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Presentació
Emili Casanova
President de la Societat d’Onomàstica

En l’assemblea del 23 de febrer d’en-
guany vaig ser elegit president de la 
Societat d’Onomàstica per al trien-
ni 2019–2021, honor que dec a Joan 
Tort, el darrer president, que per ra-
ons estatutàries ja no hi podia conti-
nuar, qui em va convéncer per a pre-
sentar-m’hi a pesar de la meua nega-
tiva inicial per dos raons: perquè cre-
ia que el nou president havia d’eixir 
del grup cohesionat i unit que havia 
aconseguit reviscolar la SdO; perquè 
quan fa 25 anys podia haver substitu-
ït Albert Manent com a president vaig 
decidir que hi coŀaboraria tant com 
poguera amb Andreu Romà o amb 
Marta Gonzàlez, però que el presi-
dent havia de viure a Catalunya, seu 
de la SdO. Gràcies a totes les sòcies i 
socis per la confiança, que espere tor-
nar-vos amb una Societat amb més 
presència territorial i amb més socis.

Naturalment, la SdO seguirà treba-
llant tant com ara gràcies a l’entusias-
me i esforç impagable del seu secre-
tari Eugeni Perea i de la seua directi-
va formada pels consocis següents: 
Òscar Bagur, Mar Batlle, Jesús Bernat, 
Fèlix Bruguera, Jordi Càceres, Ventura 
Castellvell, Pere Navarro, Joan Peytaví, 
Joan Anton Rabella, Assumpció Rehu-
es, Enric Ribes, Joan Tort i Sílvia Veà, 
tot seguint les línies i objectius tra-
çats ja a partir del Congrés Interna-
cional de Ciències Onomàstiques de 
l’ICOS, celebrat l’any 2011 a Barcelo-
na, amb l’ajuda de les institu cions cí-
viques, polítiques i cartogràfiques, lo-

cals, comarcals i autonòmiques, del 
nostre territori lingüístic, encapçala-
des per l’IEC i l’AVL, els organismes 
competents en la recuperació, es-
tudi i normalització de la nostra to-
ponímia i de la nostra onomàstica.

La primera cosa que hem de fer en 
esta etapa és intentar que els jóvens 
tornen a interessar-se per una discipli-
na transversal que pot servir qualsevol 
altra ciència i alhora beneficiar-se’n de 
les aportacions d’estes matèries, no 
sols de la filologia, història o geogra-
fia sinó també la biologia, la zoologia, 
la psicologia i d’altres. Tornar a iŀusi-
onar la joventut en l’onomàstica i in-
tentar amb el seu esforç omplir tots 
els buits toponímics que encara tenim.

La segona cosa ha de ser escome-
tre tasques de coordinació entre tots 
els estudiosos i institucions a fi de mi-
llorar i completar els coneixements ci-
entífics aplegats pels nostres prede-
cessors. Així, una vegada recollit tot el 
material toponímic viu en els nostres 
pobles i comptant amb una bona car-
tografia, hem d’acarar-lo a una docu-
mentació històrica cada vegada més 
rica i intentar completar l’Onomasti-
con Cataloniae: sabem que una perso-
na com Coromines és irrepetible, però 
guiats pels seus materials i pels seus 
ensenyaments, hem d’usar-lo com a 
esqueneta per a arredonir algunes 
de les seues etimologies, completar 
la seua documentació i vehicular algu-
nes de les seues idees, amb la coŀabo-
ració de la Fundació Pere Coromines.

La tercera cosa és sistematitzar en 
un corpus únic tots els malnoms i re-
noms dels nostres pobles, seguint el 
camí iniciat pel nostre fundador En-
ric Moreu-Rey, estudiar-los i esbrinar 
el seu origen i motivació amb la idea 
triple de saber els principis de la mal-
nominació en la nostra llengua, el lè-
xic emmascarat i les tendències lin-
güístiques i servir de font toponímica 
amb la seguretat que una bona part 
dels nostres topònims recents dels 
segles XVIII–XIX procedixen de mal-
noms.

La quarta redactar un diccionari de 
cognoms dels nostres territoris, de 
l’origen que siga —aragonesos, oc-
citans, italians, francesos…— docu-
mentats abans de la primera guerra 
mundial, continuant la tasca de Fran-
cesc de B. Moll i el PATROM, suplint 
la tasca de Coromines que no va po-
der fer el volum de llinatges catalans 
com pretenia.

La quinta cosa deuria ser coŀabo-
rar amb les acadèmies i universitats 
o incitar-los a participar en l’Onomas-
ticon Hispanicum, completant un al-
tre projecte de Coromines. I també 
relacionar-se més amb els estudiosos 
de l’onomàstica romànica, de la qual 
tant en podem aprendre.

L’onomàstica és una ciència engres-
cadora de futur que amb la suma de 
tots aconseguirem que siga un orgull 
acadèmic i cívic, segur que les soluci-
ons i descobriments d’una zona ser-
viran per a donar a llum a les altres.
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Notícies
D’ací: onomàstica catalana

Lucas i Sofía els noms més 
freqüents entre els nounats 
valencians
> https://www.diarilaveu.com/lucas-
i-sofia-noms-mes-frequents-nounats-
valencians

José, María i Vicente: els noms més 
habituals dels valencians
> https://www.diarilaveu.com/jose-
maria-i-vicente-els-noms-mes-habituals-
dels-valencians

El Govern aprova l’actualització del 
Nomenclàtor oficial de toponímia de 
Catalunya
> http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/
noticia/El-Govern-aprova-lactualitzacio-
del-Nomenclator-oficial-de-toponimia-de-
Catalunya

L’app que identifica els rètols 
«que no compleixen amb la 
normalització» recull més de 120 
incidències
> https://www.diarilaveu.com/app-
identificar-retols-no-compleixen-
normalitzacio-recull-mes-120-incidencies

Sobre les Jornades d’estudis 
d’Almassora, dedicades a la 
toponímia
> https://blocs.mesvilaweb.cat/Josep_
Uso/?p=272550

El Voló o Le Boulou? Article en xarxa 
de Joan-Lluís Lluís
> https://www.vilaweb.cat/noticies/el-
volo-le-boulou-opinio-joan-lluis-lluis/

«Noms de varietats de raïm» 
> https://mengem.ara.cat/el_celler/
varietats-catalanes-que-preservem-
climatica_0_2279172217.html?_

ga=2.170204066.365289223.1564427052-
1956996569.1537953335

El TSJ avala la denominació 
exclusiva en català per a València
> https://www.vilaweb.cat/noticies/el-
tsj-avala-la-denominacio-exclusiva-en-
catala-per-a-valencia/

Un mapa cada dia: la Catalunya 
Vella té molts sants
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
un-mapa-cada-dia-la-catalunya-vella-te-
molts-sants/

Canvis de noms de carrers a Palma
> https://www.ultimahora.es/noticias/
palma/2019/09/30/1109839/pacte-
prepara-bateria-nombres-nuevos-para-
calles-palma-origen-franquista.html

Noms de nadó per a pares 
indecisos
> https://interactius.ara.cat/noms-nen-
nena-catalans-2019

Els noms més freqüents dels 
carrers de Catalunya
> https://www.ara.cat/
suplements/diumenge/NOMSDELS-
CARRERS_0_2337366254.html

Lingüistes pel carrer ben al nord
> https://imatgies.blogspot.
com/2019/06/linguistes-pel-carrer-ben-
al-nord.html

Antroponímia matriarcal
> https://imatgies.blogspot.
com/2019/06/antroponimia-matriarcal-
qui-regalare-un.html

Retolacions curioses
> https://imatgies.blogspot.
com/2019/07/retols-curiosos-3-els-bars.
html

Criteris en la retolació de carrers
> https://imatgies.blogspot.
com/2019/08/criteris-la-retolacio-
toponimica-1.html

El Raval / la Raval
> https://imatgies.blogspot.
com/2019/08/el-raval-la-raval-sarraval.
html

Sobre traducció de noms de 
persones i animals
> http://optimot.blog.gencat.
cat/2019/10/22/fitxes-sobre-traduccio-
de-noms-de-persones-i-animals/

Un poble del Pallars dona nom a un 
nou cotxe
> https://www.ccma.cat/324/tavascan-
el-poble-del-pallars-sobira-que-donara-
nom-a-un-vehicle-electric-de-seat/
noticia/2945030/

Toponímia i aiguats, el vell avís
> https://sarramostre.wordpress.
com/2019/10/30/toponimia-i-aiguats-el-
vell-avis/

Doble activitat sobre onomàstica 
del Ple pel Català al Camp de 
Tarragona
> http://llengua.gencat.cat/st_
tarragona#onomastica_2019

«Talassonímia i altres topònims 
de Palamós», premi de treball de 
recerca
> http://www.bell-lloc.org/ca/noticies/
en-raimon-pons-guanya-un-premi-de-
treballs-de-recerca-0

«Els meus 100 topònims gironins», 
premi Fil.Cat UB 2019 
> https://www.ub.edu/web/ub/ca/
menu_eines/noticies/2019/05/027.html

https://www.diarilaveu.com/lucas-i-sofia-noms-mes-frequents-nounats-valencians
https://www.diarilaveu.com/lucas-i-sofia-noms-mes-frequents-nounats-valencians
https://www.diarilaveu.com/lucas-i-sofia-noms-mes-frequents-nounats-valencians
https://www.diarilaveu.com/jose-maria-i-vicente-els-noms-mes-habituals-dels-valencians
https://www.diarilaveu.com/jose-maria-i-vicente-els-noms-mes-habituals-dels-valencians
https://www.diarilaveu.com/jose-maria-i-vicente-els-noms-mes-habituals-dels-valencians
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/El-Govern-aprova-lactualitzacio-del-Nomenclator-oficial-de-toponimia-de-Catalunya
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/El-Govern-aprova-lactualitzacio-del-Nomenclator-oficial-de-toponimia-de-Catalunya
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/El-Govern-aprova-lactualitzacio-del-Nomenclator-oficial-de-toponimia-de-Catalunya
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/El-Govern-aprova-lactualitzacio-del-Nomenclator-oficial-de-toponimia-de-Catalunya
https://www.diarilaveu.com/app-identificar-retols-no-compleixen-normalitzacio-recull-mes-120-incidencies
https://www.diarilaveu.com/app-identificar-retols-no-compleixen-normalitzacio-recull-mes-120-incidencies
https://www.diarilaveu.com/app-identificar-retols-no-compleixen-normalitzacio-recull-mes-120-incidencies
https://blocs.mesvilaweb.cat/Josep_Uso/?p=272550
https://blocs.mesvilaweb.cat/Josep_Uso/?p=272550
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-volo-le-boulou-opinio-joan-lluis-lluis/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-volo-le-boulou-opinio-joan-lluis-lluis/
https://mengem.ara.cat/el_celler/varietats-catalanes-que-preservem-climatica_0_2279172217.html?_ga=2.170204066.365289223.1564427052-1956996569.1537953335
https://mengem.ara.cat/el_celler/varietats-catalanes-que-preservem-climatica_0_2279172217.html?_ga=2.170204066.365289223.1564427052-1956996569.1537953335
https://mengem.ara.cat/el_celler/varietats-catalanes-que-preservem-climatica_0_2279172217.html?_ga=2.170204066.365289223.1564427052-1956996569.1537953335
https://mengem.ara.cat/el_celler/varietats-catalanes-que-preservem-climatica_0_2279172217.html?_ga=2.170204066.365289223.1564427052-1956996569.1537953335
https://mengem.ara.cat/el_celler/varietats-catalanes-que-preservem-climatica_0_2279172217.html?_ga=2.170204066.365289223.1564427052-1956996569.1537953335
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-tsj-avala-la-denominacio-exclusiva-en-catala-per-a-valencia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-tsj-avala-la-denominacio-exclusiva-en-catala-per-a-valencia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-tsj-avala-la-denominacio-exclusiva-en-catala-per-a-valencia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-mapa-cada-dia-la-catalunya-vella-te-molts-sants/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-mapa-cada-dia-la-catalunya-vella-te-molts-sants/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-mapa-cada-dia-la-catalunya-vella-te-molts-sants/
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2019/09/30/1109839/pacte-prepara-bateria-nombres-nuevos-para-calles-palma-origen-franquista.html
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2019/09/30/1109839/pacte-prepara-bateria-nombres-nuevos-para-calles-palma-origen-franquista.html
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2019/09/30/1109839/pacte-prepara-bateria-nombres-nuevos-para-calles-palma-origen-franquista.html
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2019/09/30/1109839/pacte-prepara-bateria-nombres-nuevos-para-calles-palma-origen-franquista.html
https://interactius.ara.cat/noms-nen-nena-catalans-2019
https://interactius.ara.cat/noms-nen-nena-catalans-2019
https://www.ara.cat/suplements/diumenge/NOMSDELS-CARRERS_0_2337366254.html
https://www.ara.cat/suplements/diumenge/NOMSDELS-CARRERS_0_2337366254.html
https://www.ara.cat/suplements/diumenge/NOMSDELS-CARRERS_0_2337366254.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/06/linguistes-pel-carrer-ben-al-nord.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/06/linguistes-pel-carrer-ben-al-nord.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/06/linguistes-pel-carrer-ben-al-nord.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/06/antroponimia-matriarcal-qui-regalare-un.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/06/antroponimia-matriarcal-qui-regalare-un.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/06/antroponimia-matriarcal-qui-regalare-un.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/07/retols-curiosos-3-els-bars.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/07/retols-curiosos-3-els-bars.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/07/retols-curiosos-3-els-bars.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/08/criteris-la-retolacio-toponimica-1.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/08/criteris-la-retolacio-toponimica-1.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/08/criteris-la-retolacio-toponimica-1.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/08/el-raval-la-raval-sarraval.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/08/el-raval-la-raval-sarraval.html
https://imatgies.blogspot.com/2019/08/el-raval-la-raval-sarraval.html
http://optimot.blog.gencat.cat/2019/10/22/fitxes-sobre-traduccio-de-noms-de-persones-i-animals/
http://optimot.blog.gencat.cat/2019/10/22/fitxes-sobre-traduccio-de-noms-de-persones-i-animals/
http://optimot.blog.gencat.cat/2019/10/22/fitxes-sobre-traduccio-de-noms-de-persones-i-animals/
https://www.ccma.cat/324/tavascan-el-poble-del-pallars-sobira-que-donara-nom-a-un-vehicle-electric-de-seat/noticia/2945030/
https://www.ccma.cat/324/tavascan-el-poble-del-pallars-sobira-que-donara-nom-a-un-vehicle-electric-de-seat/noticia/2945030/
https://www.ccma.cat/324/tavascan-el-poble-del-pallars-sobira-que-donara-nom-a-un-vehicle-electric-de-seat/noticia/2945030/
https://www.ccma.cat/324/tavascan-el-poble-del-pallars-sobira-que-donara-nom-a-un-vehicle-electric-de-seat/noticia/2945030/
https://sarramostre.wordpress.com/2019/10/30/toponimia-i-aiguats-el-vell-avis/
https://sarramostre.wordpress.com/2019/10/30/toponimia-i-aiguats-el-vell-avis/
https://sarramostre.wordpress.com/2019/10/30/toponimia-i-aiguats-el-vell-avis/
http://llengua.gencat.cat/st_tarragona#onomastica_2019
http://llengua.gencat.cat/st_tarragona#onomastica_2019
http://www.bell-lloc.org/ca/noticies/en-raimon-pons-guanya-un-premi-de-treballs-de-recerca-0
http://www.bell-lloc.org/ca/noticies/en-raimon-pons-guanya-un-premi-de-treballs-de-recerca-0
http://www.bell-lloc.org/ca/noticies/en-raimon-pons-guanya-un-premi-de-treballs-de-recerca-0
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/05/027.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/05/027.html


