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La Societat d’Onomàstica va néixer
a poc a poc, com deia Enric MoreuRey. Però no va néixer del no-res. Va
partir d’una base sòlida que es va començar a constituir abans de la reunió de la Sala de Comalats (1973),
quan el 1922 es projecten els inventaris de noms de lloc a Catalunya de
la mà de l’IEC, fruit de la presa de
consciència d’arreplec sistemàtic de
noms vius, de lloc i de persona, a partir d’informants grans. Ja llavors recollir noms de lloc és un objectiu per
a J. M. Casacuberta o J. Coromines,
que el 1931 va iniciar el projecte de
l’Onomasticon Cataloniae. El 1936 la
Societat Catalana de Geografia publica les normes Per al recull dels noms
de lloc de Catalunya juntament amb
l’aplec de Sant Pere de Riudebitlles,
de C. Cardús. La mateixa entitat edita el llibret de J. Iglésies sobre la Riba
(1953) i crea el “Premi Eduard Brossa”
(1955-1979) de recull de noms d’un
terme municipal. La primera convocatòria la guanya R. Amigó per un
treball sobre Reus (1955). Guanyadors de posteriors convocatòries foren A. Manent, J. Riba, J. Mir, F. Jové,
A. Munné, A. Bladé i M. T. Muntanya,
tots ells socis primerencs de la SdO.
Entre 1978 i 1982 es va convocar el
“Premi Josep Iglésies d’investigació
onomàstica” que els anys 1978 i 1979
van guanyar E. Perea, J. Prats i V. Biete, que també formaran part de la

SdO, pels reculls onomàstics de Riudoms, Arbolí i Cabacers.
Entitats, convocatòries de premis,
criteris per als reculls onomàstics,
publicacions de divulgació i estudi
dels noms i amants de la terra i dels
seus noms, van ser els fonaments sobre els quals es va bastir l’any 1980 la
SdO. Quaranta anys després la revista
Noms ho celebra amb aquest número
commemoratiu que acull textos sobre la SdO i els seus afiliats i alhora
és un homenatge a tots els que amb
la seva participació, socis o no, han
fet créixer els estudis d’onomàstica
als països catalans.
En aquest número trobareu quatre
articles que relaten fragments de la
història de la SdO i desitjos de futur:
la crònica d’un il·lusionat 1980; les
publicacions, eines fonamentals per
a la difusió i fixació dels objectius de
la Societat; la crisi de l’any 2013, que
no va aturar les activitats de la Societat, i la posterior revifalla i la presentació d’un futur entusiasta que impulsi i afermi les activitats onomàstiques. Hi segueixen textos breus i significatius dels socis que han volgut
expressar què ha significat per a ells
la nostra entitat o han relatat un episodi relacionat amb la SdO.
Set entrevistes donen veu a socis
que van participar en els inicis de
la Societat. Les seves paraules configuren una part de la història de la
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SdO. Els precedents, la seva constitució, els primers anys i els primers
col·loquis, l’interès per l’onomàstica
en general o per alguna de les seves
branques, la relació entre onomàstica i dialectologia, geografia o muntanyisme, el paper de les universitats, els seus professors, el primer
mestratge de toponímia a València,
la participació en reculls de noms i
el protagonisme inicial del Camp de
Tarragona, l’onomàstica a les illes Balears, al País Valencià o la seva situació a Catalunya del Nord, la relació
entre la SdO i l’Oficina d’Onomàstica
de l’IEC, i la valoració d’aquests quaranta anys.
Una part de la història de la SdO és
la visió que en té la família de destacats actors fundacionals. A Noms-8
(2017) dedicat a Enric Moreu-Rey es
va recollir la de la seva família. Ara
s’ha volgut completar amb unes semblances de Ramon Amigó i Albert Manent escrites pels seus fills que aporten una mirada més íntima dels dos
protagonistes.
Tanca aquest número dos documents. Una relació de les persones
que durant quaranta anys han dirigit
i representat la SdO i els seus socis
i una mostra gràfica dels col·loquis
d’onomàstica, amb imatges d’actes,
participants, convocatòries, cartells
o portades de butlletins que recullen
les seves actes.
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L’any 1980 i la Societat
d’Onomàstica
Ventura Castellvell
Societat d’Onomàstica

L’any 1980 va ser un bon any per als estudis de l’onomàstica. La publicació de treballs –llibres o articles– ho certifica: el diccionari de noms de persona de J.M. Albaigès
o de gentilicis de J.M Soler, els reculls de noms propis de
la Canonja de M.T. Muntanya, de Benissanet d’A. Bladé,
de l’Albiol de J. Prats, de toponímia marina mallorquina
de C. Aguiló i una munió d’articles breus i notes d’onomàstica a publicacions nacionals o locals. És l’any del “III
Premi d’Onomàstica Josep Iglésies” d’investigació onomàstica per la Toponímia de Cabassers i el seu terme, de V.
Biete, i d’un segon premi a Onomàstica pretèrita de Santa Coloma de Queralt, de S. Palau, i també és l’any que es
va presentar el llibre Toponímia del terme i de la vila de Riudoms d’E. Perea. Va ser un bon any, com ho havia sigut
el 1979 i ho seria el 1981. El va fer diferent i li va donar
més relleu ser l’any primer de la Societat d’Onomàstica.
El 31 de març de 1980 es va fer la reunió fundacional, el
6 i 7 de juny es celebra el cinquè Col·loqui d’Onomàstica,
primer de la Societat d’Onomàstica, el 24 de setembre
el Ministerio del Interior aprova els estatuts i el 2 d’octubre el govern civil fa el registre com a societat. Pels volts
de setembre apareix el primer número del Butlletí Interior, el 6 de desembre es fa la primera assemblea general
de la Societat1 i aquell mateix mes surt el segon número
del Butlletí. En el llibre de socis comença la inscripció de
socis el 24 de setembre i a finals d’any ja hi havia 124 inscrits. Tot un èxit que es repetirà els anys següents: més
socis, més col·loquis i més butlletins. Aquesta és la sín-

tesi de l’any 1980. Les realitzacions de la SdO es detallen
més endavant. Abans és interessant conèixer la conversa
entre Jaume Vidal Alcover i Enric Moreu-Rey l’any 1989
transcrita per Xavier Febrés.
A la conversa Jaume Vidal pregunta “¿Però la Societat
d’Onomàstica, com va néixer?” Moreu-Rey respon, “Com
tota cosa, a poc a poc” i a continuació desgrana els antecedents i la fundació de la SdO:
“Primer van començar uns tarragonins, sobretot en
Ramon Amigó i Anglès, a fer reculls de noms de lloc.
L’Albert Manent es va posar en contacte amb en Ramon Amigó i també va fer reculls de topònims del
Camp de Tarragona, perquè s’està a l’Aleixar i l’interessava refermar els lligams amb Tarragona. Sabia
que jo n’havia publicat un sobre el rodal de Caldes
de Montbui i em va suggerir que anéssim fent tota una franja del Camp de Tarragona, estudiant cada terme municipal i recollint-ne els noms de lloc.
Un grup de persones ens vam repartir la feina, i jo
vaig fer el terme de L’Albiol. Ens vam reunir després
els components del grup per discutir i preparar una
mica el futur. La primera trobada va ser a casa meva a La Sala de Comalats, al límit entre la Segarra i
l’Urgell, entre Tàrrega i Montblanc. Vaig fer d’amfitrió a aquesta primera reunió informal del que seria més endavant la Societat d’Onomàstica. Les següents van ser a Riudoms a Les Borges del Camp i

1 Data que consta al Llibre d’Actes. Al Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica 2, 1980, p. 14, diu que es va fer el 29 de novembre.
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a Montblanc. Vaig comentar a l’Albert Manent que
d’aquest grup en podríem fer una societat oficialment reconeguda, per la qual cosa vam formar una
comissió gestora l’any 1980 i vaig presentar els papers corresponents al Govern Civil, el qual els va
trametre a Madrid. Hi dèiem que l’àmbit d’estudi de
la Societat d’Onomàstica seria el de la llengua catalana en totes les seves variants actuals o pretèrites, detalladament exposades. A Madrid ho van trobar molt complicat i ho van resumir en “Ámbito de
Actuación Nacional”. Es pot interpretar de la manera que es vulgui, però la qüestió és que la nostra Societat d’Onomàstica té dret a actuar a Badajoz, per
exemple. Des d’aleshores cada any hem fet un col·
loqui general [...]. Primer de tot, la Societat d’Onomàstica és independent. Això és una qualitat sobre
la qual insisteixo. Podíem ser una institució afillada
a una universitat, o bé una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, però aleshores no haguérem estat tan
lliures [...]”.2

Precedents: quatre col·loquis d’onomàstica
El 4 d’agost de 1973 a la Sala de Comalats, municipi de
Passanant i Belltall (Conca de Barberà), Enric Moreu-Rey
va reunir una quinzena de persones interessades en l’onomàstica, trobada que es considera el primer Col·loqui
d’Onomàstica. Entre els assistents hi havia Ramon Amigó, Albert Manent, Ferran Jové, Jordi Mir, Eufemià Fort,
el seu fill Xavier Fort, Anton Monner, Artur Bladé Desumvila, Agustí Altisent, Maria Teresa Muntanya i uns pocs
més. Es va parlar dels reculls onomàstics del Baix Camp
publicats, dels que restaven inèdits, de la millora de les
normes que calia seguir en els reculls o d’impulsar els inventaris toponímics. Es va acordar continuar fent aquest
tipus de trobades els anys següents. Per a tal fi es va crear una comissió formada per Ramon Amigó, Albert Manent i Xavier Fort.
La següent trobada (segon Col·loqui d’Onomàstica) es
va fer el 20 d’agost de 1977 a les Borges del Camp, de la
mà de Ferran Jové, fill d’aquest poble i autor de Toponímia de les Borges del Camp i del seu terme municipal, premi
Eduard Brossa 1970, editat el 1981. Es van tractar temes

d’onomàstica i d’història. A partir d’aquest col·loqui les
trobades (col·loquis, jornades o congressos) han tingut
una continuïtat anual.
El dissabte 26 d’agost de 1978 es va fer a Riudoms (Baix
Camp) una nova trobada, “III Col·loqui d’Onomàstica Local” que, a més, va incloure aspectes d’història local. Albert Manent va presentar els temes que es tractarien, Eugeni Perea, fill de Riudoms, va parlar dels “Aspectes humans d’una recerca onomàstica” i Enric Moreu-Rey sobre
“Història dels noms i renoms”. Al final hi va haver debats
sobre onomàstica i història i la proposta d’un proper col·
loqui a Montblanc. A la documentació consultada no s’ha
trobat informació d’aquest quart col·loqui de Montblanc,
que es va fer els dies 21 i 22 d’octubre de 1979. Cinc mesos després es fundava la Societat d’Onomàstica.

La fundació
La Societat d’Onomàstica es va constituir el 31 de març
de 1980. La reunió fundacional es va fer, segons sembla,
al pis de mossèn Antoni Pladevall al carrer d’Enric Granados 26 de Barcelona. Aquesta és l’adreça provisional que
consta a l’acta com a domicili de la Societat.
Segons l’acta fundacional, escrita en castellà per imperatiu legal, els assistents es constitueixen com a Junta
Fundacional, aproven els estatuts, que adjunten a l’acta,
i acorden designar una comissió gestora formada per Enric Moreu-Rey (president), Josep Moran (secretari) i Jordi de Bolós (vocal) i els responsables regionals (R. Amigó, J. Miralles, A. Pladevall i M. A. Vidal)3 amb facultat per
realitzar els tràmits d’aprovació i legalització de la Societat i la firma de documents necessaris per posar-la en
marxa. Al final de l’acta es relacionen els noms dels setze assistents amb indicació de les dades personals (domicilis, acadèmiques, laborals, càrrecs en entitats culturals...). Són: Joan Veny, Josep M. Puchades, Agustí Altisent, Ramon Amigó, Jordi de Bolós, Albert Manent, Josep Moran, Enric Moreu-Rey, Jordi Mir, Antoni Pladevall,
Maria Àngels Vidal, Núria Moreu, Manuel Rovira, Montserrat Pagès, Manuel Pich i Joan Miralles.4
El 4 de setembre de 1980 es va fer una assemblea extraordinària per modificar aspectes formals de sis articles de l’estatut, a petició del Ministeri. La reunió es va

2 Diàlegs a Barcelona. Enric Moreu-Rey / Jaume Vidal Alcover, 1989, p. 47-48, en el tercer capítol, “Al voltant de la Societat d’Onomàstica”.
3 BISO 1, 1980, p. 8.
4 La majoria dels prenoms dels assistents apareixen escrits en castellà a l’acta i l’accentuació del cognom és sempre en aquesta llengua.
Molts inclouen la conjunció y entre el primer i segon cognom. Sobta veure la forma dels noms del primer secretari general, Enrique Moreu
y Rey.
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fer a Barcelona, no s’indica el lloc ni el noms dels assis- de monografies especialitzades. Durant l’any 1980 es van
tents, però es diu que hi eren la comissió gestora i la ma- publicar dos butlletins; en canvi la primera monografia,
joria de membres fundadors. Les actes d’aquesta reunió Toponímia del terme municipal de Vilablareix, de Pilar Gisi de les següents es fan en català.
pert-Saüch, va haver d’esperar l’any 1986.
La primera Assemblea General es va fer en una sala
El primer col·loqui de la Societat d’Onomàstica es va
de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona fer a Vic, amb el patrocini de l’Ajuntament de Vic i del
el dia 6 de desembre de 1980. El president de la comis- Patronat d’Estudis Ausonencs. S’hi exposaren quatre cosió gestora va informar de l’aprovació dels estatuts pel municacions –editades en el primer butlletí de la SocieMinisterio el 24 de setembre i del registre d’associacions tat– els objectius de la nova societat i es va generar un
al Govern Civil el 2 d’octubre. S’elegeix per unanimitat la ‘col·loqui’ sobre metodologia dels reculls de noms, corJunta Directora formada per setze membres: C. Aguiló, R. recció cartogràfica i normalització dels noms de municiAmigó (vicepresident 1r), G. Bibiloni, V. Biete, A. Bladé, J. pis i petits nuclis de població, amb intervencions de J. M.
de Bolós, A. Llull, A. Manent (president), J. Miralles (vice- Puchades, Antoni Vergós, Francesc Gurri, Salvador Llopresident 3r), M.T. Muntanya, J. Moran, E. Moreu-Rey (se- bet i Ramon Puigcorbé.
cretari general), A. Pladevall (vicepresident 2n), E. Perea,
F. Jové i M. A. Vidal (tresorera). La Junta nomena com a El butlletí Interior
membres d’honor Francesc de Borja Moll, Joan Coromines, Antoni M. Badia Margarit i Manuel Sanchis Guarner.5 Els dos primers butlletins només indiquen que són de
L’acta no indica els noms dels assistents, però diu que hi l’any 1980, sense més concrecions. Se sap que són del
havia la majoria dels membres fundadors, a més d’uns tercer quadrimestre, dels mesos de setembre i desemquants que van manifestar la voluntat de pertànyer a la bre. Mostren una imatge que els farà fàcilment reconeixibles per les tapes grises i el format senzill, però tamSocietat i la representació escrita de 22 socis.
bé pel contingut variat i de qualitat que el farà únic en
el domini lingüístic del català i de les llengües circumveEls estatuts
ïnes, comparable a les millors revistes d’onomàstica de
Els estatuts aprovats el 4 de setembre de 1980 detallen les terres de parla romànica.
els objectius de la Societat d’Onomàstica: a) fomentar
La portada del primer número destaca que està del’inventari dels noms propis, estudiar i defensar els noms dicat al “Cinquè Col·loqui” celebrat a Vic els dies 6 i 7
de persona i de lloc, b) coordinar les activitats dels in- de juny de 1980. L’article introductori informa dels acvestigadors, c) publicar un butlletí interior i monografi- tes protocol·laris i culturals i de les sessions de treball en
es especialitzades, d) assessorar tècnicament individus i els locals del l’Orfeó Vigatà. Hi va haver quatre ponèncicol·lectivitats, e) establir relacions científiques amb enti- es que es van publicar al butlletí: “Els estudis d’onomàstats similars, f) organitzar col·loquis i conferències i pro- tica catalana. L’estat de la qüestió” per A. Manent, “Els
mocionar activitats sobre onomàstica, g) inventariar les estudis d’onomàstica a Osona” per A. Pladevall, “Vint-ifonts documentals.
L’àmbit d’actuació dels estatuts enviats al Ministerio deia que, “dentro de todo el territorio nacional” seria l’àrea
de llengua catalana. Les autoritats ministerials van modificar aquest àmbit i van decretar que seria “nacional”, terme que no tenia el mateix sentit semàntic per a tothom.

Primer Col·loqui de la Societat d’Onomàstica,
cinquè d’Onomàstica
Entre els objectius detallats als estatuts hi ha l’organització de col·loquis i la publicació d’un butlletí interior i

Butlletí interior Societat
d’Onomàstica número II,
1980

5 La inscripció d’alta en el llibre de socis d’A. M. Badia Margarit i J. Coromines és del 4 de novembre de 1994, tot i ser socis honoraris des
del 1980.
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cinc anys d’experiència en reculls de noms. Uns quants
exemples modèlics” per R. Amigó i “Normes per a l’aplec
i l’estudi dels malnoms” per J. Miralles. Finalment E. Moreu-Rey va exposar els objectius de la SdO. També s’hi publiquen tres articles més: “Antroponímia i lingüística diacrònica”, de J. Veny; “Sobre renoms col·lectius i individuals de Llobera del Solsonès (I)”, de M. A. Vidal i “Llista de malnoms, renoms, motius i noms de casa (I)”, d’E.
Moreu-Rey. Completen la informació del col·loqui les relacions nominals dels 47 assistents i 57 adherits (43 individuals i 14 entitats).
En el butlletí hi sobresurt un fullet afegit, “Normes per
a reculls de topònims”, actualització de les normes proposades per Enric Ribas i Joan Coromines l’any 1936. El
fullet no va signat ni porta data ni lloc d’edició, però el
va editar l’Editorial Montblanc-Martín l’any 1980 i probablement és una realització de Ramon Amigó, Albert Manent i Enric Moreu-Rey.
El segon butlletí publica articles sobre la toponímia catalana anterior al segle XII de J. Bastardes, noms de bateig a Mallorca d’A. Llull, sobre el mapa toponímic de Cabrera de C. Aguiló i correccions al mapa provincial de Lleida de l’IGN d’A. Romà. A més inclou la segona part del
recull de renoms de Llobera del Solsonès de M. A. Vidal
i de l’ampli recull de malnoms, renoms, motius i noms
de casa d’E. Moreu-Rey. Juntament amb aquest butlletí
es va distribuir el mapa toponímic de l’arxipèlag de Cabrera, a escala 1: 100, obra de Cosme Aguiló, de Santanyí, que va recollir 462 topònims.
Aquests butlletins també contenen notes breus sobre
onomàstica, informacions de la Societat d’Onomàstica i
les seccions “Bibliografia” i “Treballs en preparació o en
premsa”. En el segon, a més, hi ha dues ressenyes d’A.
Manent i R. Amigó sobre els reculls onomàstics de la Canonja de M. T. Muntanya i Benissanet d’A. Bladé.

