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10 números de Noms,  
45 anys d’onomàstica
Albert Turull
Coordinador de Noms

Arribem amb aquest, com veieu, al 
número 10 de la revista Noms, la pu-
blicació de la Societat d’Onomàstica 
que des del seu naixement ara fa qua-
tre anys es caracteritza per una clara 
vocació de divulgació, tot oferint uns 
amplis apartats de notícies i de refe-
rències (i recensions i ressenyes) bi-
bliogràfiques al costat d’uns quants 
articles que confiem sempre que us 
interessin. No deixa de ser una fita 
significativa, doncs, ateses les difi-
cultats amb què ens hem anat tro-
bant, i més ho és encara, de signifi-
cativa, si valorem com cal el fet que 
Noms apareix de costat amb una al-
tra publicació periòdica de la matei-
xa Societat, l’anuari de recerca Ono-
màstica, de vocació més acadèmica i 
internacional, i que just ara ha tret a 
la llum el seu número 4.

Celebrem una petita efemèride 
particular de la nostra modesta pu-
blicació, doncs, però no perdem de 
vista el context més global de la So-
cietat d’Onomàstica que ens acull i 
ens dona sentit. Per resumir-ho, po-
dem dir que l’any que tanquem, 2018, 
ha significat, d’una banda, la conso-
lidació en plena maduresa de la nos-

tra entitat —45 anys després de la 
històrica trobada inaugural a la Sala 
de Comalats el 1973, de la mà d’Enric 
Moreu-Rey i de tota una irrepetible 
generació d’investigadors— i, d’altra 
banda, un rellançament que, si bé es 
veurà de manera més precisa i con-
creta al llarg del 2019, tingué una fita 
culminant amb la celebració, en ter-
res de Penyagolosa (Atzeneta i Vista-
bella del Maestrat), d’una de les tro-
bades que més d’èxit han assolit du-
rant tots aquests anys.

Pel que fa a l’any 2019, que acabem 
d’esmentar, convé destacar tres ele-
ments que de ben segur comporta-
ran aquest rellançament (o la conso-
lidació d’un rellançament que ja ve 
dels darrers temps, un cop supera-
da la greu crisi econòmica i instituci-
onal de vers 2013): la materialització 
d’una nova política de publicacions 
(ens plau anunciar, per exemple, l’edi-
ció de dos vells inventaris inèdits del 
senyor Rafael de la Torre, en el seu 
dia coŀaborador de Joan Coromines 
i guanyador de sengles premis d’una 
societat filial de l’IEC); la represa de la 
denominació (i també de la correspo-
nent numeració) de coŀoquis per a les 

nostres trobades científiques anuals  
(a més, és significatiu també que la 
propera —el 46è coŀoqui— tingui 
lloc a Perpinyà, del 30 de maig al 2 
de juny de 2019), tot superant una 
dicotomia entre jornades i congres-
sos que, a la pràctica, ha resultat fic-
tícia; i, finalment, tal com marquen 
els nostres Estatuts, una renovació 
de la Junta directiva que, més en-
llà dels canvis naturals que s’hi do-
nen cada tres anys (a alguns ens cor-
respon d’agafar un cert descans, ja), 
implicarà una alternança en la presi-
dència mateixa de l’entitat, atès que 
l’actual president, Joan Tort i Dona-
da, exhaureix a principis d’any els dos 
mandats consecutius que la nostra 
actual normativa estableix com a lí-
mit màxim per a un càrrec. Rebi des 
d’aquí, doncs, no sols la nostra feli-
citació sinó sobretot el nostre més 
profund agraïment per la seva inten-
sa i reeixida dedicació, amb la segu-
retat, d’altra banda, que la seva im-
plicació amb el bon funcionament de 
la Societat d’Onomàstica seguirà vi-
gent, i que la Junta que sorgeixi de 
les imminents elec cions en garantirà  
la continuïtat.
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Notícies
L’onomàstica a la xarxa

Segona edició del programa 
“Toponimízate” que arribarà a 
15 ajuntaments gallecs a través 
de xerrades en què s’aprendrà a 
utilitzar una aplicació mòbil per a la 
preservació de la microtoponímia 
del territori
> https://www.galiciapress.es/texto-
diario/mostrar/1211382/aplicacion-
movil-colaborativa-permitira-impulsar-
recuperacion-toponimia-galicia

Carrers amb sufixos augmentatius 
i despectius
> https://imatgies.blogspot.
com/2018/10/carrers-27-els-sufixos-1-
augmentatius-i.html

Diferents notícies referides a 
“Lingüistes pel carrer” 
> https://imatgies.blogspot.com/
search/label/LINGÜISTES%20PEL%20
CARRER

“Una nomenclatura incómoda en 
Tamaulipas”
Sobre els errors de convertir la to-
ponímia en un acte de submissió als 
magnats polítics en l’estat mexicà de 
Tamaulipas. 
> https://eldiariodevictoria.
com/2018/10/02/una-nomenclatura-
incomoda-en-tamaulipas/

Un petit recorregut per la 
toponímia andalusina de Xerès de 
la Frontera partint de Gibalbín
> https://www.entornoajerez.
com/2018/09/gibalbin-el-monte-del-
pozo-un-recorrido.html

La Comissió de Toponímia de Sitges 
no recomana posar el nom d’1 
d’Octubre a una confluència de la 

població pel poc temps passat des 
del fet que motiva la nominació
> https://www.naciodigital.cat/sitges/
noticia/3335/comissio/toponimia/no/
recomana/posar/nom/1-o/confluencia/
av/sofia/capellans

Alguns dels nous espais públics 
a Catalunya amb el nom d’1 
d’Octubre
> http://lesborgestv.cat/placa-1-
doctubre/
> https://www.somgarrigues.cat/
noticies/4431/cervia-i-vinaixa-posen-el-
nom-d-1-d-octubre-a-un-nou-espai-public
> https://www.somgarrigues.cat/
noticies/4427/llardecans-batejara-una-
placeta-amb-el-nom-d-1-d-octubre
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
girona-ja-te-placa-de-lu-doctubre-
del-2017-i-esborra-la-constitucio-del-
nomenclator-de-la-ciutat-2/
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
tortosa-inaugura-la-nova-placa-1-
doctubre-a-ferreries-en-record-dels-
ferits-i-dels-impulsors-i-defensors-del-
referendum-2/

Certamen “Fotografía de montaña 
con toponimia en senabrés”
> https://lafueyacabreiresa.com/
certamen-sobre-toponimia-de-montana-
senabresa

Sobre com va afectar a la 
toponímia urbana de la ciutat de 
València la riuada de 1961
> http://cadenaser.com/
emisora/2018/09/05/radio_
valencia/1536138850_502313.html

Josep Borrell podria perdre el carrer 
que té dedicat a la Pobla de Segur
> https://elmon.cat/politica/poble-
josep-borrell-votara-consulta-rebatejar-
passeig-que-porta-nom

Problemes en el nou nomenclàtor 
toponímic d’Andorra
La h de Canòlic(h) continua fent la 
guitza…
> https://www.elperiodic.ad/
noticia/66767/critiques-per-la-manca-
de-voluntat-politica-per-acabar-el-
nomenclator

Normalitzat a Facebook i 
Instagram el topònim Sa Pobla 
(Mallorca)
Fins ara s’hi podia trobar la forma 
aberrant La Puebla.
> https://www.europapress.es/
illes-balears/noticia-facebook-
instagram-normalizan-toponimo-sa-
pobla-20180917184628.html

Iniciativa pol Asturianu reclama 
a l’administració de l’estat i a Adif 
que respectin la toponímia oficial 
de la comunitat autònoma
> https://www.lne.es/
asturias/2018/06/28/iniciativa-pol-
asturianu-reclama-especialidad/2310155.
html

Continua endavant el procés de 
canvi de nom de la Via Roma i les 
avingudes de Portugal i Alemanya 
de Palma
> https://www.diariodemallorca.es/
palma/2018/09/27/cambio-nombre-via-
roma-sigue/1350996.html

Queixes del BNG per l’ús de la 
toponímia gallega que fa la Real 
Academia Española
> https://www.diariodepontevedra.
es/articulo/galicia/bng-pide-rae-
desculpa-publica-deturpar-toponimia-
galega/20180720194711991949.html

Mor Santiago Arregui Belar, autor 
del primer plànol amb la toponímia 
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Notícies

de procedència basca de l’Alto Oja 
(Rioja) el 1957
> https://www.larioja.com/la-rioja/
padre-mapa-20180731235719-ntvo.html

Canvien el nom d’un riu a la Xina 
perquè no sembli tan àrab
> https://www.independent.co.uk/
news/world/asia/china-rename-river-
islamic-influence-arabic-sounding-aiyi-
diannong-ningxia-a8566951.html

Carreró del Forn de la Viuda a Altea 
(Marina Baixa), un topònim nou 
que beu de la història del dia a dia
> https://www.elperiodic.com/val/
altea/noticias/587733_altea-comptara-
nova-publica-denominada-carrero-forn-
viuda.html

“La baixa participació en el 
referèndum del nom del país obre 
una crisi a Macedònia”
El nom proposat era Macedònia del 
Nord, però només un terç dels elec-
tors ha anat a votar.
> https://www.ara.cat/internacional/
baixa-participacio-referendum-del-
Macedonia_0_2098590215.html

Mapa de Nova Zelanda amb la 
toponímia en llengua maori 
> https://www.radionz.co.nz/national/
programmes/sunday/audio/2018662736/
andrew-douglas-clifford-maps-te-reo-
place-names

Eliminant el rastre dels Borbons del 
nomenclàtor barceloní
> https://www.ara.cat/societat/
oasi-al-Poblenou-combatre-
desigualtat_0_2105789512.html

Mapa amb els carrers batejats amb 
nom de lingüistes de l’àmbit de la 
llengua catalana
> https://www.google.com/maps/d/vie
wer?hl=ca&mid=1CDSw5kc0zFUQrOE1X
0awbIAwMAY&ll=40.50288606966589%
2C2.4948729802165417&z=7

La Comissió de Toponímia 
de Catalunya actualitzarà el 
‘Nomenclàtor oficial de toponímia 
major’
> http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/
noticia/La-Comissio-de-Toponimia-de-
Catalunya-actualitzara-el-Nomenclator-
oficial-de-toponimia-major

Es consideren els noms i cognoms 
gaŀesos al mateix nivell que els 
dels immigrants en el Regne Unit?
> https://discoversociety.
org/2018/09/04/white-british-names-
welsh-names-are-as-othered-as-those-of-
migrants-in-the-uk-context/

Recopilació de la toponímia del 
terme municipal d’El Royo i les 
seves pedanies (Sòria)
> https://elmirondesoria.es/provincia/
comarca-de-el-valle/el-royo-recopila-la-
toponimia-de-su-termino-y-sus-pedanias

Saragossa recupera la toponímia 
tradicional en llengua aragonesa a 
la zona de l’Arrabal
> https://www.elperiodicodearagon.
com/noticias/aragon/zaragoza-
recupera-toponimia-tradicional-calles-
arrabal_1302871.html

Rapa-nui o Illa de Pasqua, una 
reflexió sobre els canvis imposats 
en toponímia
> http://www.elmostrador.cl/noticias/
opinion/2018/08/10/rapa-nui-o-isla-de-
pascua/

Fes-te membre de la Societat d’Onomàstica!
¿Vols contribuir a l’existència d’aquesta entitat, única en tot el territori  
i amb més de 35 anys d’història, que és punt de trobada dels interessats  
en aquesta matèria?

Fes-te’n soci per només 25 € l’any!

Escriu-nos a info@onomastica.cat i forma part d’aquest projecte. 

El teu nom hi ha de ser.
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Notícies

Els dialectes en els noms dels 
carrers
> https://imatgies.blogspot.
com/2018/07/carrers-24-dialectals-0-un-
exemple.html

Hores comptades per a l’infamant 
carrer de Sant Domènec del Call a 
Barcelona
> https://www.elperiodico.com/es/
barcelona/20180711/calle-sant-domenec-
call-homenaje-pogromo-cambia-
nombre-6937377

Queixes per la desfiguració de la 
toponímia de les Pitiüses
> http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-
balears/2018/03/26/google-desfigura-
toponimia/978195.html

L’Institut d’Estudis Penedesencs 
busca participants a Òdena per 
estudiar els noms de la zona
> http://infoanoia.cat/linstitut-destudis-
penedesencs-busca-participants-odena-
estudiar-noms-zona/

El valedor do pobo gallec obliga 
l’ajuntament de Ribeira a complir la 
legislació en matèria de toponímia
> https://www.bng-ribeira.gal/index.
php/2018/07/06/o-valedor-do-pobo-da-
30-dias-para-que-o-goberno-de-ribeira-
deixe-de-incumprir-a-lexislacion/

Oficialització, també en català, 
de toponímia de la comarca del 
Matarranya no exempta d’alguna 
polèmica
> https://www.lacomarca.net/los-
pueblos-del-matarrana-hacen-oficiales-
toponimos-bilingues/
> https://www.lacomarca.net/
normalizar-la-lengua-sin-dividir-los-
pueblos/
> https://www.lacomarca.net/
valderrobres-rechaza-la-propuesta-de-
dga-de-utilizar-el-toponimo-vall-de-
roures/

Castelló de la Plana aprova la 
denominació única en valencià de 
la ciutat i el seu districte marítim
> https://www.diarilaveu.com/
noticia/82121/castello-aprova-
denominacio-unica

Oviedo també es dirà Uviéu
> http://www.elcomercio.es/oviedo/
nueva-toponimia-oficial-oviedo-
20180330001421-ntvo.html

No al canvi de nom de la localitat 
de Laguarta per l’aragonès A 
Guarta
> https://www.heraldo.es/
noticias/aragon/huesca-provincia/
huesca/2018/04/09/los-nombres-
los-pueblos-solo-castellano-tambien-
aragones-1234051-302.html

Assemblea general de la Societat 
Basca d’Onomàstica 
> https://onomastika.org/2018/03/25/
asanblada-orokorra-burutu-oeak-la-sov-
celebro-su-asamblea-general/

Quatre nous grups a Facebook de 
l’American Name Society dedicats 
a l’antroponímia, toponímia, 
onomàstica comercial i onomàstica 
literària
> http://e-onomastics.blogspot.com.
es/2018/03/american-name-society-
launched-4-new.html

“Noms de luòcs anteriors als indo-
europèus”, emissió radiofònica en 
occità
> https://radiolengadoc.com/biais-
de-dire-en-lengadoc-noms-de-luocs-
anteriors-als-indo-europeus/

Diferents municipis conviden els 
veïns a valencianitzar els cognoms
> http://www.directe.cat/
noticia/724736/diferents-municipis-es-
desprenen-del-complex-d-inferioritat-i-
conviden-a-les-families-a-va

L’opció de mantenir el topònim 
Palma de Gandia guanya la de 
canviar-lo a Palma de la Safor
> http://val.levante-emv.com/
safor/2018/02/25/vecinos-palma-votan-
mayoritariamente-seguir/1683905.html

La Comissió de Toponímia de 
les Illes Balears impulsarà el 
nomenclàtor georeferenciat 
> https://dbalears.cat/
cultura/2018/02/28/312421/comissio-
toponimia-impulsara-nomenclator-
georeferenciat-les-balears.html

El nou model SUV de Seat es dirà 
Tarraco
> https://www.ara.cat/opinio/empar-
moliner-seat-tarraco_0_1962403759.
html

Conveni entre l’ICGC i l’Institut 
d’Estudis Aranesi per establir 
noves coŀaboracions en matèria de 
toponímia
> http://www.icgc.cat/L-ICGC/
Actualitat2/Noticia-254-Conveni-amb-l-
Institut-d-Estudis-Aranesi-per-establir-
noves-col-laboracions-en-materia-de-
toponimia

Intent de canvi de nom de la 
comarca valenciana dels Serrans 
per la Serranía del Turia
> https://www.diarilaveu.com/
noticia/79504/serran-adhesions-
toponim-serrani

Tots els espais dedicats a Pompeu 
Fabra en un mapa
> http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/
noticia/El-Mapafabra-ja-inclou-68-
localitats-i-100-participants-i-continua-
creixent

Els noms més posats al nadons 
búlgars el 2016
> http://e-onomastics.blogspot.com.
es/2018/01/2016.html
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Emissió radiofònica dedicada a  
la toponímia del veïnat de Serinyà 
(Cassà de la Selva) per Elvis 
Mallorquí
> http://femgirona.cat/gironaara/elvis-
mallorqui-serinya-toponimia-dels-veinats-
de-cassa/

Inscripció onomàstica en català en 
temps de prohibició
> http://administraciojusticia.
gencat.cat/ca/administracio_de_
justicia/modernitzacio_aj/serveis_
administracio_justicia/arxius/inscripcio_
onomastica_catala/

Onomàstica comercial amb gràcia: 
rètols conatius!
> http://imatgies.blogspot.
com/2018/02/mira-tho-retols-conatius.
html

La paeria de Lleida és reticent 
a retirar els noms de carrers 
franquistes que encara hi ha a la 
ciutat
> https://www.naciodigital.cat/lleida/
noticia/27788/paeria/escuda/informe/
dels/experts/dilatar/retirada/dels/noms/
franquistes/dels/carrers

La Comissió de Toponímia de 
Catalunya impulsa el nomenclàtor 
mundial en català
> http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/
noticia/La-Comissio-de-Toponimia-de-
Catalunya-impulsa-el-Nomenclator-
mundial-en-catala

La biblioteca municipal de les 
Borges del Camp (Baix Camp) 
passa a dir-se, d’ençà del 23 d’abril, 
Biblioteca Pública Ferran Jové i 
Hortoneda
Per acord unànime del Ple municipal 
la biblioteca durà el nom de qui va ser 
el seu impulsor, Ferran Jové i Horto-
neda (1929–2017), soci d’honor de la 
Societat d’Onomàstica, en reconeixe-

ment a la seva tasca cultural en pro 
de la vila i del país.
> https://www.lesborgesdelcamp.cat/
noticies/agenda/144-biblioteca-ferran-
jove-i-hortoneda

Publicacions i presentacions

Resum de la Jornada d’Onomàstica 
de les Terres de Penyagolosa 
(VI Jornada de la Societat 
d’Onomàstica), al bloc Imatgies, de 
Jesús Bernat Agut
> https://imatgies.blogspot.
com/2018/09/resum-jornada-de-
penyagolosa.html

Presentació del llibre Toponimia e 
historia de la costa de Algeciras de 
Félix Rodríguez
> http://algecirasnoticias.
com/2018/10/17/presentado-el-libro-
toponimia-e-historia-de-la-costa-de-
algeciras-de-felix-rodriguez/

“La toponymie en action. 
Quelques réflexions à partir des 
dénominations de ‘communes 
nouvelles’”
Qüestions de neotoponímia a partir 
de les denominacions de les noves 
comunes franceses.

