Viaje literario
a las Iglesias de España (1803–1852), de Jaume Villanueva, i el diccionari
de Madoz (1845–1850), que en molts casos es troben en línia.
Pel que fa al País Valencià hem d’esmentar les Observaciones sobre la
historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valen67
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cia (1797), de Josep Antoni Cavanilles; el Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia (1922), de Josep Sanchis Sivera,
i el que és conegut com l’Informe del bisbe Fabián y Fuero (1790) de les
parròquies valencianes i que formava part d’un nomenclàtor eclesiàstic
d’Espanya.
Una altra exploració onomàstica prèvia a l’inici del treball és la que
ens poden oferir les topografies mèdiques, algunes de publicades i altres
d’inèdites, elaborades per metges higienistes entre els segles XIX i xX.
Els arxius de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya apunten fins
a 145 obres de referència per a Espanya, amb un catàleg que recull totes
les de parla catalana, per ordre alfabètic.

5.2 Els arxius
En la planificació d’estudi dels fons documentals sempre és recomanable
anar del local al general, de manera que caldrà tenir en compte l’ordre
següent en la recerca arxivística: locals, regionals i nacionals.
En els arxius locals hi trobarem la més àmplia relació de fonts, tant
civils —els ajuntaments— com eclesiàstiques —les parroquials—, a més
dels d’associacions i entitats culturals, de les biblioteques i els privats.
En el camp regional, cal tenir present els arxius comarcals, provincials,
diocesans, de monestirs i establiments religiosos, notarials, museus, diputacions, ports i registres de la propietat. Pel que fa als arxius nacionals,
cal tenir en compte, sobretot per al món medieval i modern, l’Arxiu de
la Corona d’Aragó, l’Archivo Histórico Nacional, els de cases o fundacions com la de Medinaceli i els Archives Nationales amb seu a Pierrefitte-sur-Seine, sobretot per a l’estudi de les comarques nord-catalanes
i occitanes.

Arxius locals
Municipals. És una de les fonts primàries per documentar un treball
d’onomàstica, bé sigui de toponímia o d’antroponímia, atès que la Casa
de la Vila ha estat generadora de sèries documentals bàsiques, com els
amillaraments, censos de persones i d’animals, estimes, índexs, padrons,
vàlues, etc., indispensables per a la fonamentació del treball a fer. Aquesta
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documentació no necessàriament ha de trobar-se en el municipi, ja que a
vegades ha estat transferida a arxius comarcals i, excepcionalment, al fons
de la diputació provincial a la qual pertanyin. Alguns arxius disposen de
guies, inventaris o catàlegs sobre els seus fons. Arxius municipals com el
de Granollers, com a exemple, també guarden coŀleccions factícies d’estudiosos de l’onomàstica, com en el cas d’Enric Garcia-Pey.
Jutjats de pau. Òrgans unipersonals de jurisdicció municipal, creats l’any
1855, que guarden la documentació dels registres civils; a Espanya, inicialment des de 1841 i obligatòriament d’ençà de 1871, i a França, des de
1787, amb codificació regulada des de 1804. En aquests fons s’hi troben
dades diverses sobre la vida civil de les persones: llibres de registre de
naixement i defunció, matrimonis, absència, emancipació, etc., a vegades
substitutoris o complementaris dels parroquials (s. XIX–xXI) que havien pogut ser destruïts en guerres i conflictes de l’època; aquí també s’hi
troben expedients de causes processals, d’obres, conflictes veïnals sobre
delimitacions de terres o actes de conciliació diversos.
Parroquials. És una altra de les fonts documentals bàsiques que nodriran aquestes monografies, ja que en els seus arxius s’hi troben els anomenats quinque libri o llibres sacramentals que la parròquia té obligació de dur —bateig, compliment pasqual, confirmació, casament i òbit—
des del Concili de Toledo de 1339 i, sobretot, d’ençà de la regulació decretada pel Concili de Trento (1563), molt rics en registres per a l’antroponímia. Però, atesa la condició complementària de notari que tenia el rector,
en aquests arxius també s’hi troba força documentació sobre escriptures
de compravenda d’immobles, censos, fundacions, etc., amb rica informació per al nostre interès. Els arxius diocesans disposen, en la majoria dels
casos, d’instruments de descripció de les parròquies, a vegades en línia.
Associacions i entitats culturals. Determinades entitats d’estudi, excursionisme o lleure poden conservar materials documentals d’interès per a
la informació toponomàstica, bé perquè n’hagin estat generadores o bé
perquè siguin conservadores o dipositàries de la documentació transferida per altres entitats. Exemples d’ús onomàstic d’aquestes fonts ens
els ofereix Enric Garcia-Pey en el seu estudi sobre Vallgorguina (1999),
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al Vallès Oriental. Els registres de les societxats de caçadors són una altra font que, si la trobem, cal aprofitar, com ha fet Anton Monner per a
Gandesa (1976). L’Associació Cultural Baixa Segarra i els centres d’estudis de Cambrils i de Riudoms, com a exemples, guarden documentació
que ha estat utilitzada per a treballs d’aquesta índole, a vegades còpies
o transcripcions, fotografies o, fins i tot, registres dels segles XII–xVIII,
papers que per qualque circumstància es troben dipositats en aquestes
associacions i entitats, la consulta dels quals no es pot negligir.
Biblioteques. D’entrada, una biblioteca conserva i gestiona fons bibliogràfics; ara bé, cal tenir en compte que algunes també són dipositàries de
fons documentals que, entre altres camps, poden servir per a la recerca
onomàstica. Posem l’exemple de la biblioteca Ventura Gassol, de Calafell, que guarda diversos padrons transferits pels ajuntaments, o el de la
Biblioteca Pública de Tarragona, que serva manuscrits del segles X–xVIII,
procedents dels monestirs de Santes Creus i Poblet, o incunables de cases religioses i convents de la diòcesi.
Privats. En diverses localitats catalanes hi ha dipòsits documentals familiars, o facticis, d’interès igualment per a aquests estudis. Posem-ne uns
exemples que el lector podrà ampliar amb el coneixement directe de la
realitat del seu propi àmbit territorial: el fons de la Torre, de Vandellòs,
amb documentació del segle XIX; cal Piqué, de Gratallops; les cases Jurba, Masalles, Lluís Prats i Josep Recasens, de Blancafort, a la Conca de
Barberà; cal Navàs, de Cabassers, al Priorat; cal Barenys, a Cambrils, i
dels Homdedéu, a Riudecanyes, al Baix Camp… En tots aquests casos es
tracta de fons documentals privats que coneixem perquè han estat utilitzats en recerques, sobretot, de toponímia. Caldrà, en aquest afer, que l’investigador tingui ben present les cases antigues o senyorials del seu propi
poble o àmbit susceptibles de conservar documentació, sigui personal o
familiar, per tal de conèixer-la i, si fos el cas, utilitzar-la. Alguns d’aquests
fons documentals privats han acabat essent dipositats en entitats oficials,
la qual cosa ha assegurat la conservació, l’accés i la divulgació patrimonial,
com en el cas del Fons Ferran Companys, de Santa Coloma de Queralt,
dipositat a l’Associació Cultural Baixa Segarra i que conté documentació
original, còpies o transcripcions d’interès divers d’entre els anys 1587–1870.
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Arxius regionals
Comarcals. Pertanyents a la xarxa d’arxius de la Generalitat de Catalunya, disposen de fons locals públics o privats que sovint contenen força
informació d’interès onomàstic. Els del Priorat, Alt Camp i Baix Camp,
per exemple, han estat àmpliament utilitzats per documentar estudis
onomàstics de la zona.
Provincials. Integrats igualment a la xarxa d’arxius de la Generalitat de
Catalunya, contenen fons de consulta indispensable per als estudis d’onomàstica, sobretot les sèries de manuals notarials, moltes vegades complementaris de la documentació municipal i parroquial, atès que molta
documentació era preparada pels notaris reials i eclesiàstics. La seva documentació acostuma a ser presentada en catàlegs, índexs o altres instruments de descripció, i fins i tot, a vegades, en línia.
Capitulars. Pertanyents al capítol de canonges de les catedrals, apleguen
documentació generada en funció de les seves activitats i responsabilitats, i de les institucions que se’n deriven: llibres d’actes, d’obreria i visites pastorals; gremis i confraries; ordes de cavalleria; manuals notarials; enquestes i actes processals; consagració o benedicció d’esglésies…
Aquests fons no solen ser d’especial interès per a la investigació onomàstica, però sí per a l’aclariment o documentació de fets, propietats o nomenclatures diverses, atès que la seva cronologia, segons la diòcesi, pot
anar des del segle IX fins a l’actualitat.
Diocesans. Són dipositaris de la documentació generada pel bisbat, i els
seus quadres de classificació apleguen sèries pròpies de l’administració
de la cúria i, sovint, documentació històrica de les parròquies del seu
àmbit diocesà. D’interès per a l’onomàstica són els llibres sacramentals,
els notarials i els de visites pastorals, i els còdexs i manuscrits que s’hi
puguin trobar. Caldrà tenir molt en compte les divisions administratives que s’hagin pogut fer a les diòcesis del segle XII fins a la darrera, de
1957, o la creació de noves, a l’hora de cercar la documentació de les parròquies d’interès.
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Ordes religiosos. Documentació relativa a entitats i associacions eclesiàstiques, els dipòsits documentals de les quals es troben conservats als
arxius generals de l’orde, en funció de la província eclesiàstica o la casa
mare a la qual pertanyin. En aquest sentit, és del tot imprescindible
conèixer igualment la divisió territorial de possibles convents, monestirs o cases religioses de la vila per poder relacionar-los i cercar-ne les
fonts documentals. Aquests fons tampoc solen tenir gran importància
per a la recerca onomàstica, però no s’han de menystenir, atès que informen sobre influències religioses, tenen llibres de registres de propietats
i d’obreria, consuetes o llistes de professos. Per això cal tenir en compte
els fons documentals de franciscans, caputxins, carmelites, jesuïtes, agustins, mercedaris, servites, etc., si per alguna causa actuaren en el territori
subjecte d’estudi.
Monestirs i establiments religiosos. Es tracta de la documentació exclusiva
d’un monestir o establiment religiós determinat, amb seu en una geografia concreta però amb domini senyorial, influència i control econòmic i
social. Exemples d’aquests casos poden ser els cartoixans d’Escaladei i
els cistercencs de Poblet o de Santes Creus… Les sèries d’interès per a
l’onomàstica d’aquests centres solen ser diverses, però sobretot ho són els
cadastres, llevadors, censals, etc. que puguin conservar. Sovint aquests
fons documentals es troben a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid,
per raó de la desamortització de Mendizábal, a partir de la qual part de
la documentació dels monestirs hi fou traslladada. Exemples d’aquestes
tipologies documentals utilitzades en treballs d’onomàstica són les de
Sant Joan de les Abadesses, per a Vilallonga de Ter; les de Sant Pere de
les Puelles, per a Montmeló; les de Santa Maria de Poblet, amb el Fons
Josep Tarradellas, o el d’Escornalbou…
Museus. També els museus locals o comarcals poden contenir informació de qualque índole interessant per a documentar els noms de lloc i de
persona, com en el cas dels museus de Granollers i de Montblanc.
Notarials. Alhora coneguts com a arxius de protocols, conserven documentació relacionada amb els actes promoguts per particulars —compravenda d’immobles, testaments, llegats, censos…— i, doncs, d’especial
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interès per a l’onomasiologia. Tenen un àmbit de districte que cal conèixer per cercar el fons en l’arxiu determinat, però solen conservar-se en
els arxius històrics provincials, consultables a partir dels cent anys de la
seva emissió. També en aquest cas hem de tenir en compte els inventaris i catàlegs editats per la Fundació Noguera, d’una inestimable ajuda
per a l’investigador.
Diputacions i consells insulars. Molt sovint, els arxius de les diputacions
provincials i dels consells insulars no són considerats a l’hora de la recerca onomàstica, en la creença, del tot errònia, que la documentació que
aquestes institucions contenen és pobra, minsa o contemporània, atès
que la seva creació s’escau d’ençà de la Constitució de 1812 i el decret de
Javier de Burgos, que instaura la divisió d’Espanya en províncies, l’any
1833. No endebades convé recordar que les diputacions i consells sovint
hereten organismes, gremis, entitats i serveis de l’antic règim i, doncs, una
documentació que pot remuntar-se a l’època medieval, com en el cas de
la Diputació de València. En aquests arxius s’hi troben fons per a l’onomàstica, com llibres de quintes, censos, expedients de delimitacions territorials, de terme, canvi de nom o de separació o annexió territorial, etc.
Algunes diputacions, com la d’Alacant, disposen de cercadors electrònics
per matèries i toponímia; en el quadre de fons de la Diputació de Barcelona s’hi troben materials de la Junta de Carreteres (1847–1874), de la Junta
del Port (1814–1839) i de la Casa de la Caritat (1803–1999), i a l’Arxiu General del Consell de Mallorca, el fons de la Junta de Camins (1772–1840),
entre altres matèries interessants per a l’estudi onomàstic, sense oblidar
els llibres de quintes (Tarragona) o de reclutament militar (Lleida, Castelló). Sobre divisions i delimitacions territorials, Castelló, per exemple,
disposa d’una sèrie documental de 1870–1931. Com hem dit també, algunes diputacions conserven fons heretats d’antigues administracions, entitats o gremis d’un gran valor històric i onomàstic. Un exemple d’aquesta
documentació aliena a la mateixa administració ens l’ofereix, no exclusivament, la Diputació de Castelló, amb sèries documentals com aquestes:
Cappatró del lloc i terme de Fredes (segona meitat del s. XVII); Registre
d’obligacions de pagament de Villores (1352–1357); llibres de la peita i llibres padrons de Villores (1461–1730); llibres de la peita i llibres padrons
la Serratella (1639–1875); llibres parroquials i de confraries de la Serrate73

5 Les fonts escrites

lla (1522–1849); llibres parroquials i de confraries de Zorita del Maestrat
(1522–1849); protocols notarials de Vilafamés (1531–1592); llibres de confraries i gremis de Castelló (1633–1867), i en el Fons Conde de Cirat, un
capbreu de les terres del Campanar (1638).
Pel que fa als fons del Consell Insular de Menorca, per exemple, cal
afegir que conté documentació sobre: noms dels establiments turístics
i de l’oferta turística i complementària de l’illa; cèdules d’habitabilitat;
jaciments arqueològics de l’illa; base de dades sobre els camins de l’illa;
Capbreu d’en Vigo (adquirit pel Consell a principi dels anys vuitanta) i,
en el Fons Pons Sans, hi trobem topònims de les urbanitzacions turístiques de Menorca.
Ports. Els fons documentals de les autoritats portuàries tenen un interès
específic, relacionat sempre amb la mar, la costa i les obres. Han estat poc
explotats per l’onomàstica, llevat d’alguns treballs pioners com el realitzat
per M. Teresa Montaña Martí, Els noms de llocs sotaiguats de la mar sitgetana a la rapitenca (1991). Els arxius d’Alacant, Barcelona, Palamós, Sant
Feliu de Guíxols, Castelló, Tarragona, València i les Balears, per exemple,
conserven sèries d’interès únic per estudiar els noms de vaixells i llurs
propietaris, trobar les llistes de treballadors presidiaris en les obres dels
ports o datar les construccions de defensa marítima, la senyalització de
la costa… Algunes autoritats portuàries, com la de Tarragona, serven
documentació des de 1790, i la de Barcelona, sèries pròpies o de centres
aliens, d’altres ports catalans i coŀleccions de documents útils per al coneixement onomàstic del país.
Registre de la Propietat. És una institució del segle XIX destinada a crear
seguretat jurídica immobiliària i té per objecte el registre de la constitució, transmissió, modificació i extinció dels drets reals sobre béns immobles, com les resolucions judicials relatives a la capacitat de les persones i els contractes d’arrendaments i opcions. És una altra de les fonts
onomàstiques sobre el patrimoni, com el cadastre i sèries documentals
similars. Els seus fons documentals solen guardar-se en els registres de
la propietat de la capital de comarca o ciutats importants. Alguns fons,
com el de Cervera, que integren tot el partit judicial, poden consultar-se
en línia, així com els d’Agramunt i Balaguer. A les Illes i al País Valencià
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hi podem trobar els manifestos de béns. Fins a l’any 1768 el Registre de
la Propietat es coneixia com a Comptadoria d’Hipoteques.

Arxius nacionals i estatals
Arxiu de la Corona d’Aragó. Integra l’Arxiu Reial de Catalunya i el Provincial de Barcelona. Entre la diversa documentació susceptible d’interès onomàstic que hi podem trobar, destaquem el Liber feudorum maior
(s. XII). Com a exemple d’ús toponomàstic, els seus fons d’època medieval i moderna han estat utilitzats per inventaris de Pratdip (2010), Rasquera (1988), Riudecols (1990) o la Figuera (2013).
Archivo Histórico Nacional. Té la seu a Madrid. Entre altres fons, guarda
la documentació procedent de les desamortitzacions eclesiàstiques dutes
a terme per l’Estat al segle XIX. Disposa de sèries documentals d’especial
interès, com les seccions «Noblesa», «Inquisició», «Clero», «Protocols
del País Valencià», «Registre Universal d’Escriptures»… En alguns casos, bé que parcialment, aquesta centralització dels documents s’ha vist
alleugerida amb la publicació en línia de la digitalització i còpies de la
documentació lliurades a altres arxius, com el del monestir de Poblet (la
Conca de Barberà).
Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli. Recull i conserva la documentació
de diverses cases nobiliàries catalanes des de la Catalunya carolíngia,
com els Cardona i els Medinaceli. Els seus fons han estat àmpliament
utilitzats pels treballs d’onomàstica de Mont-ral (1994), Prades (1985),
Pratdip (2010), Vandellòs (2013)…
Arxiu del Regne de Mallorca. Conté la documentació de les institucions
sorgides d’ençà de 1249 a Mallorca, a més de repertoris de privilegis i
franquícies obtingudes pel regne a partir de 1230. En el seu quadre de
classificació hi trobem fons medievals i de l’antic règim, d’institucions
religioses, fons facticis i privats, i arxius públics contemporanis i de la fe
pública, amb sèries d’interès per a l’onomàstica.
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Arxius del Regne de València. Els seus fons contenen àmplies i variades
sèries documentals relacionades amb l’onomàstica.
Arxiu Nacional de Catalunya. Conserva documentació de l’administració pública catalana i fons de diversos organismes, entitats, empreses i
particulars. Disposa de cercadors per accedir als fons patrimonials i a les
coŀleccions que custodia.
Archives Nationales. Per a qualsevol estudi onomàstic sobre la Catalunya
del Nord, és indispensable l’accés als fons documentals locals i regionals
que es conserven a Pierrefitte-sur-Seine, amb determinats fons en línia.
També són d’obligada consulta, per a aquestes matèries, els cadastres
servats a l’Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals, a Perpinyà, amb
documentació administrativa sobre el Rosselló i la Cerdanya.
Archivio Storico de l’Alguer. Conté documentació de l’època de domini
català, amb pergamins de Pere III i altres sèries documentals d’interès
per a l’onomàstica del país.
Arxiu Nacional d’Andorra. Guarda els fons de les Set Claus, parroquials,
de la casa Rossell i el notarial del Tribunal de Corts. La documentació
és accessible en línia. Han estat utilitzats, com a exemple, en els treballs
fins ara publicats sobre les valls d’Andorra.
Altres fonts arxivístiques. Alguns estudis d’onomàstica citen fons documentals de l’Archivo General de Simancas, l’Histórico Militar de Madrid o el de l’Academia de Bellas Artes de San Fernando, però es tracta
de fonts molt específiques a les quals ens hauran aconduït determinades
singularitats, altrament no cal perdre el temps en cerques els resultats de
les quals mai no compensaran el temps que hi puguem esmerçar.

5.3 Tipologia dels documents
Seguidament sistematitzarem i descriurem succintament aquells documents més habituals que hom podrà trobar en els quadres de classificació documental dels arxius esmentats, a fi de triar les millors fonts de
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consulta i obtenir així un major rendiment en la investigació. Es tracta
de llibres o documents seriats, comuns a l’administració pública dels
països de parla catalana:
Afitaments. Llibres d’afitament de les propietats d’un terme municipal,
amb dades complementàries sobre geografia i tipologies de conreus
(s. XIX).
Aigües. Es tracta d’una sèrie o tipologia documental que pot trobar-se
sota qualsevol altra denominació, relacionada en una àmplia diversitat
documental que abasta des del Tribunal de les Aigües de València, el Rec
Comtal de Barcelona, el Dipòsit del Pla de l’Aigua de Lleida, el Portal de
l’Aigua de les Illes Balears, la Casa de les Aigües de Moncada i Reixac o
els canals de l’Ebre, per citar-ne uns pocs, fins a les simples comunitats
de regants, canals, fonts, mines, alqueries, albellons… En qualsevol cas,
es tracta de documentació que pot fer referència a surgències, canalitzacions, pous, rius, rieres, barrancs, peixeres, preses i assuts que permeten
un coneixement sobre la hidronímia del lloc i la seva onomàstica (propietaris, socis, regants o usuaris), amb una àmplia informació addicional
com pugui ser l’arquitectura, la geografia, la vegetació, els cultius, els usos,
els costums, el vocabulari, els preus, la legislació o la conflictivitat veïnal.
Aquests documents poden trobar-se indistintament en qualsevol arxiu
de l’administració local, regional o nacional, atesa la propietat de les aigües, les conques hidrogràfiques o l’abast de recs i séquies. Els anomenats
llibres de mina són molt característics del Camp de Tarragona, almenys
des del segle XIX. Tampoc poden obviar-se els embassaments d’aigua, ja
que per a ser construïts s’han hagut de comprar o expropiar terres i boscos que contenien noms, cognoms i sobrenoms que avui resten oblidats,
submergits sota les aigües.
Amillaraments. Relacions documentals fetes per l’administració pública
per conèixer la riquesa pecuniària, urbana i rústica dels contribuents locals, imprescindibles per analitzar la propietat de la terra. En les llistes,
hi apareixen el nom del cap de família, la casa, les parceŀles de terreny
de la seva propietat, la localització, els noms amb què són conegudes i el
líquid imposable a partir del qual es calculava la contribució. Amb ante77
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rioritat a 1845, aquesta sèrie documental es coneix com a Padrones de riqueza. Són registres que es troben en els arxius municipals, àmpliament
utilitzats per informar l’onomàstica dels segles contemporanis.
Apeos. Documents jurídics que acrediten el desllindament o amollonament i demarcació d’una propietat. Solen ser relacions contingudes en
sèries de llibres municipals, no anteriors al segle XIX.
Cadastre. Registre on es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de
característiques especials dels contribuents, amb una evident finalitat fiscal. Foren creats per Felip V, i el primer data de 1716. Modernament, l’oficina del Cadastre va ser organitzada per les diputacions, però aviat va ser
transferida a la hisenda pública i posteriorment a l’Instituto Geográfico
y Catastral, traspassos que cal tenir en compte per si a l’investigador li
calgués recórrer-hi en la cerca de sèries documentals incompletes. D’altra banda, qualsevol treball que es vulgui fer amb aquesta documentació, actualment trobarà un bon complement en la consulta de la sèrie de
fotografies aèries fetes per la TAF (Trabajos Aéreos y Fotogramétricos)
de Barcelona, una sèrie documental disponible en diverses diputacions
provincials. En alguns dipòsits, com a l’Arxiu Històric de Lleida, s’hi
troben coŀleccions de cadastres del corregiment, poble per poble. A la
Catalunya del Nord per aquesta sèrie interessa la consulta de «Les matrices cadastrales napoléoniennes», conservades a l’Arxiu del Cadastre
de Perpinyà. Es troba digitalitzat i les matrius originals són accessibles
electrònicament.
Capbreus. Documents on s’anotaven, de manera abreujada i en períodes
cronològics espaiats, les confessions o reconeixements fets pels emfiteutes o pels pagesos tenidors als senyors directes, per tal de conservar una
memòria o prova de la subsistència dels drets dominicals. Les dades que
contenen informen sobre molts aspectes de la vida agrària local, un dels
quals, l’onomàstica, atès que l’acte notarial no només recull els noms dels
contractants, sinó també els afitaments de l’immoble, conreu de la finca,
producció, etc. Aquesta sèrie documental apareix en els darrers segles
medievals i és una continuació dels llevadors de comptes. Es coneixen
capbreus parroquials des de 1204. Cal destacar els de la baronia d’En78
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tença —amb jurisdicció senyorial sobre terres de la Ribera d’Ebre, Priorat i Baix Camp—, que han estat estudiats i publicats (1987) per Teresa
Palet i Manuel Romero; per al Rosselló, a Perpinyà es conserven els del
Royaume de Majorque (s. XIII). A les Illes una documentació equivalent
seria les fadigues reials.
Cèdules de propietat. Documents oficials en què consten les dades de propietat d’un bé immoble, sovint amb indicació de la ubicació, delimitacions i característiques físiques de la propietat (s. XIX–XX).
Censos. Relacions estadístiques sobre l’estructura de la població. Cal no
confondre cens i padró municipal d’habitants, que és un registre de la població que realitzen els municipis. Són servats en els arxius municipals i
sovint publicats en els butlletins oficials de la província o de l’Estat. Josep Iglésies l’any 1969 publicà els de Floridablanca (1787).
Censals. Instruments financers de crèdit, amb registres documentals des
de la baixa edat mitjana, aplegats de manera freqüent en els anomenats
llibres de creació de censals. Contenen força informació onomàstica, relacionada amb els creadors de l’obligació i els béns que gravava, i solen
trobar-se en els arxius de caràcter senyorial.
Còdexs. Aplega sèries de documents manuscrits de contingut divers, anteriors a la invenció de la impremta. Se’n poden trobar en arxius eclesiàstics o, fins i tot, en biblioteques públiques. La Fundació Noguera n’ha
editat dins del seu fons bibliogràfic.
Contribucions. Relacions de contribuents que paguen a l’Estat pels seus
béns immobles i patrimonials. Aquestes sèries solen trobar-se en els arxius de l’administració local i provincial i comprenen una cronologia que
arrenca a inicis del segle XIX.
Estimes. Registres fiscals de caràcter municipal, confeccionats des d’època baixmedieval i moderna, que relaciona el patrimoni avaluat dels contribuents, tant dels residents com dels terratinents, diferenciant-los.
D’acord amb aquesta informació, hom aplicava la distribució de les ta79
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lles. Es troben en els arxius municipals i comarcals, a vegades seriada,
com a Valls, que va de 1378 al segle XVI.
Fogatges. Relacions de focs o llars sotmesos a la imposició de fogatges.
Se’n té notícia de set, entre 1358 i 1553, publicats per Josep Iglésies, Josep
M. Pons Guri… A Occitània són coneguts com a fouage, en francès, existents des del segle XIII, però generalitzats des de la centúria següent. Altres documents similars, relacionats, són el Llibre de repartiment de Mallorca, de 1268, còpia d’un d’anterior de 1232; o la Llista de francesos residents a la costa catalana, de 1637. Molts fogatges són consultables en línia.
Fonts impreses. Es tracta de documentació complementària, però no pas
negligible, com els butlletins oficials de l’administració pública, sobretot
el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i la Gazeta de Madrid, més tard
transformada en Boletín Oficial del Estado (BOE), on és fàcil trobar censos electorals des del segle XIX, amb topònims urbans i relació de finques,
mines d’extracció, llicències d’indústries, pous, basses, noms de cavalls
de competició amb indicació de la quadra de procedència i el nom del genet, etc. D’entrada, la cerca sembla una tasca àrdua a fer, per l’abundància
de materials que contenen les pàgines d’aquests documents, però avui
són fàcilment consultables mercès a la digitalització, la qual permet accedir electrònicament a la informació que ens interessi a través de paraules
clau. En aquest camp, també interessa determinada bibliografia, com Les
dotalies de les esglésies catalanes (segles Ix–xIII), tesi de Ramon Ordeig i
Matas, publicada (1993–2004), una obra que conté les actes de consagració de totes les esglésies catalanes d’una part a l’altra de la frontera entre
França i Espanya; la Marca Hispanica sive Limus Hispanicus, de Pèire de
Marca (publicat el 1688), o el Cartulaire roussillonnais, de Julià-Bernat
Alart (publicat el 1880), en 62 volums, avui microfilmats.
Índexs. De les peces de terra d’un terme (s. XVIII–xIX). Són llibres que
poden trobar-se en els arxius històrics municipals. Un exemple d’ús
d’aquestes fonts ens l’ofereix Albert Manent per al seu treball sobre la
Masó (Alt Camp).
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Llevadors de comptes. Documents fets per un senyor, respecte a un lloc
o senyoria, que inclou una llista de les rendes a percebre, amb indicació
dels noms de les persones, mas o possessió que havia de fer efectiu el pagament. Aquesta sèrie no s’ha de confondre amb el capbreu, fet davant
notari. Hom també pot parlar de llevador de censos, on s’anoten els pagaments dels interessos del censal.
Llibres de la botiga. Coneguts també com a llibres del blat, de la sal o de
qualsevol altre producte per al repartiment comunal. Les llistes inclouen
relacions de cases, sovint amb nom i cognom i sobrenoms dels participants en la distribució. Aquests llibres solen trobar-se en els arxius municipals, diocesans i de senyories (s. XVI–xVII).
Llibres de quintes. El reclutament militar obligatori fou instaurat per Carles III l’any 1770 i restà vigent fins al 2001. Els joves reclutats per al servei es troben esmentats en els llibres de quintes, de mossos o de soldats.
S’anomenava quinto o mosso el jove que havia estat sortejat abans d’incorporar-se al servei militar. El nom té origen en la tria d’una quinta part
dels mossos d’un sorteig per al reclutament militar, imposat per Joan II
de Castella al segle XV. Una quinta és, doncs, la promoció de joves d’un
mateix any, però també pot ser anomenada lleva. Atès que als mossos o
quintos, en ser registrats en els llibres oficials, se’ls prenien les mides antropomòrfiques, l’operació també s’anomena talla, «tallar els quintos».
Els llibres de quintes o reemplaçaments contenen informació interessant
sobre els joves, bàsicament de dos aspectes: les dades del procés de reclutament (allistament, admissió/exclusió, motius i evolució, si té la consideració de pròfug) i les individuals (procedència, filiació, estat i condició,
ofici, talles, absent/present, i si té alguna característica, limitació física,
malaltia o lesió dins dels supòsits d’exclusió). Les relacions de joves estan
ordenades alfabèticament per pobles, i són un magnífic indicador de la
quota que hi aportava cada municipi. Cal pensar que els llibres abasten
un període pròdig en guerres civils (segona carlinada i tercera) i colonials (el Marroc, Cuba, les Filipines). Un antecedent d’aquesta sèrie documental entroncaria amb els llibres dels miquelets, registre dels milicians
del segle XVIII. Mitjançant aquests llibres també podem obtenir dades
personals complementàries del cens, fer estudis d’antroponímia (noms
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i cognoms) i antropometria (alçada i mida de tòrax), de sanitat i alfabetització. Aquesta sèrie documental es pot trobar en dos arxius principals,
el municipal i el provincial, atès que la tasca de quintar la feia l’administració estatal a través de les diputacions.
Llibres sacramentals. Són els cinc llibres obligatoris de dur per part del
rector d’una parròquia —naixements, compliment pasqual, confirmacions, matrimonis i òbits—, indispensables per a l’estudi de l’antroponímia.
Manuals notarials. Poden pertànyer a notaries reials o eclesiàstiques, però
el contingut no difereix. Es tracta dels documents de fe pública sobre actes, contractes i tota mena d’instruments emesos per la notaria. Els trobarem en els arxius diocesans i notarials.
Multes. Són documents sancionadors de persones o empreses, freqüentment de caràcter local, força útils per a l’antroponímia, atès que inclouen
els noms de les parts, i a vegades justificacions respecte del fet denunciable que ajuden a entendre processos de la història local. No és estrany
trobar aquesta sèrie documental en el format llibre (s. XIX), però el més
freqüent és que s’apleguin en carpetes i expedients de fulls solts. Han estat utilitzats a bastament per Ramon Amigó, sobretot.
Ordinacions. Normes de bon govern, d’àmbit municipal o demarcació.
Han estat utilitzades com a font informativa, entre altres, per Joan Alsina en el seu treball sobre Sabadell (1987); Dolors Roigé per a Riudecanyes (1989); Salvador Jassans per a Rasquera (1988), o Eugeni Perea per
al Priorat (2000).
Padrons. Registre administratiu dels veïns d’una població, a vegades amb
indicació, a més del nom i cognoms, d’un sobrenom, referència al seu estat personal (fadrí, casat, viudo), escolarització (alfabetització), residència (domicili), professió (ofici), etc. És important no confondre el padró
amb el cens. Se’n troben des de la guerra de Napoleó. D’ençà de 1996 es
renova ex novo cada cinc anys.
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Processos. Conjunt d’actuacions dutes a terme per les administracions
públiques per tal de resoldre actuacions o comportaments sancionadors.
Solen contenir noms, descripció de fets i topònims. Se’n poden trobar en
els jutjats de pau —els més moderns—, però també en els arxius municipals o eclesiàstics —els més antics. El Servei d’Arxius de la Generalitat té
publicats alguns inventaris sobre aquesta tipologia documental.
Llibres de clavaria. Registres d’entrades i sortides dels comptes duts pel
clavari, amb anotacions dels conceptes avaluables. A les Illes se’n troben
des de 1373.
Registre de la propietat. Relacions de béns immobles, classificats i ordenats alfabèticament per pobles. Fins ara els hem trobat utilitzats en treballs de Montmeló (2005), Parets del Vallès (2001) i la Figuera (2014),
entre alguns altres.
Vàlues. Documents del padró de riquesa. Són interessants per l’aportació
de dades que sobre les propietats de la vila poden subministrar a l’onomàstica des de l’època moderna.

5.4 La cartografia
Mestres onomasiòlegs com Ramon Amigó ja aŀludiren a la poca importància per a la investigació toponímica que sol tenir la cartografia existent,
bé perquè es tracti de mapes de caràcter militar, per l’escala de representació gràfica que priva d’omplir-los amb detall, per no estar fets per gent
del país i, doncs, per ser en altres llengües, o bé per qualsevol altra raó
de caràcter científic. Tanmateix, aquestes fonts no s’han de negligir, ja
que els seus materials poden suggerir, desvetllar o ajudar en algun moment de la nostra investigació i, si més no, esdevenen vàlides per a veure el perímetre territorial d’estudi i les delimitacions, les seves possibles
conques hidrogràfiques, orònims, relleus, hidrònims, hodònims o qualsevol altre accident o interès geogràfic. En el darrer dels casos, malgrat
les deficiències o mancances que aquesta cartografia pugui presentar, pot
ser-nos útil com a mapa mut, que l’investigador podrà emplenar a través
d’enquestes situant els noms i accidents geogràfics en les coordenades
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precises. En relació amb la cartografia, també cal remarcar la importància que tenen els llibres d’amillarament i els padrons de riquesa rústica,
expedients fets per l’administració pública directament sobre el territori, amb el pagès present i, doncs, amb l’obtenció d’una imatge geogràfica
rural fidel a la realitat coetània.
Dit això amb caràcter general, cal recordar l’existència d’un fons cartogràfic ric i valuós, no per la grafia dels noms, però sí pel detall de l’escala, que cal consultar inequívocament. Em refereixo als plànols del Cadastre conservats en els arxius municipals, diputacions, consells insulars
i arxius provincials o bé a les oficines territorials del Cadastre, els seus
executors responsables. Cada poble en disposa. Es tracta d’una sèrie de
plànols que sovint inclouen (1) un mapa general del terme, amb les seves
delimitacions, afitaments i divisions per partides de terra; (2) un altre plànol amb la topografia urbana, i (3) tants plànols com el desglossament en
parceŀles o polígons del terme requereixi. Acostumen a estar datats entre
inicis i mitjans del segle XX i solen estar fets a escala 1:25.000 o 1:20.000.
Per bé que els topònims d’aquests mapes no acostumen a estar escrits
correctament, sí que s’hi representa bé la topografia i hi ha correctament
assenyalades les ubicacions dels immobles existents; també són precisos
vials, carreteres i carrerades o lligallos i les seves connexions comarcals,
com els rius i les rieres, els pous i els minats o qualsevol altre accident
geogràfic de relleu que pugui existir al municipi. Molts d’aquests mapes,
essent anteriors a 1950, poden servir per veure l’evolució del territori afectat pels plans urbanístics subsegüents.
El pas següent a la consulta d’aquesta documentació serà veure la cartografia referida als possibles planejaments urbanístics del municipi, que
representen gràficament el desenvolupament d’espais rurals i que poden
contenir mapes de situació i, respecte dels canvis i de l’evolució, estudis
d’urbanització o industrialització del territori. Aital documentació es
troba servada, com ja hem dit, en els fons arxivístics d’ajuntaments, diputacions, consells insulars i arxius històrics provincials, on també solen
guardar-se les fotografies dels vols aeris que documenten l’evolució del
paisatge urbà. La planimetria aèria de la costa, especialment, resulta força interessant per detectar com l’urbanisme ha colonitzat bona part del
territori, i l’ha transformat de soca-rel al segle XX. Part d’aquesta documentació gràfica ha estat utilitzada per defensar drets de carrerada, de84
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limitacions de finques, alteració de camins i ocupació urbanística, fets i
realitats que interessen l’investigador per descriure i documentar l’evolució del terme i la seva influència en l’onomàstica.
En els fons documentals públics o privats del territori també és possible trobar-hi alguns plànols particulars o notarials sobre pastures, sembrats, drets de pas, camins o propietats, que tenen un especial interès
atès que són documents interns per al coneixement dels predis i, doncs,
fidedignes. En aquest sentit, determinades cases senyorials han conservat plànols de les seves finques (compres, agrupacions, divisions i repartiments familiars) amb el detall dels noms interns per a ús d’amos i masovers. Més rar de trobar, però no improbable, poden ser els plànols de
les propietats de monestirs, convents i ordes religiosos en indrets del seu
domini senyorial, raó per la qual, com també ja s’ha dit en un altre apartat,
amb anterioritat al treball onomàstic convé conèixer la pertinença juridicoadministrativa del municipi per tal d’accedir a les fonts documentals
precises del lloc d’estudi.
Endemés, existeix una bibliografia bàsica que cal conèixer i explorar,
tant per veure l’espai d’estudi com per les ajudes a la investigació que ens
pugui facilitar. Amb caràcter informatiu, per a aquells que hagin d’afrontar l’elaboració d’un treball onomàstic, bé sigui local o comarcal, no els
farà nosa consultar obres de referència com la Geografia general de Catalunya (1908–1918) de Francesc Carreras i Candi, amb entrades lèxiques
dels pobles que inclouen mapes del nucli urbà i qualque topònim. Reportem també alguns manuals força útils i escaients per a l’estudi general:
Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització (1985), de Joan Tort i Juli
Moll, on l’investigador trobarà orientacions sobre mapes de referència,
escales i criteris d’ús; Gran geografia comarcal de Catalunya. Cartografia
de Catalunya, que conté un recull històric de cartularis i mapes dels Països Catalans a cura de Montserrat Galera i Joan Vilà i Valentí i un índex
onomàstic confeccionat per Maria Martí i Juli Moll (1985). Si el terme a
estudiar pertany a la costa marítima, convindrà donar un cop d’ull a El
litoral català abans del segle XIX, d’Ignasi M. Colomer Preses (1965); per al
País Valencià i Mallorca, és essencial la Toponímia, geografia i cartografia,
de Vicenç M. Rosselló Verger (2004), i, d’aquest mateix autor, la Cartografia històrica dels Països Catalans (2008).
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Dit això, cal fer observar i subratllar, tanmateix, que la cartografia més
important que cal tenir en compte sempre serà la que el mateix investigador confeccioni sobre el mapa mut al qual ja s’ha fet referència. Amb
el coneixement obtingut per aquesta succinta bibliografia i per l’experiència d’arxius, anar omplint amb noms el mapa de l’estudi local esdevindrà una tasca fàcil i útil.
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6 Les eines informàtiques
Òscar Bagur i Mar Batlle
En aquest capítol oferim una sèrie d’orientacions per elaborar un arxiu
informàtic que contingui totes les informacions que s’hagin recollit durant la realització del treball, tant les del treball de camp com les de la
consulta de les fonts escrites.

6.1 Eines per gestionar les dades
del recull
Per a la fixació de les dades recollides existeixen actualment diverses solucions informàtiques. Recomanem l’ús de dos tipus de programes molt
estesos, compatibles amb els diversos sistemes operatius actuals, i que
no exigeixen uns coneixements informàtics elevats: el processador de
textos i el full de càlcul.

El processador de textos
És el programa més bàsic per afrontar la recollida de les informacions
i la redacció de les entrades. El més estès és el Microsoft Word (format
.doc), de pagament i de codi propietari, però hi ha alternatives gratuïtes
i de codi lliure com l’OpenOffice d’Apache (format .odt). El principal
avantatge d’aquests programes és que ens proporcionen una visualització ràpida de l’extensió de cada article i de la del seu conjunt. Per contra,
els articles, amb les diverses parts que els formen, no poden ser ordenats
ni filtrats per un valor, fet que pot dificultar bastant la gestió del recull.
Per ser consistents en la disposició dels elements dels articles i la seva
ortotipografia és imprescindible emprar estils de paràgraf i de caràcter,
que, tal com veurem amb detall al capítol 7, són: pel que fa als paràgrafs,
l’entrada (en negreta), el comentari i els extractes documentals; pel que
fa als estils de caràcter, la transcripció fonètica, les versaletes per als segles i les formes llatines, i la cursiva per als usos metalingüístics i les remissions entre els articles. Aplicant aquests estils, a més de tenir un con89
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trol absolut sobre tot el text, facilitarem també el procés d’edició. Oferim
una plantilla en format .doc amb aquests estils disponible a https://www.
onomastica.cat/plantilles-manual.zip.

El full de càlcul
Aquest programa és el més recomanable per fer un recull. Tot i que no
sol resultar tan familiar com el processador de textos, és un programa
fàcil d’emprar, tenint en compte les necessitats que ens ocupen, que són
bàsiques en comparació al que ofereixen aquests programes. Tal com
passa amb els processadors de textos, els dos programes que recomanem
són de les mateixes empreses i s’ofereixen amb les mateixes condicions:
el Microsoft Excel (format .xls) i l’OpenOffice d’Apache (format .ods).
L’avantatge més rellevant d’un full de càlcul és la tabulació de la informació que conté, amb files i columnes. Cada fila correspondrà a un
article del nostre recull, i les columnes, als camps dels articles. D’aquesta
manera la informació de cada ceŀla correspon a una fila (x) i una columna (y). Així podrem ordenar totes les entrades del recull per un camp, i
filtrar-les segons el valor concret d’un camp. D’aquesta manera agilitzarem el procés de comprovació i comparació de les dades introduïdes.
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També podem afegir columnes que ens ajudin en el procés de recollida
i elaboració, encara que no es publiquin al recull final, com per exemple:
els genèrics dels topònims, els informadors, les observacions i comentaris,
etc. Oferim una plantilla en format .xls amb les columnes més habituals
i els seus filtres, disponible a https://www.onomastica.cat/plantillesmanual.zip.

