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A principis de maig de l’any 2018 es
van fer les jornades de la Societat
d’Onomàstica a Atzeneta i Vistabella del Maestrat, sota la mirada de
l’imponent Penyagolosa. Ara, més
d’un any després, unes noves jornades d’onomàstica es reuneixen a la
plana del Rosselló, a Perpinyà, amb
el majestuós i mític Canigó de fons.
Fa més de 30 anys que l’últim Coŀoqui de la Societat d’Onomàstica 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 des de fa segles s’hi interessa per la qüestió. 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’honor del Principat de Catalunya i comtats de Rosselló
i Cerdanya. Més recentment, els noms
d’Alart, Guiter, Portet, Costa, Peytaví
o Becat ressonen a l’hora de desgranar
estudiosos oriünds d’àmbits de recerca diversos que s’han dedicat en part
o exclusivament a la nostra ciència.
El Rosselló, el Vallespir, el Conflent, la Cerdanya i el Capcir, els antics «comtats», porta i frontera septentrional del país, s’ofereixen per a
unes noves jornades d’estudi, atès
que, amb més de dues dècades, la
situació lingüística i els canvis econò-

mics 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 llengua que, més a poc a
poc, evolucionen. Aquesta onomàstica resulta ser avui un dels elements
més visibles de la catalanitat 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.
Aquest 46è Coŀoqui de la Societat
d’Onomàstica, organitzat pel Centre
de Recerques CRESEM – Axe Identité –
études catalanes de la Universitat
de Perpinyà, pretén fer conèixer i incentivar la recerca dels noms de lloc
i de persona en l’àmbit nord-català,
que històricament ha comptat amb
una gran riquesa. Vol 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
catalana. També té el desig d’estudiar
l’impacte de la diglòssia català/francès en l’onomàstica local —en particular la toponímia— i en el marc
general del català i aplicar el context fronterer o transfronterer sota
qualsevol aspecte a l’estudi onomàstic i, prenent com a referència l’àm-
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bit geogràfic sobre el qual es projecta el Coŀoqui, vol afavorir les aproximacions pluridisciplinàries a l’estudi
de l’onomàstica.
El programa del Coŀoqui s’inicia el
31 de maig amb la presentació de les
actes de les jornades de la Societat
d’Onomàstica a Atzeneta i Vistabella del Maestrat del 2018 i una ponència de Joan Peytaví sobre la denominació de l’espai català del nord entre
les Alberes i Corberes. Seguiran cinc
comunicacions sobre antroponímia i
vuit sobre toponímia nord-catalanes.
El dissabte 1 de juny es presentaran
set comunicacions dins l’apartat Onomàstica i fronteres i quatre sobre Onomàstica i diglòssia. Tancarà el Coŀoqui pròpiament dit una conferència
de Felip Martel dedicada al nom Occitània. S’inclouen també dos actes
dedicats a dues notables personalitats nord-catalanes de l’onomàstica. Un recordatori del professor de
la Universitat de Perpinyà Jordi Joaquim Costa, ànima del coŀoqui de
1995 i que ens va deixar ara fa una
mica més d’un any, i un homenatge a
l’escriptora rossellonesa Renada-Laura Portet, autora del llibre Toponímia
rossellonesa i de nombrosos articles
d’onomàstica. Dos activitats no directament onomàstiques obriran i tancaran els actes: una visita històrica
del centre de Perpinyà i una pujada
al castell de Salvaterra, a Òpol.
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Notícies
L’onomàstica a la xarxa

Nou visor temàtic de la toponímia
valenciana

Programa radiofònic sobre la
toponímia de Novelda

http://www.icv.gva.es/auto/
aplicaciones/visors_tematics/
nomenclator/nomenclator_
visor/?locale=ca

> https://www.ivoox.com/sintonianatura-toponimia-audios-mp3_
rf_34321132_1.html

«Tot està batejat». Programa de la
televisió À Punt sobre toponímia
de Penyagolosa de la mà de Jesús
Bernat
https://apuntmedia.es/va/noticies/
punt-docs/23-11-2018-tot-esta-batejat

>

Mapa dels carrers de Pompeu
Fabra

> https://imatgies.blogspot.
com/2019/03/pompeu-fabra-unlinguista-pel-carrer.html

>

«Lingüistes pel carrer» a Sant
Mateu

Carrers amb sufixació diminutiva

> https://imatgies.blogspot.
com/2018/11/carrers-28-sufixos-2-elsdiminutius-et.html
https://imatgies.blogspot.
com/2019/03/carrers-30-sufixos-3-elsaltres.html

>

Volta a peu toponímica per
Benicarló

> https://imatgies.blogspot.
com/2018/11/volta-peu-toponimica-perbenicarlo-una.html

Pompeu Fabra, un lingüista
pel carrer. Cartells i Jornada
Pedagògica

Carrers sense noms de dona:
Sant Andreu de la Barca, Roses,
Cervera, Sabadell i Tarragona, cinc
poblacions que volen revertir la
situació

> https://imatgies.blogspot.

https://www.ccma.cat/324/
dones-sense-carrers-pobles-i-ciutatsvolen-trencar-aquest-greuge-historic/
noticia/2908090/

> https://imatgies.blogspot.

>

com/2019/03/retolacions-peludes-ifenomens.html
https://imatgies.blogspot.
com/2019/02/retols-curiosos-1-forns-isucreries.html

Sant Feliu de Guíxols o la pèrdua
d’identitat dels llocs

>

L’AVL aprova per unanimitat el
topònim Castelló de la Plana com a
única forma oficial

com/2019/01/sant-mateu-20a-exposiciode-lxc-i-un.html

Onomàstica comercial curiosa

> https://imatgies.blogspot.
com/2019/03/pompeu-fabra-unlinguista-pel-carrer_31.html
https://imatgies.blogspot.
com/2019/04/lxc-la-jornada-pedagogicapompeu-fabra.html

>

> https://www.vilaweb.cat/noticies/

https://www.vilaweb.cat/noticies/avlaprova-unanimitat-el-toponim-castelloplana-forma-unica-oficial/

Calendari 2019 dedicat a la
toponímia costanera del municipi
d’Eivissa

sant-feliu-de-guixols-o-la-perduadidentitat-dels-llocs/

> https://www.diariodeibiza.es/

«Recuperar el nom de Castelló és
una qüestió de justícia històrica»

cultura/2018/12/16/vila-dedicacalendario-toponimia-costera/1035294.
html

Arrels basques en topònims
andorrans

>

https://www.eltemps.cat/
article/6671/recuperar-el-nom-decastello-en-valencia-es-una-questio-dejusticia-historica

>

Petició de nom dels alumnes per
a un nou institut de Barcelona
resultant de la fusió de dos
d’anteriors

> https://www.vilaweb.cat/noticies/
institut-maria-merce-marcal/

Més carrers d’oficis a Imatgies

> https://imatgies.blogspot.
com/2018/12/carrers-dofici-cab-cancarrers-24.html

Retolacions toponímiques

> https://imatgies.blogspot.
com/2018/10/sol-del-riu-encara-lesretolacions.html
https://imatgies.blogspot.
com/2019/04/fonts-trilingues.html

>
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> https://www.noticiasdenavarra.
com/2019/03/24/sociedad/navarra/uninvestigador-de-la-upna-explora-la-raizvasca-de-algunos-nombres-de-lugar-deandorra

Recomanacions de l’Instituto
Cervantes sobre l’ús de la
toponímia de la nostra àrea
lingüística

> https://www.diariodemallorca.es/
mallorca/2019/02/27/eivissa-lleidainstituto-cervantes-recomienda/1395807.
html
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Notícies
Sessions de toponímia de les Corts
(Barcelona)

«Les tendències del ‘nàming’»

> https://www.omnium.cat/ca/

tendencies-del-naming_0_2117788235.
html

conferencies-toponimia-les-corts/
https://www.omnium.cat/ca/segonaxerrada-toponimia-2018/

> https://www.ara.cat/estils/

«Antología de la toponimia triste»

> https://fronterasblog.
Enric Garcia-Pey cedeix el seu fons
documental a l’Arxiu Municipal de
Granollers

com/2019/01/10/antologia-de-latoponimia-triste/

> https://el9nou.cat/valles-oriental/

Publicacions i presentacions

Irene Turrado guanya el premi de
toponímia oral de El Teixu amb un
treball sobre Castrocalbón

Presentació del llibre i exposició
Univers Manent, Fina Anglès i
Eugeni Perea

> https://www.onomastica.cat/
presentacio-de-lexposicio-i-del-llibreunivers-manent/

> https://www.diariodeleon.es/noticias/
provincia/irene-turrado-gana-premiotoponimia-oral-teixu_1301736.html

Revalorització de la llengua
normanda que inclouria la
senyalització en normand de la
toponímia

> https://www.jornalet.com/
nova/10621/normandia-un-plan-regionalsul-parlar-normand

Sessió de l’IEC en memòria de Jordi
J. Costa (1939–2018)

> https://sf.espais.iec.cat/files/2014/01/

>

cultura-i-gent/enric-garcia-pey-cedeix-elseu-fons-documental-a-larxiu-municipalde-granollers/

Conferències i xerrades

Recensió publicada dins Afers,
fulls de recerca i pensament 90/91
del llibre del professor Vicenç
M. Rosselló, Viles planificades
valencianes medievals i modernes

> https://imatgies.blogspot.
com/2019/02/vicenc-m-rossello-i-vergerviles.html

Invitacio_-sessio-memoria-Jordi-J-Costa_
IEC_20190517.pdf

Xerrada sobre toponímia de
l’historiador José Beneroso a La
Línea de la Concepción (Andalusia)

> https://radiobahiagibraltar.es/elhistoriador-jose-beneroso-concluye-conuna-charla-sobre-toponimia-el-ciclo-deconferencias-con-motivo-de-la-feria-dellibro/

Conferència de Rafel Piñero
«Noms, cognoms, sobrenoms i
oficis a Cabra del Camp» al Celler
del Sindicat Agrícola de Cabra del
Camp (3–1–2019)

Congressos i Jornades
Congrés Internacional
d’Onomàstica a Romania

> https://onomasticafelecan.ro/iconn5/

Consultable a la xarxa el web de la
toponímia de Lasarte-Oria

Aparició del llibre Lingüistes pel
carrer. Estudi i proposta didàctica
de Jesús Bernat Agut i Àngela Buj
Alfara

Jornada d’Onomàstica Hispànica
de l’AVL

> https://www.diariovasco.com/

> https://imatgies.blogspot.

> http://www.avl.gva.es/web/jornades/

buruntzaldea/lasarte/pagina-toponimianomenclator-20190428001620-ntvo.html

com/2019/02/el-llibret-dels-linguistespel-carrer.html

jornada-d-onomastica-hispanica

index.php

Presentació del mapa toponímic de
Tinéu (Astúries)

> https://www.elbuscolu.com/
asturianu-bable/el-teixu-presenta-estivienres-en-tinu-el-mapa-cola-toponimiatradicional-del-conceyu/31716

Envia’ns les notícies onomàstiques

Premi per a Toponimia de Pinos, de
Leopoldo Antolín i Ignacio Prieto
Sarro, editat pel Club Xeitu

a revista@onomastica.com.

de les activitats en què participis,
i també aquelles de què tinguis coneixement,
Noms la fem entre tots!

> https://www.diariodeleon.es/noticias/
cultura/los-duelistas-gerardo-roderalibro-leones-ano_1301414.html
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Novetats bibliogràfiques
Llibres
Christian Arnoult, Les noms de
lieux-dits du Loiret: l’exemple de Dry
en Val de Loire. Chateauneuf sur
Loire: Sas-Editions du Jeu de l’Oie,
2019, 162 p.
José Francisco Argente Sánchez,
Toponimia prerromana de Mallorca
y Menorca en la documentación
medieval de las Illes Balears.
Barcelona: Caligrama, 2018, 596 p.
Òscar Bagur, Pere Navarro &
Joan Tort, eds., Noms de lloc i de
persona del Camp de Tarragona i altres estudis d’onomàstica, L’Estralla,
1. Barcelona: Societat d’Onomàstica, 2018, 398 p. Text complet:

> https://www.onomastica.cat/wpcontent/uploads/Noms-de-lloc-ide-persona-del-Camp-de-TarragonaEstralla-1.pdf

Lidia Becker, Nombres de Persona
en español. Historia, situación actual y
onomástica popular / Personennamen
im Spanischen. Geschichte, aktuelle
Situation und Laienonomastik. Berlín:
Peter Lang, 2018, 134 p.
Bésème-Pia Lise, L’ancien parler
du vigneron champenois. Pomacle:
Éditions Harlaut, 2018, 137 p.
Conté un apartat dedicat a renoms
dels habitants de la Champagne.
Ana Isabel Boullón Agrelo, ed.,
Antroponimia e lexicografía. Consello da Cultura Galega, 2019, 331 p.
Corinne Bourrillon, 10.000 lieux
en pays voironnais, 2: Lexique des
cours d’eau, de lieux-dits et des rues.
Chirens: Ed. de l’autora, 2017, 260 p.

Carlos Búa Carballo, Toponimia
prelatina de Galicia. Santiago
de Composteŀa: Servizo de
Publicacións e Intercambio
Científico da USC, 2019.
Fernando Cabeza Quiles,
Toponimia da Estrada. La Corunya:
Real Academia Galega, 2018, 215 p.
Josep M. Calbet, El racó dels
jeroglífics. Més de 600 jeroglífics
de municipis i comarques. Valls: La
Torratxa, 204 p.
N’hi ha una ressenya de Pere Martí i
Bertran a la revista Llengua Nacional
105 (2018): 46.
Ana María Cano González,
Jean Germain i Dieter
Kremer, Dictionnaire historique
de l’anthroponymie romane
(Patronymica Romanica), vol. 2/2:
Les parties du corps humanis. 2: Les
particularités physiques et morales.
Berlín: De Gruyter, 2018, 1062 p.
Paul Cavill, A New Dictionary of
English Field-Names. Nottingham:
English Place-Name Society, 2018,
495 p.
Collectif l’Escandihado,
Malemort-du-Comtat. Essai de
toponymie (2a. edició), 2018, 79 p.
Martí Crespo i Sala, Els
‘minorkeens’ de Gibraltar. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2018, 240 p.
Jean Dazens, Gujan-Mestras
raconté par ses rues et lieuxdits. Segona edició corregida
i augmentada sota la direcció
de Chantal Dabé i Michel Boyé.
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Arcachon: Société historique et
archéologique d’Arcachon et du
pays de Buch, 2018, 136 p.
Josep V. Font i Ten, Els camins
de l’aigua a la Vall d’Uixó. La Vall
d’Uixó: Ajuntament de la Vall
d’Uixó / Centre d’Estudis Vallers,
2019, 308 p.
Stéphane Gendron, La toponymie
des voies romaines et médiévales. Les
Mots des routes anciennes. Nova
edició revisada i augmentada.
París: Errance, 2018, 224 p.
José Ramón López Boullón,
Toponimia de Ames. La Corunya:
Real Academia Galega, 2018, 115 p.
Régine Malveau, Bléré. Le nom
des rues. Sur la piste des rues et des
lieux-dits blérois. Mairie de Bléré /
Conseil des sages: Éditions Hugues
de Chivré, 2018, 253 p.
Xulia Marqués i Gonzalo Navaza, A toponimia de Trabada. La
Corunya: Real Academia Galega,
2018, 191 p.
Paulo Martínez Lema i Antón
Santamarina Fernández,
Toponimia de Begonte e Rábade. La
Corunya: Real Academia Galega,
2018, 106 p.
Glòria Murgadas, Montserrat
Soronellas i Marta Cañellas,
Onomàstica de la Selva del Camp.
L’Estralla, 2. Barcelona: Societat
d’Onomàstica, 2019, 627 p.
Text complet:

> https://www.onomastica.cat/wpcontent/uploads/Onomastica-de-laSelva-Estralla-2.pdf
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Notícies
Os alcumes. III Xornada de
Onomástica Galega (20 d’octubre de
2018, Pontevedra). La Corunya: Real
Academia Galega, 2018, 212 p.
Philippe Potel-Belner, Les noms
des chefs gaulois de la guerre des
Gaules. Paris: BoD-Books on
demand, 2017, 126 p.
Pascual Riesco Chueca,
Toponimia de la provincia de
Zamora. Panorámica documental,
comparativa y descriptiva. Instituto
de Estudios Zamoranos Florián de
Ocampo (IEZ), 2018, 974 p.

> https://us.academia.edu/
PascualRIESCO

Alain Thomas i André Seguron,
Gévaudic. 7958 toponymes
gévaudanais. Les communes perdues
ou gagnées par le Gévaudan, les
modifications communales entre
1930 et 2013. Nimes: C. Lacour
éditeur, 2018, 467 p.

Articles
Rosa M. Anglès, «L’Espluga Calba:
el castell i els seus noms». Mirades
(2018): 77–91.
Santi Arbós, «Els estrangers a la
Lleida de 1691». Shikar 5 (2018):
122–127.

> https://www.raco.cat/index.php/
Shikar/article/view/350578/441942

Hèctor Càmara-Sempere, «De
viatge amb el Flos Sanctorum.
La toponímia en els incunables
catalans de la Legenda Aurea».
eHumanista/IVITRA 13 (2018): 404–
429.

Esperança Casas Díaz, «Aitona:
recull Toponímic». Shikar 5 (2018):
158–164.

Sesmond. Butlletí de Servei d’Arxiu
Municipal de Lloret de Mar 17 (2018):
32–35.