> https://www.sfo-onomastique.fr/
articles.php?lng=fr&pg=344&mnuid=34
3&tconfig=0

Jornades, congressos i cursos

Curs “Els nostres noms de lloc” a 
la UNED, impartit per Jesús Bernat 
Agut (oct. 2018 – jul. 2018)
> https://extension.uned.es/senior_as
ignatura&idactividad=15509&asignatu
ra=26761

Vº Coloquio Lingüística Histórica. 
Lingüística histórica e toponimia 
galego-portuguesa (Santiago de 
Composteŀa, Galícia, 25/26–1–
2018)
> http://ilg.usc.es/gl/ilgas/linguistica_
historica

Coŀoqui “Le nom propre en poésie” 
(Lille, França, 6/7–4–2018)
> http://e-onomastics.blogspot.com.
es/2018/03/programme-du-colloque-le-
nom-propre-en.html

Coŀoqui Coromines i la Ribagorça 
(31–5/2–6–2018)
> https://www.onomastica.cat/colloqui-
joan-coromines-i-la-ribagorca/

http://femgirona.cat/gironaara/elvis-mallorqui-serinya-toponimia-dels-veinats-de-cassa/
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https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/27788/paeria/escuda/informe/dels/experts/dilatar/retirada/dels/noms/franquistes/dels/carrers
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http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya-impulsa-el-Nomenclator-mundial-en-catala
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya-impulsa-el-Nomenclator-mundial-en-catala
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya-impulsa-el-Nomenclator-mundial-en-catala
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya-impulsa-el-Nomenclator-mundial-en-catala
https://www.lesborgesdelcamp.cat/noticies/agenda/144-biblioteca-ferran-jove-i-hortoneda
https://www.lesborgesdelcamp.cat/noticies/agenda/144-biblioteca-ferran-jove-i-hortoneda
https://www.lesborgesdelcamp.cat/noticies/agenda/144-biblioteca-ferran-jove-i-hortoneda
https://imatgies.blogspot.com/2018/09/resum-jornada-de-penyagolosa.html
https://imatgies.blogspot.com/2018/09/resum-jornada-de-penyagolosa.html
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http://algecirasnoticias.com/2018/10/17/presentado-el-libro-toponimia-e-historia-de-la-costa-de-algeciras-de-felix-rodriguez/
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=344&mnuid=343&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=344&mnuid=343&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=344&mnuid=343&tconfig=0
https://extension.uned.es/senior_asignatura&idactividad=15509&asignatura=26761
https://extension.uned.es/senior_asignatura&idactividad=15509&asignatura=26761
https://extension.uned.es/senior_asignatura&idactividad=15509&asignatura=26761
http://ilg.usc.es/gl/ilgas/linguistica_historica
http://ilg.usc.es/gl/ilgas/linguistica_historica
http://e-onomastics.blogspot.com.es/2018/03/programme-du-colloque-le-nom-propre-en.html
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http://e-onomastics.blogspot.com.es/2018/03/programme-du-colloque-le-nom-propre-en.html
https://www.onomastica.cat/colloqui-joan-coromines-i-la-ribagorca/
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Notícies

XXVIII Jornada d’Antroponímia i 
Toponímia (Valldemossa, Mallorca, 
5–10–2018)
> http://diari.uib.cat/arxiu/La-
UIB-organitza-la-XXVIII-Jornada-
dAntroponimia-i.cid561676

On the Road. VII Convegno 
nazionale di Toponomastica 
femminile (Lodi-Melegnano, 
Itàlia,11/14–10–2018)
> https://www.impagine.it/ultime-
news/on-the-road-vii-convegno-
nazionale-di-toponomastica-femminile-2/

III Xornada de Onomástica Galega 
(Pontevedra, Galícia, 20–10–2018)
> https://www.galiciapress.es/texto-
diario/mostrar/1206540/museo-
pontevedra-acogera-20-octubre-iii-
xornada-onomastica-galega

Fórum sobre Toponímia (Guarda, 
Portugal, 26–10–2018)
> https://correiodaguarda.blogs.sapo.
pt/toponimia-e-tema-de-forum-na-
guarda-732984

3 Encuentro Etnografía y 
Toponimia (Amurrio, Euskadi, 27–
10–2018)
> https://aztarna.es/3o-encuentro-
etnografia-y-toponimia-amurrio

Conferències i xerrades

Xerrada “Els noms de lloc: la 
toponímia de Benicarló”
> https://canal56.com/2018/10/
benicarlo-xerrada-el-nom-dels-llocs-
la-toponimia-de-benicarlo-a-carrec-de-
roma-senar-i-anna-calvo-a-la-sala-de-
caixa-benicarlo-05-10-2018/

Xerrada de Fèlix Bruguera sobre 
“Toponímia, paisatge i cultura. 
Conèixer el nostre territori a través 
de la nostra llengua”
> https://www.onomastica.cat/xerrada-
de-felix-bruguera-sobre-toponimia-
paisatge-i-cultura/

Conferència “Una anàlisi genètica 
dels cognoms” de Francesc Calafell
> http://icgenher.cat/?p=1280

Conferència “L’antroponímia en el 
Vila-real del segle XIII” per Ramon 
Ferrer, president de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua
> http://www.vila-real.
es/portal/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_30561_1.pdf

Conferència sobre els noms bascos. 
El 9 de juny la ruta Pompeu Fabra va 
recórrer els espais lligats amb la se-

va estada a Bilbao. Mikel Gorrotxate-
gi, membre de la Secció d’Onomàsti-
ca de l’Euskaltzaindia (l’acadèmia de 
la llengua basca), va oferir una confe-
rència sobre la prohibició i l’èxit dels 
noms bascos al llarg de la història.
> https://www.iec.cat/activitats/
noticiasencera.asp?id_noticies=2273

Tesis doctorals

Rania Elsayed Mahmoud, La 
presencia del arabismo en 
la antroponimia hispánica 
contemporánea. Universidad 
Complutense de Madrid, 2017. 
Mostra la petjada aràbiga en l’ono-
màstica hispànica i estudia l’onomàs-
tica com a reflex de la història social. 
> https://eprints.ucm.es/49361/1/
T40256.pdf

Ataceli Striano. Innovación y 
continuidad en los nombres 
propios griegos procedentes de 
Hispania: el caso de Meleponus y 
Melphone. Universidad Autónoma 
de Madrid, 2018. 
Sobre els noms propis Meleponus i 
Melphone atestats en inscripcions lla-
tines procedents d’Hispània. 
> http://emerita.revistas.csic.es/index.
php/emerita/article/viewFile/78/79

En la segona sortida toponímica 
vam visitar Osor.
Si vols que la propera sortida 
sigui al teu territori escriu-nos  
i l’organitzarem. 
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https://aztarna.es/3o-encuentro-etnografia-y-toponimia-amurrio
https://aztarna.es/3o-encuentro-etnografia-y-toponimia-amurrio
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Novetats bibliogràfiques
Llibres

Toponímia dels pobles valencians. 
Acadèmia Valenciana de la Llengua:

• David Baviera, José Royo, José 
Ramón Sanchis, Torrent, núm. 
217, 2018.

• Robert Miralles Cebrià, El Verger, 
núm. 218, 2018.

• Gonçal Benavent, Facund Blas-
co, Pau Martínez, Manuel, núm. 
219, 2018.

• Josep Martines, Vicent Marti-
nes, Alfàs del Pi, núm. 220, 2018

• José Enrique Gargallo, Puebla de 
Arenoso, núm. 221, 2018.

• Anna Calvo Bermejo, Romà Se-
nar Lluch, Benicarló, núm. 222, 
2018.

• Jesús Bernat Agut, Vistabella del 
Maestrat, núm. 223, 2018.

Actes de l’XI Jornada d’Onomàstica / 
III Congrés de la Societat d’Onomàsti-
ca (Elda i Petrer 2017). València: Publi-
cacions de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, 2018. 
Text complet a:
> https://www.onomastica.cat/wp-
content/uploads/3-Congres-SdO-Elda-
Petrer-2017.pdf

Rafael Miguel Aura Calbo, Corpus 
to po nímic de Beniarrés. Piles: Edi-
cions del Sud, 2018. 

Michèle Benoit i Claude Michel, 
Noms de lieux du département de la 
Meurthe-et-Moselle. Cressé: Éditions 
des Régionalismes, 2018.

Michèle Benoit i Claude Michel, 
Noms de lieux du département de la 
Meuse. Cressé: Éditions des Régio-
nalismes, 2018.

Roamin Bourbon. Petit dictionnai-
re toponymique des Pyrénées. Pau: 
Monhélios, 2018.

Paul Burgan, Les noms de lieux de 
Caussade, Tarn-et-Garonne. Étude pho-
nétique, historique, étymologique et 
sémantique. Montauban: Associa tion 
Antonin Perbosc, 2018.

José Ángel Chasco Oyón, Sierra de 
Toloño, nexo de la Montaña y la Rioja 
Alavesa. Bilbao: Euskaltzaindia, 2017.
Entrevista a l’autor i discussió sobre 
aquest nom a: 
> https://blogriojaalavesa.eus/sierra-de-
tolono

François Choteau, Les divinités cel-
tes ou romaines qui ont donné leurs 
noms à nos villes. L’énigme de Por-
tus Itius. Lécluse (Hauts-de-Fran-
ce), 2018. 

Manuel Domingo Quiroga, Toponi-
mia de la provincia de Ourense. Dipu-
tació d’Ourense, 2018.

Estudos de onomástica galega II: os no-
mes e os apelidos: aspectos legais, soci-
ais e lingüísticos. Real Academia Gale-
ga, Seminario de onomàstica 2, 2018.

Miguel Ángel Fernández Morán, 
Toponimia de Cabrera: municipio de 
Castrillo. Lleó: Ediciones el Foraste-
ro, 2018.

Gilles Fossat, Les noms de la pierre 
et du relief en Vaucluse. Toponymie et 
oronymie. París: L’Harmattan, 2018. 

Enric Garcia-Pey Pey, Noms de lloc 
i de persona de Sant Pere de Vilamajor. 
Centre d’Estudis de Sant Pere de Vi-
lamajor, 2018.

Stéphen Gendron, La toponymie 
des voies romaines et médiévales. Pa-
rís: Editions Errance, 2018 (Nova edi-
ció revisada i augmentada). 

Carlos Gómez Costas i Xavier Gro-
ba González, Toponimia de Chande-
brito. Vigo: Data, 2018.

Tugdual Kalvez, Découvrons Van-
nes. Ses hauts lieux et noms de lieux. 
Gwened: Institut Culturel de Bretag-
ne, 2018.

Edward Lipiński, Toponymes et gen-
tilices bibliques face à l’histoire. Lovai-
na: Peeters, 2018.

Ismael Maestro Pablo, Toponímia 
histórica y arqueológica del Valle de 
San Millán de la Cogolla (La Rioja) si-
glos VII-XX. Logronyo: Ediciones Emi-
lianenses, 2018.

Elena Martínez de Madina Sala-
zar, Toponimia de Vitoria / Gasteizko 
toponimia VI. Arratzua II. Bilbao: 
Euskaltzaindia, Onomasticon Vas-
coniae 32, 2018.

Josep Noguerol, Aproximació a la to-
ponímia i l’antroponímia de Calvià, 2 
vol. Ajuntament de Calvià, 2018. 
Sobre aquest llibre: 
> https://www.diariodemallorca.es/
part-forana/2018/09/02/ocho-apellidos-
calvianers/1343946.html

S. Pasquali i J. Gonzalez, eds., Ac-
tes du Colloque “Au delà du Toponyme. 
Approche interdisciplinaire de la terri-
torialité. Egypte et Méditerranée anci-
ennes” (2015). Montpeller, 2017.

Jacques Peloye, Toponymie des trois 
forêts. Carrefours, routes, chemins et 
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poteaux des forêts de Chantilly, d’Ha-
latte et d’Ermenonvill. París 2018 (No-
va edició augmentada). 

Xavier Planas, Carles Gascón, 
Juan Karlos Lopez-Mugartza i 
Mikel Belasko, Anàlisi fisiogràfica de 
topònims andorrans d’arrel preroma-
na. Una visió propera i tècnica del ter-
ritori a través dels noms de lloc. Servei 
de Política Lingüística, Govern d’An-
dorra, 2018. 

Adolfo Rodríguez Arranz, Topo-
nimia y territorio en Coca. Un estudio 
diacrónico, siglos XIII a XX. Comuni-
dad de Villa y Tierra de Coca (Segò-
via), 2018. 
Sobre aquest llibre: 
> http://www.eladelantado.com/
provincia-de-segovia/cuarenta-anos-
busca-los-toponimos-del-territorio-
caucense

Anxo Rodríguez Lemos, Toponimia 
do Val de Fragoso, vol. 5. Comesaña. 
Universidade de Vigo, 2018. 
Sobre aquest llibre: 
> https://www.uvigo.gal/universidade/
comunicacion/duvi/parroquia-santo-
andre-comesana-recupera-sua-
identidade-toponimica

António Maria Romeiro Carvalho, 
Toponímia do Concelho de Idanha-a-
Nova. A Língua dos Fenícios, Cartagi-
neses e Lusitanos na Região. Idanha-
a-Nova, 2017.

Reuben Rose-Redwood, Derek Al-
derman i Maoz Azaryahu, The Politi-
cal Life of Urban Streetscapes. Naming, 
Politics, and Place. Abingdon: Taylor 
& Francis Group, 2017. 

Guillermo Rosselló Bordoy, Sobre 
arabismes, antroponímia i pervivència 
de l’època islàmica a Mallorca. Palma: 
José J. Olañeta Editor, 2018.

Chantal Tanet i Tristan Hordé, Les 
noms de lieux et de lieux-dits du Péri-
gord. Bordeus: Sud-Ouest, 2018.

Julio de Toledo Jáudenes, Toponi-
mia de Valsaín. Madrid: Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, 2017.
Sobre aquest llibre: 
> https://www.zendalibros.com/
paseando-entre-palabras/

Maximiano Trapero, Diccionario de 
toponimia de Canarias. Los guan-
chismos, 3 vol. Santa Cruz de Tene-
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> https://www.raco.cat/index.php/
Mascanca/article/view/331426/432173

Maridès Soler, “‘Josep és el nom 
més senyor que hi ha!’. Onomàsti-

ca literària guimeraniana”. Revista de 
Lenguas y Literaturas Catalana, Galle-
ga y Vasca 22 (2017): 13–40.
> http://revistas.uned.es/index.php/
RLLCGV/article/view/20853

Feliciano Suárez Fernández, “Apor-
taciones a la toponimia de les Regue-
res VII. Toponimia de Cogollu”. La Pie-
driquina. Anuario 10 (2017): 74–84. 

Feliciano Suárez Fernández, “Apor-
taciones a la toponimia de les Regue-
res IX. Toponimia de Premió, parro-
quia de Tresmonte”. La Piedriquina.  
Anuario 11 (2018): 81–94. 

Xavier Theros, “La memòria dels 
carrers”. Masala. Revista d’informa-
ció, denúncia i crítica social a Ciutat Ve-
lla 75 (2018): 5–10. 

Sílvia Veà Vila, “El rol de les prota-
gonistes dels relats etnopoètics lli-
gats a topònims de la Ribera d’Ebre, 
la Terra Alta i el Priorat”. Estudis de 
literatura oral popular 6 (2017): 117–
140. 
> https://www.raco.cat/index.php/
ELOP/article/view/335583/426397

Juan Manuel Velasco, “Los fitoto-
pónimos en la comarca de El Aba-
dengo (Salamanca)”. Salamanca. Re-
vista de estudios 61 (2017): 120–170.

Joan Antoni Verge Caballer, “To-
ponímia del Baix Maestrat en l’«Ono-
masticon Cataloniae»”. University of 
California Santa Barbara: eHumanis-
ta/IVITRA 12 (2017): 77–120. 
> http://www.ehumanista.ucsb.edu/
ivitra/volumes/12

Ressenyes de llibres 

Fèlix Bruguera, ressenya de Llibre-
ta de Camp XXV de l’“Onomasticon Ca-
taloniae”. Enquestes toponomàstiques 

i dialectals realitzades a la Catalunya 
del Nord (1959–1960), de Joan Coro-
mines. Edició i estudi lingüístic a cura 
de Philip D. Rasico. Barcelona: Insti-
tut d’Estudis Catalans / Fundació Pe-
re Coromines, 2016. Publicada a Llen-
gua & Literatura 28 (2018): 200–203. 
> https://publicacions.iec.cat/
repository/pdf/00000257/00000004.pdf

Capítols de llibres

Cyrille Aillet, Les mozarabes. Chris-
tianisme, islamisation et arabisation 
en péninsule Ibérique (IXe–XIIe siècle). 
Madrid: Bibliothèque de la Casa de 
Velázquez, 2018. 
En el capítol vii apartat iii es refereix 
a l’antroponímia: “Géographie de l’an-
throponymie romano-arabe”, “Quels 
modèles onomastiques”, “Le réper-
toire des emprunts au nom arabe”, 

“L’anthroponymie arabisée: signe de 
distinction sociale?”, “Le modèle an-
throponymique romano-arabe en el 
al-Andalus”, “Onomastique et attrac-
tion culturelle”. 
> http://hispaniasacra.revistas.csic.
es/index.php/hispaniasacra/article/
view/291/291

Emilio Nieto Ballester, Introduc-
ción a la etimología. Madrid: Sínte-
sis, 2017. 
El capítol 10 “La onomástica. Topo-
nimia y antroponimia. La investiga-
ción en nombres propios” (p. 183–
202) conté els següents apartats: 
“Los nombres llamados propios y los 
nombres llamados comunes. Relacio-
nes entre ambos tipos”, “Epónimos. 
Definición. Tipos y ejemplos”, “To-
ponimia y antroponimia. Relaciones 
entre ambas parcelas”, “Caracterís-
ticas y especifidades de los estudios 
etimológicos de nombres propios” i 

“Toponimia del término municipal de 
Arévalo (Ávila)”. Conté un índex de 
paraules (p. 267–292). 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/142775/pdf_1317
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/142775/pdf_1317
https://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2494/2347
https://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2494/2347
https://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2494/2347
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5802992.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5802992.pdf
https://www.raco.cat/index.php/Mascanca/article/view/331426/432173
https://www.raco.cat/index.php/Mascanca/article/view/331426/432173
http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/20853
http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/20853
https://www.raco.cat/index.php/ELOP/article/view/335583/426397
https://www.raco.cat/index.php/ELOP/article/view/335583/426397
http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/12
http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/12
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000257/00000004.pdf
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000257/00000004.pdf
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/view/291/291
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/view/291/291
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/view/291/291
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Joaquim Nolla Gasulla, coord., “La 
toponímia al voltant de les infraes-
tructures ferroviàries”. Dins Camins 
de terra 1865–2015. Camins de ferro. 
150 anys del ferrocarril a l’Hospitalet 
de l’Infant, 84–90. Centre d’Estudis 
de l’Hospitalet de l’Infant, 2017. 

Adolf Sintes, “Mapes actuals i to-
ponímia”. La cala d’Alcalfar, p. 30–
36. Maó: Institut d’Estudis Menor-
quins, 2018.

Revistes

Nouvelle revue d’onomastique 59 
(2017), i 60 (2018). Actes du XVIIe 
colloque de la SFO (2–5 décembre 
2015), “Noms de lieux, noms de per-
sonnes: la question des sources. To-
ponymie urbaine de Paris et de sa 
banlieue”, vol. 1 i 2. Sumaris: 
> https://www.sfo-onomastique.fr/
articles.php?lng=fr&pg=354&mnuid=31
&tconfig=0
> https://www.sfo-onomastique.fr/
articles.php?lng=fr&pg=356&mnuid=31
&tconfig=0

Cahiers de la Société Française d’Ono-
mastique 9, 2018. Sumari: 
> https://www.sfo-onomastique.fr/
articles.php?lng=fr&pg=340&mnuid=31
&tconfig=0

Rivista italiana di onomastica 24, 1 
(2018), i 24, 2 (2018). Sumaris: 
> https://dialnet.unirioja.es/
revista/10783/A/2018 
> https://dialnet.unirioja.es/
ejemplar/499422

Voprosy onomastiki (Problems of Ono-
mastics) 15, 1 (2018), 15, 2 (2018), i 15, 
3 (2018). Textos complets:
> http://onomastics.ru/en/
content/2018-volume-15-issue-1-8
> http://onomastics.ru/en/
content/2018-volume-15-issue-2
> http://onomastics.ru/en/
content/2018-volume-15-issue-3

Mapes

Serra de Cardó: Vall de Cardó, serra 
del Boix, les Moles i coll de l’Alba. Dos 
mapes, 1: 20.000. Barcelona: Piolet, 
2017. 

La Tinença de Benifassà. La Vall del Cer-
vol (Nova edició). Mapa i guia excur-
sionista, 1:30.000. Alcoi: Tossal, 2018.

José Castillo Gil, Puerto Mingalvo. 
La Peñagolosa aragonesa. Mapa i guia 
excursionista, 1: 25.000. Alcoi: Tos-
sal, 2018

Recensions

Joan Ferreres i Nos, La Jana moder-
na (I). Territori i demografia. Benicar-
ló: Onada Edicions, 2017. 
Llibre centrat en la onomàstica histò-
rica del municipi de la Jana (Baix Ma-
estrat) dels segles xvi, xvii i xviii. Ex-
posa en 69 pàgines l’antiguitat i vita-
litat dels noms de les partides i llocs 
més significatius del terme a partir 
de la documentació d’arxiu consul-
tada. Inclou dos mapes que ajuden a 
situar-los en el municipi. Tracta l’an-
troponímia en 77 pàgines a partir dels 

censos d’habitants d’aquests tres se-
gles, amb una mirada als segles me-
dievals. Les explicacions històriques 
van acompanyades de diversos qua-
dres que mostren l’aparició, desapa-
rició i freqüència dels diversos pre-
noms i cognoms que han poblat el 
terme de la Jana, així com uns acla-
ridors comentaris. Unes poques pà-
gines van destinades a la genealogia 
d’una quinzena de famílies arrelades 
a la població en aquests tres segles.