NOMS 12 | 2019 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 3

Notícies

De la vora: onomàstica 
peninsular

«La conseyeria d’educación nun 
cumple cola toponimia oficial» 
(Astúries)
> https://www.infoasturies.com/
as/2019/08/27/la-conseyeria-
deducacion-nun-cumple-cola-toponimia-
oficial/

Enquestes toponímiques al Pirineu 
aragonès
> https://arainfo.org/un-estudio-
profundizara-sobre-el-conocimiento-de-
su-toponimia-popular-y-tradicional-de-
monte-perdido/

«Modelos para crear un naming de 
marca: Nombre toponímico»
> https://franciscotorreblanca.es/
naming-de-marca-toponimico/

De més enllà: l’onomàstica  
pel món

Un mapa cada dia: Quan els noms 
volen dir coses diferents
> https://www.vilaweb.cat/noticies/un-
mapa-cada-dia-quan-els-noms-volen-dir-
coses-diferents/

Macedònia es dirà Macedònia del 
Nord
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
macedonia-es-dira-macedonia-del-nord-
despres-dun-acord-historic-amb-grecia/

Toponímia i educació ambiental 
(Veneçuela)
> https://marialionzalamadre.blogspot.
com/2019/05/la-toponimia-como-
elemento-educativo.html

Toponímia friülana
> https://podcasts.apple.com/es/
podcast/aa-30-10-2019-toponims-
oronims-idronims-ermanno-dentesano/id
1343253012?i=1000455484822&l=ca

Publicacions i presentacions

Presentació del llibre La llengua del 
Penedès: del vocabulari i la toponímia 
al folklore i la literatura
> https://llengua.gencat.cat/ca/
detalls/noticia/Presentacio-del-llibre-La-
llengua-del-Penedes-del-vocabulari-i-la-
toponimia-al-folklore-i-la-literatura-

Presentació del llibre Onomàstica 
de l’antic terme de la Mussara de 
Ramon Amigó
> https://www.onomastica.cat/
presentacio-onomastica-de-lantic-terme-
de-la-mussara-ramon-amigo/

Congressos, jornades  
i conferències

Origen i història dels cognoms de 
l’Aldea
> https://laldea.cat/agenda/09-2019/
conferencia-la-scrua-origen-i-historia-
dels-cognoms-de-laldea

Les ponències de «Toponímia.  
III Jornades d’estudis d’Almassora» 
a la TVAlmassora
Presentació de les Jornades:
> https://www.youtube.com/
watch?v=qAZmIABwgZc
Ponència de Vicenç Rosselló Verger:
> https://www.youtube.com/
watch?v=945XZoZMp_Q
Ponència de Maite Mollà:
> https://www.youtube.com/
watch?v=xphPcrsTCeo
Ponència de Cèsar Mateu:
> https://www.youtube.com/
watch?v=nCVWprMm_5M
Ponències de Jesús Bernat i Ferran 
Guardiola:
> https://www.youtube.com/
watch?v=Ta_Zq4PrqBk
Volta toponímica per Almassora:
> https://www.youtube.com/
watch?v=5pfxInC5zPc

Sobre les Jornades de Toponímia a 
Almassora
> https://imatgies.blogspot.
com/2019/09/toponimia-patrimoni-i-
territori-iii.html

Conferència sobre la nova 
toponímia urbana d’Almassora
> https://www.tertuliadelportal.
es/2019/10/tertulia-la-nova-toponimia-
urbana.html

Dins les 16es trobades culturals 
pirinenques: La toponymie de la côte 
nord-catalane, de les Seques del Racó 
jusqu’à la Punta de l’Ocell (Cervera), 
Joan Lluís Valls, professor i fotògraf
> https://www.elperiodic.ad/opinio/
article/74880/els-pirineus-maritims

XIXe Colloque d’Onomastique de la 
Société Française d’Onomastique 
(Tours, 10–20 de juny de 2020).
> https://www.sfo-onomastique.fr/
articles.php?lng=fr&pg=392&mnuid=30
&tconfig=0

Jornada d’onomàstica a la 
Universitat de Barcelona, el 28 de 
novembre de 2019
> https://e-onomastics.blogspot.
com/2019/11/jornada-donomastica-la-
universitat-de.html

Retolació dels camins tradicionals
> https://imatgies.blogspot.
com/2019/10/jornada-sobre-els-camins-
tradicionals.html

Tesi doctoral

La consòcia Rosa Maria Anglès 
Nicolàs ha llegit la seva tesi 
doctoral, «Onomàstica de l’Espluga 
Calba», dirigida per José Enrique 
Gargallo, el dia 20 de desembre 
de 2019 a la Sala de Graus de la 
Facultat de Filologia i Comunicació 
de la Universitat de Barcelona.
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Marta Álvarez Pérez, Bembrive. Vi-
go: Universidade de Vigo, 2019, 413 p.

Ramon Amigó i Anglès, Onomàsti-
ca de l’antic terme de la Mussara. Bar-
celona: Institut d’Estudis Catalans, 
2019, 210 p., 3 mapes. 
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Pierre-Henri Billy i Sébastien Na-
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sonne en France. Guide bibliographi-
que. París: CTHS-Archives Nationa-
les, 2019, 776 p. Sumari: 
> http://cths.fr/_files/ed/
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Dessales, Yves Dessales et al., 
Audenge raconté par ses rues et lieux 
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gique d’Arcachon et du pays de Buch, 
2019, 130 p. 
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dara, 2019, 160 p. 
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Leonesa, 2019, 160 p. 
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ria. Marbella: Algorfa, 2019, 132 p. 
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2019, 518 p. 

Yves Lavalade, 20.000 lieux sous la 
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de Lapleau (Corrèze). Trenhac: L’Es-
perluette, 2019. 

Yves Lavalade, Les Noms de lieux des 
Pays d’Ussel et d’Eygurande (Corrèze). 
Trenhac: L’Esperluette, 2019, 190 p. 
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nito Alonso, Topónimos y apellidos 
españoles de origen ibérico o pre-lati-
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lube, 2019, 230 p.

Gorka Mayor López, Plentziako to-
ponimia / Toponimia de Plentzia. Ed. 
autor, 2019, 477 p.

Joaquim Mundet Creus i Xavier Ni-
ell Ciurana, El Termenal. Toponímia 
dels veïnats de Cassà de la Selva. Ajun-
tament de Cassà de la Selva, 2019, 
240 p.

Gerardo Muñoz Lorente, Apellidos 
alicantinos. Sant Vicent del Raspeig: 
Servicios Editoriales Generales Cos-
ta Blanca, 2018.

Nomenclàtor dera Val d’Aran. Barce-
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Cataluna / Institut d’Estudis Arane-
si – Acadèmia Aranesa dera Lengua 
Occitana, 2019, 49 mapes, 19 pàgi-
nes d’índex toponímic. 

Jacques Rene, Chalonnes. Histoire 
des rues & des ecarts. Chalonnes-sur-
Loire: ed. autor, 2019, 256 p.

Stefan Ruhstaller, «Toponimia». 
Capítol 6 de Manual de lingüística es-
pañola. Edició d’Emilio Ridruejo. Ber-
lín: De Gruyter, 2019, 698 p.

Xosé Manuel Sánchez Rei, O falar 
das fadas. Lingua, música e toponi-
mia da Galiza. La Corunya: Baía, 2016,  
216 p. 

Gérard Taverdet, Noms de lieux du 
Jura. Fontaine-lès-Dijon: Gérard Ta-
verdet, 2018, 130 p. 

José Torres Martínez, Pied-noir, 
apellidos valencianos en Francia. Ma-
drid: Bubok.

Juan Pedro Torres Tello, Apodos y 
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frases de carácter popular. Castelló: 
Castellón Digital, 2019, 262 p. 

Chusé Raúl Usón, Toponimia del mu-
nicipio de Boltaña (Sobrarbe, Huesca). 
Villanueva de Gállego: Xordica, 2019, 
136 p.

Articles

Jordi Anglès Sanahuja, «Apunts 
genealògics de la nissaga Poblet: de 
Barberà de la Conca a Montblanc (se-
gles Xvii-XX)». Podall. Publicació de 
cultura, patrimoni i ciències 8 (2019): 
653–693.
> https://www.raco.cat/index.php/
Podall/article/view/360384/452357

Jordi Anglès Sanahuja i Josep M. 
Grau i Pujol, «El mercat matrimo-
nial entre el camp i la ciutat: l’exem-
ple de Constantí i Tarragona (sego-
na meitat del segle Xviii)». Estudis de 
Constantí 35 (2019): 97–119.
> https://www.raco.cat/index.php/
Constanti/article/view/360426/452403

Guillermo Carrizo, «San Miguel de 
Ugidos. El rastreo toponímico de un 
despoblado del páramo leonés». Re-
vista de Folklore 444, (2019): 60–61. 
> https://funjdiaz.net/folklore/pdf/
rf444.pdf

Ricard Escarré Pinto, «Passejant 
pel Constantí d’època medieval i mo-
derna: urbanisme i veïnatge (s. Xv–
Xvii)». Estudis de Constantí 34 (2018): 
33–59.
> https://www.raco.cat/index.php/
Constanti/article/view/354765/452390

Jean-Paul Escudero, «La terra i l’ai-
gua en els noms de lloc del Vallespir 
(i més enllà)». Jornades de la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
a Ceret (9–10 d’octubre de 2015). Insti-
tut d’Estudis Catalans (2017): 31–37. 

> https://publicacions.iec.cat/
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Mateu Esquerda, «Els antics molins 
de farina hidràulics a la vall del riu 
Set». Mirades (2018): 325–350.

Jaume Frau Vicente, «El nomenclà-
tor dels carrers d’Elx i les seues mo-
dificacions». La Rella. Anuari de l’Ins-
titut d’Estudis Comarcals del Baix Vi-
nalopó 32 (2019): 169–198.

Josep Gallart et al., «Revisió de la 
carta arqueològica del municipi de 
l’Albi». Mirades (2018): 29–46. 

Josep M. Grau Pujol, «Paperers i al-
tres oficis no agraris de Constantí: 
especialització i mobilitat geogràfi-
ca (1705–1814)». Estudis de Constan-
tí 34 (2018): 60–93.
> https://www.raco.cat/index.php/
Constanti/article/view/354766

Josep M. Grau Pujol i Armand Grau 
Puig, «Immigració del sud de Catalu-
nya a la ciutat de Terrassa (1871). Es-
tudis de Constantí 34 (2018): 95–113. 
> https://www.raco.cat/index.php/
Constanti/article/view/354767

Josep M. Grau Pujol, «Immigració 
agrària a Constantí en el creixement 
demogràfic del segle Xviii». Estudis 
de Constantí 35 (2019): 51–96.
> https://www.raco.cat/index.php/
Constanti/article/view/360425/452402

Josep M. Grau Pujol, «Immigra-
ció masculina a Montblanc (1734–
1770)». Podall. Publicació de cultura, 
patrimoni i ciències 8 (2019): 653–693.
> https://www.raco.cat/index.php/
Podall/article/view/360408/452378

Josep M. Grau Pujol, «Emigració de 
la Conca de Barberà a la capital de 
l’Alt Camp durant la segona meitat 

del segle XiX». Podall. Publicació de 
cultura, patrimoni i ciències 8 (2019): 
743–775.
> https://www.raco.cat/index.php/
Podall/article/view/360410/452380

Àngels Hernando Prior, «El mote, 
el tradicional lenguaje rural». Revista 
de Folklore 444, (2019): 58–59. 
> https://funjdiaz.net/folklore/pdf/
rf444.pdf

Brauli Montoya Abat, «Montfort: 
un poble predestinat a canviar de 
nom». Revista del Vinalopó 21 (2018): 
177–196.