> https://www.raco.cat/index.php/

> https://www.lloret.cat/seccions/

Shikar/article/view/350583/441947

arxiu-municipal/fitxers/sesmond/
sesmond-17-09-noms-carrers.pdf

Ventura Castellvell, «Toponímia
de Garcia en el segle xvii». Miscellània del CERE 28 (2018): 13–34.
Jean-Pierre Chambon,
«Interactions entre variétés
subordonnées et française
standardisé en toponymie:
Boursières, la Boursière, La Ferse /
les Fraces, la Tarsenière». Revue
de Linguistique Romane 325–326
(2018): 135–146.
Jean-Pierre Chambon, «Ancien
occitan Soleilla: un autre nom de
Flamenca». Revue de Linguistique
Romane 325–326 (2018): 161–167.
Jean-Pierre Chambon, «Le nom de
lieu Avitacum des Arvernes à leur
empereur et à l’Empire romain».
Revue de Linguistique Romane 327–
328 (2018): 329–334.
Jaume Fabre, «Barbarismes
toponímics de fa cinquanta anys».
Serra d’Or 709 (2019): 36–38.
Jorge Simón Izquierdo Díaz,
«Los nombres de enclaves de
países nórdicos en el ‘Libro del
conoscimiento de reynos, tierras
y señorios’ (s. xiv) y en una
relación del diplomático Juan
Scheﬀer (1672). Una comparación
diacrónica». Brocar. Cuadernos de
Investigación Histórica 41 (2017):
37–51.

> https://publicaciones.unirioja.es/ojs/

Paulo Martínez Lema, «Ad
populandum. Toponímia e
repovoamento no sul da Galiza
alto-medieval». Revista de Filología
Hispánica 35 (2018): 141–165.
Josep Moran i Joan Anton
Rabella, «L’Oficina d’Onomàstica
de l’Institut d’Estudis Catalans».
Frontissa 35 (2018): 8.

> http://www.ccepc.org/gestor/index.
php?serendipity[subpage]=materials&lev
el=1&thiscat=12

Jordi Pomés, «Noms de persones
als carrers de Canet (4). Els lligams
del socialista Rafael Campalans
amb Canet de Mar (1a part)». El Sot
de l’Aubó 66 (2018): 29–31.

> https://www.raco.cat/index.php/
SotAubo/article/view/348515/439757

José Ramírez del Río, «Acerca del
origen del topónimo al-Andalus
(ii). Hesperia, al-Andalus, Sefarad
y Madīnat al-Zahrā’». eHumanista/
IVITRA 14 (2018): 707–731.

> https://www.ehumanista.ucsb.edu/
sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/
files/sitefiles/ivitra/volume14/E/ehum.
ivitra12.ramirezdelrio %2010.pdf

Enric Ribes i Marí, «Aproximació
a dos topònims selvatans: Ruhí
i Ballell». Quaderns de la Selva 30
(2018): 35–53.

> https://www.researchgate.net/

> https://www.ehumanista.ucsb.edu/

index.php/brocar/article/view/3474

publication/331160658_Aproximacio_a_
dos_cognoms_selvatans_Ruhi_i_Ballell

sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/
files/sitefiles/ivitra/volume13/28 %20
C %C3 %A0mara.pdf

Josep Vicenç Llavero i Gurrea,
«El noms dels carrers al segle xix».

José Luís Rodríguez Plasencia,
«Gentilicios de Extremadura».
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Notícies
Revista de Folklore 436 (2018):
8–109.

• Pere Navarro, «Noms de fonts, Nouvelle revue d’onomastique 61,
cognoms i renoms. Aproximació (2019).
a l’antroponímia» (p. 4–9).
Sumari:
> https://funjdiaz.net/folklore/pdf/
rf436.pdf
• Alfons Argilaga, Maite Cot, Joan > https://www.sfo-onomastique.fr/
Launes i Agustí Vinaixa «Els noms articles.php?lng=fr&pg=387&mnuid=31
de les cases del nucli antic» (p. &tconfig=0
Revistes
10–29).
Armoria 7 (2018), 364 p.
• Maite Cot, «Els noms de casa ens Onomàstica. Anuari de la Societat
Text complet:
parlen» (p. 30–33).
d’Onomàstica 4 (2018).
Text complet:
> http://ametlla.es/armoria7/mobile/
index.html#p=1
Misceŀània Cerverina 23 (2018)
> https://www.onomastica.cat/wp«La comunitat jueva a la Cervera
content/uploads/Onomastica-4-2018.pdf
Armoria 8 (2019), 308 p.
medieval».
Text complet:
• María José Surribas, «Onomàsti- Onomastica. A Journal devoted to
ca dels jueus de Cervera (1281– theory and interpretation of proper
> http://ametlla.es/armoriadigital8/
1492)».
names 62 (2018).
eHumanista/IVITRA 14, «MonoTambé contenen informació antropo- Text complet:
gràfic iii, Joan Coromines i el País
nímica i de toponímia urbana:
> https://onomastica.ijp.pan.pl/
Valencià» (2018): 272–444.
• Josep M. Llobet, «Els jueus de issue_62.html
• Josep Meseguer-Carbó i José EnCervera l’any 1492».
rique Gargallo, «Joan Coromines
• Francesc X. Rivera i Pere Verdés, Paratge 31 (2018), 188 p.
i el País Valencià» (p. 272–274).
«Els caps de casa jueus a Cervera
• Joseph Gulsoy, «Nova aportació
durant el segle xv».
Quaderns de Vilaniu. Misceŀània de
del Vocabulario de Énguera y la
• Francesc X. Rivera: «Topografia, l’Alt Camp 74 (2018), 136 p. Dedicat
Canal de Navarrés al DECat».
morfologia i vicissituds de l’habi- a l’onomàstica de l’Alt Camp i
• Germà Colón, «Joan Coromines i
tatge jueu a Cervera (s. xiii–xv)». Muntanyes de Prades.
el nord del País Valencià».
Textos complets:
Sumari:
• Emili Casanova, «L’empremta de > https://www.raco.cat/index.php/
> https://www.raco.cat/index.php/
Josep Giner en l’obra de Joan Co- MiscellaniaCerverina
QuadernsVilaniu/issue/view/26908/
romines».
showToc
• Vicent-Ferran Garcia, «Lèxic va- Names. A Journal of Onomastics.
lencià a la llum de l’ALPI i de Co- 66/1, 66/2, 66/3, 66/4 (2018), 67/1
Voprosy onomastiki (Problems of
romines».
(2019).
Onomastics) 16/1 (2019).
• Maria-Pilar Perea, «La presència Sumaris:
Textos complets:
del Diccionari català-valencià-bale- > https://www.tandfonline.com/loi/
> http://onomastics.ru/en/
ar en l’obra de Joan Coromines». ynam20
content/2019-volume-16-issue-1
• Vicent-Josep Pérez , «En Joan Coromines i el sud del País Valencià: una llavor a una terra en saó».
• Maite Mollà, «La toponímia de
Fes-te membre de la Societat d’Onomàstica
la Canal de Navarrés en l’Onomasticon Cataloniae de Joan CoromiFes-te’n soci per només 25 € l’any.
nes».
Escriu-nos a info@onomastica.cat i forma part
Textos complets:

> https://www.ehumanista.ucsb.edu/
ivitra/volume/14

La Riuada 40 (2019) «De noms i
renoms de Móra d’Ebre».

d’aquest projecte. El teu nom hi ha de ser.
onomastica.cat
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Antoni M. Alcover, Obres completes 4: Els Estudis Dialectals. Edició a
cura de M. Pilar Perea. Palma: Institució Francesc de Borja Moll / Institut d’Estudis Baleàrics, 2018, 550 p.
Seguint amb l’edició de les obres
completes del filòleg i eclesiàstic mallorquí, n’ha aparegut a les darreries
del 2018 el volum 4, a cura de M. Pilar Perea, que està dedicat als estudis dialectals d’Alcover (bo i i incloent diverses notes dels seus coŀaboradors en l’Obra del Diccionari d’arreu del domini lingüístic). Al costat
d’importants estudis de caire etnogràfic i d’una multitud de notes pròpiament dialectals (lèxiques, fonètiques, sintàctiques, morfològiques o
geolingüístiques), s’han aplegat en
aquest gruixut volum alguns textos
alcoverians que tenen relació amb
l’onomàstica: a banda d’una breu nota sobre el nom del puig de Bisaroques de vora Olot i d’algunes que se
centren en la polèmica sobre l’origen
i la forma adequada del prenom Marià / Marian, són diversos els articles
i els apartats que dedica a qüestions
més coŀateralment onomàstiques,
com ara la presència històrica (i dialectal) de l’article personal en / na o
la formació i l’ús de son (<ço d’en) en
noms de lloc.

a la llengua catalana parlada a l’Aragó
(és a dir, a la Franja de Ponent, especialment a la Ribagorça), els originals
dels quals, sovint introbables, daten
d’entre 1944 i 1963. Per la seva dimensió i transcendència (més de dues-centes pàgines) destaca el treball
de 1948 «Contribución al vocabulario
aragonés moderno» (on, per cert, el
terme aragonès no es refereix en exclusiva a la llengua aragonesa pròpiament dita, sinó que inclou molta informació sobre lèxic català de la Franja i de les zones d’hibridació entre les
dues llengües), però des del punt de
vista de l’onomàstica el que hem de
remarcar és la reedició —en estricte facsímil— de l’article de 1952, en
francès, sobre «Le suﬃxe -úi dans
la toponymie pyrénéenne catalane»
(p. 325–333, per bé que la numeració de pàgines de l’actual volum es
perd a partir d’un cert moment). En
el seu dia aquest article aparegué
dins d’una misceŀània de treballs de
filologia romànica dedicada a Karl
Michaëlsson i publicada a Göteborg,
de manera que, tret d’una separata
que es troba dipositada a la Biblioteca de Catalunya, realment es tractava d’un estudi molt poc a l’abast. Val
a dir que l’extensió dels topònims pirinencs en -ui va força més enllà (o
ençà) de l’àrea ribagorçana o aragonesa, i s’endinsa com a mínim dins
del Pallars.

Antoni M. Badia i Margarit, Entre
manuscritos y encuestas. Trabajos sobre el aragonés y el catalán de Aragón.
Edició i introducció d’Artur Quintana i Font. Biblioteca de las Lenguas
de Aragón, 18. Saragossa: Aladrada,
2016, 379 p.

a finals del segle x, publicats entre
els anys 1988 i el 2018. Són els atles
del comtat de Besalú, comtats d’Empúries i Peralada, comtat de Girona,
comtat d’Osona, comtat de Manresa, comtat d’Urgell, comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet,
comtats de Pallars i Ribagorça, comtats de Cerdanya i Berga, i comtat de
Barcelona. Contenen totes les dades
que poden ser cartografiades (límits
comtals, episcopals, situació de castells, parròquies, monestirs, vies de
comunicació, econòmiques… i molta toponímia, extretes de l’extensa
documentació carolíngia conservada (notarial, civil, eclesiàstica o comtal). Entre el 70 i el 80 per cent dels
topònims de fa mil cent anys encara
són reconeguts i es poden situar en
un mapa. Textos i mapes serveixen
per exposar els topònims preromans,
els creats en època romana, els que
porten un nom germànic, els àrabs (o
berbers), els que provenen d’advocacions i els d’interès històric. La interpretació dels topònims i els genèrics
que els acompanyen permeten conèixer destacats aspectes sobre botànica, pastures, conreus, mines, molins
o vies de comunicació. Un complet
índex inclou tots els topònims que
apareixen en els mapes

Josep M. Grau i Pujol, Migracions
d’entrada i sortida a Riudoms (1910–
1950). Riudoms: Centre d’Estudis
Riudomencs Arnau de Palomar, 2018,
260 p.

Jordi Bolós i Masclans, i Víctor
Hurtado Cuevas, Atles del comtat de
Barcelona (801–993). Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 2018, 198 p.
L’estudi es divideix en dos capítols
principals, la immigració a Riudoms
El volum referit al comtat de Barcelo- en la primera meitat del segle xx i
Oportuna reedició en un sol volum, na és l’últim de la coŀecció Atles dels l’emigració riudomenca a Reus en
a cura d’Artur Quintana, d’una sèrie comtats de la Catalunya carolíngia. En el mateix període cronològic. Riude treballs (vuit en total) de Badia i total deu volums dedicats al paisat- doms el 1910 tenia 3.520 habitants,
Margarit referits, com en diu el sub- ge i al poblament de la Catalunya Ve- la majoria catalans (97 %), especialtítol, tant a la llengua aragonesa com lla des de mitjans del segle viii fins ment del mateix Camp de Tarrago-
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na. El 45,5 % arribà entre 1896 i 1910,
molts tenien menys de vint anys i el
treball dominant era l’agricultura. En
el padró de 1945 s’hi registren 843 forans, un 73,5 % del Principat, la majoria del Camp de Tarragona i comarques veïnes. D’Espanya destaquen els
d’origen andalús i aragonès. En sentit contrari, en el padró de Reus de
1910 consta que hi resideixen 258 riudomencs, l’any 1936 són 288 i en el
1950 hi figuren 441 riudomencs censats. En els apèndixs s’hi relacionen
els noms de tots els migrants, amb
les edats i anys de vinguda, els oficis,
les parelles i els fills, fet que possibilita posteriors recerques en diferents
àrees, sigui en antropologia, en història familiar o en antroponímia.

Rafael López-Monner, A peu per la
serra de Cardó. Passejades i excursions.
Tarragona: Arola, 2017, 223 p.
Nova guia de la coŀecció «A peu» dedicada a la Serra de Cardó, massís
desconegut per molts, ple d’història,
aprofitat i treballat per l’home, paradís de l’excursionista. Conté itineraris que porten a indrets de gran interès natural (la teixeda de Cosp), històric (les pintures de Cabrafeixet) o
religiós (el convent de Cardó, després
balneari), camins que passen per pobles abandonats (Fullola) o amb passat musulmà (Benifallet). Conserva
antics topònims, com el tossal de
Santos, esplèndid mirador del Delta
i de les muntanyes que l’envolten. La

serra de Cardó és un sol massís de
més de 30 km que va del terme de
Rasquera a Campredó, més avall del
Coll de l’Alba, terme de Tortosa. Sovint, però, se l’ha dividida en diversos sectors amb noms diferents cada
un d’ells. És notable l’interès d’aquesta guia per destacar aspectes toponímics. Se li dediquen capítols («El
nom sí que fa la cosa»), seccions de
capítols («El nom del sostre de Cardó», «Els noms de masos») i s’estén
en els hagiotopònims creats per la
presència de les catorze ermites del
desert de Cardó. Fa referència a genèrics toponímics («Quan les muntanyes són colls») i utilitza abundant
toponímia en les descripcions de les
rutes que proposa.

Ni un topònim sense recollir,
ni un nom sense estudiar
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Xavier Planas, Carles Gascón,
Juan Karlos Lopez-Mugaritza,
Mikel Belasko, Anàlisi fisiogràfica
de topònims andorrans d’arrel preromana. Andorra: Govern d’Andorra (Ajut Lídia Armengol Vila 2013),
2018, 298 p.
Amb aquest llibre, els quatre autors
(un geòleg, un historiador i dos filòlegs especialitzats en eusquera) tracten d’oferir-nos, com pregona el subtítol, «Una visió propera i tècnica del
territori a través dels noms de lloc».
El treball de camp, l’observació directa, és un dels puntals bàsics d’aquesta obra interdisciplinària. Sens dubte,
és aquest adjectiu —interdisciplinari—, tan necessari en els estudis onomàstics, allò que considerem com un
valor destacat del llibre i la metodologia emprada. No podem abordar
l’estudi toponímic des d’un únic angle; l’estudi lingüístic d’uns noms o la
recerca arxivística no són suficients
per explicar la significació d’aquest
o aquell nom de lloc. El treball de
camp, sense uns coneixements filològics pot conferir llistats toponímics,
més o menys classificats, però resta coix en l’explicació semàntica que
guarda cada nom de lloc. La toponímia, com a notari del paisatge, explica molts trets d’aquest i de les vicissituds temporals que hi han succeït, i
ens parla de la història i de la geogra-

