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Ens plau presentar-vos el primer número de Noms, una nova publicació
de la Societat d’Onomàstica i, més i
tot, una primera mostra del moment
que viu aquesta entitat, ara que
anem deixant enrere el tràngol de la
crisi institucional i financera del 2013
i que ens trobem en un punt gairebé
de refundació. Volem agrair l’esforç
dels socis fidels de l’entitat, al costat
d’una junta just aleshores renovada,
i també l’ajut de la Direcció General
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que ens féu costat en els moments més difícils. En
tot cas, iniciem una nova etapa, i ho
fem amb energies renovades, comptes sanejats i nous projectes, entre
els quals la preparació d’aquesta nova revista.
La Societat d’Onomàstica ha conegut ja unes quantes etapes en els
seus 34 anys de vida (sense comptar-
hi, doncs, els precedents des de la
trobada d’estudiosos a la Sala de Co
malats l’any 1973): la primera, des
del 1980, en què es constituí formalment com a associació de ple dret,
fins a la mort, el 1992, del secretari general i ànima de l’entitat, Enric
Moreu-Rey. La segona, fins al 2004,
època en què n’assumí la secretaria
un altre enyorat prohom dels nostres
noms, Andreu Romà, al costat d’un
dels fundadors i cappares de l’entitat, Albert Manent, president des de
l’inici però en aquell període exercint
funcions més executives. La tercera,
fins al 2013, mentre fou vigent un
conveni de col·laboració amb l’Ins-

titut Cartogràfic de Catalunya, en
virtut del qual aquesta institució assumia d’alguna manera —no pas directa— la secretaria de l’entitat. Ha
estat el final sobtat d’aquest conveni
el que ha desencadenat la crisi del
2013. Entremig, el 2010, Manent va
ser substituït en la presidència per
qui n’havia estat tresorer i persona
de confiança, Josep M. Albaigès (no
deixa de ser una impactant coincidència biogràfica que tots dos expresidents, Manent i Albaigès, ens hagin
deixat enguany), i també aleshores
es recuperà la figura del secretari
general, que ocupà l’actual president,
Joan Tort. Es completava així un relleu generacional que voldríem que
tingués continuïtat.
Doncs ara, en aquesta nova etapa,
els canvis han arribat també a les
publicacions: desapareix el Butlletí interior, d’aparició trimestral (després,
quadrimestral) des del 1980, i us presentem Noms, que neix amb la voluntat que sigui una eina de difusió i de
divulgació de l’onomàstica, en tots
els seus aspectes. S’hi inclouen articles signats, un recull de notícies i un
apartat de novetats bibliogràfiques,
amb ressenyes, recensions i notes.
La voluntat de l’actual junta és
que aquesta revista es complementi
amb una altra publicació: un anuari
acadèmic, Onomàstica, el to, els requeriments formals i els continguts
del qual seran més especialitzats, tot
incorporant els filtres acadèmics que
són de rigor en les revistes del nivell
al qual aspira.
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Per tant, Noms ve a substituir una
part del Butlletí interior —l’altra part,
els articles de més gruix acadèmic,
es reservaran per a l’anuari Onomàstica—, però substitueix també el Full
informatiu que, en format exclusivament electrònic, aparegué entre el
juliol del 2008 i l’abril del 2013 —al
final amb periodicitat setmanal, de
manera que arribà als 181 números—, com a fruit de la dedicació i
cura de qui fou la secretària tècnica
de la Societat, Marta Gonzàlez.
Amb la voluntat de seguir els nous
temps Noms es presenta en format
electrònic, i és a través de la xarxa
que es difondrà de manera lliure i prioritària, tot i que se’n farà una versió
en paper per a aquells socis que ho
necessitin i ho demanin. És a dir, no
sols no impedirem que Noms circuli
arreu, sinó que, si així és, ens en sentirem ben satisfets, entenent que la
intenció fonamental d’una publicació
com aquesta és la divulgació efectiva
de l’onomàstica, i la màxima difusió
seria justament una mostra d’èxit.
Expressem, per acabar, el nostre
agraïment als qui han fet possible
aquesta publicació, però també totes les anteriors de la Societat d’Onomàstica —no som res més que una
baula en una cadena més llarga i
ferma—, i reiterem la crida pública
perquè els socis (o no socis encara)
de l’entitat ens facin arribar totes les
notícies, publicacions, notes o articles de divulgació que hi vulguin veure reflectits. Això és l’únic que li donarà ple sentit. És a les vostres mans.
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Notícies
“Mulheres ena toponímia de
Lisboa”: diverses entrades del blog
sobre toponímia de Lisboa que
tracten sobre les dones incloses en
el nomenclàtor de vies públiques
de la capital portuguesa

Els vuit cognoms bascos més rars:
un repàs d’una sèrie de cognoms
èuscars en vies d’extinció

Simposi Cognitive Toponymy
Project. People and Places in
Synergy

> http://www.abc.es/local-pais-

> http://cogtop.org/symposiums/

vasco/20140318/abci-apellidos-vascosraros-201403172349.html

> http://toponimialisboa.wordpress.
com/category/mulheres-na-toponimiade-lisboa/
https://www.facebook.com/
pages/Topon %C3 %ADmia-deLisboa/423215431066137

>

“Ocho apellidos lucenses”

> http://elprogreso.galiciae.com/
nova/332476-ocho-apellidos-lucenses

“Cinco apellidos cordobeses”

> http://sevilla.abc.es/andalucia/
cordoba/20140531/sevp-cinco-apellidoscordobeses-20140531.html

“Siete apellidos vascos”:
onomàstica i política al País Basc
http://politica.elpais.
com/politica/2014/05/09/
actualidad/1399659307_042942.html

>

“La onomástica de la élite”: article
sobre la preponderància dels
cognoms èuscars en la política
basca

> http://www.elcorreo.com/bizkaia/
politica/201405/23/onomasticaelite-20140520180423.html

La població de Castrillo de
Matajudíos (Burgos) passa a
denominar-se Castrillo de Mota de
Judíos per decisió popular:

Notícia sobre un llibre de
toponímia d’Urduliz (Biscaia), obra
d’Agustín Egaña, que recull uns 600
noms de lloc d’aquesta localitat

Conferència de Josep Moran sobre
la toponímia de Sant Feliu de
Llobregat i rodalies (juny 2014)

> http://www.deia.com/2014/03/24/

> http://www.fetasantfeliu.cat/

Castrillo decide su apellido

bizkaia/margen-derecha/urduliz-y-sutoponimia-en-un-libro

noticia/44969/el-linguista-josep-moranfa-una-aproximacio-de-la-toponimia-desant-feliu-i-les-seves-roda

> http://www.diariodeburgos.es/

El cognom Coruña: un cognom que
no és present a la província gallega
del mateix nom

> http://www.laopinioncoruna.es/
sociedad/2014/03/05/coruna-toponimoapellido/817729.html

L’inconvenient de ser àrbitre i
tenir el cognom Franco: per què els
àrbitres de futbol espanyols se’ls
acostuma a anomenar amb els dos
cognoms?

> http://www.laverdad.es/
murcia/v/20140317/deportes_murcia/
mas-futbol/inconveniente-apellidarsefranco-20140317.html

noticia/Z024A479C-A5DD-02716FEFF577D164A6F9/20140525/castrillo/
decide/apellido

Conferència “Onomàstica i
assessorament lingüístic: eines i
Castrillo no quiere ser Matajudíos
criteris per a correctors”, de Mar
> http://politica.elpais.
Batlle
com/politica/2014/05/25/
La tècnica de l’Oficina d’Onomàsti- actualidad/1401030773_767366.html
ca de l’Institut d’Estudis Catalans va
pronunciar el 17 de juny, a la Facultat
de Filologia de la Universitat de Barcelona, aquesta conferència final del
màster en Assessorament Lingüístic,
Gestió del Multilingüisme i Serveis
Editorials i dels dos postgraus que
l’integren, el postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials i
el postgrau en Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme.
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729.813 topònims d’Aragó són
els inclosos en el Nomenclàtor
Geogràfic d’Aragó, procedents
de 128 fonts d’entre els anys 1912
i 2013, organitzats per termes
municipals i consultables a la xarxa.

> http://www.europapress.es/aragon/
Albert Turull, de la Càtedra
d’Estudis Occitans de la Universitat
de Lleida, va presentar la
comunicació “Reflexos dels països
occitans en l’onomàstica catalana”
en l’XI Congrés Internacional
de l’Associacion Internacionala
d’Estudis Occitans (Universitat de
Lleida, juny 2014).
“Cuando el general se llama
Guerrero y el veterinario se apellida
Toro”: article sobre les curioses
relacions entre els noms i cognoms
i les activitats de les persones que
els porten

> http://www.eltiempo.com/estilode-vida/gente/cronica-de-juan-gossainsobre-nombres-y-apellidos/14044442

El dia 28 de juny va tenir lloc a
Gràcia una conferència sobre els
noms dels carrers de Barcelona
a càrrec de Josep M. VilarrúbiaEstrany, historiador i autor de
diferents llibres sobre la història de
la capital catalana.

> http://www.festamajordegracia.cat/
noticia/21336/2014/06/23/tertuliatoponimia-els-noms-dels-carrers-barcelona

noticia-comunidad-aragonesa-tiene729813-registros-toponimicos-incluidosnomenclator-20140315110054.html

Xert i Vistabella del Maestrat
seran a partir d’ara les úniques
formes oficials d’aquests dos
municipis valencians coneguts
abans com Chert/Xert i Vistabella
del Maestrazgo, segons ha aprovat
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua.

> http://www.levante-emv.com/
Presentat el llibre Aiarako
toponimia nagusia / Toponimia
mayor de Ayala, editat per la
Diputació Foral d’Àlaba, obra de
Patxi Galé, Mikel Gorrotxategi i
Felix Mugurutza

castello/2014/06/17/avl-apruebacambio-toponimo-xert/1126258.html

Symposion on Place-names
changes, organitzat per Joint
IGU / ICA Commission / Working
http://zaraobedigital.com/not/18779/
Group
on Toponymy Accademia
>
el_lunes_se_presenta_en_vitoria_gasteiz_ Nazionale dei Lincei (Roma,
el_libro__toponimia_mayor_de_ayala_/
17/18.11.2014)

Toponímia curiosa: de Villapene
(Galícia) a Vagina (Rússia), un repàs
d’uns quants noms de lloc que
provoquen sorpresa

> http://www.diarioinformacion.
com/cultura/2014/01/15/toponimiacuriosa/1458187.html

Llei belga d’atribució de cognoms:
a partir d’ara es podrà atribuir als
fills el cognom del pare, el de la
mare o ambdós, en l’ordre que es
prefereixi

> http://noticias.lainformacion.com/
asuntos-sociales/familia/el-parlamentobelga-aprueba-ley-para-libre-atribucionde-apellidos_7glDj2wjHnqB3K2P5XT744/
Castel Sant'Angelo, Rome (Photo: Peter JORDAN 2013)
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Novetats bibliogràfiques
Articles
Gemma Camarasa Àlvarez, “La ruta dels perxes de la Fatarella”, dins
Actes de les Jornades d’Estudi sobre el
municipi abans de la Nova Planta (1716).
El cas de la Fatarella. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2013, p. 93–109.
Josep Catalunya Albert, “El nom
d’Algar al llarg de la història”, Braçal.
Revista del Centre d’Estudis Camp de
Morvedre 48 (2013): 73–76.
Josep Lluís Gallardo i Sedano, “La
toponímia altmedieval de Viladecans
fins a la consolidació del feudalisme
(segles VI–1092): els noms pretèrits”,
dins VI Trobada d’Estudiosos i Centres
d’Estudis d’Eramprunyà. “Territori de
frontera a l’alta edat mitjana” (Sant
Boi de Llobregat, 2013). Gavà: Centre
d’Estudis de Gavà, 2014, p. 81–86.
Lluís Gombau Martorell, “Els lligallos canareus. Camins de transhumància a les Terres de l’Ebre”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia 75 (2013): 255–276.
Josep Moran i Ocerinjauregui, “El
Camp de l’Arpa”, La Corona catalanoaragonesa, l’islam i el món mediterrani.
Estudis d’història medieval en home-

Envieu les vostres ressenyes de
publicacions onomàstiques a:
revista@onomàstica.com

natge a la doctora M.T. Ferrer i Mallol, vista d’Estudis Comarcals de la Vall d‘AlJ. Mutgé, R. Salicrú i C. Vela, eds. Bar- baida 22–23 (2011–2012): 124–165.
celona: CSIC, 2013, p. 489–493.
Rosa Vallès Costa, “La toponímia
Paula Ramon Vingut, “Prenoms a del mapa de Tomás López”, dins El
Sant Antoni de Portmany” (2a part), Pitiús. Almanac per a Eivissa i Formendins El Pitiús. Almanac per a Eivissa i tera. Eivissa: Institut d’Estudis EivisFormentera. Eivissa: Institut d’Estu- sencs, 2014, p. 133–140.
dis Eivissencs, 2014, p. 119–128.
Miquel Villagrasa i Gil, “La FataRoser Serra i Coma, “Francesos i rella. La població de 1817. Cens de
occitans a Calders i entorns, en els la població fet pel rector de la parsegles XVI i XVII”, Modilianum. Revis- ròquia”; “Els batlles i regidors de la
ta d’Estudis del Moianès 48 (2013): Fatarella als segles XVIII i XIX”, dins
17–44. En apèndix conté una relació Actes de les Jornades d’Estudi sobre
dels francesos registrats a l’Arxiu el municipi abans de la Nova Planta
Parroquial de Calders (1596–1685), (1716). El cas de la Fatarella. Tarragola majoria dels quals eren occitans.
na: Diputació de Tarragona, 2013, p.
343–353 i 355–366.
Araceli Striano, “Los antropónimos femeninos latinos de origen Panayotis Yannopoulos, “Adaptagriego de la Península Ibérica”, Eme- tion des noms étrangers à la gramrita. Revista de Lingüística y Filologia maire du grec Byzantin. Le cas ‘NarClásica 81, 1 (2013): 65–81. Comuni- sis’ dans la Chronique de Théophane”,
cació presentada en el XXIV Congrés Byzantion. Revue Internationale des
Internacional d’ICOS sobre Ciències Études Byzantines 83 (2013): 421–432.
Onomàstiques (Barcelona, 2011).
François Zufferey, “Sur l’origine du
Vicent Terol i Reig, “Els primers po- nom de famille de Sade”, Romania.
bladors cristians d’Ontinyent i d’Al- Revue Consacrée à l’Étude des Langues
baida. Documents, noms de lloc i de et des Litteratures Romanes, 521–522
persona (segles XIII i XIV)”, Alba. Re- (2013): 211–215.

Els llibres que vulgueu que
es ressenyin els heu d’enviar a:
Societat d’Onomàstica
C. de la Diputació, 276, pral. 1
08009 Barcelona
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Els llibres dels quals ara donem
notícia poden ser ressenyats en els
propers números de Noms.
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Llibres

Recensions

Josep Maria Bertran, Toponímia a Jean Eygun, Les mots de la montagne
l’abast. Introducció a l’estudi dels noms pyrénéenne à travers la toponymie de
de lloc. Edició de l’autor, 2013, 133 p. la Vallée d’Aspe. Tolosa: Letras d’Òc,
2013, 255 p.
Gabriel Bibiloni, Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat. Ferran Jové i Hortoneda, OnomàsPalma: Gabriel Bibiloni, 2012, 939 p. tica del terme municipal de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant. Treballs de
Emili Casanova i Cesáreo Calvo, l’Oficina d’Onomàstica 23. Barceloeds., Actas del XXVI Congreso Inter- na: Institut d’Estudis Catalans, 2013,
nacional de Lingüística y de Filología 661 p.
Románicas. Valencia, 6–11 septiembre de 2010. 8 vol. Berlín: De Gruyter, Albert Manent Segimon i Josep
2013. Volum 5, secció 6: “Descripció Poca Gaya, Diccionari de pseudònims
històrica i/o sincrònica de les llen- usats a Catalunya i a l’emigració. Lleigües romàniques: onomàstica (to- da: Pagès Editors, 2013, 600 p.
ponímia i antroponímia)”.
Ramon Pere Anglès, Onomàstica de
Emili Casanova i Lluís R. Valero, la Pobla Cérvoles. Treballs de l’Oficina
eds., Nous materials de toponímia d’Onomàstica 22. Barcelona: Institut
valenciana. València: Denes Editorial, d’Estudis Catalans, 2013, 288 p.
2013, 944 p.
Jesús Portavella i Isidoro, Els carAnna Maria Corredor Plaja, Re- rers de Barcelona: Gràcia. Barcelona:
cull de noms de Portbou (i un reperto- Ajuntament de Barcelona, 2013, 380 p.
ri d’altres de la rodalia. Figueres: Brau
Edicions, 2014, 359 p. (2 mapes).
Luís Sigo Gauche et al., Estudio de
toponimia ibérica. La toponimia de las
Xavier Ferré Trill, Ramon Amigó fuentes clásicas, monedas e inscripi Anglès, pedagog del territori (1925– ciones. Madrid: Visión Libros, 2013,
2011). Barcelona: Publicacions de 354 p.
l’Abadia de Montserrat, 2013, 338 p.
Àlvar Valls, Pirineu de Verdaguer.
Juan-Pablo García Borrón, Diccio- Els noms de lloc del poema ‘Canigó’.
nario geográfico de hagiotoponimia Barcelona: Publicacions de l’Abadia
española. Barcelona: Universitat de de Montserrat, 2013, 151 p.
Barcelona, 2013, 273 p.
Josep M. Vilarrúbia-Estrany, NoMaría Dolores Gordón Peral, tes històriques de Sants, Hostafrancs
coord., Lengua, espacio y sociedad. i la Bordeta. Edició de l’autor, 2013,
Investigación sobre normalización 126 p.
toponímica en España. Patronymica
Romanica 25. Berlín / Boston: Walter
http://www.onomastica.cat
de Gruyter, 2013, 285 p.

José Luís Bartolomé, “Cultura clàssica als noms dels nostres vins”, Revista de Girona 278 (2013): 28–32.
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La presència de les llengües clàssiques en els noms dels vins de l’Empordà i d’altres comarques catalanes
és un reconeixement al llegat cultural. N’hi ha que provenen de la mitologia (Venus, Faunus, Nisus, Sàtirs,
Ctònia, Odysseus, Akyles, Nereus o
Anubis), de personatges destacats
(Cartesius, Clos Erasmus), de priors
d’Escaladei (Priorato Dom Berenguer
1918 i Priorato Dom Juncosa 1939),
de topònims ben coneguts de l’Empordà (Rhodes, Emporion), o d’altres
de no tan coneguts, com Joncària,
de Capmany, i Gerisena, de Garriguella, que tenen el seu origen en la pla
na Joncària descrita per Ptolemeu
i en l’assentament emmurallat de
Gerisena, a Garriguella, topònim viu
fins al segle III. De fora de l’Empordà, trobem Opus Evolutium o Parvus
(Alella); Brunus i Furvus (Montsant);
Genium, Igneus, Cruor, Noster o Solertia (Priorat); Lacrima Baccus, Principia Mathematica, Ad Fines, Lentiscus, Melis o Atrium (Penedès); Ipsis
o Aureo (Camp de Tarragona), o Miŀennium, Tempus i Avus (Terra Alta).
El mateix succeeix en el cas del cava:
Extremarium, Ex vite, Tantum Ergo.