Assumpció Rehues i Gemma Estra-
da. Noms de casa del Bruc i la tipologia 
arquitectònica dels seus edificis. Bar-
celona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2018.
Volum de petites dimensions sobre 
els noms de casa dels diferents nuclis 
del terme del Bruc (comarca d’Ano-
ia, en un dels vessants de la serra de 
Montserrat), que està format per du-
es parts ben diferenciades, amb una 
autora cadascuna: la historiadora de 
l’art Gemma Estrada fa una aproxi-
mació arquitectònica i històrica a les 
cases pròpiament dites, mentre que 
la nostra consòcia Assumpció Rehu-
es —responsable d’un article sobre el 
mateix tema que va aparèixer al nú-
mero 7 de la revista Noms— s’ocupa 
de l’explicació en termes onomàstics 
dels noms de les cases, amb tota la 
seva tipologia (motivacions semànti-
ques, aspectes formals, etc.) i, natu-
ralment, amb l’ajut de fonts orals lo-
cals i de documentació històrica.

facebook.com/SocietatOnomasticaonomastica.cat

https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=354&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=354&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=354&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=356&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=356&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=356&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=340&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=340&mnuid=31&tconfig=0
https://www.sfo-onomastique.fr/articles.php?lng=fr&pg=340&mnuid=31&tconfig=0
https://dialnet.unirioja.es/revista/10783/A/2018
https://dialnet.unirioja.es/revista/10783/A/2018
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/499422
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/499422
http://onomastics.ru/en/content/2018-volume-15-issue-1-8
http://onomastics.ru/en/content/2018-volume-15-issue-1-8
http://onomastics.ru/en/content/2018-volume-15-issue-2
http://onomastics.ru/en/content/2018-volume-15-issue-2
http://onomastics.ru/en/content/2018-volume-15-issue-3
http://onomastics.ru/en/content/2018-volume-15-issue-3
http://www.facebook.com/SocietatOnomastica
http://www.onomastica.cat
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Ana Zabalza, dir., Demetrio Castro, 
Andoni Esparza, Mikel Gorrotxa-
tegi, Andres Iñigo, Peio J. Montea-
no, José Luis Ramírez Sádaba, Pas-
kual Rekalde. De Engracia a Garazi. 
El misterio de los nombres en Navarra 
/ Engraxitik Garazira. Izenen misterioa 
Nafarroan. Nafarroako Gobernua-
Gobierno de Navarra / Universidad 
de Navarra-Euskal Hizjuntza eta Jul-
tur Katedra / Aranzadi, 2018, 294 p. 

Aquesta publicació de la Cátedra de 
Lengua y Cultura Vasca de la Univer-
sitat de Navarra té dues parts ben 
diferenciades, la primera dedicada a 
l’antroponímia (noms i cognoms) i la 
segona, a l’oiconímia —un tema molt 
rellevant i que genera molt d’interès 
al País Basc i Navarra—, en tots dos 
casos centrades a Navarra. La prime-
ra part és molt més àmplia i aplega 
sis treballs, mentre que la segona 
conté un únic estudi, molt més ex-
tens, però, que els anteriors. 

De Engracia a Garazi és una bona 
mostra de la interdisciplinarietat de 
l’onomàstica —amb especialistes 
que van des de la filologia fins a l’he-
ràldica passant per la història— i dels 
estudis sobre onomàstica de territo-
ris on hi ha dues llengües en contacte, 
un aspecte molt significatiu en el cas 
dels prenoms i els cognoms. 

Com s’assenyala a la presentació, 
l’objectiu no és portar a terme un 

lució durant l’edat mitjana) com s’ha 
arribat al corpus actual de prenoms 
emprats a Navarra actualment, amb 
noms d’origen basc, d’altres que han 
estat assimilats a la llengua basca i 
d’altres de romànics, un estudi que 
para una especial atenció al cas con-
cret del nom Enneco.

La quarta participació correspon a 
“La utilización de los apellidos toponí-
micos como indicador del origen geo-
gráfico en los siglos xiv–xvii” de Peio 
J. Monteano, un treball en què, a par-
tir de la seva tasca a l’Archivo Real y 
General de Navarra, ressegueix docu-
mentalment l’extensió dels cognoms 
de la població de la Baixa Navarra a la 
cort navarresa durant aquell període.

En el cinquè treball, la directora del 
volum, Ana Zabalza, “Por no perte-
necerles el apellido. La formación de 
los apellidos en la Navarra moderna”, 
estudia com a partir de l’Edat Mo-
derna es va modificant el predomi-
ni dels cognoms de caràcter geogrà-
fic fins arribar a la situació actual, en 
què els cognoms no tenen un sen-
tit directe, sinó que són un element 
de transmissió legal. Malgrat aquest 
canvi, constata com a Navarra enca-
ra tenen un pes molt important els 
cognoms d’origen toponímic respec-
te dels patronímics. 

El darrer treball de la part dedica-
da a l’antroponímia, “Antroponimia 
y heráldica”, d’Andoni Esparza, se 
centra en l’anàlisi dels elements de 
l’heràldica (el que anomena “armas 
parlantes”) que representen gràfica-
ment el significat d’un cognom.

La segona part d’aquest llibre, de-
dicada a l’oiconímia (l’estudi dels 
noms de casa), conté un únic tre-
ball, “Euskal oikonimia Baztan-Bida-
soa eremuko lekukotasun historiko-
en argitan”, d’Andres Iñigo i Paskual 

estudi exhaustiu d’aquests dos as-
pectes (antroponímia i oiconímia) 
a Navarra, sinó de posar en relleu la 
gran riquesa del patrimoni onomàs-
tic a Navarra i de contribuir a des-
vetllar l’interès per la investigació 
en aquests camps concrets, sobre 
els quals ja hi ha alguns treballs, pe-
rò que consideren que calia posar al 
dia i promoure que se’n continuï la 
recerca. 

La part dedicada a l’antroponímia 
s’inicia amb el treball de Demetrio 
Castro titulat “«Ya no nos llamamos 
con aquellos nombres». Persistencia 
y transformación antroponímica”, en 
què l’autor estudia l’evolució de l’an-
troponímia navarresa des d’una pers-
pectiva històrica i sociològica, però 
tenint en compte un context geogrà-
fic més ampli.

El segon treball, de Mikel Gorrot-
xategi, “Historia de los nombres de 
pila en Navarra” analitza des de la 
perspectiva lingüística l’evolució de 
l’ús de l’antroponímia basca i dels 
prenoms a Navarra a partir del final 
del segle xix, i com, després de perí-
odes de persecució política, l’antro-
ponímia basca té un pes determinant 
actualment a Navarra. M. Gorrotxa-
tegi també hi compara els prenoms 
navarresos amb els de tres províncies 
amb llengua pròpia (Lleida, Ourense 
i Guipúscoa) en l’actualitat (amb da-
des de l’any 2015), la qual cosa li per-
met veure les tendències diferents i 
les comunes, com l’allunyament pro-
gressiu de l’onomàstica cristiana i 
dels noms compostos. 

En el següent, “El legado del mun-
do clásico en la onomástica navar-
ra”, José Luis Ramírez Sádaba es-
tudia des d’un punt de vista histò-
ric (partint del valor del nom propi 
a l’antiga Roma i passant per l’evo-
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Rekalde, en què estudien els noms 
de casa de la comarca de Baztan-Bi-
dasoa. Aquest treball és l’únic del lli-
bre publicat en basc i correspon a la 
conferència —ampliada i matisada— 
Oiconimia vasca en Navarra: caracterís-
ticas y contenido, realitzada en caste-
llà i inclosa en un curs d’antroponí-
mia i oiconímia celebrat a Pamplona 
el 25 de maig de 2017. Aquest estudi 
té dues parts ben diferenciades: en la 
primera exposen la metodologia em-
prada (en què cal remarcar l’ús d’in-
formació documental inèdita) i en la 
segona presenten la tipologia dels 
noms de casa. 

Tal com indicàvem, De Engracia a 
Garazi és una bona mostra de la in-
terdisciplinarietat de l’onomàstica i, 
així mateix, és una magnífica opor-
tunitat per conèixer algunes de les 
principals característiques dels noms 
i cognoms navarresos, sobretot des 
del punt de vista de l’evolució histò-
rica. Així mateix, també ofereix un 
exemple d’estudi sobre l’oiconímia 
d’un territori concret. joan anton 
rabella

Enric Garcia-Pey i Pey, Figaró-Mont-
many. Recull onomàstic. La Garriga: 
Grup Malhivern, 2017, 512 p.

El recull onomàstic del terme del Fi-
gueró i Montmany d’Enric Garcia-Pey 
és una peça més que ha ajudat a bas-
tir el monumental i singular Inventari 
General d’Onomàstica del Vallès Orien-
tal en procés d’edició. Programat en 

per tot el llibre i, a les vuit pàgines fi-
nals, hi ha una cinquantena de foto-
grafies actuals en color. 

Al costat dels topònims que podri-
en trobar-se en qualsevol altre terme 
del Vallès o de les terres catalanes 
(camí de les Planes, la font del Cas-
tell, la sèquia del Moliner, can Coll o el 
bosc de la Rectoria), n’hi ha de locals 
que són una viva representació de la 
descripció o la imaginació: el Pi Esca-
rit ‘pelat’, les Dues Germanes, ‘colum-
nes pètries’, la Cua de Cavall, ‘saltant 
d’aigua’, la Roca Partida, la font de la 
Noguera Punxeguda o els Sots Ferés-
tecs, nom literari que Raimon Case-
llas va donar a la Vall de Montmany i 
que en alguna ocasió ha utilitzat l’ad-
ministració. 

En el recull no hi ha transcripció fo-
nètica dels topònims perquè, tal com 
indica el seu autor, les característi-
ques d’aquesta àrea lingüística ja han 
estat divulgades. No obstant això in-
dica les ioditzacions “el comarc del 
Cubeió”, per Cubelló (comarc és una 
fondalada i cubelló un derivat de cu-
bell), l’Ullà, escrit també l’Ullar i pro-
nunciat Uià. N’hi ha que ja apareixen 
a les cites que recull (“el fayó de so-
ta el paier”). També recull variacions 
formals com el collet d’en Polla, anti-
gament de l’Ampolla, ca l’Artiga per 
ca l’Ortiga o el Foguerar pel Falgue-
rar. La presència de coŀectius botà-
nics usats com a topònims és notò-
ria (la Cospinera, les Ginesteres, mas 
de les Ginebredes, el Pomerar, la Vi-
menera…). Molts d’aquests noms lli-
gats a la naturalesa i a les activitats 
rurals van començar a conviure amb 
les noves formes de vida laborals i de 
lleure arribades a finals del segle xix. 
Llavors apareixen noms com l’Estació, 
la Fàbrica de les Tovalloles i cases que 
conegudes com xalet, vila o torre amb 
el sentit de casa d’estiueig. 

Abunden els genèrics que acompa-
nyen destacats noms de lloc i que En-

quinze volums, el 2017 en van sortir 
tres de més de sis-centes pàgines ca-
dascun. Reuneixen els noms propis 
vallesans iniciats per les lletres A, B i C. 
Tot plegat és fruit de més de 40 anys 
de dedicació a l’onomàstica trepit-
jant tota la comarca, fent enquestes 
orals, consultant arxius i biblioteques 
i estudiant i divulgant els resultats 
d’aquest llarg i ininterromput esforç. 

El llibre, després d’un pròleg de 
l’historiador Jaume Oliver, té una in-
troducció on l’autor exposa que l’ob-
jectiu de la seva activitat onomàsti-
ca és construir un cos onomàstic per 
conèixer els pobles, la gent, els llocs 
(cases, terres, boscos, camins, hi-
drònims…) i els noms actuals i pre-
tèrits del Vallès Oriental i crear un 
inventari onomàstic. Sobre el muni-
cipi del Figueró i Montmany en des-
taca les fonts d’informació, el naixe-
ment d’un nucli de població en el Ca-
mí Ral al voltant de l’Hostal del Figue-
ró, el pas de l’activitat agrícola a la 
construcció de cases d’estiueig a par-
tir de finals del segle xix i l’agrupa-
ment de termes parroquials (Mont-
many, Vallcàrquera, Monteugues). Fa 
un apunt sobre els criteris seguits en 
la transcripció de documents, expo-
sa aspectes sobre l’origen i diferèn-
cies formals dels antropònims i to-
pònims, fa referències als noms de 
les vies urbanes, destaca l’orografia 
del terme municipal i remarca la ter-
minologia onomàstica i la metodo-
logia aplicada. Les fonts d’informa-
ció provenen d’una vintena d’arxius i 
la documentació consultada és, bàsi-
cament, dels segles xvii, xviii i xix, a 
més de la bibliografia. La relació ono-
màstica amb cites i comentaris ocu-
pa 480 pàgines. Tanca el llibre un ín-
dex d’antropònims, un de topònims 
ordenats alfabèticament per genèrics 
i unes llistes de partides i peces de 
terra. Conté nombroses fotografies 
antigues en blanc i negre repartides 
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ric Garcia-Pey ha relacionat en un an-
nex a les pàgines 486 a 501. Es pot 
comprovar a partir de topònims le-
matitzats com la Cospinera (o Cuspi-
nera, Guspinera, Cruspinera), que dóna 
nom a un lloc, a la casa de la Cospine-
ra i altres indrets (bosc, vinyes, dre-
cera, carena, costa, serra, turó, font, 
pla o quintana de la Cospinera) re-
lacionats amb aquest topònim que 
també va originar un cognom. Aques-
ta riquesa de genèrics també prece-
deix Dosrius, nom de casa i cognom, 
que bateja i singularitza diversos es-
pais (aqüeducte, bassa, baga, sole-
ia, camí, pont era, rec, resclosa, sa-
fareig o riera), a més dels referits a 
can Dosrius (hort, bosc, lledoner, til-
er…), o ca n’Oliveres (abeurador, mines, 
salt, bac, solei, bàscula, safareig, bau-
ma, bosc, camp, feixes, olivar, cape-
lla, corral, era, forn, teuleria, plàtan, 
roure, revolt, saleres, sot, torrent, pe-
ça, parada…), a més d’altres genèrics 
a llocs relacionats amb cases o llinat-
ges molt coneguts. 

És d’agrair la riquesa dels genèrics 
toponímics recollits per Enric Garcia-
Pey. Indica la tendència de l’home a 
batejar qualsevol indret o objecte na-
tural (arbre, roca…) per diferenciar-lo 
respecte a un altre o posar-lo en re-
lleu per la seva singularitat. Alguns 
són poc usuals en la disciplina ono-
màstica i n’hi ha que poden desapa-
rèixer: la bruga del Rector; les quere-
des (pronunciat caredes) d’en Riu; el 
call de la costa Roja (ara el Corraló), 
l’ailant del Castell, el biot del Vicari, 
el comarc del Cubeió, el jaç de les Po-
meretes o els saulons de can Boget. 

L’antroponímia recollida per l’autor 
és abundant. Com a prenom identi-
ficant una casa (can Felip) o acompa-
nyant un topònim (l’hort d’en Genís), 
com a cognom (can Pujalt, els bacs de 
can Martorell) o renoms sovint creats 
per raó de procedència, llinatge, ac-
tivitat o aspecte físic i actitud com 

Vicenç M. Rosselló i Verger, Viles 
planificades valencianes medievals i 
modernes. Publicacions de la Univer-
sitat de València, 2017, 334 p.

L’humanista i geògraf Vicenç Rosselló 
destaca entre moltes altres coses per 
la constància en el treball i per la pro-
funditat dels seus estudis. Infatigable, 
no ha deixat de publicar interessants 
articles i llibres, també en aquests 
darrers anys, geogràfics, etnogrà-
fics, biogràfics… sempre, però, amb 
pinzellades onomàstiques d’un gran 
toponimista. Als articles dels Cuader-
nos de geografía, número 99 “La nave-
gació medieval al Canal de la Mànega” 
(2017) i número 100 “L’itinerari missi-
oner de Sant Vicent Ferrer a Mallor-
ca (1413–1414)” afegim dos llibres de 
recent publicació: Rèquiem per als mo-
lins aiguaders de Mallorca (2018) i Pe-
re J. Esterlich i Fuster (1844–1912) cap-
davanter de l’agricultura de Mallorca 
(2018). Volem destacar, sobretot, la 
publicació d’un gran treball que, com 
llegim a la contraportada, “és el re-
sultat de quatre o cinc anys de recer-
ca sobre més de quaranta nuclis va-
lencians que mostren una planifica-
ció geomètrica i tenen origen medi-
eval o pertanyen als segles xvi i xvii”. 

Viles planificades valencianes medie-
vals i modernes (2018) mereixeria una 
extensa ressenya, però ací en convé 
destacar només algun aspecte topo-
nomàstic. Tot i que el llibre aborda 
una temàtica més lligada a la geogra-
fia i a l’urbanisme, la quantitat i quali-

el Diari, perquè estava informat de 
tot, en Garranyeu sempre remugava, 
en Mata Cotxes, en Mira Boires, la Mo-
nyos, la Pepa Ploranera, en Quel Boig o 
en Ton de la Son. Altres són hipocorís-
tics: Forín de Telesforo > Telesforín, 
Lenci, de Florenci o Xecó, de Frances-
có. També són habituals les feminit-
zacions: Graciona, Janeta, Llorença, 
Maragalla, Miquelona o les Porretes, 
de cal Porret. 

En el pròleg Jaume Oliver diu que 
“el nom Figaró és una de les anoma-
lies que encara hi ha en el nomen-
clàtor del nostre país” i que sobre 
aquest polèmic tema l’autor “hi pas-
sa de puntetes”. De fet Enric Garcia-
Pey sempre que l’esmenta escriu el Fi-
gueró i documenta i certifica el cog-
nom Figueró (en alguna ocasió Figaró) 
en els segles xiv, xv i xvi, i el topònim 
el Figueró, amb article, “platea del Fi-
guero” o “hostale dictum del Figue-
ro” en el segle xvi. 

La forma oficial és una anormali-
tat. El municipi s’havia dit Monmany 
y Vallcárcara, Montmany-Figaró i de-
finitivament Figaró-Montmany, for-
ma reafirmada després d’una consul-
ta popular. Per l’IEC la forma correc-
ta és la normativa el Figueró i Mont-
many. El nom oficial és un llegat del 
tortuós camí administratiu i polític 
que ha hagut de patir el català i la 
toponímia oficial durant centúries i 
que l’administració local s’han entos-
sudit a mantenir en el segle xxi. Re-
sulta estrany que en el procés de cor-
recció del topònim compost s’hagi re-
gularitzat la forma Monmany, que no 
duia la lletra t —usual durant segles 
i encara en alguns pocs textos i ru-
tes— i mantingui la forma pervertida 
Figaró. Pascual Madoz a l’article que 
el seu Diccionario (1849), en castellà, 
dedica al municipi escriu Monmany y 
Vallcárcara i cita el “caserio o aldea de 
Figueró o Figaró” i més endavant “el 
Figaró”, amb article. jaume nabona
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tat informativa sobre els carrers que 
apareixen amb les noves disposici-
ons urbanístiques i la seua pervivèn-
cia actual, així com l’onomàstica que 
se’n desprén, basteixen un corpus in-
formatiu de gran ajut a l’hora de com-
prendre molts dels nostres topònims 
urbans. A la mateixa introducció ja 
ens aporta unes breus notes sobre 
els noms dels pobles. La petja topo-
nímica, però, és molt major i recor-
re l’estudi amb els noms dels carrers 
(amb la contraposició de les antigues 
denominacions i les noves, sovint ha-
giogràfiques), diverses motivacions 
pertinents per a la comprensió del 
lloc o algunes reflexions etimològi-
ques. Afegim, a més, la toponímia 
dels croquis i plànols que Guillermo 
Pascual ha realitzat per iŀustrar el 
magnífic treball i fer més clara la ti-
pologia de cada lloc.

Només per esmentar alguns topò-
nims urbans que trobem a molts dels 
nostres pobles anotem ací diversos 
exemples: Carrer Major apareix a tots 
els nuclis, tret de Sant Mateu, les Co-
ves de Vinromà, Orpesa, Sucaina, So-
rita, Cinctorres, Cullera, Beneixama, 
Beniarrés, Elda i Teulada. Trenta viles 
amb un carrer major en la seua plani-
ficació, tot i que alguns han modifi-
cat el nom, com ara Puríssima, a Be-
nissa, o Ecce Homo, a Pego.