El llibre de socis
La Inscripció al llibre de socis comença el 24 de setembre de 1980 i a finals de l’any ja hi havia 124 inscrits. Tot
un èxit que es repetirà els anys següents amb més socis, més butlletins i més col·loquis. L’origen d’aquests primers socis és divers. Tenint en compte el domicili indicat a les fitxes i reunint-los per origen en grups geogràfics amplis, hi ha 56 socis del Barcelonès, Baix Llobregat
i Maresme, 14 del Camp de Tarragona, 14 de l’illa de Mallorca, 11 de la Catalunya Central, 7 del Vallès, 6 del País Valencià, 4 del Penedès, 3 de la Cerdanya, Alt Urgell i
Segrià, 3 de l’Empordà, 2 del Gironès i la Selva, 2 de les

Terres de l’Ebre, 1 de Ginebra i 1 de París. Pel que fa a les
activitats professionals declarades predominen els professors, majoritàriament d’humanitats. Altres indiquen
que són periodistes, escriptors, arxivers, bibliotecaris o
de branques dissemblants com químic, metge, farmacèutic, enginyer, impressor, mestre d’obres, administratiu, comerciant o funcionari. Uns pocs indiquen el càrrec
laboral que ocupen i un 18% no manifesten cap activitat
laboral. Entre els socis també hi ha entitats (arxius, biblioteques, departaments universitaris, centres excursionistes, patronats o fundacions).

Fonts consultades
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica números 1 i 2
1980(); R. Amigó, Sobre inventaris de noms de lloc. Introducció Metodològica, Reus 1989; Diàlegs a Barcelona. Enric Moreu-Rey i Jaume Vidal Alcover. Conversa transcrita
per Xavier Febrés, Ajuntament de Barcelona 1989; F. Jové, “Ramon Amigó: del mestratge a l’amistat”, XX Jornades de literatura excursionista Ramon Amigó Anglès, Unió
Excursionista de Catalunya 2014, p. 133-134; E. MoreuRey, “La Societat d’Onomàstica”, Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 48, 1992, p. 13-19; M. C. Nogués, “III
Col·loqui d’onomàstica local”, Riudoms: L’Om 18, 1978, p.
1; M. A. Vidal, “Deu anys d’una publicació lingüística. Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior”. Els Marges 44, 1991,
p. 104-108.
Sobre la SdO, els col·loquis i el butlletí l’any 1980 també
en parlen els articles i notes següents: “V Col·loqui d’Onomàstica”, Avui, 12-6-1980, p. 6; “5è Col·loqui d’Onomàstica
Catalana. Vic, 6-7-VI-1980”, Ausona, 14-6-1980, p. 9; “Vic:
Cinquè col·loqui d’onomàstica”, El 9 nou, 13-6-1980; M. Aurèlia Capmany, “Els noms dels llocs i la gent”, Hora, 259-1980, p. 35; E. Moreu-Rey, “La Societat d’Onomàstica”,
Serra d’Or, 253, 1980, p. 33-34; J. M. Espinàs, “L’això dels
catalans”, Avui, 29-10-1980, p. 28; J. Ventalló, “L’onomàstica catalana”, La Vanguàrdia, 16-10-1980; M. A. Capmany,
“La vida secreta de la vila”, Avui 2-11-1980, p. 20; J.R. Masoliver, “Mientras sigue encallado el gran ‘Onomasticon Cataloniae’, La Vanguardia, 6-11-1980; “Societat d’Onomàstica”, Butlletí Interior Seminaris de la DEC 157-158, 1980, p.
11; “La Societat d’Onomàstica nomena quatre membres
d’honor”, Avui, 21-10-1981, p. 27; A. Manent, “Deu anys
de la Societat d’Onomàstica”, Serra d’Or, desembre 1990,
p. 45-46; A. Bladé, “Una crònica retrospectiva: el cinquè
col·loqui d’onomàstica a Vic”, Riudoms: Lo floc 100, 1988,
p. 27-28, a més de les anotacions de 1980 del Llibre d’actes i del Llibre de socis.
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Les publicacions de la SdO:
una base de dades per a
l’estudi i el coneixement
general dels noms propis
Eugeni Perea Simón
Societat d’Onomàstica
“posareu la saliva baptismal als fronts,
i a les pedres i la gleva donareu nom,
en havent-ho beneït”
Enric Moreu-Rey, Poesies

Preliminar
La comunicació és una eina fonamental de la ciència, la
cultura i el coneixement, i en un doble objectiu: pel que
representa de diàleg amb el present en construcció i com
a document històric de treball personal i col·lectiu que
temps a venir ens faci veure i entendre la premissa de
les qüestions. Per això Enric Moreu-Rey a l’hora de crear la Societat d’Onomàstica (SdO) de seguida va entendre la necessitat de crear espais de comunicació, orals i
escrits, per mitjà dels quals aconseguir aquest doble objectiu. No en va Moreu-Rey era estudiós i coneixedor de
la Il·lustració, amb una enorme càrrega enciclopèdica de
coneixements i d’anàlisi, alhora que tenia una gran capacitat d’ironia i de provocació intel·lectual per a fer sortir l’interlocutor de la seva zona de confort. D’ell són la
idea i l’execució dels col·loquis d’onomàstica i de l’edició
del Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (BISO), els
quals donarien peu al desenvolupament d’altres iniciatives editorials i de comunicació.
Per a enquadrar el naixement de la SdO i les activitats
que s’organitzen a partir de la trobada fundacional de la
Sala de Comalats (Passanant i Belltall, Conca de Barberà)
(1973), convé d’apuntar algunes empreses similars nascudes en el món acadèmic europeu i americà, que cronològicament són l’American Name Society (1951), editora de

Names. A Journal of Onomàstics (1952), de caràcter trimestral; la Société Française d’Onomastique (1960), que assumeix la Revue internationale d’onomastique (1947-1968) i
publica la Nouvelle revue d’onomastique (1960) i els Cahiers
de la Société Française d’Onomastique (2008-2017), ambdues de caràcter anual; la Société Canadienne d’Onomastique (1967), publica The Gleanings of Names (1977) i Onomastica Canadiana (1983). Editada per la Società Editrice
Romana, a Itàlia trobem la Rivista italiana di onomàstica
(1995), de periodicitat semestral, i a Rússia la Ural University Press edita Voprosy onomastiki. Problems of onomàstics (1962). Altres entitats dedicades a l’estudi dels
noms propis, però sense publicacions regulars, almenys
fins ara, són l’Asociación Galega de Onomástica (1999) i
l’Onomastika Elkartea Basca (2016). Per altra banda, cal
tenir presents les acadèmies, instituts i universitats del
país que disposen de publicacions de l’àmbit de la filologia dins la qual s’inclou l’onomàstica.
L’eina divulgadora més important de la SdO va ser la
impressió del BISO (1980-2012), amb la qual es va fer visible un univers de noms catalans en continuada expansió. L’adaptació de l’entitat a les noves tecnologies es va
traduir en l’engegada d’iniciatives com la creació d’un lloc
web (2008), l’edició d’un butlletí electrònic (2008-2013) i
el fòrum onomàstic (2009). D’aquí a una nova concepció
de les publicacions i la comunicació, només hi havia un
pas, de manera que els formats bibliogràfics que aleshores es posen en funcionament ja són del tot electrònics:
la revista Noms (2014), l’anuari Onomàstica (2015) i les
monografies de la col·lecció L’Estralla (2018).
Tot això ha estat possible gràcies a persones i equips
interessats per la ciència dels noms, però mercè també
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a l’ajut i col·laboració d’entitats, organismes i administracions públiques com l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC), el departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, Òmnium Cultural, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i universitats, ajuntaments i empreses privades que han fet
possible la celebració de col·loquis i activitats a l’entorn
d’aquesta ciència.

Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica
(BISO)
El Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica fou creat pel
juny de l’any 1980 i es va mantenir fins el 2012, amb un
total de 123 números editats. El format, inicialment, era
de 150 x 210 i les revistes anaven numerades amb dígits
romans; d’ençà del volum 84 (març 2001), aquest format passà a 170 x 235 i les edicions es numeraven amb
caràcters aràbics.
La redacció tenia la seu al carrer de Balmes 173 de Barcelona, domicili del Dr. Moreu-Rey, i la seu social de l’entitat editora a Enric Granados 26-28. A la mort del fundador, el domicili social i la secretaria passaren al Palau
Dalmases del carrer de Montcada 20 de Barcelona (19942004); finalment, el domicili social i la secretaria passaren a Òmnium Cultural, al carrer de la Diputació 276 de
Barcelona (2006) i la secretaria administrativa a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, al Parc de Montjuïc de Barcelona, fins el 2013 en què fou derogat el conveni que la
SdO i l’ICC havien signat l’any 1991.

Periodicitat i distribució
La periodicitat de BISO ha variat força segons els anys i
les èpoques. La mitjana és de caràcter trimestral, si atenem els 32 anys de durada de la publicació, però si afinem
les dades veurem fortes variables: trimestral (1981-1984,
1986-1991, 1994-1996, 1998, 2000-2003, 2006); quadrimestral (1985, 1992-1993, 1997, 1999, 2004, 2008-2010),
semestral (1980, 2007, 2011) i anual (2012).
Malgrat el règim de caràcter intern, per als socis de
l’entitat, el BISO també es distribuïa a biblioteques i entitats culturals interessades, i arribà a universitats i filòlegs d’Espanya, França, Anglaterra, Itàlia i Canadà.

Els obradors editorials
En un primer període (1980-1992) la impressió gràfica
del BISO es va fer a la Impremta Planàs de Sant Hipòlit de Voltregà, però d’ençà d’aquesta data començà a
variar o alternar-se, sobretot perquè els volums corres-

ponents a les actes dels col·loquis s’imprimien a la ciutat o a la comarca on s’havien desenvolupat. Anotem alguns d’aquests obradors gràfics i l’any de l’edició: Romero Indústria Gràfica, a Sant Adrià del Besós (1992, 1994,
1996-2011); Poblagràfic, a la Pobla de Segur (1993); Gràfiques Montsià d’Ulldecona (1997); Gràfiques Llopart de
Sant Sadurní d’Anoia (1999); Res Publica Edicions de Sant
Jordi de ses Salines, Eivissa (2000); Institut Cartogràfic
de Catalunya (2007); Factoria Gràfica, de l’Espluga de
Llobregat (2009); Arts Gràfiques Requesens, de Montblanc (2010); Arts Gràfiques Cantalozella (2011); Lexico
Tecnia, de la Garriga, (2012) i el Centre Especial de Treballs Apunts (2012), empresa d’economia social dedicada a donar oportunitats laborals a persones amb problemes de salut mental.

Continguts
El contingut del butlletí, com s’anuncia a la coberta, se
centra en l’estudi, coneixement i divulgació de la toponímia, l’antroponímia i la bibliografia. A més a més d’articles sobre metodologia, estats de la qüestió, investigació, inventaris, vocabulari geogràfic, experiències i comentaris a l’entorn de la ciència onomàstica, tant per
part d’especialistes com de diletants, un dels seus més
rics i vius continguts és el de la publicació de les actes
dels col·loquis i congressos, començant pel de Vic (1980).
I una altra peculiaritat encara, que es perdrà quan Moreu-Rey deixi de dirigir-lo, és la d’incloure a les actes dels
col·loquis les notes dels debats i la participació dels assistents. Es tracta d’acotacions al tema que deixen entreveure la participació i la diversitat de criteris en els debats sobre qüestions onomàstiques.
Un ítem que igualment convé de ressaltar dels continguts del BISO, per la seva transcendència malgrat la
brevetat del text, són les nòtules. Redactades amb sentit erudit, informatiu i divulgatiu, moltes acondueixen la
polèmica i la crítica. Aquest caràcter irònic i mordaç es
feia evident mentre el dirigia Enric Moreu-Rey, ja que en
la seva continuació editorial van perdre grau, tot i no dissipar-se. Un altre valor d’aquestes breus notes incloses
a final de pàgina, sovint amb la intenció d’omplir espais,
és la de motivar la necessitat d’estudiar o aclarir algun
camp onomàstic. Això es comprova quan, com a resultat d’una d’aquestes nòtules, al cap de poc apareix un
article sobre la qüestió, s’enceta una nova línia d’investigació o s’hi polemitza. Algunes mostres es refereixen
a noms de camions, barques, animals, gegants, danses,
automòbils, ceps i raïms, hostals, quadres de bicicletes
de competició, sobrenoms d’equips de futbol, eines i es-
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tris, senyes dels pescadors, noms i menes de coloms...
També ens fa adonar de qüestions ben simples que sovint oblidem, com la diferència entre aiguader i aguader,
Rafel i Rafael, canvis que Moreu-Rey qualifica de “contra
natura”, com també en l’exemple del nom Làuria, Lòria,
Luria o el mot llotja / llonja... La interpel·lació al lector
també hi és, sobretot quan s’interessa per algun mot,
del qual no pot treure l’entrellat: què vol dir, per exemple, voluga? Algunes nòtules al·ludeixen a experiències personals que, no obstant això, tenen una innegable
transcendència, com el cas del registre civil del naixement de la filla de Moreu-Rey, Mireia/Maria i el paper
del funcionariat judicial de l’època. Algunes d’aquestes
provocacions tenen un eco que va més enllà del butlletí intern, amb respostes o comentaris a la premsa catalana o queixes directes al Síndic de Greuges, com en
el cas del nom del palau March/Marc de la Generalitat
de Catalunya.
Com hem dit, a la publicació participen sobretot especialistes i erudits d’arreu dels països de parla catalana, universitats i centres d’estudis, però també molts
diletants que ell capta per mitjà de les aules universitàries i del seu contacte directe amb la realitat del país, que activa sobretot amb els col·loquis itinerants per
Catalunya, les Illes, el País Valencià i Andorra. Però el
que no resulta gens freqüent en el tema de la investigació, almenys en àmbits acadèmics, i ell ho fa, és fer
participar alumnes de tercer i quart d’ESO en els coneixements onomàstics, portant-los a enquestar familiars
o a interessar-se per la història i el significat dels topònims del poble natal. A les actes dels col·loquis se’n troben diverses mostres.
El butlletí tanca les seves pàgines amb una bibliografia comentada o bé relacionada, i una llista de treballs inèdits o en curs. També aquí cal veure el caràcter incisiu
i persuasiu de Moreu-Rey que feia conèixer intencions
o projectes que només havien estat anunciats o suggerits per algú, però que davant la seva insistència, acaben
comprometent algú a fer-los.

La revista en estadístiques
Els 123 números de la col·lecció del BISO sumen un total de 19.577 pàgines, amb una mitjana de 159 planes per
butlletí, amb xifres extremes que van de les 24 planes del
número 3 (1980) a les 369 del volum 116, que inclou les
actes del col·loqui de Montblanc. S’hi troben altres edicions amb més nombre de pàgines, però que corresponen a volums dobles. El nombre de signatures distintes
és de 1.835; els articles apareguts són 2.114, dels quals

546 són nòtules; les recensions de llibres i articles comptabilitzades arriben a 2.269.
El BISO ha dedicat alguns números a homenatjar onomatòlegs singulars, com Ramon Amigó (2001), Andreu
Romà (2007) i Albert Manent (2011) i també publicà els
Estatuts de la Societat d’Onomàstica (2009), opuscle
de vuit pàgines més les cobertes (a l’edició del butlletí LXVIII, de març de 1997, ja se n’havia publicat una primera edició).

Índexs
El Butlletí Interior, avui d’accés lliure a RACO, compta
amb diversos índexs d’autors i matèries, eines que fan
més accessible i útil aquesta pedrera bibliogràfica sobre
onomasiologia. El contingut dels volums I a LV apareix indexat en el número LVI (1994); temàtiques i autors dels
volums XXXIX a XLII es troben relacionats en el volum
XLII (1990), p. 98-100; els volums XLV a XLVII apareixen
indexats en el número XLVII (1991), p. 83-84. Un índex
general d’autors i matèries, que inclou els primers noranta números publicats (1980-2002), va ser elaborat per Josep M. Albaigès i Òscar Bagur, en una edició monogràfica, la número XCI (desembre del 2002).
Na Maria Àngels Vidal Colell, a Els marges [44 (1991), p.
104-108] publicà una valoració del BISO en l’escaiença del
seu desè aniversari, agrupant les temàtiques, explorant
la riquesa de continguts i projectant les seves valors en
el marc de les llengües romàniques.
Hom també publicà un monogràfic amb la llista de
socis de l’entitat, alfabètic i per comarques (núm. LXIII, a. 1995).

Opinió sobre BISO
En l’esmentat article de la Dra. Vidal Colell es deia que
BISO era una publicació única “als Països Catalans i un
dels primers (si no el primer de tots) d’entre els comparables als països romànics, segons opinió d’un catedràtic
universitari alemany”. I això, afegia, malgrat la simplicitat i humilitat de la publicació, de tapes grises i paper
mat.