fia, de zoologia i botànica, de llengua
i geologia… És, en aquest sentit, una
matèria multidisciplinària. El seu estudi, en conseqüència, precisa de diverses matèries que s’interrelacionen
per poder explicar millor —des de la
diversitat de punts de vista— el sentit de cada nom i de l’espai que bateja.
L’aportació de la fisiografia, de la
descripció física del lloc, i «de l’obtenció de sèries d’indrets amb característiques fisiogràfiques comunes i
topònims similars (iguals o que comparteixen alguna forma coincident en
la grafia actual o en alguna menció
antiga)» (p. 17), aporta un enfocament més exhaustiu que «forçar la
toponímia com si fos un joc de mots
encreuats» (p. 17). Sortosament la
metodologia toponímica ha exigit,
des de sempre, compaginar l’arxiu
amb el treball de camp i l’observació
atenta del paisatge, així com l’anàlisi comparativa de sèries toponímiques. En aquest cas, però, s’observa
una major profunditat analítica en
la mateixa geologia com a disciplina
que ens explica, de vegades, el sentit de l’ètim estudiat.
El treball dedica una part important a la metodologia emprada i a
la contextualització històrica i geogràfica del paisatge andorrà. I dins
d’aquesta destaquem la «contextualització etnolingüística», amb un interessantíssim estudi de l’eusquera i
la seua importància als Pirineus. El
mapes que acompanyen el text iŀustren la història de la llengua basca i
la seua progressiva regressió amb el
pas del temps. L’estat de la qüestió
sobre els estudis de toponímia pirinenca preromana tanquen aquesta
contextualització.
Un extens apartat del llibre, que ha
comptat amb l’assessorament d’Al-
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bert Turull, se centra en la descripció de grups de topònims extrets després d’una acurada selecció basada
en «filtratges successius per arribar
a aïllar eventuals arrels i intentar procedir, posteriorment, a la seva anàlisi lingüística i etimològica» (p. 91). A
partir de les 4.240 entrades del Nomenclàtor d’Andorra, en un primer triatge de topònims «d’aspecte preromà» en surten 414 que «han estat
objecte d’una primera visita sobre el
terreny per analitzar-ne les característiques fisiogràfiques», la qual cosa
ha deixat en 174 els topònims seleccionats que, després d’anàlisis fisiogràfiques més minucioses i aportacions
etimològiques anteriors, han quedat
en 81 topònims, dels quals s’ha efectuat per a cadascun una fitxa fisiogràfica de detall i s’han agrupat en 18 codis amb característiques paisatgístiques semblants.
No pretenem, ací, donar compte de
l’anàlisi detallat de cadascun dels 18
grups. Sí que volem destacar-ne l’esquema d’anàlisi que els autors mantenen per a cada grup. En un primer
apartat, «Fisiografia», ja se’ns fa una
descripció del motiu físic que hom
creu lligat al topònim. Després, en
dos apartats de caire filològic —«Lingüística romànica» i «Lingüística preromana»— repassen les hipòtesis
etimològiques i les aportacions que
hom ha fet sobre els topònims del
grup estudiat. Un quart apartat correspon a les «Conclusions», les quals,
sovint, ens concreten la interpretació que els autors proposen, tant des
del punt de vista fisiogràfic com pel
que ateny a l’apartat lingüístic. Cada
grup es tanca amb el llistat descriptiu
dels topònims de la sèrie. Així, a Andorra s’afegeixen Dorres, Dòrria, Durro, Norra i Dorve, topònims que, fi9
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siogràficament, tenen en comú l’aigua, les fonts termals o cabaloses.
Dins aquests exemples que acompanyen el topònim estudiat en trobem d’altres de comarques veïnes o
foranes, no necessàriament andorranes, la qual cosa fa que el llibre tinga
també interès per als estudiosos de
la toponímia en general. Unes imatges finals ens iŀustren l’estudi amb
mostres que reforcen allò que s’ha
argumentat: surgències termals a Escaldes (Andorra), camí dels Banys Romans de Dorres, Dòrria (el Ripollès)
amb la font Calenta, antiga font Calentoneta de Durro (la Vall de Boí).
Als coneixements històrics de la zona i les anàlisis fisiogràfiques d’observació del paisatge i de la seua geologia s’apleguen els coneixements de
l’eusquera i la seua petja a Andorra i
gran part dels Pirineus, siga per veure’n l’origen d’un topònim o per desestimar-ne la possible procedència
basca. «La toponímia andorrana sembla bastant opaca des de l’òptica de
la lingüística basca. Amb tot, i gràcies a l’anàlisi fisiogràfica comparativa, sembla que sí que es poden localitzar en alguns casos possible lligams que podrien ser indicatius d’un
antic continuum lingüístic eventual»
(p. 276).
Hi ha diversos grups lligats a la hidronímia, com ara el d’Andorra, Segur,
Bor, Valira, Enugall…; d’altres lligats a
l’oronímia, Aspada, Arans, Rat, Anyós,
Garganta, Llorts…; a la cromonímia,
com Canillo, Seig… o a la fitonímia,
com Barta. Alguns recullen variades
interpretacions, com Os o Bixessarri.
Un altre element que posem de
relleu és l’adscripció que se’n fa d’alguns topònims en lligar-los ara a
l’oronímia ara a la hidronímia com
són Gargant o Bor, aspecte que també
passa amb el genèric valencià barranc,
exemples en què el dibuix oronímic
és causat per un curs hídric. Qualse-

vol lector d’aquest interessantíssim
treball, com ens sol passar, buscarà els exemples que li són propers,
aquells on puga reinterpretar les explicacions fisiogràfiques que els autors ens han mostrat. La serra Espadà, serra en Segures, coll de Rates, Espaneguera, la Vall d’Ossera, Gargant,
el Gorgonxo, cova de l’Os, la Pinyalossa o tautologies com l’Aigua la Vall són
exemples que hem trobat per terres
valencianes i que mostren una semblant etiologia, paraula, altrament,
ben actual.
A les conclusions finals, que no faríem bé d’apuntar-les ací, si que se’ns
recorda un consell que, tot i la seua
evidència, no és sempre seguit: «El
reconeixement fisiogràfic (estudi detallat dels trets paisatgístics) que inclou el d’antecedents històrics (documentals, arqueològics, etc.) sovint
és bàsic i imprescindible per desenvolupar a posteriori una interpretació lingüística correcta dels topònims.
Per tant, des d’una òptica fisiogràfica, fins i tot, no semblaria descabellat afirmar que sovint no és encertat
ni lícit provar d’interpretar la toponímia sense haver trepitjat, analitzat i
comparat el paratge designat per un
topònim» (p. 273).
En resum, un exceŀent treball, amb
imatges, dibuixos i esquemes ben
didàctics, on la interdisciplinarietat
se’ns mostra necessària per a l’estudi dels noms de lloc. Els aspectes lingüístics i etimològics es troben molt
ben argumentats i amb una aportació substanciosa de possibles interpretacions. Amb tot, com no podia
ser d’una altra manera si considerem que es tracta de topònims antiquíssims, veritables fòssils lingüístics, deixa també un grapat de dubtes
i qüestions pendents per a futurs estudis que, sens dubte, hauran de tindre en compte, aquest magnífic treball. jesús bernat agut
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Joan Alegret Sanromà, Els noms de
casa de la Llacuna. La Llacuna: Centre d’Estudis Llacunencs, 2018, 132 p.
Aquest llibre parla dels noms de les cases i no pas dels noms dels estadants
encara que sovint siguin els mateixos.
Tot i així, ha de parlar d’allò que en el
llenguatge nostre planer en diem motius o, si ho voleu, renoms o malnoms.
Hem de considerar tanmateix, que
els autors de llibres d’aquesta mena,
tenen ara el camp més lliure per a parlar-ne que no pas fa pocs anys, en què
el renom més innocent era sovint motiu de greus desavinences.
I és que de la utilització de renoms,
malnoms, motius… ara per sort, és
costum de prendre-s’ho pel costat bo,
com els castellers de Mataró que van
tenir l’acudit de batejar-se ells mateixos amb el nom de Capgrossos, que
és el malnom dels mataronins. O bé
com la colla de castellers de Sants,
que en inventar-ne un, el de Borinots,
es van assegurar que no els n’hi encolomessin un de pitjor. Sembla talment que ara queda bé vantar-se d’un
renom, com en les penyes del Barça
que s’autodenominen Culés i Culerada
o en els vilanovins que s’anomenen
ells mateixos Llunàtics, en record del
rodolí «Vilanova, la lluna en un cove».
Aquest és un text que parla específicament dels noms de casa, que ens
són uns topònims molt propers, perquè possibiliten i fan més fàcil la relació quotidiana a dins d’un coŀectiu vilatà, la Llacuna en aquest cas.
10
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En tenir a l’abast el conjunt de noms
d’aquest recull, coneixerem la vila de
manera molt diferent, fins i tot per
als que no se’n mouen i hi viuen de
tota la vida. I és aquest justament
el propòsit de l’autor, de fer-nos endinsar en l’etnopoètica que envolta,
ha donat forma i guarnit la singularitat dels topònims llacunencs i, no ho
oblidem, el pòsit de saviesa popular
que arrosseguen.
D’altra banda, la circumstància
fronterera de la Llacuna dins el domini del parlar penedesenc, però tant
a tocar del parlar segarreta, afegeix
interès al recull des del punt de vista lingüístic.
La dedicació a la recerca que s’hi
endevina només és possible mitjançant una dosi notable d’esforç, alhora que evidencia uns vincles afectius
prou forts per a trampejar tants d’entrebancs com els que en tota seguretat se li han presentat.
Del treball de Joan Alegret se’n desprèn un bon repàs a la geografia local, des del vessant descriptiu a l’econòmic, alhora que també en resulta
un exceŀent complement a la història llacunenca; i tot i que, per la naturalesa dels noms de lloc estudiats
hi hagi de predominar la contemporaneïtat, la voluntat didàctica ha motivat sovint la mirada enrere; tot plegat amb un bon tractament lingü-

ístic, amb la delicadesa precisa en
el recurs a l’etimologia quan la naturalesa dels noms ho ha demanat,
per a la qual cosa ha estat convenient l’especulació, aplicada, això sí,
amb justa mesura i prou prudència
per tal de no abandonar mai el rigor
científic.
Cal dir que la translació a l’escriptura de la mirada tripartida que comporta aquesta obra ―geografia, història i llengua―, ha estat feta amb
una acurada i de vegades sorprenent
precisió en la terminologia, fet remarcable per la naturalesa autodidacta de
l’autor en aquest matèria, que exigeix
la ferma voluntat de fer les coses bé.
El procediment emprat per Joan
Alegret de resseguir carrer per carrer i casa per casa les tres àrees urbanes amb carrers numerats del terme ―la Llacuna, Rofes i la Torrebusqueta―, així com partida per partida per a les masies escampades, amb
el complement de les coordenades
de localització, ha assegurat l’absència d’oblits no desitjats, per a la qual
cosa ha estat també imprescindible
per a l’autor, de parar molt de compte amb els renoms de portadors que
canvien d’una casa a una altra, així
com dels noms de casa que segueixen la mobilitat de l’amo.
Una de les virtuts dels llibres com
aquest, és la de fixar molts dels noms

de lloc que són patrimoni coŀectiu,
per a la conservació del qual, la toponímia n’és part essencial i, alhora
―no ho oblidem―, factor de cohesió vilatana. Són, doncs, tot de raons
que justifiquen i fan lloable la publicació d’aquesta obra, a més del digne
propòsit de contribuir al bon coneixement de la Llacuna. ramon marrugat cuyàs

Jesús Bernat Agut i Àngela Buj Alfara, Lingüistes pel carrer. Estudi i
proposta didàctica. Almassora, 2019,
124 p.
Lingüistes pel carrer. Estudi i proposta
didàctica és la peça que li faltava a
l’ingent projecte que entre 2016 (Any
Llull) i 2018 (Any Pompeu Fabra) van
desenvolupar Jesús Bernat i Àngela
Buj sota els auspicis del CEL (Centre
d’Estudis Lingüístics i Literaris de les
comarques centrals dels PPCC) i de

Llibres per ressenyar
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
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Els llibres dels quals ara
donem notícia a Novetats
bibliogràfiques poden ser
ressenyats en els propers
números de Noms.
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Ressenyes
la Societat d’Onomàstica amb el propòsit de recollir i donar a conéixer la
toponímia urbana dedicada als nostres lingüistes.
Les ben aprofitades 124 pàgines
del llibre s’estructuren en set apartats o capítols que podem agrupar temàticament en quatre blocs. El primer, de caire més general, està format per tres capítols: la introducció
pròpiament dita, l’explicació general
del llibre i del projecte; un brevíssim
però necessari segon capítol que resumeix les fites lexicogràfiques i gramaticals més importants de la llengua catalana des de Llull, «el creador
del català literari», fins la revolució digital del segle XXI, i un tercer capítol
en què s’explica el procés de realització del projecte: el treball de camp,
la creació de l’exposició, la reproducció dels plafons i el periple que l’exposició ha fet, fins ara, per tot el domini lingüístic.
El segon bloc temàtic, capítol quart,
és la primera part de la proposta didàctica —en trobarem una altra específica sobre Pompeu Fabra al cinqué capítol. Les activitats proposades es classifiquen en huit blocs que
permeten treballar el contingut de
l’exposició des de diferents punts de
vista i des de diversos nivells d’aprofundiment en funció del destinatari. Qui és qui? proposa un coneixement general dels lingüistes mitjançant activitats relacionades amb els
seus noms. Qui fa què? relaciona els
lingüistes amb les seues obres més
importants. Quan, qui, què? convida a l’acostament biobibliogràfic al
protagonistes de l’exposició mitjançant la confecció de taules cronològiques. Fem-ne 10! proposa un aprofundiment en el coneixement dels deu
lingüistes principals de l’exposició,
completat amb activitats de toponímia urbana per comprovar quina és la
distribució sobre el terreny dels car-

rers que tenen dedicats. Entre lletres
proposa un acostament a la vida i la
tasca lexicogràfica i gramatical d’alguns dels lingüistes a través de l’intercanvi epistolar que van mantindre.
Sopa de lletres i Encreuat són dos jocs
de llengua per posar a prova la memòria i l’enginy. I finalment amb Mapa de «Lingüistes pel carrer» tornem al
començament del projecte, al treball
de camp, al recull de les fotografies
de tots els carrers amb noms de lexicògrafs i gramàtics que podem consultar en mapa virtual.
El tercer bloc temàtic, capítol cinqué, està dedicat a la presència del
mestre Fabra als nostres pobles i ciutats. Amb motiu de la celebració de
l’Any Pompeu Fabra (2018) es van
afegir tres plafons nous a l’exposició
a partir dels quals s’analitzen la retolació —especificatius, ubicació i tipologia— de la toponímia urbana dedicada a Fabra i la informació complementària de les retolacions. L’apartat
Camps semàntics fa referència als personatges de l’univers cultural català
—lingüistes, literats, investigadors,
pintors, escultors, músics…— que
acompanyen Fabra arreu de la nostra geografia i en són veïns. Aquest
cinqué capítol es tanca amb un apartat breu de propostes didàctiques al
voltant del mestre Fabra i un recull
de webs que ofereixen recursos sobre
l’homenot que va ser Pompeu Fabra
i Poch, l’enginyer del català modern.
El quart bloc temàtic està compost
per informació complementària: una
Taula de lingüistes pel carrer —capítol
sisé— ordenada alfabèticament per
la població a la qual segueix la comarca, el topònim i el lingüista que
el motiva; la Bibliografia, la Webgrafia
i un recull dels enllaços de les trentaset entrades de Lingüistes pel carrer a
Imatgies —capítol seté—. Els Agraïments, la generositat i l’amistat no es
poden bandejar, clouen el llibre.
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Lingüistes pel carrer. Estudi i proposta didàctica és la culminació que demanava el projecte inicial i que Jesús Bernat i Àngela Buj, professionals
i apassionats de l’ensenyament, no
podien obviar perquè complementa tant les nombroses entrades del
blog Imatgies —no us el perdeu, seguiu-lo!— com l’exposició itinerant
que viatja arreu de les terres de parla catalana. La proposta didàctica no
només va adreçada a l’alumnat de secundària, de batxillerat o universitari,
sinó a qualsevol persona amb inquietuds culturals que vulga conéixer o
fer memòria de la història de la nostra llengua i dels lingüistes que han
contribuït decisivament al seu estudi i conreu i, per què no dir-ho, «a salvar-nos els mots».
El projecte Lingüistes pel carrer i
aquesta proposta didàctica que el
complementa aglutinen en un mateix treball la passió i l’estima que el
nostre consoci Jesús Bernat i Àngela
Buj (l’ordre és només alfabètic) tenen
per la llengua i els seus estudiosos
—lingüistes i gramàtics— per les
terres i per la gent de parla catalana
—lato sensu— i pel lèxic en general i
l’onomàstica en particular. Només la
passió, l’estima i la germanor són capaces d’engegar projectes tan engrescadors com aquest. En done fe. josep
miquel ribés
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Godall, alhora nom de lloc
i de persona
Pere Balañà i Abadia

Les amables informacions de la senyora Carme Vilaseca
em van fer interessar per aquest topònim, adoptat per
una marca comercial actual i procedent del lloc anomenat
el pla de Godall, al Solsonès, segons que em va comunicar.
Puc afegir a aquest interès inicial la cordial relació amb
la comarca, que vaig encetar en descobrir —ja fa més
de vint-i-cinc anys—, en una crònica àrab única, el lloc
—la vall d’Ora, al municipi de Navès— on va ser «ferit de
mort» el comte Guifré el Pelós (agost de l’any 897). Això
es concretà aleshores en la publicació d’un llibret explicatiu per part de l’ajuntament de Navès i en la construcció d’un bonic i petit monument commemoratiu a l’inici
de la vall, però per desgràcia no ha tingut gaire més ressò.
El mateix topònim Godall —que també ha esdevingut
cognom— apareix en diverses ubicacions del nostre país, si ens atenem a les dades oficials.1 Aquest repertori
identifica:
• Un municipi de la comarca del Montsià, al sud de
Tortosa i del riu Ebre, a mig camí entre Amposta i
Ulldecona.
• Una serra dins del mateix municipi, separada de la
del Montsià per la vall d’Ulldecona.
• Una mola (398 m). Elevació notable del terreny a la
serra citada.
• Una altra serra que separa les comarques de la Selva i el Maresme al sud del terme municipal de Fogars de la Selva.