Àngels Massip i Joan Anton Rabella, eds., Josep Moran: de la història
de la llengua a l’onomàstica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, 89 p.
Llibre d’homenatge a Josep Moran
i Ocerinjauregui (Barcelona, 1944),
5
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doctor en Filologia Catalana, professor de la Universitat de Barcelona,
membre de l’Institut d’Estudis Catalans, director de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica, vicepresident de la Comissió de Toponímia
de Catalunya i assessor toponímic de
l’Autoritat del Transport Metropolità
de Barcelona. En aquest volum diversos coŀegues i amics repassen la seva trajectòria com a investigador i
divulgador en els camps de la lingüística històrica i l’onomàstica catalana.
Conté: “Presentació”, d’Àngels Massip i Joan Anton Rabella; “En Moran”,
d’August Bover i Font; “Josep Moran i
la gramàtica històrica”, de Joan Martí i Castell; “Josep Moran, historiador
de la llengua”, d’Emili Casanova; “Els
substrats paleohispànics a l’obra de
Josep Moran”, d’Ignasi-Xavier Adiego
i Javier Velaza; “Josep Moran i l’edició de textos catalans antics”, de Philip D. Rasico; “L’onomàstica i l’Oficina
d’Onomàstica”, de Joan Anton Rabella; “L’aportació de Josep Moran en
l’estudi de la toponímia del Pla de
Barcelona i del Pla del Llobregat”, de
Mar Batlle, i una “Bibliografia de Josep Moran”.

Àlvar Valls, Pirineu de Verdaguer.
Els noms de lloc del poema ‘Canigó’.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2013, 151 p.
Àlvar Valls Oliva, nascut a Barcelona
el 1947 i resident a Andorra, és escriptor, poeta, periodista i traductor.
El Pirineu de Verdaguer és un inventari dels 280 topònims del Pirineu
—català i occità— i d’altres llocs que
apareixen en el poema Canigó, de
Jacint Verdaguer, ordenats alfabèticament, amb indicació de la seva
situació i acompanyats de citacions
dels versos en els quals apareixen. El
llibre conté una introducció, cinc ca-

pítols (“El marc físic”, “Les criatures
del drama”, “Els grans valors”, “El cabal toponímic” i “Criteris i estructura
del treball”) i un inventari complet
de topònims en l’ampli capítol “Repertori de noms de lloc de Canigó”.
Clou el llibre un apartat de bibliografia i cartografia consultada.

Onzè centenari del document de reconeixement fet pels habitants de viles
i cases que hi havia a Sant Joan de la
propietat dels seus béns i terres a favor
de l’abadessa Emma (913–2013). Exposició del document original guardat
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó al Palau
de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses (24 ag. – 29 set. 2013), organitzada per l’Ajuntament de la baronial
vila de Sant Joan de les Abadesses.
Amb motiu de l’exposició es va publicar un llibret de 24 pàgines, editat l’agost de 2013 per l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses, amb
textos introductoris de Ramon Roqué, alcalde de la població; Albert
Torra, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, on es conserva el document original, i Joan Ferrer, director de l’Arxiu Històric de Girona, responsable
de l’arxiu del monestir de Sant Joan
de les Abadesses i impulsor de la celebració d’aquesta efemèride. Després d’una fotografia del document,
molt reduïda, hi ha una transcripció
en llatí, una traducció al català de
Joan Josep Busqueta i dos articles
d’Antoni Badia i Margarit traduïts del
francès al català per Ramon Alabau:
“Acta de reconeixement de la propietat del monestir de Sant Joan de les
Abadesses (any 913) i la seva importància per a l’onomàstica catalana”,
publicat a Actas y memorias del quinto Congreso Internacional de Ciencias
Onomásticas (Salamanca, 1958), i “Toponímia de l’acta de reconeixement
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de propietat del monestir de Sant
Joan de les Abadesses (any 913)”,
publicat a Internationaler Kongress
Für Namenforschung (Munic, 1961).
El 2013 es va commemorar l’onzè
centenari del judici, fet el 15 de maig
de 913. En el document es reconeix
Emma com a abadessa del monestir
de Sant Joan i es delimita les propietats del monestir (horts, camps, terres i cases) amb la firma de gairebé
500 habitants (486 signatures). No
hi ha cap altre document altmedieval
que contingui una relació nominal
tan extensa. És com si fos el primer
padró d’habitants de la vall de Sant
Joan de les Abadesses. El document
permet conèixer la toponímia i l’antroponímia d’aquesta vall i relaciona
i situa els seus habitants en llogarets
i masos aïllats. El valor onomàstic és
evident. A partir d’ell els historiadors
han fonamentat les seves hipòtesis
sobre el flux de població o repoblació
iniciada en temps del comte Guifré I,
a finals del segle IX, i la pervivència
de topònims i antropònims anteriors
a aquesta acta. La majoria de noms
té un origen gòtic, mentre que els
d’origen franc representen menys
d’un terç del total. Els principals elements geogràfics són els que delimiten les propietats. Dins hi ha masos,
viles i vilars, en alguns dels quals viu
un nombre considerable d’habitants.
Segurament amb una mateixa denominació toponímica hi ha més d’una
explotació agrària. El nom correspon,
majoritàriament, al del cap de casa
o propietari. Molts d’aquests masos
han arribat fins avui.
Aquesta acta la va publicar anteriorment Francesc Monsalvatje a Colección Diplomática del Condado de Besalú.
Noticias históricas, l’any 1907; Federico Udina en El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX–X. Estudio crítico
de sus fondos, l’any 1951, i Catalunya
romànica, el 1987. Jaume Nabona
6
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Antoni Cortés i Manyà, Toponímia i es de José Manuel García Monleón,
renoms de Bot. Una aproximació. Edi- que iŀustren alguns dels topònims
ció de l’autor, 2010, 87 p. (2 mapes)
(l’Agulla, el barranc del Cullerer,
l’Horta, la plana d’en Fonoll, la vall
La comarca de la Terra Alta té un dels Àubans, valls de Batea, la roca
nou recull onomàstic, obra d’Antoni Plana i la roca del Migdia, los MolanCortés (Bot, 1951), que s’afegeix als dins, el barranc de l’Estret d’en Vidal,
d’Anton Monner, Toponímia de Gan- Aucalans, el barranc dels Buscardesa i el seu terme municipal (1976) i rons, la Plana) i una fotografia aèria
Toponímia de Vilalba dels Arcs (1985), del poble.
de Josep Alanyà, Batea i el seu terme
L’autor relaciona els noms de les
municipal. Partides, accidents geogrà- vies urbanes a partir de les denomifics, topònims i camins (1994), i d’An- nacions actuals, i hi afegeix en cada
tònia Serres, Els noms de lloc i de per- cas els noms anteriors, populars o
sona del Pinell de Brai (2010). Antoni imposats. Així, l’històric carrer BoteCortés ja ha publicat altres llibres so- ra es va dir de la Unió i ara és Telmo
bre el seu poble: Bot, notícia del meu Lacasa, enginyer del ferrocarril; el de
poble (1987), en què ja va dedicar la Palla va estar dedicat durant la dicun capítol a toponímia i renoms (p. tadura a José Antonio Primo de Rive117–123); Dites i refranys a Bot (1987); ra; el carrer Major s’havia dit del Mig
Ramassades de memòria (1998); Fets i també de Sant Roc, i el de l’Hospital,
i contes a Bot (2001), o Notes sobre durant la República, va rebre el nom
Bot (2006), i articles per a la revis- del militar Ángel García Hernández.
ta local El Pedrís. Ara, en aquest nou Aquest recurs de canviar els noms
llibre, recull i divulga la toponímia que sorgien de manera espontània
de Bot, municipi de 34,70 km2, tra- per altres de compromís és general
vessat pel riu Canaletes, que limita a la majoria dels nuclis urbans. Alper totes parts amb altres municipis tres noms que fan referència a llocs
terraltencs (Gandesa, Prat de Comte, singulars, com el carrer de les MoHorta de Sant Joan, Caseres i Batea). reres —encara hi ha el portal de les
És un interessant llibre que, amb Moreres— o del Cementiri, han mupoc espai, recull molta informació dat el seu nom per Cristóbal Loscos
onomàstica del terme de Bot. El lli- i Pau Casals, personalitats lligades a
bre conté un pròleg d’Anton Monner, la història moderna de Bot, en el priuna introducció i un capítol dedicat mer cas, o a la cultura catalana, en
al nom de Bot, en què l’autor fa seva el segon. L’expansió del nucli habitat
la teoria de Joan Coromines de l’ori- ha provocat que antics camins ara sigen àrab del nom del poble. La resta guin vies urbanes; així, se n’ha cande capítols els dedica als noms del viat no només el nom, sinó també el
nucli urbà i dels antics portals, de les genèric. El camí de les Palanques ara
partides i trossos de terra, del relleu, és l’avinguda de Catalunya i el camí
barrancs, coves naturals, tolls d’ai- de les Pigoteres és el carrer d’Horta
gua, fonts, masos, topònims pretè- (l’autor prefereix la forma Orta).
rits i renoms de les cases. Tanca el
Els noms de les partides i dels trosllibre un índex onomàstic i la bibli- sos de terra que ens ofereix Antoni
ografia utilitzada. Inclou fotografi- Cortés són sovint descriptius. AlNOMS 1 | 2014 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

guns, amb un origen opac; d’altres,
més precís: l’Arbeca, del qual, sense
conèixer-ne l’antiguitat, és difícil establir l’origen (podria ser un trasllat);
lo Buida-bosses, que A. Cortés veu difícil que es pugui relacionar amb el
bandolerisme i anota que es podria
pensar en treballs fets al lloc, els
costos dels quals buidaren les bosses —o, hi afegeixo, potser nascut
a partir d’un renom—; la Buitrera,
forma d’origen castellà molt arrelada en aquestes terres i a les del nord
del País Valencià, tal com indica J.
Coromines en l’Onomasticon; la Dernosa, de derna, ‘tros resultant d’una
partició’; lo Grau i el diminutiu Gravet,
nom segurament referit a un pas a
manera d’escaló en llocs abruptes
(no de carregar o gravar, ni de grava);
la Güenga, deformació de guinga o
guinda, ‘cirera de pastor’; lo Jonquerill,
derivat de jonquer, ‘lloc on abunda el
jonc’; lo Molandí, segons Cortés, variant de muladí, ‘cristià convertit a l’islam’; la Pigotera, variant de picotera,
‘lloc on abunden els picots’; lo Pustou,
deformació de pas tou; les Rafeles,
de Rafael; lo Soldó, variant de sauló,
‘arena fina’; lo Vilars, on hi ha dos poblats ibèrics; Horts de Llaó —apunto
la possibilitat d’una deformació de
lledó, arbre, o de Lledó, cognom—; lo
Saió, que l’autor relaciona amb saio,
‘gipó’, però que podria tenir alguna
relació amb celló, ‘petit tros de terra’,
encara que no és una forma habitual en aquestes terres; Davall la Bassa;
Dellà lo Riu; lo Riu Amunt; la Gessera
del Morrut; los Quadros; lo Racó de Cabassers; la Rengla del Gaiter; lo Solà de
Rumbert; la Salve Regina; la Saparra; la
Serrafita; la Talossa; lo Terrer, o la vall
Carrera, entre altres. A l’Horta, partida llarga formada per un conjunt
d’horts situats a l’esquerra del riu
7
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Canaletes, diferents noms els identifiquen: el Més Amunt, l’Arc, la Cova, el
de Miqueló, l’Illa, lo Bordís, la Gola, lo
Collet, les Sorts, la Canal, el del Pollo o
el Més Avall.
Les formes del relleu sovint reben
un nom descriptiu, com l’Agulla; lo
Birlot; la roca Plana; la Caldera, que
l’autor descriu com un lloc situat
entre barrancs, de forma còncava
i arrodonida, semblant al cul d’una
caldera; lo barranc de les Roques; lo
barranc del Trullet, per les cadolles
que hi ha; la cova Fumada, pels focs
dels usuaris; lo coll Ventós; la roca del
Migdia; la costa de la Valenciana, per la
dificultat del lloc, i en el qual valenciana, informa Cortés, fa referència al
nom d’una cadena del carro que sovint es trencava per l’esforç que calia fer. En altres ocasions per singularitzar els barrancs, les coves o les
fonts, la veu popular ha recorregut
als renoms (barranc de Manyà, barranc del Cullerer, cova de Carlets, font
de Ferrasset), al lloc on es troben (cova de l’Horta, barranc de les Guardioles) o a una característica (barranc de
les Solsides).
Entre els topònims pretèrits cita
la cova Plantada, l’Empeltada (tros de
terra), la font del Terrós, lo tancat de la
Morera, lo Verge —que potser hauria
de ser lo Verger, referit a un hort amb
varietat d’arbres i flors—, lo mas del
Mal Llinatge i lo mas d’en Riba. Precisa
Antoni Cortés que a Bot els masos i
les terres que els envolten també reben el nom de sínia, mentre que pou
és el nom per a la sínia, gairebé sempre acompanyats del nom o renom
del propietari.
Entre els renoms de Bot, actuals
o en procés de desaparició, n’hi ha
que tenen l’origen en prenoms, cognom, gentilicis, anècdotes, oficis o
activitats, i també de femenins, diminutius o qualsevol altre hipocorístic (Alcoverret, Barbereta, Barrineta,

Calderera, Clementet, Joanàs, Lluca,
Madalenet, Meixina, Micaló, Micolau,
Pòlit, Rabosot, Teclo, Tite o Tortet), o
formes castellanes (Aurelio, Ciego,
Colaseta, Faustino, Lázaro, Mendossa, Rosarín o Surdet), algunes de les
quals transformades (Celidònio, Estanislado, Lifonso, Merequildo, Nyinyeta o Tanàsio). D’altres presenten
curioses combinacions nominals
(Mariabetana —potser per Miravetana—, Matabacons, Matapixes, Pacoli
—per Poc oli, ‘estalviador o avar’—,
Roc del Consagrat, Senyalat de Mariet
o Votualmon). N’hi ha d’origen fosc,
enigmàtic, dels quals amb dificultats podem conèixer les raons que
els van fer néixer (Besoi, Bonne, Carratrac, Catxalan, Còdola, Curit, Fonto,
Marandando, Nono, Ripardà o Xerels).
L’onomàstica sovint conserva característiques del parlar informal de
la població, de la comarca o de l’àrea
dialectal a la qual pertany. El llibre
d’Antoni Cortés ens ho iŀustra amb
diversos fenòmens ben coneguts a
la regió. S’observa la diftongació de
la síŀaba inicial, al- en au-, a Aubardoner (renom), l’Aucalà (partida de
terra), barranc dels Àubens i barranc
Paumerós. També hi ha alteracions
de l’ordre en la posició d’algunes lletres a Grabiela (renom) i lo Perió per
Peiró (partida de terra); dissimilació
de vibrants a Flara (renom); incorporació d’una i epentètica a barranc de
Baijoca; pèrdua de la -s- intervocàlica a Devea (partida de terra); aglutinació de part de l’article plural a los
Esquarts (partida de terra); pas de
vibrant múltiple a vibrant simple a
Sarió (renom) i los Sarons (partida de
terra) per Sarrió i Sarrons. Un darrer
exemple d’aquesta riquesa formal és
lo Pleiteret (partida de terra), segurament derivat de pleit, variant de plet.
Saludem l’aparició d’aquesta valuosa monografia que recull, comenta
i divulga els noms propis de Bot i en-
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riqueix el coneixement de l’onomàstica de la Terra Alta. Jaume Nabona

Jesús Portavella i Isidoro, Els carrers de Barcelona: Gràcia. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona, 2013, 378 p.
Com en el cas dels altres llibres dedicats a la toponímia urbana del terme
actual de la ciutat de Barcelona que
són obra d’aquest autor (Barcelona,
1996 i 2010; Les Corts, 2000; Sant Gervasi, 2002 i 2010; Vallvidrera, 2006; Els
interiors d’illa de l’Eixample, 2007; Sarrià, 2008), disposem ara d’una obra
exceŀent, tant per la informació
social, històrica i urbana que aporta,
com per la metodologia de recerca i
anàlisi documental i topogràfica.
Creiem també que és ben oportuna perquè Gràcia presenta tostemps
una notable idiosincràsia, la característica més singular de la qual és la
de mantenir una personalitat ben
marcada, distingida i popular alhora,
des del moment de la seva formació
a partir del segle XIX, que és quan es
creà aquesta vila, situada a l’antic
territori històric, però extramurs, de
Barcelona. Més concretament, era
dins l’antic terme de la parròquia de
Sant Pere de les Puelles, de la qual es
va segregar per formar el terme de
Santa Maria de Gràcia, que va prendre com a primer temple parroquial
la capella del convent franciscà de
Santa Maria de Jesús, construït el
1722, com es diu en la “Introducció”.
8
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En aquesta mateixa introducció es fa
també una explicació prèvia del desenvolupament de la població a partir
de la urbanització per part dels propietaris i promotors de grans finques
rústiques, els noms de les quals trobarem aplicats en la denominació de
les noves vies urbanes.
A continuació ve el nomenclàtor
actual d’aquestes vies i espais, que
inclou una explicació detallada de
l’origen del nom de cada carrer o
plaça, amb dades molt precises i documentades, que aporten una informació molt variada, amb la inclusió
de mostres de cartografia històrica.
A fi de donar-ne una petita mostra
que en palesi l’interès, ens referirem
en primer lloc a les dades relatives
als períodes anteriors a la formació
de la població. Per exemple, l’article
dedicat al carrer d’en Grassot, inclòs en l’Eixample de Cerdà, dóna
informació no solament d’Antoni de
Grassot i de Mujal (Barcelona, 1795–
1843), els descendents del qual promogueren la urbanització de la finca
el 1870, sinó també que era al lloc dit
dels Caputxins Vells, amb referència
a l’antic convent creat el 1578 i traslladat el 1718 a Barcelona, a l’actual plaça Reial. Una altra mostra interessant és el comentari del carrer
de Puigmartí, on el 1835 Francesc
Puigmartí va construir una fàbrica
tèxtil, el Vapor Puigmartí, representativa de la primera industrialització
a Gràcia.
Aquesta obra es circumscriu al terme actual del districte de Gràcia, que
inclou els barris anomenats ara oficialment de Vallcarca–Penitents (és
a dir, més correctament dit de Vallcarca i els Penitents) i del Carmel,
on trobem també noms tradicionals,
com el del carrer de Maduixer, pres
del de l’antic torrent, o el carrer de la
Farigola, pres del nom de l’antic torrent i hostal.