La SdO i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
L’any 1986 La Societat d’Onomàstica, sota el patrocini de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) publicà el
recull de Toponímia del terme municipal de Vilablareix, de
na Pilar Gispert-Saüch i Viader (BISO LVII, 1994, p. 50).
L’any 1991 el secretari general de la SdO Enric MoreuRey i el director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
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(ICC) signaven un conveni per a la publicació de monografies toponomàstiques i altres ajudes i col·laboracions
que fou vigent fins el 2013. Fruit d’aquest acord es van
publicar divuit treballs:; Els noms de les formes del relleu
(1997), d’en Carles Domingo Francàs; La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica (1994), de
n’Eugeni Perea Simón; Inventari i estudi dels noms de lloc
i de persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat) (1994), de
na Isabel Llopis; Noms actuals i pretèrits del poble i terme
de Torroja del Priorat (1995), d’en Jaume Sabaté Alentorn;
Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins (1997), d’en
Ramon Pere Anglès i en Ramon Amigó; Noms de lloc i de
persona i renoms del poble de Vallmoll (2000), de n’Antoni
Grau Verdú; Noms de lloc, llinatges i renoms de l’Argentera (2003), de n’Enric Prats Auqué; Onomàstica de Fulleda
(Garrigues) (2003), de Sebastià Arbós Gabarró; Granera.
Recull toponomàstic (2004), de n’Enric Garcia-Pey; Noms
de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp (2005), de
na Pilar Riera Fortuny; Castellcir. Recull onomàstic (2005),
de n’Enric Garcia-Pey; Noms de lloc, llinatges i renoms de la
Torre de Fontaubella (2006), de n’Enric Prats Auqué; Recull
onomàstic de Sant Quirze Safaja (2007), de n’Enric GarciaPey; Onomàstica d’Alcover (2008), d’en Moisès Selfa Sastre; Pals. Recull onomàstic (2008), de n’Anna Maria Corredor Plaja; Noms de lloc, de casa i de persona de Balsareny
(2010), d’en Ramon Carreté; Topònims, onomàstica i noms
de Tornabous (2010), de n’Àlvar Maduell; Onomàstica del
poble i terme de la Figuera d’en Jaume Sabaté Alentorn i
en Josep Anguera Juncosa (2014).
En el marc de col·laboració editorial entre les dues entitats, l’any 2008 també fou editat un CD-ROM (DL. B.
53.916/2008) amb el contingut de les toponímies corresponents a les viles d’Albarca, Alcover, l’Argentera, Castellcir, Fulleda, Granera, Mont-ral, Mont-roig del Camp,
Pals, Sant Quirze Safaja, la Torre de Fontaubella, Torroja
del Priorat, Ulldemolins, Vallmoll, Vilablareix i Vilallonga del Camp.
Durant la vigència d’aquest conveni, l’ICC concedí a la
SdO ajudes i col·laboracions per a edicions del BISO, organització d’activitats, celebració de col·loquis, publicacions i suport a l’administració tècnica de l’entitat.

El web de la SdO
Atès l’interès i abast de les noves tecnologies en la difusió
del coneixement i de la comunicació, la SdO creà un lloc
web oficial que començà a funcionar pel juny del 2008,
amb contingut d’informació sobre toponímia, antroponímia i actualitat d’interès dels socis. L’objectiu era ofe-

rir el màxim de recursos, eines i actualitat: novetats editorials, conferències, exposicions, congressos, descàrregues de mapes, enllaços, articles, bibliografia, etc. En la
presentació del web, el president de la SdO, Albert Manent, feia una crida a la participació, tant amb l’aportació
de material per a publicar, com d’informació i documentació per tal d’enriquir i mantenir actualitzats els continguts de la pàgina.

Butlletí electrònic de la SdO
Continuant amb aquest interès pels formats electrònics
i la ràpida accessibilitat que permet, entre juliol de 2008
i l’abril de 2013, la Societat d’Onomàstica publicà un Butlletí electrònic amb informacions d’interès per als socis de
l’entitat i amb continguts diversos, sobretot d’activitats i
publicacions relacionades amb els noms, informacions o
demandes dels lectors. En tenia cura na Marta González,
secretària tècnica de la Societat d’Onomàstica, d’acord
amb el conveni de col·laboració establert amb l’Institut
Cartogràfic de Catalunya. La periodicitat va ser variable,
en funció de les notícies o novetats del moment. En total n’aparegueren 181 números.

Fòrum onomàstica
Va ser un espai de trobada virtual per a tractar temes relacionats amb la toponímia i l’antroponímia per als socis de la SdO que volguessin compartir i exposar qualsevol qüestió relacionada amb els noms de persona i de
lloc. L’enllaç era http://forum.onomastica.cat, l’administraven en Santi Arbós i na Marta González i era moderat per en Santi Arbós. Aquest espai de debat va ser actiu durant l’any 2009.

Noms. Revista de divulgació
Revista d’informació general sobre onomàstica, amb articles signats, recull de notícies i novetats bibliogràfiques
amb ressenyes i notes, adreçada als socis de l’entitat. Començà a publicar-se l’any 2014, en part substitutòria del
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, que cessà
de publicar-se el 2012. Coordinada per n’Albert Turull i
en Ventura Castellvell, té un consell de redacció de cinc
membres. És de format electrònic, però s’imprimeix per
als lectors que ho sol·liciten, amb el format de 29,5 x 21
cm i coberta amb colors.
El contingut de cada número va precedit d’una presentació que signen els coordinadors de la revista, els orga-
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nitzadors d’un col·loqui sobre el qual es tracta a l’interior o bé pel president de la SdO.
Fins al juny de l’any 2020 s’han publicat tretze números, que inclouen 67 articles signats (amb 54 autors distints), la referència de 735 novetats bibliogràfiques i 53
ressenyes de llibres. Alguns d’aquests números, amb caràcter monogràfic, homenatgen socis destacats de l’entitat, com Josep M. Albaigès (núm. 5) i Enric Moreu-Rey
(núm. 8). En total, s’hi comptabilitzen un total de 502 pàgines dels tretze primers números, amb una mitjana de
38 planes per edició.
Cal destacar la cura editorial de la revista, fins al número 12 a càrrec de la productora Quadratí, de Lleida,
amb una selecció d’imatges de coberta d’una gran bellesa paisatgística.

Onomàstica. Anuari de la Societat
d’Onomàstica
Revista acadèmica dedicada a l’estudi dels noms, amb el
significat ampli de l’expressió. Admet articles en qualsevol llengua romànica, a més de l’anglès i l’alemany. Començà a publicar-se l’any 2015 i és dirigit per en Joan Tort
Donada, que compta amb un consell editor compost d’onze membres i d’un consell assessor format per setantadues persones de distints àmbits acadèmics d’Europa i
Amèrica. És de format electrònic, però a petició dels socis, l’anuari es pot subministrar imprès, i en aquesta versió fa 18 x 24 cm. Fins al moment present n’han aparegut cinc números, que sumen un total de 1.164 pàgines,
amb la col·laboració de 40 autors distints.

Col·lecció de monografies L’Estralla
La voluntat de publicar monografies amb el segell propi
de la SdO era un tema pensat de feia temps, però no es
va poder materialitzar fins a l’any 2018, quan ja era consolidada la nova etapa d’administració i gestió de l’entitat. Un cop sanejada l’economia, es va poder fer front al
repte editorial. De manera generalitzada s’havia pensat
en la necessitat de crear una col·lecció en què aplegar els
possibles treballs locals d’onomàstica i evitar, sempre
que això fos possible, la dispersió dels estudis en àmbits
locals o comarcals, que sovint poden passar desapercebuts, alhora que homologar criteris científics en la redacció de les monografies. Aquesta va ser la idea i la voluntat de la col·lecció editorial, posada sota el nom de L’Estralla, és a dir, ‘la sageta’, antic mot recollit en el DCVB
i en el DECat de Joan Coromines, però amb el significat

de ‘penell’ o ‘gallet’, indicador de la direcció del vent, encara viu a Ginestar (Ribera d’Ebre).
La col·lecció fou dissenyada per Quadratí, en format
electrònic, amb la possibilitat d’impressió (16 x 24) i coberta bicolor.
Fins ara se n’han publicat cinc volums: Noms de lloc i de
persona del Camp de Tarragona i altres estudis d’onomàstica (2018), a cura de n’Òscar Bagur, en Pere Navarro i en
Joan Tort; Onomàstica de la Selva del Camp (2019), de na
Glòria Murgadas, na Montserrat Soronellas i na Marta
Cañellas; Noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa i altres estudis d’onomàstica (2019), a cura d’en Jesús
Bernat i en Ferran Guardiola; Els noms de lloc de les Valls
de Boí (2020) i Els noms de lloc del terme municipal de Santa Maria de Merlès (2020), d’en Rafael de la Torre, a cura
d’en Joan Anton Rabella i en Ventura Castellvell.

Suport de la SdO a publicacions diverses
En el camp de les publicacions, la SdO no s’ha limitat a les
pròpies, sinó que es relaciona amb altres entitats i persones per mitjà del suport econòmic, de revisió normativa o d’assessorament lingüístic. En aquest seny, la SdO
participarà amb un màxim del 60 % del cost de l’obra no
pròpia, però que considera de valor i interès general; en
les coedicions, la participació de la SdO pot arribar fins
a un màxim del 50 % de l’obra a editar. Les edicions són
sempre digitals (pdf), però, per a aquells autors i lectors
que volen el llibre imprès, se’n fa un tiratge d’acord amb
la corresponent sol·licitud (sistema làser). Alguns exemples d’ajuda i col·laboració editorial han estat Noms de lloc,
cognoms i renoms de Nulles (2016), d’en Josep Fusté Boronat; i altres publicacions acadèmiques. La Comissió de
Publicacions disposa d’una normativa editorial presentada en la reunió tècnica de Montblanc (25-I-2018) i aprovada en junta directiva (1-II-2018).

Transparència i participació
En relació al funcionament i activitats de la SdO, cal destacar-ne dos valors que són prou importants i significatius: el de la transparència i el de la participació. Ja han
estat esmentades les dues edicions dels estatuts i la llista de socis de l’entitat, i, és clar, la informació preceptiva per mitjà de les assemblees. Però també, i aquest és
un punt rellevant, l’execució d’enquestes sobre interessos, projectes, activitats i defectes de l’entitat, amb la intenció de millorar, corregir o enriquir-ne les funcions i recerques. Enric Moreu-Rey va fer diverses enquestes, per
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mitjà d’impresos que remetia als socis i, fins i tot, no socis. Una d’aquestes enquestes, amb els corresponents resultats, apareix recollida en el BISO LVIII (1994), p. 16-21.

Post scriptum
No podem cloure aquesta síntesi sobre l’estat de la qüestió de les publicacions de la SdO sense fer un esment a
la literatura, tant per la seva vinculació amb l’onomàstica com per la gran estima i valoració que hi va tenir Enric Moreu-Rey, autor també d’obra poètica condensada
en el llibre Poesia (1984), en què els topònims trenen fets,
paisatges i ideologia.
I aquesta relació o complicitat volem conduir-la donant
la mà als clàssics, amb unes sentències referides a la nominació dels llocs i al seny que cadascun dels mots conté. Una primera cita literària pertany al poeta Lucà, que
referint-se a la regió de Troia, escriu que no hi ha pedra
sense un nom (Nullum est sine nomine saxum) i una altra,
de Plaute, que ens fa veure el presagi que guarden els
noms (Nomen atque oment). És a dir, nom i seny, talment
com una divisa de l’entitat que ara arriba al quarantè aniversari de la fundació.

Carta menú del congrés d’onomàstica celebrat a Puigcerdà,
servit per Ca l’Eudald (Fotografia cedida per Eugeni Perea)

Publicacions de la Societat d’Onomàstica (Fotografia de Ventura Castellvell)
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De la crisi al ressorgiment
(2013-2019)
Joan Tort i Donada
Universitat de Barcelona / Societat d’Onomàstica

Els prolegòmens
Per a escriure bé la història, deia Jaume Vicens Vives, cal
disposar de perspectiva. I no tinc clar que, ara mateix (vull
dir: en ocasió del quarantè aniversari), puguem considerar que en tinguem prou com per a aplicar-la amb eficàcia a la història recent de la Societat. Sobretot, per a radiografiar amb precisió i equanimitat uns anys que, tot i
representar un fragment bastant limitat de la seva existència, condensen amb escreix tant els seus anhels com
les dificultats per a materialitzar-los, tant els seus assoliments com les seves vicissituds. En línies generals aquest
període, tot i la seva brevetat, resumeix la raó de ser de la
Societat en el temps: la seva essència íntima com a col·
lectiu de persones, sotmès al vaivé inevitable de les conjuntures però mogut, en el fons, per un ideari i per una
voluntat de continuïtat que busca, des del present, projectar-se cap al futur.
Podríem dir que aquests anys comencen, fonamentalment, per una crisi. Les crisis, a desgrat de la seva aparença pertorbadora, són el gran revulsiu de la història. Probablement a data d’avui, immersos com ens trobem en la
crisi del coronavirus, ens falti distància per a aplicar amb
eficàcia aquella afirmació a les circumstàncies que estem
vivint. Però la idea de fons –que una crisi sigui la condició per a una renovació inexorable de qualsevol societat
o col·lectiu humà– és extremament suggestiva. I no sols
per aplicar-la als processos històrics generals, en les seves
múltiples escales; també per a estendre-la, per analogia,
a les situacions i les realitats més properes al comú de la
gent. Seria el cas de la nostra societat, per exemple. La
crisi, que esclatava de forma sobtada l’abril de 2013, i que
d’entrada va tenir una dimensió essencialment financera,
va deixar al descobert algunes de les grans mancances
que afectaven l’entitat de molt de temps enrere. I que
només es van fer visibles amb claredat en aquell moment.

I amb contundència: o es resolia el daltabaix econòmic
que ens acabava de caure a sobre o la Societat es veia
abocada a la dissolució.

El gran terrabastall
Res no indicava, en el dia a dia de la Societat previ a l’esclat de la crisi, que les coses es podien capgirar d’una manera tan brusca. El 15 de març hi havia hagut eleccions i
s’havia votat una remodelació àmplia de la Junta, que involucrava President i Secretari, i que tot just començava
a esbossar uns primers plans per a la nova etapa. Però el
9 d’abril l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) comunicava a la SdO que havia decidit trencar, unilateralment, el
conveni de col·laboració que havia mantingut amb l’entitat des dels darrers sis anys de la presidència d’Albert Manent. La notícia havia de portar per força conseqüències
greus per a la Societat, perquè els termes d’aquell conveni preveien un ajut econòmic anual a l’entitat, per part
de l’ICC, supeditat a la contractació, per part de la SdO,
d’una persona encarregada de la seva secretaria administrativa però que treballaria, no a la seu física de la SdO, sinó a la de l’ICC. De resultes de la decisió de l’ICC, la Societat es va veure abocada a assumir un passiu, per fer front
a les despeses de liquidació del conveni, superior als deu
mil euros. I la caixa es trobava, en aquell moment, molt
a prop del llindar dels números vermells.
A partir d’aquell moment tot va anar molt ràpid. Convocada l’assemblea general extraordinària de socis per al
25 de maig, comminada a haver de decidir sobre la continuïtat o l’eventual dissolució de l’entitat, el seu pronunciament va ser explícit: unanimitat en pro de la continuïtat, d’acord amb la proposta de la Junta directiva, i en
pro, igualment, de l’establiment d’una derrama o quota
extraordinària de 25 euros per soci, a fi de poder fer front
a les necessitats immediates de liquiditat. Una conclusió
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s’imposava: la situació era greu, però el col·lectiu humà
constitutiu de la Societat ho assumia de ple, i responia
al repte amb un missatge inequívoc de suport a la continuïtat i a les actuacions que, de manera conseqüent, la
Junta decidís a partir d’aleshores tirar endavant. Foren
moltes i molt variades, en aquell context, les mostres
de generositat i d’encoratjament que vam rebre, els qui
ens trobàvem en primera línia de la gestió, per part d’un
nombre molt significatiu dels socis de l’entitat. Entre les
que vam rebre per escrit, em permeto recordar la que ens
va arribar del consoci Feliu Monés i que, d’alguna manera, les representa a totes. El seu missatge de fons, clar
i concís, tenia el valor d’una endreça col·lectiva: “Penso
que queda marge per a la lluita; on els recursos minven,
les idees han d’aparèixer, i jo crec que amb la Junta que
presideixes no podem perdre aquesta oportunitat de donar continuïtat a una tasca que potser ara no és valorada, però que forma part de la nostra història i del nostre
ADN. Rep el meu suport.”