• El pla de Godall, al terme municipal d’Olius, a la comarca del Solsonès, terme geogràfic que després s’individualitza en la masia del mateix nom, edifici del
segle xvi inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (segons em documenta acuradament el company Ramon Gabara, de la Institució Milà i Fontanals, branca del CSIC a Barcelona).
Aquesta pluralitat d’aparicions, que Joan Coromines
—eminent filòleg, gran excursionista i meticulós investigador en tota mena d’arxius— no té en compte, ja ens
hauria de fer dubtar de la seva proposta etimològica quan,
al quart volum del monumental recull toponímic Onomasticon Cataloniae, entre quatre hipòtesis plantejades per
ell mateix en relació únicament amb al municipi tarragoní, descarta els possibles orígens mossàrab, germànic
i àrab del nom i conclou: «En fi, per què no hem de partir
d’un NP [nom de persona, antropònim] de creació catalana, puix que es tracta d’un lloc de reconquesta tan tardana, tot just esmentat uns anys més tard [1153] de la
presa de Tortosa [30 de setembre de 1148]».
Ara bé: la Selva i el Maresme foren territoris ocupats
pels franco-catalans entre les dates de les conquestes de
Girona (785) i de Barcelona (801), i Solsona ja era dels
comtes catalans abans de la fi del segle x.2 Els topònims
Godall septentrionals (de la «Catalunya Vella») són anteriors, doncs, al que surt citat per primera vegada l’any 1153
(Goday), que reapareix quasi cent anys més tard, primer

1 Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (Barcelona:
Generalitat de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans, 2009).

2 Vegeu el mapa de la p. 37 del meu llibre L’Islam a Catalunya (Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 2002).
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en una carta de població atorgada pel comte Ramon Berenguer IV («infra terminos de Godal in loco Vallem Mesquida») i més tard al Repartiment de València l’any 1240,3
on ja s’ha convertit en referència geogràfica adjunta a un
nom de persona (P. de Godayl) i posteriorment en el cognom actual Godall.
Coromines adoptà un punt de vista que podem qualificar de nacionalisme tradicionalista (diríem que quasi insòlit, però sempre allunyat de la possible empremta islàmica —àrab o berber), quan va suggerir: «Ara, doncs,
veiem clar que el NP Godall nasqué del fill d’una “Goda”,
una d’aqueixes senyores llinatjudes: creació pintoresca,
com si diguéssim ‘la cria d’una goda’: un dim[inutiu]». La
proposta de Coromines va ser recollida per al nom Godall d’Olius, documentat els segles x i xi, quan hom suggereix que és «possiblement de procedència visigòtica».
En canvi, el mateix filòleg no va tenir cap mena de problema a l’hora d’admetre l’etimologia àrab gudàyyira [diminutiu femení] per als pobles valencians de Godella i Godelleta (com, d’altra banda, feia abans Carme Barceló en
el seu llibre sobre la toponímia aràbiga del País Valencià).
El mot primitiu adduït és gadír, traduït al llatí medieval
per pelagus (Vocabulista in arabico); al castellà antic per
‘estanque, remanso de rìo, venaje o raudal de rio’ (Pedro
de Alcalá); a Algèria per ‘crevasse dans une rivière où l’eau
séjourne’ (Beaussier); i als diccionaris àrabs moderns (segles xix–xxi) per: ‘mare, étang; dans le désert bas-fond où
s’amassent les eaux de pluie’ (Dozy); ‘pond, pool, puddle; stream, brook, creek, river’ (Wehr); ‘charca, estanque, charco, poza, riachuelo’ (Corriente); ‘estany, bassa,
toll, bassal; rierol’ (Castells-Cinca). Afegiré encara que el
veí i amic Radwàn al-Jlilatí, sirià nat a Alep i establert a
Barcelona amb la seva família, em va explicar prou bé, i
al primer intent, el significat encara actual del mot àrab.
En conseqüència, el mot àrab gudàyr > gudàyl > godàil >
godall ‘bassa petita’ ha de ser considerat arreu el veritable avantpassat de l’actual Godall, en el sentit ampli de
‘bassal, toll o pantà (petits)’, característica de l’orografia
local que concorda amb la descripció del terme municipal i del poble tarragoní inclosa a la GGCC: «les calcàries cretàcies que integren el rocam de la serra són molt
permeables i és molt important la circulació subterrània.
En són manifestacions els avencs, les coves i les fonts».4
3 Edició de M. D. Cabanes Pecourt i R. Ferrer Navarro (Zaragoza:
Anubar, 1979–198o), p. 249.
4 Gran Geografia Comarcal de Catalunya, 7: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Matarranya i Ribera d’Ebre (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995), 221–222.

Al llarg dels segles viii–x, per a uns nouvinguts, àrabs o
berbers, procedents en general de terres seques, àrides,
sovint desèrtiques (Pròxim Orient, Nord d’Àfrica), la presència i disponibilitat d’aigua era quelcom essencial. Més
encara, una forma verbal derivada de l’arrel àrab gàdara
(d’on vénen gadír i gudàyr) significa ‘omplir-se de bassals
o pantans’ (Corriente). Des del punt de vista fonètic, segons el mateix Coromines, que bàsicament s’atenia als estudis del seu professor d’àrab (Arnald Steiger) publicats
durant la primera meitat del segle xx, «la pron[unciació]
de la r com l és pel fet conegudíssim —quasi normal— de
la pronúncia vulgar andalusí: amb articulació totalment
neutralitzada de r = l» (OC, 4, s.v. Godella). Actualment
hauríem de seguir més aviat les magnífiques contribucions del doctor Federico Corriente —divulgades a partir
de 1977— a l’estudi dels dialectes hispano-àrabs i als arabismes de les diferents llengües que es parlen avui dia a
la península ibèrica, i que Coromines no va poder aprofitar prou per raons temporals. A part, tenim que, en alguna ocasió, el topònim apareix amb l’exacta grafia llatina Godair (GGCC).
El pla de Godall, àrea en què s’alça la masia del municipi
d’Olius, també ha de constituir estructuralment una zona de recollida d’aigües dels encontorns, o almenys devia
fer aquesta funció en altres temps, perquè sovint aquesta mena de terrenys han estat assecats més tard per afavorir l’extensió dels conreus. Afegim-hi, finalment, dues breus consideracions: 1) que la influència dels musulmans en terres del Solsonès al llarg dels segles viii–x no
s’ha de menystenir si recordem que, fins i tot, els costums de la capital comarcal demostren la petjada de la
institució islàmica del mostassà (< àrab vulgar andalusí
muhtassàb);5 i 2) que no és del tot acceptable l’existència
de, com a mínim, tres «senyores llinatjudes» godes alhora en paratges tan allunyats un de l’altre i en moments
històrics tan diferents.

5 L’Islam a Catalunya, 94.
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Els malnoms de Patraix
Carles J. Barquero Genovés

Context geogràfic, humà i històric
El barri de Patraix, situat en el quadrant sud-oest de la
ciutat de València, és un dels més coneguts de la capital.
Actualment té una població de 25.000 habitants, que pugen fins a 59.000 si considerem la totalitat del districte
urbà al qual dóna nom.1 Tot plegat, supera en població a
ciutats com Elda o Vila-real; de fet, en un hipotètic rànquing, es trobaria com la dotzena ciutat més poblada del
País Valencià, a l’altura de Sagunt o Alcoi.
La primera vegada que se cita Patraix en un document
històric és en el Llibre del Repartiment, on es distingeix entre dos alqueries anomenades Petraher: la de dalt (Afauquia o Al-fawqiyya) i la de baix (Acifília o Al-safliyya). Per la
disposició del nucli original (que l’arqueòleg Víctor Algarra2 ha situat en una petita illa de cases paraŀela a la séquia de Favara) i per les troballes arqueològiques de diferents murs de tapial a les cases més antigues del poble,
hom ha suposat que Patraix va nàixer, igual que altres
nuclis de població de L’Horta, com una alqueria musulmana, és a dir, com un xicotet nucli habitat depenent de
l’explotació d’una superfície agrària annexa.
A partir d’aquesta fesomia, conformada per unes poques cases, el poble cresqué, ja en època cristiana, estructurant-se al voltant d’una plaça triangular amb l’es-

glésia i el palau senyorial ocupant-ne el costat més curt.
La població, dedicada sobretot a l’agricultura, incorporà a partir del segle xix sectors demogràfics dedicats a
les fàbriques (sobretot tèxtils) que, a poc a poc, ocuparen l’horta immediata. La proliferació d’aquestes indústries, sumada al creixement urbà que seguí a l’assolament de les muralles de València (1865) acabà per suturar el tram històric de Patraix, tot annexionant-lo al
de la ciutat.
Els esforços per retrobar la identitat de l’antic poble de
Patraix van nàixer l’any 1978. L’arribada de la democràcia
i el sorgiment del moviment veïnal donaren lloc a l’Associació de Veïns de Patraix, que a partir de l’any 2000 donà llum la idea de publicar un llibre sobre la història de
l’antic poble. En el transcurs d’eixe projecte, on vaig participar, vaig tindre la sort de conéixer Felip Cardona Casans, «Felipet». Patraixer de soca-arrel, home extravertit
i interessat per la cultura, va deixar-me abans de morir
un preciós document en forma d’agenda telefònica plena de malnoms, amb la identitat de les persones que els
portaven. A partir d’aquest material impagable, hem pogut ampliar el corpus en aproximadament un deu per cent
amb diferents entrevistes fetes posteriorment a persones majors del barri, els quals, al marge d’intentar explicar l’origen dels malnoms preexistents, n’han aportat alguns de nous fins arrodonir el resultat que ací presentem.

Districte 08. Patraix. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València (2009)
2
V. M. Algarra, «El desenvolupament urbà de Patraix a l’horta de
València», dins Patraix, de poble a barri (València: AVV i Cultural Patraix, 2004).

La situació de proximitat a la ciutat-mare ha facilitat que
el desenvolupament urbà de València haja assimilat totalment la trama de l’antic poble, primer des d’un punt
de vista polític (Patraix va perdre la seua independència

Introducció històrica

1

Marc geogràfic i castellanització
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Palau dels barons de Patraix en la plaça
Major, al costat de l'església del Sagrat
Cor, en la dècada de 1930 (Foto: El bloc
d'Harca, http://blog.harca.org/)

municipal el 1870) i després amb el projecte d’eixample
de la capital, que es va engolir els carrers de Patraix al
voltant de la dècada dels cinquanta.
Eixa situació d’orbitalitat respecte a València, agreujada per dos factors, la petitesa del nucli de població i la
distància respecte a la ciutat, (molt menor que la d’altres pobles de L’Horta), facilità que el poble de Patraix
es vegera ben prompte investit d’una forta castellanització. Hi contribuí, sense dubte, la instaŀació primerenca de fàbriques que atragueren al poble importants contingents immigratoris procedents de les comarques de
parla castellana, com ja ho testimonia el cens de 1870.3
Per tant, a l’hora d’estudiar el cas de Patraix haurem
de partir de la base d’un procés castellanitzador especialment ferotge i eficient, que, com veurem, es manifesta en una sèrie de trets lingüístics fàcilment distingibles
en els malnoms:
a En el nivell fonètic, diftongacions com vidrier i introducció de fonemes aliens (juesa, granuja…), malgrat la presència d’alguna vaciŀació puntual, mostra d’un domini encara no assolit de la fonètica castellana (sicarrera per cigarrera).
b En el nivell morfosintàctic, generalització del sufix
-ero per a designar oficis (cebero, tartanero, alfarero,
carrero, pouero…) en lloc del patrimonial -er. Així mateix, introducció de diminutius i augmentatius no
patrimonials que s’empren per a subratllar el valor

Aquest cens va ser realitzat l’any de l’annexió a València. Per al
seu estudi, consulteu «1870: estudi demogràfic en el moment de
l’annexió», dins Patraix, de poble a barri, op. cit.
3

afectiu o expressiu de la paraula (cangurito, culón,
xiquilín, manitas, corbellicas…)
c Per últim, introducció de castellanismes lèxics en
gran nombre: gordo, oreja, patilla, xato, asesino, catxarro, granuja, jaleoso, loco, malo, mustio, manitas,
tremendo, dependiente, esparto, soldado, juesa, bolsillo, bollo, xupete, sortija, veneno, vale, caracol, uva,
varilla, pinxo, pilón…
Si fem comptes, podem quantificar la petjada total de
la castellanització, amb un resultat que pot ser un bon
indicador numèric de la realitat sociolingüística d’aquesta època en un barri perifèric de València. Observem, així, que dels aproximadament 250 malnoms que arrepleguem en aquest estudi, 37 (un 15 %) responen a paraules
de base lèxica castellana (loco, rincó, bolsillo, caracol, oreja…) i altres 22 (un 9 %) a mots patrimonials que han adquirit un morfema d’origen forani (cangurito, cebero, sinero…). La petjada, directa o indirecta, de la castellanització arriba, doncs, a un 24 % del total.
Hem de matisar que la llengua habitual entre els veïns
de Patraix era el valencià, com a mínim en el moment en
què els malnoms van ser arreplegats per Felip Cardona.
De tota manera, la pressió franquista i l’allau migratori
feren que en aquesta mateixa època sovintejaren ja els
exemples de persones que, arribades des de contrades
castellanoparlants, no s’integraven lingüísticament. Amb
la incorporació física de Patraix a València, com resultava
previsible, el procés s’agreujà. En l’actualitat, i encara que
la llengua més sentida en el barri és el castellà, les persones d’origen patraixer continuen identificant-se i xarrant
habitualment en la llengua dels seus avis.
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Carrer de l’Alcúdia de Patraix
(Foto: Joan Banjo)

Trets dialectals

sulta majoritari, amb un percentatge del 48 %. Li segueixen el terciari (37 %) i per últim el primari, al qual fan reLa zona en la qual ens situem pertany al dialecte apitxat, ferència només un 15 % dels cognoms estudiats.
Les dades ens parlen, doncs, d’un teixit econòmic marpropi dels voltants de la ciutat de València. Les mostres
d’apitxament són abundants en el corpus estudiat, amb cat per la pèrdua de protagonisme de l’agricultura i l’emexemples com Chaperut, Chouer o Chulià. Cal matisar que branzida del sector serveis, dos processos connaturals a
en alguns casos, malgrat la pronúncia apitxada, Cardona la urbanització i a l’època desenvolupamentària del franopta per escriure el nom de forma normativa (roja), pot- quisme. El retrocés del sector agrícola es manifesta, de
ser per pruïja cultista o, més possiblement, per influèn- ben segur, en una pèrdua de vocabulari tradicional associat a les faenes del camp (jover, canyamó); l’industrial,
cia gràfica del castellà.
Podem veure en molts malnoms altres trets caracte- en canvi, més afavorit, ens deixa mostres lèxiques interístics del parlar de L’Horta, com ara certa tendència a la ressants com buró (escriptori de fusta) o garlopa (ferraneutralització vocàlica (Varruga, rustit, cueter…), algunes menta destinada a rebaixar i obrar la fusta).
vaciŀacions consonàntiques molt habituals en el valencià general (Seraví/ Sedaví, tollina per tonyina, flare per Indicis de l’època
frare) i una monoftongació, també molt habitual en valencià (quixal per queixal). En el lèxic, algunes paraules El moment en què Felip Cardona arreplega el corpus origicom curro (mancat d’una mà), astral (per destral) i ano- nal coincideix, si més no, amb els anys seixanta i setanta
uer (per noguera) ens acosten a la realitat dialectal de la del segle xx, una època en què comencen a sentir-se les
petjades d’un primer procés de globalització que té per
zona centre del País Valencià.
avançada la petjada del cinema i que s’aferma i arrela amb
la generalització de la televisió entre les classes mitjanes.
Sectors d’activitat
La conseqüència lògica és l’assentament del castellà
Del total de malnoms arreplegats en aquest estudi, més com a llengua per als usos prestigiosos i, el que és més
o menys 52 fan referència a oficis. Considerant el sector greu, glamourosos.5 Una altra conseqüència és l’arribada
secundari com aquell que transforma la matèria primera
en béns de consum,4 comprovem que aquest sector re- 5 El lector em disculparà que introduïsca aquest terme, però em
Atenent a la literalitat de la definició de sector secundari, no hi
incloem els oficis relacionats amb la dispensació d’aliments o productes (dependiente, sardinera, sicarrera, florero), els quals incloem
en el sector serveis.

4

fa la sensació que, a partir de la generalització dels mass-media, la
llengua A (en aquest cas el castellà) no sols assumeix els usos formalment prestigiosos tradicionals (literaris, judicials, educatius),
sinó també, gràcies a les revistes, la televisió i el cinema, els relacionats amb l’enlluernament social, l’elegància i l’ideal estètic.
Aquests conceptes, molt sovint enquadrats en el concepte glamour,
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de referents culturals sorgits directament de les pantalles. Ho veiem en el cas de malnoms com Xarlot, Popeye,
Litri, Dominguín i Massiel. En un altre vessant, els mitjans de comunicació contribueixen, en paraŀel, a l’assimilació popular de referents geogràficament molt llunyans.
Parlem de casos com abisinio, cangurito o ruso, aquest últim relacionat amb idees polítiques.

El corpus: criteris d’estudi, classificació
i transcripció
A l’hora de transcriure l’esborrany de Felipe Cardona, hem
optat per normativitzar les grafies sempre que la pronúncia de la paraula no es vera afectada (Magaña > Maganya)
i per respectar l’original quan la normativització podia
afectar a la pèrdua d’algun tret dialectal o d’algun matís
en la pronúncia que ens ajudara a copsar el grau de castellanització (Varruga, Parlaora, Cueter, Sicarrera, Dependiente…) o d’apitxament (Chuliá).
Dins la classificació i estudi dels malnoms apuntem en
diferents columnes, ordenades d’esquerra a dreta: el malnom tal com era dit en referència a la persona, les variacions que se’n feren tant a partir de morfemes derivatius com de flexius (Senyoret > Senyorica, Mona > els de
Mona), la data aproximada des de la qual el malnom està testimoniat i, finalment, l’explicació sobre l’origen del
mot. En alguns casos dubtosos, acompanyem algunes
d’eixes dades amb un signe d’interrogació:

Classificació i estudi dels malnoms
1 Malnoms relacionats amb les qualitats físiques:
Abisinios, els Eren molts fills, molt prims i molt morenos de pell.
Blanco, el (Blanqueta) Tenia la pell molt blanca.
Brillantina (a.v. 1940) Es posava molta brillantina en
el monyo.
Barba, Tio Tenia molta barba.
Cama
Cangurito, el (a. v. 1946) Caminava fent bots perquè
era molt nerviós.
Cego, el

potser han intervingut més en la transmissió generacional del castellà que totes les prohibicions exercides contra el català durant el
segle xx.