Cal assenyalar també que en els
articles respectius, a més del nom
actual, s’hi indiquen els canvis de
denominació que han tingut la majoria dels carrers al llarg de la seva
història i la data de totes les dedicacions; aquesta informació es troba
en l’“Índex de carrers”, que comprèn
tant el dels noms actuals com el de
l’evolució històrica dels noms.
Serveixin aquestes línies per a
mostrar l’interès d’aquesta obra modèlica, sens dubte una de les més importants dedicades tostemps a Gràcia, i felicitar tant l’autor com els graciencs interessats per la seva història
i la seva toponímia.
Esperem que sigui un estímul per
a noves recerques.  Josep Moran i
Ocerinjauregui

ocupa un 2% del terme. El municipi
té una extensió de 8,6 km2, el nucli
és a 562 m d’altura i no té pedanies.
La principal via de comunicació és la
carretera comarcal 241c.
El treball que ressenyem és el recull de l’antroponímia i la toponímia
del terme municipal de Rocafort de
Queralt. En total es presenten gairebé uns 800 noms de lloc (noms de
vies urbanes, camins, partides de
terme, muntanyes, pallisses, fonts,
gorgues…) i de persona recollits en
enquestes orals a pagesos i caçadors
del poble i en fonts documentals dipositades a l’Arxiu Comarcal de la
Conca de Barberà, situat a Montblanc; l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
la ciutat de Tarragona, i l’Arxiu Històric de Tarragona. Del primer arxiu,
cal que en destaquem els diversos
capbreus extractats per anotar topònims dels segles XVII i XVIII, molts
dels quals han perdurat fins avui: les
Rovires o les Planes. Del segon, en
sobresurt la lectura dels llibres sacramentals (baptismes, matrimonis,
defuncions, confirmacions i compliment pasqual), que són una font
importantíssima per conèixer bona
part de l’antroponímia ja perduda de
Rocafort dels segles XVI, XVII i XVIII,
i, del tercer arxiu, en destacarem la
consulta dels llibres d’amillaraments,
Moisés Selfa Sastre, Antroponímia que presenten errors de transcripi toponímia del terme municipal de Ro- ció dels topònims, però que són una
cafort de Queralt. Valls: Ajuntament font imprescindible per conèixer el
de Rocafort de Queralt / Cossetània trànsit de la toponímia del terme de
Edicions, 2010, 113 p.
l’època moderna a la contemporània.
Una part molt notable del llibre
Rocafort de Queralt és un municipi ressenyat és el recull dels renoms i
situat al nord-est de la comarca de cases del poble, com cal Claret, o de
la Conca de Barberà. Constitueix la renoms que han donat nom a altres
separació física entre la Conca estric- indrets municipals significatius, com
ta i la zona de la Baixa Segarra. És el portal de Bonet.
un municipi bàsicament agrícola. Els
El llibre està ben iŀustrat, amb foconreus principals són els cereals, la tografies del mateix autor que mosvinya i els ametllers. El regadiu, que tren alguns dels llocs esmentats: la
aprofita les aigües del riu de Vallverd, font de la Roca o el portal del Bonet.
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Només ens queda felicitar-nos per
la publicació d’aquesta monografia,
que s’uneix a les ja publicades sobre noms de lloc i de persona d’altres termes de la Conca de Barberà,
i agrair a l’Ajuntament de Rocafort
l’esforç econòmic que ha fet possible
una publicació ben acurada. Valentí
Gual

Ferran Jové Hortoneda, Onomàstica del terme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Pròleg de Carles
Maristany i Tió. Treballs de l’Oficina
d’Onomàstica 23. Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans, 2013, 661 p.
Es fa difícil imaginar un país sense
determinades estructures culturals
i científiques, dotades econòmicament i amb personal investigador que les mantingui activades de
manera permanent. El suport més
estable i amb projecció és sempre
el coneixement. Des que l’any 1980
Enric Moreu-Rey creà la Societat
d’Onomàstica, homologada amb
institucions i organismes similars
del món acadèmic europeu, s’ha nodrit del treball investigador de professionals i amateurs onomasiòlegs,
sempre ad maiorem Dei gloriam; pel
que fa al manteniment econòmic,
les ajudes rebudes per part d’institucions i organismes han estat més
simbòliques que suficients o dignes,
una circumstància que ha dut l’as-

sociació a la indigència actual. Així,
crida l’atenció —però no sorprèn,
tanmateix— com l’estructura sòlida
del país es manté a la base, amb investigadors que creuen i treballen en
el teixit d’una xarxa que inclogui tota
la geografia, des del món local fins a
una connexió amb l’àmbit universal.
En aquest sentit segueix viva aquella
tradició local que, des del segle xix,
ha mostrat interès pel món cultural, inicialment a cura de capellans i
erudits, amb formació i fonts documentals a la mà i, amb posterioritat,
amb l’aparició dels ateneus, instituts,
centres d’estudis i universitats i, finalment, amb la incorporació de les
noves fornades d’investigadors que
sorgien de les aules universitàries.
La producció científica de la Societat d’Onomàstica i la seva contribució al desvetllament de l’interès pel
patrimoni de la llengua són inqüestionables, amb trobades i coŀoquis
de toponomàstica que s’han celebrat
recorrent tots els àmbits dels territoris de parla catalana i amb milers
de pàgines d’articles i estudis publicats en el seu butlletí interior, nascut igualment l’any 1980. Ara, però,
l’entitat trontolla i, com Gaziel quan
opinava sobre la desaparició de la
Mancomunitat de Catalunya, caldria
preguntar-se què ocorreria si això
passés en altres indrets. De ben segur que no restaríem en el silenci i
en la indiferència que caracteritza la
política cultural del país.
Això ve a tomb pel gasiu suport
institucional que la Societat d’Onomàstica rep en el propi país, alhora que, paradoxalment, un notable
nombre d’investigadors segueix
treballant i culminant obres d’història local —però no estrictament local—, espesseint una xarxa nacional
de coneixement i de ciència exemplars. L’obra que ens plau ressenyar,
Onomàstica del terme de Vandellòs i
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l’Hospitalet de l’Infant, de Ferran Jové
Hortoneda, n’és un bon model a destacar. Afortunadament, no l’únic, si
atenem al continuat degoteig d’obres
d’aquestes característiques que sorgeixen del món editorial català.
Ferran Jové Hortoneda és, efectivament, un dels molts i generosos
investigadors que té el país que treballen per estima a la ciència i al coneixement, conscients que aquestes
són les úniques taules de salvació i
desenvolupament que tenim, tant
personalment com coŀectiva. Tota
la resta és mala política.
En l’aval de Ferran Jové es troben
llibres d’onomàstica —les Borges
del Camp (1981), Riudecols i els seus
agregats, les Irles i les Voltes (1990–
1991) i Mont-roig del Camp (1999)—,
d’història i biografia —Maties de
Vall i Llaberia, mariscal del camp
carlí (2003)— i de geografia —guia
de les Borges del Camp (1983)—, a
banda d’una gran quantitat d’articles
d’història i cultura dispersos en revistes i obres coŀectives i d’una activitat social comarcal en referència
i vinculació als interessos del país.
I ara Ferran Jové ens ofereix aquesta obra ingent, ben documentada i
explicada, d’un dels termes municipals més grans del territori —101,98
km2—, complex —amb els llocs de
l’Hospitalet de l’Infant, Masboquera,
Masriudoms, Castelló, Gavadà, Remullà, Fatxes, Masvalentí i l’Almadrava— i ric des del punt de vista onomàstic —4.100 registres d’entrada,
bona part documentats.
L’obra segueix l’esquema clàssic
d’aquest tipus d’inventaris, precedits
per una informació força completa
de la seva geografia física i humana,
d’una explicació dels sectors productius en el decurs de la història i de
referències als talassònims i a la meteorologia, i una introducció lingüística, en aquest cas a cura del doctor
10

Ressenyes
Pere Navarro. La base de l’estudi és
l’enquesta oral i la documentació,
que comprèn des d’un primer document de 1275 fins a l’any 1945, tot
això complementat amb una bibliografia bàsica adient i suficient.
Tots els noms registrats en l’obra
tenen un valor o altre —ja sigui lingüístic com cultural, econòmic, religiós o social—; ara bé, no adquireixen el seu major interès històric fins
que s’apleguen en camps temàtics,
tant des del punt de vista local com
de la història de la llengua en general. Tant és així que el desglossament
dels noms referits a la fauna, per
exemple, ens fixa el mapa del seu
bestiari, actual o antic, exactament
igual com la flora, els oficis, els usos
agrícoles o la utilització i influència
de l’aigua en la vida de les persones
o en el conreu de la terra.
En la fauna pensem en determinats noms comuns que perden presència en la parla de la gent, com és
galàpet, agaús, toixó o tabanc, per
citar-ne quatre exemples, segurament arrossegats per llenguatges
estàndards i per un allunyament cada vegada més profund entre societat i naturalesa. Pel que fa a la flora, noms com timó, xalapa, mallola o
gatell s’esfumen del parlar nostre de
cada dia. El cocó, l’aiguadolç, l’ullal o
la salada són noms que recorden la
vida de l’aigua, en terra o mar. Ofi-

cis ja desapareguts de la vida laboral
dels habitants perviuen concentrats
en una paraula: vidrier, xollador, pinxo… Pel que fa a l’antroponímia, determinats cognoms adverteixen de
la seva procedència: Aguirre, Maimó,
Navarro…
La làpida mortuòria d’alguns
d’aquests noms és la persistència
del topònim, que la gent esmenta sovint sense saber ja què vol dir —un
exemple aclaridor respecte a això podria ser el sobrenom Iaio vell—, igual
com succeeix en determinats llocs
on es parla de barranc del Torrent…
Certs noms atrauen de manera especial per la seva vinculació amb el
món medieval i la restauració cristiana de la diòcesi tarraconense, com
és el barranc de la Porrassa, que Ferran Jové documenta en el segle xix,
un topònim que trobem, per primera vegada, en la crònica de Ramon
Muntaner. Hi ha un altre topònim, la
Batalla —s. xiii—, que no se sap si
tindria a veure amb els mateixos fets
que els del coll de la Batalla, de les
muntanyes de Prades, delatores, pel
que sembla, de l’enfrontament entre cristians i sarraïns en la retirada
d’aquests cap al seu darrer refugi, al
castell de Siurana, en el segle xii.
Altres noms esdevenen estranys,
enigmàtics o arcaics per a nosaltres, com són el nom de la partida
de terra Ruït o Roït, el mot Marranxer,

l’Almud o roca del Pa, les roques de les
Aliomes, la mola d’Asturs (Astors?), el
Firell, la Xanca, la Gornata…
Però encara hi ha dos elements
més d’aquesta obra que ens agradaria destacar com a valors globals. Un
és l’interès que tenen aquests materials posats en el mapa general de la
lingüística, a partir del qual es poden
establir connexions, relacions i traços d’evolució. Podem citar exemples com el joc de la pilota i el pinxo
—l’encarregat del negoci—; la religiositat i l’expansió d’advocacions i
conceptes cristians; les pletes, les saleres i les carrerades vinculades a les
rutes de la transhumància ramadera;
els forns de calç, els vidriers i la construcció de determinades èpoques;
les olles d’aiguardent que recorden
petites indústries que contribueixen
a l’expansió comercial de Catalunya
en el segle xviii…
I un segon element a destacar
d’aquesta obra i de qualsevol altra
similar és haver sabut posar els materials onomàstics a peu d’obra dels
filòlegs i lingüistes, com pretenia i
va fer el mestre Ramon Amigó, nets
d’adherències i sense pretensions
etimològiques. Ferran Jové és, en
aquest sentit, un alumne avantatjat
i exemple, fins i tot, de saber caminar per davant de les institucions
del país de manera segura i permanent. eugeni perea

La propera jornada de la Societat d’Onomàstica
es durà a terme a Móra d’Ebre i a Ascó
els dies 17 i 18 d’octubre de 2015.
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A l’entorn
del canvi de nom
Jaume Riera i Sans
Els recercadors de genealogies, segons tinc comprovat,
solen posar un excés de confiança en la identitat dels
noms que troben en els documents. Els convé que els
personatges coetanis que apareixen amb els mateixos
noms corresponguin a una sola persona i, encara més,
que els cognoms s’hagin reproduït amb continuïtat generacional. Descarten massa sovint que la línia genealògica
que intenten d’establir sofrís mutacions.
Durant els segles medievals, els canvis de cognom foren freqüents, molt més que els genealogistes no pensen.
Dins de l’alta noblesa, n’hi ha de ben documentats, encara que no gaire coneguts. Alfons d’Aragó, duc de Sogorb i
comte d’Empúries, l’any 1516 fou obligat pel seu sogre, el
duc de Cardona, a mudar el cognom i les armes propis, i a
adoptar els de Cardona. Juan de Zúñiga, casat amb Estefania de Requesens, hagué de consentir que el seu fill Lluís portés el cognom i les armes de Requesens. Berenguer
de Relat, durant molts anys tresorer de la reina Elionor
de Sicília, i després mestre racional de la cort, quan concertà el matrimoni de la seva filla Isabel amb Gispert de
Guimerà, i de la seva filla Constança amb Pere de Ferriol,
obligà tots dos gendres a mudar el nom i el cognom en
Berenguer de Relat, que eren els seus. Pere de Benviure,
secretari dels reis Joan i Martí, després de ser ennoblit
i casar-se amb la noble Constança d’Anglesola, mudà el
seu nom pel de Pere Ramon d’Anglesola. Penso que quedarem tots molt sorpresos el dia que l’estudiós més entès en llinatges sonors de Catalunya publiqui una relació
exhaustiva de variacions en els seus cognoms.
Des de la implantació del Registre Civil per als nascuts
a partir del primer de gener de 1870, la qüestió dels noms
personals està regulada. Reglaments i costums permeten
controlar la successió dels cognoms amb un cert marge
de fiabilitat. Els manuals de genealogia, tanmateix, solen
passar per alt que, anteriorment a 1870, no existia cap
llei reguladora dels noms personals, i el costum no constrenyia a fer-ne un ús invariable. Enduts per un optimisme gratuït, els manuals no informen clarament que, a la
baixa edat mitjana, tant el nom de fonts com el cognom

es canviaven a discreció dels interessats, més sovint que
no voldríem.
Amb motiu o sense motiu. Sabem que els esclaus de
nacions estrangeres, quan es batejaven, canviaven el prenom pràcticament sempre, i que els jueus, en prendre el
baptisme, canviaven el prenom en un 100%, i el cognom
en un 99%. Sabem, també, que a les zones rurals, els homes que entraven en un mas per casar-se amb la pubilla
solien deixar el seu cognom i prendre el del mas, però la
manca de documentació seriada no permet determinar
en quina proporció ho devien fer.
La proporció general d’homes i dones que mudaven
voluntàriament el nom restarà per sempre desconeguda, i encara més, és clar, els motius que els hi mogueren.
L’àpoca d’una almoina a la caritat comuna de la vila de
Camprodon, per exemple, de l’any 1391, ens assabenta
que un home de Llanars, que era designat com a Pere
de Mitjavila mentre residia a la parròquia de Sant Martí
d’Acàcia, ara de poc, quan vivia a Llanars, havia mudat el
nom en Pere de Veseganya, i la seva darrera muller, que
es deia Ermessenda, havia passat a dir-se Esclarmunda.1
Ho sabem perquè el document ho diu, però l’ocasió dels
canvis no es deixa endevinar.
Seria erroni deduir-ne, d’aquestes variacions, que la
fluctuació dels noms era general. El nom de cadascú estava determinat i fixat per l’ús, des de la infantesa. El que
succeïa era que, no existint enlloc un registre oficial de
noms, no hi havia problemes legals per mudar-los. L’any
1390, el rei Joan I acusava recepció al batlle d’una localitat indeterminada, d’haver detingut “en Ramon Ferrer,
qui solia ésser procurador fiscal”. El rei li ordenava tra«Recognosco vobis, Margarite, uxori Bernardi Mercaderii, parrochie de Lanars, filie Petri de Vezeganya quondam, parrochie de
Lenars, qui olim fuit parrochie Sancti Martini de Aquacia, et tunc
vocabatur Petrus de Mediavilla, quod solvistis michi […] centum
solidos […] quos Ermessendis, ultima uxor dicti Petri de Mediavilla quondam, nunc vocata Sclarmonda, […] dedit amore Deí dicte
caritati» (ACA, Monacals d’Hisenda, vol. 864, f. 80v, Camprodon,
28 set. 1391).
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metre’l pres a la cort, i li advertia que “jatsia lo dit hom
se faça dir Ramon Ferrer, ell ha nom Arnau Ferrer”.2 La diferència entre aquella època i la nostra, en la qüestió dels
noms personals, no era que fossin fluctuants, sinó que
la frontera entre “dir-se” i “fer-se dir” era esborradissa.
La intenció de l’escrit present és donar a conèixer i comentar uns quants exemples medievals de canvi de nom
per iniciativa dels seus usuaris, sense que s’hi trobessin
induïts per motius previsibles. Tots els casos tenen en comú que els interessats feren recurs a la cancelleria reial
soŀicitant, de vegades, l’autorització per mudar els seus
noms i, de vegades, la seva ratificació, a fi de disposar
d’un document acreditatiu del canvi. Tots els soŀicitants
són mascles. La majoria són notaris, que per la seva funció pública necessitaven acreditar el canvi de nom que
desitjaven, però també n’hi ha de simples particulars. El
fet mateix de documentar voluntats de mudar el nom
propi ja presenta prou interès, però la varietat de motius
que s’hi expressen en presenten molts d’afegits, sobretot aquells qui manifesten disconformitat amb el nom o
cognom que fins aleshores havien portat.
Ja fa molts anys, en un breu treball escrit en coŀaboració, vaig tenir ocasió de publicar l’autorització donada
pel rei Joan I al canvi de nom de dos notaris de Barcelona.3 Pere des Pou havia obtingut carta de notaria amb
aquest nom, que era el seu. Adduint l’inconvenient que
a la ciutat de Barcelona hi havia altres notaris amb el mateix nom, i sorgien dubtes sobre la identitat de qui havia
autoritzat les escriptures públiques, soŀicità, i obtingué,
de mudar el seu prenom en Pere Joan, de manera que
pogués dir-se i firmar, d’aleshores endavant, Pere Joan
des Pou, i diferenciar-se dels altres notaris que deia que
hi havia a la ciutat.4
El segon cas de canvi de nom autoritzat per Joan I és
més curiós i intrigant. Guillem Pere havia obtingut carta
de notaria, en temps de Pere III, amb aquests nom i cognom. Després d’alguns anys d’exercici, manifestà que al
temps d’obtenir la carta de notaria, per evitar uns deterACA, Canc., reg. 1959, f. 120v–121r (Barcelona, 19 set. 1390).
Maria Teresa Ferrer i Mallol i Jaume Riera i Sans, “Misceŀània
de documents per a la història del notariat als estats de la Corona
catalano-aragonesa”, Estudios históricos y documentos de los Archivos de Protocolos 4 (1974): 429–445.
4
«Cum in dicta civitate sint aliqui vobis nomine et officio consimiles, et multociens vertatur in dubium in instrumentis et scripturis
publicis per vos et ipsos confectis an sint clausa per vos seu per
dictos vobis nomine et officio consimiles» (ACA, Canc., reg. 1898, f.
189v–190r, Saragossa, 1 març 1391; publicat a Ferrer & Riera, «Misceŀània…», 441–442).
2