El camí del ressorgiment
La sacsejada havia servit per posar de debò a prova la
resistència de la Societat. I quan dic “de debò” vull referir-me a una situació globalment crítica, que anava més
enllà dels simples episodis de vaivé, de pujades i baixades conjunturals, que solen afectar la trajectòria de totes
les col·lectivitats organitzades. La història de la Societat,
des dels orígens fins a l’any 2013, és una història que es
resumeix (per damunt dels alts i baixos que hi vulguem
anotar) en la paraula continuïtat i que, per a fortuna de
l’entitat i dels seus membres, veu com l’èxit acompanya
la major part d’iniciatives que emprèn i de les realitzacions que porta a terme. Fites com ara els cent vint-i-tres
números ininterromputs del BISO, la quarantena de trobades científiques sobre onomàstica –digueu-ne col·loqui,
jornada o congrés– i una llarga sèrie d’activitats socials
dutes a terme sota la divisa estatutària del “foment de
l’inventari, l’estudi i la defensa dels noms propis” esdevenien el credencial per excel·lència de la SdO i podien arribar a fer creure, exteriorment, que l’esdevenir de la Societat estava assegurat per si sol i que només calia deixar-se endur per un corrent que no tenia aturador. Però
el cert és que, darrere de tot, la SdO era també una creació humana, i com a tal, sotmesa als avatars, les imperfeccions i les febleses inherents a tot allò que és humà.
El 26 de maig del 2013, doncs, començava “l’endemà”. I
els membres de la Junta, que érem els mateixos que havíem iniciat amb il·lusió una nova etapa encara no feia dos

mesos i mig, ens vam adonar que aquell dia, al cap i a la
fi, era com un altre. I que tocava, doncs, arromangar-se
i posar-nos mans a la feina. Posar ordre en múltiples aspectes de la gestió, emprendre una cerca de recursos en
totes direccions i continuar tirant endavant l’agenda d’activitats esdevenien tasques prioritàries. No ens vam arronsar: érem conscients que, darrere nostre, teníem el
suport del col·lectiu social.
A mitjan juny d’aquell mateix any es va dur a terme, sense novetat, la III Jornada de la SdO a Esterri d’Àneu, centrada en l’Onomàstica del Pirineu Català, i coorganitzada
amb el Consell Cultural de les Valls d’Àneu. I el segon semestre de l’any vam començar a bastir un pla d’acció, a
desenvolupar durant els dos anys següents, que comportava anar atenent, d’acord amb el seu respectiu grau d’urgència, els diferents plans de l’acció de la Societat en què
era peremptori intervenir. Canalitzada la situació d’emergència financera, gràcies a la derrama acordada (a la qual
es van sumar unes quantes donacions desinteressades de
consocis) i gràcies, particularment, a l’avançament d’un
ajut per a la posada en marxa de noves publicacions gestionat per la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat, vam poder concentrar-nos en un primer projecte d’envergadura: la posada en marxa de dues revistes
d’onomàstica –una de caire divulgatiu i una altra d’acadèmica– que prenguessin el relleu del venerable BISO i que
permetessin disposar a la Societat d’unes eines d’expressió i comunicació acordades als temps presents.
Fins aquí, l’esbós de com va abordar la Junta d’aleshores, arran de l’esclat de la crisi, això que hem anomenat el ressorgiment. Anotarem d’aquí endavant, de la forma més sintètica que podrem, els diferents camps, línies d’acció i realitzacions en què s’ha incidit de manera
significativa, a parer nostre, en el període de referència
(2013-2019). La major part d’ells impliquen una continuïtat molt clara respecte a la línia de sempre de la Societat; canvien, algunes vegades, els plantejaments o les
formes. I altres vegades representen per si mateixos una
novetat o esdevenen, fins i tot, una fita en la trajectòria
de l’entitat. En conjunt, permeten acabar de dibuixar el
perfil de les quatre dècades d’existència de la SdO i ens
fan possible entreveure per quins viaranys es pot anar
descabdellant el futur.

a) Els col·loquis d’onomàstica, signe d’identitat
Ja que hem fet esment de la Jornada d’Esterri d’Àneu, el
juny del 2013, com a primer signe de normalitat en l’activitat social, continuarem en aquesta mateixa tessitura. Fent avinent, per tant, que tant el ritme i com la con-
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cepció i realització final dels simposis promoguts per la
SdO ha anat seguint des d’aleshores la pauta establerta
des d’un inici. Així ho fan palès el II Congrés de la Societat d’Onomàstica a Manacor (que és, també, XXVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia de la UIB), l’octubre del
2014; la IV Jornada de la Societat d’Onomàstica (alhora,
VII Jornada d’Estudis Locals i Comarcals Carmel Biarnés),
a la Ribera d’Ebre, l’octubre de 2015; la V Jornada de la Societat d’Onomàstica (que va ser, alhora, Jornada d’Onomàstica de l’Alt Camp i Muntanyes de Prades), celebrada a Valls el 26 novembre de 2016; el III Congrés de la Societat d’Onomàstica a Elda-Petrer, l’abril del 2017 i la VI
Jornada d’Onomàstica de Vistabella del Maestrat i Atzeneta, el juny de 2018. I, encara, l’encontre que té lloc els
darrers dies de maig i els primers de juny de 2019 a Perpinyà i que, explícitament, recupera la denominació genèrica que han tingut aquestes trobades des dels orígens
de l’entitat: el 46è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica.

b) Desdoblament del BISO en dues publicacions
periòdiques noves
Després d’una mica més d’un any treballant en el projecte de les noves revistes de la Societat –una vegada assumit que l’etapa del Butlletí es podia ja donar per acabada–, el darrer trimestre del 2014 va veure la llum el número 1 de la revista Noms, presentat explícitament com
“una eina de difusió i de divulgació de l’onomàstica en
tots els seus aspectes”. Les seves 36 pàgines, profusament il·lustrades i adaptades a una estructura que dona
cabuda tant als articles breus com a les ressenyes com
a la informació miscel·lània o a la bibliogràfica, donaven
des d’un inici la mesura del seu potencial, ratificat a cadascun dels 12 números que han anat sortint, de manera regular, fins al 2019.
A finals de 2015 apareix el número 1 d’Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica, publicació nascuda amb la
voluntat explícita d’omplir el buit existent al país de revistes acadèmiques centrades en el camp de l’onomàstica. Amb sis articles, de caire monogràfic, escrits en quatre llengües diferents, i un total de 288 pàgines, aquest
primer número reflecteix també, tal com succeïa amb
Noms, l’univers de possibilitats que representa, a la pràctica, aquesta iniciativa (que podem qualificar d’insòlita si
es té en compte que fins ara no hi ha hagut en el nostre
context cap universitat que s’hagi avançat en aquest terreny), arrelada en l’àmbit català però amb una projecció
explícitament internacional. Fins al 2019 n’han aparegut
cinc números, a raó d’un cada any, en congruència amb
la seva condició d’anuari. Des del punt de vista dels con-

tinguts, ha anat combinant els treballs de tipus miscel·
lani amb números de caràcter més monogràfic o bé relacionats amb aportacions a simposis d’onomàstica de
caràcter internacional.

c) Actes del XXIV Congrés ICOS: fita en la
internacionalització de la Societat
El juliol de 2014 veien la llum, publicades en format digital per la DGPL de la Generalitat, les Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques,
amb el títol d’Els noms en la vida quotidiana / Names in
daily life. L’obra aplega, en un total de 3.444 pàgines, els
302 articles en sis llengües diferents que es van derivar
de les comunicacions presentades al congrés i no solament es pot considerar un referent en la bibliografia recent internacional en el camp de l’onomàstica sinó que
representa també, per a la SdO –en qualitat d’entitat coorganitzadora del congrés–, una fita de la màxima rellevància en el seu camí en pro de la difusió i de la internacionalització de l’onomàstica. El mateix any va ser presentada a Glasgow, en ocasió del XXV Congrés d’ICOS.

d) Vinculació amb l’IEC com a entitat adherida
El 18 gener de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans
acordava aprovar l’admissió de la Societat d’Onomàstica com a entitat adherida. L’acte d’aprovació posava el
punt final, en termes de gestió institucional, a un procés
que s’havia iniciat a partir d’una sol·licitud de la Societat
d’Onomàstica –fonamentada en l’acord pres en assemblea el novembre de 2014–, i obria, a partir d’aquell moment, un interessant horitzó de col·laboració i de treball
conjunt amb l’IEC –i d’una manera especial amb la Secció Filològica i amb l’Oficina d’Onomàstica.
El 17 d’octubre, i com a continuació lògica del reconeixement de la SdO com a entitat adherida de l’IEC, la Societat d’Onomàstica i aquesta institució van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’organitzar activitats
investigadores, establir relacions científiques amb societats o institucions similars i organitzar col·loquis i conferències en l’àmbit de l’onomàstica, a més de conservar
i difondre el patrimoni onomàstic català.

e) Afermament de vincles amb institucions i entitats
en diferents plans i nivells (DGPL, AVL, Gabinet
d’Onomàstica-UIB)
Des de la seva fundació la SdO ha mantingut com a principi la independència institucional; i aquest aspecte continua sent plenament vigent quaranta anys després, més
enllà de crisis i de renovacions. Aquest principi l’entitat
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sempre l’ha fet compatible amb una acció externa orientada explícitament a la col·laboració institucional i acadèmica en tot allò que fa referència als noms i al seu estudi.
Els vincles amb l’IEC, existents des dels inicis de la Societat tot i que formalitzats a partir del 2016, tenen plena
correspondència amb els que ha mantingut, i continua
mantenint i refermant, amb altres institucions i entitats.
Aquests darrers anys, i sobre la base del punt d’inflexió
que ha representat la crisi, ha tingut una particular rellevància el suport en el finançament de projectes per part
de la Direcció General de Política Lingüística; també, la
consolidació de la línia de col·laboració regular amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es tradueix sobretot en un suport a les publicacions de la SdO i en una cooperació activa en l’organització de col·loquis i jornades
d’onomàstica al territori valencià. Podem esmentar, també, la col·laboració mantinguda amb el Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic de la UIB, que s’ha concretat en activitats com el Congrés de la SdO a Manacor el
2014, i la publicació que se’n va derivar, o la participació
activa de la Societat a la Jornada d’Antroponímia i Toponímia a la Costa Nord (Valldemossa), l’octubre de 2018.

f) Posada en marxa de una línia editorial pròpia,
amb la col·lecció de llibres L’Estralla
L’any 2018 es materialitza un dels objectius més anhelats de la Societat en el terreny de les publicacions: l’edició d’obres monogràfiques dedicades a l’estudi onomàstic. Un objectiu llargament desitjat, que troba la possibilitat d’esdevenir realitat tot coincidint amb el replantejament general de la política de publicacions de l’entitat
i en el marc de la doble línia d’acció, la de recerca i la de
divulgació, que la Societat vol atendre com a premissa.
Entre l’any de referència i el 2019 han vist la llum els tres
primers llibres: Noms de lloc i de persona del Camp de Tarragona i altres estudis d’onomàstica, Onomàstica de la Selva del Camp i Noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa i altres estudis d’onomàstica. El fet que, editorialment, aquestes obres hagin estat concebudes com a digitals però amb l’opció de ser, també, llibres impresos, els
atorga, d’altra banda, una qualitat afegida de versatilitat.

important, en aquest punt, fer referència a la posada en
marxa una activitat del tipus “excursió onomàstica”, que
vol combinar l’atenció al nom, com a fet viu, i l’experiència directa del territori. Una iniciativa que arrenca amb
una primera immersió, en forma d’itinerari a peu, a la toponímia de Collserola i Barcelona, l’any 2015, i que a partir
d’aquesta data ha continuat tenint cabuda en el programa
de cada curs, amb excursions onomàstiques a indrets com
Prades i Poblet (2016), Osor i les Guilleries (2017), Santa
Coloma de Queralt i la Baixa Segarra (2017), Forques, la
vall del Rard i el Rosselló (2018), la Ribera d’Ebre (2019) o
la mar de la Frau i el litoral de Cambrils (2019).
Així mateix, i en relació amb el vessant de la comunicació, convé ressaltar la important renovació de la pàgina web de la Societat d’Onomàstica materialitzada l’any
2017. Com a referència d’ús podem anotar que l’any 2019
el web rebé l’accés de 4.738 usuaris, que van establir un
total de 6.234 sessions i visualitzar 15.930 pàgines. La relació de pàgines per sessió va ser aleshores de 2,56, i la
durada mitjana de les sessions d’1 min. 32s.
A partir de l’any 2014 la Societat va decidir posar en
marxa la fórmula del soci honorari, o sòcia honorària, com
a forma institucional de reconeixement envers trajectòries personals especialment destacades. Com a distinció
se situa en un pla similar al dels homenatges, que en el
període que ens ocupa han estat organitzats, en alguns
casos, en col·laboració amb altres entitats o institucions
(entre les quals cal esmentar la Universitat de Barcelona,
la Societat Catalana de Geografia, l’Institut d’Estudis Catalans o la Institució de les Lletres Catalanes).
Assenyalarem, per tancar aquest apartat, que l’any 2019
va tenir lloc la signatura del conveni de la SdO amb l’Ajuntament de Riudoms per a la cessió del fons bibliogràfic
de l’entitat a la Biblioteca Pública Antoni Gaudí.

g) Manteniment d’una línia d’activitat institucional
pròpia de la SdO, i d’una política de comunicació.
Convé esmentar també una diversitat de tasques rellevants, a diferents nivells, que han anat tenint lloc al llarg
del període que prenem com a referència i que tenen com
a denominador comú que responen a allò que podríem
anomenar l’activitat institucional pròpia de la Societat. És

L’IEC i la SdO signen el conveni de col·laboració, Joandomènec
Ros i Joan Tort, 17 d’octubre de 2016. Arxiu de l’Institut
d’Estudis Catalans. (Fotografia d’Àngels Codina)
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La Societat d’Onomàstica
i el futur dels estudis
toponímics i antroponímics
Emili Casanova
Universitat de València / Acadèmia Valenciana de la Llengua / Societat d’Onomàstica

Fa 37 anys em vaig incorporar a les tasques de la Societat d’Onomàstica (SdO) gràcies a la invitació de Joan Vicent Cavaller, que vingué a demanar-me que el departament de Lingüística Valenciana o l’Institut de Filologia
Valenciana organitzàrem el primer col·loqui de la Societat a València, cosa que férem l’any 1985 amb l’ajuda de
Josep Trenchs, Antoni Ferrando i especialment Vicenç
Rosselló, que des d’aquell moment em va acompanyar o
guiar en l’aventura toponímica valenciana fins a la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Sempre vaig trobar una SdO i una directiva acollidora i preocupada per la toponímia de tot el territori, com demostraren els pares fundadors evitant el nom de català per a
incorporar a més gent i més zones, especialment el doctor Moreu-Rey (fins 1992), Andreu Romà (fins 2010) i Joan Tort, des de 2009 a 2012.
La mort del senyor Romà produí una crisi en la institució que gràcies a l’Institut Cartogràfic de Catalunya i
a Isabel Ticó, i, en especial, a la contractació de Marta
Gonzàlez, va poder superar (2009-11). I sobretot, la celebració a Barcelona del XXIV Congrés de Ciències Onomàstiques de l’ICOS l’any 2011, presidit per Josep Moran (IEC) i dirigit per Joan Tort (UB) amb el patrocini de
la Generalitat de Catalunya –gràcies a la visió estratègica de Francesc Villaró– va tornar a posar en valor l’onomàstica catalanovalenciana i va fer prendre consciència
als seus organitzadors de les possibilitats de la disciplina i de la conveniència d’una col·laboració estreta entre
les administracions, les acadèmies (IEC, AVL) i els cultivadors d’esta ciència. Per tot açò, va renàixer la Societat
d’Onomàstica, gràcies a l’espenta de molta gent, especi-

alment de Joan Tort, Joan Anton Rabella i Eugeni Perea.
Mai no he vist a la SdO tant forta, compacta, unida i animada com a grup i com a institució, especialment el nucli català, i per tant, li augure un gran futur, sempre en
bé i en perspectiva de tota l’onomàstica catalanovalenciana, occitana, hispànica i romànica.
Quines són les tasques que té per davant la Societat
d’Onomàstica per a ser digne successora dels seus primers creadors fa ara 40 anys? Complementant allò que
deia en el pròleg de la revista Noms-12 (2019), n’indicaré les següents:
En primer lloc, impulsar la creació de càtedres o instituts d’Onomàstica en les universitats o entre elles i en
grups d’onomàstica comarcals dins els instituts d’estudis
comarcals (Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, FIECOV, Federació d’Instituts d’Estudis del País
Valencià, Institut Ramon Muntaner, Gabinet d’Onomàstica de la UIB), a fi de completar el seu estudi en tots els
aspectes transversals, temàtics i territorials, sempre a
partir de l’obra de Joan Coromines, la més completa de
la Romània, que ens ha obert el camí a tots, i que tenim
obligació de completar.
En segon lloc, fer una campanya de socis nous interessats en qualsevol aspecte onomàstic, jóvens si és possible,
que es comprometen a realitzar un pla coordinat d’estudis perquè tots els pobles i comarques disposen de monografies combinant enquesta oral, buidatge documental i històric, anàlisi cartogràfica i si és possible estudi
etimològic i motivacional, complementari dels Nomenclàtors toponímics fets o en marxa per les acadèmies i
universitats.
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En tercer lloc, col·laborar amb la resta dels estudiosos de la toponímia hispànica, occitana i romànica, perquè esta col·laboració a més de situar en un lloc central
els nostres estudis, permetrà que tots treballem millor i
més a la segura. En concret, amb els aragonesistes, occitanistes, basquistes i arabistes.
En quart lloc, revisar totes les etimologies de Joan Coromines, especialment les àrabs, mossàrabs i preromanes, fetes per especialistes de cada camp, però amb visió ampla i no sectorial. I sobretot, la toponímia traslladada i d’origen antroponímic que Coromines no va tindre en compte, com l’aragonesa.
En quint lloc, fer una historia de tota l’antroponímia
catalana, aprofitant la metodologia del PatRom (Patronymica Romanica) però sense deixar d’estudiar tots els
cognoms de l’origen que siguen.
En sisé lloc, fer una base o corpus documental en línia, a l’abast de tots els participants en el projecte col·
lectiu de l’onomàstica catalanovalenciana. I completar-ho
amb diccionaris de sufixos toponímics, de bases llatines
no presents en el lèxic actual, de sèries temàtiques, etc.
En seté lloc, fer una bibliografia onomàstica per comarques o per regions que ens permeta interpretar els
fets onomàstics contrastivament i completar els buits
més cridaners.

En huité lloc, fer monografies de malnoms per comarques, seguint el model de Francesc Hernàndez per a l’Horta Sud, necessari en si mateix i també per a l’estudi de la
toponímia i del lèxic.
En nové lloc, treballar la toponímia de la mà o interrelacionat amb altres disciplines, com la geografia, la historia, la semàntica, la lexicologia. I acollir una línia d’estudi de les altres onomàstiques, com Albaigès ens va mostrar a València l’any 2010.
En desé lloc, fer campanyes de defensa del patrimoni onomàstic, de la normalització dels noms com a testimoni del passat i base d’un futur més culte i més sensible als nostres avantpassats. I potenciar materials de
divulgació a través d’un web, per satisfer les curiositats
onomàstiques cada vegada més presents en la societat.
Si fem açò, si treballem tots units en esta tasca col·
lectiva, on cadascun de nosaltres podem fer bones aportacions, si combinem la faena dels universitaris amb els
coneixedors i amants de cada territori, el futur de l’onomàstica serà ben esponerós i exuberant i deixarem a les
generacions que ens seguiran no només un camí de treball i de metodologia sinó també un ric cabal de coneixements amb els quals podran gaudir.