Josep Moran Ocerinjauregui, «To-
ponímia antiga de l’Hospitalet de 
Llobregat». Jornades de la Secció Filo-
lògica de l’Institut d’Estudis Catalans a 
l’Hospitalet de Llobregat (2016). Insti-
tut d’Estudis Catalans (2019): 17–24.
> https://www.raco.cat/index.php/
CatalanReview/article/view/309851

Vicent-Josep Pérez Navarro, «Els 
altres ‘Crivellents’. Història de la in-
terpretació etimològica d’un topò-
nim i dades que la confirmen». La Re-
lla 30 (2017): 149–187.
> https://www.raco.cat/index.php/
Rella/article/view/331226

Vicent-Josep Pérez Navarro, «Els 
altres Crevillents. Un exemple de re-
petició toponímica d’origen romà». 
Revista del Vinalopó 21 (2018): 133–
162. 

Xavier Planas Batlle i Carles Gas-
cón Chopo, «Algunes reflexions so-
bre les terminacions de topònims al-
turgellencs acabats en -vell. Una anti-
ga deixa prellatina?». Interpontes. Es-
tudis de l’Alt Urgell 5 (2018).

Jordi Pomés Vives, «Noms de per-
sones als carrers de Canet (6). Mos-
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ció amb Canet». El Sot de l’Aubó 69 
(2019): 16–21.
> https://www.raco.cat/index.php/
SotAubo/article/view/360669/452697

Josep Solé Armajach, «Toponímia 
filosòfica. El topònim plana a les ter-
res penedesenques». Dins La llengua 
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Salomó ben Adret». Butlletí del Mu-
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Revistes

Mots. Les langages du politique 120 
(2019). Sumari:

• Paul Bacot i Michelle Lecolle, 
«Noms de partis politiques: une 
onomastique atypique»

• Alice Krieg-Planque, «Les noms 
d’organisations politiques ima-
ginaires: analyse d’un générateur 
automatique de noms de grou-
puscules»

• Dominique Colas, «Du Parti ou-
vrier social-démocrate russe au 
Parti communiste d’Union so-
viétique: une série de noms pro-
grammatiques»

• Julien Fretel, «Un parti sans poli-
tique. Onomastique d’une inno-
vation partisane En Marche!»

• Éric Treille, «Fin de parti(e). La dé-
nomination du PS en questions»

• Salih Akin, «Noms de partis et 
messages politiques: le cas des 
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• Anne-Claire Courtois, «Rupture et 
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d’un réformisme et ses réappro-
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Resums: 
> https://www.cairn.info/revue-
mots-2019-2.htm

Names. A Journal of Onomastics 67/2 
(2019). 
Sumari: 
> https://www.tandfonline.com/toc/
ynam20/67/2?nav=tocList

Rivista Italiana di Onomastica (RION) 
vol. 25, núm. 1 (2019). 
Sumari: 
> https://dialnet.unirioja.es/
ejemplar/515801

Voprosy onomastiki (Problems of Ono-
mastics) 16/2 (2019). 
Textos complets: 
> http://onomastics.ru/en/
content/2019-volume-16-issue-2

Tenim nou web i som a Facebook.
Segueix-nos a la xarxa!

facebook.com/SocietatOnomastica

onomastica.cat
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Josep Noguerol i Mulet, Aproxima-
ció a la toponímia i antroponímia de 
Calvià. Ajuntament de Calvià, 2018, 
(vol. 1, 134 p.; vol. 2, 365 p.)

Josep Noguerol i Mulet, poeta i nar-
rador, que ja havia publicat diversos 
treballs sobre la toponímia d’aquest 
terme, ha tingut a bé recollir l’ono-
màstica de Calvià en aquests dos vo-
lums. El primer recull les fonts dels 
arxius històrics «des de la conques-
ta catalana fins als anys previs al cap-
girament turístic dels anys cinquan-
ta». El segon volum respon a «la re-
collida oral de la microtoponímia del 
terme a través d’entrevistes fetes a 
persones relacionades amb les pos-
sessions de Calvià», treball realitzat 
els anys 80 i 90.

Volum 1, una visió històrica
Les pàgines del primer volum ens ofe-
reixen una visió diacrònica dels to-
pònims de Calvià, tot partint de les 
fonts de cada segle. Un primer ca-
pítol s’allarga fins a mitjans del XVIII 
tot incloent els inicis i el buidatge de 
fonts i bibliografia, com ara: el «Cro-
nicó» de Ramon Rosselló Vaquer (No-
tes històriques de Calvià, segles XIII–XVI), 
els ‘estims’ de 1578, els valors gene-
rals de 1581, els estims generals de 
1685 i els censals alodials de 1757. A 
més del lògic buidatge i les taules 
antroponímiques que se’n despre-
nen (llinatges i malnoms relacionats), 

l’autor de La flama marina (2007) ens 
aporta uns comentaris toponímics 
dels llocs trobats amb unes conclu-
sions sobre l’evolució toponímica de 
cada època «…substitució de molts 
de topònims àrabs de les grans pro-
pietats, la dificultat de pervivència en 
la toponímia dels noms dels propi-
etaris i, sobretot, un caràcter clara-
ment conservador de les grans pro-
pietats, que no s’alterarà gaire fins al 
segle XX» (p.38). Uns mapes, neces-
saris, iŀustren la ubicació dels noms 
de lloc de cada font. 

«Fins a mitjan segle XIX». El segon 
capítol s’obre amb el conegut ma-
pa del cardenal Despuig (1784) i llur 
aportació a la toponímia costanera. 
El segueixen les descripcions de Jero-
ni de Berard (1789), tot remarcant-ne 
les diferències respecte al mapa de 
Despuig, i del metge Parets (1790). El 
cadastre de 1809 aporta un buidatge 
antroponímic riquíssim de llinatges i 
malnoms que se’ns mostra amb uns 
quadres referits a la Vila i a la resta 
del terme, «es Capdellà». També ens 
ofereix classificacions dels malnoms 
per oficis, llinatges, qualitat o defec-
te… i unes taules amb interpretacions 
sobre el sentit dels malnoms. Els ‘ape-
os’ de 1818 tanquen aquest apartat.

Un tercer capítol, «Fins a mitjan 
segle XX», s’obre amb el cadastre de 
1880 amb una anàlisi sobre l’estruc-
tura de la propietat i l’onomàstica. Un 
quadre ens mostra les possessions 
valorades amb més de 1000 pesse-
tes (p. 85). L’obra de l’Arxiduc (1884), 
la carta nàutica de 1893, l’Estadísti-
ca d’Edificis de 1930, els padrons de 
Calvià de 1929 a 1935 i el cadastre 
de 1954 són altres fonts emprades 
abans de fer el buidatge pertinent del 
Corpus de Toponímia de Mallorca de 
Mascaró Passarius, d’on elabora una 

classificació de llur toponímia basada 
en l’especificatiu (descriptius, fauna, 
colors, metafòrics, antroponímics…). 

El darrer capítol d’aquest primer 
volum està dedicat als comentaris so-
bre la toponímia recollida fins a mit-
jan segle XIX i tanca amb un annex al-
fabètic de la toponímia, sempre agraït  
pel lector.

Volum 2, Microtoponímia del 
terme de Calvià

El segon volum, prou més extens, es 
troba dedicat a la microtoponímia re-
sultant del treball de camp i s’obre 
amb els informadors de cada posses-
sió (33 a les entrevistes dels anys 80 i 
6 més l’any 95) i unes notes sobre la 
metodologia emprada. Un mapa ens 
mostra les possessions que són ana-
litzades en trenta-dos capítols. En 
cadascun se’ns ofereix una descrip-
ció de la possessió i els seus límits, 
la relació dels informadors i una breu 
descripció dels molts microtopònims. 
En alguns capítols, com el de Pegue-
ra o Cala Figuera, dedica un apartat 
a la toponímia costanera. És tan ri-
ca i interessant la toponímia que Jo-
sep Noguerol hi ha abocat que al lec-
tor li agradaria conèixer el sentit de 
molts noms de lloc que hi apareixen. 
Els capítols, amb riquíssima toponí-
mia, són només descriptius i ens cal 
esperar a la pàgina 307 on s’enceta el 
«Comentari dels topònims». 

En aquest interessant apartat l’es-
criptor calvianer dedica un apartat als 
genèrics dividit en quatre blocs: to-
pònims geogràfics, activitat huma-
na, l’aigua i la zona marítima. Entre 
els primers hi ha puig, penyal, putxet 
(però no pujol, al recull oral), puntals, 
serrals, morro, mola, moleta… i una in-
teressant planella. En les depressions 
del terreny hi ha coma, comellar, clot, 
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forat, coll, collet, pas… Com ens pas-
sa a terres del Maestrat i, imaginem, 
a la resta del domini, sovint aparei-
xen articles personals que no ho són, 
com ara: n’Àliga (puig), na Freda (co-
ma), na Picassentos… Pel que fa a l’ac-
tivitat humana destaquem els semen-
ters (quaranta-dos), femada (semen-
ter adobat amb fem de bestiar), mar-
jades (bancals), pletes (corrals), tanca, 
tancat i tancadet. També rotes, ben es-
tés al País Valencià. Pel que fa a les 
construccions, casa, ca, can, cas, bar-
raca, caseta, sitja i torre. Dins l’apartat 
de l’aigua, a banda de torrent i cocó 
(geogràfics), trobem font, pou, sínia, 
aljub, safareig, mina, canaleta, molins… 
Entre els genèrics referits a la zona 
marítima destaca quantitativament 
cala i el seu diminutiu caló. Punta, co-
va, illa s’apleguen amb nombroses 
metàfores, com ara s’Esquena de s’Ase 
o es Cap des Gegant. La talassonímia 
ens aporta els genèrics aigua, bufa-
dor, esquitxador, baixos, seques i esculls.

Al segon apartat de l’anàlisi toponí-
mica trobem l’antroponímia present 
als noms de lloc. Llinatges, amb femi-
nitzacions com ara na Burguesa (de 
la família Burgues); malnoms, ben 
nombrosos i rics (escull de Cagaalat-
xes o es pelat d’en Vermell); prenoms, 
sovint acompanyats d’un determinat 
(mestre, sen, amo, madò, don…); altres, 
ben interessants i lligats a oficis (cova 
dels Llenyaters, pas des Peixaters, puig 
des Caçadors…), a elements religiosos 
(coll de s’Escolana, forn de calç del Rec-
tor…) o històrics (pi dels Montcades o 
puig del Rei). 

La fauna i els vegetals omplen un 
tercer apartat. A banda d’egües, tru-
ges, muls, bous, cavalls… ens cri-
da l’atenció es comellar de s’Aguaite-
ra com a lloc on esperaven els caça-
dors, ben a l’aguait de la presa. Tam-
bé es puig de sa Círvia que ens recorda 
el paper de la toponímia com a no-
tari que dona testimoni del passat i 

l’existència d’animals que no trobem 
avui. Corbs, àligues, falcons, voltors, 
indiots… són algunes aus que espe-
cifiquen molts noms de lloc d’aquest 
gran terme de Calvià (145 km²). Els 
insectes tenen en el món de la mel 
i les abelles molts topònims. La fito-
nímia, a més dels arbres de conreu 
ja vists (figuerals, olivars, ametlerar, 
garrovers…) troba ullastres, pinars i 
garrigues. Es comellar de s’Arbocera, es 
coster des Càrritx, es puig de sa Gines-
ta o es pla de ses Gatoves (gatosa) són 
alguns exemples d’arbusts. 

L’anàlisi lingüística dels topònims 
se centra en algunes oposicions inte-
ressants, com ara nou/vell tradicional 
i l’ús de nou/nova a la toponímia turís-
tica; vell/jove en topònims agraris; alt/
baix i dalt. També els adjectius gros, 
gran, llarg… Un apartat dedicat als co-
lors ens fa saber que són més antics 
i abundants a la costa (punta Negra, 
penyes Roges, cala Blanca…) i que blanc 
és el més nombrós o que roig i no ver-
mell predomina a la toponímia. Altres 
adjectius (fresca, foradada, rodó, em-
peltada, mitgera…) i els numerals (es 
Set Comellars, ses Quatre Quarterades, 
ses Cinc Germanes…) tanquen l’anàli-
si lingüística centrada només en l’ad-
jectiu. En Josep Noguerol clou el text 
amb uns «Topònims misteriosos»: es 
Covó Rodó, s’Esclop, la Font dels Obis, 
les Altures de na Fàtima, Infern, el Puig 
d’en Gorvió, el Puig de ses Tàrteres, sa 
Tortuga i la Vallnegra, «que devia ser 
la Vall d’en Negre, com surt en el ma-
pa de Despuig, per un propietari de 
llinatge Pelliser amb aquest malnom 
que es documenta en el cadastre de 
1809. Pensam que, per influència dels 
topònims la Vall verd i Valldurgent, el 
malnom s’hauria transformat en ad-
jectiu» (p. 333).

Un annex dels noms de lloc reco-
llits en aquest volum de microtopo-
nímia i un glossari de termes agraris, 
geogràfics i costaners tanca el treball.

La presentació de l’onomàstica de 
Calvià en dos volums amb diferents 
perspectives és una opció més per 
mostrar la riquesa toponímica d’un 
terme «una aportació al retorn del 
nom de cada lloc», com titula el pro-
fessor Climent Picornell el seu pròleg. 
El gran treball de l’escriptor calvianer 
s’iŀustra amb els dibuixos de Biel 
Bonnín, veritables complements po-
ètics que atorguen al llibre una infor-
mació ben agraïda pel lector. jesús 
bernat

Ramon Amigó i Anglès, Onomàsti-
ca de l’antic terme de la Mussara. Bar-
celona: Institut d’Estudis Catalans, 
2019, 210 p. 