Tipografies
Per a les transcripcions fonètiques necessitarem una tipografia que contingui els caràcters de l’alfabet fonètic internacional (AFI) (vegeu el capítol 8 per a una informació completa sobre aquest alfabet i els seus caràcters). Avui disposem de tipografies en format OpenType (.otf), que
ofereixen una compatibilitat total entre els diversos sistemes operatius
actuals. Aquest format empra l’estàndard de codificació de caràcters Unicode, que pot contenir un mapa de caràcters molt extens, de fins a 65.536
glifs. Així, en un únic arxiu podem trobar, sempre que s’hagin dissenyat
i incorporat, tots els caràcters de l’alfabet llatí, el grec, el ciríŀlic, l’àrab,
l’AFI i d’altres.
El SIL International és una organització sense ànim de lucre que des
envolupa solucions informàtiques per a llengües de tot el món. Una de
les seves missions és oferir programes i tipografies per a tots els alfabets
existents, de codi obert, gratuïts i en format OpenType. Per a les transcripcions fonètiques ofereixen tres tipografies, que són les que recomanem: la Charis SIL, la Doulos SIL i la Gentium, que es poden descarregar des de https://software.sil.org/fonts/.
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Charis SIL

10,5 punts

i, j, e, ɛ, æ, a, ə, ɒ, ɑ, ɔ, o, u, w, p, b, β, f, v, t,
d, θ, ð, ts, dz, s, z, tʃ, dʒ, ʃ, ʒ, k, c, ɡ, ɟ, ɣ, ɫ,
ʎ, ɾ, r, m, ɱ, n, ɲ, ŋ

Doulos SIL

11 punts

i, j, e, ɛ, æ, a, ə, ɒ, ɑ, ɔ, o, u, w, p, b, β, f, v, t,
d, θ, ð, ts, dz, s, z, tʃ, dʒ, ʃ, ʒ, k, c, ɡ, ɟ, ɣ, ɫ,
ʎ, ɾ, r, m, ɱ, n, ɲ, ŋ

Gentium

11 punts

i, j, e, ɛ, æ, a, ə, ɒ, ɑ, ɔ, o, u, w, p, b, β, f, v, t, d,
θ, ð, ts, dz, s, z, tʃ, dʒ, ʃ, ʒ, k, c, ɡ, ɟ, ɣ, ɫ, ʎ, ɾ, r,
m, ɱ, n, ɲ, ŋ

Per incorporar els caràcters fonètics en un document de text o en un
full de càlcul, una vegada hàgim instaŀlat aquestes tipografies en el nostre
ordinador, podem emprar la funció d’inserir símbols que ens proporcionen els mateixos programes esmentats, però resulta carregós i lent perquè s’han d’anar seleccionant els caràcters amb el ratolí, i no amb el teclat; per aquest motiu és recomanable usar un teclat virtual, com el Keyman, també de SIL International, que és gratuït i de codi lliure (https://
keyman.com). Per fer-ho, necessitarem, a més, la plantilla de teclat IPA
Total, que conté els caràcters de l’AFI (https://keyman.com/keyboards/
ipatotal). L’avantatge d’aquest teclat és que tant podem emprar el nostre
teclat físic, que té assignades les tecles als caràcters de l’AFI, com un teclat visual on triar, amb el ratolí, els caràcters desitjats.

També es poden emprar serveis web com el Type IPA Phonetic Symbols (https://ipa.typeit.org/full/), que ens permet, sense haver d’instaŀ92
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lar cap programa, seleccionar els caràcters que vulguem al seu web per
copiar-los i enganxar-los al nostre document.

D’aquest darrer n’existeix una versió de pagament, només per al sistema operatiu Windows, que dona bons resultats (https://www.typeit.
org/app/?lang=ipa-full). Ofereix dues maneres d’escriure els caràcters
desitjats. El primer és mantenint premuda la teclat Alt i seguidament prémer una o més vegades la lletra de la qual vulguem obtenir la «variant».
Alt + a = ɑ
Alt + a + a = æ

El segon és a la inversa, prement primer la lletra de la qual vulguem obtenir la «variant» i, seguidament, prémer la tecla Ctrl una o més vegades.
a + Ctrl = ɑ
a + Ctrl + Ctrl = æ

6.2 Eines cartogràfiques
El fet de posar en un mapa els topònims recollits sol ser d’utilitat a l’hora de confirmar i contrastar les ubicacions donades, a banda de poder-lo
afegir a la publicació del recull. És important poder disposar d’un mapa
topogràfic d’escala 1:5000 per als treballs municipals, i, si pot ser, amb
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una capa que contingui el model d’elevació del terreny, ja que així podrem situar millor els topònims.
Les diverses administracions del territori ofereixen, avui dia, els serveis necessaris per poder emprar la seva cartografia a través d’un servidor
remot. El WMS (Web Map Service) és un protocol de consulta d’imatges georeferenciades de mapes a partir de bases de dades SIG (sistema
d’informació geogràfica). Per poder utilitzar aquestes dades necessitarem un programa de representació geogràfica que pugui connectar-se als
diversos servidors i obtenir-ne les dades. El QGIS és, avui dia, el programa més estès i recomanat, perquè està disponible per a tots els sistemes
operatius, és gratuït i de codi lliure (https://www.qgis.org/ca/). Per poder-lo emprar de manera reeixida necessitarem una formació mínima, ja
que el seu ús requereix més coneixements que els processadors de text o
els fulls de càlcul, així com estar familiaritzat amb els conceptes cartogràfics bàsics. El pas final és consultar els webs amb la cartografia oficial
corresponent al territori que hem treballat per saber com connectar-nos
al seu servidor i obtenir-ne les dades cartogràfiques:1
• Catalunya del Nord: Institut Géographique National (https://
www.ign.fr).
• Catalunya: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (https://
www.icgc.cat).
• Andorra: Àrea de Cartografia del Govern d’Andorra (https://www.
cartografia.ad).
• Franja d’Aragó: Instituto Geográfico de Aragón (https://www.
aragon.es/-/instituto-geografico-de-aragon-igear).
• País Valencià: Institut Cartogràfic Valencià (http://icv.gva.es/va/).
• Illes Balears: Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (http://www.caib.es/sites/sitibsa/ca/).
• L’Alguer: Instituto Geografico Militare (https://www.igmi.org).
Per obtenir les coordenades dels llocs podem emprar qualsevol visor
cartogràfic que ens ofereixen les entitats esmentades, o també el que
ofereix Google Maps (https://www.google.com/maps), que ens propor1 En el cas dels territoris dins de l’Estat espanyol també es pot consultar l’Insituto
Geográfico Nacional (http://www.ign.es).
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ciona els dos tipus de coordenades: en graus decimals (GD) i en graus,
minuts i segons (GMS).
En seleccionar un punt al mapa ens apareix una finestra amb les coordenades GD. En aquest cas són 39.042483, -0.299897.

I si cliquem sobre aquestes coordenades ens proporciona els dos sistemes de coordenades: 39.042483, -0.299897; i 39°02'32.9"N 0°17'59.6"E.
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7 Llista de noms: redacció d’articles
Mar Batlle i Òscar Bagur
Cada element de la llista de noms propis s’anomena article. És recomanable que hi hagi tants articles com entitats recollides i que apareguin
ordenats alfabèticament, ja que d’aquesta manera se’n facilita la consulta.
Si convé relacionar dos noms, s’emprarà la remissió d’un article a l’altre.
És recomanable posar a l’apèndix les agrupacions de nom per categories i
no dins de la llista de noms, com s’ha fet tradicionalment. Alguns autors
marquen amb un asterisc els noms pretèrits, però si tots els noms vius
porten la transcripció fonètica, esdevé innecessari.

7.1 Elements i estructura
Un article consta dels elements següents:
(a) L’entrada. Correspon a un topònim, un cognom o un renom (inclosos els sobrenoms, els malnoms i els pseudònims).
Gaia, la cabana del

(b) La transcripció fonètica. Si l’entrada correspon a un nom viu, s’hi
afegeix la transcripció fonètica; altrament s’entendrà que és un
nom pretèrit. Alguns reculls només indiquen la transcripció dels
topònims i renoms vius, però és aconsellable també indicar la dels
cognoms vius.
Gaia, la cabana del

[ɫa kaˈβana ɫ ˈɣajɒ]

(c) El comentari. És el text que s’afegeix a l’article per contextualitzar
el nom descrivint el lloc designat, explicant alguna anècdota que
motiva el nom o bé destacant-ne algun aspecte lingüístic.
Gaia, la cabana del [ɫa kaˈβana ɫ ˈɣajɒ]
És al terme de Senan. Als capbreus de 1692, 1717 i 1714 serveix per especificar els límits del terme de l’Espluga Calba. Segons la primera
citació, Joan Valls va morir, contagiat per la pesta, en l’esmentada cabana i hi va ser enterrat. L’ hi devien confinar per tal d’evitar la pro-
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pagació de l’epidèmia. En la part que continua del document s’especifica que en aquell moment es va acabar el contagi.

(d) La remissió. És la indicació amb què es remet d’un article a un altre
article (o articles). Serveix per relacionar dos o més articles entre si.
(e) Els extractes documentals. Són el conjunt de citacions i de referències bibliogràfiques on s’ha trobat documentat el nom.
Gaia, la cabana del [ɫa kaˈβana ɫ ˈɣajɒ]
És al terme de Senan. Als capbreus de 1692, 1717 i 1714 serveix per especificar els límits del terme de l’Espluga Calba. Segons la primera
citació, Joan Valls va morir, contagiat per la pesta, en l’esmentada cabana i hi va ser enterrat. L’ hi devien confinar per tal d’evitar la propagació de l’epidèmia. En la part que continua del document s’especifica que en aquell moment es va acabar el contagi.
«morí, del contaigi, a l’era d’en Gaia, a la cabana» (1650, Òbits,
f. 4v); «en la partida de la Coma d’Aygües Vives y discorre per un
collet fins a la cabana de Pere Joan Gaya» (1692, Capbr., f. 13v);
«discorre per un collet fins a la cabana de Pere Joan Gaya, […]
que és ya del terme de Sanant» (1717, Capbr., f. 4r); «la cabana de
Ramon Gaya, que antes era d’Antoni París, que és del terme de
Sanant» (1765, Capbr., f. 7r).

(f) Les coordenades geogràfiques. En el cas dels topònims, vius o pretèrits, si es vol es poden indicar les coordenades geogràfiques al
final de tota la informació. Hi ha diverses maneres de fer-ho; com
veurem més endavant. Caldrà triar-ne una i emprar-la exclusivament en el treball.
Gaia, la cabana del [ɫa kaˈβana ɫ ˈɣajɒ] (41.500000, 1.033300)
És al terme de Senan. Als capbreus de 1692, 1717 i 1714 serveix per especificar els límits del terme de l’Espluga Calba. Segons la primera
citació, Joan Valls va morir, contagiat per la pesta, en l’esmentada cabana i hi va ser enterrat. L’ hi devien confinar per tal d’evitar la propagació de l’epidèmia. En la part que continua del document s’especifica que en aquell moment es va acabar el contagi.
«morí, del contaigi, a l’era d’en Gaia, a la cabana» (1650, Òbits,
f. 4v); «en la partida de la Coma d’Aygües Vives y discorre per un
collet fins a la cabana de Pere Joan Gaya» (1692, Capbr., f. 13v);
«discorre per un collet fins a la cabana de Pere Joan Gaya, […]
que és ya del terme de Sanant» (1717, Capbr., f. 4r); «la cabana de

98

Elements i estructura

Ramon Gaya, que antes era d’Antoni París, que és del terme de
Sanant» (1765, Capbr., f. 7r).

L’entrada
Cada nom recollit tindrà una entrada pròpia, que es compondrà en lletra
negreta perquè quedi ben destacada. Els noms que habitualment s’emprin amb el terme genèric precedit de l’article, han d’anar acompanyats
de l’article corresponent. Pot passar que en la documentació antiga aparegui l’article salat i que, d’acord amb l’evolució pròpia de la llengua, posteriorment aparegui l’article literari. Caldrà, doncs, respectar la forma
documentada en cada cas.
Alegret
Renom. Com a cognom, s’ha trobat a Gratallops el 1985.
«Joseph Peiri Alegret» (1846, Recana., f. 3v).
Alegret, ca l’
Encara que el renom hagi desaparegut de la vila, hi ha record de la casa,
al costat de l’ajuntament, tocant al carrer del Forn. No se l’anomena gaire sovint.
«En 1798 […] el horno del Común […] ocupaba […] lo que actualmente
ocupa la casa de José Peiri (Alegret)» (Crònica, p. 140); «debajo del
campanario donde está construida la casa de José Peiri (Alegret)»
(Crònica, p. 63); «el horno dicho de Abajo que ocupaba el lugar donde
se halla […] sentada la casa de José Peiri (Alegret)» (Crònica, p. 254).
Comes, lo barranc de les [ɫo βaˈraŋ de ɫes ˈkomes]
Comença poc més avall del coll de les Marrades, recorre cap a dos quilòmetres en direcció sud, fa un desnivell d’uns 160 m i s’ajunta amb el riu
de Cortiella a la Creueta, davant de la Devesa.
Cornador
Cognom.
«donamus vobis Raymundo Cornador» (1370, Medinaceli, doc. 594);
«los Cornadors donaren al Pedrol» (1498, Medinaceli, doc. 601); «a
Guillem Cornador, Joan Cornador, germans […] tots habitans del Mas
Cornador del terme de Porrera [acte rebut el 21 de maig 1394]» (1669,
Capb., f. 141v).
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Manco del Bosc
Sobrenom.
«eran: José Compte (a) Manco del Bosc, […] todos de Porrera» (1828,
Lliure poble, p. 65).
Quarterades, les
Partida de terra.
«Per un tros de terra dit les Corterades […] en la partida dita les
Corterades» (1669, Capb., f. 66); «pesa de terra de bosch y botja dita las
Corteradas a la part solana junt ab lo barranch […] y partida Riuavall»
(1759, Prot. 1761, f. 238); «a la partida de les Quarterades» (1774, Capb.,
f. 45v).
Rosa Barberà, ca la
Al carrer de Secares.

[ˈka ɫa ˈrɔzɛ βaɾβeˈɾa]

Si un nom es documenta indistintament amb un qualificatiu o sense,
la part que no sempre es documenta es posa entre parèntesis.
Pepo del Forn (de la Plaça)
Sobrenom.
«Pepo del Forn de la Plaza» (1806, Crònica, sepulturas, p. 69); «fueron
nombrados secuestradores de los mismos [sus bienes] primero,
Francisco Pascó y Ramon Ardevol del Frare y despues Francisco
Asens y Peirí y Bautista Asens (a) del Bepo del Forn» (1823, Lliure
poble, p. 64); «y Bautista Asens (a) del Pepo del Forn los condugeron
el 23 a Reus y el 24 a Tarragona» (1828, Lliure poble, p. 65).
Creu (Grossa), lo camí de la [ɫo kaˈmi ðe ɫa kɾɛw ˈγɾɔsɒ]
Malgrat que la darrera notícia documental que tenim d’aquesta via de
comunicació és de 1765, els informadors actuals entenen que el camí i la
costa de la Creu són el mateix, i l’ubiquen pujant des del principi de l’actual carretera de Maldà, darrere de la fàbrica, fins a la Creu Grossa, passant
per la bassa Vella. Se’n conserva el traçat, però és pràcticament intransitable. Com que tothom sap que la Creu és la Creu Grossa, sovint s’omet
l’adjectiu quan hom s’hi refereix.
«vico de la Creu» (1510, Capbr., f. 19r); «a la partida de la Coma d’en
Marco, […] a ponent […] ab lo camí de la Creu Grosa» (1633, Capbr.,
f. 29r); «a sol ixent, […] ab las heras, […] a ponent ab lo camí qui
va a la Creu Grosa» (1669, Capbr., f. 106r); «partida del Camí de la
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Creu; […] a ponent ab dit camí, […] a tremuntana ab terras de la Vila»
(1717, Capbr., f. 114v); «lo camí que va a la Creu Grossa» (1765, Capbr.,
f. 200r).
Devesa (del Senyor Comanador), lo camí de la
[ɫo kaˈmi ðe ɫa ðeˈβɛzɒ]

S’agafa a la pista anant cap a Vinaixa, al canvi de rasant, a la dreta. També s’usa el nom en plural: el camí de les Deveses.
«lo camí que va a la Devesa del Senyor Comanador, a mitgdia ab lo
vesant de la dita Devesa» (1765, Capbr., f. 214r); «el camino de la
Debesa» (Apeo, f. 29r); «camino Devesa» (1942, Repartiment, f. 64v);
«camino Devesa, partida […]: Aubareda» (1945, Amillar., f. 74v).

També pot passar que una entitat s’esmenti indistintament amb un terme genèric i sense. En aquest cas es recolliran les dues opcions a l’entrada.
Baladurat, o el bac de Baladurat
Lloc desconegut de can Vilar situat cap a la ribera Ampla.
«loco dicto Baladurat» (1633, Capb. 2, f. 74v); «pièce de terre […]
appellée de Baladuras» (1751, Capb. 7, f. 49r); «lo Bach de Baladura»
(1787, Estimes, f. 54r).
Pardal, lo, o la parada del Pardal
Havia pertangut a cal Pardal.

[ɫu pəɾˈðaɫ] / [ɫə pəˈɾaðə ðəɫ pəɾˈðaɫ]

De vegades s’utilitzen dos termes genèrics diferents però amb un sentit
molt proper per referir-se a una mateixa entitat. I en aquest cas ambdues
denominacions es recullen a l’entrada.
Pla de l’Avenc, lo bassot del, o lo pantà del Pla de l’Avenc
[ɫo βaˈsɔd deɫ ˈpɫa ðe ɫaˈvɛŋ] / [ɫo panˈtano ðeɫ ˈpɫa ðe ɫaˈvɛŋ]

Al pla de l’Avenc, a la propietat del mas d’en Pellisser. Aprofitant una gran
llosanca, s’hi va construir un mur de banda a banda del barranc; s’hi acumulava una gran quantitat d’aigua, quan plovia, per a ús del ramat.

Altres vegades, una entitat pot tenir alguna petita variació en la denominació, generalment relacionada amb el gènere i el nombre del nom.
Una opció és indicar la variació en l’entrada.
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Plana Comuna, la, o la Plana del Comú
«Pieza de tierra de […] viña vieja sita en la Plana Comuna»; «viña de
unos 25 años sita en la Plana Comuna» (Capb. 2, f. 89v); «partida del
Llepasa […] a llevant en la Plana del Comú, a ponent en lo barranch
del Riu de Llastres» (1763, Repart., f. 41r).
Comuna, la séquia, o la séquia del Comú
Hi ha record d’una séquia que agafava l’aigua a la Peixera i la portava a la
Fàbrica. Hi ha un parell de basses. Tot plegat fa pensar que es tractava del
molí de Ca l’Amorós; però no ho sap ningú amb exactitud.
«devan la basa de Cortiella que afronta ab la sèquia del Comú» (1460,
Crònica, escriptura de concòrdia, p. 95); «en la partida de la Horta
Damunt […] a solixent ab la sèquia comuna» (1669, Capb., f. 21);
«partida dita lo Torrent de Pradell […] a mitjorn ab la sèquia comuna»
(1669, Capb., f. 104).
Horts, lo camí dels, o lo camí de les Hortes
[ɫo kaˈmi ðe ɫez ˈɔɾtes]

[ɫo kaˈmi ðeɫz ˈɔɾs] /

És tocant a les Deveses: el camí de les Deveses tira cap dalt, en direcció
cap al sud, i el dels Horts fondo avall, cap als Omellons. Tots dos tenen
un primer tram comú, que surt de la carretera de Vinaixa, poc després
de sortir del poble, a mà dreta. La forma documentada predominant és
el masculí plural, el camí dels Horts, però el mateix nom també hi és en femení, tant singular com plural (Horta i Hortes). Actualment la darrera és
la més habitual: el camí de les Hortes. Si bé un hort és un tros de terra no
gaire extens, on es conreen verdures, llegums i arbres fruiters, una horta
generalment és de més gran extensió.
«a migjorn ab lo torrent […], a tramuntana ab lo camí dels Horts»
(1574, Capbr., f. 89v); «lo camí que va a les Hortes» (1607, Capbr.,
f. 267v); «lo camí dels Horts» (1765, Capbr., f. 65v); «Coll del Molí,
[…] por norte con el camino de los Huertos» (Apeo, f. 34r); «camino
dels Horts», «camino de l’Horta» (1942, Repartiment, f. 133r i 182r);
«Calvari, […] mediodía, camino dels Horts; […] norte, camino viejo.»
(1945, Amillar., f. 36r).
Bagà, el, o el Mestre de Bagà
Sobrenom.
«Banet Vallespinosa, Mestre de Miñons, dit Bagà» (1846, RC, p. 27);
«y Vallespinosa conegut per lo Mestre de Bagà, cosí del pare» (1884,
LHV, 65).
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Costeta, lo carrer de la, o lo carrer de la Costereta
[ɫo kaˈre ðe ɫa kosˈtɛtɒ] / [ɫo kaˈre ðe ɫa kosteˈɾɛtɒ]

Hi havia un carreret que baixava de cal Xutxa fins a cal Bota, tan estret
que si s’hi trobaven dues persones no podien passar. El de cal Bota se’n
va fer amo, el va tancar i hi feia corral. Pot ser que aquesta citació aŀludeixi a aquest passadís.
«calle de la Costereta, […] por la izquierda la abadía» (Apeo, f. 62v);
«calle de Santa María, […] por la derecha la Costeta, […] por frente
con la Plazeta y por norte con el cementerio Biejo.» (Apeo, f. 77r).
Petxerina, la, o la Petxerineta [ɫə pətʃəˈɾinə] / [ɫə pətʃəɾiˈnɛtə]
Partida de terra a l’extrem oriental del terme, a la vora esquerra del Gaià.
Limita amb la carretera de Barcelona, la partida de la Cabana i el terme
d’Altafulla. De grafia dubtosa, potser Patxarina; també podria procedir
d’un renom de pescadors i s’hauria d’escriure la Peixerina. Ningú no coneix l’origen del nom.
«Pecherina» (1943–1949, Censo agrícola, 8).

I una altra opció és fer l’entrada amb la forma més documentada o usada i explicar-ne la variació en els comentaris.
Badies [baˈðies]
En un mateix document (Capbreu 1765) apareix la mateixa persona, Gabriel Badia, amb el cognom en singular (Badia) i en plural (Badies). Passa
el mateix amb la Rosa Poca i Badies, que apareix amb el cognom en singular a Confirm. 1797 (f. 316r). Majoritàriament la grafia anotada és Badias.
«Gabriel Badia» (1765, Capbr., f. 165v); «Maria, […] Badias, filla […] de
Gabriel Badias, pastor d’ovellas, y de Magina Badias y Corbella» (1773,
Bapt., f. 9v); «Rosa Poca y Badias» (1773, Bapt., f. 102v); «Defuncions:
Palmira Badies i Bergadà» (1990, Llort 1993, 52).
Cintet, cal [ˈkaɫ sinˈtɛt]
És una casa del carrer de Sant Josep. També se la coneix amb el nom en
femení i per cal Serafí.

A vegades es pot fer difícil saber si ens trobem amb una descripció o
bé un nom propi. En aquests casos es pot recollir la possible denominació en una entrada i indicar-hi el dubte. Per exemple:
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Davall l’Aigüera de la Bassa
Sembla que designa una partida que només apareix en un document.
«a la partida Davall l’Aygüera de la Vassa, […] a mitgdia ab lo camí de
Fulleda, […] a tremuntana ab l’aygüera de la vassa» (Capbr. 1692, 83v).

Indicació de la tipologia de l’entitat
Encara que a casa nostra no n’hi ha tradició, s’hi podria afegir, entre l’entrada i la transcripció fonètica, la tipologia de cada entitat designada per
mitjà de les abreviatures. Les més habituals són:
Antroponímia
al.
antr.
casa
cogn.
pren.

Àlies, pseudònim, renom, malnom.
Antropònim, quan no es pugui determinar si és prenom
o cognom.
Nom de casa.
Cognom.
Prenom.

Toponímia 1
barri
com.
curs fluv.
diss.
edif.
edif. hist.
hidr.
hod.
indr.
indús.
lit.

Barri, sector urbà.
Comunicacions (port, aeroport, túnel…).
Curs fluvial (riu, riera, torrent…).
Veïnat disseminat.
Edificació aïllada (mas, casa, cabana…).
Edificació històrica (castell, muralla, necròpolis, talaia,
monument…).
Element hidrogràfic (estany, font, saltant, cala, pantà…).
Camí, via i espai públic (carrer, plaça, camí, carretera,
autopista, túnel, pont, passareŀla, línia de ferrocarril,
etc.).
Llocs i indrets (partida, era, devesa, bosc…).
Indústria (fàbrica, farinera, molí, fusteria…).
Toponímia litoral (cap, punta…).

1 Llista d’abreviatures que s’usen al Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya (Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans /
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2009), https://www.icgc.cat/content/
download/16123/49635/version/1/file/abreviatures.pdf.
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nucli
orogr.
serv.

Nucli de població (poble, llogaret…).s
Element orogràfic (coll, pla, vall, serra, cim, puig,
turó…).
Serveis (ajuntament, església, botiga, cementiri, presó,
escola, hospital, cine…).

Cisco de la Càndia, cal edif. [ˈkaɫ ˈsisko ðe ɫa ˈkandiɒ]
Era al carrer de Montblanc, al costat de cal Negret.
Fabregat cogn. [faβɾeˈɣat]
També es documenta a Gratallops el 1809 i a Alforja el 1827.
«Juan Fabregat Sanclement» (Òbits 1925, f. 68); «Florencia Fabregat
Perpiñá» (1945, Amill., f. 40).
Marieta del Po, la al. [ɫa maɾiˈɛtɛ ðeɫ ˈpo]
N’hi ha un record vague, mig esvaït.
«María Peiri, conocida por la Marieta del Pó» (Crónica, supersticiones,
p. 165).

La transcripció fonètica
Tots els noms vius han d’anar acompanyats de la transcripció fonètica,
que indica la pronunciació que els parlants fan d’un nom determinat. Per
saber-ne més sobre la transcripció fonètica dels noms vegeu el capítol 8.
La transcripció es fa d’acord amb l’alfabet fonètic internacional (AFI), se
situa al costat dret de l’entrada i es compon en lletra rodona regular. En
el cas que hi hagi més d’una transcripció possible, van separades per una
barra inclinada entre espais, i es posa en primer lloc la més habitual. Si
les diferents transcripcions fonètiques són massa llargues, poden ocupar,
totalment o parcialment, la línia inferior a l’entrada.
Pereroles, les [ɫes peɾeˈɾɔɫes] / [ɫes peseˈɾɔɫes]
És una partida de terra a l’extrem de ponent del terme, a molt poca distància del terme de Gratallops, al NE d’aquella vila veïna. Entre el collet
del Pere Joan i el mas d’en Claret.
«tota serra avall sempre aÿguavessant fins al baixest de les Pereroles
en vista del moli de Gratallops» (1774, Capb., f. 16v); «Pererola» (1846,
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Recana., f. 65r); «Pereroles» (1926, Mapa); «Pererolas» (1945, Amill.,
f. 54, 103, 108, 136 i 147).
Obi, lo camí de l’ [ɫu kəˈmi ðə ˈɫowβit] / [ˈɫoβit] / [ˈɫowβi] / [ˈɫɔβi]
És carreter. Arrenca del camí Travesser (antigament dit de Tortosa) i fa
de límit entre la partida de les Fonts i la del Bassal. Una vegada travessada la via, passa pel mas de la Cansalada Vell i el de Montseny; aleshores, també se’n diu camí dels Morts i camí de l’Albiol. Puja paraŀlel al camí
del Bassal, que queda a llevant seu. Ja dintre el terme de la Selva, s’uneix
amb el camí de la Selva.
Macip [maˈsip]
Un llinatge que es conserva. El cognom s’ha vist a Torroja el 1319; a Cornudella, el 1378; a Gratallops, el 1481; a Pradell, el 1511; a Alforja, el 1553, i
a Poboleda, el 1711.
«afrontan ab en Bonanat Macip» (1460, Crònica, escriptura de
concòrdia, p. 96); «et Pere Macip» (1499, Medinaceli, doc. 601); «Juan
Masip Figuerola» (1945, Amill., f. 44).
Daniel de Móra, lo [ɫo ðaniˈɛɫ de ˈmoɾɛ]
Sobrenom. Havia estat un veí molt conegut, del carrer de la Carrerada,
procedent de Móra d’Ebre.

El comentari
El comentari és el text que l’autor afegeix per situar geogràficament i històrica l’entrada. És on es descriu sumàriament el lloc designat pel nom. Si
es caracteritza per algun aspecte destacable, com el color predominant,
el tipus de conreu o de vegetació, etc., s’indica. En el cas de les partides
de terra, els límits de les quals acostumen a ser vaciŀlants, és interessant
d’especificar quines partides hi ha a l’entorn.
S’hi poden explicar resumidament anècdotes i fets reals, pintorescos
o curiosos relacionats amb l’entitat (lloc o persona) designada pel nom,
especialment quan aquests són precisament l’origen del nom.
També s’hi inclouen comentaris de tipus lingüístic per indicar algun
tret dialectal de pronúncia, de lèxic, etc. Si l’ús d’algun element (article,
preposició) és fluctuant, es fa notar. Si es té informació sòlida sobre l’etimologia del nom, també es pot comentar.
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Borra, lo serret de la [ɫo seˈrɛd de ɫa ˈβorɛ]
És al terme d’Alforja, a Cortiella, amb propietaris de Porrera, a la careneta de per allà a les Comes d’en Lluís. Ja el va anotar Jassans, al recull
d’Alforja, amb el genèric en plural. A Porrera, borra és equivalent a ‘molsa’, la molsa que s’aferra a les roques. No hem sabut trobar que cap dialectòleg hagi recollit borra amb aquest sentit. Jassans també va comentar aquesta particularitat nominativa. En canvi, anomenen molsa la que
flota damunt l’aigua. També diuen borra en lloc de molsa a la Serra d’Almos (Olga Cubells, Els parlars de la Ribera d’Ebre) i a Falset. Igualment
a la vila d’Alforja, emplaçada al Camp, lluny de Cortiella, tots els meus
amics de mitjana edat utilitzen només la paraula borra.
Bassa, el comellar de la [əɫ kuməˈʎa ðə ɫə ˈβasə]
A la partida de Mas de Maneguet. Tot hi era roca i, quan plovia, s’hi embassava l’aigua.
Bellac
La presència d’aquest cognom es concentra en una cinquantena d’anys
del segle xiv. Les anotacions amb el prenom Jaume són les més abundants. Només hi ha un Gueralda com a prenom femení. L’ortografia vaciŀla entre Baylach, Baylachs, Bellach, Beylach, Beyllach i, en femení, Beylacha.
Considerem que Beydarch obeeix a una desviació de l’escrivà.
«Petrus Beylach iuratus castri de Tamarito» (1332, MN1, f. 8v);
«Gueralda de Beylacha castri de Tamarito» (1332, MN1, f. 12v); «fa
Pere Baylachs» (1521, MN6, f. 68v, indica que és còpia d’un manuscrit
de 1351); «Jacobus Beylach confrontatur cum hospicio» (1368, MN2,
f. 28); «Jacobus Beylac frater Berengarii Beylach» (1373, MN3, f. 1, 29v);
«Berengarius Beylach presbiter comensalis Terracone» (1373, MN3, f. 1
i 37); «Elicsendis uxor quondam Jacobi Bellach» (1373, MN3, f. 1, 43 i
46); «Guilelmus Beylach presbiter» (1381, MN4, paper solt); «Hospicio
cum suo ovili quod fuit Berengarii Bellach» (1385, MN5, f. 84).
Bosiga, la [ɫa βuˈziɣə]
Peça de terra entre can Vilar i el Terrat on hi va haver una vinya. Aquesta forma antiga, que correspon al català modern boïga, coincideix amb
l’occità bosiga ‘erm’, encara viu. Coromines ofereix més exemples de bosigues a la Catalunya del Nord (DECat, vol. 2, p. 45).
Corrible, lo carrer, o lo camí Corrible
Els corredors o corribles eren els vials que resseguien la muralla per dins.
Segons una de les citacions, el carrer Corrible és el que més endavant
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s’anomenaria del Portal. A Bellpuig, per exemple, trobem los Corribles i a
Fulleda, el carrer Corrible (Arbós 2003, 64).
«la Coma de la Torta […] a migjorn ab lo camí Corrible» (1574, Capbr.,
f. 6v); «lo carrer Corrible, […] a tramuntana ab la plaça del Pou» (1574,
Capbr., f. 16v); «al carrer Nou, […] prop lo portal anomenat de Santa
Maria, […] a migjorn ab lo carrer corrible que va al Portal» (1574,
Capbr., f. 29r); «lo carrer Corrible, […] a tremuntana ab lo dit castell»
(1607, Capbr., f. 356r).

La remissió
Les remissions són les indicacions amb què es remet el lector a una altra
part del recull. Serveixen per relacionar dos articles o més, que poden
referir-se a una mateixa entitat o a diverses.
Remissions a una mateixa entitat: noms diferents d’una mateixa entitat
És habitual que els masos, les partides, els carrers, etc. hagin canviat de
nom al llarg del temps o que convisquin diverses denominacions. Perquè aquesta multiplicitat de noms per a una mateixa entitat quedi ben
reflectida en el recull, els autors recorren a les remissions internes. La documentació es pot posar tota en un dels articles o bé acompanyar cada
article de la seva documentació, especialment si és molt abundant. La
remissió es posa a l’inici del comentari. S’empra supra i infra per indicar
que els noms que acompanyen estan inclosos en la llista de noms. L’esquema general seria el següent:
Nom1 [transcripció fonètica] (nom més estès o conegut)
Conegut també com a Nom3 (infra) i antigament com a Nom2 (infra).

O bé:
Nom1 [transcripció fonètica]
Conegut antigament com a Nom2 (infra) (especificar-ne la data, si és possible).
«extractes Nom1»
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Nom2
Nom que també ha rebut Nom1 (supra) (especificar-ne la data, si és possible).
«extractes Nom2»
Nom3 [transcripció fonètica]
Nom que també rep Nom1 (supra).
«extractes Nom3»

Si els extractes de Nom2 i Nom3 són els mateixos que els de Nom1, es
pot prescindir de posar-los a cada entrada i recollir-los tots a Nom1.
Bernat, cal [ˈkaɫ βeɾˈnat]
Nom que també rep ca les Viudes (infra).
Viudes, ca les [ˈka ɫez ˈviwðes]
Al carrer del Centre, enfront del carrer de l’Escola. És un casal d’unes
dimensions considerables. Es diu que n’arrenca un túnel que va per sota
d’altres cases i puja fins a l’ermita. Un dels nostres comunicants recorda
haver sentit dir que havia estat cal Bernat (supra), cosa que pot confirmar
el document que aportem.
«Figuerola de las Viudas, antes Bernat» (1770, Crònica, fechas que
marcan los portales de algunas casas, p. 78).
Batlle Vell, can [kam ˈbaʎʎə ˈβe̙ʎ]
Mas restaurat a l’oest del terme. S’iŀlustra la presència del nom a partir del
segle xviii. Probablement relacionat amb Josep Paraire, batlle el 1682 i
propietari del mas (AT Registres). El 1777 era de «Francisco Guittard» i
el 1828 encara pertanyia a la família Guitard de Palaldà. Va passar a Julià
Trescases i després als Baudieres (Mat. Cad.).
«Badvell» (s. xviii, Mapa Cassini); «lo mas paraire dit del Balle Veil»
(1777, Església, f. 76r); «Mas Baille Beill» (1911, AT Escola); «Mas
Batlle Vell» (2003, Mapa IGN).
Guitard, el mas d’en
Nom que també rebé can Batlle Vell (supra).
«Mas Guitard» (1823, Cad., f. 91v).
Cercenedes, el molí de [əɫ muˈɫi ðə səsəˈnɛðəs]
Edificació que es troba al carrer de França, a tocar del cementiri i sobre
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la riera d’Osor. Pretèritament, se l’havia anomenat molí de la Mata (infra),
de Mirapeus (infra) i d’en Vila (infra).
«Molí d’en Vila vuy d’en Sarsanedas» (1746, LB, f. 23r); «Torrent
anomenat de mirapeus, prop del molí d’en Vila» (1804, FN, f. 65v);
«Molí de Sarsanedas» (1785, Cad., f. 43r); «Molí del mas Sarsanedas»
(1855, Hip., f. 55r); «Juan Bertrana y Company moliner de Sarsanedas»
(1925, LB, f. 22r); «Molino de Sarsanedas» (1930, Pad., f. 98v); «casa
denominada Molino de Sarsanedas» (1933, LB, f. 76r).
Mata, el molí de la
Un altre nom antic del molí de Cercenedes (supra) i, antigament, d’en Vila
o de Mirapeus. Desconeixem les raons d’aquest nom per al molí però creiem que devia tractar-se d’una forma medieval, ja que la família Mata, al
segle xiv, conjuntament amb la família Romegueres, tenia algun molí
arrendat a na Sibiŀla de Saga, a Osor; és possible que la documentació del
segle xviii faci referència a aquesta realitat de segles anteriors.
«Un hort de terra situat en dita Parra de Ozor y en lo lloch anomenat
Mirapeus […]. Afronta a solixent part ab la riera de Ozor y part ab lo
Molí de la Mata anomenat d’en Vila» (1731, Llev., f. 56r).
Mirapeus, el molí de
Nom pretèrit del molí de Cercenedes (supra). També se l’havia conegut
com a molí de la Mata o d’en Vila. El nom prové del torrent homònim.
«Molí de Mirapeus» (1421, Cop., f. 34r); «Molenduy de Mirapeus»
i «Molenduy de Mirapeo» (1446, Capb., f. 26r); «Molí d’en Vila
antiguament de Mirapeus» (1731, Llev., f. 24v); «dit mas Ripoll és del
Districte del Molí de Mirapeus» (1792, Llev., f. 61r).
Vila, molí d’en (o de la)
Antic nom del molí de Cercenedes (supra). També se l’havia anomenat
molí de la Mata i de Mirapeus. Gràficament, es produeix la pèrdua de l’article personal que precedeix l’específic, que, de vegades, se substitueix
pel definit la, a causa que amb el temps es va perdent consciència que
el nom del molí provenia del llinatge del propietari i es considera que es
refereix al nom comú sinònim de població —es localitza a tocar de les cases del carrer de França—, cosa que explica la forma en castellà, molino
de la Villa, de 1871.
«Molí d’en Vila» (1703, LB, f. 51r); «Molí d’en Vila antigament de
Mirapeus» i «Molí de la Mata dit d’en Vila» (1731, Llev., f. 47v);
«molí d’en Vila vuy d’en Sarsanedas» (1746, LB, f. 39r); «molí de Vila
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antigament de Mirapeu» (1754, Escrip., f. 19r); «Lo Molí d’en Vila situat
a la immediació de Osor, de Benet Sarsanedas y Rajol» (1792, Llev.,
f. 18v); «Lo molí d’en Vila» (1800, FN, f. 41r); «el Molino arinero dicho
den Vila» (1801, Hip., f. 64v); «lo molí de la Vila» (1830, FN, f. 44r);
«Molí de Vila» (1861, LA, f. 87r); «Molino de la Villa» (1871, LA, f. 76r).

Alguns autors també utilitzen les remissions per remetre d’una grafia
no normativa o arcaica a l’entrada estandarditzada del nom.
Albaida, s’
Masia del terme des Mercadal (Menorca).
Cofí
Cognom que actualment porta una família de Reiners que posseeix terres a Tellet. Cofí és un topònim i antropònim de l’Alta Garrotxa, localitzat a Sadernes el 1640 («Madelena Cofi») i a Sant Llorenç de Cerdans el
1704 (AssoCG).
«Cuffi» (1931, Cens., f. 65r).
Cufí
Grafia antiga del cognom Cofí (supra).
Ubaida, s’
Grafia antiga de s’Albaida (supra).

Remissions a entitats diferents
Per indicar que una entitat manté algun tipus de relació amb una altra
entitat la remissió s’ha d’indicar amb v. t. (‘vegeu també’). Els extractes
dels articles han de ser diferents.
(a) Topònims. L’esquema de l’estructura de l’entrada seria el següent:
Topònim1 [fonètica]
Comentari.
V. t. Topònim2.
«extractes Topònim1»
Topònim2 [fonètica]
Comentari.
V. t. Topònim1.
«extractes Topònim2»
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Vegem-ne uns exemples:
Roca Sabella, el serrat
Serrat que es localitza vers els masos el Boscà i la Rovira, prop dels límits municipals entre Osor i Susqueda. La presència de la roca Sabella
motiva el nom. La grafia de la documentació antiga indica la pronúncia
ioditzant d’abella.
V. t. Sabella, roca.
«Dit serrat de roca saveya» (1833, FN, f. 48v); «hasta roca saveya
siguiendo dicha sierra de roca Saveya a la casa del manso Rubira»
(1861, CB, f. 34r).
Sabella, la roca [ɫə ˈrokə səˈβɛjə]
Roca foradada que es localitza entre els masos la Rovira, el Boscà i la
Coma, a la banda més occidental d’Osor, sembla que en terme municipal
de Susqueda però parròquia de Sant Pere d’Osor.
V. t. Roca Sabella, serrat.
«Roca del Abey» (1731, Llev., f. 31r); «roca Saveya» (1833, FN, f. 44v);
«roca sabeya siguiendo dicha sierra de roca saveya subiendo a casa del
manso Ruvira» (1861, CB, f. 21r).
Ca Grossos, lo garrofer de [ɫu ɣəruˈfe ðə ˈka ˈɣɾɔsus]
Al Bassal, entre la carretera de la Pobla i el torrent del Mas Blanc. Era de
ca Grossos.
V. t. Grossos, ca.
Grossos, ca [ˈka ˈɣɾɔsus]
Una casa molt antiga del carrer de la Costa.
V. t. Grossos, la vinya de, i Ca Grossos, lo garrofer de.
Grossos, la vinya de [ɫə viɲə ðə ˈka ˈɣɾɔsus]
Al mas de Mascaró. Era de ca Grossos.
V. t. Grossos, ca.
Cal Pigot, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə ˈkaɫ piˈɣɔt]
Veïna del mas de Segarra, i segurament segregada d’aquella hisenda. Era
de cal Pigot.
V. t. Pigot, cal.
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Pigot, cal [ˈkaɫ piˈɣɔt]
Una casa del raval de les Figueres.
V. t. Cal Pigot, la parada de.

(b) Antropònims i topònims. L’esquema de l’estructura de l’entrada
seria el següent:
Antropònim1 [fonètica]
Comentari.
V. t. Topònim2, Topònim3.
«extractes Antropònim1».
Topònim2
Comentari. S’ha d’incloure la referència al nom relacionat, Topònim3, indicant si es troba infra/supra en el recull.
V. t. Antropònim1.
«extractes Topònim2».
Topònim3

[fonètica]

Comentari. S’ha d’incloure la referència al nom relacionat, Topònim2, indicant si es troba infra/supra en el recull.
V. t. Antropònim1.
«extractes Topònim3».

Vegem-ne uns exemples:
Calvet [kəɫˈvɛt]
Llinatge antic que donà un notari, i nom a una masia. Actualment unes
deu famílies conserven aquest cognom.
V. t. Calvet, la masia.
«T[estes] […] et Bn. Calvet» (1306, LT, f. 98r); «affrontatur de una
parte cu[m] Calbet» (1571, MN, f. 128v); «Pere Joan Calvet de la vila de
Valls» (1635, Capb., f. 86v); «Miquel Valvet notari públich» (1680, MN,
f. 93v); «et Tharessa Calvet y Vergonyós» (1715, MN, f. 166v); «Maria
Calbet» (1905, PMV, f. 19r).
Calvet, la masia
V. t. Calvet.
«part ab masia Crusells y antes Calbet» (1750, Capb., f. 79v).
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Magí Espardenyer, lo [ɫu məjˈʒispˈəɾðəjˈɲe]
Renom de Magí Maduell i Peris, nat l’any 1891. Ens va ajudar quan vam
fer l’exploració toponímica del terme.
V. t. Magí Espardenyer, ca, i Magí Espardenyer, la vinya de.
Magí Espardenyer, ca
Al carrer de Sant Pere.

['ka məj'ʒis'pəɾðəj'ɲe]

V. t. Magí Espardenyer, lo.
Magí Espardenyer, la vinya de [ɫə viɲə ðə məj'ʒis'pəɾðəj'ɲe]
Al Bassal, entre la carretera de la Pobla i el torrent del Mas Blanc.
V. t. Magí Espardenyer, lo.