3

minats perills que no expressava, havia callat el seu cognom veritable, que era Perull. Desapareguts els riscos que
deia que aleshores l’amenaçaven, soŀicità a la cancelleria
de Joan I la restitució del nom i cognom que deia ser els
correctes: Guillem Pere Perull.5 No s’acaba de comprendre,
certament, que un dipositari de la fe pública, com són
els notaris, no fos reconvingut per haver fingit un cognom impropi quan soŀicità la carta de notaria, i hagués
autoritzat contractes amb un nom, si no fals, almenys
incomplet. El fet és, però, que el motiu adduït fou considerat de causa major, i la petició, admesa i concedida.
Recerques posteriors m’han permès localitzar tres
documents més de canvi de nom en notaris, igualment
exemplars i curiosos en els motius que aŀegaren per haver-ho fet.
Domingo Tornero, veí de Vilanova de Sixena, havia obtingut carta de notaria el 9 de juny de 1349. Sense intenció fraudulenta, mogut per una devoció particular a sant
Pere apòstol, havia mudat el seu nom de fonts en el de
Pedro, que s’esqueia ser el mateix del seu pare. Conscient
de la dificultat d’identificar el prenom Pedro amb el Domingo que usava d’antuvi en els documents públics que
havia autoritzat, l’any 1357 soŀicità a la cancelleria reial
que es consideressin vàlides les escriptures que havia
clos amb el prenom Domingo, i les que autoritzaria en el
futur amb el de Pedro. La cancelleria reial considerà que
la devoció era un motiu suficient i conforme a dret (juri
consona), i accedí a la petició.6
«Dudum ex certis causis vestre persone periculum evitantibus,
cognomen vestrum totaliter relinquistis in obtentu carte notarie
[…], predictum vestrum cognomen tacuisse, et in subscriptione
seu clausura instrumentorum publicorum que ut notarius recepistis et in mundum redigistis, de dicto vestro cognomine mencionem aliquam non fecisse; nuncque, cessantibus causis propter
quas dictum vestrum cognomen reliqueratis, velle cognomen ipsum assumere» (ACA, Canc., reg. 1901, f. 174v, Barcelona, 11 març
1392; publicat a Ferrer & Riera, «Misceŀània…», 442–443.
6
«Dudum te, Petrum Tornero, vicinum Ville nove de Xexena, in
notarium generalem in regno Aragonum creavimus sub nomine
Dominici Tornero quo tunc temporis a fontis babtismate vocabaris
[…], et devocione nunc ductus ad beatum Petrum apostolum, et
alias quia pater tuus Petrus nomine vocabatur, mutando nomen,
omni fraude et dolo semotis, Petrum te facias evocari, timeasque
verisimiliter pretextu mutacionis nominis contractus per te receptos sub nomine Dominici posse faciliter inpugnari, et inposterum te, vigore predicte creacionis, non posse recipere contractus
aliquos quoquomodo, et alias tibi et contrahentibus in posse tuo
iminere pericula infinita […], tenore presentis, dictam nominis mutacionem ratam habentes, te Dominicum vocatum tunc, et Petrum
nunc, in notariatus regni nostri Aragonum generalis officio confirmamus» (ACA, Canc., reg. 901, f. 146r-v, Cariñena, 18 ag. 1357).
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El quart cas de canvi de nom en un notari no és menys
curiós i expressiu de la facilitat amb què es podia fer i
es feia. Pere Bet, fill de Pere Bet, de Besalú, obtingué
carta de notaria amb el cognom Lloreda, que era el de la
seva mare. Diu que li agradava més que el patern. El seu
pare ho prengué molt malament, perquè no hi havia raó
per què hagués preferit el cognom de la mare. Per complaure’l, Pere Bet començà a autoritzar actes, escriptures i testaments amb el cognom patern, de manera que
complicà encara més les coses, perquè no podia usar un
cognom diferent d’aquell amb què havia obtingut la carta
de notaria. Penedit, Pere Bet soŀicità a la reial cancelleria
una remissió dels delictes punibles comesos, i la llicència
per continuar usant el cognom patern. La cancelleria del
rei Pere III accedí a totes dues coses, expressant-hi motivacions addicionals, com eren la seva bona fama, que excloïa una intenció de frau, i el fet que no s’havia presentat
cap queixa ni denúncia contra l’interessat, per aquesta
raó ni per cap altra. Amb tot, deia accedir a la petició en
virtut de la plenitud de potestat reial.7
El darrer cas de canvi de nom en un notari és, segurament, el més interessant de tots els que hem vist fins
ara, perquè incideix en la valoració social dels cognoms,
que escapa a una estimació objectiva. Miquel Arbúcies,
oriünd de Gandia, obtingué carta de notaria el 9 de maig
de 1382. L’any següent, manifestant que el cognom Arbúcies sonava malament al regne de València i feia riure,
soŀicità a la reial cancelleria que pogués mudar-lo en Vives, que era el del seu avi matern, tant als actes on intervenia en qualitat de notari, com als que ho faria com
a persona privada. Sense entrar a examinar la realitat
del motiu aŀegat, la súplica fou admesa i concedida, tot
i que s’expressà només que es feia per gràcia especial.8
Posant-hi malícia, podríem sospitar que la derisió que
el notari natural de Gandia deia que el cognom Arbúcies
provocava era una excusa per adquirir el cognom de l’avi
«In carta generalis notarie per nos vobis concesse fecistis vos
nominari Petrum Loreda, sumendo cognomen matris vestre ex
quo de ipso magis quam de cognomine dicti patris vestri contentabamini. Attamen, quia ex hoc jamdictus pater vester habuit vos
odio, cum nulla subesset racionabilis causa ob quam eius cognomen relinquere et cognomen matris vestre assumere deberetis,
vos, volendo inde ipsi patri vestro complacere et errorem vestrum
huiusmodi corrigere […], nominastis ac nominatis vos indiferenter
Petrum Bet, nulla inde a nobis licencia, ut decuisset, petita seu obtenta» (ACA, Canc., reg. 752, f. 127v–128r, Barcelona, 26 set. 1370).
8
«Cognomen ipsum vestrum de Arbucies in regno Valencie, ubi
vos dictum officium exercetis, habeatur amodo in derisum, et
obsonum reputatur» (ACA, Canc., reg. 941, f. 173v–174r, Montsó, 3
jul. 1383).
7

matern i, amb ell, drets preferents sobre l’herència. A sis
segles de distància, però, no estem en bones condicions
per determinar la certesa de la sospita, ni la veracitat
de reacció hilarant que el cognom Arbúcies provocava en
aquella encontrada meridional, segons expressava el mateix interessat.
Els canvis de noms exemplificats en els documents
precedents, que són de notaris, permeten fer-hi dues observacions complementàries. Per l’un cantó, cal remarcar
que ens consten documentalment perquè la mutació del
seu nom estava regulada pel dret. El nom i el cognom
dels notaris servien de referent per a actes públics que
transcendien la seva personalitat, i és per això que la seva mutació requeria la redacció del document acreditatiu,
abans o després de la mutació. Per l’altre cantó, convé
igualment remarcar la facilitat amb què els individus mudaven el nom, veient que gosaven fer-ho fins alguns que
hi estaven impedits per traves legals.
També es donava el cas de simples particulars que soŀicitaven la sanció oficial acreditativa del canvi de nom que
desitjaven. En podem presentar dos.
El primer cas, de l’any 1375, procedeix de l’interès de
l’individu perquè es determinés judicialment la propietat
del cognom que usava i deia que li corresponia. L’home
no podia ni volia amagar que era fill d’una esclava de
Bernat Dusai, ja difunt, de nom Maria. Exposava que era
públic i notori que havia estat engendrat per Bernat Dusai, ciutadà de Barcelona, propietari de l’esclava, però
com que el seu pare, per vergonya, no el volia reconèixer,
per respecte a ell, prengué el cognom Nadal. Exposava,
també, que, un cop mort Bernat Dusai, el rei Pere l’havia
autoritzat a mudar el cognom Nadal en Dusai, i que des
d’aleshores era conegut com a Bartomeu Dusai. Succeïa,
però, que alguns amics i coneixents de Bernat Dusai es
resistien a admetre-li el cognom, atenent el comportament que el difunt havia tingut envers ell, i el fet mateix
que ell havia usat el cognom Nadal tant en vida com després de la mort del seu pare. Soŀicitava, per tant, que
el rei ordenés dreçar una informació o enquesta en regla, a través de testimonis fidedignes, per determinar la
realitat de la seva filiació i poder usar el cognom Dusai
sense suscitar reticències. La cancelleria reial admeté la
demanda, i encarregà a Ramon Ballester, llicenciat en
lleis de la ciutat, que instruís la informació. Curiosament,
dinou anys més tard, la informació encara no havia estat
presa, i calgué renovar la comissió a un altre jurista.9
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El darrer cas, ja dins el segle xv, documenta la voluntat
de canvi de cognom novament per rebuig del propi, com
l’anterior d’Arbúcies. La soŀicitud fou presentada a la cancelleria de la reina Joana Enríquez, lloctinent reial, l’any
1462, per sis fills de Guillem Boig, de Llagostera, que havia
entrat al mas Coral, de Caldes de Malavella, pel seu matrimoni amb Francina, senyora útil i propietària del mas.
Els fills de Guillem Boig, alguns encara adolescents,
exposaven a la reina Joana que el cognom Boig era lleig
(turpe), perquè en el parlar comú de les encontrades de
Girona significava ‘estúpid o babau’ (stultus seu fatuus),
i soŀicitaven poder mudar-lo en el de Coral, que era el
cognom matern. La reina Joana tingué per bé accedir a
la petició, i els concedí, a ells com a fills de Guillem i
Francina, i als seus descendents, que poguessin prendre
el cognom Coral de la mare, deixant el patern; motivava
la seva concessió amb un parell de consideracions que
presten al document un interès sobrepujat.
La reina manifestava, en primer lloc, que importa molt
a tothom gaudir d’un bon nom, tal com sancionà el moralista Sèneca, amonestant que els homes havien de procurar-se un bell nom, encara que costés un preu molt elevat: “Nomina pulcra hominibus imponi debere, eciam si
magno precio emerentur.” I declarava, després, que és lícit a tothom mudar el seu cognom, especialment quan es
fa sense frau ni lesió de ningú. Principi operatiu, aquest
darrer, que els manuals de genealogia obliden recordar.
L’interès del document és encara més gran quan descobrim, inesperadament, que documenta el mot boig, avui
tan comú al Principat, molt abans del que se sospitava.
El Diccionari etimològic i complementari de Joan Coromines reporta el primer ús del mot, en el sentit actual, al
segle xvii.
Per totes aquests raons, he cregut útil donar la transcripció íntegra del document, que segueix a continuació.10

Bernardi Dusay quondam, civis Barchinone, et cuiusdam serve
ipsius quondam Bernardi vocate Maria, et per consequens ex
provisione nostra faciat se cognominari et cognominetur suo vero
et proprio cognomine Dusay, quia tamen, dicto patre suo vivente,
qui rubore verecundie Bartholomeum ipsum negabat suum esse
filium, idem Bartholomeus, timore et amore dicti patris sui, ut
inde sue complaceret voluntati, et etiam ex post, fecit se cognominari cognomine de Nadal, nonnulli consanguinei et amici dicti
quondam Bernardi dicunt et se jactant, predictis de causis et aliis,
eundem Bartholomeum dicti quondam Bernardi filium non fuisse»
(ACA, Canc., reg. 1860, f. 126r-v, Lleida, 26 març 1375; inserta en el
traspàs de la comissió a Pere de Rajadell, llicenciat en decrets, feta
per Joan I dinou anys més tard, a València, 21 gen. 1394).
10
ACA, Canc., reg. 3499, f. 124v, Girona, 4 maig 1462.
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Girona, 4 de maig 1462.
La reina Joana, lloctinent reial, concedeix als fills de
Guillem Boig, de Llagostera, casat amb Francina Coral,
del mas Coral de Caldes de Malavella, que puguin mudar
el cognom patern en el matern, tant ells com els seus
descendents, atenent l’inconvenient del significat del
nom boig.
Nos Johanna et cª. Comperto siquidem Guillermum
Boig, parrochie de Lacustaria, gerundesis diocesis,
mansum Coral parrochie Calidarum de Malaveteri
causa nubciarum dudum intrasse, cum Francina,
domina utili et proprietaria eiusdem mansi Coral,
matrimonium contrahendo, et conjuges eosdem
tempore successivo amplam prolem, per Dei gratiam hodie eciam stantem, videlicet sex filios, circa
ipsorum arcium et officiorum exercicia vacantes, ex
dicto matrimonio procreasse; verum cum ipsorum
appellativum nomen, videlicet Boig, turpem, ut puta stulti seu fatui hominis, in partibus quammaxime
Gerunde ex quadam loquendi consuetudine habeat
significacionem, et cuiuslibet intersit de boni et
obtimi nominis imposicione, juxta Senece moralissimi oraculum inquientis nomina pulcra hominibus
imponi debere, eciam si magno precio emerentur;
et quamvis cuilibet suum, quammaxime appellativum, liceat nomen inmutare, presertim absque
cuiusquam fraude seu lesione; eapropter excellencie nostre pro parte vestri, filiorum dicti Guillermi
Boig, quorum aliqui in adolocenti etate constituti
existunt, fuit humiliter supplicatum ut, dimisso
dicto turpi nomine de Boig, quod ex more patrie
et alias sinistre significacionis seu importancie, ut
predicitur, existit, cognomen de Coral eorum matri
originarie competens, decentis et melioris significacionis seu importancie, libere et licite assumere valeant. Nos vero, excogitantes quod juste petentibus
non est denegandus assenssus, habitaque de premisis informacione sumaria, de quibus nobis liquet
aperte, volentes vestris affectibus facilem prebere11
a nostre harum contextu, vobis omnibus et singulis
filiis legittimis et naturalibus dicti Guillermi Boig,
constante matrimonio ipsius et Francine predicte
ex ipsis comuniter procreatis, ex ipsaque Francina
gnatis, vestreque successive posteritati, licenciam
et facultatem plenariam concedimus, indulgemus
et elargimur ut a cetero vos et eos de posteritate
11

Falten alguns mots que completin la frase.
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vestra et recta linea descendentes cognomen de Coral ex materna linea vobis concessa cognominare et
denominari facere per quos volueritis in actis et negociis publicis et privatis, libere et licite ac impune,
quandocumque et quocienscumque, valeatis, imposicione dicti prioris cognominis de Boig nullatenus
obsistente; mandantes igitur per presentes gerentivices generalis gubernatoris in Cathalonie principatu, ceterisque universis et singulis officialibus infra
principatum eumdem quomodolibet constitutis,
presentibus et futuris, ac locatenentibus eorundem,
quatenus licenciam nostram huiusmodi aliaque precontenta vobis et posteris vestris teneant firmiter

et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, et non contrafaciant vel
veniant, aut aliquem contrafacere vel venire sinant
racione aliqua sive causa. In cuius rei testimonium
presentes vobis fieri jussimus, regio comuni sigillo
atergo munitas, datas Gerunde die quarto mensis
madii anno a nativitate Domini m cccc lxiiº. La Reyna. Franciscus Marquilles vicecancellarius.
Domina Regina tutrix mandavit michi Anthonio Boneti, signata eciam per vicecancellarium, et visa per
Geraldum Oliverii, thesaurarium, et Batholomeum
Serra, pro advocato fiscali, mandata jam ordinata.
Probata.

Ni un topònim sense recollir,
ni un topònim sense estudiar
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Toponímia preromana
del Lluçanès
Rossend Rovira i Morgado

1 Introducció
És sabut que una part ni molt menys insubstancial de
l’actual toponímia i hidronímia de les terres que en el seu
dia van configurar l’anomenada Catalunya Vella evidencia
un clar origen preromà (Coromines 1989–1997; Bolòs &
Hurtado 2001; Adroer et al. 2003; García Alonso 2004:
235 i ss.), però poques zones concentren un percentatge tan elevat com la comarca d’Osona i els territoris limítrofs.1 Àrea intensament transitada i fidelitzada pels
cartaginesos d’Anníbal des de l’any 218 aC (Livi 1935: 257)
i sotmesa amb rapidesa però amb desconfiança a l’hegemonia romana per Gneu Corneli Escipió un any després
(Livi), l’antiga Ausetània tenia una població indígena que
disposava tant d’unes institucions sociopolítiques i econòmiques complexes com d’uns patrons d’assentament
territorial jerarquitzats que difícilment podien ésser aculturats d’un dia per l’altre (Rocafiguera 1995: 123–139 i
155–159; Padrós 2009; 2010: 17–18). La romanització de
la plana de Vic i de les muntanyes i altiplans veïns va
mostrar un grau d’intensitat moderada que va arribar
al moment de màxima plenitud vers el s. II dC (Molas et
al. 2008: 722), fet que contrasta clarament amb el major
desenvolupament i dinamisme que tingueren aquelles
societats ubicades a la façana mediterrània i zona prelitoral (Arrayás 2007: 59–63). De manera complementària,
la cristianització, endegada amb la creació del primitiu
bisbat de Vic, a les darreries del s. V o principis del s. VI,
va suposar l’últim impuls d’incorporar plenament aquest
territori de l’interior de la província Tarraconense a les
noves coordenades culturals de la romanitat,2 però la
Cal entendre la pervivència d’aquest substrat preromà en els
termes que va exposar Manuel Sanchis Guarner (1956/1992) i, al
mateix temps, relativitzar la polarització romanització (català
oriental) – arabització (català occidental) que va establir Antoni M.
Badia (1981: 182 i ss.).
2
La primera notícia històrica de què es disposa del bisbat de Vic
és de l’any 516, quan Cinidi, bisbe de l’Ausonitanae civitas, acudeix

naturalesa feble i embrionària que sembla que va mostrar aquest primer procés d’evangelització no va fer més
que perpetuar, al llarg de la tardoantiguitat i l’alta edat
mitjana, un elevat nombre de trets onomàstics preromans que va fer reflexionar amb les següents paraules
Ramon Ordeig i Mata (1982: 339): “El fet és que a finals
del segle IX i al segle X perviuen un bon nombre de topònims que tenen el seu origen en època preromana […]. La
transmissió d’aquests topònims al llarg d’un període de
desorganització política i eclesiàstica [§ 717–879] i que
no ha deixat —perquè no se’n degué produir— documentació escrita només pogué realitzar-se d’una manera:
per via oral.”
El Lluçanès constitueix un escenari privilegiat, on es
poden rastrejar les restes fossilitzades de toponímia preromana a l’abundant documentació administrativa dels
segles IX i X referent a actes de consagració d’esglésies,
contractes de compravenda o de donació de terres i testaments dins del marc del comtat d’Osona. Val a dir que
l’interès científic per la toponímia i l’etimologia de noms
de lloc al Lluçanès és relativament recent. Disposem d’estudis monogràfics com els de Florenci Barniol, el de Pere
Selva (1999) per a Sant Boi de Lluçanès, o el d’Emili Benito i Sayol (2000) per a Sant Bartomeu del Grau, així com
de la ciclòpia i impagable tasca que en els últims anys el
Consorci del Lluçanès ha promogut amb l’elaboració dels
inventaris de patrimoni cultural dels diferents municipis
(figura 1).