Aquesta és la reedició de Els topò-
nims del terme municipal i del poble 
de la Mussara (1963), que el mateix 
autor va deixar enllestida i revisada 
abans del seu traspàs el 2011. Una 
versió sense gaires afegitons a la llis-
ta de noms, només uns quants cog-
noms i masos més. Ara bé, la nova 
edició compta amb tres novetats sig-
nificatives. 

La més notable és l’ordenació dels 
materials alfabèticament en comp-
tes de genèrics geogràfics com a la 
redacció dels seixanta. No és fins a 
la publicació de Noms de lloc i de per-
sona del terme de Prades (1985), on 
Ramon Amigó fixava per primera 
vegada la metodologia per redactar 
els estudis onomàstics d’un terme  
municipal. 
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La segona diferència, respecte 
de la primera edició, és la utilitza-
ció de l’alfabet fonètic internacional 
per transcriure la pronunciació dels 
noms. Heus aquí una nova coŀabora-
ció del dialectòleg Pere Navarro i Gó-
mez de la Universitat Rovira i Virgili 
i l’autor en la revisió de les transcrip-
cions fonètiques per impulsar els tre-
balls d’onomàstica al Camp de Tarra-
gona. Amigó era molt escrupolós en 
els treballs de camp, especialment 
parava molt de compte en la pronún-
cia, inclús feia repetir als seus infor-
mants els noms per assegurar-se que 
la transcripció anotada era correcta. 
Els mussarencs mantenien el parlar 

propi del Camp de Tarragona, tot i es-
ser el primer esgraó orogràfic de les 
Muntanyes de Prades, però en par-
laven com alguna cosa impròpia «a 
baix, al Camp». El gran interès fonè-
tic d’aquest treball rau en el fet que la 
majoria dels seus consultats van ser 
nats entre 1875 i 1900, és a dir, page-
sos, bosquerols i pastors, la majoria 
amb poca lletra, sense adulteracions 
en la parla, i que bona part de la seva 
vida activa havia transitat per aquell 
terme abans d’agregar-se al de Vila-
plana el 1961. 

I la darrera novetat que aporta 
Amigó en aquesta nova edició és 
un estudi introductori de la llista de 

noms, que és recomanable completar 
amb La Mussara, un vell afecte. Notíci-
es històriques disperses (2006). Les pà-
gines que precedeixen els materials 
onomàstics repassen les caracterís-
tiques geogràfiques de l’antic terme 
de 16,6 km2 (els límits territorials, el 
nom del terme, les comunicacions, la 
demografia o les interrelacions amb 
el veïnatge). També trobem anotaci-
ons de les particularitats físiques del 
terme (la hidrografia, el clima, deno-
minacions preses de vegetals i d’ani-
mals o les fonts i les cisternes). La 
propietat física més determinant 
de la Mussara és la boira, la peluda, 
com l’anomenen diferents pobles del 

Ni un topònim sense recollir, 
ni un nom sense estudiar
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Camp quan albiren que s’hi aplana. I 
també a la introducció hi localitzem 
diversos apunts sobre els trets hu-
mans d’aquella a altura inhòspita, si-
tuada a una alçada mitjana entre els 
700 i els 1.000 metres sobre el nivell 
del mar (l’administració, petites ri-
valitats amb els llogarets de la serra 
de la Mussara, els castellanismes, els 
cognoms, els prenoms o les eres). La 
Mussara fou un terme amb un baix 
volum demogràfic, el màxim demo-
gràfic fou el 1860 amb 313 habitants 
mentre el 1960 ja se’n comptaven 37. 
La despoblació fou rapidíssima amb 
l’agregació municipal i l’arribada de 
la carretera. L’endogàmia era elevada, 
es registren només vuit llinatges a fi-
nals del segle XIX (Joanpere, Cavaller, 
Robert, Abelló, Estivill, Oliver i Rius). 

No obstant, la presència més des-
tacable de la introducció correspon al 
conjunt de les notes sobre les formes 
de relleu i els masos. La gran muralla 
pètria que tanca a tramuntana la pla-
na litoral del Camp de Tarragona for-
ma diversos estrats geològics, ocu-
pats per la presència humana i com 
a lloc de pas a l’interior, que va obligar 
als seus estadants a anomenar amb 
precisió els accidents. Per exemple, 
trobem el mot cingle, en masculí, re-
ferit a timba de roca, i feminitzat, la 
cingla, significant feixes de terreny 
amples entre cingleres. També hi ha 
diferències semàntiques entre grau i 
pujador, o entre clot i clotada, o tam-
bé costers i costa. I són remarcables 
com a noms de relleu els fondos, els 
racons de les cingleres o les puntes. Tot 
i que, les formes més genuïnes són 
els cingalls i el seu derivat els cingla-
llons (faixes superiors de cingle estre-
tes que formen esgraons, on és pos-
sible transitar però no cultivar) i les 
llosanques (extensió de roques pla-
nes posades al descobert per l’erosió). 

El mode de poblament predomi-
nant és aïllat, preferentment els as-

sentaments aprofiten les comunica-
cions, camins travessers paraŀels als 
cingles com el camí de les Cingles o 
bé itineraris de llarg abast, que van 
de nord a sud, com la carretera de 
Prades o bé el camí dels Garrigots. Els 
vells mussarencs tant deien el mas de 
com cal o ca la per designar les cases 
escampades pel terme. Ramon Ami-
gó arriba a la conclusió que utilitzen 
la contracció només quan els masos 
estaven ubicats a la Cingla. Les noves 
aportacions extretes de la consulta 
documental d’una sentència de 1496 
sobre l’estat dels masos a les Munta-
nyes de Prades, després de la guerra 
de Joan II, amplien el gruix onomàs-
tic del primer recull, dels noms dels 
setze masos anotats només un enca-
ra és vigent. El volum conté dos ma-
pes, grafiats com a croquis, un recull 
la geografia física i l’altra la geogra-
fia humana. 

A tall d’epíleg, podem dir que el 
número 28 de la coŀecció Treballs 
de l’Oficina d’Onomàstica conté les 
màximes que donen valor i trans-
cendència a l’obra de Ramon Amigó, 
com són la capacitat de transmetre 
un microcosmos local, desaparegut 
i oblidat, de forma global; una meto-
dologia acurada tant en la presenta-
ció dels materials orals i documentals 
com en les descripcions, i tot analit-
zat en una visió conjunta a la intro-
ducció; una interdisciplinarietat que 
permet la lectura del treball des de 
diferents òptiques científiques com 
la filològica, la geogràfica, la histò-
rica o l’antropològica entre d’altres; 
i, per últim, l’onomàstica de la Mus-
sara respira tot el pòsit del seu mes-
tratge, la seva habilitat de comunicar 
o de documentar un lloc o un nom, 
o la seva exigència i el seu rigor en 
el tractament temàtic, en definitiva, 
una mostra més de la seva magnífica 
tasca en pro dels estudis d’onomàsti-
ca. jordi cáceres

Glòria Murgadas, Montserrat So-
ronellas i Marta Cañellas, Ono-
màstica de la Selva del Camp. Barce-
lona: Societat d’Onomàstica, 2019, 
628 p.

La Selva és un dels darrers tres ter-
mes municipals de la comarca del 
Baix Camp que mancava per inven-
tariar. Les primeres notes elaborades 
per Eufemià Fort i Cogul cap als anys 
trenta van ser el punt de partida d’un 
llarg període de gestació, que ha vist 
la llum amb la seva publicació l’abril 
passat. La tasca ingent de recopilació 
per l’amplíssima extensió (35,3 km2) 
i abundant documentació d’ençà del 
segle XIV ha necessitat per a la se-
va culminació que fos un projecte 
d’equip, liderat pel grup d’onomàsti-
ca del Centre d’Estudis Selvatans (G. 
Puente, M. Murgadas, P. Murgadas, I. 
Massana, N. Olivella, A. Domingo, A. 
Alsina i J.M. Grau). Aquesta és una de 
les primeres edicions d’estudis ono-
màstics d’un terme municipal impul-
sat per la Societat d’Onomàstica, a la 
nova coŀecció L’Estralla. 

La publicació conté un pròleg de 
Pere Navarro i Gómez, uns mots ini-
cials de Josep Iglésies i Fort (extrets 
de la Perennitat de la Selva, 1956) i una 
extensa introducció, on es detallen 
els trets dialectals de la Selva, les vi-
cissituds de recoŀecció durant vui-
tanta-dos anys, la metodologia em-
prada, i uns apunts sobre l’estudi 
dels antropònims i topònims selva-
tans. La llista de noms aplega més 
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de quatre mil entrades, que han estat 
recollides de quinze informants orals 
i vint fonts documentals de sis arxius.

La riquesa onomàstica de la Selva 
és vastíssima, tant per la pervivèn-
cia de noms com l’Adoberia (1471) 
o la Devesa (1404) o pels pretèrits 
com el Llavador (1314) —un antic 
rentador—, el Peiró (1414) o les For-
ques (1404). També es revelen noms 
opacs amb semàntica desconeguda 
com lo Garramell, lo Xalamec o lo car-
rer de Verrà. I noms d’origen àrab, to-
pònims com lo carrer de Sensmudaina 

—on hi havia l’Almudaina o casa de 
mesures i pesos—, la Ràpita, la Ma-
tarranya o lo mas de Rifà o també an-
tropònims com Almenara (1497), Al-
massora (1690) o Maimó (1553).

Els oficis antics són presents en 
noms com lo mas de l’Apotecari, la mi-
na del Manescal, el carrer dels Ollers o 
cal Bastaix. El sistema de distribució 
d’aigües per regar els horts més pro-
pers al nucli urbà correspon a un re-
partiment en set quadres, cadascuna 
amb el nom d’un dia de la setmana. 
Un altre dels elements ben presents 
a la vida tradicional és l’hagiotoponí-
mia, tant els noms que fan referència 

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

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

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

Llibres per ressenyar

a les dignitats eclesiàstiques com el 
Paborde canonical (els pretèrits d’un 
portal, una castell, una devesa, una 
torre i una quadra vella), l’Arquebis-
be (el nom en desús d’un castell, una 
torre i un portal) o el mas dels Canon-
ges. Així com, els noms que evoquen 
el santoral: la capella de la Mare de 
Déu dels Àngels o dels Àngels (pretè-
rit), lo convent de Sant Agustí, l’esglé-
sia de Sant Andreu, el portal de Sant An-
toni (pretèrit), l’església de Sant Jaume 
i Santa Llúcia (pretèrit), la capella de 
Sant Miquel, la capella de Sant Nicolau, 
l’església de Sant Pau, l’ermita de Sant 
Pere, o l’ermita de la Mare de Déu de 
Paretdelgada.

Les principals particularitats que 
trobarem a l’onomàstica de la Selva 
són diverses. Elements fossilitzats, 
especialment a l’article personal (lo 
torrent d’en Bartra, lo puig d’en Cama, 
el mas de na Guasca o la font de na Pei-
rona). L’aglutinament de l’article sa-
lat (les Esplanes, les Espletes o els Es-
corralons) és una falsa segmentació 
siŀàbica de l’article femení plural (les 
Planes > *l’Esplanes > *l’Esplana >  
les Esplanes). Les parceŀes de terra 
són trossos o això de (això de l’Este-

lat) al Camp de Tarragona, on es tro-
ben també aglutinacions amb l’antro-
pònim (la Xamorera, «això d’en More-
ra», o bé l’Aixanaleu, «això de n’Aleu»). 
Antropònims amb masculinització de 
femenins (l’Agneto < l’Agneta), i tam-
bé femenitzacions de masculins (lo 
Mas de la Moixona < Moixó).

Els noms reflecteixen el català del 
Camp de Tarragona. Des d’un punt de 
vista fonètic, alguns dels trets signi-
ficatius són: la conservació de la vo-
cal pretònica en contacte amb una 
/r/ (ca Caragol), l’articulació falsa-
ment diftongada de la /o/ en posi-
ció inicial (les Aubagues) o la vocalit-
zació de la /l/ agrupada a una conso-
nant labial (l’Aubiol) entre d’altres. En 
el nivell morfològic, apareix la forma 
del possessiu nostro (el renom lo Pep 
del Nostro Carrer) i los Altars (panys 
de cingle), pronunciat Altans amb un 
plural amb -ns. I, per últim en el ni-
vell lèxic, afloren les formes pròpi-
es del territori com: abadia (casa del 
capellà), corraló (carrer estret i curt), 
moixó (ocell), pataca (patata), pesca-
ter, tomacó (tomaca més petita i su-
cosa) o xic, xica (nen, nena). bernat 
dels arcs

Envia’ns les notícies 
onomàstiques de les 
activitats en què participis, 
i també aquelles de què 
tinguis coneixement, a  
revista@onomastica.com.

Noms la fem entre tots!
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Apunts sobre neotoponímia
Els processos de nominació en les noves 
comunes franceses creades l’any 2015
Santi Arbós
Societat d’Onomàstica

Introducció

En la dinàmica d’integració de municipis francesos per 
tal de crear-ne d’altres de dimensions geogràfiques i de-
mogràfiques més grans, teòricament més eficients, es-
tudiem els processos que intervenen en la generació dels 
noms que han de dur aquests nous ens administratius. La 
creació de communes nouvelles parteix de la llei 2010/1563 
de Reforma de les coŀectivitats territorials i s’accelera 
amb la llei 2015/292 de Millora del règim de les noves 
comunes. 