Corvellicas Del castellà corva?6
Culón, el (Culona) Tenia un cul molt gran.
Curro, el (La del Curro; a. v. 1890) Li faltava una mà.
Farina Era molt negre de pell.
Gordo, el Era molt prim.
Gordo, el (a.v. 1950) Era molt gros.
Maganya Tenia moltes maganyes.
Mellat, el Li faltaven algunes dents.
Menut, Tio (a. v. 1910) Era molt gran d’estatura.
Morenes, les
Morrut, el (a.v. 1930) Tenia els llavis molt grossos i era
molt lleig.
Nano, el (Nanillo; 2- 1944) Era molt baix d’estatura.
Negre, el (a. v. 1926) Era molt oscur de pell.
Nena, la Era molt menuda.
Oreja (La d’Oreja Tenia les orelles molt grans.
Palut, Tio Tenia les dents incisives molt llargues.
Patilla
Pelucó
Quixal
Roig, el (Roja) Tenien el cabell d’eixe color.
Rull
Rustit
Sanson
Taperot Era molt baixet.
Tripa, Tio
Varruga Tenia una gran berruga en la cara.
Vell, el
Xaparrí (Xaparrins)
Xaperut, el Anava caminant amb l’esquena encorbada.
Xato, el (Xato el de la Pallera) Tenia un nas molt menut.
La Pallera era una alqueria hui desapareguda.
Xiquilín Era molt menut.

2 Malnoms relacionats amb qualitats psicològiques
o anècdotes:
Asesino Una volta li va dir a un home amb el qual es va
enfadar «Un dia et mataré!».
Borratxeta Bevia molt.
Cabut (o But)
Canyamó Bevia molt.
Ens inclinem per pensar que Corvellicas no ve de corbella, sinó
del castellà corva, que designa la part de la cama oposada al genoll. Aquesta paraula figura com a malnom a Xest (http://lahistoriadechesteenimagenes.blogspot.com) i es troba ben viva a la comarca del Baix Segura, tal com ens informa Esmeralda Abellán, de
89 anys.
6
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Catxarro (a. v. 1932) Era molt hàbil per a fer màquines
i enginys.
Ca(p)txavo (Ca(p)txava) Tenia xavos però no els volia
deixar, i quan li’ls demanaven sempre deia: «No hi ha
cap xavo» (?).
Garrufo, el Era molt bruto i no saludava.
Granuja
Jaleoso, el Era tractant de ramat i li agradava passejar
amb un carret conduït per un poni i molt ben vestit,
presumint i jaleant-se.
Loco, el
Malo
Manitas
Matxacó
Mustio, el
Panxo Era molt presumit.
Parlaora, la
Patac Colp violent.
Pixona, la Llançava des de la seua finestra el pixum en
poals.
Ploró
Pum, les del Pertanyien, durant la guerra, al Partit Obrer
d’Unificació Marxista (POUM).
Renegat
Roja, la Era de pell molt roja.
Ruso, el (a. v. 1939) Tenia idees molt trencadores i estranyes.
Senyoret, el (Senyorica) Vestia d’una forma molt fina,
amb tratge i mocador blanc a la solapa, i tenia criada.
Tot ho saps Era un versaor molt experimentat.
Treballaor No pegava ni brot.
Tremendo, el
Trencamàquines
Xupla Mocs, els Eren molt menuts i quan tenien mocs,
els sorbien.

2.1 Casos d’interrelació entre qualitat psicològica
i física
Fem un apart amb els malnoms inspirats en personatges famosos com Xarlot, Massién (Massiel) i Popeye. En
tots tres casos, hi concorren qualitats físiques i psicològiques que no ens permeten de classificar-los clarament
ni en l’apartat 1 ni en el 2. Així, Xarlot podria ser un home
que s’assemblara al personatge (qualitat física) o, simplement, una persona maldestra (qualitat psicològica); Massiel podria ser algú que s’hi assemblara (qualitat física) o
bé una dona a qui li agradara cantar (qualitat psicològica), i pel que fa a Popeye, podríem pensar en una persona que tinguera un ull mig tancat (qualitat física), o sim-

plement que fumara en pipa. Un cas a part mereix el malnom Cucala, que designava un veí que apagava i encenia
els fanals, i que podria tindre relació (no sabem de quin
tipus) amb Pasqual Cucala, famós guerriller carlí.

3 Malnoms relacionats amb l’activitat professional:
Alfarero
Artista, l’ (Artista, l’) Era cantant.
Banc, el del
Barber, el
Bordaores, les
Buronero, el Tenia una fàbrica de burons de fusta.
Cabrero
Cairot, Tio Treballava en la fabricació de mobles.
Calderer
Camisera, la (a. v. 1918) Feia camises.
Carboner
Carrero, el Es dedicava a l’adobament dels carros fets
malbé.
Cebero, el Era llaurador i tenia cebes.
Chouer Feia jous per als animals.
Cueter
Dependiente
Espardenyer, l’ (Espardenyera; a. v. 1900) Tenia un comerç on venia espardenyes.
Esparto
Filero Relacionat amb la paraula fil.
Florero
Funerari
Fuster
Gallinero (Gallinera)
Gaona, Tio Era mariner. Sembla que Gaona és el cognom d’un mariner famós.
Gorreres, les (a. v. 1918) Feien gorres.
Guarda Era guarda de camp.
Guardaba Treballava de guardabarreres.
Herbasser
Litri
Llauraor (Llauraoret)
Lletera, la (a. v. 1900) Tenia una lleteria.
Matalafer Es dedicaven a fabricar i netejar matalassos.
Mestra, la (El de la Mestra; a.v. 1925) Exercia eixe ofici.
Municipala, la Era dona d’un guàrdia municipal.
Pastisser Eixe era el seu ofici.
Porquero, el Tenia una alqueria amb animals.
Pouero, el
Sabater del rincó, el Era sabater i tenia l’establiment en
una casa que feia cantó.
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Sardinera, la
Santero, el
Serenet, el (a.v. 1930) Feia les funcions de sereno al poble.
Sicarrera, la Treballava en la Tabacalera.
Sinero, les del Relacionat amb la paraula cine.
Soldado
Tartanero, el (a. v. 1900) Es dedicava a conduir tartanes.
Tinta, la (Tio de la tinta) Tenia una impremta.
Tintorero
Torero Aspirava a ser torero.
Traca
Tranviero, el (Tranviero de l’horta) Treballava en el tramvia.
Tren, la del
Velásques
Versaor, el Feia versos per a les cantadores de valencianes.
Vidrier

Seraví?
Xino
Xurro (Xurra, Xurret)

5 Malnoms associats amb algun objecte,
animal o vegetal
a) Associacions a objectes i productes:

Bollo (Bollet)
Bolsillo
Botifarra
Coc, les de El coc és un tipus de carbó.
Corral
Garita, Tio (a. v. 1900) Tenia el corral al costat de la garita de consums.
Pipa, Tio
Sopa
Sortija
Vale, les del
3.1 Casos d’interrelació entre qualitat psicològica
Veneno
i ofici
Vinagre
En uns pocs casos, tenim dubtes si el malnom es refereix Torrona
a un ofici o a una qualitat psicològica derivada o associ- Xorissero, el
ada a aquest. És el cas de els flares (ja que designava to- Xupete
ta una família, i la prova és que es desdoblava a la flara)
i de la juesa, ja que en aquesta època no hi havia quasi b) Associacions a animals:
dones que es dedicaren a aquest ofici, de mode que potser el malnom era degut a algun costum o anècdota. En Borreguero
ambdós casos podríem pensar també que alguna perso- Burrera
na exercia l’ofici referit pel malnom, de mode que aquest Caracol
va ser encomanat a tota la família. Un altre cas dubtós se- Colom
ria el de El Guerrillero, que podria venir d’una activitat re- Formigues
al (la guerra civil estava encara molt recent) o d’una per- Mona (Els Monos, els de Mona)
sonalitat especialment combativa i rebel.
Pardaleres
Peixa
4 Malnoms relacionats amb la procedència
Rateta, la
geogràfica:
Tollina
Xoto (Xota)
Alcoiana (a. v. 1910) Era natural d’Alcoi.
Campaneta La seua família provenia de Campanar.
c) Associacions a un vegetal o producte vegetal:
Francés (a. v. 1910)
Madriles, els Havien nascut a Madrid.
Anouer, l’ Tenia una tenda amb un pati interior on hi haManyo
via plantat un anouer (noguera).
Moro
Azafranera
Noia, la Un oncle de la família va fer el servei militar a Canyeta
Barcelona.
Ceba, Tio Tenia a l’entrada de casa un taulell de ceràmica
Paiportina, la Provenia de Paiporta.
on hi havia dibuixada una ceba, amb la paraula escrita.
Paterna Provenia de Paterna.
Clavella, la
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Figuero
Melones
Parreta
Poleo (1910)
Porro (Porra, Porret)
Soca
Uva, la
d) Associacions a un instrument de treball
Astral, l’ Remet a una deformació de destral.
Corbo
Corriola
Farol
Ferro
Garlopa
Palera, la Un familiar seu treballava en el forn i emprava una pala.
Perol, Tio (Perola)
Tampal, el (Tampala, la) Va associat a l’instrument musical timbal, per deformació tambal.
Varilla

6 Hipocorístics
Encara que no es tracta pròpiament de malnoms, podem relacionar-los amb el patrimoni onomàstic. Felipe
Cardona els inclou en el seu llistat; els hi transcrivim, per
tant, amb la finalitat de mantindre la integritat del corpus i a causa del valor lingüístic i cultural que se’n desprén. En distingim:
Derivacions de cognoms: Cape (de Capella), Carraua, la
(de Carrau), Durans, els (de Duran), Fortunya, la (de Fortuny), Galanes, les (de Galán).
Derivacions de noms de pila: Cristinos, els (de Cristina), Ineses, les (de Inés), Llúsio (de Llúcia?), Marianetes,
les (de Mariano).
Hipocorístics: Blayo (de Blai), Caye (de Cayetana), Geno (de Genoveva), Juanola?, Tano, tio (de Cayetano), Uayo,
tio (?).
Altres: Chulià, Ramiro, Rufina, Tia Cecília, Tia Lola, Timoteo.

7 Malnoms de classificació dubtosa
i de significat desconegut
En el calaix sobrer deixem uns trenta malnoms. En primer lloc, hi incloem uns quinze de significat lingüístic
clar, però que resulten impossibles de classificar, atés

que desconeixem la circumstància o anècdota que els
lligava als seus propietaris. Es tracta de casos com Cap
de bou, Coca (tia), Cua (tia), D’aigua (tio), Fil d’or, Furtamorts, Mata, Penya, Pereta, Picores (el de), Pilón, Pinxo
(tio), Piu dolç i Redolons.
En segon lloc, transcrivim uns pocs malnoms dels quals
ignorem per complet el significat i amb els quals sols podem elaborar hipòtesis poc validables. Naturalment, resten a l’espera d’algun investigador que siga capaç d’esbrinar el seu significat o origen. Són Busue, Catanda, Garral,
Mani (a.v. 1939), Menyo, Moroto, Patarra, Quilell, Quiues,
Saret, Tan tan, Xilo (a.v. 1850), Xiribito (1940) i Zapilón.7

Conclusions
Patraix, com a poble, ja no existeix. Des que la trama urbana de València va absorbir-lo, la seua identitat ha restat aigualida fins a esdevindre una part del tot indiferenciat del paisatge urbà. Per això, cartografiar els malnoms
d’un poble qualsevol significa parlar del passat i alhora
del present, mentre que parlar dels de Patraix significa
tractar de descriure un món ja desaparegut.
Eixa és possiblement la primera cosa que fa aquest treball antroponímic un tant diferent; la segona, sense dubte, és el fet de poder estudiar dos processos típics del segle xx, la urbanització i la castellanització, en el marc privilegiat d’un poble que va viure ambdós fenòmens en primera fila, a uns pocs metres de les muralles de la capital.
Les petjades en els malnoms n’han estat molt evidents
i n’hem deixat mostra a bastament en el nostre estudi.
Finalment, no voldria deixar de cridar l’atenció sobre algunes de les petites històries que amaguen aquests malnoms. Molts d’ells, incloent-hi la petita anècdota que els
dóna lloc, són com breus microrelats encantadors que
ens parlen dels costums i el caràcter dels patraixers de
fa mig segle. D’entre tots aquests un, Felip Cardona, va
encarregar-se, sense saber-ho, d’anar salvant un a un els
seus veïns, talment com ocorria en La llista de Schindler.
Apuntant breument cada malnom en la seua llibreteta, va
ajudar a salvar tot un món per a nosaltres i per a les generacions futures. Mai no li n’estarem prou agraïts.

Algunes idees, potser mal encaminades: Catanda podria ser una
mala transcripció de Cotanda (cognom), i Moroto de Maroto; Quilell
existeix com a cognom; Quiues podria ser hipocorístic de Francisquiues o Toniquiues; Saret també podria ser-ho, de Baltasaret; Patarra podria vindre de pata i Xiribito existeix al camp d’Elx com a sinònim de persona de ciutat, presumptuosa i poc inteŀigent.
7

NOMS 11 | 2019 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

21

Articles

Els noms dels centres
educatius de la província
de Lleida
Marta Gort Paniello

En aquest estudi s’analitzen els noms dels 305 centres Classificació
educatius de la província de Lleida dels quals trobem, pel
que fa a la distribució segons l’etapa educativa, 238 cen- Noms religiosos (56):
tres d’educació primària, 46 d’educació secundària i 22
1 Advocacions marianes (17): Mare de Déu de la Guaramb ambdues modalitats. Segons la naturalesa de gesdiola: la Sentiu de Sió; Mare de Déu de la Mercè: Sant
tió i finançament, els centres es poden subdividir en 26
Ramon; Mare de Déu de Montserrat (2): l’Albagés i
de concertats i 279 de públics. A més, donada la imporles Borges Blanques; Mare de Déu de Talló; Mare de
tància del sector rural en la província de Lleida, trobem 31
Déu del Carme – El Carme (3): Lleida, Mollerussa i
centres ZER (agrupacions d’escoles rurals). Vista aquesAlcoletge; Mare de Déu del Puig de Meià: Vilanova
ta varietat de centres educatius, es plantegen sis línies
de Meià; Mare de Déu del Socós: Agramunt; María
d’estudi:
Inmaculada: Tremp; Mater Salvatoris: Lleida; Santa
1 Quins tipus de noms reben les escoles i com es disMaria de Gardeny: Lleida; Valldeflors (Mare de Déu
tribueixen.
de Valldeflors): Tremp; El Roser (Mare de Déu del
2 Quines diferències existeixen entre els noms dels
Roser) (3): El Poal, Sudanell i Torre-serona.
centres públics i concertats.
2 Hagiònims (32): Claver (Sant Pere Claver): Lleida; Jo3 Quines diferències existeixen entre els noms dels
an XXIII (2): Les Borges Blanques i Lleida; Sant Barcentres de primària i secundària.
tomeu: Bellmunt d’Urgell; Sant Blai: Algerri; Sant Cli4 Quines particularitats s’observen en els noms dels
ment: Coll de Nargó; Sant Esteve: Alàs i Cerc; Sant
centres ZER.
Isidre (2): Gimenells i Montoliu de Lleida; Sant Jau5 Quines personalitats figuren en el nom dels cenme (2): la Granja d’Escarp i Lleida; Sant Joan: Betres educatius.
navent de Segrià; Sant Jordi (3): Puigverd de Llei6 Quina és la proporció del sexe femení en els noms
da, Oliana i Lleida; Sant Josep de Calassanç: Lleidels centres educatius.
da; Sant Martí: Naut Aran; Sant Miquel (2): MiralEn la primera secció del treball s’inclou el llistat de
camp i Peramola; Sant Roc (2): Barbens i Bossòst;
noms ordenats per tipologies: religió, toponímia, invenSant Salvador: Albatàrrec; Sant Sebastià: Ivars de
ció, botànica, indicació geogràfica o temporal, personaNoguera; Santa Anna: Lleida; Santa Maria: Castelló
litat i altres. En les categories més fructíferes ha estat
de Farfanya.
necessari establir subdivisions per tal de fer més precisa
2.1 Noms de sants que han estat fundadors: La
la categorització. A continuació, s’inclou una anàlisi dels
Salle (2): Mollerussa i la Seu d’Urgell; Lestonresultats obtinguts de la classificació dels noms que se
nac: Lleida; Vedruna (3): Balaguer, Bellpuig i
centra a desenvolupar les sis línies d’estudi exposades.
Tàrrega.
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Coŀegi Mirasan (Lleida)
(Foto: Amics de la foto
de Lleida)

3 Congregacions religioses (5): Escola pia (2): Balaguer i Tàrrega; FEDAC (Fundació Educativa Dominiques Anunciata del Pare Coll) (2): Guissona i Lleida; Maristes Montserrat1: Lleida.
4 Altres conceptes religiosos (3): Episcopal: Lleida; Sagrada Família: Lleida; Santa Creu: Anglesola.