1

al IX Concili de Tarragona, celebrat durant el sisè any de regnat de
Teodoric II. Resulta altament probable que les autoritats arquebisbals de Tarragona, en clara complicitat amb la monarquia visigoda
i l’aristocràcia rural, tinguessin interès a introduir l’Església a les
comunitats agràries de l’interior de l’antiga Tarraconense des de finals del segle V o principis del segle VI (Guitart & Bolós 2005: 486).
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a inicis del primer miŀenni aC, durant el bronze final,
amb la infiltració progressiva de grups transpirinencs
de procedència centreeuropea que, de manera genèrica, coneixem amb el nom de pobles dels camps d’urnes
(Blázquez et al. 1997: 20; Gracia & Munilla 2004: 720)
i que parlen una llengua indoeuropea de tipus precelta
(Bosch-Gimpera 1989: 179; Coromines 1989–1997; Villar
2000 i 2002: 57–58).4 Al Lluçanès l’evidència més fefaent
de la presència d’aquestes ètnies nouvingudes o de dinàmiques d’interacció cultural amb el món dels camps
d’urnes la trobem al jaciment de la Balma de Ca n’Heures (Perafita), on es van localitzar materials ceràmics en
Figura 1. Distribució percentual temptativa de la filiació de forma d’urnes bicòniques amb decoració incisa del tipus
toponímia major (noms de pobles i municipis) i menor (masos Mailhac, a base d’acanalats, espines de peix i formes gei viŀes) al Lluçanès (Font: Rossend Rovira)
omètriques, com triangles (Sánchez 1989: 254–255). A
més a més, disposem de dades suplementàries amb caNo obstant això, els vestigis de toponímia preromana no ràcter no agregat que corroboren aquest primigeni proconfiguren un grup compacte i monolític, ja que són l’evi- cés d’indoeuropeïtzació del Lluçanès amb la troballa de
dència del pas de diferents ètnies i grups culturals pel ceràmiques anàlogues sense context datades dels s. IX–
Lluçanès durant els últims moments de la prehistòria. VIII aC, tant al jaciment iberoromà de Puig Ciutat, a Oristà
Seguidament els analitzarem molt breument, tenint en (Verdaguer 2010: 10), com a les rodalies del campanar de
compte les dades arqueològiques i lingüístiques de què Sant Boi de Lluçanès (Beltrán de Heredia 1986: 4; Rovira
disposem actualment.
1991: 126). Al voltant de l’any 650 aC nous fluxos de poblacions indoeuropees arribarien al Lluçanès procedents
dels passos transpirinencs, amb innovacions tecnològi2 Breu síntesi de la protohistòria
ques i estètiques vinculades a la metaŀúrgia del ferro
del Lluçanès (s. X – 218 aC)
i amb aportacions lingüístiques del grup protocelta.5 El
jaciment de Sant Pau de Pinós (Santa Maria de Merlès)
Les evidències arqueològiques certifiquen que el Lluçanès es trobava habitat com a mínim des de finals del ne- Aquitània), seguint tota la serralada dels Pirineus fins a la vall del
olític, a partir de la presència de significatius monuments Segre, i arribaria a les portes del Rosselló.
de caire megalític i sepulcral, com els que trobem als 4 La llengua que parlaren les poblacions que coneixem amb el nom
jaciments de la Font Guillera (Prats de Lluçanès), Pinós de cultura arqueològica dels camps d’urnes és reconeguda amb
el nom de sorotàptic per Joan Coromines. Es tracta d’una llengua
(Santa Maria de Merlès), Costes del Vilar (Sant Bartomeu
indoeuropea en estadi precelta que mostra profundes —però
del Grau) i la troballa descontextualitzada de restes de poc compreses— afinitats lèxiques i sintàctiques amb el ligur i
ceràmica i de peces d’un collaret de pedra semipreciosa l’iŀiri. La seva contribució al substrat del català seria bàsicament
a les rodalies de Sant Feliu Sasserra (Cortès & Serra 1996: fonètica, amb la palatalització de la l inicial en el so [ʎ ].
28). De manera addicional, als afores de Sant Boi de Llu- 5 Protocelta és la denominació usual que s’utilitza per parlar de la
çanès s’han localitzat restes de diverses sitges datades koiné lingüística emprada per una sèrie de poblacions de l’Europa
occidental durant la primera edat del ferro (cultura de Hallstatt),
d’aquesta mateixa època (Montañà & Planes 2004: 19).
que progressivament es va anar fragmentant en dialectes al llarg
Desconeixem amb exactitud la importància que tenen de la segona edat del ferro (cultura de La Tène). L’aportació proaquestes comunitats indígenes autòctones respecte als tocèltica al substrat del català és bastant limitada i es concentra
diversos substrats lingüístics d’època preromana, però bàsicament en aspectes lèxics (balma, banya, carro, cervesa, codicaldria relacionar-les amb tota probabilitat amb el grup na, quer…). En l’àmbit toponímic, en resten vestigis en els sufixos
bascoide.3 Aquest panorama tendeix a transformar-se -*dunō (e. gr. Salardú), -*briga (e. gr. Vallabriga), -*akō (e. gr. BurFrancisco Moreno (2005: 22–24) proposa que el domini lingüístic
del protobasc englobaria durant el neolític una àmplia zona que
aniria des de la costa del mar Cantàbric i el golf de Biscaia (antiga

3
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riac), -*arnō (e. gr. Talarn, Montdarn) o -*anō; aquest últim, motiu
de discussió amb posterioritat (Moll 2006: 50). La modalitat de
cèltic que es va arribar a parlar a la meitat oriental de Catalunya
des del s. VII aC mostra clares connexions amb els dialectes gàŀics,
i s’allunya d’altres llengües cèltiques peninsulars, com el celtibèric
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Figura 2. Penetració de les onades de pobles indoeuropeus a la Catalunya central, la seva incidència al Lluçanès i assentaments
protohistòrics més importants en aquesta zona (Font: Rossend Rovira)

podria evidenciar aquest tipus d’interaccions culturals
amb la presència de quantitats considerables de ceràmica amb decoració acanalada de tradició hallstàttica
(Sánchez 1989: 264–265).
Tot i així, al llarg dels darrers segles del primer miŀenni aC assistim a processos de profunda reestructuració
etnolingüística al territori del Lluçanès, deguts en bona
mesura al desenvolupament de la civilització ibèrica i,
de manera paraŀela, a la intrusió de dues potències mediterrànies que influiran de manera decisiva en el futur
d’aquestes poblacions indígenes: cartaginesos i romans.
Des del segle VI aC endavant el Lluçanès s’organitzarà
en una jerarquia d’assentaments en funció del rang de
cadascun d’ells i del nivell d’especialització ocupacional
o agropecuària dels seus habitants (Cortès & Serra 1996:
31–32; Sala 2009: 3–4). Jaciments com Sant Pau de Pinós
o Can Bonells (Santa Maria de Merlès) estarien dedicats
a l’explotació agroramadera o a activitats cinegètiques,
així com el pla de les Monges, el pla de Palau (Santa Maria de Merlès) i Can Generes (Lluçà) serien importants
talaies de control geoestratègic, i grans assentaments
com Puig Ciutat representarien veritables nuclis protourbans (figura 2).
D’altra banda, les fonts escrites clàssiques testimonien
la presència d’una gran complexitat ètnica a la Catalunya
central pels volts de l’any 218 aC. Ausetans, lacetans i
o el lusità, bastant arcaïtzants (Whatmough 1970; García Alonso
2004; Villar & Prósper 2005).

bargusis o bergistans eren els pobles “ibèrics” més importants i, del testimoni de cronistes clàssics com Titus Livi
o Polibi, se n’infereix que alteraven de manera constant
entre ells el joc d’aliances i de solidaritats interètniques
(Fernández 1987: 37 i ss.).6 Així doncs, el Lluçanès —espai
enclavat al bell mig de la zona de frontera entre l’Ausetània, la Bergistània i la Lacetània— tenia, el s. III aC, poblacions de tradició bascoide, ibèrica, cèltica i indoeuropea.

3 Topònims preromans del Lluçanès.
Estudis de casos
Fins ara hem determinat l’existència d’una important toponímia preromana al Lluçanès, que fàcilment podria arLes aliances entre ausetans, lacetans i ilergets, així com les
dinàmiques clientelars amb cartaginesos i romans, van ser investigades per Francisco Rodríguez Adrados (1950: 563–589). Els cicles
que alternaven hostilitats amb integració confederada podrien
reflectir profundes diferències etnolingüístiques heretades de bell
antuvi entre aquests grups culturals. En aquest sentit, és significatiu que els informants indígenes que van donar notícia a autors
clàssics (§ Titus Livi) de l’existència de o bergistans transmetessin
una perspectiva clarament etnocèntrica, ja que els caracteritzen
com un “poble indòmit, salvatge, que parlaven una llengua ininteŀigible i entre els quals abundaven els lladres”. La zona de la vall
mitjana i alta del Llobregat devia ser altament preuada, ja que l’any
195 aC la dura repressió a la qual Cató sotmeté els bergistans (destrucció d’assentaments, reducció a l’esclavitud) va ser aprofitada
pels lacetans per instaŀar-s’hi i ocupar-hi terres.
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ribar al 25%. Aquest fenomen es podria relacionar amb la
romanització superficial que va patir aquest territori des
del segle III aC,7 amb l’escassa incidència de les polítiques
d’evangelització mitjançant la implantació de toponímia
hagiogràfica promogudes pel primitiu bisbat de Vic als
segles VI–VII i, per acabar, amb el manteniment d’un poblament relativament continuat en èpoques de crisi i de
desorganització politicoadministrativa (segle III, invasió
sarraïna del segle VIII…) que hauria fet possible la transmissió oral d’aquest llegat toponímic.
Aquests esdeveniments històrics van fer possible la
pervivència i l’aflorament d’elements onomàstics d’arrel
iberobasca, cèltica i/o indoeuropea en la documentació
del segles IX i X. A continuació, examinarem quatre estudis de casos concrets de topònims majors d’origen preromà al Lluçanès.

Lluçà (ant. LLUSSÀ)8
Població important, la seva transcendència històrica al
llarg de l’edat mitjana i moderna es manifesta en el fet
que la denominació de la comarca natural (Lluçanès)
procedeixi del seu nom. Segons l’anàlisi etimològica que
proporciona Joan Coromines (1989–1997, vol. 5: 103), el
topònim és plenament llatí (< LUCIANUM), format per
l’arrel LUCIUS (‘Luci’) i el sufix locatiu -ANUM. A més a
més, estaria relacionat amb Lussan, nom de lloc bastant
recurrent a les terres occitanes. La traducció proposada
El Lluçanès presenta un evident dèficit de dades arqueològiques referents al període de la romanització (s. III aC – s. II dC) en
comparació amb les veïnes regions del pla de Bages i la plana de
Vic, aspecte que condiciona clarament les reconstruccions historiogràfiques d’aquesta etapa. En un futur pròxim les contribucions científiques del Projecte Arqueològic Lluçanès (Consorci del
Lluçanès / SOT SL) aportaran llum a aquest problema. Únicament
disposem d’evidències molt superficials d’un hàbitat romà de caire
dispers a Santa Eulàlia de Puig-oriol – Lluçà, la Blava, Sant Martí
d’Albars o Sant Pau de Pinós.
8
LLUSSA- és l’arrel toponímica genuïna que apareix en un ampli
ventall de documentació local i regional des del segle X: Acta de
consagració de l’església de Santa Maria de Lluçà, 22.05.905 (§ Lussano), inscripcions epigràfiques dels ossaris del claustre de Santa
Maria de Lluçà dels segle XII (§ Lusano), Arxiu de la Família Sala
(Gwara, 1984 [§ Lussiano]), Marcæ Hispanicæ (1688/1965), de Pere
de Marca (§ montes Lusanenses), Memorial per a la concessió del Privilegi de Lleial Vila i Universitat a Prats de Lluçanès per part de Carles II
del 1680 (§ Lussanès / Luzanès), materials arxivístics datats de 1764
i dipositats a l’Arxiu Històric Municipal de Prats de Lluçanès (§
Llussanés), Lo Llussanès. Excursions a dita comarca (obra de Pelegrí
Casades, 1897). La grafia amb -ç- (Lluçà) no es generalitza fins ben
entrat el segle XX.
7

seria “lloc de Lucius”, a despit que no tenim cap tipus
de dada històrica o epigràfica addicional que justifiqui
l’existència d’aquest antropònim local.9 No obstant això,
l’observació detinguda de la documentació històrica més
antiga de què disposem amb referència a Lluçà podria no
corroborar la hipòtesi etimològica de Coromines. En l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de Lluçà
—datada del dia 22 de maig de 905— es menciona que
Idalguer, bisbe de Vic, “veniens […] in comitatu Ausona,
in castro Luzano” i que va dotar la nova parròquia amb
terres i delmes procedents de Sant Martí d’Albars, que és
“in comitatu Ausona, ad radices castri de Lussano” (Ordeig
i Mata 1999: 111, doc. 63). Quatre anys més tard, es renova la consagració de l’església de Santa Maria d’Olost i,
quan es menciona una sèrie de demarcacions territorials,
s’anota que “ipsam terram et vineas supra riuo de Luzanes”. D’altra banda, en un document publicat procedent
de l’Arxiu Capitular del Bisbat de Vic referent a Sant Boi
de Lluçanès, datat de l’any 992, es realitza una exhaustiva relació geogràfica dels límits d’aquesta parròquia, i
s’aclareix que “at parte oriental in.terminio at Ueltrechano sive at Uris.et de.meridie in.t[er]mine at Gurbi.deocaduo in[ter]mine at Luciano” (ACV, cal. 9, episcopal vol.
1, n. 93: f. 1v–2r.). En aquest cas, apareix la ja coneguda
grafia Luciano.
Així doncs, l’evidència documental de la primera meitat del segle X suggereix el fet que el topònim en qüestió podria procedir d’un lexema *LUS(S)- que no sembla
d’origen llatí, però que és de filiació indoeuropea i que té
paraŀels corroborats en l’àmbit de les llengües cèltiques
insulars (gaèlic escocès, irlandès antic i gaŀès). El significat és ‘herba, planta’ (MacBain 1982: sec. 25).10 D’altra
banda, la partícula locativa -ANUM no és exclusiva del
llatí, ja que es d’origen indoeuropeu (*ɘn) i es troba estretament associada a la flexió nominal en genitiu i/o a
la derivació adjectival (Fortson 2009: 116–117, 123–124).
Mostra una gran representació en les llengües integrants
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Elvis Mallorquí (2006: 105) ha posat un especial èmfasi en relativitzar l’origen llatí (< -ANUM) de certs topònims catalans acabats
en -à, que en origen procedirien d’antropònims a través dels quals
es reconeixeria de manera transgeneracional la propietat patrimonial de certes villae o pagi d’època romana. L’autor argumenta que,
en aquests topònims concrets, s’han de tenir en compte altres
components que únicament es poden justificar mitjançant dades
contextuals de tipus arqueològic (existència de jaciments iberoromans, evidències materials de la presència de centuriaciones al
camp) o epigràfic.
10
Irlandès actual: lus; gaèlic antic: luss; galès: lyss; còrnic: less;
bretó: louzahuen.
9
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d’aquesta família lingüística: alemany (e. gr. Bayern), grec
clàssic (e. gr. `Ακάνθος, Acánthos) o sànscrit clàssic (e. gr.
Oddiyana). En el cèltic continental extint aquest sufix s’ha
reconstruït en les formes -anos, -ana, -anon, documentades epigràficament a l’antiga Gàŀia (Whatmough 1970).
En aquest sentit, el gaèlic irlandès aporta una evidència
onomàstica actual en l’hidrònim Bóann.
En conseqüència, el nom de Lluçà podria procedir de
LUSSANUM, llatinització del topònim antic de filiació indoeuropea cèltica *LUSSANON, la interpretació etimològica
del qual és ‘lloc d’herbes o plantes’.

Olost
La primera menció documental d’Olost la trobem en l’acta de consagració de l’església local de Santa Maria per
part del bisbe Gotmar de Vic, el qual va acudir-hi el dia
1 de juliol de l’any 888, “cum magno concursu populi et
multitudine copiosa ad ecclessiam beatae Santa Maria
de Olost sive Olostensi”. Va dotar amb delmes i primícies la dita “eclessiae Olostensis” (Ordeig i Mata 1979: 133).
En un document datat del 23 de desembre de l’any 909
s’insisteix en una sospitosa reconsagració de l’esmentada
parròquia. El topònim apareix amb les formes “beatae
Mariae Holostense” i “in locum qui dicit[u]r Holosti” (Ordeig i Mata 1979: 147–148). Els diferents casos de flexió
nominal en els quals apareix el topònim en aquesta documentació escrita en llatí medieval —derivació adjectival
gentilícia, nominatiu i genitiu, bàsicament— permeten
afirmar amb certa seguretat que el nom llatí de la població d’Olost seria OLOSTE. Joan Coromines (1989–1997,
vol. 6: 40–41) va assegurar encertadament que aquest
topònim era d’origen preromà i probablement de filiació iberobasca. El lexema del mot estaria constituït per
*olo-, que tindria el significat de ‘cabana, edificació rústica’ i, per extensió semàntica, ‘aldea’, així com també
connotacions associades al concepte d’aigua (Jaquemot
2004: 38–39). D’altra banda, el sufix -(s)te seria una partícula ablativa que denota procedència o localització
(Untermann 1990; Orduña 2009: 510–511). L’etimologia
per a *OLOSTE, resultaria, doncs, ‘on hi ha l’aldea, l’aigua’.
Aquesta interpretació mostra una elevada consistència
amb les actuals investigacions entorn de la distribució
territorial que van mostrar la llengua èuscara, l’aquità,
el bascoide i el substrat paleohispànic pirinenc durant
la prehistòria i l’antiguitat, que engloba una suposada
família lingüística que cobriria una extensa regió geogràfica, des de l’est de Cantàbria fins a les rodalies de
la costa mediterrània (Cid 2002: 22; Gorrochategui 2002:

78, 94–95; Moreno 2005: 22–24). Val a dir que l’etimologia d’Olost podria evidenciar profundes semblances amb
altres topònims localitzats a l’àrea prepirinenca, com ara
Oló o Olot (Coromines 1989–1997, vol. 6: 40–41).