Seguint Giraut&Houssay-Holzschuch, considerem la 
neotoponímia com aquella part de la toponímia que es-
tudia la creació de nous noms de lloc com a conseqüència 
de canvis fonamentalment de tipus geopolític (conquesta, 
revolució, aparició de nous territoris…). Per tant, enqua-
drem la producció toponímica generada per l’aparició de 
les noves comunes en el context geopolític d’emergèn-
cia de nous territoris, utilitzant aparentment la tecno-
logia de la fundació i tenint en compte que l’actor prin-
cipal és el poder polític municipal i, en darrera instància, 
estatal, amb la intervenció, més o menys important, al-
guns cops de la societat civil. 

Processos de nominació

De l’estudi dels casos corresponents a les comunes o mu-
nicipis nous creats l’any 2015 a França (317, reagrupant 
1.090 antics municipis), hem detectat una sèrie de pro-
cessos de nominació o naming comparant els topònims 
finals amb els inicials i que denominarem: preeminèn-
cia, innovació, addició i acronimització. Certament, al-

guns d’aquests processos no es presenten en una forma 
totalment pura i poden ser una barreja de diversos, pe-
rò en una primera aproximació a aquest fenomen adme-
trem certes simplificacions a favor del procés que consi-
derem preponderant.

emergència

NOMS  
NOVES  

COMUNES

poder polític      fundació
societat civil

Esquema del procés de nominació en les noves  
comunes franceses. Elaboració pròpia a partir de 

Giraut&Houssay-Holzschuch.

Preeminència
En aquest cas es manté el nom d’un dels municipis an-
tics, normalment el que es constitueix en el cap de la 
nova entitat administrativa que també acostuma a ser 
el més poblat. És el mètode usat per nominar una mica 
més de la tercera part dels nous ens municipals i s’em-
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pra sovint en els casos de gran diferència demogràfica 
entre els ens fusionats.

• Quillan: Quillan + Brenac

En alguns casos es manté el nom (o part del nom) d’un 
dels municipis anteriors amb algun afegitó.

• Balleroy-sur-Drôme: Balleroy + Vaubadon
• Sévérac d’Aveyron: Sévérac-le-Château + Buzeins + 

Lapanouse + Lavernhe + Recoules-Prévinquières

Innovació
El nom del nou municipi no té res a veure amb els noms 
dels antics municipis que el componen. Aquest mèto-
de denominatiu s’ha emprat en la nominació d’una mica 
més de la tercera part de les noves comunes i s’acostu-
ma a fer servir quan el nombre de comunes fusionades 
és superior a dues.

• Les Septvallons: Longueval-Barbonval + Glennes + 
Merval + Perles + Révillon + Vauxcéré + Villers-en-
Prayères

Hem considerat també com a innovació alguns casos en 
què es reaprofita algun element secundari d’algun dels 
topònims preexistents:

• Dhuys et Morin-en-Brie: Marchais-en-Brie + Arton-
ges + Celle-sous-Montmirail (La) + Fontenelle-en-
Brie

Realment, la majoria de les innovacions reaprofiten to-
pònims, encara que no siguin els de les comunes fusio-
nades, ja existents: rius (Souleuvre en Bocage, Seulline, 
Hauts de Bienne, Loire-Authion), serralades (Ventalon 
en Cévennes), boscos (Écouves), regions (Orée d’Anjou, 
Perche en Nocé), estació d’esports d’hivern (La Plagne 
Tarentaise), port (Port-Jérôme-sur-Seine)…

Addició
Es mantenen el nom de les antigues comunes unides 
mitjançant un guió (juxtaposició) o, en molts pocs cops, 
amb la conjunció et ‘i’ (coordinació). És el procediment 
que s’ha utilitzat en aproximadament la quarta part dels 
casos i acostumen a ser fusions de només dues comunes.

• Champdor-Corcelles: Champdor + Corcelles.
• Parves et Nattages: Parves + Nattages

Alguns cops en la juxtaposició es produeix alguna pèrdua 
dels determinatius o similars presents en els topònims 
inicials (sobretot hidrònims, noms d’antigues comunes 
ja agregades…):

• Chémery-Chéhéry: Chémery-sur-Bar + Chéhéry
• Noyers-Missy: Noyers-Bocage + Missy
• Plœuc-L’Hermitage: Plœuc-sur-Lié + L’Hermitage-Lor-

ge
• Amfreville-Saint-Amand: Amfreville-la-Campagne + 

Saint-Amand-des-Hautes-Terres
• Flancourt-Crescy-en-Roumois: Bosc-Bénard-Crescy + 

Épreville-en-Roumois + Flancourt-Catelon
• Bosc du Theil (Le): Gros-Theil (Le) i Saint-Nicolas-du-

Bosc

D’altres vegades, les pèrdues es justifiquen clarament per 
repeticions existents en els topònims d’origen:

• Saint-Thégonnec Loc-Eguiner: Saint-Thégonnec + Loc-
Eguiner-Saint-Thégonnec

• Chapelle du Lou du Lac (La): Chapelle-du-Lou (La) + 
Lou-du-Lac (Le)

• Ballon-Saint Mars: Ballon + Saint-Mars-sous-Ballon

Més estrany és que en la juxtaposició/coordinació apa-
regui algun nou element determinatiu:

• Sorges et Ligueux en Périgord: Sorges + Ligueux
• Autrans-Méaudre en Vercors: Autrans + Méaudre

També hi ha topònims que incorporen modificacions molt 
menors sobre els originals:

• Sainte-Alvère-Saint-Laurent Les Bâtons: Sainte-Alvè-
re + Saint-Laurent-des-Bâtons

• Marigny-Le-Lozon: Marigny + Lozon
• Doix lès Fontaines: Doix + Fontaines

Finalment, trobem alguns casos més complexos:
• Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac: Saint Geniez d’Olt + 

Aurelle-Verlac
• Saint-Martin-lez-Tatinghem: Saint-Martin-au-Laërt 

+ Tatinghem
• Malherbe-sur-Ajon: Banneville-sur-Ajon + Saint-Ag-

nan-le-Malherbe

Acronimització 
El nom de la nova comuna és la combinació de fragments 
dels noms dels antics municipis. És un mètode que no-
més s’ha usat en un percentatge minúscul a l’entorn de 
l’1%.

Hi ha diversos tipus d’acrònims:
a Primera part d’un topònim més la darrera part de 

l’altre
• Montmérac: Montchaude + Lamérac
• Bellevigny: Belleville-sur-Vie + Saligny
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b Amb elements intermedis i modificacions ortogrà-
fiques
• Val-Mont: Jours-en-Vaux + Ivry-en-Montagne

c Amb afegitons
• Arboys en Bugey: Arbignieu + Saint-Bois

La llengua dels nous topònims

Tot sembla indicar que la influència del francès augmen-
ta en els noms de les noves entitats territorials. Així, ens 
limitarem a posar alguns exemples dels departaments 
de l’Alt i el Baix Rin amb una toponímia d’origen força 
germànica:

• Val de Moder: Pfaffenhoffen + Uberach + Walck (La)
• Wingersheim les Quatre Bans: Wingersheim + Gings-

heim + Hohatzenheim + Mittelhausen
• Porte du Ried: Holtzwihr + Riedwihr
• Kaysersberg Vignoble: Kaysersberg + Kientzheim + 

Sigolsheim

Tanmateix, almenys un nou topònim s’ha creat en la llen-
gua pròpia del país:

• Illtal («vall del riu Ill», tenint en compte que l’Ill tra-
vessa les tres comunes): Oberdorf + Grentzingen + 
Henflingen

Conclusions

Preeminència i innovació, amb percentatges similars, i 
addició són els processos que han donat origen a la im-
mensa majoria dels nous noms de les comunes agrega-
des franceses en el període estudiat. L’acronimització, for-
ça estigmatitzada, només apareix de forma molt residual. 
Una tendència que, en línies generals, hem pogut cons-
tatar que es manté també per als anys 2016, 2017 i 2018.
Si parlem d’inclusivitat, sembla que l’addició seria el pro-
cés nominatiu més inclusiu, en què podrien sentir-se més 
representats la majoria dels habitants dels municipis fu-
sionats, mentre que la preeminència seria el que ho és 
menys. Innovació i acronimització es trobarien en una si-
tuació intermèdia. 

Si ens referim a la novetat, la innovació és el procés 
que crea topònims més diferents als anteriors, mentre 
que, òbviament, la preeminència és el que menys canvis 
provoca. Entre un extrem i l’altre, es trobarien l’addició 
i l’acronimització.

El nom de les noves comunes és majoritàriament con-
seqüència d’un reaprofitament toponímic d’elements 
de les denominacions de les comunes originàries (pree-

minència, addició, acronimització) o de topònims pree-
xistents (una part important dels que deriven d’un pro-
cés d’innovació, però no tots).

Esquema lingüístic del procés de denominació de les noves 
comunes franceses. Elaboració pròpia.

Per altra banda, la llengua francesa s’imposa en aques-
ta nova toponímia fins i tot en els dominis lingüístics que 
encara conserven una relativa vitalitat, malgrat algunes 
excepcions.

En definitiva, la nominació a través dels diferents pro-
cessos estudiats de les noves comunes franceses no és 
res més que el resultat de la confrontació de diferents in-
teressos (demogràfics, econòmics, culturals, lingüístics…) 
i actors (poders polítics i societat civil). 
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El fogatge del Capcir  
de l’any 1515
Transcripció, acarament de noms,  
notes i comentaris
Ventura Castellvell
Societat d’Onomàstica

Introducció

El fogatges eren coŀectes impositives extraordinàries 
acordades per les Corts per recaptar diners per a despe-
ses excepcionals. Entre finals del segle XV i mitjans segle 
XVI se’n van fet tres de generals a Catalunya coneguts pels 
anys 1497, 1515 i 1553. Els tres contenen la relació nomi-
nals dels caps de casa de les diferents localitats. Es con-
serven a l’antic Arxiu Reial de Barcelona, ara Arxiu de la 
Corona d’Aragó. El que porta la data de 1497 té part dels 
fulls en mal estat, fets malbé per la humitat que n’impe-
deix la lectura completa. Els de 1497 i 1515 no diuen el dia 
que es va fer la coŀecta, ni quin prohom va comparèixer 
davant dels representants reials per declarar els focs de 
la població, detalls que donen peu a suposar que els do-
cuments que contenen aquests dos fogatges són còpies. 
El tercer fogatge, el de 1553, sí que indica el dia que es 
presenten els fogatjadors a cada població i les persona-
litats que donen els noms de cada foc.

En aquests tres censos hi ha la relació nominal dels caps 
de casa que estaven obligats a pagar, però no la totali-
tat de veïns. El fet de tenir una finalitat recaptatòria no 
inclou les exempcions que, amb les ocultacions, fa que 
les dades demogràfiques i onomàstiques de cada pobla-
ció siguin incompletes. Potser aquestes absències justifi-
quen, a més de les diferents denominacions amb què po-
pularment es podien conèixer els diferents veïns, la de-
saparició de noms en el fogatge de 1515 que sí apareixen 
en els de 1497 i 1553. 

Per a la confecció d’aquest article s’han copiat els focs 
del Capcir dels tres fogatges a partir dels documents ori-

ginals i s’han contrastat els de 1497 amb les llistes publi-
cades per Josep Iglésies (1991) i els de 1553 amb les pu-
blicades per Joan Peytaví (2005). Els focs de 1515, amb 
l’excepció d’algunes localitats, encara no s’han publicat 
en la seva totalitat. 

S’han transcrit les relacions nominals mantenint les for-
mes documentals amb unes poques adaptacions. S’han 
completat les formes abreujades i s’han accentuat els 
noms a excepció dels desconeguts o dubtosos, sent cons-
cient que ocasionalment s’ha pogut incórrer en una solu-
ció errònia. En algun ocasió la dificultat de lectura, d’in-
terpretació o el desconeixement d’alguns noms poden 
haver creat transcripcions equivocades. Les formes poc 
clares van entre claudàtors. 

Transcripció

Fogatge del Capcir, comtat de Cerdanya: ACA (Barcelona), 
RP, MR, 2968. S’ha ordenat alfabèticament per poblacions.