Els extractes documentals i les citacions bibliogràfiques
Els extractes documentals són el conjunt de citacions i de referències bibliogràfiques on s’ha trobat documentat el nom. El fragment on apareix
el nom s’ha de copiar textualment i si hi ha alguna part de la documentació que no s’ha pogut llegir bé, cal indicar-ho en el comentari. El fragment copiat ha de ser breu, però pot ser més ampli si el text ajuda a situar
el nom o aporta informació rellevant per a la interpretació.
La documentació de diverses èpoques es disposa cronològicament, començant pel text més antic i acabant per les formes més modernes. Si la
documentació és molt abundant, caldrà fer-ne una selecció per no tenir
articles excessivament llargs. La documentació restant sempre es pot posar en un apèndix documental si l’autor ho considera oportú. Si un nom
presenta diverses grafies o formes en la documentació recollida, caldrà
assegurar-se que la selecció de formes mostri aquesta variació.
L’extracte o citació literal on figura el nom propi es posa entre cometes
baixes (« »). Les parts omeses es marcaran amb punts suspensius entre
claudàtors […]. Les omissions inicials i finals de la citació no s’indicaran. Els diversos extractes documentals s’han de separar per punt i coma.
Exemples d’extractes documentals:
«testibus: […] Joan Basset» (1636, Matr., f. 5r); «Joan Basset, çabater, […]
de Valls, […] que, per ocasió de guerra, s’era recullit assí» (1636, Òbits,
f. 7v).
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«morí Ramon Verri, fadrí, pagès, natural de Ciutadilla, en cassa de Lorens Balçells» (1636, Òbits, f. 6r).
«de l’Espluga Calba, baronia de Vallbona. Dos àpoques de Francesch de
Fet y […] a favor del Reial Monestir de Vallbona» (1350, Índex vell, f. 95r).

Les referències de cada extracte es posaran entre parèntesis després
de la citació. Si l’extracte prové d’una font manuscrita, posarem, separats
per comes, l’any del document, la font documental i el foli en números
aràbics, seguit de l’abreviació r (‘recto’) o v (‘verso’), en rodona, si escauen. L’abreviació de l’obra es compon en lletra rodona si es tracta d’una
sigla o un manuscrit i en cursiva per als títols publicats.
«n’Adrouer» (1385, Consu., f. 5r i v); «Jph pla als Adroer» (1515, Fog., f. 361r).
«Pere Joan Baucells» (1677, Capbreu, f. 214r).

Si l’extracte prové de bibliografia impresa, primer hi posarem l’any del
document i la referència d’on es recull (autor any, pàgina).
«Capbreu del Mas Abat, abans Suradell» (1541, Nonó 2001, 418); «personalment a instància de Francesch Aluart, masover del mas Abat de dit
terme» (1692, Nonó 2001, 327).
«Ego Berengarius de Mazaneto dono […] mansum meum de Abeiars»
(1151, Mallorquí 2015, 107).

Si l’extracte prové d’una font d’hemeroteca, hi posarem el títol de la
capçalera o la seva abreviació, la data i la pàgina:
«Emilio Aymemí» (BOP, 2–9–1912, 56).
«Mas den Sirera, a la partida los Sots, rega de la mina den Vidal» (DR,
16–8–1859, 23).

Si l’extracte prové d’una font cartogràfica, hi posarem l’any i l’abreviació del mapa:
«Coll de Cabacés» (1919, PV).
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La representació gràfica
Quant a la transcripció de manuscrits i textos prenormatius, es farà seguint el sistema de representació gràfica diplomaticointerpretatiu,2 que
simplifica el sistema paleogràfic, fent els textos més assequibles, sense
haver d’intervenir-hi tant. El sistema diplomaticointerpretatiu es basa
en el respecte a les grafies antigues, i limita les intervencions als casos
següents:
• Regularització de l’ús de la v/u i de la i/j, excepte en els casos que
la distinció aporti informació de l’evolució històrica del nom.
• Puntuació, separació dels mots, regularització de majúscules i minúscules, accentuació gràfica i utilització de l’apòstrof i el guionet
d’acord amb la normativa actual. En el cas de l’accentuació haurem
de ser curosos i no restituir aquells accents o dièresis dels quals
no puguem estar segurs.
• Ús del punt volat per indicar les elisions que avui no tenen representació gràfica.
• Transcripció per ŀl de les ll del text que tenen aquesta grafia en català modern normatiu.
• Resolució de les abreviacions sense indicar-ho al text.
«un tros de terra boscosa de tinensa vuit vesanes poch mes o menos, que
es part y de pertinencias de major pessa de terra vulgarment anomenada
la Roureda llarga, de pertinencias de nostre Mas Pujol situat en lo terme
de dita Vila per part de la qual passa lo torrent dit dels Abauradors, que
afronta a sol hixent ab lo Camí de anar al Corral den taulés y altres parts,
a mitx dia en honor restant de mi dit Joseph, a ponent part ab dit torrent
dels Abauradors, y part ab la Carretera que va al dit Mas Pujol, y a tremontana ab terras del Mas Vidal» (1827, Trinx, 1-2).

A més, assenyalarem amb [iŀlegible] aquells fragments que no puguem
restituir, i posarem entre claudàtors les indicacions que considerem oportunes per comprendre millor el text o les restitucions de lletres en els casos de què estem totalment segurs.
2 Seguim els criteris exposats per Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre al capítol «L’edició de textos catalans moderns» de Models i criteris de l’edició de textos, coordinat per
Víctor Martínez-Gil (Barcelona: Editorial UOC, 2014).

116

L’estandardització dels noms

Les coordenades geogràfiques
Si l’autor ha pogut obtenir les coordenades geogràfiques dels topònims,
vius o pretèrits, es poden indicar després de la transcripció fonètica, seguint seguint el sistema de coordenades WSG84 (Sistema Geodèsic
Mundial) en graus decimals (DD) —41.957796, 0.521377—, en graus, minuts i segons (DMS) —41°57′28.1″N 0°31′17.0″E—, o en graus i minuts decimals (DDM) —41°57,47′N 0°31,28′E. Els graus s’indiquen amb el caràcter °.
Els minuts i els segons s’indiquen amb els caràcters ′ i ″, respectivament.
Bancells, el pla de [əɫ ˈpɫa ðə βənˈseʎs] (41°44′40.5″N 2°41′29.9″E)
Coromines el documenta el 1233 donant-te la mateixa localització: «L’ homònim [de Buscastell] situat a la Selva, va com afr. a. 1233, d’un lloc “in
plano de Bencellos, Mer. Breda […] alveo de Tordaria, circio via qui pergit S. P. de Martorello et vadit apud Falgàs et in boscho de Buzcastello”
(Cart. de Roca-rossa, § 156)» (1233, OnCat III, 150, s. v. Buscastell).
«totam illam petiam terre tinentia quatuor versanarum terre vocatam
Pla d’en Vancells, sittam sin parrochia de Fogas» (1764, Nonó 2001,
351).

7.2 L’estandardització dels noms
Els noms propis segueixen la normativa ortogràfica vigent, com la resta d’elements lingüístics del català. Per això, en les entrades dels reculls
onomàstics, siguin del tipus que siguin, s’ha d’emprar la forma normativa del nom propi. La forma normativa es fixa a partir de la pronúncia
local genuïna i d’acord amb l’ortografia i la morfologia normatives.3 Si la
forma normativa es desconeix, en l’entrada es reproduirà la forma documentada. En tot cas, s’ha de consultar sempre el nomenclàtor toponímic
oficial de l’àrea lingüística corresponent i si el topònim hi apareix, caldrà
emprar-lo amb la mateixa grafia. Les obres de referència són:

3 Cal recordar que, d’acord amb la nova Ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans,
els topònims són excepció de la supressió de diacrítics (Móra d’Ebre, torrent de l’Ós).
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• Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (Generalitat
de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans / Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya, 2009, segona edició).4
• Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord (Institut d’Estudis Catalans / Universitat de Perpinyà, 2007).5
• Corpus toponímic valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua /
Institut Cartogràfic Valencià, 2008),6 i Criteris per a la fixació de la
toponímia valenciana (Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2019).7
• Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (Universitat de les Illes
Balears / Institut d’Estudis Catalans, 2007).8
• Nomenclàtor d’Andorra (Govern d’Andorra, 2010).9
En la documentació antiga és habitual que els noms hi apareguin escrits amb una grafia prenormativa, és a dir, amb una ortografia anterior
a la normativa actual i amb vaciŀlacions gràfiques. Les variacions ortogràfiques més habituals que poden aparèixer en la documentació antiga
són les següents:10
(a) Vocalisme:
• Vaciŀlacions en l’accentuació: Jordà, Jorda; Martí, Marti; Biarnès, Biarnes, Biarnés.
• Vaciŀlacions a/e: Batlle, Batlla.
• Vaciŀlacions o/u: Muntaner, Montané.
• Vaciŀlacions i/y: Maimó, Maymó; Millo, Myllo.
• Ús de vocals epentètiques: Veá, Veyá.

4 https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Llibres-i-fons-documentals/Llibresen-PDF/Toponimia/Nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-Catalunya.
5 https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000044/00000018.pdf.
6 https://www.avl.gva.es/corpus-toponimic-valencia. Vegeu també el mapa del
Nomenclàtor toponímic valencià (Generalitat Valenciana / Institut Cartogràfic Valencià / Acadèmia Valenciana de la Llengua): http://www.icv.gva.es/auto/aplicaciones/
visors_tematics/nomenclator/nomenclator_visor/.
7 https://www.avl.gva.es/documents/31987/58581/MANUALS_03.pdf.
8 http://notib.recerca.iec.cat/.
9 https://www.cartografia.ad/nomenclator.
10 Seguim Sílvia Veà (2017, 39).
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(b) Consonantisme:
• Vaciŀlacions entre ss, s, c i ç: Çerdà, Cerdà; Cervelló, Servelló; Massia, Macià, Maçia; Macip, Masip; Oso, Osso; Pellicer, Pellisser; Rossello, Roselló.
• Vaciŀlacions entre l i ll: Vila, Villa; Vilaplana, Villaplana.
• Vaciŀlacions entre v i b: Cavallé, Caballé.
• Absència o presència de h: Holiver, Olivé; Veà, Vehá; Hoso, Osó.
• Presència de iodització: s’Ullestrar, s’Uestrar; les Conilleres, les
Cunieras.
(c) A final de mot és habitual trobar:
• Vaciŀlació en les oclusives finals: Montagut, Montagud.
• Formes oxítones acabades en -r muda o en vocal, accentuada o
no: Ferrer, Ferré, Ferre; Teixidor, Teixidó; Torner, Torne.
(d) Altres aspectes que poden aparèixer:
• Vaciŀlacions diverses: Maestre, Mestre; Sacrista, Segrista.
• Absència o presència de la preposició de i aglutinacions: Ossó,
de Ossó, Dosso, Doso.
• Ortografia castellanitzant: Fortunyo, Fortuño; Gonçales, Gonsales, Gonzales.
En el nostre àmbit lingüístic és molt tradicional que en la documentació antiga es feminitzi el cognom familiar per designar la dona, sense
que això signifiqui que es tracti d’un cognom diferent. Per tant, aquestes
formes no han de tenir una entrada diferent: Agulló/Agullona, Ballester/
Ballestera, Cerdà/Cerdana, Ferrer/Ferrera, Oller/Ollera, etc.
Agulló
Gonzalo Agulló Mercader era un dels metges que signava les defuncions
de l’equip quirúrgic que acampà a l’Espluga Calba el 1938, amb la 135 brigada de sanitat i forces de xoc a les ordres de Líster. L’ hospital quirúrgic
mòbil militar de la 27a divisió del 21è cos de l’exèrcit funcionà durant un
mes i mig (des de primers d’abril fins a primers de juny), amb uns 25 o 30
llits. Les grafies anotades són: Agulo i Agullo, amb accent o sense. Destaquem la forma feminitzada del cognom: Agulona.
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«Marina Agulona, filla de Thoni Aguló» (1527, Matr., f. 2r); «Barthomeu
Agulló, pagès, natural de Niñola» (1636, Òbits, f. 5v); «Pere Joan
Agulló» (1669, Capbr. f. 80v); «los hereus del quòndam Pere Joan
Agulló, candeler de Vallbona de las Monjas» (1717, Capbr., f. 148v).

Quan la forma feminitzada ja ha passat a formar part d’un topònim o
renom, llavors sí que té entrada pròpia. Per exemple, can Boneta.

L’ús de la majúscula i la minúscula
D’acord amb la normativa general, els noms propis s’escriuen amb la inicial en majúscula (Amigó, Anglesola, Barcelona). En el cas dels topònims
precedits d’un substantiu genèric (carrer, casa, mas, prat, puig, rambla,
etc.), aquest s’escriu amb la inicial en minúscula:
Argentera, la casa
Baix, la font de
Barberet, cal
Blanc, el mas
Farigola, el puig de la
Font de Baix, el carrer de la
Mas Blanc, el camí del
Puig Farigola, el carrer del

Ara bé, un substantiu genèric pot esdevenir nom propi i llavors s’escriu
amb la majúscula inicial:
Albereda, l’
Basses, les
Pineda, la

Sovint quan els substantius genèrics es toponimitzen passen a designar una altra realitat i no mantenen el seu valor semàntic primitiu:
Mas de Barberans (no designa un mas sinó un nucli de població)
Pineda de Mar (no designa una pineda sinó un nucli de població)
Prat de Llobregat, el (no designa un prat sinó un nucli de població)

En tot cas, els articles i connectors sempre s’escriuen en minúscula.
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L’aglutinació
En un recull de noms és habitual trobar noms els elements dels quals
estan gràficament aglutinats. En el cas dels cognoms, en trobarem de
formats per dos components, com Puigcarbó o Rocagener, que probablement en origen servien per denominar una branca de la família. En altres casos, el cognom ja presenta més d’un element en origen, sovint de
caràcter toponímic, com Santgenís, Sant-romà (escrit amb guionet per
no alterar-ne la pronúncia), Roquesalbes o Vila-rasa (escrit amb guionet
perquè, d’acord amb la normativa ortogràfica vigent, s’hi posa quan el
primer element d’un mot compost acaba en vocal i el segon comença per
r, s o x). També hi ha cognoms que presenten l’article aglutinat (Lafarga,
Laborda, Lafont, Safont), que poden anar precedits de la preposició de
(Delafont, Delpuig, Despuig).
Quant als renoms compostos, hi ha més variació gràfica. S’escriuen
amb guionets quan un element acaba en vocal i el següent comença en r,
s o x (la Vatua-redeus, l’Escura-xemeneies); quan presenten elements duplicats (el Corre-corre, en Tira-tira); quan contenen la conjunció i (el Pa-iceba, can Pa-i-aigua, les Deu-i-deu); quan es vol facilitar la lectura correcta
del renom (ca la-Ció-que-renta, ca l’Alabat-sigui-déu, el carrer Que-no-passa). No s’empra el guionet quan el compost és format per un verb seguit
d’un nom (l’Afaitagalls, l’Aguantaparets, el Cagafesols, el Rodamentides).
Per contra, els renoms s’escriuen sense aglutinar quan es componen d’un
nom seguit d’un adjectiu o complement adjectival (el Cap Gros, el Joan
del Forn, ca la Cara de Plata, la Cotorreta d’Or), i quan el primer element
és un número (el Deu Rals, cal Set Oficis).

L’article (el, lo, es)
En l’antroponímia hi ha cognoms en què l’article salat (es, sa, ses, s’) s’ha
mantingut fossilitzat i s’escriu aglutinat al cognom (Sacoma, Sacasa,
Sacosta), que poden anar precedits per la preposició de (Desclot, Despuig,
Despujol). De vegades en la documentació antiga apareix la grafia prenormativa za en lloc de sa (Zaplana, Zanoguera, Zafortesa).
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Quant a la toponímia, l’article salat s’escriu amb minúscula inicial a
les àrees on és viu (les illes Balears i les Pitiüses, entre l’Alt Empordà i la
Selva, i a Tàrbena, a la Marina Baixa):11
Artrutx, es cap d’ (Ciutadella, Menorca)
Jonqueres Veres, ses (sa Pobla, Mallorca)
Molí, sa punta des (Sant Antoni de Portmany, Eivissa)
Pujols, es (Formentera)
Encalladora, s’ (Cadaqués, l’Alt Empordà)
Llapissada, sa (Blanes, la Selva)
Foia de ses Roques, sa (Tàrbena, Marina Baixa)

Per contra, s’escriu amb majúscula inicial i aglutinat en les zones en
què ja no es fa servir:
Sarroca de Bellera (el Pallars Jussà)
Sescorts (Matadepera, el Vallès Occidental)

Quant a l’article lo, propi dels parlars nord-occidentals, del Camp de
Tarragona, del Capcir i de l’Alguer, en els reculls onomàstics es manté
d’acord amb l’ús oral i es transcriu fonèticament.
Clauetes, lo mas de [ɫo maz ðe kɫaˈwetes]
Mas situat a les Mugues.
Comellans, los [ɫos komeˈʎans]
Partida de terra, i peces de terra d’aquesta partida, que confronta amb la
Plana de la Lloba, més amunt de Coll d’Arrutx.
«1 pieza de tierra nombrada lo Comellà, en la partida de este nombre»
(1852, Amill., f. 1v i 53v); «una pieza de tierra situada en la partida dels
Comellans, conocida por Comellà» (1905, RTD, p. 110); «Comellans»
(1931, PIGC, P4 F3); «Comellans, los» (2010, Nomenclàtor).

11 Per a l’ús de l’article salat en la toponímia, i també pel que fa a la seva aglutinació,
vegeu la «Transcripció i normativització toponímica. Nomenclàtor toponímic de
les Illes Balears», de l’Institut d’Estudis Catalans, https://publicacions.iec.cat/
repository/pdf/00000262/00000093.pdf, i els Criteris per a la fixació de la toponímia
valenciana, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 55-56, https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58581/MANUALS_03.pdf.
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Les formes dialectals
Tal com s’ha comentat en el capítol 1, apartat 3, els reculls onomàstics són
essencialment descriptius de l’onomàstica local; però també són descriptius de la llengua local. L’onomàstica és un dels mitjans que permet als
estudiosos recollir molta informació dialectal, que pot aparèixer en el
terme descriptiu que acompanya el nom propi o en aquest. La grafia del
descriptiu s’adequa a la forma normativa, que és la que apareix en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC).12 Així,
com que el DIEC no recull la forma bauma com a nom comú, s’emprarà la
forma balma, que sí que hi apareix. La transcripció fonètica del topònim
ja permet veure quina és la pronúncia genuïna de la zona estudiada i, si
és necessari, l’autor en pot fer un breu comentari en l’article. Si el DIEC
admet dues formes normatives en funció de l’àrea dialectal, com el cas
de séquia i síquia, caldrà triar la que sigui pròpia de la zona estudiada. Per
als reculls del País Valencià s’haurà de consultar el Diccionari normatiu
valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.13
Arbeca, l’albereda d’
«a la Coma del Molí […] a migjorn ab la devesa del Senyor Comanador,
a sol ponent ab n’albareda d’Arbeca e a tramuntana ab lo camí que va
Arbecha» i «a sol yxent ab n’albareda d’Arbecha» (1574, Capbr., 57v i
80r).
Becaina, la balma d’en [ɫa ˈβawmə ðəm bəˈkajnə]
Amb aquest terme es fa referència a una petita cova situada prop de les
Mines d’Osor, sobre el pla de la Illeta.
Prat, la pallissa d’en
Possible referència a una construcció destinada a guardar-hi palla que era
de propietat d’algú anomenat Prat, com demostraria l’esment del segle
xix. Gràficament, podem observar la forma ioditzada dialectal del genèric el 1859, una iodització que encara es produeix en aquest mot a Osor.
«La pallissa d’en Prat» (1710, MN, f. 41r); «pahisa de Manuel Prat»
(1859, Hip., f. 54v).
12 https://dlc.iec.cat/.
13 https://www.avl.gva.es/lexicval/.
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Racó, la sínia del [ɫə ˈsiniə ðəɫ rəˈko]
Pertanyia al mas d’en Cosidor.
Cuc, sa sínia des (Maó, Menorca)

Ara bé, quan aquests mateixos descriptius esdevenen un nom propi,
la major part dels autors reprodueixen la pronúncia dialectal en l’ortografia perquè molt sovint aquests fenòmens ja no són sistemàtics de la
parla de la zona.
Aubereda, lo camí de l’ [ɫo kaˈmi ðe ɫawβaˈɾɛðɒ] / [ɫo kaˈmi ðe ɫoˈβɾɛðɒ]
És un camí que surt de la part de la pista de Vinaixa i passa pel fondo del
Mas Blanc.
Païsses, ses (Ferreries, Menorca)

La variació dialectal es pot donar en el lèxic (redó/rodó, junc/jonc, mangraner/magraner, sénia/sínia) i en la pronúncia (ametla/ametlla, xíndria/
síndria, pena/penya, pui/puig). I com que sol quedar ben reflectida en els
diccionaris, apareix també en els noms propis. Ara bé, hi ha alguns casos en què la normativa ortogràfica vigent «amaga» aquesta mateixa variació dialectal, no sempre sistemàtica ni predictible. En alguns aspectes la normativa ortogràfica vigent no reflecteix bé la variació dialectal, i
per aquest motiu els autors tendeixen a emprar la forma dialectal i no la
normativa. Aquest criteri no va en contra de la unitat de la llengua, sinó
que per mitjà de l’onomàstica es reflecteix la riquesa dialectal del català.
Un exemple és la pronunciació de les prepalatals sonores, que en alguns parlars s’articulen com a africada i en d’altres com a fricativa (plaja/
platja). Pompeu Fabra va resoldre la representació gràfica d’aquestes pronúncies segons el parlar de Barcelona. En canvi, en els documents prenormatius tant podem trobar-hi escrit plaja com platja, i fins i tot plaia, o
sija i sitja. S’ha de tenir present que en els parlars baleàrics i valencians hi
ha tendència a la pronunciació africada de la prepalatal, de manera que
s’escriu llegir, rajar, roja i es pronuncia lletgir, ratjar i rotja. Similarment, en
posició final, la grafia general és -ig, com en puig (del llatí podiu), però no
en certes parles (pallarès, ribagorçà) que presenten pui. Tota aquesta diversitat de solucions genuïnes ha de quedar ben reproduïda en els reculls
onomàstics. Així, en funció de la zona, la grafia serà Pui-redó (la Vall de
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Boí) o Puig-rodon (Cervià de Ter), lo Puiol (Tremp) o el Pujol (Castellar
del Vallès), roca Roia (el Pont de Suert) o roca Roja (Cercs).
Un altre cas interessant és el de la vocalització no generalitzada de la
l implosiva davant consonant, especialment davant labial (al > au), ben
documentat en català medieval i en occità i avui present en capcinès i en
altres àrees. Per això, per exemple, tenim albelló i aubelló, ben documentats en la toponímia amb les dues grafies. Altres formes són falç i fauç.
Aubellons, los [ɫoz awβeˈʎons]
Partida de terra situada al centre del terme, a la riba esquerra de la vall
dels Gorraptes. Pel que fa a l’ètim, el DCVB recull: «Etim.: de l’àrab
al-balló’a, ‘síquia subterrània’ (Dozy Gloss. 65)». Joan Coromines (1980)
ho defineix com «conductes d’ús agrícola i rural (Ports de Tortosa)» i en
determina l’ètim en el mot aràbic bällûca. I per a Moreu-Rey (1999), es
tracta d’una bassa, una pica o un canal.
«Aubellons, los» (2010, Nomenclàtor).
Valletà de l’Auberto, lo [ɫo βaʎeˈta ðe ɫawˈβeɾto]
Finca pertanyent a la partida dels Valletans.

Igualment, també hi ha casos de diftongació de la o en posició inicial
absoluta, com en el mot obac, que com a cognom existeix tant en la forma Obac (Ubach) com Aubac, i en la toponímia és ben abundant tant una
forma com l’altra.
Aubacs, los [ɫoz awˈβaks]
Partida i peça de terra. Terreny situat al N de la punta de les Canta-ranes.
Quant a l’origen d’aquest topònim, el DIEC remet l’accepció d’obac a obaga i la defineix com a «part d’una muntanya, d’una vall, on toca poc o no
gens el sol». La definició del DCVB és la mateixa: «terreny obac; coster
situat cap al nord o a lloc on no toca el sol». L’ètim, segons Alcover, l’hem
de cercar en el llatí opāca ‘mancada de claror’.
«1 pieza de tierra nombrada Aubac, en la partida de este nombre»
(1852, Amill., f. 48v); «pieza de tierra conocida por Aubach, partida
Comellans» (1901, RTD, p. 31).

Un altre aspecte en què la variació dialectal es manifesta és en la diferent obertura de la vocal tònica de certs mots, com en església i esglèsia,
sénia i sènia, etc.
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I també ho fa en la reducció dels diftongs gua i qua. El català central
solia pronunciar igol (igual) o cinconta (cinquanta), però aquestes solucions ja no s’utilitzen habitualment i es conserven fossilitzades en topònims i cognoms, com Pascol (Pasqual), Rigol (Rigual).

Els descriptius genèrics no recollits al diccionari normatiu
En un recull poden aparèixer termes genèrics no inclosos al diccionari
normatiu, l’ortografia correcta dels quals pot ser que es desconegui. En
aquest cas, es pot consultar el Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines; quan se segueixi la grafia d’aquestes fonts, caldrà fer-ho constar.
També es pot consultar el web Terminologia de Ciències i Tecnologia14 de l’Institut d’Estudis Catalans per veure si el terme apareix en algun
diccionari especialitzat. Si el terme no es documenta en cap diccionari,
s’adoptarà la forma gràfica que es consideri convenient i es comentarà
que no s’ha trobat en cap diccionari normatiu.

Els noms procedents d’altres llengües
La major part de noms procedents d’altres llengües provenen del castellà, i minoritàriament del francès i l’occità. Els cognoms d’origen castellà
mantenen l’ortografia en castellà, tret que en la documentació antiga ja
apareguin adaptats al català.
Guajardo
Cognom registrat al segle xx.
«Maria Guajardo Tejero» (1924, Matrim., f. 26r; 1939, Lli., f. 2r).
Heredia [eˈɾeðja]
Cognom registrat al segle xvii. Encara és viu a la vila.
«Joan Heredia» (1607, Capb., f. 99r).

14 https://cit.iec.cat/.

126

L’estandardització dels noms

Morales [muˈɾaɫəs]
Pau Morales, daurador d’ofici, sembla que fou qui introduí el cognom a
Valls. Avui cinc famílies duen el cognom.
«Paula Morales vídua de Pau Morales Dorador» (1750, Capb., f. 32v).
Rodrigues [ruˈðɾiɣəs]
Els Rodrigues medievals eren de la noblesa. Avui més de cinquanta famílies vallenques duen el cognom amb -z final; la majoria van arribar a
la ciutat al segle xx.
«magnificum Johannem Rodrigues domicellum» (1491, MN, f. 57r);
«Mossèn Johan Rodrigues» (1497, Fog., f. 15r).

Quant als sobrenoms i topònims, tradicionalment els autors acostumaven a mantenir la grafia castellana i posar el nom entre cometes, com
en els exemples següents:
«Mi Caballo Murió», el [əɫ mi kəˈβaʎu muˈɾjo]
Vivia de renda i anava sempre amb botes de muntar a cavall.
«Cego» de Titó, el
«Joseph Queralt dit lo sego de Titó» (1846, RC, p. 44).
«Chinchón», el
Ja no se’n parla.
«Agustí Llagostera dit Chinchon» (1846, RC, p. 45).
«Patito», el
«Albert Fàbregas dit Patitu» (1846, RC, p. 57).
Pep «Gato», cal [ˈkaɫ ˈpɛb ˈɡatu]
Al carrer dels Jueus.
«Recreo», el [əɫ rəˈkɾɛju]
Era un tros petit de la finca de Mas de Rabassa, plantat d’arbres fruiters,
ben a la vora de la casa.

Darrerament, però, hi ha la tendència a escriure aquests noms a la catalana, tenint en compte que els únics sons que no es poden representar
són la j i la z castellanes, i sense posar-hi les cometes.
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Embustero del Marian, l’ [ɫambusˈteɾo ɫ maɾiˈan]
Era el renom d’una persona de cal Marian.
Ricatxons, lo molí de [ɫo moˈɫi ðe rikaˈtʃons]
Era un molí que hi va haver antigament a Vinebre, constituït per una societat. Sembla que estava situat a la travessera de Sant Miquel.
Garbanso, can [ˈkaŋɡəɾˈβansu]
Nom d’una casa situada al carrer de la Riera que ha funcionat com a malnom individual, Rosaria can Garbansu i Miquel Garbanso (1929, LLC).
Desconeixem les raons del sobrenom, encara que podria relacionar-se
amb la pronúncia catalanitzada del terme castellà garbanzo, en català cigró.
Xispa, lo [ɫo ˈʧispɒ]
Era un individu que vivia a la plaça de l’Església que entenia molt en
electricitat.

Quant als cognoms d’origen occità i francès i altres llengües que puguin aparèixer, caldrà tenir en compte la grafia de la documentació. Si la
grafia ja apareix adaptada al català s’emprarà aquesta forma, altrament
s’emprarà la grafia trobada en la documentació.
Arnau
«Honorat Arnau, fadrí, francès, negociant, de la província de Provença,
regne de França, de la vila de Laymes, bisbat de Rien, fill legítim est
dels quòndam Claudi Arnau, pagès, y de Lucretia, lur muller» (1636,
Matr., f. 10r).
Bérenguier
«portaren lo cadàver de Ramon Bérenguier, soldat de cavall de la
companyia del mosihur Munistrol, tercio del mosihur Sant Symon»
(1636, Òbits, f. 8r).
Guthier
«morí l’hospitaler d’esta vila, Joan Guthier, esgarrat de les mans, del
regne de França» (1636, Òbits, f. 2v).
Rius
«casa de na Rius, viuda; Jaume Joan, fill fadrí» (1600, Roser, f. 2r);
«Joan Rius» (1600, Roser, f. 2v); «an Rius, pastó» (1600, Roser, f. 19v);
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«Joannes Rius, francès, pare de Joan Rius, dit lo Moliner. […] Bertrana
Rius, uxor Joannes Rius, vulgo dicti lo Moliner» (1574, Òbits, f. 14v).
Rubert
«morí, en casa de Jaume Joan Selma, Felip Rubert, marxant, francès,
de Sant Martí de Mermerà, de la provincial d’Ubèrnia, bisbat de
Claramun» (1685, Òbits, f. 11r)

7.3 L’ordenació alfabètica dels noms
La llista de noms del recull ha de seguir el sistema d’ordenació alfabètica
mot per mot. En el cas dels topònims que vagin acompanyats de l’article
o d’un descriptiu genèric, aquests es posposaran, amb una coma, per tal
de no alterar l’ordre de l’alfabetització. D’aquesta manera, en una denominació en què el nom propi vagi acompanyat d’altres elements, la disposició implicarà una partició de la denominació.
Abat, el carrer de l’
Boveral, el
Cal Bou, la caseta de
Cervelló

Es consideren separadors o límits de la paraula, l’espai i els signes gràfics no alfabètics (l’apòstrof, els guionets i la coma de la part posposada),
i aquests s’anteposaran, en l’ordre, als caràcters alfabètics.
En els exemples següents s’han marcat amb negreta els caràcters que
en marquen l’ordre:
Abadia, el carrer de l’
Abadia, el tros de l’
Abadia, els marges de l’
Abadia, de l’
Batista, el corral del
Batista, l’era del
Batista, la caseta del
Escura-xemeneies, l’
Escuradents, l’
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La ç es considera com una c, i en el cas que dos noms només es distingeixin per aquesta lletra anirà en primer lloc el que dugui la c.
Caçador
Calderó
Çalema
Casabò

En el cas de la ela geminada es prescindeix del punt volat i es considera
com si fos ll. En el cas de dos noms que només es distingeixin per aquests
caràcters posarem primer el que duu ll.
Aŀleluia, ca l’
Allès, ca n’
Aŀlès, ca n’

Pel que fa als signes diacrítics, l’ordenació seguirà aquest ordre: absència d’accent gràfic, accent agut (tancat), accent greu (obert) i dièresi.
Albi, el camí de l’
Albí, ca l’

Les xifres romanes es consideraran com a xifres aràbigues i aniran
abans que les lletres.
Pere III, carrer de
Pere Gros, can

L’ordenació alfabètica de les entrades presenta la particularitat de
no mostrar consecutivament alguns topònims que es relacionen entre
ells. Per aquest motiu alguns autors no sempre són sistemàtics en la parti
ció de l’entrada. Amb tot és preferible mantenir la regularitat en la partició de les entrades, ja que facilita al lector la localització dels topònims.
Partició sistemàtica

Partició no sistemàtica

Ca Don Jaume, l’hortet de
Ca Don Jaume, lo molí de
Cementiri, lo carrer del
Don Jaume del Cantó, ca

Cementiri, lo carrer del
Don Jaume, l’hortet de Ca
Don Jaume, lo molí de Ca
Don Jaume del Cantó, ca
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Les entrades homònimes
És habitual que un mateix nom s’apliqui a més d’una entitat (persona
o lloc). Per diferenciar les entitats referenciades es posa un número en
superíndex a cada un dels articles implicats.
Comes, les1 [ɫes ˈkomes]
O en singular: la Coma. Una partida de terra, en avall del coll de les Marrades, cap al sud-est. És molt extensa.
«a la partida dita les Comes que vuÿ es botjar […] mediant lo camí del
mas dit de la Rosa alies d’en Montaner» (1774, Capb., f. 52v i 117v); «a
la part de la Coma afa ab […] la Puvilla de Ysidro Casals» (1794, Pascó,
f. 14r); «partida de la Coma […] ab lo camí del Mas de la Rosa» (1798,
Pascó, f. 45v); «Otra la Coma» (4–3–1815, Llibre xix, f. 59r); «Coma»
(1846, Recana., f. 4r); «Coma» (1945, Amill. b, finca 49); «la Coma»
(1945, Amill. b, finca 206).
Comes, les2 [ɫes ˈkomes]
Una partida a l’extrem sud del terme, situada com una falca entre el terme de Falset i el de Pradell, al sud-sud-oest del Mas d’en Ferrer. Se l’havia
coneguda —potser només en part— per Coma de na Guasca i per Coma
d’en Nomdedeu. També hi devia pertànyer la Coma d’en Llopis.
«de la partida dita de la Coma tot aÿgua vessant de la Coma de na
Guasca […] a solixent […] mitjansant lo terme de Falset» (1945,
Amill. a, f. 109).

Finalment, si hi ha diversos nuclis de població estudiats, es pot indicar el nucli a què pertany el nom posant entre parèntesis, després de la
transcripció fonètica, la sigla corresponent, establerta i explicitada prèviament a l’inici de l’obra.
Abeller, això de l’1 [ajˈʃɔ ðe ɫaβeˈʎe] (Mr)
Una terra al camí de Reus, a ponent i no gaire lluny del barranc del Salt,
que parteix amb això de Cal Viola.
Abeller, això de l’2 [əjˈʃɔ ðə ɫəβəˈʎe] (H)
Un bocí de terra al costat de la carretera Vella. Parteix amb la sénia del
Prudèncio. L’Abeller és de Masriudoms, però la terra és a l’Hospitalet.
Abeller, la cova de l’ [ɫa ˈkɔβa ðe ɫaβeˈʎe] (Mr)
A les Fonts, en això de l’Abeller, al peu d’un cingle de la punta de Pallars.
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Abellera, ca l’ [ˈka ɫəβəˈʎe] (H)
Al carrer de Sant Pere. També se l’anomena alguna vegada cal Miquel de
l’Abellera i ca la Tereseta l’Abellera.
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8 La transcripció fonètica
Pere Navarro
Malgrat que alguns onomasiòlegs es mostren reticents a incorporar la
transcripció fonètica de les entrades onomàstiques provinents de fonts
orals, hem cregut convenient incidir en la necessitat d’incloure-la. I això
per què? Doncs, perquè la transcripció fonètica dona una informació
gens prescindible sobre la varietat de la llengua aplegada durant el treball
de camp. Per això, ja des dels reculls monogràfics inicials —Sant Pere de
Riudebitlles (1936 i 1956), de Cristòfor Cardús; la Riba (1953), de Josep
Iglésies, o Reus (1957, 1958 i 1988), de Ramon Amigó—, es fa palesa la inquietud dels primers recoŀlectors a remarcar detalladament les pronúncies locals de cada localitat inventariada.

8.1 Antecedents
En el preàmbul de Sant Pere de Riudebitlles, Cristòfor Cardús manifesta
la voluntat de sistematització de les regles de transcripció dels topònims
i antropònims vius:
El present treball aparegué dins el Butlletí del Centre Excursionista de Gràcia l’any 1936. La Societat Catalana de Geografia l’imprimí el mateix any,
precedit d’unes «Normes per al recull dels noms de lloc de Catalunya»,
que han estat reproduïdes com a apèndix al primer fascicle (La Riba) de
la sèrie «Els noms de lloc de les terres catalanes» publicada per la Societat. En reeditar-lo dins aquesta coŀlecció hem seguit aquestes normes,
precisant, però, com en el dit primer fascicle, la qualitat de les vocals àtones. (1956, 5)

Les «Normes per al recull dels noms de lloc de les terres catalanes»
van ser elaborades per Joan Coromines i Vigneaux, membre de l’Institut
d’Estudis Catalans, i per Enric Ribas i Virgili, membre de la Societat Catalana de Geografia; així es pot llegir en nota a peu de pàgina de l’edició
de l’onomàstica de la Riba (Coromines & Ribas 1953). Aquestes «Normes» preveuen tres apartats: la regulació de la transcripció fonètica, la
disposició del recull i el sentit popular dels noms.
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Inicialment, els símbols que s’empraven per dur a terme la transcripció
s’enquadraven en un sistema mixt entre fonètic i ortogràfic. En relació
amb la «notació fonètica dels noms» a què s’ha fet referència, es detallen
minuciosament una dotzena1 de pautes que copiem a continuació. Sorprèn la cura «escrupolosa» amb què es treballava en aquells moments:
1. Posar accent a totes les vocals fortes o accentuades en la pronunciació.
Fixar-se, però, que en català hi ha mots que no tenen cap vocal forta: els
articles i preposicions, però també a vegades alguns substantius (uns cops
es diu Sàm Pére, d’altres Sam Pére; uns cops Càm Píns, altres Cam Píns).
Per altra part, hi ha mots que tenen dues vocals fortes, i cal accentuar-les
totes dues: Càrdedèu, Càm Màinòu, Hòrsavinyà. Sobretot, en català oriental, posar accent a totes les a i e, o que sonin com a tals i no com a a oe
(el so neutre que té la e de pare i la a de cosa) o com a u —aquí, a l’original
hi ha una nota a peu de pàgina on es pot llegir: «Hem cregut oportú, en
el present treball, de representar per a (cursiva) aquest so neutre de les a
e àtones del català oriental i per u (rodona) el de les o i u també àtones».
Pel que fa a la e i a la o, cal distingir curosament entre la vocal oberta (è,
ò) i la vocal tancada (é, ó). Escriurem per consegüent: Còrderóure, Móntnègre (també n’hi ha que diuen Montnègre), Trèntapàsses, càm Vàllbé.
2. Prescindir de totes les lletres mudes (a excepció de la u darrere de q o g i
davant e o i, de la i davant g final i, si es vol, de la h). Doncs, no posar cap r
muda: Monclà, els Vivés, Bolví (o sigui Montclar, els Vivers, Bolvir). Ometre la t i la d finals darrere n, l o r si no sonen: Sàm Pére, Montàl, Puigvèr (o
Puigvèrd si es fa sonar la d). Si darrere r final es fa sentir una t sobrera, notar-la: càn Llòrt. No escriure la p final darrere m: càn Càms. No escriure
la i precedida de vocal i seguida de x més que en aquelles comarques en
què aquesta i es fa sentir. Anàlogament escriure la i, no admesa en l’ortografia corrent, que en les comarques del Migdia es pronuncia davant tota
j, ge o gi. Així escriurem Boxèda, Moxé, Fagèda, Rojàls, en la pronúncia
barcelonina, però Boixèda, Moixé, Faigèda, Roijàls, en la tarragonina.
3. Distingir bé s de ss darrere vocal, i darrere consonant no confondre s i z.
4. En les comarques que, com l’Empordà, el Vallès, Bages, etc., no fan cap
distinció en la pronúncia entre b i v, es podrà escriure b o v a gust del recollidor, sempre que s’adverteixi al principi del recull que tal distinció no
existeix. Però en aquelles que, en tot o en part, distingeixen la pronúncia
1 La «notació fonètica dels noms» es desplega en catorze punts. Els dos darrers no
fan referència ben bé a la transcripció fonètica; en el punt 13 es remarca la necessitat
«de consignar l’article» (Pinèda, la Pinèda); el punt 14 recorda que cal fer constar si
«un nom de lloc prové d’un nom de persona».
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5.
6.
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9.

10.
11.
12.

d’aquelles lletres (que són el Penedès, la Conca de Barberà, el Camp de
Tarragona, el Priorat i la Ribera d’Ebre), cal escriure b o v, atenint-se escrupolosament a la pronúncia sentida en cada cas, àdhuc quan es tracti
de pobles o de persones que ja no fan avui dia la distinció.
No emprar mai la x per representar el so de cs (el que té en el mot luxe)
o de gz (el que té en el mot examen): cal recórrer a aquests dos grups de
lletres. Així escriurem la Dàcsa, l’Ugzèt, no la Dàxa, l’Uxèt.
No oblidar de fer ús de la dièresi d’acord amb les regles ortogràfiques corrents.
Els diftongs en u, no escriure’ls amb o (càn Morèu, no Moreo).
Distingir quan s’ha de posar c i quan s’ha de posar q davant de u: càn
Cuélls, perquè la u i la e formen dues síŀlabes separades, però càn Quàna
perquè la u i la a formen una sola síŀlaba.
Notar escrupolosament la pronunciació, encara que sigui dialectal, o vulgar, o incorrecta, o castellanitzada. Doncs, el Paié, Moió (no el Paller, Molló), en les comarques on es pronuncia d’aquella manera. Respectar la u
dialectal en lloc de l en casos com els Aubés en lloc de els Albers, la Càuma
en lloc de la Càlma. Si au es redueix a u, o al contrari, u o bé o es converteix en au, escriure tal com pronunciïn: l’Uberèda, en lloc de l’Auberèda,
Aumèda per Omèda. En contacte amb una r es pot perdre en la pronunciació una a feble, o, al contrari, pot aparèixer-li una a sobrera: la Fordàda per la Foradàda o serra de Cròls per Queròls; per altra part la Paràda
per la Pràda. Escriure-ho tal com ho diguin, però, de vegades, la lletra en
qüestió és poc perceptible i l’escriurem petita i una mica alta (la Foradàda). Altres exemples de casos en què la pronúncia ordinària difereix de la
bona grafia: el Veinàt per el Veïnat; els Fàits o els Fàtxos en lloc de els Fàigs;
càl Marcelíno per Marceŀlí; el Vivés, les Càsa Noves, per els Vivés, les Càses
Nòves; cà l’Assunció per Assumpció; els Vellanés per els Avellanés; l’Icclésia
véia per l’Església vélla; Putxoriòl per Púig-oriòl.
Escriure dobles la b i la g davant de l quan sonin dobles, i si sonen com a
p o com a c escriure-les així: càm Póbbla o Póppla (Pobla), càn Quéggles
(Quétgles), l’Icclésia per la Iglésia o Església.
Fer en la grafia les assimilacions que es fan en la pronunciació: càm Pí
(per càn Pí), càl Comfessó (per Confessó), la Cónna (per la Cótna).
Els mots que en la grafia ordinària terminen en nc o ng es pronuncien de
dues maneres. A Barcelona generalment els pronunciem sense fer sentir
la c o g final i només articulant la n amb el timbre especial que té en mots
com anca, ungüent. En altres llocs, en canvi, fan sentir clarament la c o g
final. Per distingir-ho podem adoptar la convenció següent: escriurem
ng en el primer cas (quan la c o g no sonen) i nc en el segon cas (quan es
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deixin sentir). Per exemple el torrén del Fànc (fent sentir la c), i el barràng
fóndo (si no es deixa sentir la c).