Oristà
L’actual municipi d’Oristà —ubicat al sector meridional
del Lluçanès— disposa d’una llarga seqüència de desenvolupament cronocultural que es remunta a les darreries de la prehistòria, tal com testimonien les importants
restes arqueològiques rescatades, prospectades i excavades als jaciments iberoromans de Puig Ciutat i de Sant
Sebastià (Benages & Villaronga 1988: 41 i ss.; Villaronga 2002: 19; Sala 2009). A l’època medieval, els seus senyors, establerts als castells de Tornamira i d’Oristà, van
rivalitzar en poder i pretensions amb la baronia de Lluçà
(Cortés & Serra 1996: 37). Les primeres notícies històriques sobre Oristà daten de l’any 909, quan es menciona
el “castro Uristensem” en un contracte de compravenda de terres entre particulars (Ordeig i Mata 1973–1974:
299). Un document de característiques similars, del 27
de febrer de 923, relata que les terres de cultiu venudes
es trobaven “in Oristense vel in a[dj]acentias de domum
Sancto Cristoforo” (p. 290). De l’any 945 disposem de la
donació que el matrimoni format per Freric i Odesinda
realitzaren d’unes terres alodials que es localitzaven al
costat del “kastro Uristi” (p. 290). De manera paraŀela,
en documentació suplementària de la segona meitat
del segle X es mantenen les denominacions d’Oristidano
(951), Uriste (952) i Uristidano (957) (Pladevall 1978: 154;
Junyent 1980–1986: 230, doc. 274; Ordeig i Mata 1973–
1974: 291). En conseqüència amb aquestes dades arxivístiques publicades, resulta altament probable que el nom
llatí del lloc fos URISTE, el qual és una clara llatinització
d’un topònim preromà (Coromines 1989–1997, vol. 6: 73–
74; Ordeig i Mata 1982: 399). El seu lexema es pot explicar parcialment mitjançant la perspectiva bascoiberista
moderada que defensa el lingüista Francisco Villar (2000:
192), per la qual *uri- significa ‘nucli habitat, ciutat’. Al
mateix temps, aquesta arrel procediria d’un mot anàleg
present en el substrat paleohispànic del qual el basc i
l’ibèric haurien sorgit (Pérez 2006: 17–19), que hauria rebut aportacions semàntiques indoeuropees vinculades
al concepte de riu, deu o font d’aigua que permet l’habitabilitat humana (Krahe 1964: 55; Villar 2000: 191–192;
2002; Villar & Prósper 2005: 32). Com hem comentat amb
anterioritat, la partícula final -(s)te seria un sufix amb
connotacions locatives. Caldria, doncs, relacionar l’origen
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toponímic d’Oristà (<*URISTE, ‘on hi ha la ciutat’) amb el
jaciment de Puig Ciutat (<*PODIU CIVITAS), ja que civitas
és la traducció literal en llengua llatina d’*uri; aquest topònim apareix encara en documentació del segle XI sota la forma civitate (Cortès & Serra 1996: 30). Al mateix
temps, la ubicació d’aquest important assentament de
gairebé cinc hectàrees d’extensió a prop de la unió de
la riera Gavarresa amb el torrent de la Noguera degué
proporcionar recursos hídrics permanents i, alhora, un
exceŀent control geoestratègic del territori circumdant
(Sala 2009: 2–3; Verdaguer 2010: 10–11). El topònim Oristà podria mostrar clares connexions etimològiques amb
el nom del municipi osonenc d’Orís (Adroer et al. 2003:
755), ja que en documentació d’arxiu datada del segle X
aquest darrer sempre hi consta en la forma Uris.

Merlès
La riera de Merlès constitueix el límit occidental de l’altiplà del Lluçanès amb les comarques veïnes del Berguedà i del Bages. Val a dir que existeixen diversos estudis
etimològics del topònim Merlès que arriben a conclusions un xic divergents. Enric Moreu-Rey (1974) el relaciona amb l’adjectiu d’origen llatí MĔRUS (‘pur’, ‘sens mescla’). D’altra banda, Montoliu argumenta que procedeix
del gentilici corromput *MERULENSE, el qual —així mateix— derivaria del mot primitiu MĔRŬLA (‘merla’). És
més, Wilhelm Meyer-Lübke afirma que Merlès es troba
integrat per un lexema *merl- d’origen iberobasc o cèltic
i pel sufix preromà -*es. El vincula amb el mot gaŀoromà
margīla, relacionable amb l’arrel protocèltica *MARGA-, la
qual significa ‘terra argilosa’ (Delamarre 2003). Sigui com
sigui, disposem d’abundants dades onomàstiques procedents de documents administratius dels segles IX i X
amb referència a Merlès que poden aportar llum a les
incògnites que n’envolten l’etimologia. Santa Maria de
Merlès apareix per primera vegada mencionada amb el
simple nom de Merles, com una antiga parròquia adscrita
al domini diocesà de la Seu d’Urgell, en la controvertida acta de consagració i dotalia de la catedral de Santa
Maria, datada de l’1 de novembre de l’any 839 (§ c. 950).
No obstant això, la restauració oficial de l’església local
no tingué lloc fins al dia 12 d’octubre de l’any 893, quan
el bisbe Ingobert de la Seu d’Urgell es va desplaçar “in
territorio Bergitanensis, in locum que dicitur [v]alle Merlense”, vall controlada i administrada pel vicari instaŀat
al “kastro Merlense” (Ordeig i Mata 1979: 136). Un document de mitjan segle X torna a referir-se al topònim
“in termino del castro Merles” (Junyent 1980–1996: 239,

doc. 284). Així mateix, en la donació alodial propera a
aquest terme que el comte Sunyer I va efectuar al monestir de Santa Maria de Ripoll l’any 957 s’hi menciona
“in valle Marles” (Casades 1996: 179). Una rúbrica posterior d’aquesta transferència de propietat, datada de l’any
982 i firmada per rei franc Lotari i la seva muller, Emma,
el testimonia com a “alodium de Merles” (Casades 1996:
179). L’últim document del segle X del qual tenim constància per a Santa Maria de Merlès és una nova donació
de terres alodials concedida al monestir de Ripoll per part
del comte Bernat de Besalú l’any 997, en la qual s’especifica que aquesta propietat “est hoec omnia in comitatu Bergitanu, in valle quoe vocant Merles […] in flumen
Adhesto” (Casades 1996: 179–180). Així doncs, aquestes
fonts documentals recalquen la importància que la vall
de Merlès va tenir en els primers moments de la repoblació altmedieval de la Catalunya central, fins al punt que
la mateixa riera —referida en aquests documents com a
“flumen Adhest”, és a dir, ‘riu a l’est [del Llobregat]’— va
ser frontera administrativa entre comtats (Osona i pagus
de Berga) i entre diòcesis episcopals (Vic i Seu d’Urgell).
El topònim apareix en la majoria dels casos amb la forma Merles, aspecte que avala el fet que l’arrel del nom
no sembla procedir dels radicals *mĕro- o *marg-. En
aquest sentit, coincidim amb Meyer-Lübke que el lexema
pot ser d’origen indoeuropeu *mer[l]-, però, per coherència semàntica, ens decantem per l’arrel *MĒR(g)-, la qual
significa ‘límit, frontera, marge’ (Pokorny 1959; Watkins
2000). L’anàlisi etimològica final podria ser ‘lloc o regió de
frontera’ i constituiria una relíquia toponímica de l’època
protohistòrica que faria referència a un límit etnolingüístic entre comunitats (ausetans i bergistans) i que, amb el
pas del temps, va donar lloc a la denominació amb la qual
es feia aŀusió a la zona de partió de les demarcacions
politicoadministratives documentades als segles IX i X.

4 Conclusions finals
L’anàlisi toponímica constitueix una eina indispensable
en la recerca antropològica i històrica a escala local i
regional. Al llarg d’aquest estudi hem correlacionat les
dades onomàstiques preromanes contingudes en documentació comtal dels segles IX i X amb les evidències arqueològiques disponibles, amb les notícies etnogràfiques
d’autors clàssics amb referència al Lluçanès i les àrees
limítrofes i, finalment, amb la lingüística historicocomparativa. En conseqüència, el panorama etnolingüístic
que queda palès per a la protohistòria d’aquesta comar-
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Figura 3. Mapa geogràfic d’Osona, Baix
Berguedà i nord del pla de Bages, amb
l’especificació de la localització dels quatre topònims estudiats i la toponímia
preromana més significativa que envolta l’altiplà del Lluçanès. S’hi recullen les
evidències procedents de fonts documentals de tipus històric, epigràfic i numismàtic (Font: Rossend Rovira, partint
de planimetria cartogràfica de l’ICC)

ca natural és complex i, alhora, reflecteix les dinàmiques
socioculturals característiques del bronze final i de l’edat
del ferro a la resta de Catalunya i al nord-est peninsular:
indoeuropeïtzació i iberització. El patró de distribució espacial de topònims d’arrel iberobasca al Lluçanès n’evidencia una major concentració a la zona central i oriental
de l’altiplà, en clara connexió amb la societat ibèrica de
l’antiga Ausetània. L’anàlisi etimològica d’Olost (< *OLOSTE, ‘on hi ha l’aldea, on hi ha aigua’) i d’Oristà (< *URI[STE],
‘on hi ha la ciutat’) emfatitza l’existència de diversos tipus
d’assentaments permanents amb característiques ocupacionals, de rang i d’organització socioeconòmica clarament diferenciades, components inherents a una societat complexa preestatal com va ser la ibèrica. D’altra
banda, la toponímia de filiació indoeuropea precelta i celta al Lluçanès es troba fortament restringida al límit occidental de l’altiplà i mostra una estreta vinculació amb la
riera de Merlès i la vall del riu Llobregat —regió de la Bergistània—, riu que va ser un dels eixos de comunicació
més importants a través del qual es van anar desplaçant
les successives onades de poblacions d’origen centreeuropeu que arribaren als Pirineus Orientals al tombant del
segon al primer miŀenni aC (figura 3). L’etimologia proposada per a Merlès (< *MERGHLES, ‘regió de frontera’)
i la hipòtesi alternativa per a Lluçà (< *LUSSANON, ‘lloc
d’herbes o plantes’) serien, doncs, consistents amb la
tradició indoeuropea de donar nom als llocs mitjançant
recursos geogràfics, orogràfics o etnobotànics. Futures
contribucions en el camp de l’arqueologia i en l’aprofundiment de la toponímia menor al Lluçanès aportaran un
volum més elevat de dades als delineaments superficials
que hem tractat en aquest treball. No obstant això, sem-

bla que des de finals de la prehistòria ja s’insinuen dos
processos meduŀars en l’evolució cultural i històrica del
Lluçanès: l’existència d’un espai de frontera o de límit al
voltant de la riera de Merlès i la tendència centrífuga que
mostra la regió oriental de l’altiplà a relacionar-se amb
els poders de la plana de Vic.
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Els noms de casa a… Twitter
Coral Romà i García
Al meu pare, Andreu Romà i Espí,
que em va ensenyar que estimar la llengua i la terra
passava també pel plaer i l’esforç de conèixer-les.
In memoriam

Les xarxes socials ofereixen possibilitats de participació
popular que de vegades tenen resultats sorprenents. Us
vull parlar del dia que els internautes catalans van piular
i piular noms de casa a Twitter.1 L’acollida de la proposta
va ser tan bona que fins i tot es va convertir en tema del
moment (trending topic).
Era el 7 d’octubre de 2011 i tot va començar quan el
cantautor Cesk Freixas (@ceskfreixas) va enviar una piulada animant els tuitaires a recordar noms de casa que
coneixien i a compartir-los. Com que l’àmbit no era necessàriament de persones coneixedores de l’onomàstica,
aclaria que “els noms de casa són noms no oficials, però
populars, a partir dels quals es coneix una família, normalment en un poble”. A continuació va proposar una
etiqueta (hashtag) per agrupar-los, #nomsdecasa, i va enviar diversos exemples amb noms de casa de la seva vila,
Sant Pere de Riudebitlles.
La resposta va ser multitudinària. En les hores següents es va desencadenar una petita allau de piulades
amb el tema dels noms de casa. Alguns mencionaven
només un o dos noms, sense cap més detall; d’altres n’indicaven la població o afirmaven a quina casa pertanyien
ells mateixos o familiars seus d’altres pobles i ciutats.
Com era d’esperar, en un tres i no res van començar a
aparèixer també noms de casa de broma, basats en jocs
de paraules amb ca o can,2 evidentment falsos, a més de
comentaris diversos sobre el tema i algun estirabot.
Sigui com sigui, el fet és que, destriant-ne el gra de la
palla, es va formar un recull espontani de més de 300
noms de casa. Un dels tuitaires que hi va participar fins i
Twitter és una xarxa social o, per ser més precisos, un servei de
microblogs, per enviar i rebre missatges breus, de 140 caràcters
com a màxim (més imatges i vídeos), i que permet seguir els missatges d’altres usuaris i interactuar-hi.
2
Alguns, prou divertits, com ara Ca l’Ipàndria, Can Timplora o Ca
Sumdena.
1

tot té com a nom d’usuari en aquesta xarxa social el seu
nom de casa: @sastrecoix. Al missatge remarcava que era
“de Cal Sastre Coix per part de pare […]”.
Com és habitual a les xarxes socials, l’efervescència per
aquest tema concret va ser fugaç, de manera que l’endemà el ritme de mencions de noms de casa ja havia baixat
en picat i pocs dies després l’etiqueta va quedar gairebé
inactiva. Amb tot, l’octubre de 2012 l’usuari @panoràmiques (pertanyent a un web de fotografia i cultura) la va
reactivar encara, amb una piulada sobre noms de casa
del Pont d’Armentera.
La gran participació espontània en aquesta iniciativa
ens confirma la vitalitat dels noms de casa en aquest
món de telecomunicacions i noves tecnologies, ja que
altrament no s’hauria desvetllat un interès tan gran per
aquesta qüestió. I això, en si mateix, ja és una dada molt
positiva per als amants de l’onomàstica.
Hi ha hagut altres casos de presència de l’onomàstica a Twitter, sovint de caire més reivindicatiu, com ara
la protesta contra la castellanització del nom oficial de
Maó pel govern balear del PP, que molts usuaris d’aquesta xarxa social van denunciar fent servir aleshores —i
fins avui— l’etiqueta #ésMaó,3 o bé les campanyes #ésElx
o #ésAlacant,4 que reclamaven l’ús d’aquests topònims i
de la llengua catalana al País Valencià.5
Podeu veure totes les piulades amb l’etiqueta #ésMaó
a: https://twitter.com/search?q= %23 %C3 %A9sma %C3
%B3&src=typd&f=realtime [darrera consulta: 12.03.2014].
4
Vegeu http://www.eltempir.cat/ca/2012/07/30/la-plataformaper-lus-oficial-del-valencia-a-elx-trau-la-samarreta-reivindicativaeselx-per-a-tots-els-seus-seguidors-i-simpatitzants/, https://
twitter.com/search?q= %23 %C3 %A9sElx&src=hash i https://
twitter.com/search?q= %23 %C3 %A9salacant&src=hash [darrera
consulta: 12.03.2014].
5
Altres polèmiques lingüístiques han tingut també un ressò important a Twitter els darrers anys, com ara l’apagada de TV3 al País Va3
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Però tornem ara als noms de casa. Em vaig entretenir
a recopilar les piulades fetes aquells dies amb l’etiqueta
#nomsdecasa,6 destriant-ne els noms que semblaven de
debò i eliminant-ne els que eren purament faceciosos.
Us els presento ara en dues llistes. En la primera, hi
trobareu els 227 noms de casa que duien la indicació de
la població7 i que són, per tant, els més plausibles. En la
segona, els 192 que no duien cap referència geogràfica
però que tenien una aparença prou versemblant. (Aquesta segona llista us la podeu prendre com a joc d’enginy:
els qui heu estudiat els noms de casa potser podreu reconèixer-ne o localitzar-ne alguns.)
És evident que la fiabilitat d’aquest recull és molt relativa. Sens dubte, el procediment farà esgarrifar els professionals de l’onomàstica, i amb tota la raó del món. És
només com a curiositat que m’ha semblat interessant
d’arreplegar-los aquí, tal com van aparèixer literalment al
Twitter i sense cap comprovació posterior. Considereu-ho,
amb benevolència, com un petit exercici d’onomàstica
recreativa, sense més pretensions.
I el que és potser més interessant: el cas particular
d’aquests #nomsdecasa pot servir per reflexionar sobre
les possibilitats que ofereix Twitter —així com altres xarxes socials i, en general, el web 2.0— pel que fa a la participació popular en la recollida de material per a treballs
i recerques onomàstics.