Angles (f. 457v)
Mossèn Pere, vicari
Fauguet Fabre
Joan Sans
Arnautó Labuda
Joan Toès major
Guillem Toès
Joan de Frans, gavaig
En Molat
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En Guillem
Joan Blan
Peyrot Dubos
Ramonet Vidal
Pere Revell
Jaume Fabre

Fontrabiosa (f. 457v)
Bernat Gausera
Anguinot Tixedor
Pericó Peyrot
Joan Burell
Arnautó Cases
Guillem Cabales
Lo Tixedor
Gabriel Tenart
Felip Borda
Joan Tarrissa

Formiguera (f. 457v)
Mossèn Pere Manasto, rector
Joanot Gallart
Gallart Canal

Antoni Gorgunya
Joan Oliba
Guillaumet
Guillem Gros
Joan Barti, batle
Joan Maynell
Pere Oliba
Barthomeu Veguer
Guilló Verger

Matamala (f. 457v-458r)
Mossèn Antoni lo Vicari
Ricart [Xavei]
Ramonet Verger
Bernat Verger
Francí Salvat
Peyró Salvat
Joan Coma
Joan Malcap
Guillem Martí

Odeló (f. 457v) 
Guillem Batalla

Detall de Comitatus Ruscinonis vulgo Roussillon..., de G. Blaeu (1672, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)



NOMS 12 | 2019 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 17

Articles

Puigbalador (f. 457r-457v)
Lo rector mossèn Guillem Rocafort
Lo Senyor Capità
Joanicó Tixedor
En Marot
March
En [Tixerta]
Miquel Tixedor
Al fill de Pere Tixedor
Joan Tixedor
Francí Berjoan
Martí Berjoan
Bernardí Noguers

Rial (f. 457v)
Lo vicari
Joandro
Guillem Brunet, gavaig
Joan Vilanta
Pere Joan
Feliu
Joanicó
En Peyrot

Riutort (f. 457v)
Joan de Montoliu
Pere Renalt
Miquel Renalt
Nartala, vídua

Vilanova (f. 457v)
Joan Poch
En Peyrot

Nombre de focs o caps de casa del Capcir  
en el fogatge de l’any 1515

Els Angles 14 focs (13 laics, 1 eclesiàstic)
Font-rabiosa 10 focs (10 laics)
Formiguera 12 focs (11 laics, 1 eclesiàstic)
Matamala 9 focs (8 laics, 1 eclesiàstic)
Odelló de Real 1 foc (1 laic)
Puigbalador 12 focs (11 laics, 1 eclesiàstic)
Real 8 focs (7 laics, 1 eclesiàstic)
Riutor 4 focs (4 laics)
Vilanova de Formiguera 2 focs (2 laics)
Total 72 focs (67 laics, 5 eclesiàstics)

Amb una mitjana de 4,5 habitants per casa, aproxima-
dament hi havia uns 324 habitants al Capcir l’any 1515.

Actualment el Capcir està format per sis municipis o co-
munes. Els Angles, nom del poble i del municipi; Font-ra-
biosa, que inclou el poble d’Esposolla; Formiguera, que in-
clou el nucli de Vilanova de Formiguera; Matamala; Puig-
balador, amb el poble de Riutort; Real, municipi que com-
prèn els pobles de Real i Odelló de Real. Tres dels pobles 
del fogatge de 1515 (Riutort, Vilanova i Odelló) no cons-
titueixen municipi propi.

Focs del Capcir. Acarament de noms, notes 
i comentaris

Quadre comparatiu dels fogatges dels anys 1497, 1515 i 
1553. Els noms de poblacions i de persones que aparei-
xen dins del quadre conserven la forma del document. 
Els eclesiàstics de les diferents poblacions s’inclouen a la 
mateixa línia de quadres al marge dels noms que portin. 

Els Angles

Angles 1497,  
4 focs

Angles 1515,  
14 focs

Angles 1553,  
9 focs

Mossèn Pere, 
vicari

Mossèn Pere Albi, 
stà a soldada

La Ballessa Toni Lamballe

Joan Bonell

Joan Blan

Joan de Frans, 
gavaig

Peyrot Dubos Joan Dibos

Pere Fabre Fauguet Fabre
Jaume Fabre

En Guillem

Arnautó Labuda

En Molat Bertomeu Mullat

Pere Revell

Joan Roig

Joan Sampsó

Joan Sans

Joan Savoya

Guillem Thoer Joan Toès major
Guillem Toès

Steve Toès

Ramonet Vidal

Johan Vilanova
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La Ballessa (1497), feminització de balle, per batlle, pot 
coincidir amb la mateixa casa que es troba sota la for-
ma Lamballe (1553), que segons J. Peytaví «podria reme-
tre al patrònim *Amballe, per En Batlle, més tard *Bat-
lle, present als Angles en l’època moderna» (2005, p. 244, 
nota 273). Alhora Joan Bonell (1553) podria ser una ma-
la escriptura per Joan Borrell, perquè als Angles hi ha do-
cumentat l’any 1449 un «Anthonius Borrell alias Batlle» 
(Homs 2004, 449).

Joan de Frans (1515) podria ser originari del poble de 
Frans del departament francoprovençal d’Ain i, alhora, 
podria tenir relació, o coincidir amb l’origen, del veí dels 
Angles «Arnaldus Sunyer Frens» documentat l’any 1449 
(Homs 2004, 448). 

Les dificultats en les escriptures dels documents fa 
que s’obtinguin lectures diferents del mateix nom: Du-
bos (1515), Dibos (1553) o Dibàs (Peytaví 2005, 244).

El cognom Vilanova, d’origen toponímic, ja apareix als 
Angles el 1449, «Iacobus Vilanova» (Homs 2004, 449). 

Font-rabiosa

Ffont Rabiosa 
1497, 5 focs

Fontrabiosa 1515, 
10 focs

Font Rabiossa 
1553, 6 focs

Phelip Borda
En Borda, son 
jermà

Felip Borda

Johan Buren Joan Burell

Guillem Cabales Sabestià Caborre

Arnautó Cases

Bernat Gaucera Bernat Gausera

Pere Gosa

Joan Jaume

Guillem Lafont, 
balle
Joan Lafont

Pere Peyrot Pericó Peyrot

Guillem Rollan

Joan Tarrissa

Gabriel Tenart

Anguinot Tixedor

Lo Tixedor

Els noms de Font-rabiosa de 1497 són els cinc darrers de 
la relació incompleta del document original que hi ha 
sota l’encapçalament «Los de Puigvaledor e Cap de Cap-
cir». S’interpreta que són de Font-rabiosa perquè l’escri-
và va anotar Ffont rabiosa, com si fos un foc més, entre 

dos noms de caps de casa. El paper menjat impedeix co-
nèixer la resta de noms.

El nom Borda podria tenir el seu origen a Queramat, ja 
que «Petrus Borda de Caramat» ja apareix a la parròquia 
de Font-rabiosa l’any 1449 (Homs 2004, 449).

Buren (1497), Burell (1515) i Borrel, a «Raymundus Bor-
rell» de Font-rabiosa l’any 1449 (Homs 2004, 449), han 
de ser escriptures diferents del mateix cognom.

Cabales (1515) podria ser una mala escriptura de Cabor-
ler, així com Caborre (1553). Caborler, cognom present a 
Font-rabiosa cent anys abans, en 1449, portat per «Gui-
llelmus Caborler» batlle de Font-rabiosa, i «Michael Cabor-
ler» (Homs 2004, 448) i també a l’època moderna, com 
diu Peytaví en el cas de Caborre (2005, p. 246, nota 279).

«Petrus Cases» a Font-rabiosa el 1449 (Homs 2004, 449).
Anguinot correspon a l’aglutinació d’An Guinot per En 

Guinot. 

Formiguera
Fformiguera 
1497, 3 focs 

Formiguera 1515, 
12 focs

Formiguera 1553, 
9 focs

Mn Pere Manasto, 
rector

Mossèn Steve 
Vesià

Pere Barri Joan Barti, batle Pere Barri

Gallart Canal Bernat Canals, 
cònsol

Jordà del Cassó, 
balle

Joanot Gallart

En Gorguya Antoni Gorgunya Joan Bernat 
Gorgina

Guillem Gros

En Guillamet

Pere Mascla

Joan Maynell

Na Oliba, vídua Joan Oliba
Pere Oliba

Bernadó de na 
Sarinyana

Monserrat Vaquer, 
cònsol

Barthomeu 
Veguer

Guilló Verger Bertran Verger

Barti, podria ser un error d’escriptura per Barri (1497, 
1553), cognom que també apareix en el fogatge de Formi-
guera de 1369, en el cas de «Johan Barri» (Costa 2015, 12). 
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Els cognoms Canal i Oliba ja apareixen en el fogatge de 
1369 de Formiguera: «Jacme Canal» i «Pere Oliba» (Cos-
ta 2015, 128).

Gorguya (1497), Gorgunya (1515), Gorgina (1553) i, fora 
d’aquest quadre, «Pere Gorbuja» en el fogatge de 1369 
(Costa 2015, 128). Diverses formes per a un suposat ma-
teix nom. 

Na Serinyana, feminització del topònim Serinyà, poble 
de la Garrotxa. 

Matamala

Matimala 1497,  
6 focs

Matamala 1515, 
9 focs

Matamala 1553, 
8 focs

Mossèn Antoni, lo 
Vicari

Mossèn Ramon, 
arrendador

Toni Buscall, balle

Joan Cases

Pere Coma Joan Coma Guillem Comes, 
cònsol

Joan Malcap

Martí de 
Matamala

Guillem Martí

Martí Pere Balle
Pere Pere Balle

Francí Salvat
Bernat Salvat

Francí Salvat
Peyró Salvat

Pere Salvat
Joan Salvat

Ramonet Verger
Bernat Verger

Arnautó Verger, 
cònsol
Bardolet Verger

Ricart [Xavei]

Es relaciona Martí de Matamala (1497) amb Guillem Martí 
(1515), on Martí és el cognom, perquè hi ha documentat 
un «Guillelmus Martini» a Matamala el 1449 (Homs 2004, 
449). En el cas del 1497 Martí podria ser el nom familiar.

En el cas de Martí Pere Balle i Pere Pere Balle (1496) el 
tercer nom, Balle, podria correspondre al nom de la casa.

Odelló de Real

Odelló 1497 Odeló 1515, 1 foc Odelló 1553, 1 foc

Guillem Batalla Guillem Batalla

El lloc d’Odelló no apareix en el fogatge de 1497 per algu-
na raó desconeguda, però el nom de l’únic fogatjat hi de-
via ser present perquè ja consta un «Guillelmus Bataylla» 
l’any 1449 a Odelló (Homs 2004, 449).

Puigbalador

Los de 
Puigvaledor e 
Cap de Capcir 
1497, 8 focs

Puigbalador 1515, 
12 focs

Puigvaledor 1553, 
11 focs 

Mossèn Pere, 
rector

Lo rector mossèn 
Guillem Rocafort

Mossèn Joan 
Murat, rector del 
Real

Lo senyor capità Mossèn Làtzer 
Terreros, capità 
del castell

Joan de Francí, 
cònsol

Barthomeu Johan Francí Berjoan
Martí Berjoan

Guillem Barjoan

Ramon Brondell

Janot Scarriola

Mossèn Pere 
Ladró, balle

Bernat de la Font Pere Lafont

March

Guillem Mir

En Marot

Bernardí Noguers

Guillem Taxidor
Pere Taxidor
Johan Taxidor

Joanicó Tixedor
Miquel Tixedor
Al fill de Pere 
Tixedor
Joan Tixedor

Ramon Texidor
Joan Texidor àlies 
Rasquet
Toni Texidor
Joan Texidor àlies 
Petit

En [Tixerta]

Només el vuit primers noms del 1497 es poden atribu-
ir a Puigbalador. El novè correspon a Riutort. El següent 
nom, Ffont Rabiosa, ha de ser l’encapçalament, tal com 
s’ha dit anteriorment, dels quatre focs d’aquesta pobla-
ció detallats a continuació.

En el document original de 1553 posa «Puig valedor y al-
tres». Inclou Vilanova, Real i Odelló, que en aquest article 
es relacionen en el quadre de la corresponent població. 

Berjoan (1515), forma apocopada del compost Berto-
meu Joan. Barjoan del 1553 parteix de la variant Bartomeu.

El normatiu Teixidor apareix en els fogatges amb tres 
formes diferents: Taxidor (1497), Tixedor (1515) i Texidor 
(1553). És l’únic cognom, amb la variant Texidor, que tam-
bé es troba entre els 79 fogatjats de Puigbalador l’any 
1369 (Costa 2015, 132)
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Real

Real 1497 Rial 1515, 8 focs Real 1553, 2 focs

Lo Vicari

Guillem Brunet, 
gavaig

Joan Bromet, 
cònsol
Pere Bromet

Feliu

Pere Joan

Joandro

Joanicó

En Peyrot

Joan Vilanta 

Els focs de Real de 1497 no es poden llegir pel mal es-
tat del paper. 

Joandro podria ser l’aglutinació de Joan Dro, cognom 
d’origen francès. 

Joan Vilanta (1515) podria correspondre a Vilalta, que 
apareix en un documentat de 1449: «Michael Vilalta, lo-
ci de Reyal» (Homs 2004, 449). 

Riutort

Riutort 1497,  
1 foc

Riutort 1515,  
4 focs

Riutort 1553,  
2 focs

Nartala, vídua

Joan de Montoliu Joan Vaquer àlies 
Montoliu

Pedro Pasqual

Johan Renard de 
Riutort

Pere Renalt
Miquel Renalt

Nartala és l’aglutinació gràfica de N’Artala, feminització 
d’Artal.

Vilanova de Formiguera

Vilanova 1497 Vilanova 1515,  
2 focs

Vilanova 1553,  
1 foc

En Peyrot

Joan Poch

Joan Lauret

Els focs de Vilanova del fogatge de 1497 no es poden lle-
gir pel mal estat del paper.

Fonts d’informació

Documentació d’arxiu
Fogatge de 1497, Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial 

Patrimoni, Mestre Racional 2969, f. 325–327
Fogatge de 1515, Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial 

Patrimoni, Mestre Racional 2968, f. 457–458
Fogatge de 1553, Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial 

Patrimoni, Mestre Racional 2594, f. 156–158.
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El nom de les llibreries  
de Catalunya
Anna Mora
Periodista i filòloga

En tots els casos es parteix del nom amb què les lli-
breries s’han registrat al Gremi de Llibreters de Catalu-
nya (http://gremidellibreters.cat), tot i que es contras-
ta aquesta denominació amb la que eventualment pre-
senta l’establiment en la seva pròpia pàgina web, que re-
flecteix com els seus responsables volen que els lectors i 
lectores la coneguin, formalitats a banda. S’entén per «lli-
breria» la botiga on es venen principalment llibres, tot i 
que no s’inclouen en aquest estudi els quioscos i les pa-
pereries, que també en poden vendre. 