Veiem, doncs, que els primers reculls onomàstics a casa nostra van ser
molt curosos en la transcripció de la llengua oral. Així ho demostren els
reculls de Sant Pere de Riudebitlles, de Cristòfor Cardús (1936):
les Eres — lazéras
les Planes — las asplànas
la Creu — la crèu		

les Toeses — las astuèsas
la Cuoma — la cuóma
Pont de Barquies — al pòn da barquías

El de la Riba, de Josep Igésies (1953):
els Artigons — lus artigóns les Hortasses — las urtàssas
la Cadireta — la cadireta Corral del Quimet — lu curral dal quimèt

El de Reus, de Ramon Amigó (1957):
les Ànimes — las ànimas
el Roquís — lu ruquís

el carrer Ample — lu carré àmpla
el camí de Valls — lu camí da vàlltx

El de la Pobla de Claramunt, de Josep Riba (1960):
les Comes — lazascómas
les Forques — las fórcas

les Omedes — lazumèdas
font del Saüquer — la fòn dal suqué

El de l’Aleixar, d’Albert Manent (1962):
els Olivers — luzaulivés
Copons — cupons

els Horts — luzòrs
el Vent de Miquel — lu vén da miquel

El de la Mussara, de Ramon Amigó (1963):
els Artigots — lus artigòts
el Comellar — lu cumallà

la Combronada — la cúmbrunàda
els Avenquets — lus avanquèts

I el de Maspujols, d’Albert Manent (1966):
els Horts — luzòrs
les Creus — las creus

la caseta del Borràs — la cazèta dal borràs
Quico — quícu

No tots els recoŀlectors, però, seguiran aquesta pauta. Per exemple, en
el recull de Caldes de Montbui, Enric Moreu-Rey (1962) no hi incorpora
la transcripció fonètica. Notem, en els exemples precedents, la vaciŀla136
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ció en la transcripció de l’alveolar fricativa sonora (essa sonora) /z/: sovint es transcriu a través d’una s, així ho fan autors com Cardús, Iglésies,
Amigó. En canvi, Manent empra la grafia z. Semblantment s’esdevé en
el cas de la transcripció de la velar oclusiva sorda /k/: tothom la representa amb c, si va seguida de a, o, u, a (cursiva), i de qu si va seguida de e
i de i. En la segona edició de l’onomàstica de Reus (1988), Amigó optarà per transcriure sempre z l’alveolar fricativa sonora /z/: el Mas d’Ixart
(lu màz daixàrt), les Ànimes (laz ànimas); així mateix Amigó optarà per
transcriure sempre amb k la velar oclusiva sorda /k/: el carrer Ample (lu
karré àmpla), el Roquís (lu rukís).
No correspon a aquest capítol fer una anàlisi de l’evolució dels diferents models de presentació de materials en un recull onomàstic, però sí
que és pertinent remarcar que, de la mateixa manera que hi ha unes pautes de presentació de continguts en les diferents publicacions científiques,
l’onomàstica no pot quedar-ne al marge. En relació amb el contingut
d’aquest capítol, el de la transcripció fonètica, la figura de Ramon Amigó
exceŀleix en l’adaptació als nous enfocaments que durant el seu recorregut a casa nostra s’ha dut a terme en l’àmbit de l’onomàstica. L’any 1968,
Amigó publicava Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí,
on feia servir la transcripció antiga. Quaranta anys després, se’n publicava
una segona edició revisada per ell mateix, on no només Amigó adequava
la presentació del material a la manera de fer actual i el reestructurava
seguint els nous cànons, sinó que també actualitzava la metodologia de
la transcripció fonètica amb l’ús de l’alfabet fonètic internacional (AFI).
Semblantment actuarà amb la reedició de l’onomàstica de la Mussara
(Els topònims del terme municipal i del poble de la Mussara, 1963; Onomàstica de l’antic terme de la Mussara, 2019). El mestre camptarragoní ha estat
sempre un exemple de superació constant.
Durant les dècades dels vuitanta i noranta del segle passat conviuen
els dos sistemes de transcripció, el foneticoortogràfic i el de l’AFI, en
els inventaris que presentin transcripció fonètica. A la monografia de
Cubelles (1989) o a la de Pena-roja (1990) no hi ha transcripció fonètica. Els reculls de Rasquera (1988) o de Cornudella de Montsant (1990)
presenten la transcripció antiga; en canvi, els de Riudecanyes (1989) o
de Barberà de la Conca (1990) se serveixen de l’AFI. I encara podem trobar una altra tipologia, en el cas concret de l’inventari de Renau (1990),
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on la transcripció combina la transcripció antiga amb alguns símbols
de l’AFI (ə, ʒ, ʃ, tʃ).
Si analitzem les dues entitats que, històricament, han tingut cura de les
publicacions de treballs onomàstics —la Societat d’Onomàstica i l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans—, notem que del total
de divuit monografies que la Societat d’Onomàstica va publicar conjuntament amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya, només en tres hi apareix
la transcripció fonètica de les formes vives: en la d’Albarca (1994, amb els
símbols de l’AFI), la de Torroja (1995, amb la simbologia antiga) i la de
Fulleda (2003, segons l’AFI). En l’onomàstica de l’Argentera (2003), només unes poques entrades van acompanyades de la transcripció antiga.
De la trentena de monografies que han estat publicades per l’Oficina
d’Onomàstica de l’IEC, onze no contenen la transcripció fonètica de les
entrades vives. Les que sí que duen la transcripció segueixen la simbologia de l’alfabet fonètic internacional.
No sempre les monografies onomàstiques han dut incorporada la
transcripció fonètica. Però quan això s’esdevé, la simbologia que s’ha
acabat imposant ha estat la de l’alfabet fonètic internacional. Avui ningú
ja no optaria per fer servir el sistema antic per fer la transcripció.

8.2 El sistema actual: l’alfabet fonètic
internacional
Avui disposem de les eines que ens proporciona l’alfabet fonètic internacional per poder transcriure fidelment les formes recollides a través de
les fonts orals. Aquest «alfabet» és un sistema de símbols la majoria dels
quals provenen de l’alfabet llatí (modificats o no) —a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m,
n, o, p, r, s, t, v, z; alguns estan modificats —ʎ, ɫ, ɱ, ɳ, ŋ; també n’hi ha que
procedeixen de l’alfabet grec —β, ɛ, Θ, ɣ; també n’hi ha de modificats —ð,
ʎ, i d’altres són símbols creats ex novo —ɔ, ɟ, ʃ, ʒ, ɘ. A cada símbol li correspon un so —llevat d’uns pocs casos en què la suma de dos símbols equival
a un sol so, com veurem més avall. Se’n diu internacional perquè totes les
llengües poden fer servir els mateixos símbols. L’AFI va ser elaborat per
un grup de fonetistes francesos i anglesos, dirigits pel lingüista francès
Paul Passy, sota l’aixopluc de l’Associació Fonètica Internacional, fundada a París l’any 1886. La transcripció fonètica va inclosa dins de claudàtors.
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A continuació oferim dues taules amb els sons vocàlics i consonàntics
que s’ajusten a totes les varietats dialectals del català. I proporcionem una
llista exhaustiu de les vocals, semivocals i semiconsonants perquè, des
de qualsevol territori, es pugui representar de manera adequada aquests
sons, tant en posició tònica com en posició àtona. Les vocals en posició
tònica no representen cap dificultat de percepció. Cal tenir en compte
que la palatal i la velar semiobertes —/ɛ/ i /ɔ/ respectivament— presenten solucions diferents segons els territoris, tal com s’indica més amunt.
Quan la vocal medial oberta —/a/— es troba en posició àtona final absoluta, el seu camp de dispersió presenta una variació que és convenient que
quedi ben reflectida en la transcripció; la /a/ pot ser articulada [a], [ɘ], [ɛ],
[ɒ]. L’AFI disposa d’un símbol similar a l’apòstrof — ˈ — que es coŀloca davant de la síŀlaba tònica —l’hostal de la Manxa [ɫosˈtaɫ de ɫa 'maɲtʃa] (l’Albi).
Vocals, semivocals i semiconsonants
i
vocal palatal tancada
j
semivocal / semiconsonant palatal tancada
ḙ
semiconsonant palatal semitancada (variant
de [j], Mallorca, Terra Alta)
ɛ̙
vocal palatal semioberta centralitzada
(capcinès i rossellonès)
e
vocal palatal semitancada (ribagorçà i
pallarès [ɛ])
ø
vocal palatal semitancada amb
arrodoniment de llavis (capcinès)
ɛ
vocal palatal semioberta
æ
vocal palatal oberta (mallorquí, menorquí,
valencià)
a
vocal medial oberta
ə
vocal medial semitancada (àtona en català
oriental i tònica en balear)
ɒ
vocal medial velaritzada (Tivissa, Garcia,
Favara)
ɑ
vocal velar oberta (mallorquí, menorquí,
valencià)
ɔ
vocal velar semioberta

lo Pi Rodó
lo mas de l’Aimat, Moià
sa coma des Garbaió
lo barranc de Maio
el Canyer
la Creueta
lo cap de Sant Pere
la Llaguna
la Lladura
la mina de Sant Josep
es Revell Covert
los Campassos
la Canaleta
es cap de sa Paret
la Clota, la Devesa
s’Estanyol, es Pujol
l’Esquirol
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Vocals, semivocals i semiconsonants
ɔ̘
vocal velar semioberta centralitzada
(capcinès i rossellonès)
o
vocal velar semitancada
u
vocal velar tancada
w
semivocal / semiconsonant velar tancada
Consonants
p
bilabial oclusiva sorda
b
bilabial oclusiva sonora
β
bilabial aproximant sorda
f
labiodental fricativa sorda
v
labiodental fricativa sonora (balear, valencià)
t
dental oclusiva sorda
d
dental oclusiva sonora
θ
dental fricativa sorda (ribagorçà, Baix
Matarranya)
ð
dental aproximant sonora
ts
alveolar africada sorda
dz alveolar africada sonora
s
alveolar fricativa sorda
z
alveolar fricativa sonora
tʃ
prepalatal africada sorda
dʒ prepalatal africada sonora
ʃ
prepalatal fricativa sorda
ʒ
prepalatal fricativa sonora
k
velar oclusiva sorda
c
velar oclusiva sorda palatalitzada (alguns
parlars mallorquins)
ɡ
velar oclusiva sonora
ɟ
velar oclusiva sonora palatalitzada (alguns
parlars mallorquins)
ɣ
velar aproximant sonora
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la Pompa Grossa
la Janota
los Antigons
Vilafortuny
l’Aubareda, los Quatre
Camins
lo Pinaret
Mas d’en Bosc
lo mas Abellà
lo mas de la Foresa
Vinya de son Canaves
lo Cau del Toixó
lo camí Fondo
Fonts, Calassanç
l’Abadia
los Tallats
Alpútzer, Atzaneta
los Campassos
la Llosa
la Granatxeta
lo camí de la Platja
la baixada de na Ponça
la mina Boja
les Comes
Cala Barbacana
Guardamar
Figueral d’en Gallego
lo Regueral

El sistema actual: l’alfabet fonètic internacional

Consonants
l
líquida lateral alveolar (alguns parlars
extrems occidentals, alguerès)
ɫ
líquida lateral alveolar velaritzada
ʎ
líquida lateral palatal
ɾ
ròtica bategant
r
ròtica vibrant
m
nasal bilabial
ɱ
nasal labiodental
n
nasal alveolar
ɲ
nasal palatal
ŋ
nasal velar

lo molí del Cup
lo salt de Bonfill
les Belianes
lo Revellar
les Arenes
lo Regueral
les Comes
lo prat d’en Forès
les Canals
lo mas de l’Arany
la caseta de la Blanca

La conversió de les antigues transcripcions a l’aplicació dels símbols
de l’alfabet fonètic internacional ens proporciona aquestes comparacions:
Cristòfor Cardús, Sant Pere de Riudebitlles (1936)
Transcripció ortogràfica

Transcripció fonètica inicial

Transcripció AFI

Muntanyeta
Pla del Corral Nou
Camí de Capellades

la muntanyèta
al plà dal curràl nòu
al camí de capallàdas

ɫə muntəˈɲɛtə
əɫ ˈpɫa ðəɫ kuˈraɫ ˈnɔw
əɫ kəˈmi ðə kəpəˈʎaðəs

Josep Iglésies, la Riba (1953)
Transcripció ortogràfica

Transcripció fonètica inicial

Transcripció AFI

Mas de Sant Pare
Porxos
Hortassa de Baix

lu màs da sàn pàra
lus pòrtxus
lurtàssa da bàix

ɫu ˈmaz ðə ˈsam ˈpaɾə
ɫus ˈpɔɾtʃus
ɫuɾˈtasɛ ðə ˈβajʃ

Ramon Amigó, Reus (1957)
Transcripció ortogràfica

Transcripció fonètica inicial

Transcripció AFI

la Campana dels Gegants
el mas de les Monges
la baixada del Camí de Valls

la kampàna dals djagàns
lu màs da las mònydjas
la baixàda dal kamí da vàlltx

ɫə kəmˈpanə ðəɫz dʒəˈɣans
ɫu ˈmaz ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs

ɫə βəjˈʃaðə ðəɫ kəˈmi ðə ˈvaʎtʃ

L’ús dels símbols de les consonants és més senzill perquè, pràcticament, coincideixen amb les grafies de l’alfabet llatí. És possible que en
alguns antropònims d’origen foraster hi hagi la presència de la consonant
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velar fricativa sorda /x/ —lo Pepe de la Juana (Cambrils)—; en aquests
casos la llengua catalana pot haver adaptat aquest so i articular-lo com
una velar oclusiva sorda —[əɫ ˈpɛpə ðə lə ˈkwanə]—, o bé pot mantenir el
so original sense adaptar [x] —ca la Juanita Calle [ˈka ɫa xwaˈnita ˈkaʎe]
(l’Albi). Semblantment pot passar amb la dental fricativa sorda /θ/, que,
normalment, s’adapta i és pronunciada com a alveolar fricativa sorda [s]
—la caseta de l’Aceitero [ɫə kəˈzɛtə ðə ɫəsəjˈteɾu] (Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant)—; rarament sol mantenir el so original [θ], si fos el cas, ja sabem quin símbol s’ha de fer servir. Molt rarament trobarem aquests dos
sons —[x], [θ]— en les parts específiques dels topònims (llevat de [θ] a la
zona ribagorçana més occidental, on és d’ús habitual).
Cal que siguem curosos a l’hora de fixar-nos en si les prepalatals fricatives sordes /ʃ/ segreguen iod o no —los Freginals [ɫos fɾejʒiˈnaɫs] (Albarca);
lo Cau del Toixó [ɫu ˈkaw ðəɫ tujˈʃo] (Cambrils). També cal parar atenció
en si la vocal medial oberta /a/ en posició final es manté —[a] la Moterada [ɫa moteˈɾaða] (la Pobla de Cérvoles)—; si neutralitza —[ə], la Captivera [ɫə kətiˈβeɾə] (Tamarit de Mar)—; si el fenomen s’articula com una e
oberta —[ɛ] la Balma [ɫa ˈβaɫmɛ] (Porrera)—, o si ho fa semblant a una o
—[ɒ] Conturella [ɫa kontuˈɾeʎɒ] (Vallclara). En les zones on encara es manté la labiodental sonora [v] —les Vinyasses [ɫez viˈɲases] (Pratdip)—, tant si
el seu ús és general com si ja és residual, cal anotar-la amb precisió. Cal
ser escrupolosos a no ultracorregir l’articulació ioditzant en les zones
on aquest fenomen històric ha perviscut fins avui dia —el Fonollet [əɫ funuˈjɛt] (Osor).
A continuació s’ofereix una mostra d’exemples de transcripció fonètica a través de l’AFI que correspon a inventaris onomàstics de diverses zones de la nostra comunitat lingüística. En trobarem tant del bloc
oriental —Reiners (Vallespir), Osor (la Selva), Tarragona (Tarragonès),
Llucmajor (Mallorca), l’Alguer— com de l’occidental —Vinebre (Ribera
d’Ebre), Santa Pola (Baix Vinalopó)—, i també de l’àrea de transició entre
els dos blocs —l’Albi (Garrigues), Vallclara (Conca de Barberà), Porrera
(Priorat)—, amb l’anhel que siguin d’utilitat. Fixem-nos en els matisos
que presenten cadascun dels exemples segons la pronúncia recollida de
les fonts orals de cada localitat.
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Reiners (Vallespir), de Montserrat Cailà i Jean-Paul Escudero (2005)
el còrrec de Can Bernot
la coma de les Boixedes
la cova de la Font Calda
el molí d’en Camó
el Camp Roig
la ribera de la Copa
la font de la Guixa
la Marigona
els Oliverons
el clot de la Vinyassa

əɫ ˈkɔ̘ r əɡ də ˈkam bəɾˈnɔ̘ t
ɫə ˈkumə ðə ɫəz βuˈʃɛ̙ðəs

ɫə ˈko̘ βə ðə ɫə ˈfuŋ ˈkaɫdə
əɫ muˈɫi ðəŋ kəˈmu
əɫ ˈkam ˈrutʃ

ɫə riˈβɛ̙ɾə ðə ɫə ˈkupə
ɫə ˈfun də ɫə ˈɣiʃə
ɫə məɾiˈɣunə
əɫz uɫiβəˈɾus

əɫ ˈkɫɔ̘ d də ɫə βiˈɲasə

Remarquem la pronúncia de les /o/ tòniques com a [u] —Camó, Copa,
Marigona, Oliverons—, o també en mots com Font, Roig. Fixem-nos en
el grau d’obertura de les /ɛ/ i les /ɔ/ tòniques, que presenten un grau més
tancat i centralitzat: [e̙ ], [o̘ ] respectivament —ribera, còrrec, Bernot, cova,
clot—; en com neutralitzen les /a/, /e/ àtones en [ə] —còrrec, Bernot, cova,
Vinyassa—, i en com neutralitzen les /o/ àtones en [u] —Boixedes, oliverons.
La prepalatal sorda /ʃ/ no segrega iod —Boixedes. La labiodental sonora
/v/ es pronuncia bilabial sonora [β], perquè és un parlar betacista —cova,
Oliverons, Vinyassa. S’usa la forma reforçada de l’article definit —el còrrec, el molí.
Osor (Selva), de Fèlix Bruguera (2010)
els Aigols de la Feixa
la perxada l’Artiga de l’Aulet
la font del Borratxí
el pont de les Bruixes
el collet de la Calcinera
la serra de Capdebou
la Codina Vella
la font de la Fageda
l’arbreda de la Noguerola
la sureda de Sobre Fonollet

əɫz əjˈɣoɫz ðə ɫə ˈfeʃə

ɫə pəɾˈʃaðə ɫəɾˈtiɣə ðə ɫəwˈɫɛt
ɫə ˈfon dəɫ βurəˈtʃi

əɫ ˈpon də ɫəz ˈβɾuʃəs

əɫ kuˈʎɛd də ɫə kəɫsiˈneɾə
ɫə ˈsɛrə ðə ˌkab də ˈβow
ɫə kuˈðinə ˈβejə

ɫəˈfon də ɫə fəˈʒɛðə

ɫuˈβɾɛðə ðə ɫə nuɣəˈɾoɫə

ɫə suˈɾɛðə ðə ˈsoβɾə funuˈjɛt

Notem, ara, que les vocals /o/ i /ɔ/ tòniques s’articulen de manera similar, sense fer distinció del grau d’obertura [o] —Aigols, font, pont, Capdebou, Noguerola, Sobre. Les /a/, /e/ àtones neutralitzen en [ə] —Aigols, Feixa,
Calcinera, Fageda—, i les /o/ àtones neutralitzen en [u] —Borratxí, Codina,
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Noguerola, Fonollet. Les consonants prepalatals no segreguen iod quan
es troben en posició intervocàlica, ni la sorda /ʃ/ —Feixa, Bruixes—, ni la
sonora /ʒ/ —Fageda—; i la sorda /ʃ/ és articulada fricativa darrere consonant —porxada. També aquest és un parlar betacista —Vella. En la transcripció fonètica de Vella i Fenollet percebem el fenomen de la iodització.
S’usa la forma reforçada de l’article definit —el pont, el collet.
Tarragona (Tarragonès), de M. Teresa Muntanya
i Francesc Escatllar (2007)
el barranc de la Budellera a Prop
el garroferal del Caragolí
la parada dels Cavalls
la parceŀla del Cuiner
el mas del Fart de Fesols
la vinya del Guerxo de l’Estanc
els olivers del Joan de cal Xolla
el tros de Ca Magí
el mas del Moixó
la font del Rajolot

əɫ βəˈraŋ də ɫə βuðəˈʎeɾə ˈpɾɔp
əɫ ɣərufəˈɾaɫ dəɫ kəɾəɣuˈɫi
ɫə pəˈɾaðə ðəɫs kəˈβaʎtʃ
ɫə pəɾˈsɛɫə ðəɫ kujˈɲe

əɫ ˈmaz ðəɫ ˈfaɾ ðə fəˈzɔɫs

ɫə ˈβiɲə ðəɫ ˈɣɛɾtʃu ðə ɫəsˈtaŋ

əɫz əwɫiˈβez ðəʎ dʒuˈan də ˈkaʎ ˈtʃoʎə
əɫ ˈtɾɔz ðə ˈka məjˈʒi
əɫ ˈmaz ðəɫ mujˈʃo

ɫə ˈfɔn dəɫ rəjʒuˈɫɔt

En aquest cas, les /e/ i les /ɛ/ tòniques es diferencien clarament —Budellera, Cuiner, Guerxo—; també es diferencien els graus d’obertura de /o/
i /ɔ/ tòniques —Xolla, Moixó, Prop, Fesols, Rajolot. Les /a/ i les /e/ àtones
neutralitzen en [ə] —barranc, Budellera, Fesols, parada—; també neutralitzen les /o/ àtones en [u] —garroferal, Guerxo, Rajolot. La /o/ àtona en posició inicial s’articula diftongada [əw] —olivers. Es manté /a/ pretònica en
contacte amb una ròtica —Caragolí. Tant la prepalatal fricativa sorda /ʃ/
com la sonora /ʒ/ segreguen iod quan es troben en posició intervocàlica —
Moixó, Magí, Rajolat—; quan les prepalatals fricatives —sorda /ʃ/ i sonora
/ʒ/— es troben en posició inicial o postconsonàntica s’articulen africades
[tʃ] i [dʒ], respectivament—Xolla, Guerxo, del Joan. L’alveolar fricativa sorda /s/ en posició final i precedida per la líquida palatal /ʎ/ palatalitza —Cavalls. I encara notem la palatalització de la nasal alveolar /n/ precedida de
la semivocal palatal /j/, amb la possibilitat de segregar iod també —Cuiner.
S’empra la forma reforçada de l’article definit —el mas, el tros.
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Llucmajor (Mallorca), de Cosme Aguiló (1996)
es rentador de ses Egos
sa cova de s’Espardenya
es torrent Fondo
sa pedrera de sa Dent
sa Punta Negra
es davallador de sa Cova dets Ossos
sa Torre Véia
s’escui des Cap Blanc
sa cisterna de Son Granada
sa cova Verda

ər rəntəˈðo ðə səˈzeɣos

sə ˈkɑvə ðə səspəɾˈðəɲə
əs toˈreɱ ˈfondo

sə pəˈðɾeɾə ðə sə ˈðent
sə ˈpuntə ˈnəɣɾə

əz ðəvəʎəˈðo ðə sə ˈkɑvə ðəˈdzɑsos
sə ˈtorə ˈveə

səsˈkuj ðəs ˌkab ˈbɫaŋk

sə sisˈtænnə ðə ˈsɑŋ ɡɾəˈnaðə
sə ˈkɑvə ˈvəɾðə

El vocalisme tònic dels parlars baleàrics presenta una vocal medial
semitancada [ə] que és inusual a la resta de dialectes en aquesta posició
—Espardenya, Negra, Verda. En posició tònica, també, les /ɔ/ presenten el
màxim grau dobertura [ɑ] —cova, Ossos. Les /a/ i les /e/ àtones neutralitzen
en [ə] —rentador, Espardenya, davallador, Granada—; en canvi, el mallorquí manté /o/ en posició àtona (llevat dels parlars de Sóller i Fornalutx)
—torrent Fondo, Ossos. El diftong /wa/ en posició àtona monoftonga en [o]
—Egos. El mallorquí (i el balear en general) manté la pronúncia de la labiodental sonora /v/ —Véia, cova Verda. Es manté el grup consonàntic /nt/
en posició final —Dent—; també en aquesta varietat geogràfica és ben viu
el fenomen de la iodització, que diferencia /j/ de /ʎ/ segons el seu origen
etimològic —Véia, escui; davallador. Quan l’article definit es va seguit de
vocal s’articula ets —sa Cova dets Ossos. Presenta forma particular de l’article definit procedent de IPSU, IPSA—es torrent, sa cova.
L’Alguer, de Rafael Caria (1990), adaptació de la transcripció original
lo bosc de Cala Llonga
lo camí de Carrabufas
lo canal de l’Escominigada
lo carreró de la Poma Colorida
lo forn de les Teules
lo montillo de la Pedra d’Esmolar
la vall de l’Infern
la cala del Pescador
l’escoll del Margalló
l’olivar de xu Joan Lampis

lu ˈbɔz ðe ˌkaɾaˈʎoŋɡa

lu kaˈmi de karaˈbufas

lu kaˈnal de laskuminiˈɡaɾa

lu karaˈɾo de la ˈpoma kuɾuˈɾiɾa
lu ˈfol de las ˈtewɾas

lu munˈtiʎu de la ˈpera dazmuˈɾa
la ˈval de liɱˈfɛl

la ˈkaɾa del paskaˈɾo
lasˈkol del maɫɡaˈʎo

luɾiˈva de ˈtʃu dʒuˈan ˈlampis
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Tot i que l’alguerès és un parlar del bloc oriental, té una distribució de
les vocals tòniques com la que té, majoritàriament, el català occidental.
Per això es pronuncien amb /e/ mots com Teules. Les /a/ i les /e/ àtones
s’articulen [a] —Carrabufas, carreró, Esmolar, Pescador, Margalló—; neutralitza les /o/ àtones en [u] —Escominigada, Colorida, montillo, olivar—;
manté la labiodental sonora /v/ —vall, olivar. El consonantisme alguerès
presenta unes particularitats inusuals als altres territoris. Les /d/ i les /l/
intervocàliques es pronuncien [ɾ] —Cala, Escominigada, Colorida, Teules,
Esmolar, Pescador, olivar. La ròtica /ɾ/ agrupada a una altra consonant es
pronuncia [l] —forn, Infern, Margalló . Quan la líquida palatal /ʎ/ es troba
en posició final es despalatalitza i s’articula [l] —vall, escoll. Es manté la
pronúncia de la labiodental sonora /v/ —vall, olivar. Ús de la forma plena
de l’article definit —lo bosc, lo camí.
L’Albi (Garrigues), de Ramon Amigó i Ramon Pere (2001)
la bassa de l’Apotecari
lo portal dels Aubis
lo carrer de la Boqueta
los Domenges
la font del Forn del Vidre
lo costeret dels Juriols
la cova de les Nenes
lo Pla de la Manxa
la placeta de la Roqueta
lo portal de Vinaixa

ɫa ˈβasaɫ potaˈkaɾi

ɫo poɾtaɫ deɫz ˈawβis

ɫo kaˈre ðe ɫa βoˈkɛta
ɫoz ðuˈmeɲdʒes

ɫa ˈfɔn dəɫ ˈβiðɾe

ɫo kosteˈɾɛd deʎ dʒuɾiˈɔɫs
ɫa ˈkɔβa ɫez ˈnɛnes

ɫo ˈpɫa ðe ɫa ˈmaɲtʃa

ɫa pɫaˈsɛta ðe ɫa roˈkɛta
ɫo poɾˈtaɫ de βiˈnajʃa

L’Albi es troba a la zona de transició entre el català occidental i l’oriental. Per això, el vocalisme tònic és similar al dels parlars orientals —Roqueta, costeret, placeta, Roqueta—; però l’àton funciona com el dels parlars occidentals, perquè manté les vocals àtones —Apotecari, portal, Boqueta, costeret, cova, portal. La líquida lateral /l/ agrupada vocalitza i la /e/
àtona final es tanca en [i] —Aubis. Confon /v/ i /b/ —bassa, Aubis, Boqueta, Vidre, cova, Vinaixa. Les prepalatals sordes /ʃ/ i sonores /ʒ/ s’articulen
africades [tʃ] i [dʒ], respectivament, en posició inicial i postconsonàntica
—Manxa, Domenges, Juriols. La prepalatal sorda /ʃ/ segrega iod en posició
intervocàlica —Vinaixa. S’usa la forma plena de l’article definit —lo portal, lo costeret.
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Vallclara (Conca de Barberà), de Ramon Pere (2017)
lo pla de la Coma
la Castanyola
la canal de l’Engràcia
les coves del Josepet
lo mas de la Llana
lo toll de la Martineta
l’hort del Riu del Miret
lo molí del Perdigana
lo fondo de la Salanca
les Tres Alzinetes

ɫo ˈpɫa ðe ɫa ˈkomɒ
ɫa kastaˈɲɔɫɒ

ɫa kaˈnaɫ de ɫaŋˈɡɾasiɒ

ɫes ˈkɔβez ðeʎ dʒuzeˈpɛt
ɫo ˈmaz ðe ɫa ˈʎanɒ

ɫo ˈtoʎ de ɫa maɾtiˈnɛtɒ
ˈɫɔɾ ðeɫ ˈriw ðeɫ miˈɾɛt

ɫo moˈɫi ðe ɫa peɾðiˈɣanɒ
ɫo ˈfondo de ɫa saˈɫaŋkɒ
ɫes ˈtɾɛz aɫziˈnɛtes

Vallclara també es troba a la zona de transició entre el català occidental i l’oriental, com l’Albi. Compateix amb l’oriental el vocalisme tònic —Josepet, Martineta, Miret, Tres Alzinetes— i amb l’occidental, l’àton —Perdigana, Salanca, molí, fondo. La /e/ en el segment inicial
/en/ es pronuncia [a] —Engràcia. Notem que la /a/ en posició àtona final
s’articula velaritzada [ɒ] —Coma, Castanyola, Llana, Martineta, Perdigana,
Salanca. És un parlar betacista —coves. Pronuncia africada [dʒ] la prepalatal precedida de consonant —Josepet. S’empra la forma plena de l’article definit —lo pla, lo toll.
Porrera (Priorat), de Ramon Amigó (2011)
lo comellar de l’Àliga
les Argeles
los Aubaguets
lo mas de la Bleda
les Canyes Xiules
lo coll de la Creu
la Devesa
les Esplanetes
la vall de la Garranxa
la punta de la Peixera

ɫo komeˈʎa ðe ˈɫaɫiɣɛ
ɫez aɾˈdʒɛɫes

ɫoz awβaˈɣɛts

ɫo ˈmaz ðe ɫa ˈβɫɛðɛ
ɫes ˈkajɲes ˈtʃiwɫes
ɫo ˈkɔʎ de ɫa ˈkɾɛw
ɫa ðeˈvɛzɛ

ɫez aspɫaˈnɛtes

ɫa ˈvaʎ de ɫa ɣaˈraɲtʃɛ

ɫa ˈpuntɛ ðe ɫa pejˈʃeɾɛ

Igual que l’Albi i Vallclara, Porrera s’emmarca en la zona de transició
entre el català occidental i l’oriental. Comparteix el vocalisme tònic amb
l’oriental —Aubaguets, Bleda, Creu, Devesa, Esplanetes— i l’àton amb l’occidental —Argeles, Canyes Xiules, Devesa, comellar. La /e/ en el segment
inicial /es/ es pronuncia [a] —Esplanetes. La /o/ àtona en posició inicial
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s’articula diftongada —Aubaguets. Parem compte amb la /a/ àtona final
perquè en aquest parlar es pronuncia [ɛ] —Àliga, Bleda, Devesa, Garranxa,
Peixera. Les generacions més grans conserven l’articulació de la /v/ —Devesa, vall. La prepalatal sorda /ʃ/ es pronuncia africada quan es troba en posició inicial i quan va precedida per una consonant —Xiules, Garranxa—;
i quan es troba en posició intervocàlica segrega iod —Peixera. També la
prepalatal sonora /ʒ/ s’articula africada [dʒ] quan va precedida per consonant —Argeles. S’utilitza la forma plena de l’article definit —lo mas, lo coll.
Vinebre (Ribera d’Ebre), de Sílvia Veà (2017)
lo camí dels Assuts
lo coster de la Barca
lo pi de la Canella del Roig
lo camí de les Eixalelles
les Fontjuanes
lo Galatxo
los Gorraptes Més Amunt
la riba de la Pena
lo pas de la Rabosa
la cova dels Teixidors

ɫo kaˈmi ðeɫz aˈsuts

ɫo kosˈte ðe ɫa ˈβaɾka

ɫo ˈpi ðe ɫa kaˈneʎaɫ ˈrɔtʃ

ɫo kaˈmi ðe ɫez ajʃaˈɫeʎes
ɫes ˌfɔɲ dʒuˈanes
ɫo ɣaˈɫatʃo

ɫoz ɣoˈraptez ˈmez aˈmun
ɫa ˈriβa ðe ɫa ˈpena

ɫo ˈpaz ðe ɫa raˈβoza
ɫa ˈkɔβaɫs tejʃiˈðos

El parlar de Vinebre participa de tots els trets fonètics propis del català occidental, tant en el vocalisme tònic —Pena—, com en l’àton —Assuts,
Fontjoanes, Amunt, Galatxo, Gorraptes. La /e/ en el segment inicial /eix/
es pronuncia [a] —Eixalelles. La /a/ àtona final manté la seva articulació
original —Barca, Canella, Rabosa. Confon /v/ i /b/ —cova. La prepalatal
sonora /ʒ/ es pronuncia africada [dʒ] quan es troba en posició postconsonàntica —Fontjuanes. Quan la prepalatal sorda /ʃ/ es troba en posició
intervocàlica segrega iod —Eixalelles, Teixidors. Presenta la forma plena
de l’article definit —lo Galatxo, los Gorraptes.
Santa Pola (Baix Vinalopó), d’Antoni Mas (1998)
el barranc de l’Aljub
el camí a la Costera de Boix
l’assegador de la Canyada
el Cementeriet
la rambla de les Covetes
l’assarba de la Font
el barranc del Manyaco
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eɫ baˈraŋ de ɫaʎˈdʒup

eɫ kaˈmi ðe ɫa kosˈteɾa de ˈboʃ
ɫaseɣˈaoɾ ðe ɫa kaˈɲa
eɫ sementeɾiˈet

ɫa ˈrambɫa ðe ɫes koˈvetes
ɫaˈsaɾba ðe ɫa ˈfɑnt

eɫ baˈraŋ deɫ maˈɲako

Conclusions

el passador de Reixes
el barranc de la Foia Roja
la sima de la Serra

eɫ pasaˈoɾ ðe ˈreʃes

eɫ baˈraŋ de ɫa ˈfɑjɑ ˈrɑdʒɑ
ɫa ˈsima ðe ɫa ˈsæræ

El parlar de Santa Pola també participa de tots els trets fonètics propis
del català occidental, tant en el vocalisme tònic —Cementeriet, Covetes—,
com en l’àton —assegador, Cementeriet, passador, costera, Covetes. La /ɛ/ i
la /ɔ/ tòniques es pronuncien amb el màxim grau d’obertura [æ] i [ɑ], respectivament —Serra, Font, Foia Roja. Quan la /a/ àtona final va precedida per /ɛ/ i per /ɔ/ es produeix el fenomen de l’harmonia vocàlica —Serra,
Foia Roja. La bilabial sonora /b/ manté el mode oclusiu —el barranc, de
Boix, l’assarba. Desapareix la dental sonora /d/ en posició intervocàlica
—assegador, passador. La prepalatal fricativa sorda /ʃ/ intervocàlica i final
no segrega iod —Reixes, Boix. La prepalatal sonora manté el mode africat en posició intervocàlica [dʒ] —Roja. Es fa servir la forma reforçada de
l’article definit —el barranc, el passador.

8.3 Conclusions
Considerem que és essencial la transcripció fonètica de les entrades recollides de les fonts orals perquè ens descriu de manera concreta la llengua històrica en un eix sincrònic determinat, de la mateixa manera que
la documentació escrita ens dona informació des de la perspectiva diacrònica. Els símbols de l’AFI que s’han consignat més amunt són l’eina
imprescindible per assajar-ne una transcripció adequada.
De la mateixa manera que els primers recoŀlectors de noms de lloc i
de persona a casa nostra van ser conscientment curosos a incorporar als
seus inventaris la transcripció fonètica amb els mitjans de què disposaven, ara, amb l’AFI, tenim a l’abast una eina imprescindible que no podem menystenir. Som conscients que no tothom està familiaritzat amb
aquest sistema de transcripció. Per això, des de la Societat d’Onomàstica
es pren el compromís de proporcionar als recoŀlectors l’ajut d’un especialista per tal que cap monografia quedi mancada de la imprescindible
informació que sobre la llengua oral de cada població es desprèn de la
transcripció fonètica.
Si en l’onomàstica hi conflueixen diverses disciplines, com poden ser
la geografia, la història, l’antropologia, la zoologia, la botànica, l’etimo149
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logia, per què s’ha de prescindir de la llengua oral local, que tantes dades
forneix a la dialectologia? Amb la mateixa preocupació i el mateix interès que van mostrar els primers recoŀlectors, nosaltres considerem que
és imprescindible que els reculls onomàstics aportin la transcripció fonètica dels noms recollits de fonts orals, i que es dugui a terme a través
dels símbols acomodats als de l’alfabet fonètic internacional.
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Xavier Terrado iniciava el seu treball Fonaments per a l’estudi etimològic
de la toponímia catalana (1994, 53) amb una pregunta: «És imprescindible l’estudi etimològic per treballar en toponímia?».
Més enllà de qüestionar un aspecte bàsic de la recerca sobre la toponímia, aquesta pregunta planteja una reflexió fonamental sobre la importància de l’estudi etimològic en l’àmbit de l’onomàstica catalana. Com
queda palès al llarg d’aquest manual, l’onomàstica és un camp eminentment interdisciplinari, un punt d’interconnexió de moltes i ben diverses
disciplines, i al mateix temps és un tema que es pot analitzar també de
maneres ben diverses (la descripció del paisatge, la informació històrica,
etc.), i l’etimologia n’és una. El que resulta, però, més remarcable és que
en el cas de l’onomàstica, i especialment de la toponímia catalana, l’etimologia ha tingut un lloc preeminent des dels primers estudis, i sovint
en aquest sentit ja es té en compte l’obra de Josep Balari i Jovany Orígenes
históricos de Cataluña (1899), com a antecedent o punt de partida històric.
És sobretot la figura i la tasca onomàstica de Joan Coromines —des
dels Estudis de toponímia catalana (1965–1970) fins a l’Onomasticon Cataloniae (OnCat) com a fita última— el que marcarà el pes de la recerca
etimològica en l’estudi de la toponímia catalana, un aspecte que prendrà
una rellevància tan gran que per a molts estudiosos esdevindrà pràcticament l’estudi en exclusiva de l’etimologia.
Així, molts dels toponimistes catalans han dedicat bona part de la recerca a l’etimologia, com Cosme Aguiló, Joseph Gulsoy, Josep Moran o
Joan Veny. I fins i tot Ramon Amigó, que ha estat el gran especialista en
les monografies onomàstiques, també hi va dedicar nombroses reflexions,
malgrat que considerés que era un camp molt complex i al qual —segons
ell mateix— no s’havia dedicat:
M’he promès a mi mateix, més d’un cop, de no entrar en especulacions
etimològiques, que corresponen a altres nivells de coneixement. I he estat força respectuós a aquesta promesa. Potser només l’he transgredida
a l’entorn d’Escornalbou. (2000, 217)
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Tanmateix, segurament cal interpretar les paraules d’Amigó en un sentit molt més específic, com ho indica el terme especulacions, ja que les seves propostes per provar de determinar l’origen de molts topònims han
estat fetes des de la prudència i han partit d’un profund coneixement del
lloc —de trepitjar el país— i d’una recerca documental exemplar.
Per aquest motiu, les etimologies que proposa s’allunyen de l’especulació que blasma: tenen un caràcter més real i pròxim a les arrels dels topònims, a la realitat física o a les transformacions documentals, i defugen
les explicacions espectaculars i exòtiques, basades en estrats lingüístics
i realitats pretèrites que desconeixem. En aquest mateix sentit, ja va advertir Joan Bastardas:
més gran és encara el risc que corren aquells que, basant-se en suposades
homonimitzacions, postulen, gratuïtament o amb afirmacions incontrolables, un origen prellatí per als noms de lloc més transparents. (1995, 258)

I és que sovint en l’àmbit de l’onomàstica catalana ha semblat que era
més probable l’etimologia més rebuscada i difícil, la lectio difficilior, mentre que generalment no és aquesta l’opció més encertada, de la mateixa
manera que l’explicació etimològica de molts noms comuns que presentaven dubtes s’ha trobat en el llatí vulgar, l’occità o l’aragonès i no en llengües antigues o llunyanes.
En un sentit similar, cal anar amb compte amb la recerca que se centri exclusivament en unes orientacions o plantejaments concrets, com
el de vincular l’origen dels topònims a un estrat lingüístic determinat,
sovint a partir d’un suposat prestigi d’aquella llengua, com podria ser
l’iber o l’àrab.
Segurament cal relacionar l’origen d’aquesta preeminència de l’estudi de l’etimologia amb la necessitat tan humana de conèixer el sentit primigeni dels antropònims i, sobretot, dels topònims, com si de desvelar
un misteri es tractés:
L’estudi dels noms de lloc és una de les coses que més han desvetllat la
curiositat dels erudits i àdhuc del poble en general. És natural que sigui
així. Aquests noms s’apliquen a l’heretat de què som propietaris, o a la
muntanya que enclou el nostre horitzó, o al riu d’on traiem l’aigua per
regar, o al poble o a la ciutat que ens ha vist néixer […]. Com fora possible que l’home, que, des que té ús de raó, es pregunta el perquè de totes
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les coses que veu i que sent, no cerqués el d’aquests noms que tots tenim
contínuament als llavis? (Coromines 1965-70, 7–30)

Però, més enllà de la preeminència de la recerca etimològica en l’àmbit de l’onomàstica catalana, cal determinar què és i què entenem per
etimologia.
Etimologia és un terme que prové del grec i que està format per dos
elements: etymos ‘veritable’ i logos, que pot tenir diversos significats, des
d’‘estudi’ o ‘ciència’ fins a ‘sentit’; és a dir, que originàriament seria la recerca del sentit veritable, en el sentit de primigeni, dels mots (què volien
dir inicialment), un concepte aplicable, doncs, tant als noms comuns
com als noms propis.
Actualment es considera que és la ciència que estudia l’origen dels
mots i la seva evolució formal i semàntica. Cal tenir present, per tant, no
solament el valor original, sinó també els aspectes relacionats amb els
canvis que s’hi han anat produint amb el pas del temps, una situació que
ja es produeix de manera molt significativa en els noms comuns: el foc,
FOCUS, era el lloc on es feia, la llar, mentre que el terme llatí per al que
entenem com a foc era IGNIS; un assassí és una persona que mata amb
premeditació i no un seguidor d’una secta que consumia haixix per matar, i treballar pot ser molt esforçat però no és una tortura produïda amb
un estri format amb tres pals, TRIPALIUM.
I fins i tot no es tracta només de l’evolució des del llatí, sinó també ja
en català, en què l’allunyament del sentit originari pot haver estat molt
gran, com en esbrinar, que actualment significa ‘cercar la veritat (d’una
cosa)’ i no té el sentit primer de ‘separar els brins’, o en els verbs astorar
i esparverar, que no es relacionarien amb els rapinyaires, astor i esparver,
que els han provocat.
En la toponímia molt sovint no cal recórrer a la recerca d’aquests orígens, a l’etimologia, quan són evidents perquè el nom propi en reflecteix
el valor inicial, com Aiguafreda, la Figuera, Mont-roig o Vila-rodona; en
altres casos caldrà un cert coneixement històric de la llengua catalana
per saber-ne el sentit originari, com a la Fontcalda o estany Llong, en què
termes com calda ‘calenta’ o llong ‘llarg’ encara són vius en expressions o
es poden entendre amb facilitat; mentre que, en d’altres, la distància serà
més gran respecte dels mots inicials i no serà possible d’interpretar-los
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sense un coneixement més precís de la llengua catalana des del punt de
vista històric o dialectal, com en Cercs ‘alzines’, Queralbs ‘pedres blanques’ o Pals ‘aiguamolls’, i encara més si l’evolució lingüística n’ha emmascarat les formes primigènies, com en Riner ‘riu negre’ o Vallfogona
‘vall fecunda’.
En aquest darrer tipus de topònims caldrà recórrer a l’etimologia i
serà sobretot la documentació antiga la que permetrà trobar-ne el sentit
inicial real, ja que sovint l’etimologia popular o les falses etimologies a
partir de la semblança formal o, fins i tot, de llegendes poden fer interpretar de manera directa, i errada, noms que no tenien en origen aquell
valor, com en els casos de Castell-llebre, on mai no hi ha hagut cap llebre
(Castro Vetere ‘castell vell’) o puig Sabataire (també sense cap referència
a una sabata, sinó que es tracta d’un antic puig sa Batalla amb una solució ioditzada, Bataia).