Toponímia (145):
La toponímia és la branca de l’onomàstica que estudia
els noms de lloc, els quals he subdividit en tres categories: coronímia (topònims que designen territoris extensos), microtoponímia (topònims que fan referència a accidents geogràfics concrets) i noms de poblacions.
1 Coronímia (23): El Segrià: Lleida; la Noguera: Balaguer; Minyons d’Urgell: Fondarella; Països Catalans:
Lleida; Ribagorçana: el Pont de Suert; Canigó: Almacelles; La Segarra: Cervera; Lo Pla d’Urgell: Bellpuig;
Ribera del Sió: Agramunt; Terres de Ponent: Mollerussa; Terraferma: Lleida; Alt Pallars Sobirà: Llavorsí; Alt Segrià: Vilanova de Segrià; Alta Ribagorça: Vilaller; Baridà-Batllia: Montellà i Martinet; Garrigues
Altes: Juncosa; La Segarra: Ribera d’Ondara; Pallars
Jussà: Isona i Conca Dellà; PLAURCÉN2: el Poal; Po-

No s’inclou dins l’apartat d’advocacions marianes perquè, tot i
que sembla que li seria el corresponent (Verge de Montserrat), tothom coneix el centre per «Maristes». Per tant, el pes semàntic recau sobre el nom de la congregació i no sobre la Verge.
2
ZER formada per les escoles del Poal i Sidamon, situades al centre del Pla d’Urgell, d’aquí el seu acrònim, a partir de les primeres
síŀabes del mots Pla d’Urgell centre.
1
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nent: Lleida; Urgellet: la Seu d’Urgell; Escola de La
Vall de Boí: la Vall de Boí.
2 Microtoponímia (75): Arc d’Adà: Llardecans; Balàfia
(barri): Lleida; Bonavista (carrer): Bellcaire d’Urgell;
Camps Elisis (parc): Lleida; Carrassumada: Torres de
Segre; Casteth Leon: Es Bòrdes; Ciutat Jardí (barri):
Lleida; Colomina (jaciment arqueològic): Montgai;
Creu del Batlle: Lleida; Escola de Butsènit: Montgai;
Escola de les Pallargues: els Plans de Sió; Dos Rius
(indret on conflueixen el Segre i la Noguera Pallaresa): Camarasa; El Puig (carrer): Prullans; El Sitjar
(pou): Linyola; El Tallat: Sant Martí de Riucorb; El
Terrall (parc): Castellserà; El Vilot (muntanya): Lleida; Elaia (‘olivera’ en grec): la Granadella; Els Planells: Artesa de Segre; Espiga: Lleida; Garona: Vielha
e Mijaran; Jardí: Verdú; Joc de la Bola (carrer): Lleida;
La Bassa: Torregrossa; La Closa: Esterri d’Àneu; La
Creu (encreuament de camins): Torrefarrera; La Dula: Alcanó; La Mitjana (parc) (2): Lleida; La Valira: la
Seu d’Urgell; La Vall Fosca: la Torre de Cabdella; Les
Savines (turó): Cervera; Loseron (pont): Naut Aran;
Magraners (barri): Lleida; Maldanell: Maldà; Mare
de Déu de l’Horta (església): Ivars d’Urgell; Montalbà: Preixana; Mont-roig: Balaguer; Montsent de
Pallars: Rialp; Parc de l’Aigua: Lleida; Parc del Saladar: Alcarràs; Pardinyes (barri): Lleida; Pinyana (2):
Alfarràs i Lleida; Portella Blanca: Lles de Cerdanya;
Ridolaina (vall): Montellà i Martinet; Riu Segre: Lleida; Sant Bonifaci (ermita): Vinaixa; Sant Gil (església): Torà; Timorell: Castelldans; Vall Ondara: Ribera
d’Ondara; Vallmajor: Bovera; Almatà: Balaguer; Au23
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benç: Oliana; Castell dels Templers: Lleida; Els Planells: Artesa de Segre; Torre Queralt: Lleida; Guindàvols (partida): Lleida; La Caparrella (partida): Lleida; La Serra: Mollerussa; Ronda (avinguda): Lleida;
Torrevicens: Lleida; El Sió: Montgai; L’Eral: Sarroca
de Lleida; L’Horta de Lleida: Lleida; L’Oliver: Maials;
Montsec: les Avellanes i Santa Linya; Narieda: Organyà; Pedrera: l’Espluga Calba; Riu Corb: Belianes;
Riu Ondara: Tornabous; Riu Set: l’Albi; Serra Llarga:
Algerri; Vall de l’Aranyó: Castelldans.
3 Noms de poblacions (47): Aeso (nom preromà): Isona i Conca Dellà; Albirka (nom preromà): Arbeca;
Castell-Ciutat: La Seu d’Urgell; Escola d’Alins: Alins;
Escola d’Alfés: Alfés; Escola d’Almenar: Almenar; Escola de Ciutadilla: Ciutadilla; Escola de Guimerà: Guimerà; Escola de la Granadella: la Granadella; Escola de Les Ventoses: les Ventoses; Escola de Llavorsí:
Llavorsí; Escola de Massalcoreig: Massalcoreig; Escola de Ponts: Ponts; Escola de Preixens: Preixens;
Escola de Puigverd d’Agramunt: Puigverd d’Agramunt; Escola de Salàs de Pallars: Salàs de Pallars;
Escola de Sanaüja: Sanaüja; Escola de Sunyer: Sunyer; Escola de Tartareu: Tartareu; Escola de Tírvia:
Tírvia; Escola de Torrebesses: Torrebesses; Escola de
Tuixent: Tuixent; Escola de Vilanova de Segrià: Vilanova de Segrià; Escola del Soleràs: el Soleràs; Escola
d’Espluga de Serra: Espluga de Serra; Els Aubis: l’Albi; Escola La Ràpita: la Ràpita; La Roca: Sarroca; les
Avellanes: les Avellanes; Otogesa (nom romà): Maials; Sant Serni: Sant Serni; Torrelameu: Torrelameu;
Ciutat de Balaguer: Balaguer; Institut d’Almenar: Almenar; Institut d’Aran: Vielha e Mijaran; Institut d’Alcarràs: Alcarràs; Institut d’Alpicat: Alpicat; Institut
de Guissona: Guissona; Institut de La Pobla de Segur: la Pobla de Segur; Institut de Mollerussa IV: Mollerussa; Institut de Ponts: Ponts; Institut de Tremp:
Tremp; Institut El Pont de Suert: el Pont de Suert; Seròs: Seròs; Guicivervi3: Guimerà, Ciutadilla, Verdú i
Vilagrassa; La Coma: la Coma; Val d’Aran: Naut Aran.

Invenció (2):
Arabell: Lleida; Mirasan: Lleida.

Botànica (15):
Arrels: Els Alamús; El Timó: Sidamon; Els Tiŀers: Artesa
de Lleida; Espígol: Tornabous; L’Espígol (2): Juncosa i Os
Acrònim format per la primera síŀaba de les poblacions que
componen aquesta escola rural.

3

de Balaguer; La Rosella: Rosselló; L’Àlber: Albesa; Les Arrels: Mollerussa; l’Olivera: La Granadella; Ruda: Naut Aran;
Les Heures: Lleida; Argelaga: Vilanova de la Barca; El Jonc:
Camarasa; El Romaní: Montgai; Espernallac: Castellserà.

Indicacions geogràfiques o temporals (6):
Alba: Lleida; Marinada: Vilanova de Bellpuig; Mestral: Vilanova de la Barca; Sol ixent: Corbins; Sol naixent: Cubells;
Vent Serè: Vila-sana.

Altres (8):
Els Set Focs: Bellaguarda; El Cérvol: Cervià de les Garrigues; Els Minairons: Vall de Cardós; Els Raiers: la Pobla
de Segur; L’Estel (2): Castellnou de Seana i Sant Guim de
Freixenet; Pràctiques I: Lleida; Pràctiques II: Lleida.

Personalitats (73):
En aquesta secció s’inclouen els noms dels centres educatius dedicats a persones concretes, les quals s’han classificat segons la seva professió. En general, les personalitats són de la localitat.
1 Polítics (5): Àngel Serafí Casanovas: Ponts; Antoni
Bergós: Lleida; Joan Ros i Porta: Menàrguens; Macià-Companys: Agramunt; Ramon Estadella i Torradeflot: Guissona.
2 Metges (2): Doctor Serés: Alpicat; Vidal i Abad: Vilaller.
3 Professors (18): Alejandro Casona: Les; Andreu Farran: Àger; Antònia Simó Arnó: Almacelles; Alfred Potrony: Térmens; Rosa Campà: Montferrer i Castellbò;
Francesc Arenes: Golmés; Francesc Feliu i Vegués:
Aitona; Inocencio Pardos: Gimenells; Jaume Miret:
Soses; Joaquim Palacín: Bellvís; Josep Mañé i Gavaldà: Lleida; Manuel Ortiz i Castelló: Juneda; Maria Rúbies: Lleida; Mestre Ignasi Peraire: Mollerussa; Pere Sarret4: Montellà i Martinet; Pere Teixiné:
Belianes; Ramon Farrerons: Bell-lloc d’Urgell; Teresa Bergadà: Alguaire.
4 Literats i lingüistes (15): Alfons Costafreda: Tàrrega; Àngel Guimerà (2): Balaguer i Tàrrega; Cervantes: Lleida; Jacint Verdaguer: Tàrrega; Joan Maragall:
Lleida; Joan Solà: Torrefarrera; Josep Vallverdú: les
Borges Blanques; Magí Morera i Galícia: Lleida; Manuel de Pedrolo: Tàrrega; Maria Mercè Marçal: Tàrrega; Màrius Torres: Lleida; Pompeu Fabra: Molle-

Fundà el centre amb els diners que va guanyar en un premi de
loteria però no exercí de professor.

4
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russa; Salvador Espriu: Vallfogona de Balaguer; Samuel Gili i Gaya: Lleida.
Científics (3): Antoni Torroja: Cervera; Joan Oró: Lleida; Morelló: Esterri d’Àneu.
Humanistes (11): Enric Farreny: Lleida; Federic Godàs: Lleida; Francesco Tonucci: Lleida; Jaume Balmes: Cervera; Josep Lladonosa: Lleida; Miret i Sans:
Organyà; Mossèn Albert Vives: la Seu d’Urgell; Mossèn Josep Arques: Cervera; Ramon Faus i Esteve:
Guissona; Ramon Perelló: Vilagrassa; Valeri Serra:
Bellpuig.
Artistes (2): Joan Brudieu: la Seu d’Urgell; Leandre
Cristòfol: Os de Balaguer.
Eclesiàstics (5): Abat Ruera: Puiggròs; Miquel Baró Daban: Seròs; Mossèn Ramon Muntanyola: els
Omells de Na Gaia; Mossèn Ton Clavé: Vila-sana.
Personatges històrics (13): Arnau Berenguer: el Palau d’Anglesola; Arnau Mir: Ribera d’Urgellet; Blanca de Villalonga: la Portella; Comtes de Torregrossa:
Alcarràs; Ermengol IV: Bellcaire d’Urgell; Gaspar de
Portolà: Balaguer; Guillem Isarn: la Fuliola; Hug Roger III: Sort; Manuel de Montsuar: Lleida; Pau Claris:
la Seu d’Urgell; Porcel de Cervera: l’Espluga Calba;
Príncep de Viana: Lleida; Ramon Gombal: Penelles.

tiva per a una família no creient o musulmana. En canvi,
l’ús de termes relacionats amb la geografia són lliures de
pes ideològic. De la mateixa manera que la toponímia és
una categoria sense connotacions ideològiques, també
cal remarcar que ho són la botànica, les indicacions geogràfiques o temporals, les invencions i els centres inscrits en la categoria altres. Així doncs, l’extensa productivitat dels topònims com a noms de centres educatius
pot ser deguda a la seva naturalesa descriptiva i neutralitat ideològica.

Escoles ZER

Les ZER (Zona Escolar Rural) són una agrupació d’escoles rurals que tenen l’objectiu d’afavorir el treball coŀaboratiu entre diferents centres d’educació primària per
9
optimitzar recursos. Les escoles rurals es troben en localitats de pocs habitants i tenen una taxa d’alumnes
molt reduïda (menys de deu alumnes i un únic professor
en tot el centre). Per aquest motiu, aquests centres solen comptar amb una o dues aules on els alumnes s’agrupen o bé per cicles o bé treballen tots juntament al mateix espai. Les escoles rurals que s’agrupen en les diferents ZER comparteixen el mateix projecte educatiu, fet
que els permet compensar l’aïllament dels mestres i potenciar
la socialització dels alumnes. Dels 31 centres ZER,
Anàlisi de les dades
25 tenen un nom relacionat amb la toponímia (80,6 %),
Distribució dels noms
5 amb la botànica (16,1 %) i 1 amb indicacions geogràfiLa tipologia que resulta més productiva amb diferència ques o temporals. Atès l’immens pes que la geografia té
és la toponímia: un 47 % dels centres tenen el nom ins- en aquestes escoles, l’element natural queda reflectit en
crit en aquesta categoria. A continuació, predominen de el nom de les escoles a través d’aquestes tres categories.
manera força equitativa els noms dedicats a personalitats (24 %) i a la religió (18 %). Finalment, les categories
menys productives són: botànica (5 %), altres (3 %), indicacions geogràfiques o temporals (2 %) i invenció (1 %).
La preferència per l’ús de topònims possiblement es deu
al seu caràcter objectiu i d’identificació ja que permet
als ciutadans fer-se una idea més o menys aproximada Diferències segons la naturalesa de gestió
d’on es troba el centre en relació a la població, comarca
i finançament dels centres
o país. Per exemple, l’Institut Ronda de Lleida està situat a l’avinguda d’aquesta ciutat que porta el mateix nom, Hi ha 305 centres en total: 26 de concertats i 279 de púmentre que l’escola El Segrià, també de Lleida, es troba blics. Això suposa que un 8,5 % dels centres educatius
dins d’aquesta comarca.
són concertats i un 91,5 % públics. La gran majoria dels
Els topònims uneixen el centre a una realitat geogrà- centres concertats es troben a la capital de la província,
fica i, per tant, són lliures de càrrega subjectiva o fins i a la ciutat de Lleida. Una de les hipòtesis inicials d’aquest
tot ideològica. Per exemple, si una escola porta el nom treball era comprovar la suposició que els centres concerd’un president català republicà, aquest nom pot resultar tats tenen un percentatge més elevat de noms religiosos,
«ofensiu» per als partidaris de l’oposició o, si una escola fet que resulta ser cert: 22 dels 26 dels centres concerporta el nom d’un sant catòlic, pot resultar menys atrac- tats tenen nom religiós, això suposa un 84,6 %. La proNOMS 11 | 2019 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177
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porció de nom religiós és molt més baixa en els centres
públics: 30 dels 279 centres públics tenen un nom religiós, xifra que representa un 10,4 %. Tots els centres concertats de la llista tenen la religió com a punt important
en el seu projecte educatiu i, per tant, és lògic que en el
nom s’hi reflecteixin els valors religiosos que l’escola pretén transmetre als seus alumnes. Cal apuntar que alguns
centres concertats han modificat el seu nom darrerament
per amagar la intencionalitat religiosa. Aquest és el cas
del FEDAC: ja no es coneix com Les Dominiques i darrere les sigles queda camuflat el nom de la congregació religiosa. De fet, 4 dels 26 centres utilitzen un nom no religiós potser per la mateixa voluntat d’atreure un públic
més ampli independentment de la seva afinitat religiosa.
a. Centres concertats

guna diferència onomàstica representativa en els centres
públics segons si aquests eren de primària o secundària.
En aquest apartat, per tant, només es tindran en compte 279 centres públics: 234 d’educació primària i 45 de secundària, sense incloure els centres religiosos ja que gairebé tots uneixen les dues etapes educatives.
Els centres de primària utilitzen una varietat més àmplia de noms, mentre que els noms dels centres de secundària s’inclouen o bé a la categoria de personalitats o bé
a la de topònims. L’escassa varietat en els noms d’institut
demostra una major serietat que els centres d’educació
primària: en l’etapa de secundària l’educació pren un caire més formal i menys divertit. Així doncs, els noms dels
instituts adopten únicament dues funcions: descriptiva
o modèlica. D’una banda, els topònims són termes purament descriptius o associatius que serveixen per situar el centre ja sigui a nivell municipal (fent referència al
parc que tenen a la vora o al nom del barri o partida on
es troben) o a nivell comarcal. D’altra banda, les persones dels noms dels centres són figures rellevants i modèliques a nivell cultural (o fins i tot històric) que esdevenen models de referència i representen els fruits d’una
educació ben aprofitada.

b. Centres públics
a. Centres públics de secundària

b. Centres públics de primària

Diferències segons l’etapa educativa
Hi ha 238 centres d’educació primària, 46 d’educació secundària i 22 que comprenen les dues modalitats. En el
darrer grup trobem bàsicament centres concertats, amb
una única excepció: l’Institut Escola Torre Queralt que va
néixer com un projecte innovador que pretén reunir en
un mateix espai els alumnes de primària i secundària. És
lògic que hi hagin molts menys centres de secundària:
als instituts les classes solen ser més nombroses que a
les escoles i hi sol haver el doble de línies, per tant, tenen una capacitat major. A més, hi ha molts pobles o zones rurals que disposen d’escola però no d’institut i els
estudiants necessiten desplaçar-se a la ciutat més propera per cursar els estudis de secundària. La quarta línia
de recerca que em plantejava era analitzar si hi havia al-