La biblioteca Antoni Gaudí de Riudoms acull el fons de la SdO. Firmen el conveni de col·laboració l’alcalde de Riudoms Sergi
Pedret i el president de la SdO Emili Casanova, 2 de desembre de 2019. (Fotografia d’Òscar Bagur)
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Quasi 40 anys de vinculació amb la Societat
d’Onomàstica
L’any 2002, sent regidor de cultura de l’Ajuntament de Teulada, el meu poble, s’hi va organitzar el XXIX Col·loqui (VI
d’Onomàstica Valenciana). Van ser unes jornades que em
van omplir de goig i satisfacció per haver-se celebrat un esdeveniment amb persones tan importants a un poble com
el meu, més bé modest. Hi intervingueren professors i investigadors de la talla de V. Rosselló, J. Veny, E. Casanova,
J. Moran, R. Amigó, A. Romà... i tants altres. Els col·loquis
m’han donat l’oportunitat de conèixer i contactar amb di-

ferents personalitats de la Filologia i l’Onomàstica, a més
dels ressenyats. També he tingut l’honor de formar part
de la Junta Directiva, com a vocal i com a Vicepresident
per al País Valencià. Després dels mals temps que ha passat la Societat, pense que anem per bon camí i ha de continuar endavant. Som una Societat d’Onomàstica quasi única al món, amb un patrimoni d’estudis i treballs increïble.

Joan Ivars Cervera (Teulada)

Juliol de 1992, a València estant
Als cursets per a la formació del professorat, ens aplegàrem una vintena d’encuriosits per una convocatòria que
tenia per objectiu l’introduir-nos en l’onomàstica. Coneguí a Martí i Mestre, Gimeno Betí, Carme Barceló –si no
vaig errat– i sobreeixint, el coordinador-engrescador Emili Casanova. Passats cinc anys després de quedar bé amb
els dos pobles-ànimes de la meua vida –la malnonímia
de Tavernes Blanques i la toponímia històrica de l’Algímia d’Almonesir– enllestí la recerca de la malnonímia a
les pissarres d’atandament de l’Horta Nord seguint els

consells d’Emili. Deia que la recerca onomàstica s’avenia
amb la criança: passejant els fills i filles es podia dur un
estudi en viu. Em marquí un circuït amb parades a les alqueries d’atandadors i amb la companyia familiar les recorríem. Han passat prop de vint anys i la necessitat de
bellugar-me em mou a seguir la recomanació d’Emili i estic enllestint una segona tanda, perquè a l’Horta “l’aigua
emborratxa molt més que el vi.”

Antoni Garcia i Osuna (València)

Aprendre a llaurar dret
Amb posat excursionista, Albert Manent acostumava a moure’s per la geografia catalana cercant material
onomàstic inèdit. En dues ocasions vaig tenir el privilegi
de tenir-lo a casa amb l’objectiu de posar fil a l’agulla. El
primer, la primavera de 2004, quan buscava informació
sobre la presència del llop a les nostres contrades. Em
va proposar de fer una enquesta. Les anotacions que li
vaig fer arribar aplegaven mots de padrins que recordaven històries de llops sentides a casa. El segon el 2008,
quan recollia vocabulari meteorològic. Volia parlar amb

homes vells que havien anat al tros i es fixaven en les
condicions del temps. Fent tertúlia al Casal de l’Avi anaven responent les qüestions sobre fenòmens atmosfèrics. Un any després, l’abril de 2009, ens retrobàvem al
XXXVIè Col·loqui a les Borges Blanques. Havíem fet molta feina. D’ell havia après a llaurar dret.

Joan Cornudella Olivart (Centre d’Estudis de les
Garrigues)
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D’un palau i un senyor
La primera vegada que vaig acudir a les reunions de la
Societat d’Onomàstica, l’any 2002, duia l’emoció de trobar un grup de personatges que només coneixia a través
dels butlletins i albirava, vergonyós, als col·loquis.
La convocatòria em portava al Palau Dalmases, al mateix carrer que Picasso atreia cada any els alumnes del
meu institut. Em va rebre el senyor Andreu Romà, sorprès
i agraït que vingués de tan lluny. Em va mostrar l’arxiu

de la Societat, humil armari que compartia cambra, si no
vaig errat, amb un centre excursionista. Després vingué
la reunió, amb molts pocs membres.
He oblidat moltes coses d’aquell dia. Recorde, però,
el tracte proper i amorós del senyor Romà i, a partir
d’aleshores, la joia compartida per cada retrobament.

Jesús Bernat (Almassora)

Col·loqui de Montblanc 2006
De vegades un col·loqui d’onomàstica no et deixa només el record dels temes que s’hi han presentat i debatut. També la companyonia i relació amb les persones
amb qui has coincidit, et marquen de manera especial. I
per a mi el Col·loqui de Montblanc de 2006 va ser important en aquest aspecte. Hi vaig compartir taula i passejos amb Vicenç Rosselló, Jesús Bernat, Emili Casanova i
la seua muller, en una població que semblava treta d’un

conte medieval. Em vaig assabentar que les manetes de
porc –boníssimes i que m’encanten− no engreixaven, riguérem i contàrem anècdotes. I tan capficats estàvem en
les converses que en el viatge de tornada a València ens
equivocàrem i mamprenguérem direcció a Barcelona. És
el que té estar a gust, que se te’n va el cap.

Aigües Vives Pérez Piquer (Carcaixent)

Un infinit ple de noms
El meu primer contacte amb la SdO va ser a Móra a la
Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, no fa massa,
era l’any 2015. Per mi va ser com un inici d’amistat amb
el món de l’onomàstica i amb la gent que en forma part.
Aquell dia vaig conèixer persones entranyables amb les
quals vaig poder parlar d’onomàstica i exposar els meus
dubtes com a principiant. Recordo en especial Eugeni
Perea i Ventura Castellvell, ara puc dir bons companys,
amics, que de manera generosa saben compartir conei-

xement, escoltar, orientar... Ara podria afegir molts més
noms. Hi ha una activitat de la SdO que voldria remarcar.
És aquella que et permet posar la vista a l’infinit resseguir la silueta de les muntanyes, mirar la profunditat de
les valls, els barrancs... i posar-hi nom. És que les sortides toponímiques tenen un encant especial!

Assumpció Rehues Estivill (el Bruc)

Fa 39 anys a Tortosa
Encara tinc present el primer col·loqui fa 39 anys, a Tortosa. Hi vaig conèixer el que era la toponímia més enllà
dels mapes i dels rètols viaris, l’agradable ambient que
s’hi respirava, l’estreta amistat de la majoria dels participants, les polèmiques onomàstiques. Vaig coincidir amb
personalitats destacades de les terres de l’Ebre (Jesús
Massip, Carmel Biarnés, Artur Bladé) i de l’onomàstica
(Ramon Amigó, Enric Moreu-Rey, Albert Manent). Recordo que ens van regalar un llibre facsímil dels Costums de

Tortosa (una edició poc manoseta), la sortida nocturna
per la ciutat, la recepció a l’ajuntament, el dinar, el lloc
on vam dormir –la casa dels exercicis espirituals del bisbat. Quan l’any següent, en el col·loqui de Palma, ens van
allotjar en una cel·la del monestir de la Real, em vaig preguntar en quina societat m’havia ficat.

Ventura Castellvell (Barcelona)
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Benvolguts consocis i amics
Em plau felicitar tots els socis de la Societat d’Onomàstica per haver arribat als quaranta anys d’existència i per
voler-ho commemorar de la manera que teniu prevista.
Per haver estat l’esposa de l’Andreu Romà, he viscut de
prop una part de la història de la Societat, que ha sabut
tirar endavant, adaptant-se a les circumstàncies. Espe-

ro que continuarà aplegant persones que estimen l’onomàstica i la llengua i que seguiran la feina de molts estudiosos i col·laboradors. Moltes gràcies a la Junta directiva i a l’equip de redacció de la revista Noms.

Antònia García (Barcelona)

Un món màgic on sovint les paraules prenen
significats inesperats
Em vaig fer sòcia de la SdO quan encara era una estudiant universitària; m’ho va proposar Enric Moreu-Rey,
un dels professors que més apreciava i de qui més havia
après; no m’ho vaig pensar dues vegades. Si miro enrere, avui no em surten sinó paraules d’agraïment. He participat en molts col·loquis, he publicat al butlletí, he fet
amics. Formar part de la SdO m’ha permès accedir a un

món màgic, en què sovint les paraules prenen significats
inesperats. Si no hagués estat per la SdO, podria ben ser
que jo mai no m’hagués interessat pels noms dels llocs o
pels sobrenoms de les persones: durant un temps, m’hi
vaig dedicar de ple. Gràcies, SdO!

Anna-Maria Corredor Plaja (Pals)

La lectura del butlletí i els beneficis lingüístics
Des de la constitució de la Societat d’Onomàstica n’he estat soci i he anat llegint el seu butlletí, fins que, recentment, per les limitacions de l’edat, he hagut de renunciar-hi. El benefici que n’he tret ha estat el coneixement
d’una sèrie de fets lingüístics. A més, hi vaig col·laborar
amb un treball en 1986 i s’hi va incloure la recensió d’un
meu llibre en 1990. Em congratulo, doncs, pels vuit lus-

tres d’aquesta benemèrita associació. Si bé de no tan a
prop, continuaré acompanyant-la amb el meu afecte pel
seu servei a la ciència, als nostres costums i a la nostra
llengua.

Josep Ruaix i Vinyet (Moià)

VI Jornada de la SdO. Vistabella, 2018 (Fotografia d’Òscar Bagur)
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Entrevista a Jordi Mir Parache
Institut d’Estudis Catalans

Assumpció Rehues Estivill
Societat d’Onomàstica

Jordi Mir ens rep, junt amb la seva els esforços, mes o menys dispersos,
esposa Neus, a Tremp, la seva ciu- que en el camp de l’onomàstica s’anatat natal. Per situar-nos en el territo- ven realitzant progressivament. Sori ens proposa fer un petit tomb pel bretot a les terres de Tarragona, sota
terme i ens desplacem fins a l’ermi- l’impuls de Ramon Amigó i d’Albert
ta de Santa Helena de Claret on visio- Manent, sense oblidar el recull capnem els sectors que formen la conca davanter, precedent inestimable, que
de Tremp: la conca de baix, formada Josep Iglésies feu del terme de la Riper la de Deçà i la de Dellà, i la con- ba l’any 1953. Per tal de treure’n tot
ca de Dalt. Des d’aquest paratge pri- el profit possible i, així, sota la seva
vilegiat resseguim els límits de la co- iniciativa i tutela, va sorgir aquell primarca i els seus accidents més relle- mer col·loqui que va representar l’inivants sota un cel lluminós i clar amb ci d’un llarg i fructuós camí.
el guiatge d’un amant i bon coneixe- La idea, així, ja venia de lluny... Redor del territori. Un dia per recordar. cordeu si la proposta de crear una
En d’altres ocasions ens heu par- societat d’onomàstica era un tema
lat del primer Col·loqui de Toponí- present en altres trobades o ocasimia que es va celebrar l’any 1973 a ons? Quins eren els llocs habituals
la Sala de Comalats. Seria aquest un de reunió?
primer punt de partida per a les seEns reuníem al local de la Unió
güents trobades i constitució de la Excursionista de Catalunya (UEC).
Societat d’Onomàstica?
Jo ja coneixia Moreu-Rey de l’InstiCertament, aquell Col·loqui de To- tut Francès. Era un personatge que
ponímia de l’any 1973 a la Sala de Co- tenia el punt de professor que feia
malats, tot i que només vam ser poc que t’agradés tenir-hi contacte. Aimés o menys d’una quinzena d’estudi- xò va fer que el grup d’excursionisosos de l’onomàstica, va ser l’inici de- tes que el vam conèixer en aquest
cisiu de les successives trobades que àmbit li tinguéssim una consideraes realitzarien a les Borges del Camp, ció des del punt de vista intel·lectual
Riudoms i Montblanc fins arribar a la i sobretot en el camp de la toponíde Vic l’any 1980, any en el qual cul- mia. Ens agradava mantenir converminaria tot aquell caliu que forjaria la ses sobre les coses que ens inquiecreació de la «nostra» Societat d’Ono- taven. Tot girava a l’entorn de l’exmàstica. Enric Moreu-Rey ja havia vist cursionisme, en aquest cas aplicat
que calia reunir d’alguna manera tots a l’onomàstica. Per exemple, si voliNOMS 14 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

es escriure un article, una ressenya,
t’interessava saber com escriure la
grafia d’un lloc concret. En aquella època els referents bibliogràfics
eren més aviat escassos. Posem el
cas del nom de Montsent de Pallars
de la Vall del Flamisell, que tothom
escrivia Montseny, es va analitzar i es
va escriure amb t. En aquest cas va
ser Coromines qui va investigar l’origen del nom, va entrevistar la gent
del país i va veure que no era Montseny sinó Montsent.
A la Sala de Comalats ens hi vam
reunir amb l’interès d’acomboiar tot
allò que s’anava gestant. La prova és
que de l’any 73 al 80 es passa per un
increment de col·loquis i trobades. Ja
s’anava parlant de formar una societat. Als anys 80 això ja era possible,
era qüestió d’inscriure’s, nomenar un
president i tenir una seu social. Moreu-Rey tenia la iniciativa i volia consolidar el fet. Anava més enllà. Ell ja
havia aplegat d’una manera absolutament sistemàtica i rigorosa el conjunt dels noms de lloc. Per altra banda, a la UEC havíem creat una secció
de cultura especialitzada i intentàvem que l’entitat destinés un mínim
de diners per a les publicacions i així es va poder patrocinar l’estudi de
Moreu-Rey sobre toponímia Els noms
de lloc. Introducció a la toponímia, (any
1965).
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No podria dir que fos ell qui va convocar la trobada a la Sala de Comalats, perquè no hi havia una convocatòria evident, més aviat deia doncs
veniu un dia allà, a la Sala de Comalats...
i així va ser. Era un lloc recollit i familiar. Hi vaig anar.
La SdO consta inscrita des del dia
2 d’octubre de 1980 en el Registre
Provincial d’Associacions de Barcelona. Com va anar el procés de la seva fundació? En guardeu algun record especial?
A la mort de Moreu-Rey, ens feia
falta un domicili social i vam pensar
en Òmnium Cultural perquè era una Jordi Mir. La conca de Tremp des del serrat de Santa Helena de Claret, setembre
entitat que vetllava per la llengua. Ho de 2020 (Fotografia d’Assumpció Rehues)
recordo bé perquè hi vaig intervenir
d’una manera concreta. A Òmnium fer pensar un viatge que vam fer pel mès de generació en generació. Funes va prendre la decisió de donar ca- centre d’Europa. Allí tot era pla, re- cionen i no hi ha cap interès a canbuda, si hi havia una entitat cultural gular. Aquí els topònims surten de so- viar-los. El nom té tendència a fosque ho requerís, que no tingués un ta les pedres. Tot està parcel·lat. El silitzar-se al contrari de les paraules
espai propi, de propiciar-li un lloc co- camp d’aquest pagès, el de l’altre, la que canvien perquè el món és canvimú on es poguessin reunir els seus sort, la solana, la colomina... Allà tot ant i la llengua és viva i evoluciona,
socis. Llavors, jo formava part de la eren extensions anònimes; pocs to- propietat que jo positivitzo. I al mig
junta d’Òmnium i vaig fer aquesta pònims podien sorgir d’un lloc tan d’aquest món turbulent, canviant, inproposta de la SdO i Òmnium la va pla i uniforme.
fluenciable... hi ha els topònims. Conacceptar. Així va ser com vam poder
L’excursionisme fa que si et mou vé recollir-los per no oblidar-los.
disposar d’un lloc on reunir-nos tots l’interès pel lloc i pels seus noms Des de la vostra perspectiva, quina
els socis, amb una adreça postal per t’aficionis ràpidament a la toponí- valoració faríeu d’aquests 40 anys
mia. A mi em va passar. La curiosi- d’ençà de la creació de la SdO?
a rebre-hi la correspondència.
Al llarg dels anys, la SdO s’ha anat
Com a gran coneixedor del territori, tat et portava a treure suc dels noms
de la geografia i un amant de l’excur- dels llocs que anaves trepitjant i co- consolidant perfectament com una
sionisme, quins trets comuns remar- neixent. I et feia moure arreu del ter- entitat que té un objectiu clar i un
caríeu entre l’onomàstica i el mun- ritori redescobrint indrets i topònims sentit. No penso que pugui quedar
tanyisme?
que et permetien fer noves compa- obsoleta. Sinó al contrari, especialEl país, si el vols conèixer, has de rances. Era i és una afició, una gran ment des del camp universitari no
saber per on passes. Anar al detall passió.
li faltarà embranzida. Se’n trauran
i delectar-te a cada contrada. Si allí
Quan diuen que Catalunya és un publicacions i conclusions més intehi ha un barranc, aquí una concavi- país petit, doncs sí, n’hi ha de més ressants des del punt de vista cientítat, les restes d’un mas, d’un castell... petits, però sí, és petit. Ara bé, dic jo: fic que no pas des de l’afició nostra
No s’hi val a trepitjar-lo i passar de petit però arrugat. M’explico. Si l’es- d’aquells inicis. Una afició una millarg. No com aquests que passen i tenguéssim seríem el doble de grans, ca ingènua, però no mancada d’una
corren, corren a veure qui arriba pri- perquè la superfície desplegada aug- gran passió i indiscutiblement nemer allà dalt. No. Hi deu haver pocs mentaria considerablement. Per tant, cessària per a qualsevol projecte.
països al món que tinguin tants to- els topònims també. I si en algun lloc Passió per la muntanya, pels seus
pònims per quilòmetre quadrat! Un la llengua està encara preservada és topònims, antropònims, per la llenpaisatge pla mai serà tan ric en to- en el món de la toponímia. Els to- gua i en definitiva pel nostre petit i
pònims com ho és el nostre. M’hi va pònims són allí perquè s’han trans- arrugat país.
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Entrevista a Joan Miralles
“L’onomàstica és un pilar fonamental per a conèixer de prim compte la llengua”