9.1 L’etimologia dels antropònims
L’antroponímia inclou els prenoms, els cognoms i els sobrenoms, que
tenen orígens diversos, però que es relacionen, pel que fa als prenoms,
sobretot amb la tradició cristiana i grecollatina i, en els cognoms i els sobrenoms, amb la llengua catalana, si bé amb una aportació significativa
de noms dels estrats germànic i àrab en els llinatges d’acord amb la història de la llengua catalana.
Més enllà del que seria estrictament l’etimologia d’aquests noms, cal
recordar la importància històrica de l’antroponímia, perquè, malgrat que
habitualment es tingui ben present l’antiguitat i el valor de la toponímia
com a mostra de la història lingüística d’un territori, en molts casos els
primers noms documentats en inscripcions són antropònims, com en el
cas dels noms bascs antics conservats en mostres epigràfiques (Gorrochategui 2002). Aquesta és una situació amb un abast més ampli, tant en
pobles i llengües antics (des del codi d’Hammurabi, del segle XVIII aC,
identificat amb el nom que hi consta) com en cultures no tan allunyades cronològicament (els primers noms documentats a Groenlàndia són
els prenoms que figuren a la pedra rúnica de Kingittorsuaq, s. XII–XIV).
Com els topònims, els antropònims generalment s’han originat a partir de noms comuns, que tenien inicialment un significat (Eulàlia ‘que
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parla bé’), des del bon auguri (Bonmatí) fins a la descripció de la feina
(Fuster), un fet encara ben visible en els sobrenoms (el Rosset, la Coixa).

Prenoms
Històricament els prenoms se situen majoritàriament en la tradició cristiana —fins als anys setanta del segle passat pràcticament només es permetia la inscripció de noms d’aquest origen—, en què hi ha noms bíblics,
majoritàriament hebreus (Miquel ‘qui és com Déu’ o Raquel ‘ovella’), llatins (Ignasi ‘foc’ o Laura ‘triomf ’) i grecs, generalment rebuts a través
del llatí (Andreu ‘viril’ o Helena ‘torxa’). Tanmateix, també s’hi van introduir noms d’altres provinences quan van passar a formar part del santoral, com és el cas dels nombrosos noms d’origen germànic (com Albert,
Guillem o Ramon).
Els noms germànics reflecteixen molt bé aquest origen descriptiu inicial, ja que tant els noms gòtics com els francs estaven formats generalment per dos elements amb sentit (Bernat < Bern-hard ‘os fort’), un sistema que permetia un nom únic, que es va mantenir mentre la llengua
va ser viva. Tanmateix, cap al voltant de l’any 1000, amb la pèrdua de la
creativitat i la repetició de noms es va anar imposant un sistema en què
es va incorporar un segon nom, que esdevindria el llinatge o cognom.
La difusió i la perdurabilitat dels prenoms, però, no es relaciona amb
el seu sentit originari més enllà del moment de la seva creació, sinó que
prové, en uns casos, de l’eufonia del nom —que sigui harmònic fònicament—, i en molts altres, del prestigi de les persones que el portaven (el
que avui podrien ser noms d’actors o esportistes, antigament serien noms
de sants o reis). Un bon exemple de l’extensió dels noms a partir del prestigi és l’onomàstica d’origen germànic a Catalunya a l’alta edat mitjana,
en què segons la documentació aproximadament un setanta per cent de
la població portava noms d’aquest origen malgrat que la immensa majoria de la població era romànica (Moran 1995b).
En alguns casos hi ha variants del mateix nom, bé sigui com a conseqüència d’un major o menor grau d’evolució, com Guerau i Grau o Pau
i Pol, bé sigui per truncament en el cas dels hipocorístics, com Laia per
Eulàlia, Pep per Josep, Quima per Joaquima o Toni per Antoni.
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Cognoms o llinatges
Com hem indicat, els cognoms actuals es formen a partir dels segles X–xI,
quan el sistema de denominació únic perd la capacitat de generar noms
nous i comencen a repetir-se els noms, de manera que cal algun element
més per diferenciar i identificar les persones adequadament. Els cognoms
provindran dels diferents estrats lingüístics, per la qual cosa, a més de
tots els noms que formen part de la tradició cristiana i dels de formació
romànica, hi haurà cognoms d’origen germànic i àrab, però també d’occitans, francesos, aragonesos, castellans o italians.
Els cognoms catalans històrics tenen fonamentalment tres orígens:
(a) Antropònims. Són els que es coneixen com a patronímics, com
Aurora, Carme, Esteve, Feliu, Oriol o Pasqual. A vegades fins i tot
compostos per dos prenoms, com Joanmiquel o Peremateu. Els prenoms àrabs (com Belis, Melis, Massot, Rafeques o Ràfols) i, sobretot,
els d’origen germànic es van conservar en català sobretot com a
cognoms (com Aribau, Eimeric, Gelabert, Girald, Isarn o Llopard).
(b) Noms geogràfics. Molts cognoms provenen de noms geogràfics,
tant de topònims (Amposta, Cardona, Llançà, Urgell o Rosselló)
com de descriptius, de camps ben diversos, com l’habitatge (Casanova, Mas o Torres), els accidents geogràfics (Camps, Plana, Penya, Prats, Puig, Serra o Valls), els relacionats amb els cursos fluvials (Llac, Pou, Riera, Rius o Torrent), els noms botànics (Bruguera,
Castanyer, Oliva, Pi, Rovira, Roure o Vinyes) o els d’animals (Bou,
Falcó o Llop).
(c) Noms de professió o càrrec. En aquests casos es veu clarament que
el valor descriptiu servia per diferenciar el nom del d’una persona
que portava el mateix nom, com Ballester, Bover, Capellà, Cavaller,
Ferrer, Mariner, Mercader, Pagès, Sabater o Teixidor.

9.2 L’etimologia dels topònims
Com ja s’ha assenyalat, la principal característica etimològica dels topònims és que generalment s’han format a partir de noms comuns, és a dir,
que aquests noms propis inicialment tenien un valor descriptiu: Castellbisbal (el castell d’un bisbe), Molins de Rei (uns molins de jurisdicció re156
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ial), Vilanova (un nucli de població de nova creació) o font del Teix (una
font al costat d’un teix rellevant).
Encara que s’ha insistit molt en aquest aspecte, i que en alguns casos
fins i tot se n’ha tingut gairebé una visió exclusivista —com si tots els topònims tinguessin originàriament un valor de caràcter geogràfic—, no és
l’única opció, sinó que n’hi ha d’altres —de manera que no tots els topònims es poden interpretar a partir del lloc on es troben o de les seves característiques originàries—, com els antropotopònims, és a dir, els noms
propis de lloc que provenen d’un nom propi de persona, uns topònims
que són més nombrosos del que semblen indicar alguns estudis d’onomàstica catalana i que potser no han comptat amb el prestigi o l’interès
dels noms que reflecteixen la descripció del terreny.
Les possibilitats en el camp de l’antropotoponímia també són diverses,
des dels topònims que provenen directament del nom del repoblador o
propietari, com Teià, Calaf o els Guiamets, fins als que estan integrats en
un nom compost, com Castellgalí (del nom Galí, a partir del gòtic Galindo), Collbató (del germànic Beton) o Valldemossa (del nom àrab Mussa).
La recerca etimològica resulta fonamental i obligada en el cas dels topònims que presenten una forma opaca des del punt de vista de la interpretabilitat del nom o noms que els formen, però, fins i tot en els que poden semblar més transparents —i amb una gran adequació geogràfica a
primer cop d’ull— cal tenir-la en compte per comprovar que no hi hagi
intervingut l’etimologia popular o s’hi hagin produït canvis diversos, tant
de caràcter fonètic com per l’evolució en l’ús escrit.
I en el cas dels topònims que tenen una interpretació directa, com ja va
assenyalar Moreu-Rey (1986, 30), cal així mateix tenir-hi en compte l’etiologia, és a dir, a més de saber-ne el sentit inicial, també provar de conèixer
les causes que van provocar la formació d’aquell nom (Terrado 1994, 59).
Hi ha topònims en què la documentació confirma l’origen lingüístic del
nom, com en la serra de Boumort (Bove Morto, s. IX), però dels quals es desconeix el motiu concret de la formació (en aquest cas no se sap si la denominació prové de la forma —un recurs habitual en els orònims, com serra de
Fembra Morta o turó de la Dona Morta— o d’un fet excepcional, fos per les
característiques de l’animal mort o pel lloc on era), mentre que d’alguns sí
que se’n sap excepcionalment la causa, sigui veritable o fruit d’una llegenda, com el pas de la Mala Dona al Garraf (Miret & Muntaner 1998, 147).
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I de la mateixa manera que per investigar l’etimologia cal un coneixement directe de les característiques geogràfiques del lloc (vegeu el capítol
1.4), per saber el motiu de la formació també cal conèixer-ne la història
en un sentit ampli, és a dir, no només els fets històrics, sinó també culturals (tradicions, llegendes, etc.). El moment històric pot ajudar a saber o
confirmar el sentit de topònims com Guarda-si-venes ‘mira si venen’ o
les nombroses Guàrdia i Guardiola, però el context cultural és el que pot
permetre determinar per què en un moment històric determinat es posa
el nom d’un sant concret.
Per tant, metodològicament hi ha diversos aspectes bàsics en la recerca etimològica:

La documentació històrica
Els testimonis textuals són els que poden permetre remuntar cronològicament fins al moment més proper a la formació del topònim, de manera
que són els que poden permetre eliminar els canvis que s’hi hagin anat
produint al llarg dels anys:
Només resseguint-ne la forma, a partir del testimoniatge més antic que
en tinguem, i a través d’altres posteriors on els puguem retrobar amb
possibles modificacions, podrem arribar a comprendre’n la forma actual. (Coromines 1965, 1, 8)

Per a la fixació de la forma escrita es parteix de la documentació més
antiga com a solució més propera a la forma originària i, per tant, a l’etimologia, però també cal matisar aquest principi, ja que en la transmissió
textual hi ha sovint errades (hàpaxs), llatinitzacions, interpretacions, etc.
Cal, per tant, molta cura per no prendre com a testimoni primordial una
forma que pugui ser una deformació dels escrivans (com que Occulo de
Molinis es converteixi en Octo Molinos en el cas d’Ulldemolins) o que ja
incorpori canvis o errades; en aquest sentit, serà fàcil poder determinar
la forma pertinent si n’hi ha moltes citacions, de manera que es puguin
descartar les formes més estrafetes o inexplicables, mentre que serà complicat si es pren com a base una forma única o una citació molt moderna.
Sense documentació sovint no es podrà tenir la certesa de l’origen precís perquè, fins i tot si hi ha actuat l’etimologia popular, el nom pot semblar
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molt coherent amb el que sembla indicar (Terrado 1994, 60–61). I es podrà
acabar cercant un sant que no ha existit mai, un areny que no hi és, etc.:
Ens cal conèixer les formes antigues dels noms de lloc, tal com surten en
els documents de l’edat mitjana […]; quan d’un nom no coneixem més
que la forma moderna, anem bastant a cegues i amb gran risc d’equivocar-nos del tot. (Coromines 1970, 2, 38)

I és que més enllà de la interferència de l’etimologia popular o de la
transmissió textual, la documentació antiga pot permetre destriar quin
és l’origen d’un topònim que podria tenir més d’un ètim possible, com
un nom que trobem documentat com a Moner, que podria provenir de
MONTE NIGRU (Montner) o de MOLINARIU (Monner).

La informació geogràfica
Aquest és un principi bàsic i obvi: sense conèixer el lloc es poden fer errades greus a l’hora d’explicar l’origen d’un nom, com afirmar que a la vall
d’Albaida un topònim Albereda és àrab perquè «mai no hi ha hagut àlbers»
o que Agramunt és descriptiu perquè es troba en un paratge accidentat.
Com en el darrer exemple, cal tenir en compte els trasllats, tant des de
territoris llunyans com de llocs més pròxims (com, per exemple, si el poble
es trobava al costat del riu o a l’obaga i es va traslladar més amunt, allunyat
de les crescudes del riu, o a la solana), que poden fer que es vulgui forçar
la interpretació perquè hi hagi una adequació amb la realitat geogràfica.
I encara caldrà tenir-hi en compte l’orientació (les Barbes del Boc des
de Colera, però les Orelles de la Mula des de Rabós) o la coincidència en
una mateixa forma de noms diferents, com en el cas de coll, que en noms
com Coll de Nargó i Collserola fa referència a un turó (del llatí COLLIS,
-IS) i no tenen el sentit de depressió en una carena (COLLUM, -I), com en
el cas de Collbató.

La comparació
Cal tenir present que els topònims sovint es repeteixen dins la mateixa
llengua (amb variants geogràfiques) i que també formen xarxes toponímiques, és a dir, noms de lloc relacionats, formats amb derivats, etc. (com
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els que trobem a partir de pi: Pineda, Pinell, Pinet, Pinar, Pinós, etc.). En
alguns casos, aquestes xarxes permeten arribar a formes més allunyades
de les solucions vives avui, com en el cas del roure, en què, a més de Roure, Roureda, etc., trobem Rovira o Rovina.
Aquest recurs també pot ser molt rendible si s’aplica a altres llengües,
sobretot a les més properes. En el cas del català, les llengües romàniques
resulten fonamentals per poder determinar l’origen de noms que potser
gairebé no es repeteixen en català, però que sí que tenen una representació significativa si es llegeixen en clau romànica, com el Flamisell, un
dels pocs supervivents del llatí FLUMEN ‘riu’, que a Osca va generar la
reduplicació Río Flumen i que s’ha mantingut en italià, fiume (en què, a
més, ha generat nombrosos topònims, com Fiumefreddo o Fiumelungo),
i a part de l’occità, flume, a banda de testimonis antics en francès (com
Flumet a la Savoia) (Rabella 2019, 212).

La informació lingüística històrica i geogràfica
En els topònims que avui no són transparents, el primer recurs serà buscar
una paraula de la mateixa llengua, que podria ser encara viva només a una
part del domini (dialectologia) o que podria correspondre a un mot que ja
no és viu, però que es pot trobar a la llengua antiga (gramàtica històrica).
Hi ha, encara, més aspectes que cal tenir en compte: en primer lloc,
la interdisciplinarietat de l’onomàstica fa necessària la interrelació amb
especialistes de les diverses disciplines; més enllà que l’investigador procuri tenir una bona formació en els diferents camps, cal consultar una
àmplia xarxa d’investigadors perquè no és possible tenir una formació
aprofundida i actualitzada en tots els camps.
Històricament, aquest no ha estat el funcionament més general de
l’onomàstica catalana (vegeu Solà 1999), però cal tenir ben present l’estat
de la investigació i el desenvolupament de les obres de consulta —a més
de les dificultats politicoculturals i de comunicació— de cada època per
no caure en anacronismes, ja que en alguns moments els onomasiòlegs
van haver de provar de fer tots els papers de l’auca.
En segon lloc, cal utilitzar de manera ponderada el recurs de la comparació amb llengües llunyanes, ja que la coincidència de noms o de segments pot ser una situació aleatòria i que no provingui de cap relació en160
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tre ambdues llengües: els exemples de topònims homònims en llengües
diferents i ben allunyades no són gens estranys, com Ainet (prop de Lienz,
a Àustria), Gavet (prop de Grenoble, a França), Osor (a l’illa de Cres, a
Croàcia) o Osona (prop de Windhoek, a Namíbia).
En aquest mateix sentit, cal molta prudència en la segmentació dels
topònims catalans més opacs per provar d’identificar-los amb elements
que es troben en altres llengües —fins i tot desconegudes—: Terrado
(1994, 65) posa l’exemple de Benavarri, amb tres possibilitats, Be-navarri,
Ben-avarri o Bena-varri, que porten a hipòtesis diferents —des del Ben-,
que el podria relacionar amb l’àrab, fins a la identificació de la forma Navarri, que a partir de la semblança (i de la situació geogràfica) pot remetre a topònims com Navarra, Navarrui (Malpàs) o Navarri (Campos, a
l’Alt Éssera).
I és que encara que es consideri que la documentació és fonamental
per a la recerca etimològica en el cas dels topònims opacs, quan aquests
remeten als estrats lingüístics més antics i sobre els quals no hi ha pràcticament cap coneixement, tampoc no permet saber-ne l’origen (què volien
dir originàriament noms com Tortosa, Isavarre, la Muga o Ger?).
Aquesta situació portaria a un darrer criteri, al qual sovint no es fa
referència: la resistència a constatar que un topònim té un origen i una
etimologia desconeguts. Podríem dir que és un principi no escrit, però
que és molt general en el món de l’onomàstica, i que fa que sovint es prefereixi recórrer a hipòtesis conjecturals que ni són plausibles ni es basen
en plantejaments que es puguin verificar.

9.3 Orientacions bàsiques de l’etimologia
dels topònims
Toponímia preromana
La toponímia anterior a l’arribada dels romans i a la posterior implantació
i extensió del llatí és l’aspecte més desconegut i problemàtic de la toponímia catalana des del punt de vista etimològic (Rabella 2007). Es tracta
de l’estrat lingüístic més allunyat i sobre el qual hi ha menys informació.
La teoria iberobasca, fa anys superada, identificava o relacionava la
llengua dels ibers que figura en les inscripcions amb la llengua basca
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antiga. I els plantejaments actuals, que consideren que són dues llengües
diferents —en què hi pot haver algun tipus de relació, amb préstecs o influències—, però, no hi han aportat més llum.
En aquest cas, es parteix d’una situació de desconeixement no solament de la llengua ibèrica, que continua indesxifrada (malgrat que els
signaris mitjançant els quals va ser escrita es poden transcriure d’una
manera força segura, com E Ś O, llatinitzat AESO, -ONIS, Isona, però que
no se sap què significa), sinó també de quantes llengües podia haver-hi
i de fins a quin punt aquesta llengua amb sistema d’escriptura era la de
tots els pobles ibers o corresponia a un sol poble i s’havia imposat com
a llengua de relació. No se sap, doncs, si tots o alguns dels pobles ibers
(ausetans, cossetans, ilercavons, ilergets, etc.) compartien una mateixa
llengua, si posseïen llengües similars o si n’hi havia de diferents.
Fins i tot la cronologia ha anat variant: mentre que abans es considerava que la llengua ibèrica era la llengua dels pobles autòctons originaris
i la més antiga, actualment es té en compte la possibilitat que no sigui
l’estrat més antic, sinó que s’identifiqués temporalment amb les restes
arqueològiques i epigràfiques conservades (a partir del s. VI aC). Aquest
plantejament canvia la concepció de la toponímia preromana catalana,
en què s’havia considerat que la majoria dels topònims antics que figuren
en les inscripcions i els que recollien les obres grecollatines eren ibers:
AUŚESKEN, llatí Auso (Osona); BAŔKENO, Barcino (Barcelona); Caucoliberi (Cotlliure); IEŚO, Iesso (Guissona); ILTIŔTA, Ilerda (Lleida); Sicoris
(el Segre); Sigarra (Segarra); Ticer (el Ter), etc., però també Dertosa (Tortosa), Gerunda (Girona), Tarraco (Tarragona), etc.
Així, avui fins i tot els iberistes (Velaza 2019) consideren la possibilitat
que la llengua ibèrica fos un estrat superposat a una llengua o llengües
cèltiques i que, per tant, alguns d’aquests topònims —que presenten unes
característiques que no coincideixen amb la llengua ibera, com Dertosa o
Tarraco— fossin anteriors i de caràcter cèltic. D’aquesta manera, ni tots
aquests noms preromans serien ibers ni els topònims més antics serien
els ibers sinó aquests noms celtes.
Hi ha alguns segments que es repeteixen i que històricament s’ha considerat que devien correspondre al mateix element que figura en diversos
topònims, com els finals en -es (Artesa, Gandesa, Manresa, Olesa, etc.)
o els començaments en Ol(o)- (Olesa, Olopte, Olorda, Olost, Olot, etc.).
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D’acord amb l’estat de la investigació sobre la llengua ibèrica, cal tenir
present que aquests topònims segueixen essent opacs i que no han estat
interpretats, contràriament al que podria semblar en algunes obres que
assagen d’interpretar aquests noms a partir d’uns elements que no s’ha
pogut verificar que tinguin el significat que els atribueixen. Així, doncs,
els topònims ibèrics continuen essent un misteri malgrat l’interès que
han generat i la voluntat de saber quin sentit primigeni tenien.
En el cas dels topònims d’origen cèltic, encara que molts són igualment opacs (Durban o Talarn), en algun cas un coneixement més gran
de la llengua cèltica ha permès establir conjectures més plausibles sobre
el significat inicial d’aquests noms, com en el cas de Berga, segurament
relacionat amb el cèltic bergh- ‘muntanya’. Tanmateix, cal no confondre
les etapes temporals i no incórrer en anacronismes, perquè, malgrat que
noms com Ardenya i Calma siguin d’origen cèltic, probablement com a
topònims no provenen d’època preromana, sinó que es deuen haver format en època romànica (Ardenya o pla d’Ardenya, pla de la Calma, Puigsacalm o Sant Hilari Sacalm), ja que aquests mots s’havien incorporat a la
llengua i van formar els noms de lloc quan encara eren vius i mantenien
el significat.
Així mateix, cal tenir en compte que alguns dels topònims que històricament s’han considerat d’origen cèltic (com Besalú, doc. Bisuldunum,
o Verdú, doc. Virodunum) possiblement corresponen a trasllats medievals de noms de la Gàŀlia i no a noms del període preromà, perquè, a diferència de noms com Berga, no figuren en les fonts clàssiques.
També hi ha els noms pirinencs que habitualment han estat considerats bascos o protobascos. Els estudis de Joan Coromines sobre la toponímia preromana pirinenca han estat un referent històric per a la toponímia
catalana i han incidit en un aspecte que ha esdevingut un veritable focus
d’interès. La toponímia del Pirineu català, però molt especialment la de
les altes valls del Pallars i la Ribagorça (i també de la Cerdanya, Andorra
i l’Alt Urgell), s’ha relacionat i s’ha provat d’interpretar a partir de la llengua basca, que cronològicament correspondria al basc antic, d’on provindria el terme protobasc. S’ha considerat que molts dels topònims —com
els acabats en -ui (Arestui, Bressui, Bretui, Embonui, Llessui, Mencui o Mentui) o en -arre, -erri i -orre (Escalarre, Esterri, Gerri, Isavarre, Lladorre, Llavorre, Noarre o Unarre)— presentaven una estructura i uns elements que
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remetien a la llengua basca, i que, en alguns casos, els topònims pirinencs
es podien interpretar per mitjà d’aquesta, com Besiberri, baso-be erri ‘lloc
sota els precipicis’, o Travessani, ata-be-atz-andi ‘la gran penya sota el port’.
Tanmateix, cal tenir presents alguns aspectes que qüestionen aquesta
hipòtesi: d’una banda, aquests topònims no apareixen ni a l’epigrafia ni a
les fonts clàssiques grecollatines, de manera que no es pot estar segur de
l’època a què pertanyen (si, com Coromines indicava, les llengües preromanes es van mantenir vives durant un període més ampli a les altes
valls pirinenques, també podrien ser d’època posterior a la romanització, formades per una llengua encara viva), i, de l’altra, els especialistes
en onomàstica basca antiga, com Joaquín Gorrochategui (2002), consideren que, malgrat l’aspecte formal d’aquests noms, l’estructura i els
elements no coincideixen amb el que se sap de la llengua i l’onomàstica
basques antigues (que es coneixen a partir de les mostres epigràfiques,
en què figuren sobretot antropònims, que sovint reben el nom d’aquitànics), i que els noms que s’hi podrien relacionar arriben bàsicament fins
a la Vall d’Aran, mentre que més enllà solament se’n podria trobar algun
cas aïllat que podria correspondre a un trasllat, com en el cas del Suert
que trobem a el Pont de Suert.
És un tema molt interessant i sobre el qual hi ha una necessitat més
gran de coneixement que no possibilitats reals d’assolir-ne amb la informació actual. D’acord amb la informació dels especialistes en onomàstica
basca antiga, i malgrat la dificultat per determinar l’antiguitat d’aquests
topònims, segurament caldria aplicar-hi una denominació més general,
com toponímia preromana pirinenca, més que una de més concreta, com
basca o protobasca, ja que desconeixem la llengua o llengües que es van
parlar al llarg del Pirineu català durant aquell període. Si, per exemple, es
té en compte una de les característiques específiques de la toponímia de
la Cerdanya (amb proliferació de topònims monosiŀlàbics, com All, Bor,
Das, Er, Ger, Ix, Lles, Llo, Nas, Ur o Urtx), es podria pensar en una llengua amb uns trets diferents dels que presenten la llengua i els topònims
pallaresos i ribagorçans.
Com en el cas de la llengua o llengües ibèriques, per les restes conservades, des de l’epigrafia fins a l’arqueologia, actualment no podem saber
el nombre de llengües que hi devia haver, ni si tenien relació de parentiu
o hi havia llengües d’orígens diferents.
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Dins la toponímia preromana encara cal tenir en compte els noms autòctons de les Illes, com el nom Balears mateix, i molts d’altres, com Artà,
Inca, Sóller o Sineu. Hi ha més dubtes actualment sobre la hipòtesi d’un
origen fenici —clar en el cas d’Eivissa— en noms com Maó o Tagomago.
I finalment, dins la toponímia preromana hi ha uns pocs noms d’origen grec, com Empúries (a partir d’ἐμπoρἱoν ‘mercat’), Roses (ῥὁδη ‘roja’,
colònia dels antics rodis) i Pirineus (πυρηναἱων, que remetria al nom de
l’antiga ciutat de Pyrene), i la possibilitat que Guíxols, de Sant Feliu de
Guíxols, correspongui a l’evolució del grec Cypsela de les fonts clàssiques.

Toponímia romana
La toponímia romana seria la generada des de l’arribada dels romans fins
al moment de la formació de la llengua romànica (s. VII-VIII), quan ja
s’ha de considerar que són topònims romànics, és a dir, catalans (Putxet
és un derivat de puig i no prové del llatí PODIETU, mentre que, contràriament, Horta en el cas d’Horta de Sant Joan és un plural llatí ‘horts’).
Generalment els romans van mantenir els noms indígenes anteriors en
les ciutats i poblacions rellevants, com a Tarraco o Barcino, si bé a vegades amb canvis de localització (com en el cas de Barcelona, on el poblament iber devia ser en un lloc elevat, possiblement a Montjuïc, i d’acord
amb l’organització urbana i militar romana es va traslladar al pla, al voltant del mont Tàber). En algun cas, sí que es va substituir el topònim iber
per una nova denominació romana, com a Elna (possiblement el nom de
l’emperadriu i santa romana), que anteriorment rebia el nom d’Iliberis.
Com a conseqüència de la pràctica de mantenir els noms anteriors, hi
ha pocs noms d’origen llatí d’època romana, com Llívia (Iulia Libica),
Caldes (Aquas Calidas ‘aigües calentes’), Pollença (Pollentia) o Portvendres (Port Veneris ‘port dedicat a Venus’) en el cas de poblacions,
i encara menys com a noms d’elements geogràfics, generalment rius com
el Fluvià (de l’antropònim Clodianos), el Gaià (de Gaius), el Llobregat
([flumen] Rubricatus ‘[riu] vermellós’) o la Valira (de Valeria), i
el cas, més difícil de determinar, de Flix (Flexio), per la corba del gran
meandre de l’Ebre en aquell punt.
La màxima productivitat de la toponímia romana se centra en els
noms dels petits establiments de població, els fundi, els pagi i les villae,
165

9 L’etimologia del nom propi

que a partir del nom del propietari sovint van acabar esdevenint el nom
de poblacions. Aquests noms, generalment acabats en -ANUM, van ser
estudiats metòdicament per Paul Aebischer (1926): Flaçà, Fortià, Lliçà,
Lluçà, Marçà, Pallejà, Perpinyà o Romanyà; en la majoria de casos no es
tracta d’una villa, com ho demostra l’evolució lingüística: Cornellà provindrà d’un fundus Cornellianus i no d’una villa Cornelliana, que hauria donat Cornellana, com en els casos d’Albinyana, Llimiana,
Tiurana o Vallirana (Moran 2006, 18).

Toponímia d’origen germànic
D’acord amb els esdeveniments històrics, la toponímia d’origen germànic se situa a la Catalunya Vella i, tant en el cas dels noms d’origen gòtic
com franc, correspon a noms de població i prové d’antropònims (Moran 1995a, 25): la majoria remet directament al nom de persona, com
Berà (Berano), la Geltrú (Wisaltrud), Guimerà (Wimara) o Requesens (Ricosind), mentre que d’altres s’han aglutinat amb un nom descriptiu, com castell —Castellgalí (Castello de Galindo) o Castellolí
(Castrum Audelindo)—, o vila —Viladrau (Villare Adraldi) o
Vilopriu (Villa Elpirici)—, però també amb d’altres, com Montsoriu
(Mons Sigerici). En algun cas, encara que no se n’ha conservat el nom
genèric, el topònim prové de la forma genitiva del nom germànic, com
Arderiu (villa Hardarici) o Toloriu.
Els topònims que corresponen a antropònims germànics acabats en
-sind han donat -ren o -reny en català: Bastareny, Gisclareny, Gombrèn
(amb la variant Gombreny) i el ja esmentat Dalareny del Castell de l’Areny
(uns topònims que se situen a la mateixa àrea geogràfica).
L’antroponímia germànica és un recurs per a la recerca onomàstica
que, encara ara, permet aportar llum a topònims amb algun element que
no s’havia pogut determinar, com en el cas del pallarès Vilamolat, en què
la documentació permet plantejar la hipòtesi que molat correspongui a
l’antropònim Emolat (documentat en aquella àrea i en aquell període).
I ja n’ha aportat a d’altres que s’han emmascarat pels canvis al llarg del
temps, com Bellvitge a partir de l’antropònim Amalwigia.
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Toponímia d’origen àrab i berber
La distribució de la toponímia àrab és complementària de la germànica,
de manera que se situa principalment fora de la Catalunya Vella i és precisament més intensa a les Illes i a l’àrea sud del domini, que són les zones on es va mantenir més temps la població i la llengua dels musulmans.
Els topònims d’origen àrab corresponen fonamentalment a noms descriptius (Alcalà ‘el castell’, Almenar ‘la talaia’, la Ràpita ‘edifici religiós fortificat’ o la Sénia ‘la sínia’), a antropònims (Bràfim, Calaf, Garraf, Jafre o
Mafumet) i també a la combinació de noms genèrics amb noms de persona (Catamarruc ‘parceŀla de Marruq’ o Margalef ‘prat de Halaf’).
Són molt característics els topònims començats per l’article àrab, ara
aglutinat al nom (Alcarràs, Alcàsser, Alcoletge, Alcora, Alcúdia, Alfarràs,
Almassora, Almatret, etc.) —encara que no tots els començats per Al- són
d’origen àrab, com Alcanís, que correspon a ‘el canyís’—, i els començats
per la forma Ben(i)- o Bin(i)- (i Vin-) ‘fill de’ (Benifallet ‘fill d’Alkahalet’,
Benissa, Benicàssim, Binissalem, Biniatram, Vinaixa o Vinaròs). També són
significatius els topònims formats a partir d’Abu- ‘pare’, com Albocàsser
o Albuixec (a vegades de manera no evident, com en Cabassers, Abincabacer).
Com ja va assenyalar Joan Coromines (1976), cal tenir present que alguns dels topònims que s’havien considerat àrabs són en realitat berbers,
com Atzeneta o Sanitja.
I finalment hi ha el cas de topònims híbrids, formats per un descriptiu
romànic i un nom àrab, com Valldemossa ‘vall de Mussa’.
Malgrat la gran extensió de la toponímia d’origen aràbic, si es té en
compte que en alguns casos s’han proposat hipòtesis etimològiques no
prou fonamentades, avui encara cal tenir present la vigència de les paraules de Xavier Terrado (1994, 58): «En aquest terreny cal aconsellar
molta suspicàcia».

Toponímia romànica
Com ja s’ha assenyalat, la toponímia catalana prové majoritàriament de
noms de formació romànica amb un sentit descriptiu inicial, un fet molt
evident en els noms d’elements geogràfics —com els orònims i totes les
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formes de relleu, els hidrònims, els fitònims, etc. (Mont, Puig, Vall, Pla,
Riu, Font, Bruguera, Tellet, etc.)—, i també en molts casos en els noms relacionats amb el poblament (Vila, Castell, Hostal, Borda, Mas, etc.). De
la mateixa manera que són molt nombrosos els noms botànics, també ho
són els d’animals (Corbera, les Guilleries, Llobera, la Teixonera o Vacarisses) i tots els que fan referència a les activitats humanes (Calldetenes, les
Franqueses, es Mercadal, la Sagrera, etc.).
Així mateix, es conserven com a fòssils lingüístics evolucions avui perdudes: pera com a variant de pedra (la Pera, Matadepera, Peramea o Peratallada) o lata ‘ample’ (Igualada, AQUA LATA ‘aigua ampla’, o Peralada,
PETRA LATA ‘pedra ampla’).
En alguns casos els noms ofereixen a primera vista una interpretació a
partir del significat actual, que no coincideix amb el seu valor etimològic.
Així, a Fonteta no hi ha una ‘font petita’ sinó una ‘font que brolla’ (FONTE EDICTA) i a Portbou no hi ha cap bou sinó un bau, un ‘balç marítim’.
I encara en alguns casos que semblen ben transparents, el nom no reflecteix la realitat, com en els nombrosos castells i torres dels Moros, en
què no hi ha hagut mai cap sarraí ni s’han format en època musulmana, sinó que s’han format popularment perquè hi havia restes antigues,
«d’època dels moros».
De la mateixa manera, també són ben transparents els noms de muntanyes molt representatives, com Montserrat, Montsant o el Pedraforca, en
què la dificultat no és conèixer el sentit, ben palès, d’aquests noms, sinó
de saber-ne l’etiologia i els motius per què no se n’han conservat els noms
originaris, que havien de ser molt significatius atesa la representativitat
geogràfica d’aquestes muntanyes.
En relació amb el substrat pirinenc, cal tenir en compte la seva influència en alguns noms romànics, com la conservació de -o i -e finals (Obago
‘obac’, l’Ometo ‘bosc d’oms’ o Sallente ‘sallent’) i altres aspectes en noms
com Estaon ‘estació’ (a més de la possibilitat de topònims mixtos en
noms com Ginestarre, potser format amb el nom ginesta i l’element -arre).
També cal tenir present l’existència d’una toponímia romànica d’una
llengua anterior a l’arribada dels musulmans i amb algunes característiques diferenciades del català —conegudes gràcies a la toponímia—, sobretot amb evolucions de caràcter conservador, com la conservació de
la -o final (Campos, Foios o Muro), del grup TR (Petra) o del diftong llatí
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-AI (Moraira), a banda d’altres característiques específiques, com la terminació -tx (Andratx, Favàritx, Felanitx o Fornalutx).
En aquest cas, l’aplicació de la denominació mossàrab a aquesta llengua romànica ha generat confusions perquè conté el terme àrab malgrat que no té relació amb aquella llengua. L’únic aspecte que fins a cert
punt vincula ambdues llengües és el fet que aquests topònims romànics
s’han conservat en les àrees dominades pels musulmans i que, per tant,
no han estat esborrats o substituïts per la llengua àrab o berber (alguns
noms romànics es podrien haver rebut a partir d’una adaptació a l’àrab,
com Formentor (OnCat, IV, 257b1–3), que provindria del llatí PROMONTORIUM ‘cap, punta’).
Finalment, en el cas de la toponímia romànica també cal tenir present la importància dels trasllats, que permeten explicar topònims com
Agramunt, els formats amb l’estructura Bell- (com Bell-lloc o Bellmunt) i
els que presenten el sufix -ACUM (com Burriac, Estrac o Reixac), a banda dels que s’han produït dins el mateix domini lingüístic català (com el
Rosselló del Segrià o el Montcada de l’Horta).

9.4 L’etimologia popular
Històricament s’ha considerat que els topònims són molt conservadors,
per això han estat qualificats de fòssils lingüístics, ja que mantenen formes avui perdudes com a noms comuns (com Cerc ‘alzina’, Quer ‘roca’ o
Sentiu ‘esbarzer’), però alhora poden ser canviants, sobretot si els noms
originaris no s’associen a cap sentit i s’assemblen a elements més habituals que sí que en tenen.
La tendència a relacionar la forma amb el significat també s’aplica als
topònims i ha provocat que en molts casos el nom inicial hagi variat per
assemblar-se o fins i tot identificar-se amb mots semblants, que tenen un
sentit conegut i un ús freqüent.
La funció dels topònims és identificar un lloc i, encara que molts poden haver tingut en un principi un caràcter descriptiu, d’altres poden tenir altres motivacions (el nom del propietari del lloc, la persona, sant o
divinitat a qui es dedicava, etc.) i l’etimologia popular els pot haver allunyat de la forma inicial.
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L’etimologia popular habitualment consisteix en una homonimització
produïda a partir d’una semblança entre les dues formes, generalment fòniques, però també escrites. Aquest darrer aspecte es pot relacionar amb
una de les facetes més curioses d’aquest procés perquè, malgrat que rep
el nom de popular, en molts casos les modificacions han tingut un origen
erudit, i han estat els mateixos escrivans els que han incorporat canvis
en la documentació escrita a partir d’interpretacions subjectives. Potser
per aquest motiu, en alguns casos li escau més l’altre nom que també rep,
falsa etimologia.
En els casos d’interpretació popular, es podrien distingir tipologies
diferents: hi ha casos en què realment es reinterpreta un element que no
té sentit, però que és proper a un altre mot, com el Dalareny (evolució
d’A dalasindo), que es converteix en (Castell) de l’Areny, o el Lledre fruit
de l’evolució de VETERE ‘vell’ darrere -ll (vetre > vedre > lledre) convertit
en Castell-llebre; mentre que, en d’altres, malgrat que l’element inicial té
sentit, igualment es reinterpreta per un mot més freqüent, com en els casos de Trassera (TRANS SERRA ‘darrere la serra’), convertits en Tresserra
i fins i tot Tresserres (amb pluralització del nom serra), com si fos un trifini orogràfic (també habitual en l’oronímia: la Creu dels Tres Batlles, la
Pedra dels Tres Bisbats, el tuc dels Tres Comtes, Creus, etc.).
Aquests canvis per etimologia popular són especialment habituals
en els casos en què el nom originari s’assembla a mots que tenen un ús
molt ampli, com els Mont- o els Sant, com Mogrony (MUCORONIO ‘mugró’) convertit en Montgrony, o els falsos hagiotopònims, com Llorenç
de Montgai, convertit en Sant Llorenç (ja que són molt més habituals els
noms de població que remeten a un sant que els que tenen un nom que
correspon amb un antropònim), o Santa Linya, que correspon a un antic
Salta Linya, en què salta prové del llatí SALTUS ‘bosc’, que no ha tingut
continuïtat en català.
A vegades hi ha canvis, però, que no serien estrictament fruit de l’etimologia popular, sinó que tindrien un caràcter eufemístic, perquè voldrien evitar o amagar el referent, com convertir el Carall Bernat en el
Cavall Bernat i el Merder en el Mèder o, amb un simple canvi de tonicitat,
Viladàsens en Viladasens (per defugir així mots com carall, merda o ase).
Tanmateix, la valoració del sentit pejoratiu d’un mot —habitual en l’onomàstica— és un factor molt subjectiu, perquè, a banda de la coincidència
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general en alguns casos, també s’han canviat topònims com Utxafava (ara
Vila-sana) o les Cabòries (ara Avinyó Nou), però no d’altres com la Carronya.
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10 L’estat de la recerca onomàstica
Pere Navarro
L’objectiu d’aquest capítol és donar notícia dels inventaris onomàstics
duts a terme fins ara als Països Catalans i la Vall d’Aran. No és matèria
d’aquest capítol valorar les monografies editades, sinó simplement informar-ne per tal d’oferir informació de l’estat de la qüestió i detectar quines
són les zones que requereixen una intervenció més urgent.
La darrera radiografia onomàstica va aparèixer publicada en el llibre
Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història, que recollia les aportacions que diversos estudiosos
havien presentat a la «Jornada sobre Toponímia i paisatge rural» celebrada a la Universitat de Girona el 17 de setembre de l’any 2004. L’autor
va ser Ramon Amigó, a qui, periòdicament, li agradava de donar notícia de l’estat de la qüestió sobre les monografies onomàstiques. Tal com
va fer Amigó en la seva darrera aportació, presentaré les dades sistematitzades geogràficament i cronològicament. Com es veurà al llarg del
capítol, han estat inventariats 226 municipis o antics termes municipals:
Monografies editades
Catalunya del Nord
Catalunya
Franja d’Aragó
País Valencià
Illes Balears i Pitiüses
Andorra
L’Alguer

4
164
23
30
2
2
1
226

10.1 Monografies onomàstiques municipals
La informació que apareix en aquest apartat es refereix a les monografies onomàstiques municipals que s’han publicat en el conjunt dels Països
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Catalans. S’aniran resseguint les diverses regions i comarques que configuren la nostra comunitat lingüística per tal de donar notícia de les localitats inventariades. Des del primer inventari que va ser publicat —el
de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), de Cristòfor Cardús, 1936—,
fins al darrer del qual tenim notícia —el de la Torre de l’Espanyol (Ribera
d’Ebre), de Sílvia Veà, 2020—, si les dades de què disposem són correctes,
han estat inventariats, en un període de 85 anys i més o menys de manera integral,1 226 municipis o antics termes municipals, si és que han estat
objecte de treballs independents.
El nombre de municipis inventariats (actuals i pretèrits) no equival
al nombre de monografies publicades, atès que, de vegades, dos municipis apareixen editats en un mateix volum —com és el cas d’Almoster
i Castellvell del Camp, al Baix Camp—, o perquè quan es va publicar la
monografia corresponent, dos pobles formaven part del mateix municipi —com s’ha esdevingut entre Vila-seca i Salou, al Tarragonès. Es pot
donar també la casuística que en un mateix terme municipal s’hi incloguin diversos nuclis de població —com ara els de Perafort i Puigdelfí o
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant—; en aquests casos compten com un
sol terme municipal inventariat, com no podria ser d’una altra manera.
Si una mateixa localitat disposa de dos treballs onomàstics que complementen la informació —com ara l’Alguer o Selva—, també només comptabilitza com un sol municipi inventariat.
En el cas que diferents nuclis de població d’un mateix municipi i els
seus territoris apareguin publicats per separat, com passa amb Cassà de
la Selva (sis volums, fins avui) i les seves entitats de població o amb la parròquia d’Ordino amb els seus corresponents nuclis (tres volums), també
compten com un de sol, respectivament.
I encara hi ha una altra casuística, que és la d’agrupar en un sol volum
diversos municipis que configuren la comunitat municipal del Voltreganès, o la circumscripció aranesa dels Quate Lòcs, que igualment es
compten per separat.