Personalitats que apareixen al nom dels centres
educatius
Abans de saber quines professions destaquen en els noms
dels centres educatius, calia estudiar la relació de les personalitats amb la seva localitat. Els resultats mostren que
65 de les 75 personalitats són locals (86,6 %), 6 no locals
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(8 %) i 4 relacionades amb la localitat (5,3 %). La majoria de personalitats a les quals es dedica el nom d’un centre educatiu són antics professors de la mateixa escola
o institut (un 24 % dels casos). La segona professió més
freqüent són els literats i els lingüistes (amb un 20 %). De
fet, solen ser figures representatives del seu territori, i sovint se’ls associa amb la seva ciutat o poble natal. Els escriptors esdevenen referents culturals per exceŀència i, a
banda d’aparèixer als noms dels centres educatius, també és freqüent que s’organitzin concursos o altres esdeveniments literaris sota el seu nom.
De la mateixa manera, els humanistes (que representen
un 14,6 % dels casos) també són figures estretament lligades amb la cultura del territori i sovint defensors d’una
reforma educativa. Ja que la seva tasca està tan intrínsecament lligada amb l’educació, és lògic que se’ls dediquin força centres educatius. Per contra, altres professions com artistes, científics i metges queden menys vinculades amb el treball de les aules escolars i, per aquest
motiu, no són tan freqüents en els seus noms. Ara bé,
sovint es posa el nom de personalitats vinculades a les
tres darreres professions quan es tracta de ciutadans locals com a acte d’homenatge. A més, aquestes personalitats que han passat a la història per la seva feina, descobriments o obres de valor artístic o literari representen l’assoliment d’una bona formació educativa, l’esforç
i talent. En definitiva, són el model exemplar que els estudiants haurien de seguir.
Els personatges històrics (en els quals s’inclouen les
personalitats anteriors al segle xviii) també tenen una
representació considerable, per damunt dels humanistes
(amb un 17,3 %), precisament per ser part de la història
de la localitat. Pel que fa als polítics, cal apuntar que les
persones incloses en aquesta categoria no se’ls ha donat
el nom únicament per la seva tasca política, sinó que sovint aquesta anava fortament vinculada a la defensa del
patrimoni artístic i cultural.

b. Segons la relació amb la localitat

Representació del sexe femení
La presència de les dones en els noms dels centres educatius és molt inferior a la dels homes. L’únic apartat en
què predominen és el de les advocacions Marianes, amb
14 centres, perquè com bé indica el nom, no hi ha lloc per
a la masculinitat. Com és obvi que el 100 % de les Verges
són dones, ja no s’ha calculat el percentatge de la representació femenina en aquest apartat. Així doncs, l’anàlisi de l’aparició del sexe femení es centra en l’hagiografia
i en les personalitats.

a. Segons la professió

En el primer cas, trobem un 81 % d’hagiònims masculins i un 19 % de femenins. En el segon cas, el de les personalitats, la disparitat entre sexes és encara més evident:
un 82 % de personalitats masculines i un 8 % de femenines. Això s’entén si tenim en compte que, per raons socioeconòmiques, fins al segle xx les dones no són benvingudes al mercat laboral, i la seva feina quedava reduNOMS 11 | 2019 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177
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ïa a l’espai domèstic. Per aquest motiu, era pràcticament
impossible que les dones destaquessin en cap àmbit professional que els permetés passar a la història. Quatre
de les cinc dones que figuren als noms dels centres educatius són posteriors al segle xx quan, per tant, ja s’havia produït l’emancipació de la dona i podien desenvolupar la seva pròpia carrera professional: Antònia Simó Arnó, Maria Rúbies, Teresa Bergadà i Maria Mercè Marçal.
Finalment, trobem Blanca de Villalonga que fou una priora del convent de les abadesses i aconseguí la jurisdicció de la Portella. Blanca s’inscriu dins les personalitats
històriques ja que visqué durant el segle xiv i és una excepció enmig el monopoli masculí del poder. Cal fer notar, però, que era una persona vinculada a la religió, i va
ser gràcies al recolzament de la institució eclesiàstica que
va poder obrir-se camí.
Cada vegada és més gran la necessitat de reivindicar les
figures femenines i això és precisament el que ha portat
als alumnes de l’Institut Joan Boscà de Barcelona a demanar un canvi de nom del centre educatiu. El curs vinent els instituts Joan Boscà i Ausiàs March es podrien
fusionar sota el nom de Maria Mercè Marçal, tal i com
s’indica en la noticia del dia 15 de gener del 2019 publicada a VilaWeb:
Els alumnes han impulsat aquesta campanya per la vinculació de la poetessa amb l’institut, on va ser professora, i també per reivindicar-ne la figura com a activista
del moviment feminista, la defensa de la llengua i la cultura catalana durant el franquisme i la seva vàlua com a
poetessa, tal com expliquen en el manifest que acompanya la recollida de signatures. Així mateix, proposen el
nom de Maria Mercè Marçal en comptes de ‘Institut dels
poetes’ perquè creuen que cal posar noms de dones als
equipaments.
Segons la guia de centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona, dels 71 centres educatius de titularitat pública on s’imparteix educació secundària obligatòria, 43 centres porten noms de personalitats: 40 d’home
(93 %) i 3 de dona (7 %), xifra que encaixa perfectament
dins els resultats obtinguts pel que fa als centres educatius de la província de Lleida.

sonalitats i la religió. Molts centres recorren a topònims
ja que permeten evadir referències ideològiques i són de
major neutralitat. Els noms amb referències religioses
són molt més comuns en els centres concertats que ens
els públics, ja que en els primers la religió forma part del
projecte educatiu. Els centres de secundària, per oposició
als de primària, tenen noms més seriosos que subratllen
el caràcter més formal dels estudis de l’ESO i batxillerat.
La influència que l’espai geogràfic té sobre els centres
ZER queda reflectida en el nom d’aquestes escoles que
referència a l’element natural, ja sigui a partir de la toponímia, botànica o d’indicacions geogràfiques o temporals.
Pel que als noms de centres educatius dedicats a alguna
personalitat, la majoria d’aquestes corresponen a exprofessors del centre, seguides per literats i humanistes que
vetllaren per afavorir la cultura i l’ensenyament. Finalment,
cal comentar que l’aparició de noms de dona és molt inferior als d’home, fet que és més exagerat en l’apartat de
personalitats, però igualment notable al d’hagiografia.
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Conclusió
Hem pogut observar que la tipologia de noms dels centres educatius és força variada. Dins la pluralitat de tipus
de noms es pot establir una clara sistematització i divisió temàtica on en destaquen, sens dubte, tres àmbits:
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La Casa Gran de Fortià
Pol Meseguer Bell

Al poble de Fortià, situat al bell mig de la plana empordanesa, hi ha un gran casal del segle xvii. Si el visitant s’atura davant de la casa, situada a l’antic camí ral, alguns dels
seus elements evoquen: el nom d’un personatge, Pere Ignasi Ferrer; un escut heràldic, el dels Ferrer de Fortià; i
una data, el 1628. Però el rètol indicatiu de la Generalitat
hi recull una altra designació: «casa anomenada de la reina Sibiŀa». Tot un seguit de trets que fan desconfiar de la
denominació oficial i de les teories vagues de la suposada propietat dels Fortià del casal en època baixmedieval.
Un cop analitzada documentació de diversos fons documentals de caràcter reial, comtal, judicial, municipal, parroquial, notarial i, fins i tot, familiar, com veurem tot seguit, es confirma que la denominació tradicional de l’immoble dels segles xvii al xx ha estat la de Casa Gran. Un
nom gens estrany i ben estès al llarg de la nostra geografia. Fins a disset cases catalogades a tot Catalunya tenen
aquest nom, dues a la comarca: la Casa Gran de Castelló i la Casa Gran de Portbou. Fins i tot, al veïnat de Fortianell, situat al terme de Fortià, el mas més gran que hi
havia abans de la construcció de la Granja Escola (1855),
era anomenat la Casa Gran de Fortianell.
Una desgraciada història familiar va provocar que el
gran casal deixés de ser a la segona meitat del segle xvii
la primera residència de la família que, tot i això, hi va habitar intermitentment fins al segle xix. La manca de descendència del cognom Ferrer, per la mort de Pere Ignasi Ferrer i tots els seus fills barons durant la Guerra dels
Segadors, va comportar que les propietats passessin a
mans dels descendents de l’única filla viva que, com era
lògic, portarien el cognom dels seus pares: Vivet, Còdol

i més endavant Casades de Còdol. Ara bé, una cosa tenien clara tots els descendents, la denominació d’una de
les moltes propietats de la família a Fortià, la Casa Gran.
L’adjectiu gran, que en un primer moment comparteix
protagonisme amb el de principal, ràpidament va agafar força per descriure el casal fortianenc construït sobre dos vells hospicis dels Ferrer, l’equivalent al que coneixem ara per cases.
Així mateix, els canvis de propietats ocorreguts al segle xx també són una bona explicació de l’oblit progressiu del nom de la casa. Qualsevol persona gran del poble
recorda qui era la família Casades de Còdol, descendent
directa dels Ferrer de Fortià, que va rebre quasi intactes
un seguit de propietats formades abans de la Guerra dels
Segadors pel constructor de la casa. Van ser els grans hisendats de Fortià des del mateix segle xvii fins a la meitat del segle xx, que van tenir el control de gran part del
mercat de la terra i de les grans cases de la població.

La Casa Gran als documents
El nom de la casa no va sorgir del no res, sinó perquè era
la casa més gran de totes les que la família tenia a Fortià: la Martina, la Frigola, el Molí (el desaparegut molí del
mas d’en Dorra) o la Borrassana, entre d’altres. I així era
coneguda també pels veïns i les autoritats municipals i
parroquials. Uns quants exemples extrets de les fonts
ens apropen a aquesta realitat toponímica.
En els diferents capbreus del monestir de Sant Pere de
Roda, senyor del lloc, es recollien les rendes que havien de
cobrar els seus batlles de sac, i els propietaris de la casa
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Fortià (Foto: Ajuntament de Fortià)

posteriors a 1640 la descriuen com a «Tota aquella casa
en que feya son domicili lo magnífich Pere Ignaci Ferrer,
cavaller donsell de dit lloch de Fortià, que antiguament
eran dos hospicis y buy se anomena la Casa Gran de Vivet que és lo cap mas de la mia heretat». Aquesta capbrevació, realitzada per Francisco de Còdol de Vivet l’any
1825, és la darrera capbrevació feta al monestir per part
d’un membre de la família abans de l’extinció del cenobi benedictí. Anteriorment a la construcció de la casa el
1628 capbrevaven «dues cases contiguas ab altres cases».
És per exemple el cas de Bernat Ferrer el 1501 i anteriorment, en una data indeterminada, la seva muller Caterina. O l’establiment el 1427 a un altre avantpassat, anomenat també Bernat Ferrer, de la terra on actualment hi
ha l’aparcament de la casa; o l’establiment el 1388 de la
terra que hi havia on hi ha els coberts de davant de la casa, a un altre Bernat Ferrer. En tots aquests casos la propietat és identificada com un doble casal.
Poc després de la mort el 1651 de Francisca Ferrer, muller de Pere Ignasi, en l’inventari dels seus béns es taxava la «Casa Gran en què habitava en lo lloch de Fortià»
amb un valor de 8.000 lliures, la qual havia quedat molt
malmesa després de la Guerra dels Segadors. També la
neta, Sabina Ferrer, parlava del seu avi com «lo qual edificà la Casa Gran de Farrer de Fortià», les obres de construcció de la qual ascendiren, segons ella, a 6.000 lliures.

D’aquesta època, a tall d’anècdota per l’afer que ens ocupa en aquest article, hi ha l’inventari de la distribució de
la casa el 1641 i tots els béns que hi havia, així com dels
béns que la família tenia a l’església parroquial, una veritable joia per conèixer la realitat de la casa i del temple en aquella data. Més endavant, el 1709 en un inventari dels béns de Carles de Vivet es recull «tota aquella
casa gran dita la Casa Gran de Ferrer, situada en Fortià».
A finals del segle xvii i inici del xviii els mossens de Fortià van recollir, també, en els llibres sagramentals la denominació de Casa Gran. El 1698 es va anotar que Joan
Calça, àlies el Llarch, pagès del lloc de Fortià, «lo qual morí en la Casa Gran de domna Maria Vives i Vivet». El 1711
feia testament Francesc Vaquer, un jove Sastre de Vilallonga de Ter resident a Fortià. Temia morir de malaltia
i va fer testament «en lo llit y en la sala de la Casa Gran
de Forthià, que se diu de Ferrer, que vuy és de Don Francisco Vivet, als vint y dos de mars de mil set sents y once». Set anys després, el 1718 el mossèn anotava el bateig d’Anton Cosme, fill de Maria i de Cosme Clara, «majordom habitant en la Casa Gran de Ferrer de dit lloch».
Fins i tot en una consueta de la parròquia d’inicis del segle xix es relata l’itinerari de la processó del dia del Roser,
la qual passa per davant de la casa de l’hisendat: «se ix
de la Iglésia dret al Delma y després a la plassa y per sota la casa de Noguer dret a la Creu del camí real, y se gi-
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La Casa Gran de Fortià (Foto: Albert Sarola)

rant camí real a mont devant la casa Gran fins a encontrar lo camí de Sant Cels y prenent esta carretera per davant lo mas Aravall se torna a la plassa y allí se canta un
billancico si hi és la cobla […]».
La tradició del nom de la casa segueix reflectit en la documentació al llarg del segle xix i xx. El 1850 en una relació de cases de Fortià realitzada per l’Ajuntament, en la
qual classificava les propietats de l’1 al 7, hi ha consignada
la Casa Gran de Còdol, així com la Casa Gran de Fortianell
i la casa del Marquès de Capmany (totes tres de primera
classe). A la segona classe s’hi troben la casa de Pere Pla
(coneguda com a cal Marquès), la Borrassana, la Martina i la Bahí. Així mateix, entre 1901 i 1906 la Contribució
Territorial Urbana de Fortià recull el nom de sis cases en
lloc del nom i cognoms dels seus propietaris, com passava a la resta de finques: Casa Gran, Martina, Borrassana;
Frigola i d’en Dorra; així com la d’en Noguer de Segueró.
De la mateixa manera, el 1941 Carlos Casades de Còdol,
hereu de Dolors de Còdol Tomàs, va declarar a la Contribució Urbana «la casa del manso Casa Gran».

Cultural d’Interès Nacional al terme de Fortià, tot i la presència d’un edifici únic al país com la Granja Escola, que
mai ha estat declarada com a tal. La seva declaració s’engloba en la publicació del BOE del 5 de maig de 1949, que
recollia el Decret de 22 d’abril, que declarava béns d’interès nacional a «todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina». Un cop aprovat, la Dirección General de Bellas Artes havia de redactar un inventari de tots els béns que hi estaven inclosos. Finalment,
el 1967 l’arqueòleg provincial Miquel Oliva Prat va iniciar un seguit d’articles-inventari a la Revista de Girona que
descrivien tots aquests béns de les comarques gironines
titulats Inventario de los Castillos, Fortalezas, Recintos amurallados, Torres de defensa i Casas Fuertes de la Provincia de
Gerona. El treball va ser iniciat l’any 1966 a petició de la
presidència de la Diputació i el mateix Oliva advertia que
«el presente inventario no tiene todavía un caràcter definitivo, y es lógico que adolecerá de inexactitudes para
ciertos edificios». En el cas de Fortià només esmenta la
«Casa donde nació la reina Sibiŀa de Fortiá, última esposa
del rey Pedro III, actualmente edificio renacentista», sense cap tipus de referència que ho recolzés. Finalment, al
El canvi de nom
catàleg del ministeri consignen que la casa va acabar esUn cop recollits un bon nombre de referències documen- sent catalogada el 8 de novembre de 1988.
tals sobre el nom popular del casal, se n’ha de destacar
Una de les curiositats és que actualment el catàleg de
la importància. La Casa Gran és l’únic edifici declarat Bé patrimoni arquitectònic de la Generalitat recull que la Ca-
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sa Gran, per ells descrita com a Casa de la Reina Sibiŀa,
té com a altre nom la Borrassana. Un error dels editors
del catàleg, atès que la Borrassana és la casa situada a
la plaça de Catalunya, 12. Fins i tot, la mateixa Borrassana apareix separadament a les Normes Subsidiàries de
Fortià en una fitxa annexa diferenciada de l’IPCE de l’Arxiu Històric d’Urbanisme, Arquitectura i Disseny del COAC. Un error que s’ha anat copiant i no s’ha corregit mai.
En el mateix catàleg de la Generalitat se cita com a bibliografia el llibre L’Arquitectura Medieval de l’Empordà, el
qual no cita cap font per a la descripció de la casa com
a Casa de la Reina Sibiŀa, ni tan sols fonts orals. L’única referència parla de l’aiguat de 1421, que va provocar
grans destrosses al poble. Així mateix, segons Rafel Rosillo (2012), les dades arqueològiques obtingudes de les
excavacions a la casa «no permeten parlar de la Casa de
la Reina Sibiŀa com a tal. Creiem, però, que part de l’alçat de les façanes nord i oest podrien ser anteriors a la
principal pel fet d’estar formades mitjançant una paret
de tàpia d’un gruix considerable…». Estructures antigues,
segons les fonts documentals dels capbreus del monestir
de Sant Pere de Roda, pertanyents als dos hospicis propietat dels Ferrer i aprofitats per fer l’actual casa de 1628.
Fins a la segona meitat del segle xx, el nom «casa anomenada de la Reina Sibiŀa» no era utilitzat ni conegut,
atès que a banda de la denominació Casa Gran, aquesta
era coneguda també al segle xx com a can Còdol o can
Bac, que era l’antic cognom de la família Busquets, que
l’habitava en masoveria. L’extensió de la llegenda sobre
la casa ve marcada per la popularitat de la figura de Sibiŀa de Fortià a partir de l’obra Batalla de reines, de Serafí Pitarra, en la qual la reina era una de les protagonistes.
A partir d’aleshores, són nombrosos els articles i publicacions dedicats a la figura de la reina, de la qual mai se
n’ha documentat l’origen ni la propietat d’una casa que,
recordem, a l’època eren dos hospicis lluny de la força
de Fortià, unes edificacions i un lloc poc probables per a
una família distingida.
Però, sobretot, cal tenir en compte el paper que va desenvolupar a partir de la dècada de 1950 el polític i advocat fortianenc Andreu Brugués en la difusió del nom inventat de la casa. Brugués, des de la posició privilegiada dels alts càrrecs que ocupà a la política cultural de la
Diputació de Barcelona i a entitats com l’Ateneu Barcelonès i l’Institut d’Estudis Empordanesos, va promoure
estudis, obres de teatre i actes; però mai va documentar la titularitat de la casa, ni l’origen de la reina. Ell mateix va fer difusió a través de conferències en base a estudis que havia encarregat, de la figura de la reina i de

la seva teoria sobre la denominació de la casa, especialment a partir dels anys seixanta —moment de l’inventari d’Oliva Prat, que recollia el nom de casa de la reina
Sibiŀa. Una manera de fer més propera a la historiografia del segle xix, basada en un relat noveŀat de reines i
prínceps, que de la recerca històrica contemporània i de
la realitat històrica del poble de Fortià i la seva evolució
històrica a l’ombra del monestir de Sant Pere de Roda en
base a fonts documentades.
Per acabar, tornem a la façana de l’immoble, on hi ha
una inscripció, situada sobre la porta de l’entrada de la
casa, que potser és una bona cloenda per a aquest article i que reprodueix el fragment d’un psalm: «nvmqvam
vidi ivstvm derelictvm», que significa «Mai he vist just
desemparat». I que en el psalm original del que va ser extret continua amb la frase «ni la seva descendència pidolar». Aquest article no intenta pidolar per una denominació, però sí demostrar que el nom tradicional del casal
és el de Casa Gran, foragitat a la segona meitat del segle xx per un relat allunyat de la realitat. Tant de bo en
un futur proper el rètol indicatiu de la casa reflecteixi el
seu nom real i la història de l’immoble per ser fidels al
seu passat i present.