Ens podem fixar també en l’abun-
dant toponímia que ens donen els 
portals d’aquests pobles emmura-
llats durant segles. Fixem-nos, ara, 
en els exemples que ens ofereix el 
primer bloc en què divideix l’estu-
di, “La franja litoral de tramuntana”, 
comarques costaneres del nord, on 
ja observem que molts dels portals 
atenen a la direcció de pobles veïns 
(portal de Sant Mateu, a la Salzade-
lla) o rutes importants lligades al ca-
mí Reial (diversos portals de València 
o de Barcelona) i d’altres ens parlen 
d’espais veïnals (portal de l’Horta), el 

majors… són d’altres exemples que 
podríem extreure’n per fer un estu-
di de les concurrències urbanístiques 
d’aquest interessantíssim llibre del 
nostre consoci. jesús bernat agut

Gabriel Bibiloni, Els carrers de Pal-
ma. Toponímia i patrimoni de la ciu-
tat. Palma: Editorial GB, 2012, 940 p. 

Ens trobem davant d’un exceŀent i 
completíssim volum de toponímia 
urbana de Palma que, alhora, aporta 
molta informació històrica de la ciu-
tat, tal i com indica l’autor del prò-
leg, l’historiador Gaspar Valero i Mar-
tí, “és una d’aquestes eines que sal-
ven els noms i que recuperen la histò-
ria del seu marc d’estudi” (p.7).

L’autor, Gabriel Bibiloni és lingüis-
ta i professor de filologia catalana a 
la Universitat de les Illes Balears i un 
acreditat coneixedor de Palma, una 
especialització que es percep tot al 
llarg de l’obra que pretén, com ja 
s’intueix en el títol, ser una autènti-
ca guia de la ciutat a partir dels seus 
carrers i places, pretèrits i presents, 
que ens omple amb informació molt 
diversa: patrimoni, cultura, història, 
biografies, arqueologia, turisme…

Després de l’esmentat pròleg de 
Valero i Martí, l’autor fa la seva par-
ticular presentació de l’obra, el com i 
del què, amb un deix crític, i de vega-
des irònic, que es mantindrà durant 
les més de nou-centes pàgines del lli-
bre, per tal de defensar els noms dels 
carrers, els quals, afirma, “són patri-

nom d’algun indret local (portal de la 
Carnisseria) o del mateix carrer que 
s’hi inicia (portal de Sant Roc). A Trai-
guera: portal de València, de la Car-
nisseria, el Portalet, de Sant Roc, de 
Canet, de la Font, la Portella. A Càlig: 
portal d’Ulldecona, de Vinaròs, de Be-
nicarló, de la Cova, d’en Gil, de la Font. 
A Sant Mateu: portal de València, de 
la Vedella, del Fossar, de Tortosa, de 
Barcelona, dels Miquelets, de More-
lla, d’Albocàsser. A la Salzadella: por-
tal de de Sant Mateu, de l’Horta, de 
València, de Sant Antoni. A les Coves 
de Vinromà: portalet de la Carnisse-
ria, de Sant Mateu, de la Ferreria. A 
Almassora: portal del Raval, de Cas-
telló, de la Mar i de l’Església. A Vi-
la-real: portals d’Enmig, de València, 
de Castelló i d’Onda. A Nules: portal 
de la Vilavella, de l’Horta, de Valèn-
cia i de Vila-real. A Mascarell: portal 
de l’Horta i de València i a Almenara: 
porta de Nules, portal d’en Clavell i 
portal de València.

D’altres topònims recurrents fan 
referència a la seua situació dins del 
poble: carrers de Dalt, Baix, Enmig, 
d’Amunt i d’Avall. Així, les Coves de 
Vinromà ofereix la triple situació amb 
carrer de Dalt, del Mig i de Baix, com 
Orpesa i Vila-real ho fan amb sengles 
carrers d’Amunt, d’Enmig i d’Avall. 
A Castelló encara trobem el carrer 
d’Enmig i carrer d’Amunt. Mereixe-
rien un estudi específic les variants 
d’aquests situacionals de la toponí-
mia urbana. Fixem-nos que, al temps 
que hi ha una carrer de Dalt a Nules, 
trobem un carrer d’Amunt a Almasso-
ra o un d’en Subirà (cognom?) a Alme-
nara; i el carrer de Baix (Traiguera o 
Nules) troba la forma d’Avall, a Càlig. 

Les muralles també originen topò-
nims amb variants com el Darremur 
(Almassora), carrer del Remur (Bell-
lloc) o carrer del Mur (Almenara). 

Valls, carrers nous, amples, estrets, 
places noves i velles, de l’església i 
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moni a protegir” i amb l’objectiu final 
de no ser únicament un recull de to-
ponímia urbana sinó “una guia de la 
ciutat”, raó per la qual afegeix a ca-
da entrada un munt d’informacions 
a l’entorn del que és, era, hi ha i hi 
havia en aquell carrer, camí o plaça.

Acabada la “Presentació”, segueix 
una “Introducció” dividida en cinc 
parts —“La primera Palma”, “La ciu-
tat musulmana”, “La ciutat catalana”, 

“Els nuclis extramurs del segle xix” i 
“La Palma moderna”— en la qual Bi-
biloni ens ofereix una visió històrica 
de Palma farcida de referències a l’en-
torn de la toponímia urbana, els car-
rers, els barris, les portes de la ciutat, 
etc., tot plegat acompanyat de diver-
sos plànols.

Tot seguit, s’obre un capítol titu-
lat “Els noms dels carrers” on l’es-
tudiós ens presenta l’origen popular 
d’alguns noms, alguns dels quals es 
poden remuntar fins als segles xiii i 
xiv, arran d’edificis singulars o d’acti-
vitats que s’hi feien. I a partir d’aquí 
desenvolupa la retolació administra-
tiva des de la primera de l’any 1797 
fins a la normativització endegada a 
partir de 1979, en la qual Bibiloni va 
participar activament, passant pels 
diferents canvis amb la castellanitza-
ció de 1862–1863, l’origen dels noms 
de la ciutat nova, els canvis de la II 
República i la toponímia franquista, 
amb el Cuartelazo de 1942 —anome-
nat així perquè es va imposar molta 
toponímia urbana amb noms de mili-
tars, batalles, sants i herois— i la re-

l’Alga o de les Baionetes o dels Bous 
o de la Calatrava; a la que considera 
una grafia incorrecta com amb el car-
rer d’Anníbal o no normalitzada com 
a la calle de Alfambra o de Arapiles; o 
a la inclusió d’algun esment irònic, 
per exemple, quan acaba d’explicar 
el carrer del Calvari dient “S’adverteix 
que intentar entendre tot això sense 
un mapa pot ser un calvari” (p. 189) 
o, fins i tot, comentaris especialment 
crítics, com podem constatar en re-
ferència al carrer de Can Puigdorfila, 
quan afirma que “agafa el nom de la 
casa de la família Puigdorfila (…) ca-
sal senyorial dels segles xiv i xv (…) 
vergonyosament destruït el 1972 per 
a fer un edifici de pisos” (p. 219).

Cal afegir que, en alguns casos, 
per facilitar la situació al lector, amb 
aquella voluntat esmentada anteri-
orment de servir de guia de la ciu-
tat, s’hi afegeixen plànols —passats 
o presents— com podem compro-
var a la p. 190 amb el Camp Redó, a 
la 200 amb Can Caper, a la 318 amb 
els barris de la Ferreria i de la Gerre-
ria abans de les reformes del comen-
çament del segle xxi o bé, a la 442, 
sobre l’hort d’en Moranta i el seu en-
torn en el segle xix.

Podem comprovar, per tant, els 
profunds i rigorosos coneixements 
de l’espai per part de l’autor, que so-
vint representen una eina de gran uti-
litat per a cridar l’atenció del lector. 

I ja per anar cloent el volum, hi po-
dem localitzar un “Nomenclàtor nu-
mèric” en referència als carrers que 

visió de 1955. O sigui, una profunda 
i notable reflexió i estudi dels canvis 
de nom i les seves raons, fonamen-
talment polítiques. Quant al procés 
de normalització endegat l’any 1979, 
se’ns explica quins van ser els crite-
ris seguits per normalitzar i/o restau-
rar molts noms de carrer tradicionals, 
fins a arribar al 2011 quan aquest pro-
cés es va poder donar, pràcticament, 
per clos. 

Encara, abans d’arribar pròpiament 
al nomenclàtor, Bibiloni, en un apar-
tat anomenat “Nota sobre els noms 
recollits”, ens assabenta de les quin-
ze fonts de què s’ha servit, cronolò-
gicament d’entre 1797 i 2011, i la for-
ma com presentarà les entrades, tant 
els noms actuals i/o recordats, com 
els antics. També ens indica la infor-
mació que aportarà de cada topònim: 
aspectes particulars, canvis de nom 
en el temps, esment del personat-
ge que hi dona nom quan l’origen és 
antroponímic, informació de camins, 
construccions, monuments, cronolo-
gia, referències tradicionals…

Arribats aquí, hi trobem el no-
menclàtor alfabètic que s’estén du-
rant set-centes trenta pàgines, com 
es pot intuir, amb moltíssima i riqu-
íssima informació, molt rigorosa, ob-
jectiva i documentada que mostra el 
profund coneixement que té l’autor 
dels carrers de Palma, malgrat que, 
en algunes ocasions, no s’està de fer-
hi valoracions o aportacions en refe-
rència al sentit d’alguns noms, com 
ocorre, per exemple, amb el carrer de 

Envia les teves ressenyes de 
publicacions onomàstiques a:
revista@onomastica.com

Si vols que es ressenyi el teu 
llibre l’has d’enviar a:
Societat d’Onomàstica 
Carrer del Carme, 47 
08001 Barcelona

Els llibres dels quals ara 
donem notícia a Novetats 
bibliogràfiques poden ser 
ressenyats en els propers 
números de Noms.

mailto:revista@onomastica.com
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havien anat numerats, alguns dels 
quals es van projectar i no pas materi-
alitzar, i els noms que s’hi relacionen.

I encara, podem llegir-hi un apèn-
dix que, sota el títol “Línia del temps”, 
ordena cronològicament entre 1813 
i 2010 els títols imposats per les au-
toritats de cada moment, de tal ma-
nera que podem observar quines 
van ser les actuacions en matèria de 
noms de carrers i places així com les 
preferències de cada època, règim 
polític i consistori.

Tanquen el volum tres índexs, molt 
útils, atès que faciliten notablement 
la consulta de l’obra. El primer recull 
alfabèticament totes les persones es-
mentades, diferenciant les que enca-
ra apareixen en algun carrer, en ne-
greta, i les pretèrites, amb un total 
de 1661 referències. El segueix l’ín-
dex dels topònims esmentats, també 
ordenats alfabèticament, amb un to-
tal de 424 i s’acaba amb un darrer ín-
dex referit als mapes i plànols repro-
duïts, un total de 46. I tot seguit, la 
bibliografia consultada, amb 127 re-
ferències, els webs útils, un total de 
5 i els plànols consultats per a la rea-
lització del recull, 19.

En conclusió, Gabriel Bibiloni ha 
realitzat un monumental i molt ri-
gorós estudi de l’evolució dels noms 
dels carrers i places de Palma afe-
gint-hi informacions de tota mena i 
amb l’ús d’una metodologia exemplar. 
Aquests aspectes fan de la publica-
ció Els carrers de Palma. Toponímia i 
patrimoni de la ciutat un referent per 
a la realització de reculls de toponí-
mia urbana i, alhora, una obra de con-
sulta obligada per a tots aquells que 
vulguin conèixer l’evolució històrica 
o qualsevol altre aspecte de la capi-
tal de l’illa de Mallorca, de tal manera 
que l’objectiu de l’autor de fer un re-
cull toponímic i, alhora, una guia de 
la ciutat, ens sembla plenament as-
solit. fèlix bruguera

46è Coŀloqui  
de la Societat d’Onomàstica

Llengua, 
dialecte  
i frontera  
al nord  
del país
Perpinyà, 30 de maig – 2 de juny de 2019

1a circular (nov. 2018)

Introducció
Fa més de 30 anys que l’últim Coŀloqui de la Societat d’Ono-
màstica va tenir lloc al nord de l’Albera, a la Catalunya del 
Nord (Perpinyà, 1995). La vinculació dels estudis dels noms 
propis amb les terres nord-catalanes és antiga i un munt 
de gent aquí des de fa molts segles s’interessa per la qües-
tió. Ja Andreu Bosch, el gran jurista perpinyanenc del segle 
xvii, va recollir molta onomàstica en la seua obra mestra 
del 1628, Sumari, índex o epítome dels admirables títols d’ho-
nor del Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerda-
nya. Més recentment, els noms d’Alart, Guiter, Portet, Costa 
o Becat ressonen a l’hora de desgranar estudiosos oriünds 
d’àmbits de recerca diversos que s’han dedicat en part o ex-
clusivament a la nostra ciència.
 El Rosselló, el Vallespir, el Conflent, la Cerdanya i el Cap-
cir, els antics «comtats», porta i frontera septentrional del 
país, s’ofereixen per a unes noves jornades d’estudi, atès 
que, amb més de dues dècades, la situació lingüística i els 
canvis econòmics i demogràfics han tingut conseqüències 
en l’onomàstica de la zona. Els noms de lloc o els noms de 
persona, però, hi continuen essent uns elements de la llen-
gua que, més a poc a poc, evolucionen. Aquesta onomàsti-
ca resulta ser avui un dels elements més visibles de la ca-
talanitat de l’espai entre l’Albera i les Corberes, malgrat les 
dificultats de supervivència de la llengua en un món cada 
vegada més francòfon. Els noms, aquí, desvelen realment 
la identitat del país i criden l’atenció de molta gent del país 
i de fora.

Objectius
a) Fer conèixer i incentivar la recerca dels noms de lloc i 

persona en l’àmbit nord-català, que històricament ha 
comptat amb una gran riquesa.

b) Difondre l’estudi de l’onomàstica al més gran nombre 
d’interessats possible, partint de la base que els noms 
permeten una aproximació molt directa a la llengua ca-
talana i que és la part més visible de la catalanitat del 
país.

c) Estudiar l’impacte de la diglòssia català/francès en 
l’onomàstica local i en particular la toponímia. Estudiar 
la diglòssia en onomàstica en el marc general del català.
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Com hem fet en passades ocasions, repassem el resum 
de les relacions fins ara editades. La primera llista de to-
pònims esotèrics i complementaris fou publicada en el 
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (BISO) 97, el juny 
de l’any 2004. Aleshores foren 890 noms dels països de 
parla catalana. En la segona llista, apareguda en el BISO 
103, del desembre de 2006, arribàrem a 1181 noms. En 
la tercera, impresa en el BISO 110, de data del setembre 
de 2008, ja teníem 1286 entrades. La quarta fou editada 
en el BISO 123, datat de gener–abril de 2012. Llavors, vam 
arribar a 1796 noms de lloc d’aquesta temàtica. En la cin-
quena relació, que fou publicada el 2015 en el número 3 
de la revista Noms, hi vam incloure fins a 2227 entrades. 
Ara, en aquest darrer llistat finalitzem amb 2322 noms 
presumptament esotèrics o divins. Com en les precedents 
oportunitats, després del número de referència, la rela-
ció ve presentada per ordre alfabètic comarcal.

Han estat catorze anys de treball coŀectiu dintre i fo-
ra de la Societat d’Onomàstica, car sense la coŀaboració 

d’una colla d’amics i consocis no hagués estat possible 
arribar on s’ha arribat. Des d’aquí, i pensant també amb 
els qui ja no hi són, les més sinceres gràcies a tots els que 
encara ho poden observar.

A partir d’ara, la Llista completa i actualitzada, en for-
mat Access 2007, restarà en la Societat d’Onomàstica 
a disposició de qualque soci o persona interessada. En 
aquesta Llista, i més en concret en l’apartat de Notes, hi 
ha la deguda recerca d’informació i/o documentació de 
cada topònim.

La Societat d’Onomàstica també disposarà de les Si-
gles que s’han utilitzat al llarg dels anys. Ambdues rela-
cions, Llista i Sigles, es poden trametre per correu elec-
trònic (toponimiapenedes@gmail.com). I mentre hi ha-
gi salut, continuarem a la disposició de qui estigui inte-
ressat en la temàtica.

Toponímia catalana  
esotèrica i divina
Sisena i darrera relació
Vicenç Carbonell

Núm. Comarca Municipi Topònim Accident genèric
2317 NÀIADES FONT DE LES
2237 Alt Empordà Boadella d’Empordà ENCANTADES COVA DE LES
2261 Alt Empordà Escala, l’ BRUIXA COVA DE LA
2240 Alt Empordà Ordis ENCANTADES COVA DE LES
2254 Alt Empordà Vilanant DIMONIS GORG DELS
2298 Alt Penedès Subirats BRUIXES CARRER DE LES
2228 Alt Penedès Vilafranca del Penedès SANT CAL
2229 Alt Penedès Vilafranca del Penedès SANTÓ CAL

mailto:toponimiapenedes@gmail.com
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Núm. Comarca Municipi Topònim Accident genèric
2290 Alt Urgell Organyà FADES FORAT DE LES
2247 Alt Urgell Peramola ENCANTADA AGULLA DE L’
2244 Alt Urgell Pont de Bar, el ENCANTADES COVA DE LES
2265 Alt Urgell Seu d’Urgell, la BRUIXES O DE LES FORQUES PLA DE LES
2250 Alt Urgell Valls de Valira, les BRUIXES PEDRA DE LES
2284 Alt Urgell Valls de Valira, les INFERN OBAGUES DE L’
2297 Anoia Prats de Rei, els BRUIXES COLLET DE LES
2285 Aragó Binéfar (Osca) BRUJAS CAMINO DE LAS
2272 Bages Sant Feliu Sasserra BRUIXES O DE LES FORQUES SERRAT DE LES
2255 Baix Cinca Mequinensa DIMONI CAMÍ DEL
2256 Baix Cinca Mequinensa INFERN BARRANC DE L’
2271 Baix Empordà Castell-Platja d’Aro BRUIXES SERRAT DE LES
2246 Baix Empordà Palafrugell DIVINA PASTORA COVA DE LA
2266 Baix Empordà Palamós BRUIXES PLAÇA DE LES
2295 Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols DIVINA PASTORA LA
2274 Baix Llobregat Begues BRUIXES PLA DE LES
2258 Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat INFERN L’
2279 Baix Maestrat Canet lo Roig JANA COLL DE LA
2276 Baix Maestrat Cervera del Maestrat JANA
2277 Baix Maestrat Cervera del Maestrat JANA CAMÍ DE LA
2275 Baix Maestrat Jana, la JANA LA
2312 Baix Penedès Vendrell, el CALVARI MONT
2315 Barcelonès Barcelona BRUIXA CAN
2300 Barcelonès Hospitalet de Llobregat, l’ PURGATORI BAR EL
2239 Berguedà Cercs ENCANTADES COVA DE LES
2296 Conca de Barberà Espluga de Francolí, l’ ENCANTATS FRARES
2234 Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt ANGELET L’
2235 Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt BANYETA EL
2232 Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt BRUIXA EL
2233 Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt BRUIXOT EL
2310 Eivissa Sant Antoni de Portmany CEL PORTES DEL
2305 Eivissa Sant Josep de sa Talaia SANTA COVA
2264 Garrotxa Mieres BRUIXES PLA DE LES
2293 Garrotxa Sales de Llierca DIABLE PONT DEL
2316 Garrotxa Sant Feliu de Pallerols ENCANTADES ROQUES
2238 Garrotxa Vall d’en Bas, la ENCANTAT COVA DE L’
2306 Gironès Bordils BISBE CAL
2294 Gironès Celrà ENCANTADA CAIXA
2307 Gironès Madremanya GOGES CAU DE LES
2308 Gironès Madremanya INFERN CLOT DE L’
2281 Mallorca Puigpunyent JANA FONT DE NA
2319 Maresme Òrrius ÀNGELS BERENADOR DELS
2301 Maresme Pineda de Mar DIABLE PONT DEL
2259 Maresme Teià BRUIXA ALZINA DE LA
2262 Maresme Tordera BRUIXES DOLMEN DE LA TAULA DE LES
2280 Marina Alta Teulada JANA LA
2231 Menorca Alaior PURGATORI ESCULL DEL
2241 Moianès Moià ENCANTADES COVA DE LES
2321 Noguera Àger ÀNGEL SERRAT DE L’
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Ni un topònim sense recollir, 
ni un nom sense estudiar