1 Entenem per inventaris integrals aquells reculls onomàstics que s’han elaborat
tant a través de fonts orals com de documentació escrita i que han tingut en compte
tant el vessant toponímic com l’antroponímic.
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Una circumstància particular és la que afecta les localitats catalanòfones incloses a la comarca aragonesa de la Ribagorça (Baixa Ribagorça).
Els inventaris d’algunes d’aquestes localitats estan inclosos dins de municipis aragonesòfons. Tant en aquests casos com en els que els inventaris
onomàstics corresponen a municipis íntegrament catalanòfons, venen
comptats de manera individual.
Hi ha monografies que han conegut dues edicions, com ara les d’Albinyana (1992/2010), Castellvell del Camp i Almoster (1968/2021), Constantí (1968/2008), Maspujols (1966/2015), la Mussara (1963/2019), Pallejà (1991/2014), Reus (1957/1988), Riudoms (1978/2006), Sant Pere de
Riudebitlles (1936/1956), Vilanova i la Geltrú (2001/2020) o Vilaplana
(1970/2016); en aquests casos només se’n computa una per municipi, però
sí que computaran quan es farà el seguiment cronològic.
Per tot el que ha estat exposat més amunt, el nombre de municipis inventariats no coincidirà amb el nombre de publicacions que s’exposa a
l’apartat cronològic.

Catalunya del Nord
Les comarques de la Catalunya del Nord compten amb només quatre
treballs publicats; el Conflent en té dos; el Rosselló i el Vallespir, un cadascun; el Capcir no en té cap. És en aquest territori nord-català, on l’ús
de la llengua pròpia és bàsicament residual, que urgeix la recollida de les
dades onomàstiques encara que només sigui per donar testimoni d’un
estadi cronològic de la llengua i la cultura d’aquestes contrades abans
que no ens n’hàgim de plànyer.
Territori
Conflent
Rosselló
Vallespir

Localitats
Jújols; Noedes
Tellet
Reiners

Total
2
1
1
4
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Conflent
Payré Roig, Didier. 1992. Toponymie de Nohedes. Inventaire des noms
de lieux et interpretations. Noedes: Association Gestionnaire de
la Réserve Naturelle de Nohèdes.
Payré Roig, Didier. 1997. Toponymie de Jújols. Jújols: Réserve Naturelle de Jújols / Association Gestionnaire de la Réserve de Jujols.
Rosselló
Escudero, Jean-Paul, i Montserrat Cailà Guitart. 2014. Els noms de
Tellet. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Vallespir
Cailà Guitart, Montserrat, i Jean-Paul Escudero. 2005. Història dels
noms de Reiners. Les arrels d’un poble del Vallespir. Treballs de
l’Oficina d’Onomàstica, 10. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Comarques gironines
En relació amb les comarques gironines, ni la Garrotxa ni el Pla de l’Estany no compten a hores d’ara amb cap monografia onomàstica publicada; de les cinc comarques restants, la del Gironès té inventariats set
pobles, quatre dels quals són entitats poblacionals que formen part del
municipi de Cassà de la Selva. D’aquest municipi falten per veure la llum
les monografies dedicades a Verneda, Esclet, les Serres, Matamala i el
mateix Cassà de la Selva.
S’acaba de publicar la Toponímia històrica del terme de Figueres,2 a cura
d’Antoni Egea. Tenim constància que Enric Ribes i Marí té molt avançat el treball de Maçanet de la Selva. Aquests dos treballs no s’inclouen
en aquest còmput.

2 Editat per la Societat d’Onomàstica i l’Ajuntament de Figueres el 2021, dins la
coŀlecció «L’Estralla», 6.
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Territori
Alt Empordà
Baix Empordà
Gironès

Ripollès
Selva

Localitats
Figueres; Portbou; la Selva de Mar
la Bisbal d’Empordà; Pals; Torroella de Montgrí
Cassà de la Selva (Esclet; Llebrers; Mont-roig i
Mosqueroles; Sangosta; Serinyà); Sant Mateu de
Montnegre (Quart); Vilablareix
Vilallonga de Ter
Osor

Total
3
3
3

1
1
11

Alt Empordà
Corredor Plaja, Anna-Maria. 2014. Recull de noms de Portbou (i un
repertori d’altres de la rodalia). Figueres: Brau.
Egea, Antoni. 2021. Toponímia històrica del terme de Figueres. Barcelona / Figueres: Societat d’Onomàstica / Ajuntament de Figueres.
Quintana i Llauneta, Jaume. 1983. «La toponímia de la Selva de
Mar». Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos 16: 289–358.
Baix Empordà
Corredor Plaja, Anna-Maria. 2008. Pals. Recull onomàstic. Monografies, 36. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://www.
onomastica.cat/wp-content/uploads/Pals.pdf.
Selfa i Sastre, Moisés. 2009. «Toponímia del terme municipal de Torroella de Montgrí (Torroella de Montgrí, l’Estartit i les illes Medes, Sobrestany i la Bolleria). Dins VI Beques de recerca Joan Torró i Cabratosa, p. 113–310. Torroella de Montgrí: Museu de la Mediterrània / Patronat del Montgrí i l’Arxipèlag de les Illes Medes.
—. 2010. Onomàstica de la Bisbal d’Empordà. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 19. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Gironès
Mallorquí, Elvis. 2003. Paisatge i història de Sant Mateu de Montnegre. Els noms de lloc d’una parròquia de les Gavarres. Girona:
CCG Edicions.
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Gispert-Saüc i Viader, Pilar. 1986. Toponímia del terme municipal de
Vilablareix. Monografies, 1. Barcelona: Institut Cartogràfic de
Catalunya.
Mundet, Joaquim. 2006. Llebrers. Toponímia dels veïnats de Cassà, 1. Girona: Ajuntament de Cassà de la Selva / Diputació de
Girona.
—. 2009. Sangosta. Toponímia dels veïnats de Cassà, 2. Girona:
Ajuntament de Cassà de la Selva / Diputació de Girona.
—. 2016. Mont-Roig i Mosqueroles. Toponímia dels veïnats de
Cassà, 3. Girona: Ajuntament de Cassà de la Selva / Diputació
de Girona.
—. 2017. Serinyà. Toponímia dels veïnats de Cassà, 4. Girona:
Ajuntament de Cassà de la Selva / Diputació de Girona.
—. 2021. Esclet. Toponímia dels veïnats de Cassà, 6. Girona:
Ajuntament de Cassà de la Selva / Diputació de Girona.
Mundet, Joaquim, i Xavier Niell. 2019. El termenal. Toponímia dels
veïnats de Cassà, 5. Girona: Ajuntament de Cassà de la Selva /
Diputació de Girona.
Ripollès
Amigó Anglès, Ramon. 1979. Toponímia del terme municipal de Vilallonga de Ter. Barcelona: Rafael Dalmau.
Selva
Bruguera Ligero, Fèlix. 2010. Recull de noms d’Osor. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 17. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Comarques barcelonines
De les comarques metropolitanes, el Barcelonès, el Maresme i el Vallès
Occidental,3 segons la informació de què es disposa, no tenen cap mo3 No es comptabilitza la Toponímia del terme de Sabadell, de Pere Roca Garriga, apareguda el 1980 a Sabadell, dins els «Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach», ja que no es tracta d’un inventari integral, sinó de l’estudi de catorze topònims
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nografia onomàstica publicada. En canvi, el Baix Llobregat en té dues:
la de Pallejà i la de Cornellà de Llobregat. Per contra, la comarca del Vallès Oriental ha estat totalment inventariada, malgrat que no hagin estat
publicats encara tots els treballs. La primera monografia vallesana publicada correspon a la localitat de Caldes de Montbui, elaborada per Enric
Moreu-Rey, apareguda l’any 1962. La resta de monografies municipals
han estat elaborades per l’infatigable Enric Garcia-Pey. N’ha publicat
28, la darrera de les quals, que correspon al municipi de Bigues i Riells,
el 2020; la resta es troba en espera de veure la llum.
Així mateix, Enric Garcia-Pey ja té enllestit l’Inventari general d’onomàstica del Vallès Oriental, amb la previsió que consti d’una quinzena de
volums. En aquest inventari tornaran a ser editats tant els treballs que ja
han aparegut com els dels municipis que encara no ho han estat. D’aquesta manera, el Vallès Oriental es converteix en el primer gran territori comarcal inventariat.
Territori
Localitats
Total
Baix Llobregat Cornellà de Llobregat; Pallejà
2
Vallès Oriental Aiguafreda; l’Ametlla del Vallès; Bigues i
30
Riells; Caldes de Montbui; Canovelles; Figaró i
Montmany; les Franqueses del Vallès; la Garriga,
Granollers; Gualba, la Llagosta; Lliçà d’Amunt;
Lliçà de Vall; Llinars del Vallès; Martorelles;
Mollet del Vallès; Montmeló; Montornès del
Vallès; Parets del Vallès; Sant Celoni; Sant Feliu de
Codines; Sant Fost de Campsentelles; Sant Pere
de Vilamajor; Santa Eulàlia de Ronçana; Santa
Maria de Palautordera; Tagamanent; Vallgorguina;
Vallromanes; Vilalba Sasserra; Vilanova del Vallès
32

Baix Llobregat
Llobera i Ramon, Josep. 1998. Toponímia de Cornellà de Llobregat.
Cornellà de Llobregat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

que, segons les mateixes paraules de l’autor, s’han de considerar «un punt de partida,
quelcom concret i tangible del treball que bàsicament cal fer» (p. 35).
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Massegur Giralt, Albert. 1991. Pallejà, toponímia i quelcom més. Sant
Sadurní: Gràfiques Llopart. (N’existeix una segona edició augmentada, Onomàstica de Pallejà (noms de lloc, de persona, de família i renoms), publicada per l’Ajuntament de Pallejà el 2014.)
Vallès Oriental
Garcia-Pey, Enric. 1990. Recull onomàstic de Granollers. Motius. Topònims. Nomenclatura. Granollers: Ajuntament de Granollers.
—. 1996. Gualba. Recull onomàstic i tradicional. Gualba: Ajuntament de Gualba.
—. 1996. La Llagosta. Recull onomàstic. La Llagosta: Ajuntament
de la Llagosta.
—. 1997. Aiguafreda. Els noms tradicionals. Aiguafreda: Ajuntament d’Aiguafreda.
—. 1997. Recull toponomàstic de Martorelles. Barcelona: Rafael
Dalmau.
—. 1997. Sant Fost, els noms tradicionals. Recull onomàstic. Sant
Fost: Centre d’Estudis Santfostencs «Amics de Cabanyes».
—. 1998. Tagamanent (recull de noms de casa i de lloc). Tagamanent: Ajuntament de Tagamanent.
—. 1999. Lliçà d’Avall / de Vall. Recull onomàstic. Lliçà de Vall:
Ajuntament de Lliçà de Vall.
—. 1999. Vallgorguina. Recull de noms antics i moderns. Vallgorguina: Associació Cultural Vallgorguina.
—. 2001. Els noms de lloc i de persona de Mollet del Vallès. Mollet
del Vallès: Ajuntament de Mollet del Vallès.
—. 2001. Recull onomàstic de Parets del Vallès. Parets del Vallès:
Ajuntament de Parets del Vallès.
—. 2003. Noms de lloc i de persona de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
—. 2003. Vallromanes. Noms de lloc i casa. Vallromanes: Ajuntament de Vallromanes.
—. 2003. Vilalba Sasserra. Recull onomàstic. Granollers: Agrupació Excursionista de Granollers.
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Garcia-Pey, Enric. 2006. La Garriga. Noms de casa i de lloc. La Garriga: Ajuntament de la Garriga.
—. 2006. Els noms de lloc i de persona de Llinars del Vallès. Llinars del Vallès: Ajuntament de Llinars del Vallès.
—. 2006. Recull onomàstic de Montmeló. Montmeló: Ajuntament
de Montmeló.
—. 2006. Montornès del Vallès. Recull onomàstic. Montornès del
Vallès: Ajuntament de Montornès del Vallès.
—. 2006. Toponímia de Sant Feliu de Codines. Noms de lloc i de cases. Sant Feliu de Codines: Ajuntament de Sant Feliu de Codines.
—. 2006. Vilanova del Vallès. Recull onomàstic. Noms antics i moderns. Vilanova del Vallès: Ajuntament de Vilanova del Vallès.
—. 2007. Noms i llocs de Canovelles. La Garriga: Fundació Universitària Martí l’Humà / Ajuntament de la Garriga.
—. 2007. Recull toponomàstic de Sant Celoni. Noms de casa i de
lloc. Sant Celoni: Ajuntament de Sant Celoni.
—. 2010. Recull onomàstic de Lliçà d’Amunt. Els noms de casa, de
lloc i de persona. Lliçà d’Amunt: Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
—. 2010. Recull toponomàstic de Santamaria de Palautordera.
Noms de casa i de lloc. Santa Maria de Palautordera: Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera.
—. 2015. Recull onomàstic de les Franqueses del Vallès. Noms de
casa i de lloc. Les Franqueses del Vallès: Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
—. 2017. Figaró-Montmany. Recull onomàstic. La Garriga: Grup
Malhivern.
—. 2018. Noms de lloc i de persona de Sant Pere de Vilamajor. Sant
Pere de Vilamajor: Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor.
—. 2020. Recull onomàstic de Bigues i Riells. Bigues i Riells: Ajuntament de Bigues i Riells.
—. 2021. Recull onomàstic de l’Ametlla del Vallès. Noms de lloc i
de persona. L’Ametlla del Vallès: Ajuntament de l’Ametlla del
Vallès.
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Moreu-Rey, Enric. 1962. La rodalia de Caldes de Montbui. Repertori històric de noms de lloc i de noms de persona. Barcelona: Teide.

Comarques de la Catalunya central
De les comarques de la Catalunya central, el Solsonès és òrfena en monografies onomàstiques. La resta de comarques osciŀla entre un i sis municipis inventariats. L’autora de l’inventari de les Masies de Voltregà, Sant
Hipòlit de Voltregà i Santa Cecília de Voltregà, Emília Anglada, ha cregut
convenient agrupar en un sol volum el material dels tres municipis, atès
que configuren la comunitat de municipis del Voltreganès. Està enllestida i en espera de publicar-se l’onomàstica de Castellterçol (Moianès),
elaborada per Enric Garcia-Pey. La comarca del Moianès compta amb
l’estudi elaborat per José Luis Rodríguez, Aproximació a la toponímia
del Moianès (Barcelona: Rafael Dalmau, 2009), que no ha estat inclòs en
el recompte de les monografies municipals. No s’ha computat el treball
sobre Bagà (Berguedà), aparegut l’any 2000, perquè només recull informació sobre el nucli urbà, però no ha tingut en compte els topònims del
terme municipal.4
Territori
Bages
Moianès
Osona

Localitats
Balsareny
Castellcir; l’Estany; Granera; Sant Quirze Safaja
les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà,
Santa Cecília de Voltregà (1 vol.); Sant Boi de
Lluçanès; Sora; Tavertet

Total
1
4
6

11

Bages
Carreté, Ramon. 2010. Noms de lloc, de casa i de persona de Balsareny. Monografies, 37. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. https://www.onomastica.cat/
wp-content/uploads/Balsareny.pdf.
4 Francesc Caballé i Josep Ureña, Noms i renoms de la vila de Bagà (Bagà: Associació Medieval de Bagà, 2000).
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Moianès
Garcia-Pey, Enric. 2004. Granera. Recull toponomàstic. Monografies,
26. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de
Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Granera.pdf.
Garcia-Pey, Enric. 2005. Castellcir. Recull onomàstic. Monografies, 29.
Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/
wp-content/uploads/Castellcir.pdf.
—. 2007. Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja. Monografies, 33.
Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/
wp-content/uploads/St-Quirze-Safaja.pdf.
Rodríguez, José Luis. 1988. Gent i llocs de l’Estany. L’Estany: Associació Cultural i Recreativa de l’Estany.
Osona
Anglada, Emília. 2008. Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo.
Borbonet i Macià, Anna, i Jordi Sanglas i Puigferrer. 1999. Tavertet: el seu terme i els seus noms de lloc. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat.
Navarro, Francesc. 2017. Toponímia viva de Sora. Torelló: Publicacions de l’Associació d’Estudis Torellonencs.
Selva Capdevila, Pere. 1999. Topònims de Sant Boi de Lluçanès. Sant
Boi de Lluçanès: Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.

Comarques penedesenques
La demarcació que configura la vegueria del Penedès compta amb dotze
monografies onomàstiques municipals publicades. La Secció de Toponímia de l’Institut d’Estudis Penedesencs és la responsable de promoure
i dinamitzar els estudis onomàstics en bona part d’aquest territori. Tenim entès que s’està treballant en una nova edició corregida i ampliada
de l’onomàstica de Sant Pere de Riudebitlles, apareguda l’any 1936 i reeditada el 1956. De les onomàstiques d’Albinyana i Sitges se n’han fet dues
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edicions. L’any 2015 Joan Hugué i Rovirosa va presentar a la Universitat
de Barcelona la tesi doctoral «Onomàstica del terme municipal de Calafell», que esperem que pugui ser publicada ben aviat.
Territori
Anoia
Alt Penedès
Baix Penedès
Garraf

Localitats
Castellfollit de Riubregós; Masquefa; la Pobla de
Claramunt
Sant Pere de Riudebitlles; Vilafranca del Penedès
Albinyana; l’Arboç del Penedès; Santa Oliva
Cubelles; Olivella; Sitges; Vilanova i la Geltrú

Total
3
2
3
4
12

Anoia
Farell i Domingo, Joan. 1994. Castellfollit de Riubregós. Toponímia i
vocabulari de la vila i el terme. Barcelona: Rafael Dalmau.
Garcia-Pey, Enric. 1999. Recull onomàstic de Masquefa. Motius, renoms i noms de casa. Masquefa: Ajuntament de Masquefa.
Riba i Gabarró, Josep. 1960. Toponímia de la Pobla de Claramunt i
del seu terme. Igualada: Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.
Alt Penedès
Cardús, Cristòfor. 1936. «Els noms de lloc de Catalunya. Sant Pere
de Riudebitlles». Mai Enrera. Butlletí del Centre Excursionista
de Gràcia, febrer-març: 136–146. (Reeditat el 1956 com a monografia, amb el títol Sant Pere de Riudebitlles. Els noms de lloc de
les terres catalanes, 2. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans /
Societat Catalana de Geografia.)
Tetas Palau, Lluís. 2015. Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès. Corpus de Toponímia Penedesenca, 5. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs.
Baix Penedès
Bofarull i Terrades, Manuel. 1992. Noms de lloc del terme d’Albinyana.
Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs. (N’existeix una segona edició, de 2010, dins la coŀlecció «Corpus de Toponímia Penedesenca», 4.)
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Cruanyes i Oliver, Esteve. 1999. Noms, renoms i malnoms. L’Arboç
1930. Radiografia d’una vila. Vilafranca del Penedès: Institut
d’Estudis Penedesencs.
Latorre i Solé, Joan. 2017. Els noms de lloc i de persona de Santa Oliva.
Corpus de Toponímia Penedesenca, 6. Vilafranca del Penedès:
Institut d’Estudis Penedesencs.
Garraf
Carbonell i Virella, Vicenç. 2001. Noms de lloc de Vilanova i la Geltrú.
Corpus de Toponímia Penedesenca, 2. Vilafranca del Penedès:
Institut d’Estudis Penedesencs.
—. 2004. Noms de lloc d’Olivella. Corpus de Toponímia Penedesenca, 3. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs.
Miret i Mestre, Xavier. 1989. Els noms de lloc del terme de Cubelles.
Cubelles: Ajuntament de Cubelles. https://drive.google.com/
open?id=16V2dvjHi5nsz8fUqe8MfAFeYwiUgKqBO.
Muntaner, Ignasi M.. 1986. Els noms de lloc del terme de Sitges i de les
terres veïnes. Sitges: Grup d’Estudis Sitgetans. (Se’n va fer una
segona edició en dos volums, el 2016, amb el títol El terme de Sitges i la seva rodalia. Els seus noms de lloc.)

Alt Pirineu i Aran
L’Alta Ribagorça, administrativament catalana, té inventariats els tres
municipis que la configuren: el Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller. Els
tres volums estan editats a Lleida per Pagès en la coŀlecció «Toponímia de
la Ribagorça» i, igual que la coŀlecció dels municipis de la Baixa Ribagorça, administrativament aragonesos, també aquesta ha estat dirigida pel
professor Terrado. Els tres volums que la configuren han aparegut editats
cronològicament al mateix temps que els de l’altra coŀlecció ribagorçana.
Sense moure’ns de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, només els
municipis de Tremp (Pallars Jussà), de Peramola (Alt Urgell) i de Riu de
Cerdanya (Cerdanya) compten amb el seu respectiu inventari onomàs185
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tic.5 La comarca del Pallars Sobirà no en té cap. Tanmateix, cal esmentar
els treballs dirigits pel professor Albert Turull sobre l’inventari toponímic de les Valls d’Àneu.6
Encara que no formi part de la comunitat lingüística catalana, cal destacar que l’Aran disposa de l’inventari de quatre localitats: Bausen, Bossòst, Canejan i Les, en un mateix volum. I encara convé remarcar que hi
ha publicat el Nomenclator dera Val d’Aran, presentat el dia 5 de desembre
de 2019, on es recopilen 3.450 noms de lloc de la vall.7
Territori
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Vall d’Aran

Localitats
Peramola
el Pont de Suert; la Vall de Boí; Vilaller
Riu de Cerdanya
Tremp
Bausen, Bossòst, Canejan, Les

Total
1
3
1
1
4
10

Alta Ribagorça
Francino Pinosa, Glòria. 2005. Els noms de lloc del Pont de Suert. Toponímia de la Ribagorça, 2. Lleida: Pagès.
Terrado Pablo, Xavier. 2002. Els noms de lloc de la Vall de Boí. Toponímia de la Ribagorça, 1. Lleida: Pagès.
Terrado Pablo, Xavier, Carme Feixa Altarriba, Joan Ramon Piqué
Badia, i Rosa Noray Vidal. 2005. Els noms de lloc de Vilaller. Toponímia de la Ribagorça, 3. Lleida: Pagès.

5 El recull de Tremp se circumscriu al terme municipal anterior a les agregacions de
1970-1971, quan tenia tan sols uns 10 km 2. Amb aquestes agregacions va passar a tenir
més de 300 km 2 i va esdevenir el municipi més extens de Catalunya.
6 De Marimanya al Cargol: inventari toponímic de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu:
Consell Cultural de les Valls d’Àneu, 2004); Pagus Anabiensis: origen i significat dels
noms de lloc de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu: Consell Cultural de les Valls d’Àneu,
2020).
7 El Nomenclator dera Val d’Aran és el resultat de la coŀlaboració entre l’Institut
d’Estudis Aranesi – Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana i l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya.
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Alt Urgell
Espunyes, Josep. 2017. Municipi de Peramola. Toponímia. La Seu
d’Urgell: Salòria.
Cerdanya
Maeso Salvà, Núria, i Pilar Albertí Barberà. 2003. Recull de Riu de
Cerdanya. Lleida: Pagès.
Pallars Jussà
Mir, Jordi. 1983. Els noms de lloc del terme de Tremp i del seu agregat
Claret. Tremp: Societat Amics de la Muntanya.
Vall d’Aran
Carrera, Aitor. 2001. Toponímia de Bausen e des Quate Lòcs: estudi
sus eth lexic deth Baish Aran. Viella: Conselh Generau d’Aran.

Terres de Ponent
Si baixem una mica i ens traslladem ara a les Terres de Ponent, observem que la Segarra no compta amb cap treball onomàstic publicat. Les
comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell i l’Urgell en tenen
un cadascuna. La comarca de les Garrigues és la que sobresurt amb cinc
treballs onomàstics publicats. Dels cinc municipis inventariats, només
Juneda forma part del bisbat de Lleida; els altres quatre estan integrats
a l’arxidiòcesi de Tarragona, i en l’inventari de tres d’aquests hi ha intervingut un dels onomasiòlegs més prolífics d’aquell territori, Ramon
Pere Anglès.8 Encara que no tingui la consideració de monografia onomàstica municipal, cal destacar el treball La toponímia de les comarques
de Ponent, del professor Albert Turull.9 Esperem que ben aviat puguem
veure publicada la tesi doctoral de Maria Rosa Anglès i Nicolàs, que va
8 Ramon Pere Anglès és autor de set monografies onomàstiques: l’Albi (2001), la
Pobla de Cérvoles (2013) i el Vilosell (2006), a les Garrigues; Vallclara (2017) i Vilanova de Prades (2004), a la Conca de Barberà; Ulldemolins (1997), al Priorat, i Torredembarra (inèdit), al Tarragonès.
9 Publicat a Barcelona, l’any 2007, per l’Institut d’Estudis Catalans.
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presentar el 2019 a la Universitat de Barcelona, amb el títol «Onomàstica de l’Espluga Calba».
Territori
Garrigues
Noguera
Pla d’Urgell
Urgell
Segrià

Localitats
l’Albi; Juneda; Fulleda; la Pobla de Cérvoles; el
Vilosell
Àger
Bell-lloc d’Urgell
Tornabous
Alcoletge

Total
5
1
1
1
1
9

Garrigues
Amigó i Anglès, Ramon, i Ramon Pere Anglès. 2001. L’Albi i els seus
noms. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 6. Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans.
Arbós i Gabarró, Santi. 2003. Onomàstica de Fulleda (Garrigues).
Monografies, 25. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut
Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://
www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Fulleda.pdf.
Cornudella Olivart, Joan. 2012. Juneda i els seus noms de lloc. Juneda: Fonoll.
Pere Anglès, Ramon. 2006. Els noms del Vilosell i el seu terme municipal. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 12. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Pere Anglès, Ramon. 2013. Onomàstica de la Pobla de Cérvoles. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 22. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Noguera
Vinyoles i Vidal, Joan J. 2014. Toponímia de la Vall d’Àger. http://
www.apuntsdunnummulit.com/?page_id=464.
Pla d’Urgell
Selfa, Moisés, i Iolanda Berengué. 2003. Topònims i renoms de Belllloc d’Urgell. Bell-lloc d’Urgell: Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
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Urgell
Maduell, Àlvar. 2010. Topònims, onomàstics i renoms de Tornabous.
Monografies, 38. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. https://www.onomastica.cat/
wp-content/uploads/Tornabous.pdf.
Segrià
Rizos Giménez, Carlos Ángel. 2015. Noms de lloc i de casa d’Alcoletge. Alcoletge: Ajuntament d’Alcoletge.

Camp de Tarragona
Aquesta àrea és la que presenta el percentatge més elevat de treballs inventariats i publicats d’arreu dels Països Catalans. L’Alt Camp compta
amb un total de nou municipis inventariats; la Conca de Barberà en té
vuit (entre actuals i pretèrits), i el Tarragonès en té dotze, xifra superada
per la comarca del Priorat, que en té quinze, de localitats inventariades,
agrupades, bàsicament, en el sector nord-oriental. La comarca del Baix
Camp té 27 municipis, dels 29 que té, inventariats i publicats. Tenim coneixement, també, que s’està treballant en la segona edició corregida i
augmentada del terme de Capafonts.
Encara que no computi com una monografia d’àmbit municipal, cal fer
referència als tres volums aplegats sota el títol Els noms de llocs sotaiguats
de la mar sitgetana a la rapitenca, de Teresa Muntanya.10 Carme Miquel i
Solé i Ramon Pere Anglès tenen enllestida l’Onomàstica del terme municipal de Torredembarra, i Moisés Selfa té acabada l’Onomàstica de Forès.
Teresa Muntanya i Montserrat Sanmartí tenen enllestida l’Onomàstica
del terme municipal de la Riera de Gaià, que està dipositada a l’Oficina
d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, en procés de publicació.
Aquestes dues mateixes autores han començat l’inventari de la Nou de
Gaià. I hi ha en preparació una segona edició ampliada de l’onomàstica
d’Alforja.

10 Publicats l’any 1991 per la Diputació de Tarragona.
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Territori
Alt Camp
Baix Camp

Conca de
Barberà
Priorat

Tarragonès

Localitats
Total
Alcover; els Garidells; la Masó; Mont-ral; Nulles;
9
Querol; la Riba; Vallmoll; Valls
l’Albiol; l’Aleixar; Alforja; Almoster; Arbolí;
27
l’Argentera; les Borges del Camp; Cambrils;
Capafonts; Castellvell del Camp; Colldejou;
Duesaigües; la Febró; Maspujols; Mont-roig
del Camp; la Mussara; Prades; Pratdip; Reus;
Riudecanyes; Riudecols; Riudoms; la Selva
del Camp; Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant;
Vilanova d’Escornalbou; Vilaplana; Vinyols
Barberà de la Conca; Belltall; Blancafort;
8
Passanant; Rocafort de Queralt; Vallclara;
Vilanova de Prades; Vilaverd
Albarca; Cabacés; Cornudella de Montsant;
15
la Figuera; Gratallops; el Lloar; la Morera de
Montsant; Poboleda; Porrera; Pradell de la Teixeta;
Siurana de Prades; la Torre de Fontaubella; Torroja
del Priorat; Ulldemolins; la Vilella Alta
la Canonja; Constantí; Perafort i Puigdelfí; la
11
Pobla de Mafumet; Renau; Salou; Tamarit de Mar;
Tarragona; Vespella de Gaià; Vilallonga del Camp;
Vila-seca
70

Alt Camp
Cabré Montserrat, Dolors, i Josep Veciana Aguadé. 2003. Onomàstica del terme municipal dels Garidells. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 8. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Fuster i Boronat, Josep. 2016. Noms de lloc, cognoms i renoms de Nulles. Nulles: Ajuntament de Nulles.
Grau i Verdú, Antoni. 2000. Noms de lloc i de persona i renoms del
poble de Vallmoll. Monografies, 20. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/
Vallmoll.pdf.
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Iglésies, Josep. 1953. La Riba (terme municipal i parroquial). Els noms
de lloc de les terres catalanes, 1. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans.
Jassans, Miquel S., i Moisés Selfa. 2015. Onomàstica de Valls i els seus
agregats de Fontscaldes, Masmulets i Picamoixons. Treballs de
l’Oficina d’Onomàstica, 25. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Manent i Segimón, Albert. 1985. «Els noms de lloc del terme i poble de la Masó». Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària 4: 5–35
Perea Simon, Eugeni. 1994. La geografia i la història de Mont-ral a
través de la seva onomàstica. Monografies, 12. Barcelona: Socie
tat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició
electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/wp-content/
uploads/Mont-ral.pdf.
Selfa Sastre, Moisés. 2008. Onomàstica d’Alcover. Monografies, 35.
Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://www.onomastica.
cat/wp-content/uploads/Alcover.pdf.
—. 2010. Els noms de lloc i de persona del terme municipal de Querol. Tarragona: Silva.
Baix Camp
Amigó i Anglès, Ramon. 1957. Els topònims de la ciutat i del terme
de Reus. Reus: Associació d’Estudis Reusencs. (El 1958 va ser
publicat amb el títol Reus, com a numero 3 de la coŀlecció «Els
noms de lloc de les terres catalanes», per l’Institut d’Estudis
Catalans, i el 1988 per l’Associació d’Estudis Reusencs amb el
títol Materials per a l’estudi dels noms de lloc i de persona, i renoms,
del terme de Reus.)
—. 1963. Els topònims del terme municipal i del poble de la Mussara.
Tarragona: Diputació de Tarragona. (N’existeix una segona versió duta a terme per l’autor amb el títol Onomàstica de l’antic terme
de la Mussara, publicada el 2019 per l’Institut d’Estudis Catalans.)
191

10 L’estat de la recerca onomàstica

Amigó i Anglès, Ramon. 1968. Toponímia dels termes municipals i nuclis de població de Castellvell del Camp i d’Almoster. Reus: Associació d’Estudis Reusencs. (N’existeix una segona edició, amb
revisions de l’autor, a cura de Rat Amigó i Pere Navarro, publicada el 2021 per la Societat d’Onomàstica.)
—. 1985. Noms de lloc i de persona del terme de Prades. Reus /
Prades: Associació d’Estudis Reusencs / Ajuntament de Prades.
Coll Casadó, Josep M., i Ramon Amigó i Anglès. 2010. Onomàstica
del terme municipal de Pratdip. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 18. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Jassans, Miquel S. 1991. Noms de lloc i de persona d’Alforja i Cortiella.
Reus: Centre d’Estudis Comarcals Josep Iglésies.
—. 2003. Onomàstica de Colldejou. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
—. 2008. Onomàstica de Duesaigües i el seu terme. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 14. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Jové i Hortoneda, Ferran. 1981. Toponímia de les Borges del Camp i
del seu terme municipal. Reus: Associació d’Estudis Reusencs.
Jové i Hortoneda, Ferran. 1990. Història i onomàstica de Riudecols
i dels seus agregats, les Irles i les Voltes, 1. Reus: Centre d’Estudis
Comarcals Josep Iglésies.
—. 1991. Història i onomàstica de Riudecols i dels seus agregats,
les Irles i les Voltes, 2. Reus: Centre d’Estudis Comarcals Josep
Iglésies.
—. 1999. Estudi onomàstic de la vila i terme de Mont-roig del Camp.
Barcelona: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
—. 2013. Onomàstica del terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 23. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Moreu Rey, Enric. 1976. «Toponímia del terme, actual i pretèrit, de
l’Albiol». Anuario de Filología 2: 447–530.
Manent, Albert. 1962. Toponímia de l’Aleixar i del seu terme. Tarragona: Diputació de Tarragona.
—. 1966. «Toponímia de Maspujols i el seu terme». Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense 93–96: 229–
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246. (N’existeix una segona edició de l’any 2015, revisada i ampliada, Onomàstica de Maspujols, publicada per Ajuntament de
Maspujols i Pragma.)
Manent, Albert. 1969–1970. «Toponímia de Vilaplana i del seu terme». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
33: 77–106. (N’existeix una segona edició, d’Albert Manent i Enric Prats i Auquer, de l’any 2016, Els noms de lloc, llinatges i renoms
de Vilaplana, editada per l’Ajuntament de Vilaplana i Pragma.)
—. 1973–1974. «Toponímia del terme municipal de la Febró».
Butlletí Arqueològic 121–128: 163–192.
—. 1981. «Els noms de lloc del terme i del poble de Capafonts».
Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària 2: 9–67. (Se
n’està preparant una segona edició a càrrec de Joan Prats Sobrepere i Jordi Fort.)
Manent, Albert, i Laureà Paguerolas. 2009. Els noms de lloc, cognoms
i renoms de Vinyols i els Arcs. Vinyols i els Arcs: Ajuntament de
Vinyols i els Arcs.
Maristany i Tió, Carles. 1982. «Toponímia de Vilanova d’Escornalbou i el seu terme municipal». Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària 3: 9–178.
Murgadas, Glòria, Montserrat Soronellas i Marta Cañellas. 2019.
Onomàstica de la Selva del Camp. Barcelona: Societat d’Onomàstica.
Perea Simon, Eugeni. 1978. «Toponímia del terme i de la vila de Riudoms». Revista Catalana de Geografia, 1; 2: 289–398. (N’existeix
una segona edició revisada i ampliada de l’any 2006, Onomàstica de Riudoms, publicada a la coŀlecció «Treballs de l’Oficina
d’Onomàstica», 11, per l’Institut d’Estudis Catalans.)
Prats i Auquer, Enric. 2003. Noms de lloc, llinatges i renoms de l’Argentera. Monografies, 24. Barcelona: Societat d’Onomàstica /
Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009:
https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Argentera.
pdf.
Prats Sobrepere, Joan. 1978. «Toponímia del terme i del poble d’Arbolí». Revista Catalana de Geografia, 1; 3: 447–528.
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Roigé Figueras, Dolors. 1989. Els noms de lloc i de persona de Riudecanyes. Reus: Centre d’Estudis Comarcals Josep Iglésies.
Vidiella Recasens, Montserrat. 2000. Onomàstica de Cambrils i del
seu terme municipal. Cambrils: Ajuntament de Cambrils.
Conca de Barberà
Grau Pujol, Josep M., i Moisés Selfa Sastre. 2015. «Els noms de lloc
i de persona del terme municipal de Vilaverd». Podall: Publicació de Cultura, Patrimoni i Ciències 4: 278–407.
Moreu-Rey, Enric. 1978. «Toponímia del poble i del terme de Passanant». Revista Catalana de Geografia 1; 4: 549–576.
—. 1978. «Toponímia de l’antic terme de Belltall». Treballs de la
Societat Catalana de Geografia 12: 69–75.
Pere Anglès, Ramon. 2004. Recull de noms de lloc i de persona de Vilanova de Prades. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 9. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
—. 2017. Onomàstica de Vallclara. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 28. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Plaza i Arqué, Carme. 1990. Història de Barberà a través dels noms.
Tarragona: Diputació de Tarragona.
Recassens Llort, Josep. 2000. Blancafort, a partir dels noms passats i
presents. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 4. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Selfa Sastre, Moisés. 2010. Antroponímia i toponímia del terme municipal de Rocafort de Queralt. Valls: Cossetània.
Priorat
Amigó i Anglès, Ramon. 1995. Siurana de Prades enllà de la història i
de la llegenda. Santes Creus: Fundació Roger de Belfort.
—. 1995. Noms geogràfics. Siurana de Prades. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 1. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
—. 2011. Onomàstica del terme municipal de Porrera. Treballs de
l’Oficina d’Onomàstica, 21. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
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Amigó, Ramon, i Joan B. Espasa. 1990. Noms actuals i pretèrits del
terme antic de Cornudella de Montsant. Reus: Associació d’Estudis Reusencs.
Biete i Farré, Vicenç. 1979. «Toponímia de Cabacers i el seu terme».
Revista Catalana de Geografia 2; 5–8: 19–90.
Jassans, Miquel S. 1998. Onomàstica de Poboleda. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 3. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Llopis, Isabel. 1994. Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de
l’antic terme d’Albarca (Priorat). Monografies, 11. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició
electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/wp-content/
uploads/Albarca.pdf.
Perea, Eugeni. 1984. La Morera de Montsant i el seu terme municipal.
Toponímia. Santes Creus: Fundació Roger de Belfort.
Prats Auqué, Enric. 2006. Noms de lloc, llinatges i renoms de la Torre de Fontaubella. Monografies, 31. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica
de 2009: https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/
Torre-de-Fontaubella.pdf.
Prats i Auqué, Enric, i Josep M. Duran i Rovira. [2009.] Noms de lloc,
llinatges i renoms del Pradell de la Teixeta. S. l.: edició dels autors.
Pere Anglès, Ramon, i Ramon Amigó i Anglès. 1997. Onomàstica
del terme municipal d’Ulldemolins. Monografies, 17. Barcelona:
Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya.
Edició electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/wpcontent/uploads/Ulldemolins.pdf.
Sabaté i Alentorn, Jaume. 1988. Antroponímia i toponímia del poble
i terme municipal del Lloar. Tarragona: Diputació de Tarragona.
—. 1994. Noms de lloc i de persona actuals i pretèrits del poble i
terme municipal de Gratallops (Priorat). Tarragona: Diputació
de Tarragona.
—. 1995. Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del
Priorat. Monografies, 14. Barcelona: Societat d’Onomàstica /
Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009:
https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Torroja.pdf.
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Sabaté i Alentorn, Jaume. 2000. Onomàstica del poble i terme de la
Vilella Alta. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 5. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans.
Sabaté i Alentorn, Jaume, i Josep Anguera Juncosa. 2014. Onomàstica del poble i terme de la Figuera. Monografies, 39. Barcelona:
Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya.
Tarragonès
Amigó i Anglès, Ramon. 1968. Els topònims del terme municipal i del
poble de Constantí. Tarragona: Diputació de Tarragona. (N’existeix una segona edició, Onomàstica del terme municipal de Constantí, publicada dins la coŀlecció «Treballs de l’Oficina d’Onomàstica», 15, per l’Institut d’Estudis Catalans i el Sindicat Agrícola de Constantí.)
—. 1978. Toponímia de Vila-seca de Solcina i del seu terme municipal. Vila-seca / Salou: Agrupació Cultural de Vila-seca / Salou.
Amigó i Anglès, Ramon, M. Teresa Muntanya i Martí, i Montserrat Sanmartí. 2017. Onomàstica de l’antic terme de Tamarit de
Mar. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 26. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Muntanya i Martí, M. Teresa. 1980. «Toponímia de l’antic terme
de la Canonja». Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària 1: 9–84.
—. 2007. Tarragona: una passejada pel terme una retrobada amb
la gent. Onomàstica tarragonina amb anotacions multidisciplinars,
vol. 2: N-Z. Tarragona: Arola.
—. 2007. Tarragona: una passejada pel terme, una retrobada amb
la gent. Onomàstica tarragonina amb anotacions multidisciplinars,
vol. 3: plànols. Tarragona: Arola.
Muntanya i Martí, M. Teresa, i Francesc Escatllar i Torrent. 2007.
Tarragona: una passejada pel terme, una retrobada amb la gent.
Onomàstica tarragonina amb anotacions multidisciplinars, vol. 1:
A-M. Tarragona: Arola.
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Muntanya i Martí, M. Teresa, i Montserrat Sanmartí. En premsa.
Onomàstica del terme municipal de la Riera de Gaià. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans.
Riera i Fortuny, Pilar. 2005. Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp. Monografies, 28. Barcelona: Societat d’Onomàstica / Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició electrònica de 2009: https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/
Vilallonga-del-Camp.pdf.
Selfa Sastre, Moisés. 2010. Onomàstica de Vespella de Gaià. Tarragona: Silva.
Veciana i Aguadé, Josep. 1986. «Toponímia de la Pobla de Mafumet». Dins Francesc Cortiella i Òdena, Història de la Pobla de
Mafumet, p. 235–274. La Pobla de Mafumet: Ajuntament de la
Pobla de Mafumet.
—. 1990. «Recull de topònims i antropònims del terme municipal de Renau». Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària 5: 59–143.
—. 1994. «Topònims i antropònims de Perafort i Puigdelfí». Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària 7: 19–110.

Terres de l’Ebre
I acabarem el nostre periple onomàstic a les comarques del sud del Principat. De les dues zones que ens queden per revisar, si comencem per les
Terres de l’Ebre, s’observa que de les quatre comarques que les configuren, les del Montsià i del Baix Ebre són un erm en estudis onomàstics,
no disposen de cap municipi inventariat a hores d’ara. Les altres dues
comarques restants compten amb quatre inventaris la Ribera d’Ebre i
cinc la Terra Alta. Som coneixedors que estan molt avançats els reculls
de Garcia i Ascó (Ribera d’Ebre) i de Corbera (Terra Alta).
Territori
Ribera d’Ebre

Localitats
Benissanet; Rasquera; la Torre de l’Espanyol;
Vinebre

Total
4

197

10 L’estat de la recerca onomàstica

Territori
Terra Alta

Localitats
Batea; Bot; Gandesa; el Pinell de Brai; Vilalba dels
Arcs

Total
5
9

Ribera d’Ebre
Bladé i Desumvila, Artur. 1980. «Topònims de la vila de Benissanet i del seu terme municipal (amb una breu notícia de la pròpia comarca)». Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària 1: 85–160.
Jassans, Miquel S. 1988. Toponímia de Rasquera. Rasquera: Grup
Cultural Rasquerà.
Veà Vila, Sílvia. 2020. L’onomàstica de la Torre de l’Espanyol. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
—. 2017. Onomàstica de Vinebre. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 27. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Terra Alta
Alanyà i Roig, Josep. 1994. Batea i el seu terme municipal. Partides,
accidents geogràfics, topònims i camins, 2. Tarragona: Diputació
de Tarragona.
Cortés i Manyà, Antoni. 2010. Toponímia, noms i renoms de Bot. Bot:
edició de l’autor.
Monner i Estopinyà, Anton. 1976. Toponímia de Gandesa i el seu terme municipal. Tarragona: Diputació de Tarragona.
—. 1985. Toponímia de Vilalba dels Arcs. Tarragona: Diputació
de Tarragona.
Serres Buenaventura, Antònia. 2010. Els noms de lloc i de persona del
Pinell de Brai. El Pinell de Brai: Associació Cultural Pi del Broi.