Enric Ribes M.
Institut d’Estudis Catalans / Societat d’Onomàstica

Joan Miralles Monserrat (Montuïri,
Mallorca, 1945) es doctorà en Filologia Catalana el 1978 amb la tesi Un
llibre de cort reial mallorquí del segle
XIV. Nou anys abans, la seva tesi de
llicenciatura, Contribución al estudio
de la onomástica mallorquina, ja feia
preveure cap a on aniria bona part
dels seus interessos. Ha participat en
el projecte europeu PATROM (Patronymica Romanica), en el marc del qual
prepara un Diccionari històric de l’antroponímia romànica. Entre les seves
línies d’estudi i recerca cal destacar
l’onomàstica, la cultura popular i la
història oral. Noms l’ha volgut entrevistar amb motiu del 40è aniversari
de la Societat d’Onomàstica.
Com va ser que vau mostrar interès
per l’Onomàstica fins al punt de ser
un dels primers socis mallorquins
de la SdO?
El meu interès per l’onomàstica ja
em ve de l’època dels anys seixanta, quan estudiava filologia romànica a la Universitat de Barcelona. Sempre m’havien cridat l’atenció els malnoms del meu poble, Montuïri, tant
aquells malnoms diguem-ne «normals», com Escolà, Ros, des Pujol, des
Rafal, Porrerenc, etc., com els noms
d’animals: Vedell, Gall, Bou, Ferrerico, i
els noms, diguem-ne «divertits»: Capdeferro, Rovegó, Capbullit, Bassiote, Culet d’Or, Pixaprim, Arca de Noè, Tonelada i Mitja, Comaro de ses Vaques, de los
Galones, Escaguessat, Lagarto, Mossegasomeres, etc. I, ja no en parlem,
dels «misteriosos» que encara avui

no sé d’on poden provenir: Passiu,
Boivàs, etc. És així que durant l’època de vacances vaig aprofitar per fer
una visita a l’Arxiu Municipal de Montuïri en un estat certament deplorable i absolutament desordenat. Era el
curs 1966-67, quan feia tercer i quart
de carrera. Aquí vaig començar a fer
el buidatge d’un llibre d’estims de la
vila de Montuïri de l’any 1656. Record que m’hi va acompanyar Joan
Alegret, amb el qual havia fet amistat en les classes de llengua catalana de Joan Solà, de tercer curs. Vaig
presentar la tesi de llicenciatura o tesina el febrer de 1969. La’m tutorejà
Joan Veny. Sempre m’ha dit que era
la primera tesina que dirigí.
Anys després, en la dècada dels
setanta, vaig conèixer el personatge
singular i savi que era Enric MoreuRey. Segurament vaig consultar-li alguns dels noms de persona i/o de lloc
que apareixien en un llibre de cort
mallorquí de causes criminals, datat
entre 1357 i 1360. Era el manuscrit
que vaig estudiar i sobre el qual vaig
fer una edició presentada com a tesi
doctoral el 1978. Record que els anys
de preparació de la tesi, quan anava
a Barcelona a visitar el meu director
de tesi, el doctor Antoni M. Badia, de
feliç recordança, mirava també de saludar i comentar qüestions onomàstiques amb aquell professor de geni viu molt més en la cosa onomàstica, que era Moreu-Rey. És així que
l’1 d’abril de 1980 presentà els estatuts de la Societat d’Onomàstica i el
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2 d’octubre quedà inscrita en el Registre Provincial de Barcelona. Moreu-Rey em demanà que fos un dels
signants del document fundacional
com a membre de la comissió gestora i després com a vicepresident de
l’entitat a partir de l’assemblea celebrada el 21 de gener de 1981, junt
amb Ramon Amigó i Antoni Pladevall, mentre Albert Manent en seria
el president i Enric Moreu-Rey en seria el secretari general. Entre els vocals mallorquins hi havia Gabriel Bibiloni, Cosme Aguiló i Antoni Llull.
Quin paper trobau que ha tingut la
Universitat de les Illes Balears (UIB)
en els estudis d’Onomàstica a les
Illes?
Ha tengut un paper central des de
la fundació de la Societat d’Onomàstica fins ara. De primer des del departament de llengua catalana, després
amb la incorporació del Departament
de Geografia i, més envant, amb la
del Gabinet d’Onomàstica, vinculat
al Servei Lingüístic. Això no significa, però, que d’abans no hi hagi representants il·lustres de la recerca
en onomàstica, sobretot les figures
d’Antoni M. Alcover i Francesc de B.
Moll entorn de l’obra del gran Diccionari Català-Valencià-Balear.
Quina importància considereu que
van tenir els primers Col·loquis de
la SdO a Mallorca?
L’objectiu que ens guiava, al departament de llengua catalana i a la Societat d’Onomàstica, era fer un estat de la qüestió sobre la recerca que
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Joan Miralles presenta el Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears. Vistabella del
Maestrat, 2018 (Fotografia d’Òscar Bagur)

s’havia fet fins aleshores en matèria
d’onomàstica a les Illes Balears. Per
això organitzàrem el VIIè Col·loqui
d’Onomàstica, que tingué lloc els dies 2-4 d’abril de 1982 al monestir de
la Real (Palma), organitzat per les dues entitats esmentades suara. Presidiren l’acte Antoni Arribas, degà de
la Facultat de Lletres de Palma, Francesc de B. Moll, com a membre d’honor de la Societat d’Onomàstica, Albert Manent com a president de la
Societat, Joan Miralles com a vicepresident, mentre que actuà com a
moderador Enric Moreu-Rey.
El comitè d’organització era format
per Joan Miralles, cap del departament de llengua catalana i vicepresident de la SdO, Gabriel Bibiloni, vocal
de la SdO i Pere Rosselló, professor
del departament de català i un grup
d’alumnes, avui professors i professores llicenciats: Gabriel Camps, Miquel Vives, Catalina Valriu, Joan Font,
Joan Buades, Catalina Calafat, Maria
Francisca Sureda, Assumpta Gorrias,
Miquel Àngel Llauger, Francisca Nicolau, Josep Noguerol, Maria Antònia
Picó i Maria Obrador. Entre els estudiosos de l’onomàstica i vocals de la
SdO: Cosme Aguiló i Antoni Llull. Guillem Simó s’encarregà també de fer
un resum dels debats, que foren enregistrats.

El Col·loqui va tenir un bon èxit de
públic i, sobretot, aconseguí que la
recerca en aquesta matèria de l’onomàstica tingués continuïtat fins avui
en forma de les Diades d’Onomàstica, organitzades una bona partida
d’anys pels dos Departaments de la
UIB: Filologia catalana i lingüística
general i d’altra banda el departament de geografia. A partir, però, de
la creació del Gabinet d’Onomàstica, vinculat al Servei Lingüístic, ha
passat a ser el vertader organitzador de les diades i n’han publicat les
actes.
Podeu parlar-nos del nucli mallorquí
o balear en els inicis de la SdO?
A més de les persones esmentades
suara que provenen de l’àmbit insular en podem esmentar algunes altres també d’origen balear que intervingueren en el Col·loqui de Mallorca:
Joan Francesc López Casasnovas, Vicenç M. Rosselló i Verger, J. Mascaró Pasarius, Miquel Barceló, Jaume
Mascaró, Maria Barceló, Climent Picornell... És evident, per tant, que hi
ha un grup de persones d’origen balear, tant en la fundació de la SdO com
de la presència en els col·loquis, tant
des de l’àmbit de la filologia com de
la geografia.
Molts dels vostres estudis s’han
centrat en l’antroponímia i la mal-
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nominació. Quina valoració en
feu?
El tema de l’antroponímia em segueix interessant encara avui com
el primer dia. El que passa és que
m’he hagut de dedicar també a d’altres tasques de recerca igualment
plaents. A part de la tesi de llicenciatura sobre malnoms de la qual ja
he parlat abans, voldria posar de relleu també la tasca de molts d’anys
de feina feta conjuntament amb Rosa Planes i Maria Planes com a col·
laboradors del programa europeu PATROM en l’elaboració del Dictionnaire
historique de l’anthroponomie romane.
Patronymica Romanica (PATROM) en
curs de publicació. Durant una partida d’anys treballàrem conjuntament
cada dissabte matí en la lematització dels antropònims que sortien en
el meu Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV, Barcelona 1997, publicat per l’Institut d’Estudis Catalans
en els Repertoris de la Secció Filològica, III. Tots tres hi aprenguérem
moltíssim.
Com valoreu aquests 40 anys des de
la creació de la SdO?
Molt positivament. El volum de publicacions sobre onomàstica ha augmentat moltíssim durant aquests
anys i ha millorat molt la metodologia aplicada. Llàstima que l’onomàstica no tengui un lloc més sòlid i estable en els plans d’estudi de les universitats. A més hi ha una altra qüestió que no convé deixar de banda i és
l’interès enorme que té molta gent
a saber l’origen del seu llinatge o del
seu malnom així com de molts de topònims de l’entorn. Sens dubte l’onomàstica és un pilar fonamental per a
conèixer de prim compte la llengua.
I no hi ha dubte que tant Moreu-Rey
com la Societat d’Onomàstica n’han
estat el pal de paller.
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Entrevista a Josep Moran
i Ocerinjauregui
Director de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans

Mar Batlle
Societat d’Onomàstica

Què recordeu de l’etapa en què và- moleda, geògrafa vinculada al mateix
reu coincidir amb el Dr. Moreu-Rey departament. El Dr. Badia m’encomaa la Universitat de Barcelona?
nà la revisió lingüística de la toponíJo havia estudiat arqueologia i en mia, juntament amb en Josep Llobeaquell moment acabava els estudis ra i Ramon, professor de català i corde filosofia i lletres a la Universitat de rector de l’Institut d’Estudis Catalans.
Barcelona. El Dr. Badia i Margarit va Curiosament, no comptà amb la col·
ser el meu mestre, juntament amb el laboració del Dr. Moreu-Rey, qui haDr. Joan Bastardas, gran coneixedor via participat en la primera fase del
del llatí vulgar. De la Universitat de projecte, quan es va fer una revisió
Barcelona en tinc un bon record. En general i bàsica de la toponímia. De
aquella època hi havia molta gent i tota manera, el Dr. Badia sabia que
jo sempre tenia molts alumnes. Fins jo era un gran coneixedor del Pla de
i tot havia fet classes a l’aula magna. Barcelona i de tota l’àrea metropoliVaig fer la carrera allà i també la me- tana d’aquell moment, i degué penva vida acadèmica. Tinc un bon re- sar que en l’escala detallada que emcord dels companys i molts d’ells ha- pràvem a mi em resultaria fàcil fer-ne
vien estat mestres meus. El Dr. Enric la revisió. Vàrem revisar la toponímia
Moreu-Rey pertanyia al Departament de Badalona, Barcelona, Castelldefels,
de Filologia Romànica, d’on era cate- Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Esdràtic contractat, on va arribar de la plugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei,
mà del Dr. Badia.
Durant aquells anys la Corporació Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà,
Metropolitana de Barcelona duia a el Papiol, el Prat de Llobregat, Ripoterme la revisió de la cartografia de llet, Santa Coloma de Cervelló, Santot l’àmbit metropolità i encarregà la ta Coloma de Gramenet, Sant Adrià
revisió de la toponímia a la Universi- de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant
tat de Barcelona, de la qual el Dr. Ba- Climent de Llobregat, Sant Cugat del
dia n’era rector en aquell moment. Ell Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant
va proposar un equip format per geò- Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant
grafs i lingüistes. Així, hi treballaren Vicenç dels Horts, Tiana, Viladecans
el Josep Maria Rabella i Vives, profes- i el barri de les Botigues de Sitges.
sor de cartografia del Departament
El Dr. Moreu-Rey sempre va tenir
de Geografia i a Dolors Batallé i Tre- un tracte cordial amb mi, però mai
NOMS 14 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

vàrem arribar a fer una gran amistat; potser perquè el Dr. Badia em dirigia la tesi doctoral i ells dos s’havien anat distanciant. Quan el Dr. Moreu-Rey va impulsar la fundació de la
Societat d’Onomàstica el 1980, de seguida me’n vaig fer soci perquè compartia ben de cor els objectius de la
Societat. Uns anys després, el 1992,
va organitzar un col·loqui de la Societat d’Onomàstica a la Universitat de
Barcelona, del qual no va poder gaudir perquè va morir la nit abans de
la seva inauguració. Jo vaig presentar una comunicació titulada “La preservació de la toponímia antiga en el
Pla de Barcelona” i tinc molt bon record del col·loqui.
Quina relació tenia l’Oficina d’Onomàstica amb la Societat d’Onomàstica?
L’octubre de 1990 el Dr. Badia era
president de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans. Em va
comentar que volia reobrir l’Oficina
d’Onomàstica de la Secció i em va
demanar que fes un informe sobre
les tasques que es podrien fer des
de l’Oficina. Entre d’altres aspectes,
allà esmentava la possibilitat de col·
laborar amb la Societat d’Onomàstica, sobretot per coordinar la recollida de topònims, tasca que la Societat
ja impulsava. Poc després, el Dr. Ba26
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Josep Moran i Mar Batlle, desembre de 2020 (Fotografia de José Enrique Gargallo)

dia va organitzar una reunió per organitzar les tasques de la futura Oficina, a la qual també hi va assistir el Dr.
Moreu-Rey entre d’altres especialistes de dins i fora de l’Institut. Jo vaig
arribar tard i en aquell moment en
Moreu sortia empipat de la sala. Vaig
seure en la cadira que ell havia deixat buida. Mai he sabut què va passar.
En tot cas, el 1991 es va crear l’Oficina d’Onomàstica i el director en va
ser Jordi Carbonell, que ja era membre de l’Institut. Jo era professor de
la universitat i hi col·laborava. Posteriorment, el 1996, em van fer membre de l’Institut i en vaig ser nomenat director. Amb el temps s’incorporarien el Dr. Joan Anton Rabella i la
Dra. Mar Batlle, que són els dos treballadors de l’Oficina. Tots tres hem
fet molta feina de regularització ortogràfica de noms, tant de topònims
com de cognoms.

De tota manera i malgrat el distanciament que hi hagué entre l’Institut
i la Societat jo sempre vaig participar
i col·laborar en les activitats de la Societat. Era membre de la Comissió
gestora i sempre vaig rebre un tracte amable i cordial. També m’agradava anar als col·loquis i jornades a
fer-hi aportacions. Hi tinc 13 comunicacions publicades durant les primeres dècades de funcionament de
la Societat. Crec que aquest distanciament va fer que el 2005 la Societat d’Onomàstica signés un conveni de col·laboració amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya, en lloc de ferho amb l’Institut d’Estudis Catalans,
tenint present que l’Institut ja havia
publicat diverses obres del Dr. Moreu-Rey, com el Immigrants francesos
a Barcelona (segles XVI al XVIII), publicada l’any 1959, i Revolució a Barcelona el 1789, publicat l’any 1967. Grà-
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cies a aquest conveni la Societat va
poder publicar una vintena de monografies de reculls onomàstics, ja que
es va beneficiar de la infraestructura editorial i administrativa de l’Institut Cartogràfic.
No va ser fins a l’any 2016 que la
Societat es va vincular a l’Institut
d’Estudis Catalans, quan va passar a
ser-ne societat adherida. Des d’aleshores finalment les dues entitats es
coordinen en els objectius comuns
que comparteixen, com l’interès per
la preservació del patrimoni toponímic català i la publicació de reculls
onomàstics.
Quina valoració feu d’aquests 40
anys d’ençà de la creació de la SdO?
Molt positiva. S’ha fet tot el que bonament es podia fer.
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M. Teresa Muntanya,
onomàstica de base
Jordi Càceres
Societat d’Onomàstica / Universitat Rovira i Virgili

M. Teresa Muntanya i Martí (Tarragona, 1940), arqueòloga, mestra de
batxillerat i investigadora infatigable
del Camp de Tarragona. Les seves recerques giren entorn l’estudi i l’inventari onomàstic de la ciutat de Tarragona, i també en l’aprofundiment del
lèxic d’oficis i professions en desaparició. Participa activament en la Societat d’Onomàstica en la seva etapa prefundacional, i ha estat membre de la Junta des de 1980 a 2009.
Què va significar el primer col·loqui
d’onomàstica?
Aleshores cursava el doctorat, i
una assignatura l’impartia el Dr. Moreu-Rey, el qual va insistir perquè assistís a una trobada que s’havia de celebrar a la seva propietat de la Baixa Segarra. Jo em trobava convalescent, i van venir a demanar permís
a la família. El metge va recomanar
pocs trasllats, i vaig quedar-me a dormir, vivint l’abans i el després del primer col·loqui. La Sala de Comalats
fou la seu del primer col·loqui d’onomàstica l’any 1973, precedent directe de la constitució final de la Societat d’Onomàstica, l’any 1980. Recordo molt vivament la presència d’Albert Manent i de Ramon Amigó, però
especialment d’un reguitzell de religiosos professors universitaris. Morey-Rey es va proposar dues fites, de
les quals en va reeixir: les trobades
d’estudiosos d’onomàstica en un mo-

ment que la llengua catalana es recuperava acadèmicament, i la necessitat d’agrupar investigadors per treballar en equip.
Quina va ser la vostra participació
en l’escola d’onomasiòlegs del Camp
de Tarragona?
No vam tenir mai consciència d’escola, aquesta conceptualització és
molt moderna. Érem un grup d’estudiosos que vam anar treballant
a l’entorn dels reculls integrals de
noms d’un municipi, creant-se una
xarxa de contactes que permetia intercanvis, consultes o compartir les
publicacions. El tutor o director de la
majoria de treballs, i el planificador
de la tasca investigadora del grup
fou en tot moment Ramon Amigó i
Anglès. Particularment, fou el meu
mestre i corrector de tots els treballs onomàstics. Amigó era un pilar insubstituïble quan t’enfrontaves
a noms o entrades complexes, les seves solucions eren inapel·lables. Morey-Rey em va derivar cap a Amigó
per iniciar el primer recull de la Canonja, qui em va acompanyar en el
treball de camp als setanta -encara vam trobar informadors que distingien perfectament el fonema de
la v labiodental a la pronúncia. També em va seleccionar els documents
a exhumar. I després de la publicació em va dir que “m’espavilés en altres treballs”.
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No obstant, els reculls d’onomàstica al Camp de Tarragona han estat
molt fructífers, essent la franja dels
Països Catalans més densament inventariada. Ramon Amigó va ser clau
en una primera etapa, però el professor Pere Navarro n’ha donat un nou
impuls des de la universitat, la qual
cosa ha permès mantenir viva la investigació de base de la ciència onomàstica.
Quines línies d’investigació heu seguit al llarg de la vostra trajectòria
d’ençà dels setanta?
Principalment, la recollida onomàstica de la ciutat de Tarragona. Vaig
iniciar els treballs pel barri mariner
del Serrallo, i això em va portar a descobrir que hi havia noms sotaiguats.
Em va apassionar que els pescadors
no tinguessin límits com en terra, i
vaig anar estirant el fil de les senyes
a la mar. Primer, des del barri mariner de Tarragona cap a ponent fins a
la Ràpita, i després per a llevant fins a
gairebé el Prat de Llobregat. Investigació que va culminar en la meva tesi doctoral (1991).
Després va tornar a surar l’empresa del terme antic de Tarragona, excloent els seus agregats de la Canonja -ja publicat el 1980- i el de Tamarit de Mar. Vaig anar avançant en
la part viva, però els esculls van ser
dos: l’allau documental que conservava una ciutat com Tarragona i do28
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M. Teresa Muntanya a l’esquerra
d’Enric Moreu-Rey (Fotografia cedida
per Lluïsa Vallès)