Població
l’Arboç
Arenys de Munt

Argentona

Badalona

Barbens
Barberà de la Conca
Barcelona (Poblenou)
Begues
Bellcaire d’Empordà
Bell-lloc d’Urgell
Berga

Noms de casa mencionats a #nomsdecasa
amb la població corresponent
Població
Anglès
Arbúcies

Nom de casa
Can Culnegre
Can Pixaolives
Cal Manco
Can Tres Quartos
Can Xamfaina

lencià el 2011 (amb l’etiqueta #sensesenyal), la denominació LAPAO
a la nova Llei de llengües a l’Aragó el 2013 (#lapao) o el qüestionament de la immersió lingüística per la nova LOMQE també el 2013
(#somescola).
6
Podeu veure totes les piulades amb l’etiqueta #nomsdecasa a:
https://twitter.com/search?q= %23nomsdecasa&src=typd&f=re
altime [darrera consulta: 12.03.2014].
7
En algun cas, el nom de la població també apareixia no en la seva
forma oficial, sinó abreujat com a hashtag, establert popularment
i fet servir en les piulades dels usuaris amb referència a aquella
població concreta, per exemple: #sanllu (Sant Llorenç Savall).
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Nom de casa
Cal Carnisser Nou (o Ca la
Roseta Cinta)
Can Martori
Can Pau dels Ulls
Can Pitxón
Ca la Rateta
Ca l’Ànima
Ca l’Esterramanc
Cal Coix
Can Doro
Can Martí de la Pujada
Can Pau Brut
Can Puitarrós
Ca l’Escanya-ralets
Cal Budeller
Cal Cremat
Cal Curt de Canyet
Can Coi
Cal Quelo
Cal Bernat
Cal Mingo
Can Rata
Can Pons
Ca la Ramona Grossa
Ca la Bien
Ca la Filomena
Ca la Manresana
Ca la Maria de les Gràcies
Ca la Mula
Ca la Pas
Ca la Teresta Torresquesana
Ca la Xaia
Ca la Xava
Cal Astral
Cal Barrals
Cal Bover
Cal Brillant
Cal Cuberes
Cal Farruel
Cal Gepes
Cal Guiu
Cal Majol
Cal Manel de l’Onda
Cal Morlans
Cal Non
Cal Patateru
Cal Pepitu Feixuc
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Població

Blanes

Boadella
Calldetenes
Cànoves
Cardedeu
Castellolí
Centelles
Cornellà

Empúries
l’Escala / Empúries
l’Esparra (Riudarenes)
la Garriga

Garrigàs
Guils de Cerdanya

Igualada
Isil
Manlleu
Manresa

Nom de casa
Cal Peregrí
Cal Pixavi
Cal Rayo
Cal Rovelló
Cal Sarraïs
Cal Sillons
Cal Ton Viudu
Cal Xeró
Can Barri
el Casal de les Flors
Ca na Rosita la Xica
Can Ballena
Can de Pau
Can Lau
Cal Miquel
Ca la Manyana
Ca la Nena
Can Saulo
Cal Ametllatà
Cal Pixa Guixes
Cal Xic
Can Roig
Ca Lateta
Ca l’Estrada
Cal Sanglas
Cal Xartó
Can Cortada
Can Llebaria
Can Pixallarga
Cal Ferrer
Cal Sastruc
Can Periques
Ca l’Oliversa
Can Caga-Òsties
Can Milhomes
Can Caló
Ca l’Aurelles
Cal Bomber de Baix
Cal Bomber de Dalt
Cal Cola
Cal Nicolau
Cal Pintxo
Cal Tonet
Ca l’Afusellacagarros
Cal Jep de l’Òstia
Casa Tresó
Can Cacauets
Can Romu

Població
Martorell
Martorelles
Moià

el Molar (Priorat)
Montblanc

Olesa de Montserrat
Olost
Palafrugell
Palau
el Palau d’Anglesola
Palau de Noguera
Palouet
Pardines

Parets del Vallès

Passanant

Peramola
Piera
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Cal Pauet de la Merda
Ca la Mort
Ca la Monja Empenedida
Cal Coixputa
Cal Xafatrones
Can Tomàs
Ca l’Adrugaret
Cal Guarro
Cal López (pronunciat “Lòpas”)
Cal Relojero (pronunciat
“Ralukèru”)
Ca l’Esguerracriatures
Ca l’Estripacalces
Ca l’Olorins
Ca l’Hortalà
Can Xic Cinquanta
Ca l’Arengader
Ca la Madrona
Cal Justet
Cal Xuriguera
Ca l’Americà
Cal Daldet
Cal Nofre
Cal Rafefic
Cal Rus
Can Font
Ca la Manyana
Cal Sidro Coix
Can Bord
Can Ceba
Can Gallina
Can Guineu
Can Lleó
Can Patetis
Can Tita
Ca la Toneta del Roc a la
Mà
Cal Bona Víctima
Cal Casa Lila
Cal Joel de Cal Pàmies
Cal Poma
Cal Romanesos
Cal Balascó
Cal Nan
Cal Nen
Cal Nin
Cal Singurunsing
28

Articles
Població
les Piles
el Pont d’Armentera

el Prat de Llobregat

les Preses
Puig-reig
Queralbs
Queretes (Matarranya)
Riba-roja
Ripoll
Rocafort
Romadriu
s’Arracó (Andratx)
Salamo
Sant Andreu de Castellbò
Sant Boi

Sant Climent de Llobregat
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Llorenç Savall

Sant Martí Sesgueioles
Sant Miquel d’Olèrdola

Nom de casa
Cal Vadó
Cal Catrocus
Cal Culot
Cal Ganga
Cal Lloros
Cal Mamaxups
Cal Pepus
Cal Pixat
Cal Putxiqueta
Ca la Xicarrona
Ca l’Andreu Poca-roba (al
Raval de Dalt)
Cal Botonades
Cal Cagadeus
Cal Cul Esguerrat
Cal Matetes
Cal Nap
Cal Peret dels Matxos
Cal Prenyat
Cal Pus
Cal Quimet dels Ous
Can Pixa
Can Maitenca
Cal Picarol Fumat
Cal Botilla
Ca l’Esquilador
Casa Dimoni
Ca l’Agüelo
Can Marxa Poc
Cal Coix del Quima
Cal Cardaire
Ca na Rosa
Ca la Polla Rossa
Cal Titarró
Ca la Tita Parda
Cal Cul de Mona
Cal Descalç
Cal Farinetes
Cal Pixabotiges
Cal Seroles
Cal Cagarret
Can Pixola
Can Ponç Xic
Cal Boter
Cal Cagaire
Cal Polla (forn)
Cal Cagambpena
Cal Palagó

Població
Sant Pere de Riudebitlles

Sant Pere de Torelló

Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts

Santa Eulàlia de Ronçana
Sentmenat
la Serra d’Almos
Sils
Súria
Tona
Torà
Torredembarra

Ullastrell
Vallcarca
Valldevià
Vallfogona
Valls
Vic
Vilaverd
Vilobí del Penedès
Vistabella

Nom de casa
Ca la Joana
Cal Gallego
Cal Magí Fuster
Cal Parenostres
Cal Punyal
Can Senseorelles
Cal Escabellat
Can Barrina
Can Gol
Cal Caghòsties
Cal Fero
Ca l’Escanyavicaris
Cal Cagaolles
Cal Patana
Can Xena
Ca la Paua
Cal Nassos
Ca Barrina
Cal Boter
Can Xincana
Can Cases
Cal Pixarada
Can Conills
Can Cues
Can Mà del Po
Can Manaques
Can Puítu
Cal Pinyoner
Can Feu
Mas Poch
Cal Tiana
Can Peret del Xiulet
Can Cagarrina
Cal Patirem
Cal Descregut
Ca la Toia

Altres noms de casa mencionats
a #nomsdecasa
Ca Beluca
Ca Càrcava
Ca es Bouer
Ca es Conter
Ca Garrilla
Ca Guerola (Vall d’Albaida)
Ca Julian
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Ca l’Espiga
Ca l’Estevet Segal
Ca l’Imatge
Ca l’U
Ca la Cotillaire
Ca la Gitana
Ca la Lluïsa
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Ca la Lores
Ca la Maria
Ca la Pataca
Ca la Puça
Ca la Sila
Ca l’Agneta
Ca l’Amar
Ca l’Armengol
Ca l’Avaro
Ca les Bessones
Ca l’Escuat
Ca l’Orro
Ca na Brutes
Ca na Casa
Ca na Fayas
Ca na Polla
Ca n’Aigua Viva
Ca n’Arquer de Goscons
Ca Noé
Ca Quinto
Ca sa Pollaca
Ca Satur
Cal Antich
Cal Barber
Cal Benet
Cal Boter
Cal Bova
Cal Cagarro Fandango
Cal Cametes
Cal Cap Blanc
Cal Celestino
Cal Cigró
Cal Cisteller
Cal Cuberes
Cal Cucut
Cal Cul Estret
Cal Culbrut
Cal Deu
Cal Dimoni
Cal Ferrer
Cal Ferro
Cal Fum
Cal Fuster
Cal Gall
Cal Gallefo
Cal Galliner
Cal Gorristu
Cal Grimau
Cal Groc

Cal Guarro
Cal Jandama
Cal Joano
Cal la Palla
Cal Layo
Cal Llapesat
Cal Magí Guix
Cal Manco
Cal Marc
Cal Mariagna
Cal Masoveret
Cal Menut
Cal Merdetes
Cal Mig Senyor
Cal Miracels
Cal Nap
Cal Pa i Ceba
Cal Parretxu
Cal Pasteleru
Cal Patxaco
Cal Peó
Cal Peragoi
Cal Petitó
Cal Pijoan
Cal Pinxo
Cal Pixacantons
Cal Pixarada
Cal Pixarrellisca
Cal Poca Cigala
Cal Puta
Cal Ratet
Cal Rectoret
Cal Rei
Cal Ros
Cal Sastre
Cal Sastre Barat
Cal Sastre Coix
Cal Sensada
Cal Seroles
Cal Sugranyes
Cal Tabola
Cal Taxo
Cal Tech
Cal Tet
Cal Ticoi
Cal Tomeu
Cal Tossut
Cal Trempat
Cal Xart

Cal Xerto
Cal Xoxo
Can Amat
Can Bauxa
Can Bellsolell de la Torre8
Can Boquet
Can Bufi’s School (Balears)
Can Cadira
Can Cagacalces
Can Campanilles
Can Cançalada
Can Capità
Can Cargol
Can Carrasquet de Ca Porró
Can Casanoves
Can Collonut
Can Colomer de la Vila
Can Colomer de Sobirans9
Can Comas
Can Diego
Can Dins
Can Fava
Can Feral
Can Ferrer
Can Gúa
Can Jalencas
Can Jalpí10
Can Jesús
Can Llenties
Can Mai-tanquis
Can Martí
Can Misèries
Can Moixarra
Can Murto
Can Neŀo
Can Nofre
Can Nurat
Can Pa i Trago
Can Pairet
Can Picalqués
Can Pijoan
Can Pitu
Can Poch
Can Porret
Can Ramon Mosca

Can Rectoret
Can Rossell
Can Rossinyol
Can Rovira
Can Sala de Baix
Can Sala de Dalt
Can Seixanta-nou
Can Sense Llomillos
Can Sopes
Can Tecla
Can Tei
Can Temperi
Can Tio Pepe
Can Toni
Can Torres
Can Tramussos
Can Tres Quarts
Can Vall de Juli
Can Vallalta
Can Vallplana
Can Vich
Can Xangai
Can Xona
Casa Carbó
Casa Galerina
Casa los Pueyo
Casa Manoig
Casa Mont Rala
Casa Nova de Pi Bernat
Ca Vitoria
Ca Xabarolo
l’Hostal de Rupit
l’Hostal del Sol
Mas Llorens
Mas Pintxo

Probablement d’Arenys de Munt.
Probablement d’Arenys de Munt.
10
Probablement d’Arenys de Munt.
8

9
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Altafulla, Tafalla i Altafalla
Manuel Coll Taberner

El Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica número
117–118, de juny–setembre de 2010, recull la misceŀà
nia d’homenatge a Albert Manent i Segimon, titulada De
noms i de llocs. En ella, Maria Porter Moix hi mostra els
seus dubtes sobre l’origen del nom del castell d’Altafulla
i, en la pàgina 375, encapçala el seu escrit amb la pregunta: “És Altafulla un topònim àrab?” En la pàgina 376
descriu el puig on s’assenta el poble antic d’Altafulla, que
és la darrera elevació de la serreta de Sant Antoni, que
baixa en direcció al mar, entre els corrents del riu Gaià i
la petita depressió de la Rasa. Continua, en la pàgina 377,
donant-ne un resum històric amb les citacions dels segles XI, XII i XIII que s’han conservat en la documentació
medieval sobre Altafulla. Seguidament, en les pàgines
378, 379 i 380, exposa els topònims aproximats o que es
poden relacionar amb Altafulla, i finalment dóna un possible significat d’aquest topònim tarragoní.
Com bé explica Maria Porter en la seva introducció, el
mestre Joan Coromines es va inclinar per una explicació
aràbiga d’Altafulla i va relacionar aquest topònim amb la
paraula catalana taülla o tafulla; la qual prové de la paraula àrab tahuila, que és el nom d’una mesura agrària
aràbiga. Aquesta relació la va exposar en el Diccionario
crítico etimológico castellano e hispánico i també en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana.
Conseqüentment, aquesta interpretació aràbiga és la que
Coromines creu més vàlida i és la que podem trobar en
el seu Onomasticon Cataloniæ.
D’altra banda, Maria Porter mostra l’opinió de Josep
Balari Jovany, que, en el seu llibre Orígenes históricos de
Cataluña, va proposar que Altafulla podria derivar del llatí
folium, i que es podria relacionar amb la roca Folletera
ebrenca. Maria Porter pensa que les característiques rocoses del turó on està assentat el poble antic d’Altafulla
semblen corroborar la proposta de Balari i que, per tant,
cal considerar una explicació romànica o catalana del
nom d’Altafulla com un lloc alt amb un terreny pedregós
exfoliadís.
En la pàgina 378, Maria Porter presenta una llista de
topònims que contenen la paraula full i que podrien tenir
un significat petrogràfic: Agrefull, Castellfollit, Fullà, Fulle-

da, Montfullà, Mollfulleda, Rocafull, roca Folletera i Verfull.
Podem observar, però, que Coromines dóna a aquests
noms significats diferents en l’Onomasticon Cataloniæ. Així, ell considera que Agrefull té una explicació fitonímica
com un derivat del grèvol; la meva opinió, tanmateix, és
que aquest topònim pot tenir un origen germànic, com
el Verfull reusenc, per al qual vaig proposar un possible
Bert-Fulk antroponímic en l’escrit “Més sobre Verfull”,
en el BISO núm. 110. L’antropònim germànic documentat
Argemundus té com a derivats Agremon i Agrimon; això fa
pensar, doncs, que Agrefull pot estar compost pels mots
germànics harge o hargi (‘host’) i fulk (‘poble’). Per al
topònim Fullà Coromines proposa un origen llatí basat
en el nom personal, i Fulleda en pot ser un derivat. Així,
doncs, ens queden tres topònims amb un clar significat
petrogràfic: la roca Folletera, Castellfollit i Rocafull.
Joan Coromines va recórrer l’Ebre català en una excursió fluvial amb el seu pare i així va poder observar directament la roca Folletera, que fa de fita termenera del
territori tortosí. Això ho recull en l’article sobre Castellfollit, en què també descriu que Castellfollit de la Roca
és un poble de la Garrotxa assentat sobre una cinglera
de basalt, que està emplaçada entre el riu Fluvià i el seu
afluent, el Toronell. En aquests dos llocs es pot observar
l’estratificació de les roques en fulls que motiva la qualificació dels topònims amb els mots descriptius follit i folletera. Per a l’observació dels llocs que han provocat el nom
del topònim Rocafull cal desplaçar-se cap a França. Joan
Coromines, en l’Onomasticon Cataloniæ, ens menciona el
poble de Roquefeuil de l’Aude, també escrit Roquefuèlh
en occità. Aquesta població està assentada al peu d’unes
muntanyes i al davant d’una plana, la Plateau de Sault. Es
pot observar que a poca distància de la població, a la falda
de la muntanya, hi ha una gran mola rocallosa que es diu
la mola del Castell. D’aquest antic castell, però, ja només
en queden algunes rengleres de pedra que ens recorden
els seus antics solaments o fonaments. La desaparició del
castell, o de la torre, que ataüllava la plana de Roquefeuil
ens permet contemplar clarament la constitució de la mola rocosa, que es presenta com una roca fullada i que, per
tant, fou molt possiblement l’origen d’aquest topònim.
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Un altre Rocafull francès està situat al departament de
Gard, al sud del Parc National des Cévennes, envoltat dels
municipis d’Alzon, Dourbiès i Saint-Jean-du-Bruel. El motiu del nom és una muntanya de 1.366 metres d’altitud
que actualment es denomina mont Saint Guiral. Aquest
alt mont té la característica especial d’estar coronat per
una piràmide granítica de roca fullada. S’ha pensat que
aquest cim especial ja era un lloc de culte antigament i
que fou cristianitzat amb l’ajut d’una llegenda, la qual
va portar a dedicar-hi una ermita a sant Guiral. Abans
de la construcció de l’ermita ja s’havia bastit un castell
que havia adoptat el nom de la muntanya Roquefeuil.
En adquirir més popularitat, Saint Guiral va substituir el
nom de Roquefeuil. Un cavaller anomenat Guillem de Roquefeuil va signar el tractat de Corbeil, fent d’ambaixador
de Jaume I d’Aragó, l’any 1258. També va participar en
la conquesta de València i de Múrcia, i fou enterrat a la
catedral de Múrcia l’any 1275.
Aquests exemples ens permeten fer la reflexió que si al
turó d’Altafulla hi hagués hagut una roca fullada destacable es podria haver fet servir millor el nom Rocafull, o
Rocafulla, per anomenar-lo, i així hauria quedat definida
més clarament aquesta característica exfoliadissa del topònim. Aquesta reflexió permet deduir-ne que potser el
nom d’Altafulla no té relació amb les característiques petrogràfiques del turó altafullenc i obliga a buscar-ne una
altra explicació. Crec que, per a trobar-la, cal desplaçar-se
a França i prendre en consideració el castell d’Hautefeuille, immediat a París, que trobem citat per Coromines
en l’Onomasticon Cataloniæ.
Ens podem informar que Hautefeuille és un municipi
francès situat al departament de Sena i Marne, a la regió
de l’Illa de França. Està emplaçat en un lloc planer; per
a l’explicació del seu nom, s’ha pensat en els boscos que
l’envolten. Així s’ha deduït que l’alçària dels seus arbres
fullats hauria motivat el nom d’Hautefeuille o Altafulla.
També s’ha volgut donar una explicació fitonímica al nom
del poble de Tournefeuille. La vila de Tournefeuille està situada a l’àrea urbana de Tolosa, a uns deu quilòmetres al
sud-oest del centre tolosà, i està travessada pel riu Touch
en la seva confluència amb l’Ousseau. En l’idioma occità
aquest topònim s’escriu Tornafuèlha, que podem traduir
en català en la forma Tornafulla. La seva explicació toponímica s’ha volgut relacionar amb la seva condició de vila
envoltada d’espais verds i boscosos, un espai rodejat de
fulles. Però Jacques Astor, l’estudiós de l’onomàstica del
sud de França, considera que l’expressió tourne o torna és
derivada de l’antic occità torn, que es correspondria amb
un allargament amb -n- del llatí turris o tour, i que es