Franja d’Aragó
Quant a la Franja d’Aragó, només la Baixa Ribagorça i el Matarranya disposen d’inventaris onomàstics publicats. En canvi, les comarques centrals —el Baix Cinca i la Llitera— no en tenen cap d’elaborat. La comar198
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ca del Matarranya té inventariats els municipis de Pena-roja, Vall-deroures i la Vall del Tormo. A partir de 2015, des de l’Associació Cultural
del Matarranya s’ha començat a treballar en el projecte «Toponímia del
Matarranya» en coŀlaboració amb la Comissió Assessora de Toponímia
d’Aragó —creada el 2016 pel Govern d’Aragó—, amb l’objectiu de recollir
i fixar la toponímia autòctona d’aquella comarca.
A la Ribagorça administrativament aragonesa, un equip d’investigadors dirigit pel professor Xavier Terrado, de la Universitat de Lleida, ha
inventariat no només els municipis i les localitats catalanòfons d’aquella
comarca, sinó que també ho ha fet de les localitats aragonesòfones i hispanòfones, en la coŀlecció «Toponimia Ribagorzana». Els quatre primers
números de l’esmentada coŀlecció van ser publicats per les Edicions de
la Universitat de Lleida i la resta dels vint-i-vuit volums, apareguts fins
ara, han anat a càrrec de l’editorial lleidatana Milenio. L’onomàstica de
Betesa va ser publicada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs fora de la coŀlecció a què ens acabem de referir.
El darrer número de la coŀlecció «Toponimia Ribagorzana», que correspon a Bonansa i duu el número 32, data de l’any 2010. Fa deu anys que
la coŀlecció està aturada. Els municipis catalanòfons que pertanyen a la
Ribagorça administrativament aragonesa que encara no tenen publicat
el seu inventari onomàstic són Castigaleu, Estopanyà (amb Casserres
del Castell), Roda d’Isàvena (amb Merli, la Pobla de Roda i Serradui), les
Paüls (amb Espés i Nerill) i Tolba. Desitgem que la coŀlecció ribagorçana es desperti ben aviat d’aquesta massa llarga letargia i vegi completada
l’arreplega del material que falta.
La constant minva d’habitants dels pobles pirinencs ha provocat la
fusió de municipis a la Ribagorça aragonesa. Algunes d’aquestes modificacions administratives han dut a la inclusió dins un mateix municipi de
pobles lingüísticament homogenis —és el cas d’Areny de Noguera amb
els agregats de Betesa i Cornudella de Valira; de Benavarri, amb Calladrons, Pilzà i Purroi; d’Estopanyà, amb Casserres del Castell, o de Roda
d’Isàvena, amb Merli, la Pobla de Roda i Serradui. Altres vegades, però,
l’aglutinació municipal no ha seguit un criteri lingüístic, fet que ha ocasionat que pobles catalanòfons hagin estat agregats a un municipi la capitalitat del qual és aragonesòfona —així s’esdevé amb Aguilaniu, Güel,
Jusseu i Torres del Bisbe, incorporats a Graus, o Llaguarres, incorporat
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al de Capella. Només es computen per separat els agregats catalanòfons
a municipis aragonesòfons.
Territori
Baixa
Ribagorça

Matarranya

Localitats
Aguilaniu, Jusseu, Torres del Bisbe (Graus); Areny
de Noguera (Betesa, Cornudella); Benavarri;
Beranui; Bonansa; Güel (Graus); Lasquarri;
Llaguarres (Capella); Monesma i Queixigar;
Montanui (amb Bono i Castanesa); el Pont de
Montanyana; Sopeira; Tor-la-ribera; Viacamp i
Lliterà
Pena-roja; la Vall del Tormo; Vall-de-roures

Total
20

3
23

Matarranya
Lombarte i Arrufat, Desideri. 1990. 600 anys de toponímia a la vila
de Pena-roja. Calaceit: Xarxa Cultural.
Puch, Enric, i Carles Sancho. 2000. Toponímia i antroponímia de
Vall-de-roures. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
Sancho Meix, Carles. 1994. «Toponímia de la Vall del Tormo». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 57: 1–34.
Baixa Ribagorça
Bordas Pallás, Ana. 2002. Municipio de Montanuy. Toponimia de
Ribagorza, 5. Lleida: Milenio.
Enseñat Brun, Amàlia, Judit Tarragó Garrós, i Jesús Vázquez Obrador. 2002. Municipio de Lascuarre. Toponimia de Ribagorza, 7.
Lleida: Milenio.
Feixa Pàmpols, Carles, i Glòria Francino Pinasa. 2010. Municipio de
Bonansa. Toponimia de Ribagorza, 32. Lleida: Milenio.
Francino Pinasa, Glòria. 2002. Municipio de Sopeira. Toponimia de
Ribagorza, 8. Lleida: Milenio.
Rizos Giménez, Carlos Ángel. 2004. Municipio de Graus: Jusseu,
Aguilaniu y Torres del Obispo. Toponimia de Ribagorza, 19. Lleida: Milenio.
—. 2007. Municipio de Graus III: zona de Fantova. Toponimia
de Ribagorza, 27. Lleida: Milenio.
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Rizos Giménez, Carlos Ángel, i Moisés Selfa Sastre. 2009. Municipio de Benavarri (Benabarre). Toponimia de Ribagorza, 30. Lleida: Milenio.
Selfa Sastre, Moisés. 2003. Municipio de Capella. Toponimia de Ribagorza, 13. Lleida: Milenio.
Terrado i Pablo, Xavier. 1992. Toponímia de Betesa. Lleida: Institut
d’Estudis Ilerdencs.
—. 2001. Municipio de Arén. Toponimia de Ribagorza, 2. Lleida:
Edicions de la Universitat de Lleida.
—. 2007. Municipio de Puente de Montañana (El Pont de Montanyana). Toponimia de Ribagorza, 26. Lleida: Milenio.
—. 2008. Municipio de Viacamp y Literá (Viacamp i Lliterà). Toponimia de Ribagorza, 29. Lleida: Milenio.
Terrado Pablo, Javier, i Maria Cristina Roureda Jovellar. 2005. Municipio de Monesma y Cajigar (Monesma i Quixigar). Toponimia
de Ribagorza, 21. Lleida: Milenio.
Vázquez Obrador, Jesús. 2005. Municipio de Veracruz. Toponimia
de Ribagorza, 22. Lleida: Milenio.
—. 2009. Municipio de Torre la Ribera. Toponimia de Ribagorza, 31. Lleida: Milenio.

País Valencià
Les comarques del País Valencià on s’han dut a terme monografies onomàstiques —trenta en total— sobrepassen la quinzena i es presenten escampades arreu del territori, resseguint el litoral, llevat de la comarca interior de la Costera. Les que encapçalen el rànquing, amb quatre publicacions, són la Marina Alta, la Marina Baixa i la Plana Baixa; la segueixen
el Camp de Morvedre, amb tres; l’Alt Maestrat, l’Horta Sud i la Ribera
Alta compten amb dos reculls; la resta només en tenen un de sol.
Amb la intenció d’inventariar els topònims de tots els municipis valencians, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua està duent a terme, des de la
Secció d’Onomàstica, la publicació de la coŀlecció «Toponímia dels po-
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bles valencians», amb 239 números a hores d’ara.11 Es tracta d’uns quadernets que no superen la quinzena de pàgines on es recull informació bàsica sobre les partides, l’orografia, la hidrografia, els hodònims, etc. Cada
quadern conté un mapa on apareixen cartografiats els topònims municipals recollits. Aquests quaderns no contenen la descripció de les entrades, per aquest motiu no poden ser considerats monografies integrals.
Territori
Alacantí
Alcalatén
Alt Maestrat
Baix Maestrat
Baix Segura
Baix Vinalopó
Camp de
Morvedre
Costera
Horta Nord
Horta Sud
Marina Alta
Marina Baixa
Plana Alta
Plana Baixa
Ribera Alta
Safor

Localitats
Sant Joan d’Alacant
Atzaneta del Maestrat
Benassal; Culla
Sant Mateu
Guardamar
Santa Pola
Algímia d’Alfara, Torres Torres, Alfara de la
Baronia (1 vol.)
Xàtiva
Montcada
Alcàsser; Silla
Dénia; Pego; el Poblenou de Benitatxell; Teulada
Benidorm; Bolulla; Sella; la Vila Joiosa
Castelló
Artesa d’Onda (Onda); Betxí; Onda; Vila-real
Algemesí; Rafelguaraf
Miramar

Total
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
4
4
1
4
2
1
30

Baix Maestrat
Hortelano Boix, Aaron. 2018. El terme de Sant Mateu. Sant Mateu:
edició de l’autor.
Alcalatén
Bernat Agut, Jesús. 2000. Toponímia rural d’Atzeneta del Maestrat.
Castelló de la Plana: Diputació de Castelló.
11 https://www.avl.gva.es/web/publicacions/.
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Alt Maestrat
Barreda, Pere-Enric, i Joan Peraire. 1999. «Toponímia de Benassal».
Dins Cooperativa Agrícola Benasalense: 50 aniversari 1949-1999,
vol. 2, p. 163-470. Benassal: Cooperativa Agrícola Benasalense.
Ferrando i Muria, Aureli, i Joaquim Roca i Albalat. 2006. Culla: els
noms d’un paisatge. Un repàs a la toponímia i a la història. Benicarló: Centre d’Estudis del Maestrat.
Plana Alta
Gimeno, Lluís, i Ferran Arasa. 1993. La toponímia del terme municipal de Castelló de la Plana. Castelló de la Plana: Ajuntament de
Castelló de la Plana.
Plana Baixa
Álvaro Martí, Maria Teresa. 2014. Estudi lingüístic de la toponímia
rural d’Onda. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.
Chiva Molina, Ismael-Pascual. 2016. Toponímia d’Artesa. Recull geogràfic i etimològic dels noms de lloc urbans i rurals artesols. Edició
de l’autor. https://uao-es.academia.edu/IsmaelChiva/Books.
Heredia, Jacinto. 2010. Els noms de lloc al terme de Vila-real. Vila-
real: edició de l’autor.
Remolar Franc, Alfred. 2000. Toponímia rural del terme de Betxí.
Betxí: Ajuntament de Betxí.
Camp de Morvedre
Martí Mestres, Joaquim B. 1998. Toponímia actual i pretèrita de la
Baronia de Torres Torres: Algímia, Torres Torres i Alfara. Algímia:
Ajuntament d’Algímia d’Alfara.
Horta Nord
Soler, Abel. 2019. Toponímia del terme municipal de Moncada. Els
noms incorporats a la terra. Moncada: Ajuntament de Moncada.
Horta Sud
Antich Brocal, Josep. 2021. Toponímia popular de Silla. Zona urbana.
Silla: Ajuntament de Silla.
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Antich Brocal, Josep. 2021. Toponímia popular de Silla. Zona rural.
Silla: Ajuntament de Silla.
Hernández Flor, Paco. 2015. Toponímia d’Alcàsser. Alcàsser: Agrupació d’Estudis Locals d’Alcàsser El Castell.
Ribera Alta
Llàcer Bueno, Francisco José, i Federico Esteve Castell. 2011. De
nominibus loqui algemesiensibus. La toponímia d’Algemesí. Algemesí: Ajuntament d’Algemesí.
Sanxis Martínez, Vicent. 2015. Toponímia de Rafelguaraf. La Pobla
Llarga: Edicions 96.
Safor
Garcia, Gabriel. 2015. Miramar, l’espai viscut. Els noms de lloc, el parlar i la cultura popular. Miramar: Ajuntament de Miramar.
Marina Alta
Gilabert i Marqués, Susanna, i Josep Andrés i Torres. 2002. Toponímia del poble nou de Benitatxell. Picanya: Edicions del Bullent.
Ivars Cervera, Joan. 1995. Els noms de lloc i de persona de Dénia. Dénia: Institut Comarcal d’Estudis de la Marina Alta / Institut de
Cultura «Juan Gil Albert» / Ajuntament de Dénia.
—. 1995. Els noms de lloc i de persona del municipi de Teulada (la
Marina Alta). Teulada: Ajuntament de Teulada / Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta.
Selfa, Moisés. 2004. Pego i els seus noms. Pego: Ajuntament de Pego.
Marina Baixa
Almiñana Orozco, Pascual. 2001. Els topònims de Benidorm (1321–
1955). Benidorm: Ajuntament de Benidorm.
Doménech, Àngels, Pablo Giménez, i Francesc-Xavier Llorca. 2007.
Als peus de l’Aitana. Toponímia i paisatge des de Sella. Sella: Ajuntament de Sella.
Esquerdo Vaello, M. Lluïsa, i M. Josep Sais Devesa. 1999. Aproximació a la toponímia vilera. La Vila Joiosa: Llinares Impressors.
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Guardiola Savall, M. Isabel, i Vicent Beltran Calvo. 2005. Bolulla la
caramulla: cultura popular i llengua d’un poble de la Marina. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert.
Costera
Ventura i Conejero, Agustí. 2008. Els carrers i les partides de Xàtiva.
2 vol. Xàtiva: Matéu.
Alacantí
Bermejo Escuder, M. Dolores, Laura Forner Novella i Sandra Montserrat Buendía. 1998. La toponímia rural de Sant Joan d’Alacant.
Sant Joan d’Alacant: Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.
Baix Vinalopó
Mas i Miralles, Antoni. 1998. Toponímia de Santa Pola. Una aproximació lingüística. Santa Pola: Ajuntament de Santa Pola.
Baix Segura
Mas i Miralles, Antoni. 2002. «Aproximació a la toponímia de
Guardamar». La Rella 15: 49–70.

Illes Balears i Pitiüses
Les illes Balears compten amb dos inventaris onomàstics municipals publicats, els dos a l’illa de Mallorca: el de Calvià —que presenta el material sistematitzat per camps semàntics— i el de Selva —que ve organitzat a
través de les diferents possessions que configuren el terme. A Menorca hi
ha enllestit el de Ferreries —de Josep Mascaró—, que va rebre el premi
Josep Iglésies l’any 1981, però que, malauradament, resta inèdit. Les Pitiüses compten amb l’inventari de l’illa i municipi de Formentera, d’Enric
Ribes, també inèdit a hores d’ara. No ha estat tingut en compte el treball
Els noms de lloc de Sineu, de Francesca Caimari (Palma: Cort, 1984), perquè només recull una llista (exhaustiva) de topònims sense definir-los ni
ubicar-los geogràficament. Han restat també sense veure la llum la tesi
de llicenciatura «La toponímia d’Esporles» presentada per Onof re Ru205
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llan l’any 1984 a la Universitat de les Illes Balears (UIB), i la tesi doctoral
de Cosme Aguiló «La toponímia de Santanyí i ses Salines», defensada
també a la UIB, l’any 2007.
Tampoc no han computat els treballs sobre toponímia costanera, malgrat que són monografies essencials, atesa la degradació urbanística i, per
tant, onomàstica a què ha estat i està sent sotmès encara el nostre litoral.
Aquí tenim els treballs de Cosme Aguiló La toponímia de la costa de Felanitx (Felanitx: Centre Cultural de Felanitx, 1991), La toponímia de la
costa de Campos (Campos: Ajuntament de Campos, 1991), La toponímia
de la costa de Llucmajor (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1996), La
toponímia de la costa d’Artà (Palma: Documenta Balear, 2011), i les tres
monografies d’Enric Ribes: La toponímia de la costa de Sant Joan de Labritja (Eivissa: Can Sifre, 1993), La toponímia de la costa de Sant Antoni
de Portmany (Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1995) i La toponímia
costanera del municipi d’Eivissa (Eivissa: Mediterrània, 2006).
Territori
Mallorca

Localitats
Calvià; Selva

Total
2

Mallorca
Noguerol, Josep. 2018. Aproximació a la toponímia i l’antroponímia
de Calvià. 2 vol. Calvià: Ajuntament de Calvià.
Ordinas Garau, Antoni. 1989. Els noms de lloc del terme de Selva. Palma: Conselleria de Cultura del Govern Balear.
Ramis de Plandolit, Esperança. 1990. Malnoms de Selva. Selva: Ajuntament de Selva.

Andorra
El Principat d’Andorra compta amb l’inventari onomàstic de totes les
entitats de població de la parròquia d’Ordino, editat en tres volums. En
l’àmbit municipal cal destacar el treball dut a terme per Josep Moran i
Joan Anton Rabella sobre la parròquia d’Encamp, editat en un CD-rom;
més que no pas un inventari on es descriu i s’ubica geogràficament cada
entrada, es tracta d’un recull on s’explica la formació i el contingut se206
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màntic de cada topònim, amb una llista ordenada per ordre alfabètic. En
l’àmbit antroponímic, Andorra disposa d’un reeixit treball sobre antroponímia diacrònica, Història de tots els noms de casa d’Andorra. Onomàstica andorrana anterior al Concili de Trento, d’Albert Pujal.
Territori
Andorra

Localitats
Total
Ordino (Ansalonga, Arans, la Cortinada, l’Ensegur, 2
Llorts, Ordino, Segudet, el Serrat, Sornàs; 3 vol.);
Encamp

Moran, Josep, i Joan Anton Rabella. Encamp toponímia. Encamp:
Comú d’Encamp, 2008.
Rabassa Areny, Lídia, coord. 2008. Toponímia de la vall d’Ordino,
vol. 1: la Cortinada, Arans i l’Ensegur. Ordino: Comú d’Ordino.
—, coord. 2016. Toponímia de la vall d’Ordino, vol. 2: Llorts, el
Serrat. Ordino: Comú d’Ordino. https://www.ordino.ad/comu/
cultura-joventut-educacio/cultura/arxius/llibre-toponimiavol2-pdf/view.
—, coord. 2019. Toponímia de la vall d’Ordino, vol. 3: Sornàs,
Ansalonga, Segudet, Ordino. Ordino: Comú d’Ordino. http://
www.ordino.ad/comu/cultura-joventut-educacio/cultura/
arxius/llibre-toponimia-vol3-pdf.

L’Alguer
La ciutat de l’Alguer i el seu terme municipal van ser inventariats per Rafael Caria; el treball va ser publicat en dos volums: el primer, l’any 1990
—Il mondo del Càlic—, i el segon, l’any 1993 —Toponomastica algherese. Per
a l’elaboració d’aquests dos volums, Caria es va servir tant de fonts escrites com de fonts orals, d’aquí que totes les entrades de noms vius vagin
acompanyades de la seva corresponent transcripció fonètica.
Territori
L’Alguer

Localitats
l’Alguer (2 vol.)

Total
1
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Caria, Rafael. 1990. Il mondo del Càlic, 1: studi di toponomastica e lessicografia algherese. Sàsser: Editrice Democratica Sarda.
Caria, Rafael. 1993. Toponomastica algherese, 2: introduzzione allo
studio dei nomi di luogo, della città, del territorio e delle coste di
Alghero. Sàsser: Editrice Democratica Sarda.

10.2 Monografies onomàstiques per ordre
cronològic de publicació
Si analitzem el temps comprès des de l’any de l’inici de la Guerra Civil
espanyola —1936, any de la publicació de Sant Pere de Riudebitlles, de
Cristòfor Cardús— fins a l’aprovació dels estatuts d’autonomia de les comunitats històriques del País Basc, Catalunya i Galícia —1979, en què es
publiquen les onomàstiques de Cabacés i Vilallonga de Ter—, un període de 44 anys, s’inventaria un total de 23 municipis, la majoria dels quals
pertanyen al Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, només sis no se circumscriuen dins el territori esmentat —Caldes de Montbui, Gandesa, la Pobla de Claramunt, Sant Pere de Riudebitlles, Cabacés,
Vilallonga de Ter.
L’any més productiu va ser el 1978, durant el qual van ser inventariats
sis municipis (amb cinc publicacions, ja que Vila-seca i Salou, aleshores,
encara no s’havien segregat). En canvi, els anys 1961, 1964, 1965, 1967, 1969,
1971, 1972, 1974, 1975 i 1977 apareixen com deu anys improductius, eixorcs.
Any Localitat
1936 Sant Pere de Riudebitlles
1953 la Riba
1956 Sant Pere de Riudebitlles (2a ed.)
1957 Reus
1960 la Pobla de Claramunt
1962 l’Aleixar; Caldes de Montbui
1963 la Mussara
1966 Maspujols
1968 Almoster i Castellvell del Camp (1 vol.); Constantí
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1
1
1
1
1
2
1
1
3
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Any
1970
1974
1976
1978
1979

Localitat
Vilaplana
la Febró
l’Albiol; Gandesa
Arbolí; Belltall; Passanant; Riudoms; Vila-seca i Salou
(1 vol.)
Cabacés; Vilallonga de Ter

Total
1
1
2
5
2
23

Durant el període que va des de 1980 fins a finals del segle XX, s’inventarien 70 municipis, a través de 71 publicacions (amb una segona edició).
Els anys més productius són 1994 amb 7 inventaris; 1990 i 1998 amb 8 cadascun; i 1999, amb 9.
Any
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1990

Localitat
Total
Benissanet; la Canonja
2
les Borges del Camp; Capafonts
2
Vilanova d’Escornalbou
1
la Selva de Mar; Tremp
2
la Morera de Montsant
1
la Masó; Prades; Vilalba dels Arcs
3
la Pobla de Mafumet; Sitges; Vilablareix
3
l’Estany; el Lloar; Rasquera; Reus (2a ed.)
4
Cubelles; Riudecanyes; Selva
3
l’Alguer; Barberà de la Conca; Cornudella de Montsant;
8
Granollers; Pena-roja; Renau; Riudecols; Selva
1991 Alforja; Pallejà
2
1992 Albinyana; Betesa; Noedes
3
1993 l’Alguer; Castelló
2
1994 Albarca; Batea; Castellfollit de Riubregós; Gratallops; Mont7
ral; Perafort i Puigdelfí; la Vall del Tormo
1995 Dénia; Siurana de Prades; Teulada; Torroja del Priorat
4
1996 Gualba; la Llagosta
2
1997 Aiguafreda; Jújols; Martorelles; Sant Fost de Campsentelles;
5
Ulldemolins
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Any
1998

1999

Localitat
Total
Alfara de la Baronia, Algímia d’Alfara, Torres Torres (1 vol.;
8
Cornellà de Llobregat; Poboleda; Sant Joan d’Alacant; Santa
Pola; Tagamanent
l’Arboç del Penedès; Benassal; Lliçà de Vall; Masquefa;
9
Mont-roig del Camp; Sant Boi de Lluçanès; Tavertet;
Vallgorguina; la Vila Joiosa
71

Dels 22 anys que duem del segle XXI, la producció onomàstica s’ha incrementat considerablement. De les dues dècades, la primera és la més
prolífica, i s’han publicat durant aquest període un total de 77 inventaris.
De la segona dècada ençà se n’han publicat 65.
Any Localitat
Total
2000 Atzaneta del Maestrat; Betxí; Blancafort; Cambrils; Vall-de7
roures; Vallmoll; la Vilella Alta
2001 l’Albi; Areny de Noguera (amb Betesa, Cornudella); Baussen, 7
Bussòst, Canejan, Les (1 vol.); Benidorm; Mollet del Vallès;
Parets del Vallès; Vilanova i la Geltrú
2002 Guardamar; Lasquarri; Montanui (amb Bono i Castanesa);
6
el Poblenou de Benitatxell; Sopeira; la Vall de Boí
2003 l’Argentera; Bell-lloc d’Urgell; Colldejou; Fulleda; els
11
Garidells; Llaguarres (dins Capella); Riu de Cerdanya; Santa
Eulàlia de Ronçana; Sant Mateu de Montnegre (Quart);
Vallromanes; Vilalba Sasserra
2004 Granera; Aguilaniu (amb Jusseu i Torres del Bisbe, dins
5
Graus); Olivella; Pego; Vilanova de Prades
2005 Beranui; Bolulla; Castellcir; Monesma i Queixigar; el Pont
8
de Suert; Reiners; Vilaller; Vilallonga del Camp
2006 Culla; la Garriga; Llebrers (Cassà de la Selva); Llinars del
11
Vallès; Montmeló; Montornès del Vallès; Riudoms (2a ed.);
Sant Feliu de Codines; la Torre de Fontaubella; Vilanova del
Vallès; el Vilosell
2007 Canovelles; Güel (dins Graus); el Pont de Montanyana; Sant
7
Celoni; Sant Quirze Safaja; Sella; Tarragona
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Any Localitat
Total
2008 Alcover; Constantí (2a ed.); Duesaigües; Encamp; les
9
Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Cecília
de Voltregà (1 vol.); Arans, la Cortinada, l’Ensegur (1 vol.,
Ordino); Pals; Viacamp i Lliterà; Xàtiva
2009 Benavarri; Pradell de la Teixeta; Sangosta (Cassà de la Selva); 6
Tor-la-ribera; Torroella de Montgrí; Vinyols
2010 Albinyana (2a ed.); Balsareny; la Bisbal d’Empordà;
15
Bonansa; Bot; Lliçà d’Amunt; Osor; el Pinell de Brai;
Pratdip; Querol; Rocafort de Queralt; Santa Maria de
Palautordera; Tornabous; Vespella de Gaià; Vila-real
2011 Algemesí; Porrera
2
2012 Juneda
1
2013 la Pobla de Cérvoles; Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
2
2014 Àger; la Figuera; Onda; Pallejà (2a ed.); Portbou; Tellet
6
2015 Alcàsser; Alcoletge; les Franqueses del Vallès; Maspujols
9
(2a ed.); Miramar; Rafelguaraf; Valls; Vilafranca del
Penedès; Vilaverd
2016 Artesa d’Onda; Mont-roig i Mosqueroles (Cassà de la Selva);
6
Nulles; Llorts, el Serrat (1 vol., Ordino); Sitges (2a ed.);
Vilaplana (2a ed.)
2017 Figaró i Montmany; Peramola; Santa Oliva; Serinyà (Cassà
8
de la Selva); Sora; Tamarit de Mar; Vallclara; Vinebre
2018 Calvià; Sant Mateu; Sant Pere de Vilamajor
3
2019 Montcada; la Mussara (2a ed.); la Selva del Camp; el
5
Termenal (Cassà de la Selva); Ansalonga, Ordino, Segudet,
Sornàs (1 vol., Ordino)
2020 Bigues i Riells; Santa Maria de Merlès; la Torre de
4
l’Espanyol; Vilanova i la Geltrú
2021 l’Ametlla del Vallès; Castellvell i Almoster; Esclet (Cassà de
4
la Selva); Silla
142

D’aquest darrer període, l’any més productiu va ser el 2010, quan van
veure la llum 15 monografies. El segueixen els anys 2003 i 2006, amb 11
monografies aparegudes cada any.
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Tenim notícia de l’existència d’una vintena d’inventaris realitzats que
per diverses circumstàncies resten inèdits. La majoria són de municipis
del Vallès Oriental, obra d’Enric Garcia-Pey. En alguns casos es tracta
de tesis doctorals presentades recentment a la Universitat de Barcelona
—com per exemple, Calafell (2015), l’Espluga Calba (2019)— i a la Universitat de les Illes Balears —Santanyí i ses Salines (2007)—; l’inventari
d’Esporles (1984) correspon a una tesi de llicenciatura presentada també a la Universitat de les Illes Balears. En aquest apartat es podrien testimoniar més tesis doctorals, tesis de llicenciatura, així com treballs de
fi de màster i treballs de fi de grau, presentats a les nostres universitats,
però això requeriria un altre apartat en aquest capítol que depassaria el
propòsit inicial.
Inèdits

Calafell; Campins; Cànoves i Samalús; Cardedeu;
l’Espluga Calba; Esporles; Ferreries; Fogars
de Montclús; Forès; Formentera; Montseny; la
Riera de Gaià; la Roca del Vallès; Sant Antoni de
Vilamajor; Sant Esteve de Palautordera; Santa
Maria de Martorelles; Santanyí; ses Salines;
Torredembarra; Vistabella del Maestrat
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10.3 Mapa dels territoris inventariats
En el mapa següent es pot observar que destaquen tres zones on la proliferació de monografies onomàstiques es fa ben evident. És el cas de les
terres ribagorçanes, la comarca del Vallès Oriental i el Camp de Tarragona, amb la inclusió de les comarques veïnes de la Conca de Barberà,
el Priorat i les Garrigues. Si s’analitza el perquè d’aquesta situació es pot
observar que respon a tres casuístiques ben concretes:
(a) Que des d’una universitat es prengui el compromís d’inventariar
un territori; és el cas de la Ribagorça, amb la coordinació i direcció
del professor de la Universitat de Lleida Xavier Terrado.
(b) Que un mateix autor en sigui el responsable; és el cas de la comarca del Vallès Oriental, amb la feina duta a terme per Enric
Garcia-Pey.
(c) Que un conjunt d’estudiosos s’aplegui al voltant del que podríem
denominar una «escola»; és el cas del grup de coŀlaboradors que,
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Mapa dels territoris inventariats

Mapa dels Països Catalans i la Vall d'Aran
amb els municpis que compten amb reculls monogràfics

213

10 L’estat de la recerca onomàstica

aplegats a redós de Ramon Amigó, han espigolat el Camp de Tarragona, el Priorat, la Conca de Barberà o les Garrigues i, en certa
manera, com una segona generació, el grup que continua inventariant els pobles de les Terres de l’Ebre.
També convé destacar la tasca que duen a terme l’Associació Cultural
del Matarranya o el Grup d’Estudis Toponímics de l’Institut d’Estudis
Penedesencs, que promouen estudis onomàstics en cadascun dels seus
respectius territoris.
Hem constatat que les circumscripcions que són més prolífiques en
inventaris onomàstics són el Vallès Oriental, amb 29 localitats, i la Baixa
Ribagorça, amb 20 localitats. Si sumem les tres subcomarques del Camp
de Tarragona, tenim el resultat de 48 inventaris publicats, i si hi sumem
les comarques veïnes del Priorat i la Conca de Barberà, la quantitat s’eleva
fins a 71. Aquest territori —que ocupa un lloc central dins el conjunt dels
Països Catalans— continua sent un model de treball laboriós i rigorós que
pot esperonar l’entusiasme de totes aquelles persones que tinguin la convicció que cal salvaguardar de l’oblit aquest àmbit de la nostra identitat
com són els nostres noms de lloc i de persona.

214

11 Obres de consulta
Albert Turull
Comentarem en aquest capítol les referències bibliogràfiques bàsiques —i
algunes de complementàries— sobre aquesta disciplina, tot centrant-nos
en dos apartats principals: d’una banda, els manuals, és a dir, les publicacions amb caràcter eminentment pràctic o d’introducció, i, d’una altra
banda, una selecció d’obres de caràcter general que, tot i pertànyer a un
nivell de major especialització, hom considera fonamentals en el marc
de l’onomàstica catalana. Sumant els dos apartats, ben just si farem esment d’unes poques dotzenes de referències, el detall de les quals es troba en una relació final; en queden exclosos, doncs, no sols els reculls o
inventaris onomàstics, de què s’ocupa el capítol precedent, sinó també
la immensa majoria dels estudis toponímics o antroponímics específics
—monografies completes o petits articles, car hi ha de tot—, que allargarien aquesta presentació més enllà del que és raonable, i durien aquest
repertori lluny del seu objectiu bàsic; d’altra banda, val a dir que moltes
de les referències que ara ometem tenen un enfocament etimològic, un
aspecte al qual es dedica el capítol 9. Naturalment, tampoc no podrem
entrar, amb excepcions molt puntuals, en la bibliografia gairebé infinita que, com és obvi, existeix en l’àmbit internacional, tant pel que fa al
conjunt de l’onomàstica com pel que fa a les seves branques principals;
recomanem, en tot cas, fer un seguiment de l’apartat «Novetats bibliogràfiques» de la revista Noms, publicada des de 2014 per la Societat d’Onomàstica (SdO) com a continuadora de l’històric Butlletí Interior, que dona
compte de moltes d’aquestes publicacions.

11.1 Manuals
Com acabem de dir, es tracta d’obres (o articles) amb una orientació
pràctica, de caràcter metodològic, o bé d’introduccions generals a l’onomàstica catalana, encara que puguin tenir un enfocament més teòric, o
descriptiu d’un estat de la qüestió, però destinades a un públic ampli.
Entre les primeres —que cal considerar, en bona lògica, precedents del
present manual— destaquen sens dubte les publicacions de Ramon Ami215
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gó: sobretot la Introducció a la recerca en toponímia i antroponímia (1999),
però també una anterior Sobre inventaris de noms de lloc (1989), la seva
lliçó de màster «Algunes experiències en els reculls d’onomàstica» (editada el 1995) o fins i tot el text «Notes elementals per a principiants», que
aparegué pòstumament (2012) en el darrer número —el 123— del Butlletí
Interior de la nostra Societat. Una orientació similar, o complementària,
tenen l’article que Antoni Llull publicà el 1983 dins de la mateixa revista i
—més recent— la ponència presentada per Eugeni Perea en la jornada de
la SdO a la Ribera d’Ebre, editada el 2016 dins de les actes corresponents.
Escau d’afegir-hi, en la mesura que la seva finalitat és també eminentment
pràctica, el manual que l’Institut Cartogràfic de Catalunya publicà el 1985,
a càrrec de Juli Moll i Joan Tort (un capítol cadascun), amb el títol Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització, o el que, en castellà, autoedità Xavier Terrado, Metodología de la investigación en toponimia (1999).
També tenia un caràcter expressament metodològic, amb un objecte més
acotat, l’article de Joan Miralles «Normes per a l’aplec i l’estudi dels malnoms», que havia publicat —la dada és significativa— en el primer número d’aquell mateix Butlletí Interior (1980).
Pel que fa a les introduccions no específicament metodològiques, sinó
de continguts, és clar que destaquen les obres d’Enric Moreu-Rey, referides —per separat— a les dues branques principals de l’onomàstica: Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i sobrenoms, de 1991 (que
és un recull d’estudis anteriors, reeditat el 1993), i Els nostres noms de lloc,
de 1982 (reeditat en versió lleugerament revisada el 1999), que al seu torn
era l’ampliació d’un manual de butxaca publicat el 1965 per la Unió Excursionista de Catalunya (Els noms de lloc. Introducció a la toponímia). Però
no sols aquestes obres segueixen essent de consulta obligada, sinó també
les que de manera més específica Moreu-Rey dedicà als sobrenoms (Renoms, motius, malnoms i noms de casa, de 1981) i, conjuntament, a Toponímia urbana i onomàstica vària (1974), entenent sota el darrer terme aquella tercera branca —o calaix de sastre— de l’onomàstica que no pertany
pròpiament a la toponímia ni a l’antroponímia (títols, noms comercials,
d’animals, d’objectes, d’astres, etc.), a la qual està en part dedicada una
obra molt marcadament misceŀlània i de divulgació com l’Enciclopedia
de los nombres propios (1995), de qui havia de ser el segon president de la
SdO, Josep M. Albaigès; més recentment, el 2016, Gemma Gómez Du216
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ran ha publicat a la revista Noms un article introductori sobre el naming,
o creació de noms de marca, que va també en aquesta línia. Pel que fa a
la toponímia urbana, una branca amb característiques diferencials que
compta amb diversos estudis monogràfics (el més recent i destacat dels
quals, que pot servir de model, és el de Gabriel Bibiloni sobre Palma, de
l’any 2012), hi ha també un article introductori, en aquest cas de Miquel
Parella (2009), sobre «Els noms dels carrers i les places de Catalunya»,
que bé es pot considerar continuador directe d’aquell manual de Moreu-Rey de 1974. Aquest és també l’any, per cert, que el mateix fundador
de la SdO publicava un repertori bibliogràfic (Toponímia catalana. Assaig
de bibliografia), avui en dia mig obsolet per raons cronològiques evidents,
però que segueix tenint la virtut de recopilar les referències esparses fins
aleshores, des de les aportacions pioneres del darrer terç del segle XIX
(Balari, Sampere i Miquel, Mn. Segura, etc.) fins a les de Coromines, Badia o Guiter, entre altres, de les dècades dels cinquanta i els seixanta —o
primeries dels setanta— del segle XX, que aquí no podrem ressenyar, tret
(en l’apartat següent) d’unes poques excepcions destacades.
D’ençà de la mort d’Enric Moreu-Rey, esdevinguda el 1992, han aparegut alguns altres treballs amb caràcter introductori, ja sigui per part
d’un autor en concret (és el cas dels opuscles L’etimologia i l’onomàstica,
de Josep Moran, de 2006; Els noms de lloc, de Joan Fort, del mateix any,
i Toponímia a l’abast. Introducció a l’estudi dels noms de lloc, autoeditat el
2013 per Josep M. Bertran) o bé com a suma d’aportacions, com ara les
conferències d’un cicle lleidatà de 1991 editades el 1994 a cura d’Albert
Turull amb el títol Introducció a l’onomàstica —amb textos de Dolors Roigé sobre antroponímia, de l’esmentat Ramon Amigó sobre inventaris, de
Xavier Terrado sobre etimologia i del mateix Turull sobre el procés de
formació dels topònims i la seva tipologia— o les d’una jornada celebrada
a Girona el 2004, que prengué igualment forma de llibre, a cura d’Elvis
Mallorquí: Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història (2006), amb textos del mateix Mallorquí (història), Joan Anton Rabella (lingüística), Joan Tort (geografia), Francesc
Roma (cultura popular) i, un altre cop, Ramon Amigó (estat de la qüestió i metodologia). El 2010 apareixia un volum, coordinat per M. Dolores
Gordón, sobre l’estat de la recerca toponímica arreu de l’Estat espanyol,
per comunitats, dins del qual Emili Casanova, Vicenç M. Rosselló, Xavi217
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er Terrado i Jesús Vázquez s’ocuparen respectivament del País Valencià,
les Illes Balears i Pitiüses, el Principat de Catalunya i l’Aragó.
No oblidem, en fi, el caràcter clarament introductori i utilitari de dos
petits volums sectorials: Topònims catalans: etimologia i pronúncia (2002),
de Josep Moran, Mar Batlle i Joan Anton Rabella, referit als noms dels
municipis en el marc del Principat, i Noms aràbics de lloc (2010), de Carme
Barceló, finalment una guia fiable i ben compendiada sobre la toponímia
d’origen àrab dins del domini lingüístic català. No menys útil i a l’abast
és l’estudi Els noms de les formes del relleu, de Carles Domingo, aparegut
el 1997 dins d’una meritòria però ja extingida coŀlecció de l’ICC i la SdO.
Per tancar aquest apartat inicial, fem esment d’una de les més antigues
contribucions, tanmateix encara plenament vigent i fins imprescindible
(la «Introducció a l’estudi de la toponímia catalana» de Joan Coromines,
publicada el 1965 com a text inicial dels molt més especialitzats Estudis de
toponímia catalana), i de la que probablement és la més recent, el capítol
sobre onomàstica catalana redactat per Albert Turull per a un Manual
of Catalan Linguistics aparegut íntegrament en anglès el 2020. Tant una
publicació com l’altra tenen una orientació certament introductòria i
bàsicament taxonòmica, tot presentant els noms de lloc (i també els de
persona, en el darrer cas) d’acord amb llur tipologia semàntica, formal
i etimològica.

11.2 Obres de caràcter general
Hem fet referència, cap al final de l’apartat anterior, als Estudis de toponímia catalana de Joan Coromines: és ben sabut que es tracta de dos volums
(1965 i 1970) de petit format però molt densos de contingut, que inclouen
no sols articles fins aleshores dispersos en revistes o actes de congressos
d’arreu del món, sinó també unes llistes i uns mapes que han tingut una
gran transcendència d’aleshores ençà. No cal dir, per tant, que la seva
consulta és imprescindible per a qui vulgui endinsar-se en els aspectes
filològics i més concretament etimològics dels noms de lloc, tant com ho
és l’Onomasticon Cataloniae, la seva obra magna en aquest camp, en vuit
grans i encara més densos volums (1989–1997), de la qual ha estat dit amb
justícia que marca un abans i un després en els estudis de toponímia no
sols en l’àmbit català sinó, com a mínim, en el romànic. La seva consulta,
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tot i el format de diccionari, no és fàcil per als no iniciats, com tampoc
no ho és la de l’altra obra magna de Coromines, el DECat o Diccionari
etimològic i complementari de la llengua catalana (1980–2001, en deu volums farcits també de referències onomàstiques), però és clar que són un
gran ajut els índexs publicats en els respectius darrers volums, així com
ho serà, sens dubte, la digitalització promoguda per l’IEC d’acord amb
la Fundació Coromines, que a hores d’ara es troba en fase de preparació.
Més enllà de l’obra de Coromines, i sense poder entrar —com hem assenyalat abans— en el detall de les moltes referències que giren entorn
dels aspectes etimològics o més especialitzadament filològics (o geogràfics, etc.) de la toponímia (ens en permetem una única excepció a tall
d’exemple: l’estudi La formació dels coŀlectius botànics en la toponímia catalana, de M. Reina Bastardas, de 1994), hi ha un seguit d’altres obres que,
tanmateix, convé que hom tingui presents en endinsar-se en aquest camp,
a causa del seu caràcter bàsic i fonamental. En primeríssim lloc, no caldria ni dir-ho, el monumental Diccionari català–valencià–balear (DCVB),
d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll —en deu volums publicats
entre 1926 i 1962, i el 1968 una segona edició, definitiva, dels dos primers
volums, que foren actualitzats no només ortogràficament—, ja que, entre més valors, aquesta obra encara indispensable és també un diccionari
onomàstic, amb moltes entrades dedicades a topònims (actuals i antics)
i també a antropònims (prenoms i cognoms); avui en dia es pot consultar en xarxa, amb la sola actualització de la transcripció fonètica. Vers la
mateixa època —concretament l’any 1964, gairebé coincidint, doncs, amb
aquell primer manual de Moreu-Rey i també amb el primer volum dels
Estudis de Coromines— es publicà una segona edició de l’obra cabdal de
la primera generació de l’onomàstica catalana, Orígenes históricos de Cataluña, de Josep Balari, original de 1899, que segueix essent de consulta
ben recomanable tant de temps després, no sols per la sàvia harmonia
entre explicacions històriques, geogràfiques i filològiques, sinó també
per l’encert de moltes de les seves intuïcions.
Pel que fa a l’antroponímia, i a banda dels manuals i les obres introductòries esmentats abans (i de la important presència d’antropònims tant
en el DCVB d’Alcover i Moll com en l’Onomasticon Cataloniae de Coromines, també comentats), és clar que disposem en català de dues obres
de referència, corresponents als tipus principals d’antropònims: el Diccio
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nari de noms de persona (1980) de Josep M. Albaigès per als prenoms (al
qual recomanem de sumar el Diccionario de nombres propios de Roberto Faure, de 2002 en primera edició, que inclou prou sistemàticament la
forma catalana dels noms) i el ja clàssic Els llinatges catalans de Francesc
de B. Moll per als cognoms, editat el 1982 com una ampliació (molt destacada, val a dir-ho) d’una primera versió que data de 1959. Es tracta de
dues obres certament fonamentals, que permeten resoldre molts dubtes
sobre la forma i sobre el significat originari de la majoria d’antropònims
en ús, però és clar que hi ha també publicacions més especialitzades, des
de diferents punts de vista.
Fora de l’àmbit lingüístic català, però en realitat força relacionades
amb aquest, hi ha una sèrie d’obres que, passats els anys —i fins les dècades—, segueixen essent una referència imprescindible per a diferents aspectes sectorials o històrics de l’antroponímia; és el cas del manual Apellidos vascos de Luis Michelena (del qual circula sobretot la segona edició,
de 1955), de l’estudi —en anglès— de Iiro Kajanto (original de 1965 i sovint reeditat) sobre els cognomina llatins (és a dir, romans) i, sens dubte,
de l’immens repertori d’Ernst Förstemann (original de 1856, reeditat en
versió augmentada el 1900, i reimprès encara el 1966) sobre els antropònims germànics antics, que tanta incidència tingueren en l’antroponímia
catalana medieval (i indirectament, en una part de la toponímia). Aquest
darrer fet, és a dir, l’arrel germànica —visigòtica o franca, sobretot— de
la majoria dels noms personals de la Catalunya comtal, fins aproximadament el segle XII (dels quals deriven molts cognoms catalans posteriors),
ja fou posada en relleu el 1928 per un petit però transcendental estudi de
Paul Aebischer —editat en francès a Barcelona, en forma d’opuscle—, i
en la mateixa línia ho reblava unes dècades més tard Dieter Kremer, en
aquest cas amb un estudi publicat en alemany —també a Barcelona, ara
en el si de l’IEC— el 1972. Més modernament, com és ben sabut, l’anomenat RAC-1, és a dir, el primer volum (i fins ara l’únic) del Repertori d’antropònims catalans, publicat el 1994 per Jordi Bolòs i Josep Moran, recopilà
i classificà tots els noms personals documentats abans de l’any 1000 en
els comtats de la Catalunya Vella; pel que fa a èpoques posteriors, comptem també amb repertoris prou complets i ben útils sobre la Mallorca del
segle XIV (a càrrec de Joan Miralles, el 1997) o sobre l’antic regne de València en el moment clau de la seva fundació jaumina (es tracta de l’obra
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fonamental d’Enric Guinot, publicada el 1999 en dos volums), respecte
del qual es pot considerar un complement la recopilació prèvia (1997)
Antroponímia valenciana del segle XIV, a cura d’Agustín Rubio i Mateu
Rodrigo. També el segle XIV és el període en què se centren, entre altres
de menors i molt esparsos que aquí no podem detallar, dos inventaris antroponímics barcelonins, a cura de Francisco Marsà (1977) i d’Esperança
Piquer (2005). Per acabar, no podem deixar d’esmentar, per la seva exhaustivitat i metodologia exemplars, els estudis que Joan Peytaví (2005
i 2010) i Jordi Costa (1994 i 2000) han dedicat a la Catalunya del Nord,
referits respectivament a l’època moderna i a la contemporània (amb un
repertori per al segle XIX i un altre per al segle XX, en el darrer cas), als
quals podem sumar les obres de Pasqual Tirach (1997 i 2001) pel que fa
específicament a la malnominació dins de la mateixa àrea.