Bibliografia
Oliva, M. 1967. «Inventario de los Castillos, Fortalezas,
Recintos amurallados, Torres de defensa y Casas
Fuertes de la Provincia de Gerona». Revista de Gerona
40: 34.
Badia, J. 1985. L’Arquitectura Medieval de l’Empordà.
Girona: Diputació de Girona.
Rosillo, R. 2012. «Resultats de l’excavació arqueològica
a la casa de la reina Sibiŀa (Fortià, Alt Empordà)».
Onzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de
Girona, 409–416.

Arxius consultats
Arxiu Patrimonial de la Família Travy
Arxiu Patrimonial de la Família del Pozo
Arxiu Municipal de Fortià
Arxiu de la Corona d’Aragó
Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries
Arxiu Ducal de Medinaceli (Comtat d’Empúries)
Arxiu Nacional de Catalunya
Arxiu Històric de Girona
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
Arxiu Diocesà de Girona.

NOMS 11 | 2019 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

32

Articles

Cognoms patronímics
castellans acabats en -ez
Ignasi M. Muntaner

Cap als anys 70 vaig començar a fer, no per interès lingüístic sinó de coŀeccionista, una llista de cognoms castellans acabats en el sufix -ez. L’any 1995 Josep M. Albaigès i Olivart va publicar un llibre de misceŀània onomàstica que tenia per títol Enciclopedia de los nombres propios
(i per subtítol El origen y significado de todos los nombres,
sus diminutivos, sus derivados y sus anècdotas; Barcelona:
Planeta), del qual s’han fet almenys dues reimpressions
(1996 i 1998), i un dels apartats del llibre estava dedicat
als cognoms acabats en -ez.
L’any 2002, vaig coincidir amb Josep M. Albaigès a Menorca, en el 28è coŀoqui de la Societat d’Onomàstica i
vàrem estar parlant de la llista que ell havia publicat. Li
vaig dir que jo també en tenia una i que la hi enviaria, perquè segurament li seria de més utilitat a ell que a mi. Això era el mes de març, i el mes de maig li vaig enviar els
251 noms que havia recollit. Uns dies després em va contestar agraint-m’ho, em deia que la majoria dels noms
que jo li enviava ja els tenia i que em feia arribar una llista amb 109 noms més. Em va dir que una part d’aquests
109 noms era seva però que una altra part els havia rebut d’una persona el nom de la qual lamento no haver
conservat.
En els disset anys transcorreguts des d’aleshores, he
trobat 78 noms més, però cada vegada és més difícil trobar noms nous. Ha arribat un punt en què cada vegada
que em sembla haver-ne trobat un, comprovo, en consultar la llista, que ja el tenia anotat. Amb tota seguretat,
la llista de 420 que presento no és completa però creix a
un ritme tan lent que és possible que passin potser anys

sense que es pugui ampliar. Tristament, Josep M. Albaigès va morir el 18 de març de 2014 sense haver fet servir, que jo sàpiga, la seva llista de cognoms en -ez. Penso
que ha arribat el moment de publicar, ne pereat, la meva
llista que en gran part és seva. Pot servir per a homenatjar la seva memòria.
A diverses cultures europees és costum que els fills portin com a cognom el nom del pare amb algun afegit, paraula o sufix, que indiqui filiació. Per exemple, per citar
només els sufixos presents en patrònims, -son en anglès
(Johnson), -sen en llengües escandinaves (Christensen),
-ni en italià (Berlusconi), -ic, -ich i -ov -ova en llengües eslaves (Ivanovich, Romanova), -escu en romanès (Alexandrescu), -opoulos i -ides en grec (Antonopoulos, Konstantinides), i en turc -oglu (Kürtoglu).
A la península ibèrica s’usen com a terminacions indicatives de filiació, el sufix -ez en castellà (Martínez) i el sufix -es en portuguès (Soares). Sembla que aquestes terminacions vénen del basc, on el sufix -ez té valor possessiu. Cal recordar que el basc va influir molt en el castellà
en el moment de la seva formació. Així, per exemple, és
per influència del basc que el castellà suprimeix, en moltes paraules, la f inicial de la paraula llatina original (filium > hijo). De fet l’ús de patronímics en -ez ja era comú
a Navarra en els segles viii i ix. El fill del rei navarrès Íñigo (Ènnec) Aritza (824–852) era conegut com Garcia Íñiguez (852–870). I aquest costum va passar a Castella, on
es pot considerar ja plenament consolidat en els segles
xi i xii. Segons una altra teoria el sufix -ez ve de la terminació genitiva llatina -is.
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En català no ha existit el costum que hi ha en altres
llengües, de formar patrònims afegint determinades terminacions al nom del pare. Els cognoms catalans que sí
que ho fan són d’origen castellà. Quan s’introdueixen en
el català cognoms castellans amb el sufix -ez canvien la
terminació -ez en -is (Jiménez > Eiximenis, Gómez > Gomis, López > Llopis, Sánchez > Sanxis).
Els cognoms castellans acabat en -ez de la llista que
presento a continuació, tenen una tipologia variadíssima.
Hi ha cognoms ben coneguts, que podem considera típics, com Martínez (<Martín), Pérez (<Pe[d]ro), González
(<Gonzalo), Álvarez (<Álvaro). Hi ha altres cognoms, formats també sobre noms de fonts, que són poc corrents,
com Daniélez (<Daniel), Bertólez (<Bartolo[me]), Gerárdez (<Gerardo), Jáimez (<Jaime). Altres, amb noms compostos, Alvargonzález (<Alvaro Gonzalo), Gilpérez (<Gil
Pe[d]ro, Rodrigálvarez (<Rodrigo Álvaro). Noms amb diminutius, Dominínguez (<Dominingo), Antonínez (Antonino),

Antolínez (<Antolín). Fets sobre noms possiblement geogràfics, Córdovez (<Córdoba), Tórmez (<Tormes), Henárez
(<Henares). És freqüent que presentin gran quantitat de
variants gràfiques, Bohórquez / Bojórquez, Facúndez /
Fagúndez / Faúndez / Fecúndez, Martiánez / Martiáñez,
Adánez / Andánez, Aráguez / Arágüez / Aránguez, Benítez / Benéitez. Alguns noms són falsos compostos de -ez,
com Chávez, que és el mot portugues chaves ‘claus’, en
el qual s’ha canviat la s per una z, o que és dubtós que siguin compostos de -ez, com Chez, Dez, Írez. Hi ha noms
en els quals és difícil, o fins i tot impossible, identificar la
paraula de què procedeixen, com Almálvez, Alpírez, Esplénez, Güémez, Izárbez, Múez, Sóñez, Sóuguez. Acabaré dient que al final de la llista de noms, diguem-ne autèntics,
hi ha 17 noms inventats, normalment amb intenció còmica, per escriptors i guionistes d’historietes dibuixades.
Dono, doncs, a continuació la llista que he recollit de
cognoms acabats en -ez:

Abárquez
Acenárez
Acúñez
Adáldez
Adánez
Agúdez
Agúndez
Aláez
Albaráñez
Alférez
Almálvez
Alpírez
Álvarez
Alvargonzález
Álvez
Amández
Ámez
Amórez
Andánez
Andrez
Ansúrez
Antolínez
Antonínez
Antúnez
Apilánez
Aquilández
Aráez
Aráguez

Daniélez
Défez
Dérbez
Devásquez
Dévez
Dez
Diáguez
Diéguez
Díez
Domínguez
Dominínguez
Drópez
Dúmez
Durández
Durántez
Dúriez
Enríquez
Éguez
Émpez
Erádez
Erésnez
Erúztez
Escámez
Escánez
Esclápez
Espiérrez
Espélez
Espílez

Arágüez
Arández
Aránguez
Arnáez
Arquianzónez
Arráez
Atánez
Ávilez
Aznárez
Báez
Baílez
Báinez
Báñez
Barbárez
Bárez
Bárnez
Bárquez
Basáñez
Belárdez
Bélmez
Benáldez
Benéitez
Benítez
Bérchez
Bérgez
Bermúdez
Bernáldez
Bernández

Bernárdez
Bertólez
Biéitez
Blánquez
Blásquez
Blázquez
Bohórquez
Bojórquez
Brazález
Brímez
Bríñez
Cábez
Cabréllez
Cálvez
Campíñez
Camúñez
Caráquez
Cávez
Célez
Chánez
Chárlez
Chávez
Chez
Cíez
Córdovez
Cortez
Cortínez
Dáñez
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Esplénez
Estébanez
Estébez
Estéllez
Estévanez
Estévez
Facúndez
Fagúndez
Faúndez
Fecúndez
Félez
Felípez
Férez
Fernández
Ferráez
Ferrández
Fiérrez
Fínez
Flórez
Fontánez
Fréitez
Fúnez
Galdámez
Galiñánez
Galíndez
Gálmez
Gálvez
Gámez

Gamíndez
Gáñez
Garcilópez
Garrández
Gásquez
Gavilánez
Gáyez
Gázquez
Gegúndez
Gélez
Gelmírez
Gémez
Gerárdez
Gérez
Gílez
Gilpérez
Giménez
Giráldez
Glávez
Godínez
Gomárez
Gomérez
Gómez
Gonsálvez
Gonzálbez
González
Gonzálvez
Gosálvez
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Articles
Gozález
Gozálvez
Gudínez
Guédez
Güémez
Guitiérrez
Gunsálvez
Guréndez
Gurméndez
Gurúndez
Gutiérrez
Gútiez
Hartasánchez
Henárez
Henríquez
Hernáez
Hernández
Hernangómez
Hernansáez
Herráez
Hérrez
Humérez
Ibáñez
Idáñez
Idáquez
Idiáquez
Indiáquez
Inguánez
Inúñez
Ivárez
Izárbez
Íñiguez
Írez
Jáimez
Jáñez
Jémez
Jérez
Jiménez
Juánez
Juárez
Júdez
Júlvez
Laínez
Lampérez
Landínez
Lardíez
Laúndez
Laynez
Lemoniez

Lendínez
Lérez
Liáñez
Linárez
Líndez
Llánez
Lóbez
Lopessáez
López
Luciánez
Lumbiérez
Lupiáñez
Lupiárez
Lúquez
Lúquiez
Mahíquez
Máiquez
Maldárez
Málquez
Malvárez
Mánez
Máñez
Manríquez
Máquez
Márez
Mariánez
Marínez
Márquez
Marquínez
Martiánez
Martiáñez
Martínez
Máynez
Meléndez
Meléndrez
Mélez
Melgárez
Membríbez
Membrívez
Menárguez
Menárquez
Ménchez
Méndez
Menédez
Menéndez
Mezquínez
Migueláez
Miguelánez
Migueláñez

Miguélez
Míguez
Mínguez
Miquélez
Molínez
Mondélez
Monsálvez
Montálvez
Montánchez
Montánez
Montáñez
Montávez
Móntez
Morález
Múez
Narváez
Narvález
Núez
Núñez
Ñiguez
Ordóñez
Ortínez
Orzáez
Otáñez
Ozáez
Páez
Págez
Páquez
Pardínez
Párraguez
Pávez
Pédrez
Peláez
Perálvarez
Perálvez
Pereñíguez
Perepérez
Perezpérez
Pérez
Periáñez
Peribáñez
Periñíguez
Pertínez
Pertíñez
Piriáñez
Póbez
Pomárez
Pómez
Pótez

Pozáldez
Quílez
Quiñónez
Ráez
Raimúndez
Ramírez
Rampérez
Ráudez
Recúlez
Regález
Regúlez
Reimóndez
Reimúndez
Remartínez
Remírez
Reséndez
Revésez
Réyez
Ríchez
Rísquez
Rodrigálvarez
Rodrigálvez
Rodrigáñez
Rodríguez
Romérez
Romuáldez
Rubiález
Rubiánez
Rúdez
Ruipérez
Ruisánchez
Rupérez
Sáenz
Sáez
Sánchez
Sáñez
Santiáguez
Santibáñez
Sáyez
Segúndez
Sóñez
Sóugez
Suáñez
Suárez
Tabárez
Tavárez
Téllez
Terrádez
Tévez

NOMS 11 | 2019 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

Tez
Thórez
Tíez
Tólmez
Tórmez
Trágüez
Tresánchez
Trévelez
Trévez
Tróchez
Túbez
Túnez
Túñez
Túrnez
Unquílez
Úrbez
Uréndez
Urquídez
Valádez
Valdemingómez
Váldez
Valldepérez
Valouez
Váquez
Várez
Vásconez
Vásquez
Vázquez
Véguez
Velásquez
Velázquez
Velézquez
Vélez
Vérdez
Vérgez
Vérguez
Verlíndez
Vertíez
Vez
Vídez
Viéitez
Vílchez
Villabáñez
Villafáñez
Villangómez
Víudez
Vívez
Walderez
Xexúndez

Ximénez
Yágüez
Yánez
Yáñez
Ydáñez
Ýñiguez
Zurráquez

Trets
de còmics
i textos
literaris
Arriérez
Berluscónez
Casíldez
Chapapótez
Chúmez
Fulánez
Gíldez
Jamónez
Mengánez
Pélmez
Pepítez
Pepórrez
Puchólez
Tintínez
Treméndez
Vetústez
Zutánez
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Invitació
a coŀaborar
amb Noms
La revista Noms és el canal de comunicació dels socis i sòcies
de la Societat d’Onomàstica, pel qual circularan materials
onomàstics del seu interès. Per aconseguir que la revista
sigui una eina d’informació, difusió i participació bona i
útil ens calen coŀaboradors. Els socis són els creadors i els
receptors dels continguts, amplis i diversos, que inclouen la
teoria, la metodologia o el treball de camp en onomàstica
o que provenen del resultat dels seus estudis, de les seves
investigacions o dels seus coneixements. Són materials que,
en forma d’article, posen a disposició dels lectors. Igualment,
cal que hi hagi socis que redactin ressenyes, crítiques o
notes de les publicacions onomàstiques (llibres o articles);
socis que proporcionin les novetats bibliogràfiques, escrits o
informacions (notícies, polèmiques o textos apareguts en la
premsa) sobre activitats onomàstiques (congressos, jornades,
cursos, conferències, presentacions de llibres, debats o
exposicions), tesis, treballs acadèmics, treballs de recerca de
batxillerat, documents d’arxiu o imatges amb valor onomàstic.
El nostre desig és publicar i difondre els continguts que
abracin tants aspectes relacionats amb l’onomàstica i amb les
ciències que li donen cobertura com sigui possible. És per això
que fem una crida a la participació. Ens podeu fer arribar les
vostres coŀaboracions i propostes a revista@onomastica.cat.
Qualsevol contribució serà benvinguda.

Noms és una revista de divulgació de la Societat d’Onomàstica.
ISSN 2385-5177 DL B 26184-2014
Equip de redacció Santi Arbós, Òscar Bagur, Jesús Bernat, Ventura
Castellvell i Albert Turull
Coordinadors Ventura Castellvell i Albert Turull
Disseny i producció Quadratí
Envieu les vostres aportacions a revista@onomastica.cat.
Amb el suport de

Fotografia: l’Albufera de València (la Ribera
Baixa), d’Òscar Bagur.
Envieu les vostres fotografies per a la
portada de Noms a revista@onomastica.cat.
Han de tenir 31 cm d’alçària per 22 cm
d’amplada, com a mínim, i 200 punts de
resolució.