Núm. Comarca Municipi Topònim Accident genèric
2267 Noguera Térmens BRUIXES PONT DE LES
2268 Noguera Térmens BRUIXES POU DE LES
2242 Osona Rupit i Pruit ENCANTATS BALMA DELS
2253 Osona Sant Sadurní d’Osormort DIABLE PETJADA DEL
2251 Osona Tavèrnoles DIABLE O DEL SACRIFICI PEDRA DEL
2252 Osona Torelló DIABLE TRACS (ESPETECS) DEL
2236 Osona Vilanova de Sau ENCANTATS COVA DELS
2248 Pallars Jussà Abella de la Conca DIABLE CAL
2278 Plana Alta Vilafamés JANA FONT DE LA
2313 Ribera d’Ebre Ascó CALVARI
2257 Ribera d’Ebre Benissanet BRUIXES ERETA DE LES
2288 Ribera d’Ebre Benissanet SANT CAN
2283 Ribera d’Ebre Móra d’Ebre INFERN VALL D’
2287 Ribera d’Ebre Móra d’Ebre JESÚS RAVAL DE
2289 Ribera d’Ebre Tivissa BRUIXES COLL DEL PI DE LES
2286 Ribera d’Ebre Tivissa DÉU CAN PERET DE
2314 Ribera d’Ebre Vinebre ÀNIMES HORT DE LES
2303 Ripollès Camprodon DIVINELLA LA
2249 Ripollès Camprodon MAIDÉU ROMPUDA D’EN
2299 Ripollès Llanars BRUIXES CAMP DE LES
2260 Ripollès Llosses, les BRUIXES COLLET DE LES
2282 Ripollès Llosses, les JANES COLL DE
2269 Ripollès Molló BRUIXES ROCA DE LES
2263 Ripollès Ogassa EMBRUIXAT GORG
2302 Ripollès Ripoll SANT EL
2320 Rosselló Perpinyà ÀNGEL CARRER DE L’
2273 Segrià Torres de Segre BRUIXES TOSSAL DE LES
2309 Selva Lloret de Mar MALÀNIMA CAN
2311 Solsonès Guixers ÀNGEL SERRAT DE L’
2245 Tarragonès Altafulla ENCANTAMENT POU DE L’
2270 Tarragonès Tarragona BRUIXES SAVINAR DE LES
2243 Tarragonès Vespella de Gaià DIABLE COVA DEL
2230 Urgell Anglesola DIABLE POU DEL
2304 Vallès Occidental Rellinars DIVÍ HOSTAL DEL
2291 Vallès Oriental Fogars de Montclús PURGATORI SOT DEL
2318 Vallès Oriental Tagamanent PARAISO FONT EL
2292 Vallespir Banyuls de la Marenda DIABLE TORRE DE MADALOC O DEL
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Introducció
El Temple de Venus és, segons fonts gregues i llatines 
antigues, el santuari de l’Afrodita Pirinenca (anomenat 
Temple de Venus —Pyrenaea Venus—, segons Plini),1 si-
tuat prop del mar, en un promontori important en un lloc 
pròxim al límit de la Gàŀia, però fora de la Gàŀia a poca 
distància més cap al sud, vora el cap de Creus. Alguns his-
toriadors i arqueòlegs han avançat la hipòtesi de la loca-
lització al lloc on ara hi ha Sant Pere de Rodes.

Aquesta localització pròxima a la costa, al sud de la 
frontera amb la Gàŀia, és compartida per una font en 
llengua àrab, la de Yaqut,2 que escriu que entre Narbona 
i Barcelona hi ha la muntanya on es troba el Temple de 
Venus (en àrab Haykal al-Zuhara), que és la muntanya que 
separa l’Àndalus del “país més gran dels francs”.3

La qüestió remarcable que ha donat lloc a aquest es-
tudi, però, és que aquesta localització del Temple de Ve-
nus, anomenat segons la majoria dels escriptors en llen-
gua àrab Haykal al-Zuhara, no es pot identificar amb la lo-
calització geogràfica clàssica del promontori costaner. La 
gran majoria dels autors medievals en llengua àrab estu-
diats precisen de manera repetida que l’entrada i la sorti-
da de Barcelona cap a l’Àndalus té lloc a través d’un port 
de muntanya relacionat amb el nom de Haykal al-Zuha-

1 C. Plinii Secundi Historiae naturalis libri XXXVII: Biblioteca Pliniana, 
p. 70, nota 20. Vegeu més dades als annexos de citacions a l’Annex 
1.1, “Estrabó i altres”.
2 Vegeu també a l’Annex 1.1, “Yaqut-a”.
3 “El país més gran dels francs” expressa el territori de l’antiga 
Gàŀia per a distingir-lo del territori “més petit dels francs”, com era 
anomenada, a partir del segle x, l’àrea articulada al voltant de Bar-
celona.

ra. Si Haykal al-Zuhara es troba en el camí de l’Àndalus a 
Barcelona és evident que no es pot trobar vora mar i en 
els límits de l’antiga Gàŀia (prop de Sant Pere de Rodes i 
del Cap de Creus, com hem esmentat a l’inici).

En aquesta investigació ens esforçarem a posar llum da-
munt la identificació i la localització de l’anomenat Tem-
ple de Venus (Haykal al-Zuhara) per una part majoritària 
de les fonts medievals en llengua àrab. De manera pa-
raŀela intentarem precisar la informació sobre el port de 
muntanya a través del qual es descriu que tenia lloc el 
pas de l’Àndalus vers la zona de Barcelona, segons aques-
tes fonts. Per a aquesta tasca utilitzarem procediments 
de traducció complexos on es combinen anàlisis lingüís-
tiques amb metodologies pròpies de la història toponí-
mica i de la crítica etimològica.

Hem iniciat aquesta recerca a partir de l’anàlisi dels tex-
tos aportats per Dolors Bramon (2000).

1 Els Pirineus segons les fonts en llengua àrab 
analitzades

Una de les causes principals de la confusió a què hem fet 
referència a la introducció d’aquest estudi és deguda a 
la concepció que tenien del muntanyam del Pirineu les 
fonts en llengua àrab. Tal com es pot observar en dife-
rents citacions, els sarraïns arribaven a situar el Pirineu 
prop de Tarragona i, fins i tot, de Tortosa.

El fet és que, especialment a partir de la fi segle xi (Al-
Bakrí i autors ulteriors), els autors en llengua àrab inclo-
uen en la denominació del Pirineu, d’oest a est, la fron-
tera muntanyosa amb la Gàŀia a la zona d’Euskal Herria 
i l’Aragó; i, pel que fa a la zona catalana, consideren Pi-

El “Temple de Venus” 
pirinenc en les fonts àrabs 
medievals
Carles Castellanos
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rineu també tot el muntanyam que des de Ponent esta-
bleix una barrera amb els comtats francs de la Catalu-
nya naixent (incloent, així, les serralades del Pre-Pirineu 
i Prelitoral). Per a aquests autors musulmans, doncs, el 
Pirineu —anomenat de maneres diverses—4 és la bar-
rera amb els comtats catalans (anomenats “el país petit 
dels francs”), una descripció que introdueix un element 
de confusió, com ja hem vist, pel fet que l’antic Temple de 
Venus era també al Pirineu però a la frontera on comen-
çava pròpiament la Gàŀia antiga (un territori que els mu-
sulmans solien anomenar “el país més gran dels francs”).

2. El Temple de Venus en les fonts en llengua 
àrab

2.1 Anàlisi general
Ja hem esmentat que el Haykal al-Zuhara (traduït per 
“Temple de Venus”) que se situa en el camí de l’Àndalus a 
Barcelona no pot ser la mateixa cosa que el temple que 
els antics situen prop del cap de Creus. Per a intentar po-
sar llum damunt aquesta confusió convindrà analitzar bé 
el topònim compost Haykal al-Zuhara.

2.2 Anàlisi lingüística crítica de ‘Haykal al-Zuhara’
Analitzarem, doncs, els dos elements d’aquest nom: 
Haykal i Zuhara.

Anàlisi del mot ‘Zuhara’
La primera afirmació que podem fer d’aquest nom pro-
pi Zuhara és que fa referència principalment al planeta 
Venus o estel vespertí (astre que apareix al vespre, al fir-
mament; encara que també és aplicat a l’estel del matí). 
Aquest planeta brillant és venerat pels àrabs, ja des de 
temps preislàmics, com una divinitat mitològica (consi-
derada filla de Déu i deessa de la bellesa i la fertilitat); i 
ha estat associada a l’Afrodita grega i a la Venus llatina. 

La importància del referent Zuhara és confirmada, a 
més, per la citació a les Epístoles dels Germans de la Puresa 
d’un clima5 cinquè, anomenat al-Zuhara (cf. Bramon 2000: 
71, nota 20). És a dir, que el nom Zuhara servia als autors 
medievals en llengua àrab com una referència geogràfica.

4 Piriniws, muntanya dels Ports, muntanya de les Portes, munta-
nya del Temple de Venus, etc.
5 El mot clima (àr.: iqlim) fa referència, en aquests textos àrabs, a 
una regió geogràfica determinada per localitzacions geodèsiques 
contigües.

El nom Zuhara es podria referir, doncs, a una divini-
tat: també a l’estel del firmament; o fer la funció de re-
ferent geogràfic.

Anàlisi del mot ‘Haykal’
La primera afirmació que podem fer a partir de l’anàli-
si d’aquest mot és que el significat de ‘temple’ que tenia 
en la traducció dels clàssics (del grec ιερóν i del llatí tem-
plum) cap als textos àrabs estudiats, no és clar del tot.

La consulta als diccionaris àrabs a l’abast han donat, en 
una primera anàlisi, aquests resultats:

• Diccionari Sedira Àrab-Francès: haykal [pl. hayakil] 
(p.885): “temple, autel; statue”.

• Diccionari Àrab-Francès d’Al-Faraïd (1955 [primera 
edició 1893]): haykal [pl.: hayakil] (p.913): “Grand et 
gros; Long (cheval, plante); Haut (édifice). || Temple; 
autel”.

• Podem observar, però, que al diccionari invers de Se-
dira esmentat, és a dir, Francès-Àrab, el mot temple no 
és traduït per haykal.

D’altra banda, la consulta al coŀega universitari amazic 
del Marroc Hassan Akioud, ens va aportar com a signifi-
cat primer i més habitual del mot haykal el de ‘esquelet’.

Però cap dels dos diccionaris àrab-francès citats no re-
cull l’accepció de “squelette” com a traducció del mot 
haykal (tot i que al Sedira Francès-Àrab, sí que, com a tra-
ducció de l’entrada squelette, hi ha el mot hikal [sic, “hi-
kal” i no pas haykal, en la transcripció en alfabet llatí]).

Com podem interpretar, doncs, el nom Haykal al-Zuha-
ra, en el seu ús medieval? Potser com un lloc de culte 
en el camí cap a Barcelona? Caldrà aprofundir en l’anàli-
si del context històric i geogràfic, cosa que farem en els 
apartats següents.

3 El port de muntanya que permet el pas de 
Ponent a Barcelona

Per tal d’aprofundir en el context geogràfic i històric és 
important l’estudi del port de muntanya amb què es re-
laciona Haykal al-Zuhara (Temple de Venus).

Els Pirineus i el ‘Burt Ğik’
Ja hem descrit on situaven els autors medievals en llen-
gua àrab el Pirineu conegut normalment per la Munta-
nya del Port o dels Ports (al-Burt o al-Burtat; on al-Burt és 
‘el Port’, adaptació del mot romanç Portu,6 fent referèn-

6 Observem que la forma tradicional del nom dels Pirineus en llen-
gua basca és també el mateix nom i del mateix origen llatí (ro-
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cia als ports de muntanya principals que serveixen per a 
travessar aquest accident orogràfic). 

Entre els ports principals dels Pirineus, els autors me-
dievals en llengua àrab per a referir-se, amb un topònim 
precís, al coll que porta de l’Àndalus a Barcelona fan ser-
vir el nom Burt Ğik (segons Zuhri-a; vegeu annex 1.2), i 
el nom Burt Ğaka (segons Idrissi-c i també Idrissi-b, d, f; 
vegeu annex 1.2).

A parer nostre, el nom Burt Ğaka ha de ser, en aquest 
cas en què es descriu el pas des de l’Àndalus a Barcelona, 
una confusió amb el nom de la població de Jaca que té re-
lació amb un altre port de muntanya pirinenc. No trobem 
versemblant la hipòtesi d’alguns historiadors catalans se-
gons la qual el topònim Ğaka podria ser confós amb el 
topònim antic de Gelida amb el qual considerem que no 
presenta coincidències significatives. Podem dir de pas-
sada, per a desmentir amb un altre argument aquesta hi-
pòtesi, que tampoc no ens sembla fonamentada la supo-
sició d’un origen amazic del mot Gelida (és inversemblant 
que es pogués atribuir a aquest topònim el significat de 
‘rei’ —agellid, en amazic— considerant el context del cas).

Descartat el nom de Burt Ğaka, sembla que el topònim 
menys dubtós sigui el de Burt Ğik. Caldrà fer-ne una anà-
lisi lingüística; i també topogràfica, orogràfica i histori-
ogràfica alhora.

4 Proposta d’identificació del port anomenat 
‘Burt Ğik’

El topònim Burt Ğik (també amb la forma Burt Ğiku) apa-
reix a Zuhri-a (vegeu annex 1.2), tal com ja hem comen-
tat. En aquest fragment de Zuhri on apareix aquest to-
pònim “Burt Ğik/Ğiku” es descriu una confrontació bèl-
ica que ha estat identificada com la coneguda batalla de 
Martorell que hauria tingut lloc el segle xii al congost de 
Martorell.7

L’estudi del terreny ens porta a identificar, sense gai-
res dubtes, el Burt Ğik com el “coll del Bruc”. Tot i que hi 
ha un collet del Bruc, l’opció més plausible, des del punt 
de vista del traçat de l’itinerari d’una expedició militar, és 
la del coll del Bruc. La suposició d’altres vies d’accés (pel 
curs del riu Anoia, per exemple) no semblen gaire pro-

manç) però sempre en la forma plural: Portuak. També es troba, 
tot i que menys sovint, en els textos en llengua àrab el nom ‘Les 
Portes’ (al-Abwab) però en algun cas aplicat a un context més es-
pecífic (com el del conjunt dels passos entre muntanyes que por-
ten al Baix Llobregat, per exemple). 
7 Vegeu, per a aquest fet històric, l’article almoràvit de la Gran En-
ciclopèdia Catalana.

bables. L’estudi dels topònims en ús a l’època en qüestió 
(segles xii a xiv) podria aportar noves dades. En l’esta-
di actual de la recerca mantenim la hipòtesi que el “Burt 
Ğik/Ğiku” s’hauria de referir al Coll del Bruc. En aquesta 
línia de recerca no sembla, però, que la similitud del to-
pònim El Bruc i Al-Burt, pugui suggerir una identificació 
immediata entre aquests dos topònims perquè en cata-
là el topònim àrab Al-Burt hauria tingut com a equivalent 
molt probablement un topònim del tipus de “El Port”. La 
identificació que en podem fer és principalment historio-
gràfica i orogràfica, tot i que és possible aventurar apro-
ximacions a una etimologia.8

En una inspecció sobre el terreny9 d’aquest “coll del 
Bruc” i amb la recreació de l’arribada a dalt del coll ve-
nint de l’Àndalus medieval (és dir, de la banda de Castello-
lí), s’imposa d’una manera dominant el perfil de la mun-
tanya de Montserrat. Aquesta presència, d’una evidèn-
cia esclatant, suggereix que la localització d’aquest Burt 
Ğik hagués pogut tenir, com a denominació de referèn-
cia associada, aquesta muntanya de Montserrat. És a dir, 
el Burt Ğik és aquell que es pot identificar perquè passa a 
la vora de Montserrat. 

5 Les hipòtesis més plausibles del significat de 
‘Haykal al-Zuhara’

L’ús d’aquest topònim compost durant el període clàs-
sic sembla mostrar un significat clar de ‘Temple de Ve-
nus’. Tant el mot grec ιερóν, que vol dir pròpiament san-
tuari, com el mot llatí templum, no deixen lloc a dubtes; 
però els usos medievals en llengua àrab s’apliquen a un 
port de muntanya, o un indret relacionat amb un port de 
muntanya, o també, de manera genèrica, a un indret re-
lacionat amb una muntanya.

8 Els fets històrics del congost de Martorell són fonamentals en 
aquesta identificació. De tota manera, una de les denominacions 
àrabs, és transcrita, com hem vist, “Burt Ğik”, un terme compost 
que es podria interpretar potser com a adaptació del terme ro-
manç “Port Xic”. La denominació àrab Burt Ğik hauria pogut evolu-
cionar aleshores de la manera següent fins al Bruc actual: Burt Ğik 
> Burğk > Burk > Bruc, tot i que es tracta d’una hipòtesi arriscada a 
causa de les dificultats lingüístiques i sociohistòriques d’aquesta 
evolució. Dificultats sociohistòriques pel fet que aquesta hipòtesi 
pressuposaria una preeminència de la llengua àrab en aquest lloc i 
moment. D’altra banda, podem assenyalar, però, que l’etimologia 
botànica del topònim el Bruc no ens sembla del tot sòlida.
9 Haig d’agrair les facilitats que he trobat per a aquesta activitat, 
a Jordi Salvador (excursionista coneixedor del terreny) i a Maria 
López de Vegara (de l’Ajuntament del Bruc).
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És evident, doncs, que al mot compost Haykal al-Zuha-
ra utilitzat a l’època medieval no se li pot atribuir de ma-
nera inequívoca la traducció de ‘Temple de Venus’ sense 
cap altra consideració. Mentre que no puguem disposar 
de noves dades com a conseqüència de noves recerques, 
la hipòtesi general més plausible és la següent:

La tradició àrab va portar a identificar el Pirineu amb un 
element singular de frontera denominat Haykal al-Zuhara, 
que era originàriament el temple dedicat a Afrodita (o Ve-
nus) a la costa, prop del Cap de Creus. La nova concepció 
medieval del Pirineu incloent-hi la serralada prelitoral no 
va modificar aquesta tradició de portar a terme la identi-
ficació d’un lloc singular de la nova serralada de frontera 
amb aquesta mateixa denominació de Haykal al-Zuhara.

A partir del segle x, amb l’estabilització de la frontera 
franca al Llobregat, i l’habitud de considerar el pas del 
coll del Bruc com el lloc per a accedir al país dels francs, 
pensem que és molt probable que s’identifiqués aquest 
pas i la muntanya pirinenca en general (tenint en comp-
te la localització que atribuïen a la serralada dels Pirineus 
aquests autors) amb el nom de Haykal al-Zuhara (però ara 
aplicat a un accident orogràfic singular que podria ser 
molt probablement la muntanya de Montserrat, omni-
present en aquest camí venint de Ponent).

Ara bé. El fet és que, en l’estadi en què es troba avui 
la recerca, no tenim prou elements per a poder interpre-
tar amb una precisió suficient què podien voler dir exac-

tament els elements d’aquest topònim compost (Haykal 
al-Zuhara) aplicats, a l’època medieval, a Montserrat i als 
Pirineus. Podria ser qualsevol de les propostes que expo-
sem més avall (o una combinació de més d’una alhora, 
un fenomen que es produeix en casos de translació de-
nominativa, d’un topònim, d’un indret a un altre, com la 
del cas que estudiem):

• Podria ser una denominació rutinària que es repro-
duís en les successives descripcions geogràfiques del 
territori pirinenc amb un simple procés de translació 
denominativa (de la zona del cap de Creus a la zona 
de Montserrat), una translació deguda al fet de con-
siderar, com ja hem exposat, els escriptors medievals 
en llengua àrab, la serralada Prelitoral com a part in-
tegrant del Pirineu.

• Podria ser una referència a la muntanya de Montser-
rat com un lloc de culte o lloc sagrat (santuari), con-
sideració que és probable que tingués també per als 
catalans de l’època.