En l’actualitat, hi ha nou llibreries a la demarcació llei-
datana, 14 a la demarcació tarragonina, 27 a la demarca-
ció gironina i 226 a la demarcació barcelonina. Dit en per-
centatges, Lleida representa un 3,3% del total, Tarragona 
un 5,1%, Girona un 9,8% i Barcelona un 81,9%. Aquesta 
última suma més llibreries que les altres tres demarca-
cions juntes, que toquen la cinquantena. Però no és tot: 
més de la meitat del total barceloní, més concretament 
125, es troben ubicades a la capital de Catalunya. 

És per això que, en l’enumeració de llibreries que es lle-
girà a continuació, aquelles que s’ubiquen a la ciutat com-
tal apareixen sense la seva localització entre parèntesis. 

Amb tot, cal advertir que els següents percentatges 
han partit d’un total de 227 llibreries (el total de l’inven-
tari són 276), ja que n’hi ha 49 que no es tenen en comp-
te dins dels càlculs. Això és degut al fet que pertanyen a 
un mateix grup que té diferents llibreries, amb el mateix 
nom, en diversos punts del mapa català. És el cas d’Aba-
cus, Casa del Llibre, la Central, Llibreria Bestiari, FNAC, 
Nobel i Laie.

«Els topònims urbans reflecteixen no solament la geo-
grafia —el relleu i la constitució del terreny on s’assen-
tà l’aglomeració estudiada, la hidrografia, la vegetació—, 
sinó, de més, els resultats de l’acció de l’home sobre el 
dit espai: les estructures i formes de l’aglomeració i les 
seves parts; el seu aprofitament urbà civil, tant com l’es-
tratègic; la trama de serveis de tota mena i entre ells els 
transports i les comunicacions, el subministre de l’aigua; 
el significat econòmic dels barris; les funcions socials tals 
com la dedicació a les pràctiques religioses, a la cultura, 
o simplement al lleure, dels diferents components ur-
bans, amb la preeminència en la localització del comerç 
i dels oficis o indústries; el rastre de possessions i propi-
etaris; i la traça variada d’esdeveniments passats —po-
lítics, econòmics, o purament anecdòtics», escriu Enric 
Moreu-Rey (Barcelona, 1917–1992) a Toponímia urbana i 
onomàstica vària (1974). 

En el seu llibre, l’erudit i professor fa referència a una de 
les branques de l’onomàstica: l’onomàstica vària. Aquest 
article aixeca el vol des d’aquesta ramificació i plana per 
les quatre demarcacions catalanes per fer un inventari, és 
a dir, una recollida dels diferents noms que adopten les 
llibreries a Catalunya. Presentem, doncs, una enumeració 
que conté un total de 276 noms de llibreria, procedents 
de tot el territori del Principat; hi ha noms de les ciutats 
de Lleida, Tarragona, Girona i, sobretot, Barcelona, i tam-
bé d’altres poblacions de les diferents comarques de les 
respectives demarcacions. A més, la cerca s’acompanya 
d’una classificació i anàlisi, segons la tipologia dels noms, 
per veure quines tendències hi predominen. 

http://gremidellibreters.cat
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Alguns de més directes, d’altres de més subtils. Dels 
motius que porten a anomenar una llibreria, se’n poden 
veure de diferents. Per a la classificació dels noms de lli-
breries s’ha treballat a partir d’etiquetes i s’han anat adap-
tant els grups (i eventualment subgrups) al que s’ha anat 
trobant durant la catalogació. No ha vingut preestablerta 
per cap tipologia prefixada. Els subgrups s’han creat en 
els casos que un grup resultava massa extens i dins seu hi 
havia conceptes no ben bé idèntics, primant, fonamental-
ment, aquest últim ítem. No s’ha volgut afegir més d’una 
etiqueta per primar el rigor científic i facilitar els percen-
tatges. S’ha contactat amb les llibreries en alguns casos 
que despertaven dubtes. En els casos en què no hi ha ha-
gut manera de saber del cert el motiu del nom, ha gua-
nyat el sentit comú. No s’han catalogat els mots «llibreria», 
«llibres» o «papereria», ja que formen part del registre-ti-
pus de comerç i apareixen en bona part de l’enumeració.

Les 31 categories i subgrups, pensats per a l’ocasió i 
mitjançant les quals s’han classificat els noms, són les se-
güents i demostren que el nom de les llibreries es conver-
teix en una cruïlla d’informacions, amb diferents discipli-
nes representades: «Altra llengua», «Animal», «Aritmèti-
ca», «Art», «Astronomia», «Carrer», «Cognom de la famí-
lia fundadora o propietària», «Comarca», «Composició o 
sigla», «Cultura», «Cultura popular», «Element d’una edifi-
cació», «Filosofia», «Gènere literari», «Infantil», «Llengua i 
expressió», «Lloc urbà», «Localitat», «Mecànica», «Militar», 
«Mitjans de comunicació», «Mitologia», «Natura», «Nom 
d’un comerç», «Nom de la persona fundadora o propietà-

ria», «Objecte o estri d’escriure», «Part d’un llibre», «Per-
sonatge atribut», «Personatge ficció», «Personatge real» 
i «Títol d’una creació».

La nissaga, per damunt de tot

Lluny de la literatura se situa la tipologia que més vega-
des dona nom a les llibreries catalanes i més l’aproxima 
a altres empreses de sectors molt diversos. I és que, se-
gons la classificació efectuada, un total de 40 llibreries 
s’han batejat a Catalunya amb el cognom de la família 
fundadora o propietària, és a dir, un 17,6 per cent, cosa 
que permet als llibreters i llibreteres identificar el nego-
ci amb la seva nissaga.

Llibreria Arenas (Argentona), Llibreria Blanch (Banyo-
les), Llibreria Quera, Fabre, Llibreria Carandell, Llibreria 
Claret, Llibreria Espaxs, Llibreria Hernández, Lamas, Lli-
breria Navarro, Llibreria Paloma, Llibreria Papereria Artos, 
Salas Llibreteria, Llibreria Santos Ochoa, Torradas, Pape-
reria Abril, Quiosc Palou, Llibreria Huch (Berga), Llibre-
ria Casanovas (Cerdanyola del Vallès), Llibreria Scriba-Ve-
ron (el Prat de Llobregat), Llibreria Mitjans (el Vendrell), 
Llibreria Pelegrín (Gavà), Llibreria Geli (Girona), Caselles 
(Lleida), Llibreria Gallissà (Lloret de Mar), Llibreria Con-
tijoch (Manlleu), Llibreria Rubiralta (Manresa), Dòria Lli-
bres (Mataró), Llibreria Arola (Molins de Rei), Barba (Mo-
lins de Rei), Llibreria Dalmases (Mollerussa), Papereria 
Paes (Sabadell), Llibreria Dalmau (Sant Antoni de Calon-
ge), Llorens Llibres (Sitges), Adserà (Tarragona), Llibre-

Llibreria Dalmases de Mollerussa 
(Fotografia de Vilaweb)
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ria Sauret (Tàrrega), Llibreria Xicoy (Torelló), Llibreria la 
2 de Viladrich (Tortosa), Llibreria Anglada (Vic) i Llorens 
Llibres (Vilanova i la Geltrú) formen part d’aquest grup 
en què la nissaga està per damunt de tot.

Una mostra molt més petita de llibreries (11) també 
adopta el nom de la persona fundadora o propietària 
(4,8%): Casa Anita, Llibreria Helios Libros, Jaimes, Luz 
de Lula, Llibreria M. Mateo Papereria, Llibreria P. Bosch, 
Mariano Esteban Ibernon, Llibreria M. Márquez (Mataró), 
Llibreria Enric (Montornès del Vallès), Papereria Llibreria 
Núria (Olesa de Montserrat) i Llibreria Cinta (Terrassa).

Així doncs, en termes generals, l’antroponímia (noms 
i cognoms) mossega un 22,4% del total.

La llengua ‘juga’ en segona posició

La llengua, els jocs de paraules i els refranys ocupen la 
segona posició. Unes 19 llibreries, o sigui, un 8,4%, co-
quetegen amb la llengua, ja sigui per mitjà de l’ortogra-
fia, la puntuació, les expressions o les proclames lingü-
ístiques vestides de paradoxa. Es tracta de les següents: 
Etcètera, Llibreria Al Peu de la Lletra, Barra/Llibre, Llibre-
ria Can Lletres, Llibreria Cap i Cua, Llibreria Epsilon, Lli-
breria Nollegiu, Punt i apart, Malpaso Llibreria, Abraca-
dabra, Ça Trencada (Blanes), Joc de Paraules (Caldes de 
Montbui), Llibreria La Ikastola (Canovelles), Badallibres 
(Cardedeu), Linguae (Girona), Llibreria Temps Llibre (Lli-
nars del Vallès), Uppali Palamós (Platja d’Aro), Llibreria 
Mots (Vic) i Els nou rals (Viladecans).

Hi ha un grup de vuit llibreries (3,5%) que empren al-
tres llengües, com el castellà, l’anglès o el llatí: Come 
In, Dear Barcelona, La Bookman (Figueres), Llibres Low 
Cost (Figueres), Star Books and Kids (Gavà), Llibreria 
Aqualata (Igualada), Librerío de la Plata (Sabadell) i Lli-
breria Mater (Vic). Una conclusió que no es pot obviar 
és que les llibreries, a Catalunya, escullen el català com 
la seva llengua vehicular, tot i algunes excepcions força  
minoritàries.

El tercer lloc del podi: els elements  
de les edificacions

El tercer lloc del podi, amb 18 llibreries i un percentatge 
del 7,9, se l’enduen els elements de les edificacions, ente-
sos com les parts d’un edifici o d’una construcció que do-
nen nom a una llibreria. En aquesta categoria, els noms 
de la part (racó, llar, pati…) sempre van acompanyats d’un 
element del món del llibre (paraules, lletres, llibres…), que 
fan que el nom adopti un sentit literari.

Formen part d’aquesta classificació Llibreria L’altell (Ba-
nyoles), Desván del Lector (Barberà del Vallés), Casa del 
Llibre, La Casa de la Paraula, Llibreria Club del Llibre (el 
Prat de Llobregat), Llibreria Les Voltes (Girona), Calmot 
Llibreria (Girona), Llibreria Context Cafè (Girona), La Lli-
breria (l’Hospitalet de l’Infant), Llibreria Buc de Llibres 
(Mataró), El Racó del Llibre (Rubí), La Llar del Llibre (Sa-
badell), El celler de Llibres (Sant Cugat del Vallès), Pati 
de llibres (Sant Cugat del Vallès), El racó de les paraules 
(Sant Joan de Vilatorrada), Cal Llibreter (Sant Just Des-
vern) i El Cafè de les Lletres (Vic).

La natura també és nom de llibreria

Cal destacar les 13 llibreries que adopten noms de la na-
tura per definir-se (5,7%): Llibreria Garbí, Atzavara, Lli-
breria Onades, Guia, Llibreria Horitzons, Llibreria Univer-
sal, Ona Llibres, Papereria Llibreria Aura, Llibreria Mon-
talt (Malgrat de Mar), Bassa (Móra d’Ebre), Mediterrània 
Espai Fòrum (Palafrugell), Llibreria l’Ombra (Rubí) i Mun-
tanya de Llibres (Vic).

«Carrer», «Mitologia» i «Objecte o estri 
d’escriure»

Empatades amb 10 llibreries cadascuna (4,4% per cap) es 
troben les etiquetes «Carrer», «Mitologia» i «Objecte o estri 
d’escriure». Les llibreries que tenen nom de via són: Libre-
ría Balmes, Llibreria Santo Domingo, Urgell, Llibreria Qua-
tre Cantons (Berga), Llibreria 22 (Girona), Perutxo llibres 
(l’Hospitalet de Llobregat), Llibreria l’Espolsada (les Fran-
queses del Vallès), Llibreria Alguer Set (Sant Celoni), Llibre-
ria Carrer Major (Santa Coloma de Gramenet) i Llibreria de 
la Rambla (Tarragona). Els negocis que adopten un nom 
del món mitològic són: Llibreria L’Argonauta (Balaguer), 
Llibreria Forum (Banyoles), Antinous, Llibreria Chronos, 
Gigamesh, La Font de Mimir, Llibreria Pleyades, Galatea 
Llibres (Cambrils), Llibreria Éfora (Cerdanyola del Vallès) i 
Llibreria Galatea (Reus). I els que es diuen com un objecte o 
estri d’escriure són: Llibreria Viteŀa (l’Escala), Llibreria l’Es-
piral (la Bisbal d’Empordà), Punt de Llibre (Lleida), Gràfic 
Paper (Ripoll), Papyrus (Vallirana), Llibreria El Full (Badalo-
na), La caixa d’eines (Barcelona), La Ploma (Barcelona), Lli-
breria Compàs (Cardedeu) i Llibreria Paperots (Cardedeu).

«Composició o sigla» i personatges

«Composició o sigla» i «Personatge real» també empa-
ten amb vuit llibreries (3,5%) cadascuna. Formades per 
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composició o siglació hi ha Espai Lector Nobel (Balaguer, 
Castellar del Vallès i Sant Feliu de Guíxols), Bolibloc, Club 
TR3SC, Liberdrac/Libelista, Pebre Negre, Ronsol, Llibre-
ria Tea Ediciones i Llibreria Parcir (Manresa). Mentre que 
Aŀots, Llibreria Calders, Llibreria Fundació Antoni Tàpies, 
Llibreria Newton, Sendak, Llibreria Carlemany (Girona), 
Llibreria Gaudí (Reus) i Llibreria Sant Jordi (Tona) estan 
batejades amb noms de «Personatges reals».