nar una solució gràfica. La primera
es va aclarir amb la participació de
Francesc Escatllar, investigador experimentat, que va repassar i ampliar les caixes de mitjons on guardava
les fitxes amb notes històriques que
tenia recollides. Les anotacions documentals triades tenien períodes com
a mínim de trenta anys, una generació. I, segon, per traslladar la riquesa onomàstica de Tarragona gràficament vam utilitzar el parcel·lari del
cadastre, fou una tasca ingent que va
donar per sí mateixa un dels tres volums de l’onomàstica del terme històric de la ciutat.
Un cop enllestida la publicació de
Tarragona (2007), em van animar a
completar el territori actual del terme, recollint els noms de Tamarit de
Mar, que incloïa el Monnars i Ferran
(2017). Vaig acceptar pel suport que
va oferir-me el propi Ramon Amigó
en la investigació de recopilació històrica, i Montserrat Sanmartí, paleògrafa i medievalista, ja que van consultar-se una sèrie de vuitanta-nou
protocols notarials entre els segles
XIV a XX entre d’altra documentació

històrica. I encara una darrera investigació ha estat la de la Riera de Gaià (Tarragonès), en coautoria també
amb Montserrat Sanmartí. Actualment, en premsa.
Paral·lelament, vaig emprendre
una línia de treball per conservar el
vocabulari d’oficis tradicionals en
desaparició. Quan estudiava arqueologia, un grup d’apassionats visitàvem punts d’interès en el territori, i
aprofitàvem per aplegar peces d’artesans en desús, les quals vam acabar lliurant al Museu d’Arqueologia
de Tarragona. Els treballs antropològics sobre els artesans i els oficis que
vaig anar aplegant i publicant van ser
els d’escombrer (1987), el de ferrer
(1996), el dels armadors i de les remallaires (2001) i, per últim el dels
terrissers i dels rajolers (2011).
I, també, he dut a terme altres dues incursions. Una, en navinímia, recollint noms d’embarcacions tant
vius com pretèrits en col·laboració
amb Francesc Escatllar. I, una altra,
en la identificació de l’onomàstica
en l’obra de Pin i Soler, anàlisi que
tractava d’esbrinar els noms recreats
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pel literat en la seva obra de Tarragona a partir del coneixement onomàstic, tasca que vaig compartir amb Ramon Amigó.
Quina valoració feu d’aquests quaranta anys d’ençà de la creació de la
Societat d’Onomàstica?
La principal aportació és que s’ha
aconseguit generar un moviment de
gent implicada en el coneixement, la
divulgació, la recerca i l’estudi dels
noms propis de la llengua catalana,
sorprèn aquesta participació voluntariosa de gran quantitat de socis de
la Societat d’Onomàstica, però el futur, considero, que passa per la implicació de la universitat en la promoció
i el suport a aquest tipus de treballs,
sinó serà molt difícil des d’una òptica
social donar-li continuïtat. L’onomàstica és una ciència auxiliar de la història i de la lingüística, principalment,
necessites esmerçar-hi metodologia i
coneixements, que només des de la
vessant acadèmica poden assolir-se,
si bé és cert que la tasca de grans autodidactes ha portat l’onomàstica catalana a la posició preeminent que
ocupa a nivell internacional.
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Experiència,
saviesa i bondat en
Renada-Laura Portet
Maria Eugènia Perea Virgili
Universitat Pompeu Fabra

En la seva noranta-quatrena anyada,
ara mateix Renada-Laura Portet és la
científica més veterana de la Societat d’Onomàstica. Nascuda a Pesillà
de la Ribera (el Rosselló), ha dedicat
tota la vida a la romanística, a l’estudi dels noms, a la literatura i a la docència. Ja el dia que ens vàrem conèixer, fa cosa de deu anys, de seguida
va marcar territori i el primer que es
va encarregar de deixar-me clar és el
significat del seu prenom: dues vegades nada, del ventre de la seva mare i per les aigües del baptisme. No
hi pot fer més; els noms –i la llengua
en general– són la seva passió dominant. Per això malgrat les dificultats
de salut que travessa actualment no
volia per res del món perdre l’oportunitat de formar part d’aquest volum
de Noms dedicat al 40è aniversari de
la Societat d’Onomàstica.
Benvolguda madame Portet. A la
Societat d’Onomàstica hi sou d’ençà del primer dia.
Sí, hi vaig començar als tots començaments amb el Dr. Moreu-Rey,
i vaig seguir sense falla. Vaig assistir a tots els col·loquis amb una comunicació d’onomàstica rossellonesa (excepte els dos anys que van seguir a la defunció del meu marit). La
meua dedicació radical a l’onomàsti-

ca es va fer efectiva amb el meu doctorat (anys 1970-1973) i la tesi de toponímia rossellonesa Toponymie de
la Basse-Vallée de la Tet que, en el territori ara francès, correspon a l’antic
comtat històric del Rosselló. El meu
director de treballs era el Dr. Enric
Guiter, agregat de Física (el més jove
de França), alumne de Normale Supérieure, remarcable filòleg i foneticià que em va formar dràsticament.
De manera que, al Congrés Mundial
de Barcelona, el 2011, vaig denunciar
les errades capitals a l’odonímia «oficial» de Perpinyà, errades fetes per
gent malauradament habilitada i ben
malformada (n’hi ha molts!).
Cada any la Societat d’Onomàstica organitza un col·loqui, dos dels
quals han tingut lloc a Perpinyà, la
vostra terra: el 20è (1995) i el 46è
(2019). Quin record en teniu?
Al col·loqui de Lleida, el 1983, el
tema eren els «sobrenoms» i, personalment, hi presentava un estudi
sobre uns quants sobrenoms a Pesillà de la Ribera (els del nostre carrer a Pesillà on no hi havia cap casa
sense sobrenom!) i, de por que no
m’entenguin bé amb el meu accent
rossellonès, havia demanat públicament dispenses, afegint-hi que, sobre tal cas, jo tenia unes «benedicci-
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ons»: les del pare abat de Montserrat que, un dia, m’havia declarat que
els dos «accents» catalans que més
estimava eren el lleidetà i el rossellonès. I les benediccions aquestes havien estat ben aplaudides.
No sempre els records són jocosos.
N’hi ha de molt emotius. Com aquell
del col·loqui general a Barcelona el
1992 en què al tercer matí ens anunciaren la mort a l’instant del Dr. Moreu-Rey! Quina emoció i quina pena!
Aquell home tan brillant, aquell savi que vivia i havia viscut per la ciència, la que compartíem precisament
en aquell moment, morir així quan
hi érem tots! Va ser un trasbals indescriptible. Tothom plorava, a qui
més. El recordem per sempre, i amb
un ai al cor!
Amb els col·legues de professió heu
fet sempre bona pinya.
Sí, sempre feliç i contentíssima
en retrobar els col·legues i amics:
la deliciosa Maria Àngels Vidal Colell; l’adorable Joan Veny (tan estimat del Moreu), Joan Veny que em
va fer compartir amb ell un estudi sobre les figues entre les quals les exquisides «maliquetes», les ‹princesetes›, segons el sentit del mot àrab del
que prové; també el Dr. Moran que té
resposta a tot; el Dr. Caroly Morvay,
30
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2014), em vareu dir que per a vós
escriure era fer un treball de «pell
de ceba» per arribar al mot únic,
al sol mot que ho expressa tot. És
dels vostres poemes del que us sentiu més orgullosa? La vostra Duoda també us l’estimeu especialment...
Em demanes com es fa que alterni producció literària i científica? Em
penso perquè el meu physus, com
diuen els grecs, és així: hi ha la dita
«sensibilitat» profunda en les fibres
de l’ésser i, al costat, aquell menester d’una integritat mental absoluta.
La meua mare em retreia de no saber mentir! De sempre se m’ha manifestat aquella necessitat d’escriure. Tinc un text intitulat «Escriure en
Renada-Laura Portet i M. Eugènia Perea, Cotlliure 2014 (Fotografia de Jesús
Jiménez)
català» en què confio que, per mi!,
és com pregar (és una exhalació; un
cant ‘hondo’ que ve del fons i hi torel bascòleg de Budapest que tenim La valoració de la Societat d’Ono- na). Com a scriptura potser acceptaara entre nosaltres, casat amb una màstica és ara enorme. Coneguda i ria «Castell negre» que es va guanyar
rossellonesa. Direm: tot un equip de apreciada en els mitjans científics fo- el Víctor Català.
pous de ciència que no paren de fer ra de Catalunya! A París, a la Société A banda de filòloga, onomasiòloga,
avançar la coneixença...
Française d’Onomastique on, d’ençà poetessa i escriptora també sou
El col·lega més «conreat» és en Jor- del 1988, m’han cridat tres cops l’any una dona combativa, o almenys
di Mir, de Tremp. El vaig conèixer el per una conferència sobre onomàs- molts us hi consideren. Amb quins
1981. Va venir a Perpinyà a la presen- tica catalana rossellonesa i ho pu- fets us heu guanyat a pols aquest
tació del meu primer llibre de toponí- bliquen. Hi tinc en espera una gros- adjectiu?
mia (la meua tesi traduïda al català). sa publicació (la reedició de la meEm dius combativa? No ho sé; em
Va arribar tal com és: alt, ben plan- ua tesi amb tots els treballs fets de- trobo tan descoratjada sovint. Veritat, fort, i guapo! Va assistir sense dir sençà i amb uns treballs acomplerts tat és que per a defensar el català a
un mot i, al final, es va apropar i em amb el Dr. Allati, de la Universitat de l’estat francès hi ha calgut i hi cal pova dir: «sóc en Jordi Mir», i va marxar. Tetuan, berberista amb qui, sobre sar moltes energies! Vaig ensenyar-lo
Amb el nom n’hi havia prou. I, desen- la seua demanda, treballo desençà a les classes de batxillerat, a l’Instiçà, quina fidelitat! Ell i la seua exqui- el 1988 també! Lo que és una pro- tut Aragó, durant molts anys, i amb
sida esposa Neus no han mancat ni va supletòria que l’anomenada de la molt d’èxit i molt bones notes, i aiuna manifestació catalanista nostra. Societat d’Onomàstica ha ultrapas- xò acontenta.
Entre altres, cada any els tenim en- sat les fronteres europees! I n’estic En quina situació diríeu que es trotre nosaltres a desfilar pels carrers de molt admirativa i orgullosa! Viva Pa- ba actualment la toponímia nord-caPerpinyà en contra de la commemo- ris (que és l’excepció a França!), i vi- talana?
va el Marroc!
Cal dir que hi ha a França una manració del Tractat dels Pirineus.
Al nostre darrer col·loqui del 2019, A banda dels estudis sobre llengua, ca general de cultura pel que fa a les
eren tots davant a totes les sessions. compteu amb una nodrida produc- llengües i un menyspreu detestable
Quina valoració feu d’aquests qua- ció poètica i novel·lística. El dia que per tot lo que no és «francès». I la
ranta anys d’ençà de la creació de la us entrevistava per a Serra d’Or (ve- toponímia, és clar, se’n ressent. Lageu-ne el número 653, de maig de mentable.
Societat d’Onomàstica?
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Entrevista a Vicenç Rosselló
Jesús Bernat Agut
Societat d’Onomàstica

En Vicenç Rosselló Verger (Ciutat de bles aficions que tenia era el “dem- ol, un curs o dos, i més tard desapaMallorca, 1931) ha estat pare, junta- ble” o l’origen dels mots a les diver- regué l’assignatura a la llicenciatura
ment amb l’Emili Casanova, de la re- ses llengües...
de Geografia. Havia mantingut, com
vifalla dels estudis onomàstics al País
La preocupació per la cartografia i a emèrit, les dues disciplines, amb
Valencià dels darrers trenta anys. No en ella la desgraciada presència dels la “Geomorfologia litoral”: s’hi matriha deixat mai de treballar, des de la topònims vingué després, ja als meus culaven els/les més diligents que hi
Geografia, per la dignitat del català. anys universitaris. Quan donava clas- acudien a les 8 del matí.
Molts dels seus articles toponímics ses de toponímia, des dels anys 1980’
Però a la Universitat Politècnica doels trobem recollits a Toponímia, ge- fins al 2015, solia introduir la disci- nava classe –també en català!– d’Hisografia i cartografia (2004). Amb un plina amb “l’alfabet fosforescent de tòria de la Cartografia i Toponímia
esforç ingent ha reeditat en la nos- les pedres” (Vicent Andrés Estellés) (Escola de Topografia) durant dos o
tra llengua la seua tesi Les Illes Bale- o amb els seus versos: “Reviscolaven tres cursos.
ars, el sud i sud-est (1a. ed. 1964), ri- intactes els topònims / Geografia en- Què recorda dels seus primers anys
quíssima també en noms de lloc. I és dins / arribaries a sentir, breu, / un de la Societat d’Onomàstica?
només aquest aspecte del seu extens pànic”.
Vaig conèixer n’Enric Moreu-Rey
currículum, l’Onomàstica, el motiu
Des del 1978 havíem assajat de cor- (juntament amb en Jordi Carbonell)
d’aquesta entrevista. Ben actiu a la regir els fulls del nou Mapa Topográfi- al VIIè Col·loqui (1982) de la Real
Universitat de València, com sempre, co Nacional a 1/25.000 que no teni- –monestir cistercenc d’arrel lul·liana
manté un treball per cada taula; si- en gaire problemes a la zona castella- de Ciutat de Mallorca– com a home
ga al despatx de la facultat, a sa ca- noparlant, però més a la intermèdia ferm i discutidor, però tolerant, amb
sa o a Sineu.
i a la banda catalanòfona. Arribàrem la seua dèria per l’article, sempre en
Tot i l’evidència geografia-llengua- a aconseguir que les denominacions majúscula. Aleshores va publicar Els
toponímia, quan comença el seu in- autèntiques dels municipis figuras- nostres noms de lloc que, des d’ençà,
sen entre [ ], cosa que va semblar ha estat la meua bíblia toponímica.
terès per l’Onomàstica?
He trobat –fa poc– uns antece- “perillosa” a un president autonòmic! Ningú hagués dit que aquell home
dents de quan estudiava el batxille- La labor posterior dels nostres suc- tan actiu –sempre secretari de la Sorat: feia inventari de topònims en fit- cessors ha estat intensa i fructífera, cietat– no arribàs al Col·loqui de Barxetes d’1/16 del Bolletí de la Societat exceptuats alguns casos.
celona (1992) que es va convertir en
Arqueològica Lul·liana. No el vaig acaEl llibre que va eixir el 2004, per cul- homenatge a la seua memòria. Habar mai. Quan en Lluís Ripoll –d’in- pa del col·lega Emili Casanova, ho re- via estat a tots els Sant Martins del
fausta memòria– va publicar la tra- sumeix: Toponímia, geografia i carto- domini lingüístic com a historiador
ducció del Die Balearen de l’arxiduc grafia.
ben documentat i havia centrat la seLudwig-Salvator, que va fer desor- Quina presència ha tingut la Toponí- ua acció al Camp de Tarragona amb
denadament en Francesc Sureda, em mia dins la Facultat de Geografia de l’estalonament d’en Ramon Amigó i
va encomanar la tasca de l’índex al- la Universitat de València?
de n’Albert Manent.
fabètic de topònims, que no va arriMentre que al currículum hi haEl primer representava l’aportabar a eixir.
via optatives (des de final de la dè- ció dels aficionats o “erudits locals”,
Per altra banda, mon pare era un cada de 1980), la vaig mantenir fins un aspecte simpàtic que s’ha perdut
etimòleg nat: una de les incompta- al 2004. Em va succeir n’Emili Obi- amb l’adhesió dels universitaris i l’inNOMS 14 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177
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grés a l’Institut d’Estudis Catalans
com a societat adscrita. Dubte que
a l’amic Moreu-Rey l’hi hagués agradat... En resta qualcun dels primers.
Evoque que l’any 1970 –més o
menys– férem un acte a Villanueva de Castellón, per defensar amb el
cronista local (Josep Martí) el topònim Castelló de la Ribera, ara aprovat (23.09.2020). En aquell moment
hi havia uns feixistes croates exiliats
al poble que ens feren oferta de bufetades i haguérem d’eixir del teatre
per una porta del darrere.
El Mestratge de Toponímia (19901991) va eixir de la Societat d’Onomàstica: sense ella hauria estat impensable.
El Mestratge de Toponímia, com es
va conformar i quins frutis ha donat?
En paraules de Dieter Kremer, fou
el primer organitzat per una universitat espanyola i romànica. Hi intervingueren els departaments de Geografia i Filologia Catalana. En aquell
temps jo tenia “bon cartell” al govern
valencià: en Ciprià Císcar, conseller
de Cultura i Educació, em va posar
sis milions (de pessetes) sobre la taula i el Gabinet d’Ús i Ensenyament a
l’ordre en vistes a la “normalització”
i a l’urgent salvament del patrimoni
toponímic.
És l’unic que s’ha dit així: Mestratge (els altres que han seguit s’han dit
masters). Va tenir ocupats els divendres i els dissabtes dels cursos lectius
de 1990 i 1991 amb 335 hores de classes on intervingueren 81 professors;
41 valencians, 21 catalans, 8 baleàrics
i un del Rosselló, a més a més d’en
Kremer que representava Trier, bressol amb Leuven de la toponomàstica romànica. Caldria rememorar-ne,
per ordre alfabètic: C. Aguiló, R. Amigó, J. Becat, J. Bolòs, M. de Epalza, M.