• Podria ser també que Haykal hagués perdut el signi-
ficat ple de ‘temple’ i volgués expressar aleshores la 
idea que té aquesta arrel semítica, de ‘cosa monu-
mental’, ‘mola’, ‘muntanyam’, etc., aplicada a Mont-
serrat, en tant que element singular del paisatge.

• Seguint aquesta mateixa hipòtesi, podria ser també 
que el mot Zuhara fes referència a l’estel situat da-
munt de Montserrat en el moment de l’alba. Es trac-

Perfil de la muntanya de Montserrat des del coll del Bruc (l’autor, maig de 2017) -
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taria aleshores d’un lloc de referència marcat per l’es-
tel del matí. 

• Podria ser, fins i tot, que es pogués haver produït una 
interferència amb el mite de Pirene personatge feme-
ní que, segons la llegenda, Hèrcules hauria enterrat 
al Pirineu, sota roques. El rocam de Montserrat seria 
aleshores el Haykal (massa, mola) sota el qual jauria 
la deessa enterrada.10 O, en un sentit pròxim, Mont-
serrat podria ser també el Haykal (l’esquelet) de la 
deessa morta (a la manera com nosaltres anome-
nem el Montgrí “La dona ajaguda” o “El bisbe mort”).

Mentre que no puguem trobar una acumulació de nous 
testimonis que aportin diferents detalls que serveixin per 
a emmarcar la denominació Haykal al-Zuhara de contex-
tos precisos, no serà possible d’establir una tesi segura. 

En aquesta recerca hem combinat raonaments d’ordre 
lingüístic amb processos de verificació de la versemblan-
ça topogràfica i historiogràfica dels diversos elements 
concernits i hem aportat raonaments per a identificar, 
de manera força probable, el coll del Bruc i la muntanya 
de Montserrat com a accidents geogràfics singulars re-
lacionats amb les descripcions de referència on apareixia 
la denominació de Haykal al-Zuhara. Pensem que l’apro-
fundiment en aquests dos elements d’estudi (historiogrà-
fics i topogràfics) portarà a una clarificació més precisa 
d’aquesta recerca que tot just hem encetat.

Bibliografia
Sobre les citacions:
Bramon, Dolors. 2000. De quan érem o no musulmans. 

Vic: Eumo.
Cellarius, Cristophorus. 1703–1706. Notitia Orbis Antiqui 

Cantabrigiæ: Impensis Joannis Oweni, typographi.
Schulten&Pericot. 1937. Fontes Hispaniae Antiquae. 

Universitat de Barcelona.
Diccionaris de consulta:
Al-Faraïd. Dictionnaire Arabe-Français.1955. Beirut: 

Imprimerie catholique.
Sedira, Belkassem ben.1939. Dictionnaire Arabe-Français. 

Alger: La Typo-litho.
Sedira, Belkassem ben.1939. Dictionnaire Français-Arabe. 

Alger: La Typo-litho.

10 El recurs a la mitologia clàssica antiga és habitual en les des-
cripcions del Pirineu fetes per autors medievals en llengua àrab. 
Segons algunes d’aquestes fonts (Yaqut, Maqqari…) la reina Cleo-
patra hauria obert el camí per a travessar els Pirineus mitjançant 

“ferro, foc i vinagre”.

Annexos
Annex 1. Citacions 
[Els paràgrafs i les pàgines esmentats corresponen a 
l’obra de referència: Bramon 2000]

Annex 1.1. Citacions de ‘Temple de Venus’ (segons els 
clàssics):

Yaqut-a (§22, p. 79). “Entre Narbona i Barcelona (Burdil, 
sic) hi ha la muntanya on es troba el Temple de Venus que 
és la muntanya que separa l’Àndalus del país més gran 
dels francs (bilad Afranğa al-‘uẓma)”.
Estrabó i altres (nota 20, p.70). La notícia sobre el terri-
tori on se cita un temple de Venus prové de la Geografia 
d’Estrabó (Schulten &Pericot, Fonte Hispaniae Antique, 7 
vols.), que en el llibre iv, 1, 3, dedicat a les Gàŀies, diu “Des 
d’aquí la costa s’allargassa fins al santuari d’Afrodita Piri-
nenca que assenyala el límit entre aquesta província (la 
Gàŀia Narbonesa) i la Ibèria (la Hispània Citerior)”. I al vol. 
4, p. 1, 6: “La (costa de Massalia) dibuixa una corba que 
conforma el golf Gaŀàtic, que s’allarga fins a l’Afrodiseon 
en l’extrem dels Pirineus”. El terme compost utilitzat per 
Estrabó és Αφροδίσιον ιερóν, on el nom ιερóν s’ha de 
prendre en el sentit més corrent de ‘santuari’.
Plini. C. Plinii Secundi Historiae naturalis libri XXXVII: Bibli-
oteca Pliniana [edició de Cristophorus Cellarius: Notitia 
Orbis Antiqui (segle xviii)]. Dins l’índex de l’obra, hi apa-
reix: Pyrenæa Venus i el Templum Veneris, descrit així: “vl-
tra Ceruariam vero ex Gallia proficiscenti promontorium 
maius esse ex Pyrenaeis procurrens, veteribus Aphrodi-
sium a Veneris templo dictum” [Trad.: “enllà de Cervera i 
ja fora de la Gàŀia hi ha un promontori més gran que ve 
dels Pirineus, on hi ha el temple antic d’Afrodita, anome-
nat Temple de Venus”].

Annex 1.2. Citacions de noms i identificacions dels Pi-
rineus i del Temple de Venus
(segons les fonts en llengua àrab)

Bakri (§ 10, p. 72): “Entre les muntanyes de l’Àndalus … hi 
ha ‘els Ports’ (al-Burtat) … El seu inici és a la Mediterrània 
meridional, a la vora de Tortosa, i el seu final a l’Atlàntic”.
Idrissi-a (§6, p. 70): “(L’Àndalus s’estén) fins a la mun-
tanya anomenada Temple de Venus (Haykal al-Zuhara)”. 
[Idrissi, Nuzhat…, vol. 5, p. 535].
Idrissi-b (§ 18, p. 77): “En el territori del Temple (de Ve-
nus) hi ha … Tudela, Osca, Jaca (Ğaqa)” [En aquest pas-
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Annex. 1.3. Descripcions del pas de l’Àndalus a Barce-
lona

Yaqut-b (§ 14, p. 74) “En aquesta muntanya hi ha l’entra-
da coneguda per les portes (al-Abwab) que permet l’ac-
cés des del país dels francs a l’Àndalus”.
Zuhri-a (§ 17, p. 76) “(el Pirineu) … s’estén de nord a sud, 
des de la costa de la mar Mediterrània fins al port ano-
menat Burt Ğik (o Burt Ğiku) on fou enterrat l’amic de 
Déu Muhammad … i des d’aquest lloc es penetra al pa-
ís dels francs”.
Idrissi-e (§ 91, p.107) “l’entrada i la sortida (de Barcelo-
na) cap a l’Àndalus s’ha d’efectuar pel port de muntanya 
anomenat (antigament) Temple de Venus” 
Himyari (§93, p.107) “Barcelona … l’entrada i la sortida [té 
lloc] pel port de muntanya anomenat Temple de Venus”.
Autors diversos (Bakri, Saïd, Maqqari…) (§62, p. 80) 

“El pas de jabal al Burt [de la muntanya del Port] és situat 
davant Mallorca i Menorca”.

Annex 2. Referències (amb indicació 
cronològica):

Hayyan (1076) – Ibn H’ayyān, … al-Muqtabis
Bakri (1094) – Al-Bakrī, al-Masālik w al-mamālik
Zuhri (segle xii) – Al-Zuhrī, Kitāb al-Ğa’rāfiyya
Idrissi (1100–1166) – Al-Idrīssī, Nuzhat al-muštāq / Uns 
al-muhağ
Yaqut (1229) – Yāqūt, Mu’ğam al-buldān
Saïd (1286) – Ibn Sa’īd Al-Maġribī, Kitāb basṭ al-arḍ
Abulfida (1273–1331) – Abū Al-Fidā, Taqwīm al-buldān
Himyari (segle xiv) – Al-Ḥimyarī, Kitāb al-rawḍ
Umari (1300–1349) – Al-‘Umarī, Kitāb a’māl al-a’lām // 
al Iḥaṭa
Khaldun (1332–1406) – Ibn Ĥaldūn, Kitāb al-‘ibar
Maqqari (1591–1631) – Cita Saïd, Nafḥal-ṭib

Annex 3. Text complementari en àrab seguit de 
la traducció al català

Aportem també com a complement interessant [no inclòs 
en el llibre de Bramon (2000) esmentat] un text d’Abul-
fida localitzat pel coŀega universitari Hassan Akioud el 
mes de juny de 2017. Abulfida és un autor medieval anda-
lusí del segle xiv (Abū al-Fidā) que cita el nom compost 
Haykal al-Zuhara a la seva obra Taqwīm al-buldān. 

satge es fa una referència genèrica al Pirineu, com a ‘ter-
ritori del Temple (de Venus)’ i apareix el topònim Ğaqa; 
veg. Idrissi-c, d i f].
Idrissi-c (§ 19, p. 77): “(la muntanya del) El Temple de 
Venus és a l’extrem de la península de l’Àndalus … s’estén 
des de Baiona (Bayuna) fins a la terra de Barcelona. És una 
muntanya grandiosa, anomenada Els Ports que constitu-
eix una barrera entre el país de l’Àndalus i el dels francs 
(bilad al-ifranğiyin) … Té quatre ports … Un d’aquests ports 
és a la regió de Barcelona i es diu Burt Ğaka. En aquest 
port hi ha la ciutat de (madina Ğaka)”[Possible confusió 
entre aquest port amb el de Jaca; veg. Idrissi-b, d i f]
Idrissi-d (§ 35, p. 84): “El riu Segre que baixa de la mun-
tanya dels Ports ( jabal al-Burtat) i passa per l’est de Ğaka 
cap a Lleida”.
Idrissi-e (§ 91, p.107): “l’entrada i la sortida (de Barcelo-
na) cap a l’Àndalus s’ha d’efectuar pel port de muntanya 
anomenat Temple de Venus”.
Idrissi-f (§ 143, p. 129): “ el (clima) de les Oliveres on hi 
ha Ğaqa … el clima dels Ports (al-Burtat) on es troben Tor-
tosa, Tarragona i Barcelona”.
Maqqari (citant Saïd) (§16, p. 75) “que era cert el que re-
ferí al-Idrissi i que Narbona i Barcelona no pertanyen a 
l’Àndalus i que … entre Barcelona i Tarragona, en un lloc 
conegut com a riu Llobregat (Runliqāṭū) és on es troba 
la barrera que separa l’Àndalus d’Europa, on es parlen 
moltes llengües. En aquest lloc hi ha la ‘muntanya del 
Port’ (al-Burt)”.
Saïd-a (§15, p. 74) “Més a l’est (de Lleida) es troba la ‘mun-
tanya del Port’ (al-Burt) que separa la península de l’Àn-
dalus, del Continent (al-arḍ al-kabira)”.
Saïd-b (§23, p. 80) diu que “al mig d’aquesta muntanya 
(del Port) es troba el Temple de Venus, la qual adorava 
la gent d’aquestes muntanyes abans del cristianisme. En 
un cap d’aquesta muntanya, vers la Mediterrània, hi ha 
la ciutat de Tarragona”. 
Zuhri-a (§ 17, p. 76) “Tortosa és a la vora d’un gran riu, a 
continuació d’una muntanya anomenada Pirineu … que 
separa el territori de l’Àndalus del dels francs” (…) “s’es-
tén de nord a sud, des de la costa de la mar Mediterrània 
fins al port anomenat Burt Ğik (o Burt Ğiku) on fou enter-
rat l’amic de Déu Muhammad … i des d’aquest lloc es pe-
netra al país dels francs”.
Zuhri-b (§ 30, p. 82) “Tortosa és una ciutat … situada dar-
rere d’aquest riu, tocant al Pirineu”.
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Traducció del fragment d’Abulfida:

Haykal al-Zuhara marca la frontera de l’Àndalus al nord-
est; la gent del país venerava, el Haykal al-Zuhara esmen-
tat, abans del cristianisme. És al lloc on la muntanya d’al-
Burt es troba amb el mar Zuqāq [és a dir: on el Pirineu es 
troba amb la Mediterrània occidental].

No és lluny de l’Àndalus i proper a Tortosa, que hem dit 
que feia part de l’Àndalus conegut (tot i que ara se’n troba 
fora, ben a prop). Barcelona és la seu d’un rei dels francs 
anomenat el Barceloní. És un rei d’un Poble dels francs 
anomenat els Catalans. Barcelona va ser conquistada pels 
musulmans i després va ser dominada pels infidels.

Fragment on Abulfida cita Haykal al-Zuhara
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En tot estudi toponímic, des del punt de vista lingüístic, 
interessa analitzar:

a la forma actual del nom de lloc (morfologia) a tra-
vés de l’origen (etimologia)

b el significat (semàntica), a través de la situació 
(τóπος) del nom de lloc.

Cal recordar que la paraula toponímia és un neologisme 
procedent del grec τóπος ‘lloc’ iὄνομα, ‘nom’; per tant, el 
lloc on es situa el nom de lloc (τóπος) aclarirà molt so-
bre el seu significat.

Per al nostre cas: a) etimologia del nom Castelló. Pro-
vé d’un diminutiu de diminutius: castellione(m) diminutiu 
de castellu(m), que alhora és diminutiu de castru(m). D’on 
traiem aquestes paraules? En primer lloc de les lectures 
dels textos llatins, clàssics i posteriors, on comencem a 
esbrinar-ne llur significat, i en segon lloc dels dicciona-
ris i/o glossaris posteriors. Tothom sap que les paraules, 
a través del temps, adquireixen significats diversos, que 
fins i tot en algun cas poden anuŀar o fer oblidar el pri-
migeni. Bé, el significat de castrum es relaciona primera-
ment amb el món militar: ‘fort, obra de terra, de fàbri-
ca, fortificada, destinada a la defensa d’una ciutat, d’un 
port, d’un pas, etc.’, ‘plaça forta o de guerra’, que es feia 
servir en llatí clàssic principalment per a la formació de 
noms propis: Castrum Album ‘Castell Blanc’, ciutat de la 
Prouincia Hispania Tarraconensis, probablement Alacant.

El terme castra (plural de castrum) era referit pels au-
tors clàssics llatins a un campament militar, com apa-
reix, posem per cas, a la Guerra de les Gàŀies de Juli Cè-
sar: a) castra ponere ‘acampar’, b) castra munire ‘construir 
un campament’, c) castra mouere ‘llevar el campament’, 

‘desacampar’, i als Comentaris de la Guerra Civil: “magis de 
reliqua fuga quam de castrorum defensione cogitabant” 
(“més aviat pensaren a prosseguir la fugida que no pas 
en la defensa del campament”; Commentariorum Belli Ci-
vilis, xcv, 4). En aquesta mateixa obra, hi veiem aparéixer 
el terme castellum,identificat amb un fortí. En un deter-
minat passatge (iii, lii, 6–7), se’ns explica que els exèrcits 
de Pompeu, que van en retirada fugint de Cèsar, s’havi-
en aturat al cim d’un lloc desfavorable del qual no podien 
retirar-se per por a ser perseguits pels exèrcits de Cèsar. 
Aleshores, Pompeu pren la decisió d’ocupar un cert tossa-
let (tumulum quendam occupavit) que estava allunyat, se-
gons afirma el narrador, del nostre (seu) bastió (qui tan-
tum aberat a nostro castello) en què veiem el terme caste-
llum aplicat a una petita fortificació al camp i a la mun-
tanya, i una mica més avant diu: “plura castella Pompeius 
pariter distinandae manus causa temptauerat”, és a dir, 
que Pompeu havia temptejat diversos fortins (castells) 
de manera semblant a fi de distraure les forces enemi-
gues. Ací podem entendre que el terme castellum és un 
petit campament fortificat a la muntanya, i aquest petit 
campament és dit castellum (castella, en plural). Per tant, 
durant l’època clàssica hi havia aquella diferència entre 
castrum i castellum.

Gregori de Tours diu: “cum omni instrumento belli ad 
castrum cui Diuione nomen est peruenerunt”, on previ-
siblement ja identificava1 el terme castrum amb un lloc 
fortificat.

1 “…amb tot llur aparell de guerra, arriben prop de la fortificació 
anomenada Dijon” (Historia Francorum, ii, 32).

Forma i significat  
del topònim Castelló
Lluís Gimeno Betí
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El terme castrum començava a perdre el significat mi-
litar durant aquest temps(segles v-vi) i prenia el de cen-
tre de població de tal manera que castrum i castellum aca-
ben referint-se a centres de població que habita en un 
lloc fortificat l’origen del qual podria ser una villa fortifi-
cada. El document signat a Lleida en 1251 en què el rei 
Jaume I ordena Ximén Pérez d’Arenós a traslladar el lloc 
és molt explícit: “…quod possitis mutare villam Castellio-
nis de Burriana in quocumque loco videbitur vobis in fra-
ter minum dicti castri Castellionis…”, on villam Castellio-
nis de Burriana fa referència al castellum fortificat on de-
via viure molt poca gent, potser alguns soldats.

Els sufixos diminutius llatins formaven una part impor-
tant de la llengua, i entre ells tenim -ellum, que adjuntat 
a cast-rum > cast-ellum > castellum ‘castell, torre fortifica-
da’, ‘reducte’ en què ja veiem el significat d’un castell de 
reduïdes dimensions, comparat amb el castrum. Perquè, 
quin era el terme que es feia servir durant l’època llatina 
tardana per a designar l’hàbitat humà?, sembla que fou 
villa, que era uns dels eixos de la vida rural a la Hispània 
del segle v, però el terme comença a agafar un cert de-
clivi cap a finals d’aquell segle. En una obra de Consensi 
anomenada Commonitorium es parla d’una domus urbana 
i s’hi fa referència a hàbitats situats més enllà del marc 
pròpiament urbà; l’autor, per a referir-s’hi, fa servir el ter-
me castellum. Entre els autors clàssics, Cèsar fa servir l’ex-
pressió castellum in montis parlant de l’entrada de les se-
ves tropes a Numídia on assetja aquest castellum in mon-
tis, que podríem traduir ja per ‘castell o torre fortificada’.2

Quan intentem trobar, però, la paraula castellionem en 
algun diccionari, doncs resulta que no la trobem enlloc 
perquè les obres lexicogràfiques no donen entrada a pa-
raules derivades, com ara els diminutius, puix que la llen-
gua té procediments morfològics per a crear-los, a par-
tir de sufixos, posem per cas, i a més, tampoc no apareix 
en textos clàssics i hem d’esperar documents del segle 
xi per a trobar-la, documents que ens inventarien els dic-
cionaris del llatí medieval: Mediae Latinitatis Lexicon Mi-
nus o el Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, dos dic-
cionaris que es fan servir més sovint entre els molts més 
que hi ha a la nostra disposició, posem per cas. En el cas 
de castellione, es tracta del sufix -io(n), que indica ‘acció 

2 Publius Sittius interim cum copiis Numidiae fines ingressus cas-
tellum in montis loco munito locatum, in quod Iuba belligeren di 
gratia et frumentum et res ceteras quae ad bellum usui solent es-
se comportauerat, ui expugnando est potitus. (Publi Sitti entra en 
Numídia amb les seues tropes, i havent assetjat un castell fortifi-
cat on Juba havia posat els queviures i unes altres provisions de 
guerra, retira l’assalt.) (Comentaris a la guerra d’Àfrica, 34).

i efecte’, i es fa servir per al diminutiu, en aquest cas, de 
castell-u(m) < castell-io(n), acusatiu castellione(m) ‘petit 
hàbitat fortificat’ > Castelló. Durant aquest segle aparei-
xen documentats un Rainaldus de Castellione i un Gui-
llem de Montpeller, vescomte de Castellione.3 En termes 
literaris o de documentació escrita, valguin dos exem-
ples extrets dels diccionaris esmentats suara: castellio, 
castellulum, nostris chatillon. Vetus diploma de Abbatiae 
Fossatensis primordiis “Illum vedelicet castellionem, qui 
Fassatus dicitur, et quem vulgaris lingua castrum vocat 
Bagaudarum” (GMIL, ii); castellio ‘petit chastell’, curtem 
et castellionem Aritino (a. 1052), “…de villa sua Ardea libe-
rum immoliberrimum facere castellionis, licet et exigu-
um, posset oppidulum” (LMLN, s.v.). El sentit de la cita-
ció és que d’Ardre, llogaret, Arnau volia fer una petita vi-
la tancada i franca (a. 1194). Castrum i castellum, a l’edat 
mitjana, designaven una plaça fortificada; urbs i civitas, 
les ciutats importants.