Ara bé, de personatges no només n’hi ha de carn i ós-
sos, sinó també de ficció i atributs. I aquests dos últims 
sumen quatre llibreries cadascun i un 1,8%, respectiva-
ment. Dins la categoria de «Personatges atributs» hi ha 
Llibreria El Setciències (Arenys de Mar), La Petita, Litera-
tor (Olesa de Montserrat) i Llibreria La Temerària (Terras-
sa). Llibreria Don Bosco, Llibreria Ulyssus (Girona), Drac 
(Olor) i Llibreria el Cid (Tortosa) es coŀoquen dins l’eti-
queta de «Personatges de ficció».

Per tant, en general, s’arriba a un número total de 16 
llibreries, o sigui, 7,1% de personatges. Molt igualat amb 
el percentatge dedicat als elements de les edificacions.

Nom d’animals

Hi ha set llibreries que prenen el nom d’animals (3,1%): 
El Cuc, El Gat Pelut, Llibreria la Llopa (Calella), Llibreria 
L’Aranya (Cerdanyola del Vallès), Llibreria Alemana Colibrí 
(Esplugues de Llobregat), Llibreria El Cucut (Torroella de 
Montgrí) i La Singratalla (Tremp). I sis que l’agafen d’un 
comerç (2,6%): Editorial Planeta, Llibreria Estanc 173, El 

Corte Inglés, Fnac (El Triangle, L’Illa, Fnac-La Maquinista 
i Les Arenes), Norma Còmics i Llibreria Santillana.

«Art», «Títol d’una creació», «Mecànica»  
i «Lloc urbà»

Les etiquetes «Art», «Títol d’una creació», «Mecànica» i 
«Lloc urbà» tenen cinc llibreries cada una i representen 
un 2,2% per cap. Dins «Art», Atelier, Documenta, Llibre-
ria L’Alebrije, Blanc i negre (Igualada) i El Genet Blau (Llei-
da). A «Mecànica», Aeroteca, Llibreria Hispano America-
na, Rocafort Modelisme, El Tramvia de Mataró (Mataró) 
i Vapor Vell (Premià de Mar). A «Títol d’una creació», Sal-
tamartí Llibres, Animal Sospechoso, Casa Usher, La Im-
possible i Lilliput (Cerdanyola del Vallès). I a «Lloc Urbà», 
s’hi troben Llibreria Universitària, Llibreria Campus, Lli-
breria de la Diputació, Llibreria La Central, també al Ra-
val, i la Llibreria Tram (Valls).

«Filosofia», «Cultura Popular», «Localitat»  
i «Gènere literari»

«Filosofia», «Cultura Popular», «Localitat» i «Gènere lite-
rari» arriben a un nombre de quatre llibreries cadascu-
na, el que representa un 1,8% per cap. A «Filosofia» hi 
ha Llibreria Karma, Llibreria La Memòria, Paper Idea (Ca-
novelles) i Llibreria Utopia (Sallent). A «Cultura Popular» 
hi ha La Barretina (Castellbisbal), La Gralla (Granollers), 
Llibreria la Capona (Tarragona) i Llibreria La Tralla (Vic). 

Llibreria El Cucut de Torroella  
de Montgrí (Fotografia de Llibreria  
El Cucut)
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A «Localitat», es pot destacar Laie (Laie CaixaForum, La-
ie Recinte Modernista de Sant Pau, MACBA store Laie, 
Laie Museu Picasso, Laie CCCB, Laie Les botigues de la 
Pedrera, Laie Pau Claris Llibreria-Cafè i La Central del 
Muhba), Llibreria Esplugues (Esplugues de Llobregat), 
Llibreria Empúries (Girona) i Llibreria Alexandria (Sant 
Cugat del Vallès). A «Gènere literari» s’hi troben Llibre-
ria Bestiari (també Born,Museu d’Història de Catalunya), 
Haiku, Sabadell Còmics (Sabadell) i L’auca (Sant Feliu de  
Llobregat). 

Altres categories minoritàries

Les llibreries que fan referència a la «Part d’un llibre» 
són tres (1,3%) —A peu de pàgina, Llibreria Pròleg i Lli-
breria Index (Vilassar de Mar)—, i les que aŀudeixen a 
l’«Astronomia» —Altaïr i Llibreria Mizar—, la «Cultura»  
 —Llibreria Els 4 Gats (Sant Celoni) i Llibreria La Cultu-
ral (Vilafranca del Penedès)—, la «Comarca» —Llibreria 
Vallès Impremta i Papereria (Castellar del Vallès) i Llibre-
ria Maresme (Mataró)—, «Infantil» —La Baldufa (Mont-
blanc) i El Petit Tresor (Vic)— i «Mitjans de comunica-
ció» —La llibreria de la Imatge i Llibreria Medios— són 
dos per categoria (0,9% per cap).

Per acabar, hi ha una llibreria que té nom d’«Aritmètica» 
(0,4%), Abacus (Badalona, Balmes, Blanquerna, Còrsega, 
Fabra i Puig, L’Illa, Perú, Pompeu, Sant Andreu, Sants, 
Urquinaona, UAB, Cornellà, Figueres, Girona, Granollers, 
Igualada, l’Hospitalet, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet, 

Reus, Sabadell, Sant Boi, Sant Cugat, Santa Coloma, Tar-
ragona, Terrassa, Vic i Vilanova), i una altra de «Militar» 
(0,4%), Militària.

Conclusions

Catalunya pot presumir d’una xarxa de llibreries abun-
dants, alçades en diferents punts del territori, encara que 
amb una forta presència a la demarcació barcelonina i, 
més encara, a la capital. Els motius que duen a anome-
nar d’una manera o d’una altra aquests negocis és diver-
sa i varia segons la filosofia del llibreter que la regenta. 
Malgrat que el tipus de nom estigui molt repartit, hi ha 
una tendència clara cap a escollir el cognom familiar com 
a nom de la llibreria, seguit de la llengua i dels elements 
de les edificacions, normalment relacionats amb qüesti-
ons lingüístiques o de l’àmbit de l’edició.

Portes endins, a les llibreries, els lectors se senten com 
a casa mentre trien i remenen, xerren amb el seu llibre-
ter de confiança o fantasiegen amb unes primeres pàgi-
nes. De cara enfora, són, per definició, les botigues on es 
venen i es compren llibres. I és a l’exterior, en els carrers, 
entre l’anar i venir del dia a dia, on s’identifiquen. Les lli-
breries també tenen nom, i aquest les presenta i expli-
ca a la urbanitat quines són les seves característiques o 
el seu origen, si són «filles de» o especialitzades a trobar 
tresors petits. La seva façana ja és per si sola una troba-
lla lingüística que convida a llegir, i a volar.

Llibreria Alexandria de Sant Cugat 
del Vallès (Fotografia de Llibreria 
Alexandria)
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una paraula enamorada. Una cosa que tremola, com una 
petita fulla sota la pluja. Una fina música que va acom-
panyant-te i que no vols perdre. No cal desafinar però!, 
qüestió de to, de diapasó, d’acord no dissonant. Melodia 
suau que prové de molt lluny i hi torna. Un cant fondo. 
Un cant que no es pot desarrelar.

I CANTA PER MI EN CATALÀ AMB EL VENT TRAMUN-
TANAL QUE BUFA, AMB EL SOL QUE EM CREMA, AMB 
L’AMOR QUE ES MOR I NO VOL MORIR…

Escriure en català
Autoretrat
Renada-Laura Portet
Sòcia d’honor de la Societat d’Onomàstica

Presentem en edició conjunta dos textos molt personals que 
Renada-Laura Portet va llegir amb una passió inoblidable du-
rant l’acte d’homenatge que la Societat d’Onomàstica va re-
tre-li, a Perpinyà, el dia 1 de juny de 2019, durant la celebra-
ció del 46è Coŀoqui de l’entitat. Hem volgut reproduir-los tal 
com ens els ha tramès expressament per a Noms, un detall 
que li agraïm ben de cor.

Escriure en català

Escriure, i fer-ho en català, és per mi, tornar amb amor 
al silenci. Com qui prega. Amb una força que m’empeny, 
de per dintre, imperant, més forta que tot. I allò que tinc 
en mi d’escorxat es torna sa, guarides les ferides, closes 
les mil ferides, i se’n va a retrobar, en el fons del fons, el 
món límpid de les aigües pures. Brolla llavors un cant, 
que és amor. Tal un riu, aquest amor s’endinsa en la ter-
ra-mare i les seues aigües canten, entre ribes de memò-
ria, en la llengua vernacular…

A vegades, certes circumstàncies farien que aquest riu 
es perdi, s’allunyi… Però sempre torna, invencible, inal-
terable. Per a dir que aquí és. I em crida. Uns tustets al 
cor com qui truca a una porta. No conec res de més dolç 
que aquests tustets. Obres i endavant! A retrobar aque-
lla deu que és font de vida, font meva de vida.

Així és com passa, en aquestes comarques més septen-
trionals de Catalunya, a una que escriu, en català.

I escriu amb angoixa de les tempestes i dels dies per 
venir.

Car aquella paraula literària és una paraula nua, sense 
suport, que té menester d’ésser conhortada. S’ofereix. És 
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Autoretrat

Qui?
Què sóc? Segur que ho veieu?
Estireganyada, cos present, cosida de dietaris,
lliure i rebel, canosa,
insegura en permanència,
inquiet metrònom de tempestes,
sóc això. Més encara:
una lupa (per no deixar escapar cap detall…),
uns polsos actius a les artèries,
nervis de silicona diuen uns jutges 
encebats, ells, de pasta fullada que desfullen
sobre una predeŀa inútil.
Autoclau… esclatant potser? Sóc tanmateix
 —com tothom— temps i espai:
sóc aquí. Encara.
I em programa el calendari
mes rere mes, dia a dia
amb leucòcits neutròfils
i endocrines insolents
que gosen signar, d’una signatura contrariejant,
els cops de cap que em fan, sense miraments
(són ells que es porten mal, no pas jo!…).

Del defora, m’arriben
algoritmes teixits de binaris «politècnics» i una 
    [munió de xifres,
de becs també, i… picades orbes,
estranys pillatges del meu propri treball,
tots els meus trobadors sota un altre nom
que trompeteja en una càtedra que em deu…
Amb tot i així, no em trobo res
per a assaonar els meus traïcionats trànsits de vida.
Ni si cal la sal de la meua pell.
      *
Sí, però em queda «secretament»
 —i això poc que ho veureu—
la POR
la por de la incomprensió,
de l’hostilitat que se’ns declara a davant
sense saber el perquè?,
por de les traïcions que em roben i despullen,
por de l’espai sense cor ni consciència
i por del no-res
que dia a dia està engolint-me…

Renada Laura Portet, acompanyada d’Irene Muñoz i Joan Peytaví
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Contrada a cops de mot
Marià Villangómez
(Declarat amb el vent, 1963)

Els camins s’acorruen, si és diumenge
(Sant Miquel, Santa Eulària), al puig de Missa,
i si anhelen Corona enmig dels pins
ses Marrades hi repten enfilant-se.
S’Àguila és roca, un vol suspès de pedra;
penyals antonomàstics, amb majúscula,
sa Timba, es Cingles, sobre el mar s’esbalcen.
El mar mossega a Cala Llonga. Vaga
pregon el temps dins el canal Pregon.
A la font des Verger un poc de verdor
entre terres eixutes s’arrecera.

S’ha repartit un santoral d’esglésies
camps i gent de Sant Jordi a Sant Vicent.
S’aixeca la ciutat per ser Dalt Vila,
empeny cap a la proa de sa Penya
el mariner raval, i cara al port,
comercial, s’acosta a la Marina.
Empetitint-se cap a pous o feixes, 
palpant a poc a poc últims reductes,
una parla de l’illa s’apodera.

Nombrosa i vella herència! Quants de pobles,
dient la terra amb veus que s’aferrissen,
un ram al nostre català ofrenaren,
acolorit, i al meu amor permeten
que anomeni Balàfia, Benimussa,
es Botafoc, Bellmunt, Benimaimó,
cala de Boix, Besora, Balansat,
i en un déu Bes perdut i etimològic
arrelada tal volta, Eivissa entera.

Peralta, Morna, llengua i terra unides.
¿D’on arriben els noms, com es carreguen
pel llarg camí d’un cordial ressò,
per què viuen d’amor al lloc que abracen?

De Xarraca as Cubells s’ha humanitzat
una geografia de topònims,
ja és esperit la roca as Castellar,
Portmany, magne, magnànim, es desplega
a molts esguards, i amb més gasiva porta
es Portitxol, Porroig o Portinatx.
Conquerim el paisatge amb parla i passos,
diem Aubarca i una vall s’enfonsa,
el dens vocabulari de les costes
s’aïlla a Tagomago arcaic i dur,
munta al cim solitari des Vedrà
(altura i mot as Vedranell s’acoten).

Veig un mapa de noms quan a la terra
m’aboco: creus dels vells camins, masies
(íntima llengua as Gorg, es Tur, Fruitera),
es puig Cirer invertit a ses Salines,
Punta Grossa envestint ones, cel ample,
el torrent hortolà de Buscastell,
es Fornàs que amuntega pedra i boscos.

Muntanyes-torres de la terra surten,
forts de la llengua, militars Talaies,
i es pronuncia un pas entre les serres
i el coll des Vent s’esmuny fregant els llavis.
S’Hort Nou al llarg dels segles segueix nou.
Gramaticals famílies els camps poblen:
Figuera, Figueretes, Figueral.
Llatí Forada i àrab Benirràs.
Verda una punta, Roig un port, Negret
un cap, i la blancor de sal de l’illa
va al puig Blanc, el cap Blanc, sa Blanca Dona.
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