pot trobar en diferents topònims occitans, assenyalant
una torre fortificada. Crec, doncs, que aquesta Tornafulla tolosana s’hauria d’estudiar des de l’òptica germànica,
com en el cas del Verfull reusenc; aquesta òptica ens permetria explicar el topònim Tornafulla com a derivat d’una
torre de Fulc. Igualment, crec que es pot aplicar l’òptica
germànica al topònim Hautefeuille francès o a l’Altafulla
tarragoní, i així es podrien descartar explicacions fitonímiques. Els mots germànics que semblen més adients
són Alte (‘vell’) i Fulc (‘poble’), que junts poden derivar
en les formes Altefull i Altafulla, una construcció que és
comparable a la de l’antropònim germànic Altemiro o Altamir, que té també el derivat Altamira.
Aquests topònims fullats, com Altafulla, Tornafull, Verfull o Agrefull, tenen una explicació més lògica si els considerem dintre de l’àmbit germànic. En aquesta família
antroponímica també hi podem incloure el nom Fulbert
o Fullbert. Aquesta consideració germànica, però, ens
obliga a un aprofundiment en un camp onomàstic de
difícil comprensió des de la nostra òptica romànica o catalana. Els noms d’origen germànic s’han conservat en
els documents medievals i en la toponímia. El conjunt
d’aquests noms ens pot ajudar a comprendre aquesta
onomàstica germànica medieval i a fer una correcta interpretació de topònims que tingueren l’origen en l’antroponímia germànica. Molts d’aquests noms s’anaren
adaptant a les fonètiques romàniques i això va motivar
un procés de mimetisme lingüístic, que és el que ens pot
portar a interpretacions desencaminades. Podem veure
que aquests antropònims i topònims germànics medievals han estat estudiats per Coromines, Moll i MoreuRey. També els podem trobar recollits en els diccionaris
de noms de persona de J. M. Albaigès i en altres estudis
especialitzats.
Si observem amb atenció el conjunt de l’onomàstica
germànica podrem veure-hi una sèrie de mots germànics
que s’assimilen a expressions romàniques. Per exemple,
el mot Amal tenia un sentit positiu en l’antiga llengua
germànica, ja que expressava valentia, però en les romàniques té un sentit negatiu o malèfic; així, hi ha una sèrie
d’Amal o Mal que han tingut diferent sort: Amalbert, en
francès, ha passat a Maubert, però en castellà s’ha convertit en un Malverde, que sembla recordar una epidèmia
medieval; Amalric o Malric no sembla un nom aconsellable; tampoc un Malví no és gaire desitjable; Amalfred o
Malfrid també es pot trobar com un Malferit; Amalvig, o
Amalvigia, no sonava gaire bé i es va canviar per Bellvitge;
els Malgrat catalans no van ser canviats per Bongrat, però
un Malgrad de Zamora va ser reconvertit en un Benaven-
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te, més benèfic. El nom germànic Bald-Win, o Balduí, que
també ens ha arribat en les formes Baudí, Bodí, Baldoví o
Baldovino, pot portar a una interpretació relacionada amb
una vall d’ovins o amb una vall de vins, per la confusió
del mot Bald amb el romànic val. També els germànics
Mund o Mundo (‘protecció’), convertibles en munt o mont,
poden donar molta feina interpretativa, i així podríem
continuar amb altres mots d’origen germànic que tenen
una correspondència mimètica amb mots catalans.
Crec, doncs, que el nom d’Altafulla s’ha de classificar
com a germànic i que hem d’anar a buscar-ne els orígens
al territori de l’antic idioma fràncic. Actualment podem
trobar el topònim Hautefeuille a la regió de l’Illa de França; és el nom d’una població a cinquanta quilòmetres de
París, de 300 habitants. També és el nom d’una petita
població del municipi de Montmirall; aquesta té uns 150
habitants i és a uns 100 quilòmetres de París, a la regió
de la Xampanya-Ardenes. L’origen d’aquests topònims i
de la nissaga Hautefeuille s’atribueix a un castell que estava emplaçat a la localitat anomenada Heilly, situada a
la Picardia, entre Péronne i Amiens, que actualment té
uns 400 habitants. Heilly és travessada pel riu Ancre, que
és afluent per la riba dreta del riu Somme. L’altitud del
seu terme va des dels 31 metres de mínima fins als 107
metres de màxima. En aquest terme s’hi troben les restes d’un castell que antigament sembla que va pertànyer
a la nissaga Hautefeuillle; per aquest motiu, els habitants
d’Heilly encara es denominen, avui en dia, hautefeuillois.
S’ha pensat que Heilly es va anomenar antigament Hautefeuille a causa de l’alçària dels roures del gran bosc que
envoltava la vila. Aquí ens trobem, doncs, amb una altra
voluntariosa interpretació fitonímica basada en l’aparença romànica d’Hautefeuille.
El castell del municipi d’Heilly es veu que actualment
està en ruïnes. No queden restes del castell medieval
perquè durant els segles XVII i XVIII fou completament
reformat, moment en què va assolir una destacable
importància arquitectònica. Els antics orígens medievals d’aquest castell ens porten cap a relats d’aquelles
èpoques fosques que es mouen entre els fets històrics
i les llegendes magnificades de l’època merovíngia.
Així, es conta que aquest castell era propietat de Griffon d’Hautefeuille, que va venjar la mort de Lohier, fill
de Carlemany, matant Beuves, duc d’Aigremont. El fill de
Griffon, Ganelon d’Hautefeuille, va caure en desgràcia
per una suposada traïció en la derrota de Roncesvalls;
per aquest fet Carlemany el va empresonar, i el castell i
la terra d’Hautefeuille van ser enfeudats per Carlemany
al seu cosí Karl d’Heilly. Per aquest motiu, la població i

la senyoria porten el nom d’Heilly, però els habitants del
municipi encara continuen anomenant-se hautefeuillois.
És molt possible, doncs, que el nom d’Altafulla aparegut en la documentació tarragonina medieval del segle
XI sigui un nom d’origen fràncic, que va poder arribar
a Catalunya per mitjà d’algun cavaller francès que portés el nom d’aquesta nissaga Hautefeuille, originària del
nord de França. La presència d’aquest nom, Altafulla, en
la toponímia medieval de Teià, al Maresme, i en la de
Sant Adrià de Besòs fa pensar que és possible que hagués
arribat amb les tropes franques que van conquerir Barcelona l’any 801. Més tard, algun portador d’aquest nom va
poder participar en l’ocupació del territori del riu Gaià, en
el segle XI. Hi ha un document medieval de l’any 1114 que
mostra com el comte Ramon Berenguer i la seva muller,
Dolça de Provença, hipotecaren els molins d’Estadella i
d’Altafulla, que aprofitaven l’aigua del Besòs mitjançant
el rec anomenat d’Estadella.
La quasi homonímia dels noms d’Altafulla del riu Gaià,
de l’Altafalla de Falset i de la Tafalla de Navarra ens obliga
estudiar aquests dos darrers topònims per a poder esclarir-ne les possibles diferències o coincidències.
La semblança de l’Altafalla falsetana amb el nom d’Altafulla va provocar la confusió d’alguns historiadors en
l’anàlisi de documents medievals pertanyents a la baronia d’Entença o al comtat de Prades. Aquesta confusió la
podem observar en l’article dedicat al castell d’Altafulla,
dintre del volum 4 de l’obra Els castells catalans. Més endavant, els redactors van fer-ne la rectificació en l’article
dedicat al castell de Falset, en el qual diferenciaren Altafulla i Altafalla. Així, en la pàgina 437, hi diu:
Jaume II, tres anys abans de la seva mort, havia
donat el títol de comte de les Muntanyes de Prades
al seu fill Ramon Berenguer. N’hem parlat a la pàgina 145, nota 12. El feu del comtat comprengué aviat
les terres, viles i castells de Prades i Siurana, viles
i castells d’Altafalla —no pas Altafulla, contràriament al que hom ha escrit i nosaltres mateixos hem
equivocat (34)—, Falset i Móra i els llocs de Marçà
i Pratdip (35).

En la seva nota 34 hi posa:
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d’Altafulla (p. 8 i 14). Ens dol d’equivocar-nos, però
més ens dol de fer equivocar.

En el punt més alterós i proper a la vila, a la banda
est, i sobre l’ermita de Sant Gregori, es conserva encara el senyal de la presència pretèrita d’una fortificació, el castell d’Altafalla; el qual s’ha volgut suposar existent en els temps anteriors a la conquesta
cristiana. Hi fos o no aleshores, el fet és que el lloc
ja és per si mateix una talaia natural que permetia
de controlar tota la vall de Falset i els seus accessos; si més no la seva presència és molt possible.
Segles més tard —al segle XVIII—, Llobet va definir
Altafalla com el castell més encinglerat i principal
d’aquesta baronia… Alguns autors han cregut incorrecte el nom d’Altafalla; així Coromines el considera
inacceptable. Malgrat aquesta opinió en el present
treball seguiré utilitzant el mot Altafalla, perquè és
la forma en què apareix en la documentació medieval i que per tant crec genuïna.

A continuació, en el comentari marginal que els redactors dediquen als castells prioratins, hi podem trobar
una explicació detallada dels pobles que componien el
comtat de Prades i la baronia d’Entença, i en la pàgina
448 escriuen:
Creiem ara que, a diferència del que manifesten
mants erudits, no escau de parlar, en rigor, que la
baronia d’Entença fos absorbida pel comtat de Prades, baldament senyoregés els llocs de la baronia el
comte de Prades.

En la pàgina 450 hi ha una fotografia en el peu de la qual
hi ha escrit:
La muntanya d’Altafalla, a l’est de Falset. Fou donada per Guillem d’Entença, el desembre del 1314, al
rei Jaume II, qui, en erigir el comtat de les muntanyes de Prades, el maig del 1324, en féu donació al
seu fill, l’infant Ramon Berenguer.

I seguidament, el comentari per a Falset:
La confusió que sofrírem, a propòsit dels noms
d’Altafulla i Altafalla ens fa aclarir que de les torres
d’Altafalla, de la muntanya a l’est de Falset, roman
un peu de torre, junt a l’indret on hi ha el repetidor
de televisió.

Bé podem dir, doncs, que la importància estratègica
del castell o torres d’Altafalla es veia reflectida en els documents medievals de la baronia d’Entença i del comtat
de Prades. La població de Falset disposava del castell de
la vila i del castell de la muntanya d’Altafalla per a la seva
defensa. Els dos castells es complementaven, i hem de
pensar que ja existien en l’època aràbiga. La talaia d’Altafalla devia comunicar-se amb les d’Escornalbou i Siurana, i devia formar part del conjunt de fortificacions que
impedien la conquesta del Camp de Tarragona. Aquestes talaies fortificades foren les darreres a ser conquerides per les tropes catalanes de Ramon Berenguer IV
a partir de l’any 1153. Altafalla vigilava el camí que ve
del Camp tarragoní, que entra a la vall de Falset i Marçà,
i que mena a Móra d’Ebre. L’historiador Ezequiel Gort
Joanpere, en el seu llibre Història de Falset, ens explica,
sobre Altafalla:

Ezequiel Gort també ens informa que el castell d’Altafalla fou aterrat per les tropes napoleòniques, acció bèŀica que demostra el destorb que podia suposar per a les
tropes invasores. Aquells dies també foren enderrocades
pels francesos l’ermita de Sant Cristòfol, situada a les
proximitats del castell d’Altafalla, i l’ermita de la Mare
de Déu de Gràcia, pròxima al castell vilatà.
El possible origen aràbic del nom de l’Altafalla falsetana ens porta a interessar-nos per la seva homònima navarresa, la Tafalla aràbiga. Els estudiosos d’aquesta ciutat
navarresa ens expliquen que apareix en les fonts documentals aràbigues del segle X amb el nom Al-Tafail, o també Al-Tafayl. Així ho mostra, per exemple, José Orlandis
en la seva Historia del reino visigodo español, en la pàgina
174. L’evolució del nom cap a Tafalla ha fet que se n’hagi
volgut buscar l’explicació en el mot tafulla, perquè el seu
significat sembla correspondre’s amb l’ampli espai agrari
d’aquesta ciutat navarresa, regada pel riu Zidacos. Però,
per a interpretar-lo correctament, crec que hem de deixar
de banda la darrera vocal paragògica, que no té una altra
funció que el reforç fonètic de la paraula original, i que
ens hem de centrar en la paraula Tafail. Penso que aquesta paraula no s’ha d’utilitzar en la seva aplicació navarresa com un topònim de caire descriptiu, i que hauríem de
buscar-ne l’origen en el camp de l’antroponímia aràbiga.
Així com hem hagut d’acudir als antics relats de l’època
de Carlemany per a trobar les primeres referències dels
cavallers Hautefeuille, igualment haurem d’acudir als relats de la vida del profeta Mahoma per a trobar notícies
d’un cavaller àrab anomenat Al-Tafail. També en aquests
relats aràbics s’hi barregen la història i la llegenda, i ca-
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da biògraf hi dóna la seva versió aproximada dels fets
transcorreguts durant la vida del profeta de l’islam. En
una d’aquestes biografies, inclosa en un volum de l’enciclopèdica Universal History, impresa a Londres l’any 1759,
en la pàgina 185, hi podem llegir:
Al-Tafail, havent reduït l’ídol Dhul-Caffain, el fals
ídol fet de fusta, a cendres, i havent conduït la tribu
dels Daws cap a l’islamisme, en compliment de les
seves ordres, va anar a trobar Mohàmmed amb un
grup de guerrers dawsites, format per uns quatrecents homes, juntament amb un gran nombre de
màquines militars, pales, pics i altres eines per a
remoure la terra i destruir els murs de les ciutats.
Al-Tafail va arribar a l’esplanada davant de la població d’Al-Tàyef quatre dies després del començament
del setge.

La població d’Al-Tàyef o Al-Tàif era a una distància de tres
estacions a l’est de la Meca. Els seus murs, però, eren
resistents, i el profeta Muhammad, o Mahoma, va decidir que era millor retirar-se i esperar a arribar a un acord
amb els seus habitants, els taquifites o Banu Taquif. La
decisió del profeta va ser encertada i els taquifites s’uniren a l’islam.
El nom d’aquest Al-Tafail dels Daws també el trobem
escrit en el mateix volum històric anglès com Al Tofail
Ebn Amru, el Dawsita.
En la biografia signada per Karen Armstrong, en la pàgina 161, podem llegir que la primera trobada del dawsita Al-Tafail amb el profeta Mahoma va ser reflectida en
aquest relat:
En el pelegrinatge de l’any 616, un pelegrí, el poeta
anomenat Al-Tufayl ibn Amr, de la tribu occidental
de Daws, quan va arribar a la Kaaba i va veure Mahoma dempeus i resant davant del santuari, es va
sentir ridícul per la seva prevenció contra el profeta;
així que s’hi va apropar i aquest li va explicar la seva
religió i li va recitar alguns versos de l’Alcorà. Admirat, Al-Tufayl va exclamar: “¡Per Aŀà, mai no he sentit
unes paraules millors i més justes!” Després va tornar amb els seus i, durant els anys següents, va convertir unes setanta famílies de la seva pròpia tribu.

Seguint aquests relats que es troben en les biografies de
Mahoma, podem comprovar que Al-Tafail el Dawsita es va
convertir a l’islam escoltant Mahoma, va aconduir la seva
tribu cap a l’islamisme i va participar al costat del profeta

en la implantació de l’islam a les terres aràbigues. Aquest
establiment va suposar la seva participació en la destrucció dels antics ídols aràbics i en el sotmetiment dels qui
s’oposaven a la nova religió islàmica. Així, doncs, Al-Tafail
va passar a la història com un lluitador que va coŀaborar
en la victòria islàmica al costat del profeta Mahoma, o
Muhammad, en el segle VII. Aquests relats ens donen la
base per a creure que alguns successors seus, o uns altres
àrabs que prengueren el seu nom prestigiós, van poder
arribar amb les tropes aràbigues que van conquerir la
Península Ibèrica durant el segle VIII, a partir de l’any 711.
Aquests guerrers aràbics podrien ser portadors del nom
Al-Tafail i podrien haver-lo utilitzat per a donar nom a la
població navarresa de Tafalla i al castell falsetà d’Altafalla.
Aquest nom aràbic també el va portar un bisbe de
l’Església egipcíaca anomenat Theophilus Ibn Tafayl, de
Damasc. Ell va fer la traducció dels quatre evangelis del
grec a l’idioma aràbic, que es conserva en un manuscrit
copiat en el segle XI.
Un andalusí que va destacar per la seva gran cultura va
ser Abu Bakr Ibn Al-Tafail al-Ishbilí. Una obra seva famosa
és la titulada El filòsof autodidacte. Aquest savi andalusí
del segle XII va néixer a la ciutat de Guadix i va exercir de metge a la cort almohade de Granada; també va
exercir de secretari del sultà i és reconegut el seu saber
en filosofia, matemàtiques i astronomia. Es va traslladar
al Marroc, a la capital de l’imperi almohade, i va morir
allí, a Marràqueix, l’any 1185. Va influir en la preparació
inteŀectual d’Averroes, amb qui va coincidir a la cort almohade. Averroes, el savi andalusí nascut a Còrdova, va
gaudir del mestratge d’Ibn Tafail i en fou el successor
com a metge del califa a la cort de Marràqueix a partir
de l’any 1182. Averroes va estar enemistat alguns anys
amb el califa almohade, però finalment va arribar a una
reconciliació amb ell i va morir a Marràqueix l’any 1198.
El nom del savi Al-Tafail també el podem trobar escrit
com a Abentofail o com a Abo Bakre ibn Tufayl. Aquest filòsof va exposar en els seus escrits la seva preocupació per
la recerca de la veritat i del coneixement. Una important
característica del pensament d’Ibn Tufayl va ser la vinculació de la filosofia amb una visió mística. Es considera
que el gran filòsof Ibn Sina (Avicenna) va subordinar la
política a la religió. Després d’ell, el pensament filosòfic
i polític es va traslladar de Bagdad a al-Àndalus; aquí Ibn
Bajja i Ibn Tafayl van continuar el diàleg i van preparar el
camí a Ibn Rusd (Averroes), el qual va analitzar la relació
entre la filosofia i la llei divina i el paper de la profecia.
Averroes va intentar compaginar la religió i la filosofia
per a poder examinar la política dels governs de la seva
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època, tenint en compte els principis exposats per Plató
i Aristòtil.
Actualment, la Universitat de Kenitra, al Marroc, porta
el nom d’Ibn Tafail, i Tafail continua emprant-se com a
cognom personal aràbic.
Crec, doncs, que l’Altafulla del Camp de Tarragona podria provenir d’un nom personal d’origen fràncic basat en
els mots germànics Alte i Fulc, i que va poder arribar a Catalunya amb els conqueridors francs que conquistaren Girona i Barcelona. D’altra banda, els noms de la Tafalla navarresa i l’Altafalla falsetana podrien ser uns antropotopònims d’origen aràbic. Per tant, no s’ha de confondre l’Altafulla del riu Gaià amb l’Altafalla de la baronia d’Entença.
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