En llatí, -one > -ó tenia originalment un caràcter nomi-
nalitzador de verbs i individualitzador, amb matís pon-
deratiu o despectiu d’on van sorgir els valors augmenta-
tiu i diminutiu, que té com a aspectiu en les llengües ro-
màniques, i es troba en els noms llatins en -o, -onis, amb 
els quals hom expressava una particular característica 
d’una persona i originàriament servia per a formar noms 
que feien parella amb adjectius en -us, -a, -um: manducus-
manduco ‘golafre, fartaner’, strabus-strabo ‘guerxo, estrà-
bic’, epítets com aquests es formen després de sobre-
noms com ara: Publius Ovidius Naso, dit així pel nas ca-
racterístic, o Marcus Tullius Cicero, per una excrescència 
semblant a un cigró, etc.

a) matís despectiu bibo, -onis ‘bevedor’, que apareix en-
cara a les llengües romàniques amb l’ús despectiu esmen-
tat: italià buffone ‘persona poc seriosa’, ‘de poc fiar’, ciar-
lone ‘aquell que parla molt i sense discreció’, ‘xarraire’; es-
panyol buscón, chupón, mirón, tocón; francés espion ‘espi-
eta’, cochon ‘porc’; català llepó, mamó;

b) significat intensiu desenvolupat en llatí quotidià o 
vulgar a la Península Ibèrica, a Itàlia, a la Dàcia, a Sarde-
nya i a la Rètia que va derivar en un augmentatiu o pejo-
ratiu: espanyol hombrón, mujerona; portugués casao ‘ca-
sa gran’, ‘briga o renyidor, que es baralla sovint’; italià ca-
vallone ‘onada gran típica de la mar agitada’, nasone ‘nas-
gros’; romanés (-oi, -oaie < llatí -oneus que remunta a -one) 
buboi ‘floronc’, furcoi ‘forca gran’; però a les Gàŀies pren 

3 El primer a l’obra Historia rerum in partibus transmarinis gestarum 
‘Història de les Creuades’ de Guillem de Tir (1125–1184), i el segon 
a la Historia Ecclesiastica d’Orderic Vitalis (1075–1142).
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Qaxtalyūn, referit al nostre i a altres que hi ha a l’actual 
País Valencià, una adaptació del romànic castellione, una 
vegada assolit el monolingüisme àrab hispànic i esborrat 
qualsevol record del nom romànic. Quan s’assoleix aquest 
monolingüisme d’Al-Andalús i, consegüentment, es perd 
tota consciència dels noms comuns llatins que els ante-
riors habitants feien servir, aleshores a causa de la subs-
titució lingüística, els andalusins van adaptar la fonètica 
i la morfologia àrabs als noms de lloc i alguns de comuns, 
que van entrar en el dialecte andalusí adaptats a les exi-
gències comunicatives de la llengua receptora. Entre tots 
aquests topònims romànics adaptats es troba el nostre, 
transliterat per l’àrab andalusí com Qaxtalyūn, segons in-
dicàvem adés. D’altra banda, la terminació andalusí -ūn 
podria fer pensar en una adaptació romànica augmenta-
tiva -on, però cal saber que el sufix -ūn, molt productiu 
en andalusí, no s’ha d’identificar amb l’augmentatiu lla-
tí homònim puix que, junt a altres sufixos, té sentit ex-
pressiu de diminutiu. Per tant el topònim àrab andalu-
sí Qaxtalyūn translitera el romànic Castelló formalment i 
també semànticament.

el valor semàntic diminutiu: francés aiglon ‘aguiló’, chaton 
‘gatet’; occità boisson ‘brossa’, aucelon ‘moixó’. El català, 
com gairebé sempre, coincideix amb el llatí de la Gàŀia: 
casona ‘casa petita’, forcó ‘dent de la forca’, carreró, arago-
nés esquilón ‘esquella petita’, candilón ‘gresol petit’, chico-
na ‘petita’, etc. El sufix -ó en català s’aplica generalment 
a radicals nominals; en canvi, en castellà té una gran vi-
talitat també quan s’aplica a radicals verbals. En la for-
mació de substantius diminutius a partir de la sufixació, 
els que més producció presenten en català són: -et/-eta: 
gatet/xiqueta, -ol/-ola: ventijol/corretjola, -ó/-ona: forcó/
casona, -í/-ina: ratolí/salvatgina.

Una volta tenim la forma derivada, l’altre pas serà mirar 
si la forma romànica correspon a la realitat. Cas b): veiem 
que el lloc on es situava el primitiu castellione és un turo-
net i devia ser una simple fortificació, potser amb pocs 
habitants, i per tant, l’observació de la realitat i la forma 
romànica derivada de la llatina es corresponen totalment.

Un fet que a voltes resulta positiu, en noms de lloc an-
tics, és mirar si ha estat adoptat per una altra llengua. En 
el nostre cas, les fonts musulmanes registren translite-
racions de noms romànics anteriors, com és ara Castelló: 

Restes de la Via Augusta al seu pas per Castelló (Foto: https://www.castellonarqueologico.es/va/)

https://www.castellonarqueologico.es/va/
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A l’entorn de l’adaptació  
dels noms propis forans  
en català
Joan Julià-Muné

les mutacions de què és objecte el nom propi forà de no-
va incorporació. Això és conseqüència del fet que els hu-
mans tenim l’hàbit de nomenar —en el sentit més recte 
de l’ètim llatí: ‘posar nom’— la realitat que ens envolta. 
Fet i debatut, el gènere humà ja fa fa miŀennis que refle-
xiona sobre l’exercici de posar noms a les ‘coses’, als ‘llocs’ 
i a les ‘persones’. Un cop ‘posats els noms’ en la comunitat 
lingüística pròpia, les denominacions en qüestió poden 
evolucionar paulatinament i fins i tot ser ‘exportades’ a 
altres sistemes lingüístics, que les adoptaran mitjançant 
una nova forma, més o menys allunyada de l’originària.

Ironia onomàstica, fruit de la ignorància,  
la casualitat o la tecnologia

A vegades, però, la transferència de noms propis d’una 
llengua a una altra, té un resultat irònicament xocant, 
producte de la ignorància o l’atzar. Per una banda, és un 
autèntic despropòsit adaptar semànticament, o tradu-
ir (del llatí transducere ‘passar a l’altre costat’), el títol 
de l’obra d’Oscar Wilde The Importance of Being Earnest1 
com “La importància de dir-se Ernest”, en comptes de ju-
gar amb un adjectiu-nom de fonts en la llengua recepto-

1 En anglès el nom de fonts Earnest coincideix amb l’adjectiu  
earnest (‘seriós i sincer’). Tanmateix, alguns traductors no prou  
documentats en van fer en el passat una traducció massa literal  
en català i altres llengües, com ara “La importancia de llamarse  
Ernesto”.

SÒC[RATES]: ¿No saps, home feliç, que els noms 
primitius de les coses han estat com sepultats pels 
qui hi volien donar un to solemne, llevant i afegint 
lletres per motius d’eufonia, i girant-los de tot ar-
reu, tant per l’afany d’embellir-los com per efec-
te del temps? (…) Doncs jo crec que aquestes coses 
les fan els qui, sense preocupar-se gens de la veritat, 
primfilen la pronunciació de tal manera que a força 
d’afegir lletres als noms primitius, acaben fent que 
ningú al món no sàpiga què vol dir el nom.

Plató, Cràtil. Versió catalana de Jaume Olives.  
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 195, p. 87.

Sòcrates alliçonava el seu deixeble Hermògenes sobre allò 
que és més permanent en la llengua: el canvi lingüístic. 
Especialment respecte al més natural dels vessants del 
llenguatge: l’oralitat, per bé que el mestre grec combina 
el terme ‘pronunciació’, propi del discurs oral, amb ‘lle-
tra’, propi del text escrit. Tanmateix, aquesta confusió és 
tan clàssica i està tan arrelada entre els homines sapientes 
que perdura en ple segle xxi de l’era cristiana.

Com és prou sabut, les llengües varien pel cap baix en 
relació amb tres eixos: el temps, el context sociocomu-
nicatiu i l’espai geogràfic. Ara i aquí tractarem dels can-
vis soferts, o gaudits, per les unitats onomàstiques d’una 
llengua determinada, originària, quan entren a formar 
part del cabal lèxic d’un altre idioma, receptor, que les 
adapta al seu ús quotidià. I, esclar, no solen ser poques 
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ra, com ara “La importància de ser franc/Frank” o, fins i 
tot, “de ser Modest”. Per una altra, és pot donar una cor-
relació toponímica, que iŀustra la vida mateixa, entre al-
gunes unitats onomàstiques de dues llengües, fruit d’una 
enginyosa casualitat. Vegem-ho tot seguit.

Heus aquí l’ànima onomàstica lligada al cos geogràfic 
de l’Europa de parles germàniques, que podem descobrir 
tot furgant per l’àmplíssima toponímia de la zona. Així, 
doncs, viatjant pel vell continent, encara que sigui vehi-
culats per Google, podem ensopegar amb la versió orto-
grafiada de quatre topònims en alemany: Kissing > Pet-
ting > Fucking > Wedding, pronunciats en aquesta llengua 

—ens servim de l’Alfabet Fonètic Internacional— com a 
[ˈkhɪsɪŋ] > [ˈphɛtɪŋ] > [ˈfʊkɪŋ] > [ˈvɛdɪŋ]. Fins aquí, si no 
coneguéssim cap llengua de la família germànica, sem-
blaria que no és més que una relació de noms de lloc es-
collits a l’atzar. El que resulta sorprenent és que estan or-
tografiats exactament com quatre noms comuns de vo-
cabulari bàsic en anglès, la versió catalana dels quals, en 
cas que fossin, efectivament, termes anglesos seria: Be-
sar > Amanyagar > Cardar > Casament. Els dos primers 
són poblets de Baviera, el gran Land meridional d’Alema-
nya, el tercer es troba a Àustria i el quart a força més qui-
lòmetres al nord: és un barri de Berlín (de l’antic Berlín 
Est de la Guerra Freda del segle passat, que apareix en 
no poques noveŀes d’espies). Tot un viatge de nou hores 
en cotxe per immortalitzar a l’àlbum familiar, o a l’arxiu 
de l’smartphone, en una jornada memorable, sobretot si 
sou anglòfons. 

No menys xocant, per l’atzar de les grafies, devia resul-
tar als veïns de Cassà de la Selva, quan s’arriscaven a veu-
re a la pantalla el nom del seu poble convertit en “Caca” 
de la Selva! Aquest és el resultat dels nous textos digitals, 
que no admeten ni ‘ç’ ni accents gràfics, com en el cas 
del nom i primer cognom de qui signa aquestes ratlles, ja 
que per art de la tecnologia, especialment en el món an-
glosaxó, de tant en tant esdevenen dos noms femenins 
que propicien l’aparició d’una tal Ms. Mune. I passem dels 
malentesos atzarosos a les imprecisions aparentment de-
safortunades, com veurem a continuació.

Alguns desencerts ben arrelats en els nostres 
textos i discursos

Viatjar per compte de l’empresa Bosch, fer un viatge a 
Huesca, Donostia, Cádiz o Huelva, o aficionar-se a llegir 
les historietes d’Astèrix i Obèlix, pot resultar tan impro-
pi i dissonant, des del punt de vista de l’adaptació al ca-
talà, com dir “llançar-se al buit i desplegar el paracaigu-

des”, com més d’un cop sentim als mitjans de comunica-
ció. És obvi que en aquest darrer cas, seria més lògic de 
posar-se la mascareta d’oxigen i encomanar-se a tots els 
sants per caure damunt d’una gran superfície tova i sal-
var la pell. De què ens serviria el paracaigudes en el buit? 
Però així és com funciona la llengua que entre tots ple-
gats anem afaiçonant. I què passa amb els termes ono-
màstics esmentats?

Si la denominació de l’empresa d’electrodomèstics 
Bosch fos catalana, n’hi hauria prou amb pronunciar 
[bɔsk], atès que és un cognom ben habitual en la nostra 
llengua. Tanmateix, resulta que es tracta d’una marca re-
gistrada en alemany que conté la seqüència sch, que so-
na com la “xeix” catalana [bɔʃ]. I, esclar, en un món glo-
balitzat com el nostre no podem arriscar-nos a pronun-
ciar marques internacionals, prou conegudes, com si fos-
sin catalanes, encara que si entrem en qualsevol botiga 
o departament comercial del ram, prop de casa, ens en-
tenguin perfectament. Ara bé, si ens malacostumem de 
dir-ho tot “tal com raja”, a la catalana, en segons quins 
contextos comunicatius, correm el risc de sonar tan exò-
tics (millor que com a ignorants o pedants) com quan al 
segle passat a la capital del Regne d’Espanya anomena-
ven un conegut diputat convergent al Congreso amb els 
cognoms Roca “Txuntxent” en comptes de Roca Junyent. 
O actualment sentim “Yul” per Llull quan anomenen, és 
a dir, pronuncien, en la llengua de Cervantes el cognom 
del nostre insigne pensador, si no l’han traduït a Lulio, o 
del jugador de bàsquet del mateix cognom.

Respecte als topònims esmentats de fora del domini lin-
güístic, és lògic i, sortosament habitual, emprar en cata-
là els termes tradicionals, adaptats o traduïts, com és el 
cas d’Osca (com Saragossa i Terol, de l’antiga Corona d’Ara-
gó), Cadis o Sant Sebastià, però mantenim Huelva (però 
no *Olva ni *Huerva) pronunciat a l’espanyola, o més avi-
at a la catalana, amb uns lleus canvis fonètics. I és així en 
aquest darrer cas, com en tants d’altres, perquè no tenim 
adaptacions tradicionals a l’abast. Tanmateix, si ens ho 
mirem des de l’altre costat, no deixa de resultar sorpre-
nent, que per als hispanòfons els topònims de les quatre 
capitals catalanes, durant les darreres dècades, s’hagin 
adaptat amb més o menys fortuna a la seva pronúncia a 
partir de l’ortografia, diferenciada, de les dues que figu-
ren a cada extrem de l’Eix Transversal: Lleida-Girona, tot 
renunciant a les tradicionals espanyoles Lérida i Gerona. 
En canvi, han mantingut, a més de la grafia, no diferenci-
ada, la pronúncia castellana de les altres dues: Barcelona 
(amb fricatiu interdental o ‘zeta’ castellana) i Tarragona. 
Potser és una mostra d’empatia, que serà sempre ben-
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vinguda, però no de lògica, perquè l’habitual, quan s’ade-
qua apropiadament, és recórrer a les adaptacions tradi-
cionals, si n’hi ha, com en el cas de Londres i París, amb 
grafies i pronúncies pròpies de les llengües receptores i 
deixant per als anglòfons i francòfons London i Paris, res-
pectivament. D’altra banda, tenim prou present la vari-
ada disposició de la informació en relació amb els topò-
nims segons els indrets i el color polític governamental. 
Tornant al País Basc, s’hi poden veure, a les vies interur-
banes frontereres (pel nord a l’AP-8 i pel sud a l’A-15, en-
tre d’altres) grans rètols informatius i de benvinguda en 
versió bilingüe, en basc i anglès: Euskal Herria/Basque Co-
untry, sense que el fet aixequi cap polseguera. Ara bé, ens 
podríem demanar per part nostra si seria possible respi-
rar la mateixa nitidesa d’aire, si a les autopistes i autovi-
es del nord, sud i ponent de casa nostra en tinguéssim 
també en doble versió: Catalunya/Catalonia. Segurament, 
com cal esperar, no deixarien de picar de peus, com a mí-
nim, els qui es consideren fills i filles de Catalaña/Catain. 

Sens dubte són complicats de conjuminar els senti-
ments i les ideologies amb el rigor lingüístic. I precisa-
ment aquest no es veu en l’adaptació dels noms dels he-
rois gals del còmic de Goscinny i Uderzo mencionats més 
amunt: Astèrix i Obèlix. Han estat adaptats al català a par-
tir de la mala interpretació de l’accent gràfic de la llengua 
originària, el francès. En aquesta llengua tots els mots 
són aguts i no li cal, per tant, cap senyal gràfic per indi-
car-ne la prominència accentual de la síŀaba dins del mot, 
com sí que ho fan el català i el castellà. En francès l’accent 
agut (tancat: ‘é’) i el greu (obert: ‘è’) indiquen el timbre o 
la qualitat, concretament el grau d’obertura, de les vocals 
en qüestió, equivalents a ‘més’ i a ‘pèl’, respectivament, 
en català. Per consegüent, Astérix le Gaulois et Obélix, en 
francès, són dos noms aguts pronunciats amb [e] (tan-
cada), com ens indica l’accent agut. Ara bé, en el seu dia 
es va interpretar que, com en català i castellà, l’accent 
gràfic n’indicava el tònic o d’intensitat, i, en conseqüèn-
cia esdevingueren mots plans, que, segons les regles or-
togràfiques de les llengües receptores, s’havien d’accen-
tuar. En català, com que es pronunciaven amb [ɛ] ober-
ta, li corresponia l’accent obert ‘è’. I així s’han quedat es-
crits, i pronunciats, a la catalanesca.2

2 Un fet equiparable en certa mesura, encara que sortosament 
rectificat en català gràcies a Joan Coromines, succeí amb la deno-
minació de la disputada regió del Kashmir (ortografiat en anglès, a 
partir de la pronúncia originària), repartida entre l’Índia, el Pakis-
tan i la Xina. A casa nostra durant molts anys s’adaptà a partir de 
la versió francesa Cachemire, i n’obtinguérem *Catxemira. Ja fa mig 

I què podem fer per evitar enutjosos malentesos i re-
duir al mínim, si no eliminar, els desencerts lingüístics a 
l’hora de tractar l’onomàstica forana? Fem-hi un cop d’ull.

Com adaptar al català la pronúncia  
de l’onomàstica forana sense trair el rigor 
científic, la lògica, l’eufonia i l’adequació. 
Casuística en anglès i xinès 

Davant del gavadal de noms propis d’origen forà amb 
què es troben, entre d’altres professionals, els locutors 
dels mèdia orals, en el millor dels casos poden recórrer 
a un assessor lingüístic, que partirà de la informació re-
lativa a la pronúncia de l’onomàstica estrangera en qües-
tió, tenint en compte la grafia i la pronúncia originàries 
així com la varietat geolectal dels destinataris de la llen-
gua receptora. 

En primer lloc s’ha de tenir en compte si el nom propi 
disposa d’una forma ortogràfica adaptada o no. En cas 
afirmatiu, com Londres, París o Viena, els problemes són 
menors, o inexistents, i només cal que es respectin els 
trets propis de la varietat dialectal de l’emissor. Quan 
no es disposa d’ortografia adaptada, és bàsic conèixer 
la forma ortogràfica originària; i sempre en alfabet llatí, 
ja sigui transliterada de l’alfabet ciríŀic (el cas del rus) o 
en transferència llatinitzada (el del xinès), transcrita se-
gons la pronunciació i obviant tant els tons com els ca-
ràcters o sinogrames. També és convenient conèixer la 
pronúncia de la llengua d’origen, tot i que els sons resul-
tants de l’adaptació siguin propis del català. És alesho-
res quan l’assessor o el docent ja estan preparats per pro-
posar una pronúncia paragràfica —més propera a l’orto-
grafia (en xinès el nom del fundador de la República Po-
pular Zedong es pronunciaria [zeˈðoŋ\zəˈðoŋ])— o una 
de parafònica —més acostada a la pronúncia originària 
([tseˈtuŋ\tsəˈtuŋ]. En una llengua com la rusa, el cog-
nom del president del Soviet suprem (1958–1964) Khrui-
xov (sorprenentment també ortografiat Khrusxov en ca-
talà i Jrushchov en espanyol) s’adaptaria parafònicament 
com a [kɾuˈʃɔf], tot i que a vegades se senti [kɾuˈʃɛf], tot 
seguint la també sorprenent adaptació paragràfica an-
glesa Khrushchev). La resposta a quina de les dues for-
mes d’adaptació cal donar prioritat estarà en funció de 
les decisions internes, per exemple d’un mitjà de comu-
nicació, o de la major difusió amb què compti una o altra 
forma. Aquesta és la tasca dels lingüistes que treballen 

segle que es va rectificar en Caixmir, però en espanyol encara es 
manté Cachemira.
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en les adaptacions i transferències onomàstiques d’una 
llengua a l’altra: com adaptar els noms propis forans al 
català quan un docent els fa arribar als seus deixebles o 
un assessor en proposa la pronúncia a un locutor profes-
sional dels mèdia. 