11.3 Llista d’obres
Aebischer, Paul. 1928. Essai sur l’onomastique catalane du IXe au XIIe siècle.
Barcelona: Biblioteca Balmes.
Albaigès, Josep M. 1980. Diccionari de noms de persona. Barcelona: Edicions 62.
—. 1995. Enciclopedia de los nombres propios. Barcelona: Planeta.
Alcover, Antoni M., i Francesc de B. Moll. 1926–1968. Diccionari català–
valencià–balear. 10 vol. Palma: Moll.
Amigó, Ramon. 1989. Sobre inventaris de noms de lloc. Introducció metodològica. Reus: Centre de Lectura.
—. 1994. «Alguns comentaris sobre inventaris de toponímia». Dins
Introducció a l’onomàstica, edició d’Albert Turull, 13–30. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
—. 1995. «Algunes experiències en els reculls d’onomàstica». Dins
Materials de toponímia, 1, edició de Vicenç M. Rosselló i Emili Casanova, 21–32. València: Denes.
—. 1999. Introducció a la recerca en toponímia i antroponímia. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
—. 2006. «Els estudis de toponímia a Catalunya: estat de la qüestió
i metodologia de treball». Dins Elvis Mallorquí et al., Toponímia, paisatge i cultura: Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la his221

11 Obres de consulta

tòria, 25–46. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques
Gironines / Universitat de Girona / Documenta Universitaria.
Amigó, Ramon. 2012. «Notes elementals per a principiants». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 123: 7–12.
Balari i Jovany, Josep. 1899. Orígenes históricos de Cataluña. 3 vol. Barcelona: Hijos de Jaime Jepús. (N’existeix una segona edició, de 1964, publicada a Sant Cugat per l’Instituto Internacional de Cultura Románica.)
Barceló, Carme. 2010. Noms aràbics de lloc. Alzira: Bromera.
Bastardas, Maria Reina. 1994. La formació dels coŀlectius botànics en la toponímia catalana. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres.
Bertran, Josep M. 2013. Toponímia a l’abast. Introducció a l’estudi dels noms
de lloc. [Gironella]: edició de l’autor.
Bibiloni, Gabriel. 2012. Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la
ciutat. Palma: edició de l’autor.
Bolòs, Jordi, i Josep Moran. 1994. Repertori d’antropònims catalans
(RAC), 1. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Coromines, Joan. 1965–1970. Estudis de toponímia catalana. 2 vol. Barcelona: Barcino.
—. 1980–2001. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 10 vol. Barcelona: Curial / la Caixa.
—. 1989–1997. Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana. 8 vol. Barcelona: Curial / La
Caixa.
Costa, Jordi J. 1994. Répertoire-Atlas patronymique des Pyrénées-Orientales au XIXe siècle (RAPPO). 2 vol. Perpinyà: Presses Universitaires de
Perpignan.
—. 2000. Répertoire-Atlas diachronique des noms de famille des Pyrénées-Orientales au XX e siècle (RAPPO2). Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan.
Domingo, Carles. 1997. Els noms de les formes del relleu. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya / Societat d’Onomàstica.
Faure, Roberto. 2002. Diccionario de nombres propios. Madrid: Espasa.
Förstemann, Ernst. 1966 [1856]. Altdeutsches Namenbuch. Erster band:
Personennamen (Zweite, völlig umgearbeitete auflage). Munic / Hildesheim: Wilhelm Fink / Georg Olms.
222

Llista d’obres

Fort, Joan. 2006. Els noms de lloc. Girona: Diputació de Girona / Caixa
de Girona.
Gómez, Gemma. 2016. «Quan el nom fa la cosa: propietats dels noms de
marca». Noms. Revista de la Societat d’Onomàstica 4: 25–33.
Gordón, M. Dolores, ed. 2010. Toponimia de España. Estado actual y perspectivas de la investigación. Berlín: De Gruyter.
Guinot, Enric. 1999. Els fundadors del regne de València. Repoblament, antroponímia i llengua a la València medieval. 2 vol. València: 3 i 4.
Kajanto, Iiro. 1965. The Latin cognomina. Roma: Giorgio Bretschneider.
Kremer, Dieter. 1972. Die Germanischen Personennamen in Katalonien.
Namensammlung und Etymologisches. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans.
Llull, Antoni. 1983. «Recull, classificació i arxivament de materials en la
investigació onomàstica». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 14: 25–28.
Mallorquí, Elvis, ed. 2006. Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de lloc
des de la lingüística, la geografia i la història. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines / Universitat de Girona / Documenta Universitaria.
Marsà, Francisco. 1977. Onomàstica barcelonina del segle XIV / Onomástica
barcelonesa del siglo XIV. Barcelona: Universitat de Barcelona.
Michelena, Luis. 1955. Apellidos vascos. Sant Sebastià: Biblioteca Vascongada de los Amigos del País.
Miralles, Joan. 1980. «Normes per a l’aplec i l’estudi dels malnoms». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 1: 29–37.
—. 1997. Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans.
Moll, Francesc de B. 1982. Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencià,
Illes Balears). Assaig de divulgació lingüística (segona edició, molt augmentada). Palma: Moll.
Moll, Juli, i Joan Tort. 1985. Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.
Moran, Josep. 2006. L’etimologia i l’onomàstica. Barcelona: Santillana.
Moran, Josep, Mar Batlle i Joan Anton Rabella. 2002. Topònims catalans. Etimologia i pronúncia. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
223

11 Obres de consulta

Moreu-Rey, Enric. 1965. Els noms de lloc. Introducció a la toponímia. Barcelona: Unió Excursionista de Catalunya.
—. 1974. Toponímia catalana. Assaig de bibliografia. Barcelona: Universitat de Barcelona.
—. 1974. Toponímia urbana i onomàstica vària. Palma: Moll.
—. 1981. Renoms, motius, malnoms i noms de casa. Barcelona: Millà.
—. 1982. Els nostres noms de lloc. Palma: Moll.
—. 1991. Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms.
Barcelona: Universitat de Barcelona.
Parella, Miquel. 2009. «Els noms dels carrers i les places de Catalunya».
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 114: 11–28.
Perea, Eugeni. 2016. «Els plaers de la investigació onomàstica. Experiència i metodologia». Dins Noms de lloc i de persona de la Ribera d’Ebre i
altres estudis d’onomàstica, 85–100. Flix: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
Peytaví, Joan. 2005. Catalans i occitans a la Catalunya moderna (comtats
de Rosselló i Cerdanya, s. XVI–XVII). Barcelona: Òmnium Cultural /
Fundació Salvador Vives Casajuana.
—. 2010. Antroponímia, poblament i immigració a la Catalunya moderna. L’exemple dels comtats de Rosselló i Cerdanya (segles XVI–XVIII).
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Piquer, Esperança. 2005. Censos de población del territorio de Barcelona en
la década de 1360. Tübingen: Max Niemeyer.
Rabella, Joan Anton. 2006. «Els noms de lloc i la llengua: la toponímia
des de la lingüística». Dins Elvis Mallorquí et al., Toponímia, paisatge
i cultura: Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història,
47–68. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines / Universitat de Girona / Documenta Universitaria.
Roigé, Dolors. 1994. «Antroponímia catalana». Dins Introducció a l’onomàstica, edició d’Albert Turull, 31–51. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
Roma, Francesc. 2006. «Els noms de lloc i la cultura popular: la toponímia en l’imaginari de la societat tradicional». Dins Elvis Mallorquí
et al., Toponímia, paisatge i cultura: Els noms de lloc des de la lingüística,
la geografia i la història, 127–144. Girona: Associació d’Història Rural
224

Llista d’obres

de les Comarques Gironines / Universitat de Girona / Documenta
Universitaria.
Rubio, Agustín, i Mateu Rodrigo. 1997. Antroponímia valenciana del segle
XIV. València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Terrado, Xavier. 1994. «Fonaments per a l’estudi etimològic de la toponímia catalana». Dins Introducció a l’onomàstica, edició d’Albert Turull,
53–72. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
—. 1999. Metodología de la investigación en toponimia. Saragossa: edició de l’autor.
Tirach, Pasqual. 1997. Malnominació a la Catalunya Nord. Estudi sincrònic:
testimoniatges lingüístics i culturals. Perpinyà: edició de l’autor. http://
tirachpasqual.cat/.
—. 2001. Les surnoms catalans: Roussillon, Conflent, Vallespir, Cerdagne,
Capcir. Origine; signification; rôle. Canet: Llibres del Trabucaire.
Tort, Joan. 2006. «Els noms de lloc i el territori: la toponímia des de la
geografia». Dins Elvis Mallorquí et al., Toponímia, paisatge i cultura:
Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història, 69–99. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines / Universitat de Girona / Documenta Universitaria.
Turull, Albert. 1994. «La formació dels topònims». Dins Introducció a
l’onomàstica, edició d’Albert Turull, 73–94. Lleida: Institut d’Estudis
Ilerdencs.
—, ed. 1994. Introducció a l’onomàstica. Toponímia i antroponímia catalana i general. Actes del cicle de conferències «Onomàstica catalana»
(Lleida, 8–11 d’abril de 1991). Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
—. 2020. «Onomastics: Personal Names and Place Names». Dins
Manual of Catalan Linguistics, edició de J.A. Argenter & J. Lüdtke,
561–580. Berlín: De Gruyter.

225

12 Els estudis d’onomàstica romànica
i l’onomàstica catalana
Emili Casanova
La perspectiva que s’obté amb la comparació del català amb les altres llengües romàniques és un valor afegit a l’estudi monogràfic dels nostres noms
propis, i permet anar més a la segura i ser més versemblant en qualsevol
hipòtesi o opinió, tant sobre l’origen com sobre la seua evolució. D’esta
manera podem dir que és el quart pilar de la investigació onomàstica: enquesta oral, documentació antiga, gramàtica històrica i visió comparada.

12.1 L’onomàstica comparativa
«La toponímia és el domini de la llengua arrelada a la terra», diu Xavier
Terrado (2007, 450) combinant els dos components essencials de tot treball toponímic: paraula referida a un lloc, o lloc designat per una paraula;
geografia o observació del territori; radiografia diacrònica de la forma
oral (o fossilitzada) a través de la documentació. Tot dins del camp científic de la lingüística, i en concret de la lingüística històrica (que abraça disciplines com la gramàtica històrica, la sociolingüística històrica o
història de les llengües de la zona, la dialectologia, la història del lèxic,
la formació de paraules, la lingüística comparada, etc.), amb una finalitat clara: estudiar etimològicament l’origen (derivat de lèxic —geogràfic,
d’episodis, de creences—, antroponímia, toponímia), la motivació del seu
naixement i la trajectòria vital i històrica del topònim.
La visió dels pobladors o habitants que viuen intensament relacionats
amb el territori és pròpia de qualsevol hàbitat humà. Per tant, l’estudi de
qualsevol comunitat humana pot servir-nos de guia, de marc, de fre, de
camí per a explicar i entendre la nostra realitat, especialment la del món
romànic, amb llengües filles del llatí com la nostra. Per això és tan imNota: Voldria agrair als coŀlegues i amics Alda Rossebastiano, Enzo Caffarelli,
Pierre Henri Billy, Carlos Rocha, Ana Boullon i Xavier Terrado la informació que
m’han brindat per poder redactar aquest capítol.
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portant i necessari l’estudi del català comparat amb les altres llengües
romàniques, especialment de la toponímia, que en bona part està fossilitzada i sense relació ja directa amb el seu sentit originari, i només amb
un significat referencial, individualitzador i diferenciador dels altres éssers de la mateixa espècie, com a nom propi que és (vegeu Batlle 2017).
Esta concepció comparativa ha estat ben remarcada per Joan Coromines des del seu inici, com ja va assenyalar Badia i Margarit. El mateix
Coromines deia:
no en té prou amb aquests coneixements —els del topònim concret d’una
zona— el qui vulgui penetrar els secrets de la toponomàstica. No sols ha
de conèixer molt bé el català sinó també les altres llengües emparentades,
i la lingüística romànica en general, car de vegades a la nostra toponímia
apareixen mots romànics perduts totalment en català però vius en llengües germanes. (1965-70, 1, 19)
no cal, doncs, ponderar com la comparació amb la toponímia francesa, la
italiana i sobretot l’occitana i la de les terres de llengua castellana i portuguesa, és per a nosaltres extraordinàriament instructiva […]. També per
a la gramàtica històrica de la nostra llengua és d’importància vital la toponomàstica: hi ha evolucions fonètiques i fets morfològics que a penes
han deixat rastre fora de la toponímia, recobertes fora d’allà per reaccions
dialectals, històriques o socials oposades; i en alguns casos, per la senzilla raó que en els noms comuns no apareixen mai, o hi apareixen rarament, els grups de sons on poden produir-se aquells canvis. (1965-70, 1, 21)

I naturalment, esta concepció apareix metodològicament en la seua
obra, en especial en el seu Onomasticon Cataloniae, per a explicar millor
molts topònims d’ací (Agramunt, Avinyó, Vidrà, Verdú, Arles, Altafulla,
Àger, Adri, Aituà, Ardenya, etc.), com es pot veure a Emili Casanova (2012).
La metodologia comparativa corominiana està hui ben assentada en
tots els investigadors de l’onomàstica catalana, i fins i tot ha estat exportada, especialment, al País Basc, Occitània o a la resta d’Espanya. Aquesta
metodologia es basa en els criteris següents (Coromines 1976, 130–156):
1. Àrea geogràfica on viu el topònim.
2. Les terminacions i els sufixos característics.
3. Lleis gramaticals internes de la llengua en la formació de mots.
4. Les lleis fonètiques, la condició més important, concretament partir de la gramàtica històrica de cada dialecte per a evitar males in228
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5.
6.
7.
8.
9.

terpretacions per etimologia popular, analogia i altres tendències
esporàdiques.
Ús de la documentació oral i escrita.
Coneixement dels fenòmens característics de cada llengua històrica del territori.
La comparació semàntica entre dos vocables que designen una
mateixa classe de parelles; les sèries del sistema on viu.
La geografia de la comarca.
Les dades històriques.

Són criteris sempre associats a l’aplicació dels procediments més usuals en la formació dels topònims, com l’associació al caràcter físic del
lloc; la utilització humana del lloc, i l’aplicació de noms de persona com
a reflex dels fets històrics, sempre des d’una perspectiva comparatística
(vegeu Casanova 2016).
Acceptada, doncs, per tots els investigadors la pràctica corominiana
de la visió romanística de l’estudi etimològic del català, com a modèlica, tant del vessant lèxic com del toponímic, farem ara una visita, un tast,
a la bibliografia toponímica romànica útil per a millorar o almenys fernos anar més segurs en l’anàlisi dels topònims del nostre territori, tant
els procedents del llatí, de l’àrab i d’altres llengües hispàniques, com els
procedents de capes o d’estrats anteriors al naixement de la nostra llengua. Fent açò estarem també mostrant l’estat de la toponímia romànica, les temàtiques predominants, les fonts, les revistes més notables, etc.
Com a mostra de la importància i necessitat de comparar les formes catalanes amb les de les altres llengües romàniques, posaré diversos exemples que mostren com els dubtes es resolen tot d’una seguint la manera
de treballar de Coromines, que ens va mostrar el camí amb l’aprofitament del magnífic Rätisches Namenbuch, de Robert von Planta i Andrea
Schorta, obra encara de gran valor. Coromines consultà el primer volum:
Materialen (1939), i ja no ho va fer amb el segon: Etymologien (1985), ni
amb el tercer: Die personennamen Graubündens (1986).
(a) Borriana: entre les cinc hipòtesis etimològiques donades, la més
versemblant és la de l’origen llatí, del nom personal BURRUS/
BURRIUS, defesa per Coromines, Sanchis Guarner i Nieto. La pro229
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va definitiva ens la dona l’existència del topònim Borriana en l’any
1150 al Piemont (vegeu Perinetti 2008, 86–87, i Casanova 2011).
(b) Aielo: d’entre les quatre propostes etimològiques existents, és a dir,
origen aràbic, iberobasc, llatí AGELUM i llatí AGGELUM, m’incline
per AGELLUM < AGER + ELLUM, que a més del paraŀlel català Agell,
té els de l’occità Agel-Aiell; els castellans Aielo, Ayoluengo, Ayllón;
Agellu a Sardenya, i Aiello a la Campània, cosa que fa inversemblant
la teoria de Coromines i les altres (vegeu Casanova 2010).
(c) Naturalment, a estos casos se n’hi podrien afegir d’altres de valencians estudiats per mi mateix en oposició a les opinions anteriors,
com l’origen de Barbiguera < VERVEX, (VIA) VERVECARIA directament o a través de l’aragonés, com Berbegal; Partal, transportat
de Granada a Bétera; Guerola, d’un cognom deotoponímic aragonés, La Gueruela, i no de Querola; Gavarda, d’un deotopònim aragonés; Guargo, de l’aragonés i no del mossàrab; Uixó < OSTIONE;
Bustal < BUSTUS + ALE; Penyes Llússies < PINNAS LUCIDAS com
en asturià; Xest < SEXTU, emparentat amb el topònim Chiste de
Carmona (vegeu Ruhstaller 1992).

12.2 Bibliografia onomàstica romànica
Obres de consulta general
La toponímia és una ciència del territori eminentment lingüística, com
la dialectologia, integrada principalment dins de la lingüística històrica perquè una gran part dels topònims naixen a partir del lèxic comú de
cada època. Fins i tot, és un depòsit fossilitzat de molts lexemes perduts
en les sincronies sense restes de cap mena (topònims, llinatges i inclús
malnoms), sobretot en les primeres èpoques de les llengües i en l’estoc
lèxic protoromànic (vegeu Casanova 2013b). Per això, a més de saber les
característiques del territori i manejar abundant documentació de la forma, com més antiga millor, per a esbrinar-ne l’origen i traçar-ne la trajectòria, en tot treball toponímic, s’ha de conèixer el lèxic del lloc estudiat
i la llengua de la zona, i és molt convenient combinar l’estudi toponímic
amb el dialectal. Això ens obliga a tindre present i usar els diccionaris
etimològics de cada llengua, i fins i tot els diccionaris generals i dialectals.
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Entre les obres de consulta general cal destacar les obres següents:
Diccionaris etimològics
Bassols, Mariano, i Joan Bastardas, dir. 1960–. Glossarium Mediae
Latinitatis Cataloniae. http://gmlc.imf.csic.es/glossarium/gmlc.
Battaglia, Salvatore. 1961–2002. Grande dizionario della lingua italiana. Torí: UTET. http://www.gdli.it/.
Cantalausa, Joan de. 2003. Diccionari general occitan. Cunac: Edicions Cultura d’Òc.
Coromines, Joan. 1955–57. Diccionario crítico etimológico de la lengua
castellana. 4 vol. Madrid: Gredos.
Coromines, Joan, i José A. Pascual. 1983–. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 6 vol. Madrid: Gredos.
Cortelazzo, Manlio, i Paolo Zolli. 1983. Dizionario etimologico della
lingua italiana. 5 vol. Bolonya: Zanichelli.
García Arias, Xosé Lluis. 2017-19. Diccionariu etimolóxicu de la llingua asturiana. 3 vol. Oviedo: Universidá d’Uviéu / Academia
del la Llingua Asturiana.
Machado, José Pedro. 2003. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 5 vol. Lisboa: Livros Horizonte.
Mistral, Frédéric. 1979. Lou Trésor dou Félibrige ou Dictionnaire provençal-français. Raphèle-lès-Arles: Marcel Petit.
Pfister, Max. 1987–. Lessico etimologico italiano: LEI. Wiesbaden:
Ludwig Reichert. https://www.lei-digitale.org/.
Pfister, Max, i Antonio Lupis. 2001. Introduzione all’etimologia romanza. Soveria Mannelli: Rubbettino.
Pharies, David. 2002. Diccionario etimológico de los sufijos españoles.
Madrid: Gredos.
Picoche, Jacqueline. 2006. Dictionnaire étymologique du français. París: Le Robert.
Quetglas, Pere J., dir. Corpus Documentale Latinum Cataloniae.
http://gmlc.imf.csic.es/glossarium/codolcat.
Wartburg, Walter von. 1956–. Französisches etymologisches Wörterbuch. 24 vol. Basilea: Zbinden.
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Diccionaris de llatí
Blaise, Albert. 1998. Lexicon Latinitatis Medii Aevi. Turnholt: Brepols.
Ernout, Alfred, i Antoine Meillet. 2001. Dictionnaire étymologique
de la langue latine. Histoire des mots. París: Klincksieck.
Gaffiot, Félix. 2016. Dictionnaire illustré latin–français. París: Hachette.
Oxford Latin Dictionary. 2012. Ofxord: Oxford University Press.
Obres d’antroponímia
Bolós, Jordi, i Josep Moran. 1994. Repertori d’antropònims catalans
(RAC). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Kajanto, Iiro. 1982. Latin Cognomina. Helsinki: Helsingfors.
Solin, Heikki, i Olli Salomies. 1994. Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum. Hildesheim: Olms-Weidmann.
Però sobretot, hem de tindre davant com a instrument de consulta
les obres toponímiques modèliques, especialment les obres de corpus
general, de les principals llengües i autors, a més dels articles específics
del nom o temàtica estudiat que trobarem en les bibliografies existents
(per exemple les de Marianne Mulon per al francès, de 1977 i 1987, que
arriben a l’any 1985). Naturalment que no es pot llegir tot, però és convenient, a més de consultar els corpus i diccionaris generals d’onomàstica,
estar al dia en les revistes generals d’onomàstica per la rica informació
que ens donen. Entre les més importants, la Rivista Italiana di Onomastica —la revista més completa i amb més informació de totes des de fa
25 anys, gràcies al treball gegantesc d’Enzo Cafarelli; la Nouvelle Revue
d’Onomastique de la Société Française d’Onomastique, iniciada el 1983,
o Onoma, l’òrgan de l’ICOS que mostra molt bé com els estudis toponímics abandonen cada vegada més la visió diacrònica (també Names, Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie, Onomastica
Canadiana i Beitrage zur Namenforschung).
També es pot trobar estudis onomàstics, encara que pocs, en les revistes generals de romanística, que sempre disposen d’una secció dedicada a
l’onomàstica. Per exemple, Bulletin of Hispanic Studies, RPh, Vox Romanica,
ZrPh, Hispanic Review, Lengas, AFA, REL, Verba, Revista Portuguesa de Filologia, RFE, RLiR, Revue des Langues Romanes, Language, Romania, Stu232
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dia Neophilologica, The Romanic Review, Romanische Forschungen, Word.
Igualment, també se’n poden trobar en les actes dels congressos de romanística o de qualsevol llengua romànica, com per exemple en les actes dels
congressos de lingüística i filologia romàniques de la Société de Linguistique Romane, l’Associación Española de Historia de la Lengua, l’Association International d’Études Occitans (AIEO) o l’International Council
of Onomastic Sciences (ICOS) (vegeu Kremer 1990 i Casanova 2014).
I saber quina és la manera de treballar actualment en la Romània també és important, com es veu en el Dictionnaire Étymologique Roman, on
destaca la participació de Reina Bastardas en l’àmbit del català (vegeu
Bastardas & Buchi 2012).

Obres franceses
Segurament és el territori més ben estudiat, amb una bibliografia dels treballs publicats exemplar de Pierre-Henri Billy i Sébastien Nadiras (2019),
que és una guia metodològica i analítica dels treballs més importants dels
darrers cinquanta anys i de repertoris molt complets que abracen totes
les zones de la República, Occitània inclosa. Per exemple, jo he usat fins
ara les obres següents, que ens donen moltes pistes per a interpretar la
nostra toponímia, però que sempre hem d’atendre amb prudència perquè
és impossible amb tota una vida estudiar-ho bé tot, mancança que també
té l’obra de Coromines, com ja he assenyalat en algun lloc:
Dauzat, Albert, i Charles Rostaing. 1978. Dictionnaire étymologique
des noms de lieux de France. París: Guénégaud.
Billy, Pierre-Henri. 2011. Dictionnaire des noms de lieux de la France.
París: Errance. (Estudi d’uns 1.500 noms plantejats de manera
modèlica per a tots els toponimistes combinant descripció geogràfica, documents i estudi etimològic des del punt de vista de
la història de la llengua.)
Brunet, Roger. 2016. Trésor du terroir: Les noms de lieux de la France. París: CNRS. (Cal anar amb precaució amb les etimologies
proposades.)
Kristol, Andrés. 2005. Dictionnaire toponymique des commune suisses.
Frauenfeld: Huber.
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Nègre, Ernest. 1990–1991. Toponymie Générale de la France. Etymologie de 35.000 noms de lieux. 3 vol. Ginebra: Droz.
És molt útil la consulta del Dictionnaire des toponymes de France (Institut National de l’Information Géographique et Forestière, escala 1:25.000,
2005), amb 1,6 milions de topònims, en línia. I per a la toponímia procedent de l’època prellatina, el volum de Pierre-Henri Billy Thesaurus Linguae Gallicae (Hildesheim / Zuric / Nova York: Olms / Weidmann, 1993).
Són consultables també pel seu valor les obres següents:
Gendron, Stéphane. 2003. L’origine des noms de lieux en France: Essai de toponymie. París: Errance.
—. 2004. Les noms de lieux de l’Indre, Joué-lès. Tours: CREDI.
Germain, Jean, i Louis Genette. 2005. Toponymie de Spontin et de
Durnal. Lieja: George Michiels.
Morvan, Michel. 2004. Noms de lieux du pays basque et de Gascogne.
París: Bonneton.
Finalment cal destacar que metodològicament els francesos han estat
els professors de tots, amb obres molt completes com: Christian Baylon
i Paul Fabre, Les noms de lieux et de personnes (París: Nathan, 1982), així
com molts dels estudis de Jean Pierre Chambon, recollits a Méthodes
de recherche en linguistique et en philologie romanes (Estrasburg: ELiPHi,
2017, vol 2, 939–1230).

Obres occitanes
Tant Coromines com Chambon consideren que la toponímia occitana
ha estat fins ara la parenta pobra dels estudis etimològics gaŀloromànics,
feta massa buscant l’origen dels topònims i poc la seua motivació i trajectòria, d’altra banda, com ha sigut la manera general d’actuar en totes
les llengües fins fa uns vint anys. Com a mostra d’esta manera de treballar podria citar els llibrets de Bénédicte i Jean-Jacques Fenié, Toponymie occitane (Luçon: Sud Ouest, 1997); de Paul Fabre, Noms de lieux du
Languedoc (París: Bonneton, 1995), i de Miqueu Grosclaude, Dictionnaire toponymique des communes du Béarn (Pau: Escòla Gaston Febús, 1991),
sense usar documentació antiga.
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A més dels llibres generals sobre França, s’ha de consultar, de Frank
H. Hamlin, Toponymie de l’Hérault. Dictionnaire topographique et étymologique (Montpeller: Millau, 2000), i, de Jacques Astor, Dictionnaire des
noms de famille et noms de lieux du Midi de la France (Montpeller: Millau,
2002), que és una bona contribució a la història de la llengua i a l’etimologia. També són consultables dos llibres recomanats per Billy per a regions concretes, com el de Claude Pla, Termenès fleur d’épine: Toponymie
et microtoponymie d’un ancien pays de l’Aude (París: L’Harmattan, 2014),
que combina molt bé les enquestes orals i les procedents dels arxius, i el
de Marcellin Bérot, La vie des hommes de la montagne dans les Pyrénées
racontée par la toponymie (Tolosa: Milan, 1998), que és un llibre que recupera oralment molta toponímia a punt de perdre’s.
És un bon model a seguir per a la toponímia antiga, el llibre d’Hélène
Carles L’emergence de l’occitan pré-textuel. Analyse linguistique d’un corpus auvergnat (IX–xI siècles) (Estrasburg: ELiPHi, 2011), que ens serveix
de guia per a estudiar les fonts del català naixent i de la seua toponímia.

Obres italianes
Una rica bibliografia sobre la toponímia italiana, i de tota la Romània,
dels darrers 25 anys es pot trobar en la insuperable RION, amb 51 volums
ben grossos atapeïts d’informació, així com de qualsevol de les zones amb
llengua pròpia, com el Friül i el Piemont. També és consultable l’obra de
Granucci Fiorenza Prontuario bibliografico di toponomastica italiana (Florència: Dipartimento di Linguistica Università di Firenze, 1988).
Metodològicament, entre els llibres publicats jo recomane el de Carla
Marcato Nomi di persona, nomi di luogo: introduzione all’onomastica italiana (Bolonya: Il Mulino, 2009). Per als meus treballs he usat sempre les
obres de Giovan Battista Pellegrini, Toponomastica italiana (Milà: Hoepli, 1990), que estudia més de 10.000 topònims majors, i del coŀlectiu
de Gasca Queirazza, Pellegrini, Marcato i Rossebastiano, Dizionario di
toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani (Torí: Utet,
1990–2006), amb etimologies ben meditades basades en una rica informació bibliogràfica i documental. Un model de fer etimologia actual és
el llibre d’Alda Rossebastiano, In loco ubi dicitur… Microtoponomastica
di un villaggio rurale da inediti consegnamenti del secolo XV (Alessandria:
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Edizioni dell’Orso, 2019), que aporta el valor semàntic, la documentació
més antiga i l’extensió del topònim, a més de l’origen etimològic.
Hui l’estudi de la toponímia de les terres d’Itàlia està en la seua esplendor i la bibliografia és abundantíssima. Per exemple:
Balletti, Piero, i Renzo Zagnoni. 2001. Dizionario toponomastico del
comune di Granaglione. Porretta Terme: Gruppo di Studi Alta
Valle del Reno.
Cinausero Hofer, Barbara, i Ermanno Dentesano. 2011. Dizionario
toponomastico. Etimologia, corografia, citazioni storiche, bibliografia del nomi di luogo del Friuli storico e de la provincia di Trieste. Udine: Edizioni Ribis.
Del Lungo, Stefano. 1999. La toponomastica archeologica della provincia de Viterbo. Tarquínia: Ceccarelli.
Frau, Giovanni. 1968. La toponomastica dei comune di Aquileia.
Udine: Società Filologica Friulana.
Greco, Maria Teresa. 2001. Toponomastica di Muro Lucano. Nàpols:
Brienza.
Guglielmi, Riccardo. 2014. Loco ubi dicitur… La toponomastica di
Vallebona e dintorni. Un territorio di confine tra Liguria e Provenza. Lund: Lund University.
Lurati, Ottavio. 2004. In Lombardia e in Ticino. Storia dei nomi di
luogo. Florència: Franco Cesati.
Mastrelli, Giulia. 2003. Toponomastica trentina. I nomi delle località
abitate. Trento: Servizio Beni Librari e Archivistici.
Olivieri, Dante. 1961. Dizionario di toponomastica lombarda. Milà:
Ceschina.
Pittau, Masimo. 1997. I nomi di paesi, città, regioni, monti, fiumi della
Sardegna, significato e origine. Càller: Ettore Gasperini.
Pocetti, Paolo. 2009. L’onomastica dell’Italia antica. Aspetti linguistici, etnici, culturali, tipologici e classificatori. Roma: École Française de Roma.
Trumper, John, Antonio Mendicino i Marta Maddalon. 2000. Toponomastica calabrese. Roma: Gangemi.
Wolf Heinz, Jürgen. 1998. Toponomastica barbaricina. Nuoro: Insula.
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Obres portugueses
He de confessar que és, de les llengües romàniques, juntament amb la
romanesa, la que menys conec, però naturalment també ens pot donar
moltes lliçons. N’esmentaré uns quants llibres molt útils:
Almeida Fernandes, Armando de. 1999. Toponímia portuguesa: exame a um dicionário. Arouca: Associação para a Defesa da Cultura Arouquense.
Alves, Francisco Manuel. 2000. Memórias arqueológico-históricas do
distrito de Bragança. 12 toms. Bragança: Câmara Municipal de
Bragança / Instituto Português de Museus – Museu do Abade
de Baçal.
Lopes, David. 1968. Nomes árabes de terras portuguesas. Lisboa: Sociedade de Língua Portuguesa e Círculo David Lopes.
Machado, José Pedro. 2003. Dicionário onomástico etimológico da
língua portuguesa. Lisboa: Livros Horizonte.
Moreira, Domingos Azevedo. 1967. «Estudo onomástico sobre alguns rios a norte e sul do Douro». Boletim Cultural da Câmara
Municipal do Porto 29, fasc. 3–4: 545–601; i 30, fasc. 1–2: 84–162.
Nunes, José Joaquim. 1921. A vegetação na toponímia portuguesa. Coïmbra: Imprensa da Universidade.
Nunes, Naidea, i Dieter Kremer. 1999. Antroponímia primitiva da
Madeira e Repertório onomástico histórico da Madeira. Tübingen: Niemeyer.
Piel, Joseph-Maria. 1989. Estudos de linguística histórica galego-portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.
Piel, Joseph-Maria, i Dieter Kremer. 1977. Hispano-gotisches Namenbuch. Der Niederschlag des Westgotischen in den alten und heutigen Personen- und Ortsnamen der Iberischen Halbinsel. Heidelberg: Carl Winter.
Se’n troba molta informació en revistes com Boletim de Filologia, Revista Portuguesa de Filologia o Revista Lusitana, i també en obres coŀlectives, com els treballs de Maria Alice Fernandes i Esperança Cardeira
(2013 i 2017).
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Obres hispàniques, castellanes i aragoneses
Naturalment per formació i pels paraŀlelismes existents entre tota la toponímia hispànica, com va mostrar Joan Coromines en Tópica hespérica,
sempre consulte primerament la toponímia de la península Ibèrica, especialment els repertoris com el d’Emilio Nieto Ballester, Breve diccionario
de topónimos españoles (Madrid: Alianza, 1997). I com a informació de la
situació actual recomane el llibre coŀlectiu de M. Dolores Gordón Toponimia de España. Estado actual y perspectivas de la investigación (Berlín /
Nova York: De Gruyter, 2010).
En qualsevol obra de síntesi o monografia toponímica podem trobar
noms que ens interessen. N’esmentaré uns quants dels més complets:
Barceló, Carme. 2010. Noms aràbics de lloc. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Bromera.
Castaño, Antonio M. 2004. Los nombres de Extremadura. Estudios
de toponimia extremeña. Mèrida: Editora Regional.
Coca, Ignacio. 1993. Toponimia de la Ribera de Cañedo (provincia de
Salamanca). Salamanca: Diputación de Salamanca.
Correa, Antonio. 2016. Toponimia antigua de Andalucía. Sevilla:
Universidad de Sevilla.
Corriente, Federico. 1999. Diccionario de arabismos y voces afines en
iberorromance. Madrid: Gredos.
Garcia Arias, Xosé Lluis, dir. 2011. Toponimia hispánica: origen y
evolución de nuestros topónimos más importantes, edició d’Emili
Casanova. València: Denes.
García Sánchez, Jairo Javier. 1999. Toponimia mayor de la tierra de
Talavera. Talavera de la Reina: Ayuntamiento de Talavera de
la Reina.
—. 2004. Toponimia mayor de la provincia de Toledo: zonas centrales y oriental. Toledo: Instituto Estudios Toledanos.
—. 2007. Atlas toponímico de España. Madrid: Arco.
González Blanco, Antonio. 1987. Diccionario de toponimia actual de
la Rioja. Múrcia: Universidad de Murcia.
González, Alberto. 1999. Diccionario etimológico de la toponimia
mayor de Cantabria. Santander: Librería Estudio.
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Gordón, M. Dolores. 1995. Toponimia sevillana. Sevilla: edició de
l’autora.
Gordón, M. Dolores, i Stefan Ruhstaller. 1991. Estudio léxico-
semántico de los nombres de lugar onubenses. Toponimia y arqueología. Sevilla: Alfar.
Irigoien, Alfonso. 1986. En torno a la toponimia vasca y circumpirenaica. Bilbao: Universidad de Deusto.
Jiménez, Julián R. 2004. Diccionario toponímico y etnográfico de Hispania antigua. Madrid: Minor.
Menéndez Pidal, Ramón. 1968. Toponimia prerománica hispana. Madrid: Gredos.
Miguel Ballestín, Pascual. 1966. Toponimia mayor de Aragón. Saragossa: Institución Fernando el Católico.
Nebot, Natividad. 1991. Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia. Castelló de la Plana: Diputació de Castelló.
Pocklington, Robert. 2010. «Toponimia ibérica, latina y árabe en la
provincia de Albacete». Al-Basit 55: 111–167.
—. 2016. «Lexemas toponímicos andalusíes (I)». Alhadra 2: 233–
320.
Ruhstaller, Stefan. 1992. Toponimia de la región de Carmona. Berna: Francke.
Salaberri, Patxi. 2015. Araba-Álava: los nombres de nuestros pueblos.
Bilbao: Real Academia de la Lengua Vasca.
Sanz, Beatriz. 1997. Toponimia de la provincia de Valladolid: las cuencas del Duero, Pisuerga y Esgueva. Valladolid: Universidad de
Valladolid.
Saura, José Antonio. 2008. Los nombres y la tierra. Estudio onomástico de Eriste, Sahún y Eresué (Valle de Benasque). Saragossa: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Terrado, Javier. 2001. Municipio de Arén. Lleida: Publicacions de la
Universitat de Lleida / Diputación General de Aragón.
Trapero, Maximiano. 1999. Diccionario de toponimia canaria (léxico de referencia oronímica). Las Palmas: Gobierno de Canarias.
Trasobares, Consuelo. 2002. La tierra y la palabra. Toponimia y habla de Brea de Aragón. Saragossa: Diputación de Zaragoza.
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Usón, Chusé Raul. 2019. Toponimia del municipio de Boltaña (Sobrarbe, Huesca). Saragossa: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Vazquez, Jesús. 2011. Toponimia de Aso Yosa y Betés (Sobremonte, Alto
Gállego). Osca: Xordica.
Villar, Francisco. 2000. Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Hispania prerromana. Las poblaciones y las lenguas prerromanas de
Andalucía según la información que nos proporciona la toponimia.
Salamanca: Universidad de Salamanca.

Obres gallegues
El fort desenvolupament de l’estudi de la toponímia gallega (arreplega
oral, estudis etimològics, estudis de normalització i estandardització) al
voltant de la Universidade de Santiago de Compostela la fa molt alliçonadora per a nosaltres. Així, són consultables obres com les de:
Bascuas, Edelmiro. 2006. Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo
en Galicia. Sada / la Corunya: Ediciós do Castro.
Comisión de Toponimia de Galicia. 2003. Nomenclátor de Galicia.
Toponimia oficial das provincias, concellos, parroquias e lugares.
Santiago de Composteŀla: Xunta de Galicia.
Marqués, Xulia. 2004. A toponimia de Trabada. Santiago de Composteŀla: Xunta de Galicia.
Moralejo, Juan J. 2008. Callaica nomina. Estudios de onomástica gallega. La Corunya: Instituto da Lingua Galega.
Navaza, Gonzalo. 2006. Fitotoponimia galega. La Corunya: Instituto da Lingua Galega.
Piel, Joseph. 1948. Os nomes de «possessores» latino-cristâos na toponímia asturo-galego-portuguesa. Coïmbra: Biblos.

Obres asturianes
A la península Ibèrica, Astúries és el territori més ben estudiat, juntament amb el nostre, gràcies sobretot al Coromines d’allí, el professor
Xosé Lluis García Arias. A Casanova (2013a) mostre com molts topònims
d’ací s’iŀluminen contrastats amb els d’allí.
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Són necessaris els llibres de:
García Arias, Xosé Lluis. 2005. Toponimia asturiana. El porqué de los
nombres de nuestros pueblos. Oviedo: Prensa Asturiana. https://
mas.lne.es/toponimia/index.php?leer=309&palabra=hor.
García García, Jesús. 1994. Pueblos y ríos bercianos (significado e historia de sus nombres). Ponferrada: Peñalba.
Morala, José Ramón. 1989. Toponimia de la comarca de los Oteros
(León). Lleó: Diputación Provincial de León.
Suárez, Julio. 2001. Diccionario toponímico de la montaña asturiana.
Oviedo: KRK.
A més de consultar els llibres citats, en tot treball d’interpretació toponímica és essencial mirar les llistes de municipis, llogarets i entitats menors de població de l’Estat, siga de l’INE, siga de l’IGN d’Espanya, siga
dels seus atles. Sobretot cal fer-ho per a descartar o aplicar orígens antroponímics i deotoponímics transportats amb les repoblacions, o perquè
el doblet ens servisca de guia.

12.3 Repertoris de cognoms de la Romània
Per a completar un bon estudi etimològic dels topònims catalans o romànics és molt convenient consultar també els repertoris de cognoms
de la Romània, especialment perquè molts cognoms, sobretot del sud
de França, d’Occitània, i de la Península, han arribat a les nostres terres
i per la seua raresa han creat topònims. Així, és necessari consultar els
repertoris que esmente a continuació, a més d’Els llinatges catalans, de
Francesc de B. Moll (Palma: Moll, 1982).
És important el projecte Patronymica Romanica (PatRom), que publica el Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (Tübingen: Niemeyer / De Gruyter, 6 volums fins ara, coordinats per Ana Cano, Jean
Germain i Dieter Kremer). I a continuació:
Boullon, Ana Isabel, i Luz Méndez. 2008. «Dicionario dos apelidos
galegos: cuestiones metodológicas». Dins Lessicografia e Onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di studio, edició de
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Paolo Achille i Enzo Cafdfarelli, 461–474. Roma: Società Editrice Romana.
Caffarelli, Enzo, i Carla Marcato. 2008. I cognomi d’Italia: dizionario storico ed etimologico. Torí: Utet.
De Felice, Emigdio. 1980. I cognomi italiani. Torí / Bolonya: Seat /
Il Mulino.
Faure, Roberto, María Asunción Ribes i Antonio García. 2001. Diccionario de apellidos españoles. Madrid: Espasa–Calpe.
Grosclaude, Michel. 2003. Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons. Bonnut: Per Noste et Ràdio País.
INE. Apellidos y nombres más frecuentes. https://www.ine.es/uc/
saldgXDu.
Maxía, Mauro. 2002. Dizionario dei cognomi sardo-corsi. Frequenze,
fonti, etimologia. Càller: Condaghes.
Michelena, Luis. 1973. Apellidos vascos. Sant Sebastià: Txertoa.
Minervini, Pantaleo. 2005. Dizionario dei cognomi pugliesi. Fasano: Schena.
Morlet, Marie-Thérèse. 1991. Dictionnaire étymologique des noms de
famille. París: Perrin.
Tibón, Gutierre. 2002. Diccionario etimológico comparado de los apellidos españoles. hispanoamericanos y filipinos. Ciutat de Mèxic:
Fondo de Cultura Económica.
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