Les formes originals, és a dir, les no adaptades ortogrà-
ficament al català, convé de pronunciar-les respectant els 
trets característics de la llengua d’origen amb naturalitat: 
José (portuguès) es pot pronunciar simplement “a la ca-
talana”, ja que la nostra resulta quasi coincident amb la 
pronúncia portuguesa: amb africat o fricatiu prepalatal 
sonor [(d)ʒ] inicial i amb ‘s’ sonora [z] medial. Ara bé, no 
sempre és possible la coincidència fònica catalana amb 
l’originària. En aquests casos, com dèiem, sempre que 
es pugui, els noms propis s’han d’adaptar a la pronúncia 
catalana. Aquest procés s’exemplifica tot seguit en uns 
quants casos puntuals de noms propis provinents de les 
llengües més parlades al planeta: l’anglès i el xinès.

En anglès, un topònim com ara Los Angeles convindria 
que es pronunciés parafònicament (quasi com en cata-
là) amb enllaç sonor [z] i fricatiu prepalatal sonor [ʒ]; San 
Francisco amb fricatiu alveolar sord [s], evitant l’interden-
tal propi de l’espanyol castellà [θ]; Boston, Winston, Ca-
meron o Washington (amb final [on] pel seu grau d’arre-
lament, malgrat que en català oriental no seria gens es-
trany un final més proper al de l’anglès [ən]). Per la seva 
banda, la grafia ‘h’ sol ser aspirada com en House, Hamp-
ton, Stonehenge…, però és muda com en català en Birming-
ham, Buckingham, Clapham, Durham, Fulham, Nottingham, 
Tottenham…, i com a tal s’hauria d’adaptar. Altrament, di-
fondrem un fals anglès i en quedarem com uns mals usu-
aris. Respecte al sufix àton -shire, de “counties” com ara 
Hampshire, Lincolnshire, Leicestershire…, no diftonga en 
[aj] i, consegüentment, seria convenient de pronunciar-lo 
com a vocal neutra amb o sense ròtic final (cat. oriental) 
i amb el monoftong [e] o [i] amb ròtic final (cat. occiden-
tal). Vegem-ho en el cas de Leicestershire (ang. [ˈlestəʃə]), 
adaptat a l’oriental com a [ˈlɛstəʃə(ɾ)] i a l’occidental com 
a [ˈlesteʃeɾ] o [ˈlesteʃiɾ].

Pel que fa al xinès, disposa de tres parelles de fonemes 
africats, que es grafien amb el seu sistema de romanit-
zació o transferència a l’alfabet llatí, conegut com a pi-
nyín: “z/c, zh/ch, j/q”. El primer parell es pot pronunciar 
[ts], com en “potser” (és el cas de (Mao) Zedong exem-
plificat abans), i els altres quatre podrien sonar [tʃ] com 
el de “cotxe”. En el cas de Chongqing —topònim corres-
ponent a una de les àrees metropolitanes més poblades 
de la Xina, situada al centre del país i que fou capital de 
la República durant la II Guerra Mundial— és convenient 

que s’adapti parafònicament com si es grafiés “Txungt-
xing”. En xinès els fonemes representats per les sis gra-
fies indicades són propis de la varietat septentrional i di-
fícils de dominar per part d’una majoria de parlants que 
adopten l’estàndard. L’ortodòxia ortoèpica de l’acadèmia 
xinesa va fer que alguns locutors, parlants de varietats 
meridionals, perdessin la feina poc abans dels JJOO de 
Pequín el 2008 per no ser prou competents en la distin-
ció fonèmica esmentada. El xinès modern presenta grans 
diferències estructurals entre les seves varietats lingüísti-
ques que llasten els seus parlants a l’hora d’aconseguir el 
domini de la pronúncia estàndard, basada molt majorità-
riament en la varietat septentrional, de fonaments pequi-
nesos, coneguda tradicionalment com a mandarí, o cada 
cop més com a putonghuà (literalment “parla comuna”), 
que exerceix clarament la funció de koiné al país asiàtic. 

En català, salvant les distàncies i sense gaudir de la qua-
litat de koiné, també patim una oralitat probablement tan 
deturpada com la que puguin sofrir els sinòfons. A fi de 
posar-hi remei, ja fa més d’un quart de segle que n’estem 
debatent l’estandardització. El cost serà valuós.
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tor oriental. Posats a especificar una mica més, sembla 
que les comarques d’on provenien els repobladors eren 
les situades al nord de Barcelona, inclòs també el territo-
ri de Catalunya del Nord, avui a l’Estat Francès, amb ca-
pital a Perpinyà, on es troba el palau dels reis de Mallor-
ca. A diferència d’altres llinatges catalans d’origen geo-
gràfic, el cas de Miralles és una mica més complicat per-
què hi ha diferents llocs amb aquest nom al Principat de 
Catalunya. Vegem-ho:7

• Hi ha dues serres de muntanyes amb aquest nom: una 
és la Serra de Miralles, situada al municipi de Bellprat, 
a la comarca de l’Anoia, amb una elevació màxima de 
866 metres, el Grony de Miralles. Molt aprop hi ha el Cas-
tell de Miralles, en el municipi de Santa Maria de Miralles. 
L’altre és la Serra de Miralles, situada als municipis de 
Palafolls i Santa Susanna, a la comarca del Maresme. 
Aquí tenim el Turó Gros de Miralles, amb 343 metres.

• Hi ha també dos puigs que tenen el nom de Puig de 
Miralles, un està situat al municipi de Sant Pau de Se-
gúries, a la comarca del Ripollès, i té 1228 metres. L’al-
tre Puig de Miralles és una muntanya de 1435 metres, 
si fa no fa com el nostre Puig Major, que es troba en-
tre els municipis de la Vall d’en Bas, a la comarca de 
la Garrotxa i de Vidrà, a la comarca d’Osona.

• A part d’això tenim també el Tossal de Miralles, que és 
una muntanya de 561 metres, al municipi de Cerve-
ra, a la comarca de la Segarra. Hi ha, també, la Roca 
de Miralles, de 278 metres, que es troba entre els mu-
nicipis del Port de la Selva, Llançà i de Vilajuïga, a la 
comarca de l’Alt Empordà. 

7 Les dades que segueixen procedeixen del Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Catalunya (Barcelona: Generalitat de Catalunya 
/ Institut d’Estudis Catalans, 2003).

El llinatge Miralles, del llatí miralia o miracula ‘talaia de 
guaita’,1 és des de fa segles el llinatge més freqüent en-
tre els habitants de Montuïri (Mallorca). Que sapiguem 
el primer que tenim documentat és Arnau Miralles, escrit 
Arnau Mirales, entre els caps de casa que paguen l’impost 
del monedatge l’any 1308, quan feia només vuit anys de 
la fundació de la pobla reial de Montuïri.2 D’abans tenim 
algun altre Miralles a Mallorca, molt pocs, en altres vi-
les. En el segle xiv, l’any 1359, hi ha entre els homes d’ar-
mes de Montuïri un Pericó Miraylles i un Arnau Miraylles.3 
En aquesta mateixa llista d’homes d’armes d’altres po-
bles tenim un Berenguer Mirales a Llucmajor,4 un Bartho-
meu Mirayes a Castellitx (actual Algaida),5 i un Bartomeu 
Mirayes i un Guillem Mirayes a Manacor.6 Tenim, per tant, 
molt pocs caps de casa amb aquest nom, en aquest se-
gle. Això ens indica que a diferència d’altres llinatges que 
ja al segle xiii i xiv eren prou freqüents a Mallorca, el cas 
de Miralles ens permet afirmar que almenys els compo-
nents d’aquest llinatge procedents de Montuïri deuen 
procedir tots de la mateixa família d’aquest Arnau Mira-
lles ja esmentat a l’inici.

Una pregunta que ens podríem fer és d’on provenen els 
Miralles? Com és sabut el gruix principal de repobladors 
del segle xiii provenien de terres catalanes, més concreta-
ment de la part oriental. Això explica que el mallorquí par-
lat tengui la fesomia pròpia dels parlars catalans del sec-

1 Francesc de B. Moll, Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears). Assaig de divulgació lingüística (Palma: Moll, 1982), p. 144.
2 Joan Miralles, Corpus d’antropònims mallorquins del segle xiv (Bar-
celona: Institut d’Estudis Catalans, 1997), p. 41.
3 Idibem, p. 361, 455.
4 Ibidem, p. 369.
5 Ibidem, p. 399.
6 Ibidem, p. 428.
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• Tenim, encara, el Coll de Miralles, en el municipi d’Ar-
nes, a la comarca de la Terra Alta, a l’actual província 
de Tarragona i el Collet de Miralles, en el municipi de 
Canet d’Adri, a la comarca del Gironès. 

• També és notable el Bosc de Miralles, al municipi d’Am-
posta, a la comarca del Montsià, al sud de Catalunya. 

• Pel que fa a cursos d’aigua amb aquest nom tenim el 
Barranc de Miralles, un dels barrancs o rierols princi-
pals de l’antic terme d’Espluga de Serra, de la comar-
ca de l’Alta Ribagorça, actualment inclòs en el terme 
municipal de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà. 
Aboca directament en la Noguera Ribagorçana. An-
tigament aquesta zona formava una vall prou pobla-
da, però actualment els seus pobles han quedat des-
poblats. Un d’aquests es deia precisament Miralles. A 
més tenim el Rec de Miralles, al municipi de Lluçà, a la 
comarca d’Osona, la Riera de Miralles en el municipi 
de Santa Maria de Miralles, a la comarca de l’Anoia, i 
el Torrent de Miralles, en el municipi de Castellar del 
Vallès, a la comarca del Vallès Occidental. 

• Quant als noms de masos, masies o possessions o, 
en general, noms d’edificis amb aquest nom, en te-
nim diversos, un a la Vall d’en Bas, a la comarca de la 
Garrotxa, un altre al municipi de Lluçà, a la comarca 
d’Osona, un altre al municipi de Pinós, a la comarca 
del Solsonès, que s’ha convertit en hotel rural (Casa 
Miralles), un altre al municipi de Torà, a la comarca de 
la Segarra. D’altres exemples són: Cal Miralles, al mu-
nicipi de Rajadell, a la comarca de Bages, Casa de Mi-
ralles, al municipi de Sant Carles de la Ràpita, a la co-
marca del Montsià, el Mas de Miralles, i a Amposta, a la 
comarca del Montsià, hi ha fins a dos Mas de Miralles.

Fins aquí els entremesos de la cosa. Ara ve el plat fort. 
Quins pobles o llogarets hi ha a Catalunya que poden 
ser el lloc d’origen dels Miralles de Montuïri? Vegem ara 
quins municipis o llogarets tenen aquest nom actualment.

• A Catalunya del Nord sabem que al municipi de Prats 
de Molló i la Presta, a la comarca del Vallespir, hi ha-
gué un antic poble amb aquest nom. Se’n conserva 
l’església, que és l’actual santuari de la Mare de Déu 
del Coral, situat a 1075 metres d’altitud, prop de la 
frontera francoespanyola. Ja surt documentada al 
segle xiii com a parròquia de Miralles. La imatge de la 
Mare de Déu és del segle xiii. Hi ha dues coses espe-
cialment interessants, una és el fet que, com és sabut, 
la comarca del Vallespir va fer part, junt amb les al-
tres comarques de Catalunya del Nord, del Regne de 
Mallorca i, a més, aquest santuari i antic poble està 

molt a prop de la Menera, lloc d’origen, segurament, 
dels Manera de Montuïri, que és també un dels lli-
natges més antics de la nostra vila.

• El castell de Miralles, avui desaparegut, del municipi de 
Vilajuïga (“Vila jueva”), a la comarca de l’Alt Empordà, 
junt amb l’antiga església de Sant Pere, sembla que 
es trobaven en el cim de la Roca Miralles (279 metres 
d’altitud), al nord-est de Vilajuïga. És documentat ja 
l’any 974 en què el castell i l’església van ser donats 
a Sant Pere de Rodes pel comte Gausfred d’Empúri-
es-Rosselló. Sembla que dalt el planell de Roca Mi-
ralles hi ha restes de construcció que poden corres-
pondre a ambdós edificis. Prop de Roca Miralles hi 
ha també el castell de Quermançó. El terme munici-
pal de Vilajuïga es troba a la part oriental de la Ser-
ra de Rodes, que enllaça amb els darrers contraforts 
de l’Albera. Un dels puigs més elevats és l’anomena-
da Roca de Miralles, divisòria entre Vilajuïga, Llançà 
i el Port de la Selva.

• Al municipi de Castellví de Rosanes, a la comarca del 
Baix Llobregat, hi ha l’antiga quadra o llogaret de Mira-
lles, dins el terme del castell de Castellví, prop del riu 
Anoia. El castell o torre està documentat en el segle 
xiii i va ser transformat en un gran casal gòtic als se-
gles xv i xvi. El 1210, la quadra de Miralles pertanyia 
a Guerau Alemany de Cervelló i, a la fi d’aquesta cen-
túria, a Bernat de Miralles, mort el 1311. El 1414, va 
ser convertit en monestir agustinià (Domus Dei) i ai-
xí continuà fins a la desamortització de Mendizábal 
de 1835. Fou fundat pel cavaller barceloní Bertran Ni-
colau. És especialment notable la capella gòtica del 
convent amb un bell enteixinat i pintures murals. El 
1774 els frares agustinians hi bastiren una església 
monumental de nova planta. Hi ha diversos Cervelló, 
posseïdors o parents dels posseïdors de Miralles, que 
participaren en la conquista de Mallorca.

• El municipi de Santa Maria de Miralles es troba a la co-
marca de l’Anoia, prop d’Igualada. Deu el seu nom al 
castell de Miralles, documentat ja al segle ix, a la ser-
ra de Miralles, a 643 metres d’altitud. L’església del 
castell fou la primitiva parròquia i el nucli inicial de 
la població sorgí entorn del castell, avui enrunat en 
la major part. El lloc estigué també sota la jurisdicció 
dels Cervelló, senyors del castell de Miralles, i poste-
riorment de la baronia de la Llacuna. És un dels cas-
tells de la frontera o marca hispànica que defensava 
el territori cristià contra els moros de l’Andalus. Es 
conserva també l’església parroquial, d’estil romànic, 
del segle xiii. Hi ha diversos topònims ja esmentats 
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que s’originaren a partir del nom del castell: Serra de 
Miralles, Riera de Miralles, Grony de Miralles.

• Dins la partida de Sant Pere del Vim, en el municipi de 
Veciana, de la comarca de l’Anoia, hi ha la parròquia de 
Miralles, que comprenia el sector NE del municipi. El 
lloc ha estat anomenat Miralles de Segur i/o Miralles de 
Copons. El primer nom es deu al fet que pertanyia a la 
baronia de Segur i el segon perquè es troba prop de la 
localitat de Copons. Hi hagué també un castell i una 
església. El castell és esmentat ja el 1065 com a ter-
menal de Copons. Al segle xii surten sovint lligats els 
llocs de Miralles i Segur. El 1246 el castell de Miralles i 
la seva església parroquial de Sant Salvador eren pro-
pietat d’Elisenda de Fals. El segle xiv els Calders com-
praren la jurisdicció dels castells de Segur i de Mira-
lles. L’annexió dels termes de Miralles i Veciana va fer 
desaparèixer l’antic enclavament de la Clau de Miralles

• El poble abandonat i despoblat de Miralles, situat prop 
de Llastarri, a la vall del barranc de Miralles, afluent 
de la Noguera Ribagorçana, pertany a l’antic terme 
d’Espluga de Serra, agregat el 1970 al terme munici-
pal de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà. Miralles i 
Llastarri guardaven la Serra de Sant Gervàs. Es tracta-
va d’un poble castral, és a dir nascut a redòs del castell 
de Miralles, documentat el 837. Avui només es conser-
va l’església de Santa Maria, romànica, abandonada, 
que conserva només les parets mestres. El Castell de 
Miralles, amb el poble del mateix nom, comprenia di-
versos llocs de la vall de Miralles. Els castellans del cas-
tell adoptaren aquest llinatge i emparentaren amb 
els Vilamur i els mateixos comtes del Pallars Sobirà. 
Al segle xii feia part dels dominis de la baronia d’Erill 
i hi fou establerta la baronia de Miralles, títol privatiu 
per als abats d’Alaó. Queden algunes restes del cas-
tell i del poble i de l’església romànica de Santa Maria. 

• Merolla de Miralles és el nom d’una masia i antic ter-
me del municipi de Cercs, a la comarca del Bergue-
dà, a la dreta del riu Llobregat, entre la serra de Blan-
cafort i el riu Demetge. Prop hi ha l’antic castell de 
Blancafort, avui enrunat i l’embassament de la Baells. 

Conclusions

Normalment els repobladors que vingueren a Mallorca 
provenien de pobles o llocs de Catalunya oriental. Hem 
d’anar a cercar, doncs, l’origen en algun d’aquests lloga-
rets o pobles que en el segle xiii consta que existien en 
el Principat. Com hem vist hi ha set possibles candidats. 
D’entre d’aquests en destacaria sobretot cinc:

1. L’antic poblet de Miralles, del municipi actual de Prats 
de Molló, a la comarca del Vallespir, a Catalunya Nord, 
prop de la frontera francoespanyola i situat avui a l’Es-
tat Francès. Recordem que els repobladors venien so-
bretot dels territoris orientals situats sobretot al nord 
de Barcelona, inclosa Catalunya del Nord. Hi ha du-
es raons més a favor d’aquesta possibilitat. Una és 
el fet que el Vallespir era del rei de Mallorca i, a més, 
està a dues passes del poblet de la Menera, al costat 
de la frontera, d’on provenen segurament els Mane-
ra de la nostra vila. Es tracta, com és sabut, d’un dels 
llinatges més antics de Montuïri, ja que es troba ja a 
la primera llista que tenim de 1308. El nom prové del 
llatí minaria ‘mina’ i feia referència a les mines de fer-
ro que s’hi explotaren durant molts d’anys.

2. El castell de Miralles, del municipi de Vilajuïga, a l’Alt 
Empordà, té al seu favor el fet de trobar-se a l’Empor-
dà, d’on consta que vingueren molts de repobladors. 
Com en el cas del territori de Catalunya del Nord i de 
les seves comarques hi ha una sèrie de poblets d’on 
provenen una partida de llinatges assentats a Mallor-
ca d’origen empordanès. Tanmateix, sembla que no 
hi ha constància que hi hagués un poble pròpiament 
dit amb el nom de Miralles en aquest municipi, sinó 
solament un castell i una església.

3. A la zona de l’Anoia hi ha fins a tres llogarets o parrò-
quies amb aquest nom: l’antiga quadra o llogaret de 
Miralles, dins el terme de Castellví de Rosanes, amb un 
castell que pertangué a la família Cervelló, convertit 
després en casal gòtic i més tard en convent agustinià; 
el municipi de Santa Maria de Miralles, prop d’Igualada, 
amb el castell de Miralles, també pertangué a la famí-
lia Cervelló; i la parròquia de Miralles, en el municipi de 
Veciana, també amb un castell i una església. Recor-
dem una vegada més que els Cervelló constituïen un 
llinatge nobiliari català amb una presència activa en la 
conquista de Mallorca i en la seva posterior repoblació.

4. Els altres dos llocs, el poblet de Miralles avui abando-
nat de prop de Llastarri, a la comarca del Pallars Jus-
sà i l’antic terme de Merolla de Miralles, a la comarca 
del Berguedà no sembla que tenguin massa possibi-
litats. El primer està situat en la zona occidental del 
territori català d’on provingueren pocs repobladors i 
el segon sembla que al segle xiii era un antic terme 
sense massa entitat pròpia. 

5. És especialment notable que la major part d’aquests 
llogarets o poblets tenien un castell que donà nom al 
poble, concretament a cinc dels set llocs. Recordem 
que miralla significa ‘talaia de guaita’.
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