Vicenç Rosselló. L’Engolidor (la Jana),
febrer de 2020 (Fotografia de Jesús
Bernat)

T. Ferrer, E. Llobregat, J. Miralles, J.
Moran, E. Moreu-Rey, C. Picornell, J.
Riera i J. Veny. Vull insistir en la cooperació de n’Enric Moreu-Rey, ja aleshores ben malalt, que va participar-hi
amb entusiasme juvenil.
De la quarantena de matriculats,
n’obtingueren el títol 32. El rigor i
l’ajut de n’Emili Casanova fou es-
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sencial. Crec que, entre ambdós, podem presumir de la proporció de toponimistes o “onomasiòlegs”. No hi
deu haver a l’estat espanyol cap collita d’escrits substanciosos com els
que han donat a llum els que “infantats” al Mestratge i els seus successors han convertit el País Valencià en
un primera potència toponímica.
Tanmateix, vaig tenir un disgust
amb l’edició, el 1995, dels Materials
(dos volums de 1.244 pàgines) que
recollien els treballs dels matriculats i algunes de les lliçons. M’havien canviat tots els mots català per valencià, fins i tot fora de context. Era
un greu atemptat a la unitat de la
llengua: potser “políticament” oportú. Em vaig veure obligat a no signar
la introducció.
Què destacaria dels Col·loquis de la
Societat d’Onomàstica al País Valencià?
El primer (1985), Xè de la sèrie,
va donar la campanada amb 63 treballs per la col·laboració dels Departaments de Lingüística Valenciana,
Geografia General i Paleografia i per
la publicació gràcies a l’actual conseller d’Economia, doctor Vicent Soler,
aleshores conseller d’Administració
Pública, amb qui jo tenia tracte molt
assidu. El segon es va celebrar el 1989
a l’Alacant irredent i fou el XIVè de la
sèrie i el tercer, el 1991, a Castelló de
la Plana (XVIè). Però el quart, mantingut a Ontinyent (XXIè) té 1.265 pàgines i 86 intervencions publicades. Cal
dir que l’empenta de n’Emili Casanova –que actuava en terra pròpia– el
va fer realitat. A ell no li agrairem mai
l’esforç esmerçat en el manteniment
del caliu onomàstic.
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Entrevista a Joan Veny
José E. Gargallo
Universitat de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans / Societat d’Onomàstica

Joan Veny és un enamorat de la paraula, un filòleg en el sentit més etimològic. Com a dialectòleg de referència de la nostra llengua, s’estima
la diversitat especialment vinculada
a la terra. I la terra i la llengua, i els
noms propis, són l’objecte de la seva faceta -menys coneguda- d’estudiós de l’onomàstica. Aquesta entrevista ofereix una mostra de la dedicació a l’onomàstica del mestre de
Campos.
Vau ser soci fundador de la Societat d’Onomàstica. Què destacaríeu
d’aquell temps fundacional?
M’ha fet il·lusió el qualificatiu de
«soci històric» de la pregunta. Efectivament, crec que vaig ser dels primers socis i, si no recordo malament,
probablement com a primer signant
de la petició de la Fundació feta a
la Generalitat, vaig rebre la notificació que s’autoritzava la seva creació el 1980, notícia que va alegrar
qui-sap-lo el nostre Moreu-Rey. Voldria destacar l’oportunitat d’aquesta magna empresa de fomentar els
estudis onomàstics en un moment
en què, tret els de Coromines, estaven desatesos; va ser mèrit de Moreu-Rey l’atracció d’especialistes i diletants cap a la recollida i interpretació dels nostres noms de lloc i de
persona que han resultat altament
fructuosos.
Com i quan vau conèixer el Dr. Enric Moreu-Rey? Quina relació hi vau
mantenir, a la Universitat de Barcelona o en altres àmbits acadèmics?

Vaig conèixer Moreu-Rey a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona quan ell era professor del Departament d’Espanyol i,
més tard (1969), quan vaig ser nomenat secretari de l’Escola d’Idiomes de
la Universitat de Barcelona, vam sovintejar la nostra relació, acadèmica
i personal. Com a professor de francès, tenia l’experiència docent al Liceu Francès i va ser un docent exemplar, apreciat pels alumnes. Les nostres converses al despatx o al claustre eren fructíferes, entorn gairebé
sempre de l’onomàstica, amb invitació a participar en els col·loquis d’onomàstica o a col·laborar en el Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica. Parlàvem de problemes etimològics i gramaticals, com el de l’ús en
majúscula en noms de lloc (l’Hospitalet), dels quals tots dos defensàvem
l’ús de la majúscula (L’Hospitalet), ell
amb particular èmfasi, formant part
del seu tarannà polemista, a voltes
contradictori entre rauxa i seny, que
vaig reflectir en la seva necrològica
amb aquestes paraules: «Unia l’erudició a la brillantor, la llibertat al dogmatisme, l’agressivitat a la cordialitat, el blasme a la tendresa...». Amb
mi va tenir detalls que només brillen
quan uneix una gran amistat: sabedor del meu interès per la ictionímia,
em va lliurar sis fulls atapeïts de lletra menuda, amb els resultats de les
seves enquestes sobre noms de peixos que va recollir a l’Escala, Begur
i Barcelona: aleshores era estudiant
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de segon curs de Filosofia i Lletres i
és una mostra del seu interès per les
«Sachen» del nostre país i de la seva
sagacitat lèxica i dialectològica
Quin record guardeu de la preparació i celebració del Congrés d’Onomàstica de Barcelona (27, 28 i 29 de
febrer de 1992)?
En guardo un record enormement
trist, car les jornades del Congrés
van coincidir amb la mort de n’Enric i, com a vicepresident que n’era,
vaig assumir-ne amb dolor la presidència. A part el fet luctuós, les jornades van ser de gran altura amb una
bona participació. Crec que allí es va
proposar dedicar-li un carrer de Barcelona: consulto la guia de la ciutat i
el seu nom brilla... per la seva absència, mentre resten intactes noms forans, allunyats de la nostra cultura,
com el carrer de l‘alcalde de Móstoles (sense que tingui res en contra
d’aquest patriòtic batlle).
El 1996 vau publicar un llibre intitulat Onomàstica i dialectologia. Quins
lligams es poden establir entre l’onomàstica i la dialectologia?
Aquest llibre pren el nom d’una
ponència que vaig presentar al col·
loqui de Perpinyà (febrer 1995) on
vaig il·lustrar amb exemples l’enriquiment mutu entre onomàstica i dialectologia, exemplificat amb la retrodatació que ofereix la toponímia
(Balma) i l’antroponímia (Espígol), i
vaig subratllar com certes diferències dialectals superades han viscut en
noms de persona (Pascol ‘Pasqual’)
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o com antropònims han esdevingut
noms comuns (Guillem i el seu diminutiu Guillemó designen el ‘verat juvenil’).
Quina és la consideració que us mereix l’obra onomàstica de Joan Coromines?
Joan Coromines, juntament amb
Antoni M. Alcover i Francesc de B.
Moll, és l’homenot de la lexicografia
i l’etimologia. Tres vides es necessitarien per escriure els tres diccionaris dels quals és autor i ell en va tenir
prou amb una de sola: el Diccionario
critico etimológico de la lengua castellana (2ª edició, 1980-1991), el Diccionari etimològic i complementari de la llen- Joan Veny (Fotografia de Josep M. Rué)
gua catalana i l’Onomasticon. Les tres
mereixen catifa vermella i profunda rural i identificar noms de possessigenuflexió. Naturalment que, aquí ons amb els antics posseïdors penini allà, apareixen errors i obsessions sulars (Vallgornera, Cabrianes, Corta(mossàrab, sorotàptic), però no és da) i oferir una classificació dels seus
el mateix fer l’etimologia de 30 o 40 topònims menors; donar a conèixer
mots o topònims, que fer-la de milers l’origen occità de cognoms de Catad’unitats. Per això, subratllem les pa- lunya (Mirabent, Porcet, Cusiné, etc.),
raules de Moreu-Rey a propòsit dels fer ressenyes de reculls onomàstics
errors ocasionals dins l’obra de Joan (Capafonts, Cabacers, Tremp, la MoCoromines: «Onades perdudes en un rera de Montsant, Renau, Sitges) o
oceà d’encerts».
demostrar l’origen aràbic del cognom
Quins estudis onomàstics de la vos- Gamundí.
tra obra destacaríeu per sobre de la 40 anys després, quins aspectes destacaríeu de la vostra relació amb la
resta?
L’onomàstica no ha estat l’objectiu Societat d’Onomàstica? Persones,
primordial de les meves recerques. col·loquis, episodis diversos. I quiSi he de respondre a la pregunta, di- na consideració us mereix actualré que la toponímia de Llucmajor, el ment aquesta societat quarantena?
poble de la meva mare, em va perHe seguit amb enorme satisfacció
metre fer llum sobre la toponímia com tot el que va sembrar i fer fruc-

tificar Moreu-Rey, segueix una marxa ascendent de compleció d’objectius i d’ampliació d’horitzons. Nova
revista, incorporació de noves veus,
comissió d’onomàstica a l’IEC, continuïtat dels col·loquis, nous projectes de recerca, nous mètodes, relacions internacionals... La meva relació no pot ser més cordial i els
seus responsables m’han mostrat
la seva estima declarant-me’n «soci
d’honor».
La Societat d’Onomàstica, que era,
fa 40 anys, com un gra de mostassa,
ara és un bosc esponerós cuidat per
una plèiade d’investigadors i amadors dels noms de lloc i de persona.
La nostra perpètua gratitud a Enric
Moreu-Rey.

Tenim nou web i som a Facebook.
Segueix-nos a la xarxa!
facebook.com/SocietatOnomastica
onomastica.cat

NOMS 14 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

35

Semblances

Ramon Amigó,
el compromís amb la
llengua i amb la terra
Montserrat Amigó

Tal com em feia adonar la meva amiga Anna Domingo no fa gaire, la toponímia va arribar a casa abans que
jo. De la seva devoció per la toponímia no sé quan en vaig ser conscient, perquè jo sempre veia el pare
tancat al seu despatx treballant, sobretot amb les classes de català per
correspondència i envoltat de llibres
i fitxes. Aquestes fitxes eren les de
la recollida de noms que duia a terme els caps de setmana recorrent pobles del voltant i que tenia ordenades alfabèticament en fitxers. L’afició per la toponímia va venir precedida per l’excursionisme, activitat que
va dur a terme fins que va començar a tenir problemes amb el genoll,
cap als anys noranta. Va ser precisament a les Muntanyes de Prades on
va començar l’amistat amb Joaquim
Santasusagna. Ell era un catalanista declarat, que organitzava trobades clandestines que se celebraven
en diferents indrets de muntanya i
on es promovien diferents activitats
culturals en català. En una d’aquelles
reunions va conèixer Josep Iglésies.
Santasusagna i Iglésies van fer, entre tots dos, la primera versió de la
guia de Prades. Més tard, durant la

reedició i ampliació que es va a dur
a terme d’aquesta guia, Santasusagna i Iglésies van demanar al pare de
col·laborar-hi. Aquesta tasca es podria considerar com l’origen de la seva obra onomàstica.
A partir del seu treball sobre Reus
de l’any 1957, se centrà en la recerca
onomàstica de base municipal i de
concepció integral (toponímia i antroponímia, noms històrics i noms
vius, recerques en arxius i enquestes orals), aplicada sobretot als municipis del Camp de Tarragona, com
poden ser la Mussara, Almoster, Castellvell del Camp, Constantí, Vila-seca
i Salou, Prades, Cornudella de Montsant, Ulldemolins, Pratdip, Tamarit i
Porrera, sense deixar de banda uns
de més llunyans com són Vilallonga
de Ter i l’Albi. Precisament era quan
feia el recull de Vilallonga de Ter, als
estius, quan tenia vacances, que amb
les meves germanes anàvem al mas
dels avis durant uns dies, mentre els
pares anaven a tombar per aquells
indrets a recollir noms i entrevistar
la gent del país.
Tota aquesta investigació del territori parteix d’un pacte no escrit que
van contraure el pare i l’Albert Ma-
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nent, en el qual es van proposar de
fer la recerca de tots els noms aplegats entre el mar i les Muntanyes de
Prades. L’Albert Manent es va ocupar
de fer els treballs de recerca de l’Aleixar, Vilaplana, Maspujols, Capafonts
i la Febró. Posteriorment, es van afegir a aquest pacte Ferran Jové, contribuint amb la recerca de les Borges
del Camp, Enric Moreu-Rey amb la de
l’Albiol i Miquel Jassans amb la d’Alforja i Poboleda.
Recordo que una vegada va venir
a casa un senyor que va estar tot el
matí parlant amb el pare, asseguts
tots dos sota els pins del jardí de casa. Jo deuria tenir uns 10 anys i deuria voltar per allí, i quan va ser l’hora de marxar aquest senyor, que jo
no havia vist mai abans, em va convidar a anar a dinar a casa seva, a la
Sala de Comalats. Jo, no sé per què,
aquell senyor el deuria trobar simpàtic, vaig acceptar la invitació, i ens en
vam anar tots dos amb el seu Dyane
5 cap a la Conca de Barberà. Recordo
que vaig quedar impressionada quan
vaig veure que aquell senyor no tenia
una casa en un poble, no, sinó que
tenia tot el poble sencer! Així va ser
com vaig conèixer el Dr. Moreu.
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Ramon Amigó (Arxiu família Amigó)

Un altre personatge que venia de
tant en tant per casa era l’Albert Manent, amb qui el pare tenia una estreta relació, i amb qui es parlava
per telèfon gairebé cada setmana. A
l’hivern aprofitava algun cap de setmana per venir a quedar-se a casa, i
aprofitaven el dissabte per anar per
aquests mons de Déu a buscar noms
de núvols o rastres antics de llops. A
l’estiu jo mateixa havia acompanyat
alguna vegada el pare al mas de Segimon, a l’Aleixar, a fer una visita a
la nombrosíssima família Manent, ja
que a l’estiu al mas de la mare Segimon s’hi ajuntaven les germanes
de l’Albert amb les seves respectives famílies. En una d’aquelles visites vaig conèixer el senyor Marià Manent, mentre passejàvem cap a la mina que hi havia al mas.
A banda de la toponímia, i sobretot
durant els anys del franquisme, el pare, juntament amb la senyora Teresa
Miquel, i altres companys com Mercè
Totosaus o Robert Miralles, van por-

tar a terme un treball des de Reus
que per la seva naturalesa els hauria
pogut dur complicacions, i que per
tant es va desenvolupar sota una
clandestinitat que avui dia se’ns fa
una mica difícil d’imaginar. Durant
més de 30 anys van estar ensenyant
català a centenars d’alumnes, de manera altruista, amb la supervisió de
l’Òmnium Cultural durant un període limitat, ja que aquesta entitat va
ser clausurada pel règim per la catalanitat de la seva labor. Tot i les circumstàncies del moment, l’ensenyament del català a Reus i des de Reus
no es va interrompre mai; fet del tot
inusual en la gran majoria de municipis de Catalunya, i es va perllongar
fins a la fi del règim, quan el català
ja es va poder ensenyar d’una manera regular a les escoles.
La joia que més va estimar el pare va ser, sense cap mena de dubte,
l’ordinador. La seva aparició li va canviar la vida. De picar tots els textos
a màquina d’escriure i haver de tor-
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nar-los a escriure perquè s’hi havia
hagut d’afegir algun paràgraf més, o
una simple paraula, a fer un clic i afegir o esborrar el que convingués, això li va fer guanyar molt de temps.
Hauria pogut fer molta més feina encara si aquest aparell hagués existit
abans. El correu electrònic li va costar més d’entendre, però quan el va
descobrir, als 80 anys, se’n meravellava. Poder enviar tot un llibre sencer a
l’altra banda de món només fent un
clic, i que al cap d’un moment ja contestessin acusant-ne recepció, això li
semblava bruixeria.
De les distincions que va rebre, la
que més il·lusió li va fer, i sense voler desmerèixer les altres, va ser la de
membre corresponent de l’IEC. No
se’n considerava prou mereixedor, de
poder estar entremig de totes aquelles persones tan il·lustres. Però la relació que va arribar a tenir amb Josep
Moran i Joan Anton Rabella, de l’Oficina d’Onomàstica, li va donar motiu
per sentir-se’n orgullós.
En resum, va ser tota una vida dedicada a treballar, perseguint i recol·
lectant noms, realitzant entrevistes,
buscant i rebuscant entre capbreus
escampats en diferents indrets, alguns fins i tot de molt llunyans, escrivint llibres i articles, que li van omplir la vida fins a l’últim dia.
I, finalment, vull acompanyar
aquest article amb una fotografia de
l’última vegada que va ser a la Mussara, un dels seus llocs predilectes i
on li agradava anar de tant en tant.
En aquella ocasió, el maig del 2011,
hi vam anar amb el Toll, el gos del
meu nebot, i hi vam poder fer una
llarga passejada en un dia fantàstic
que deixava veure tot el “seu” Camp
de Tarragona.

37

Semblances

Terra i gent, la fórmula
onomàstica d’Albert Manent
Jordi Manent
Filòleg

Algú es podria preguntar d’on li venia
l’interès, a Albert Manent, per l’estudi dels noms de lloc i de persona. Pel
que fa als estudis superiors, primer
es va treure la carrera de Dret (anys
50) –tot i que mai no va exercir en
l’ofici d’advocat perquè es dedicà al
món editorial i a l’activisme antifranquista– i posteriorment (anys 70) va
obtenir la llicenciatura de Filosofia i
Lletres, que amb els anys s’ha diversificat amb diverses carreres de Filologia. Per tant, podria ser lògic pensar que l’interès li vingués principalment dels coneixements que li va
proporcionar la carrera de Filosofia
i Lletres, però no fou exactament així. Tot i que la llicenciatura li va construir una base sòlida del saber literari i lingüístic, el més probable és que
l’estima pels noms de lloc i de persona sorgís de la passió pel Mas de Segimon, la segona residència familiar
situada al terme de l’Aleixar, al Baix
Camp, i per conèixer tots els topants
d’aquell entorn idíl·lic. De fet, fou el
seu avi matern, Domènec Segimon i
Artells, advocat nascut a Reus i que
fou president del Centre de Lectura
(1910-1912), qui féu apreciar al nét
l’estima per la gent, per les coses del
camp i pel territori. En definitiva, terra i gent.
Albert Manent tenia, també, una
gran curiositat per moltes coses. De
fet, i en el bon sentit de la parau-

la, era allò que se’n diu un “tafanerot”. Li interessava la vida que menaven les persones, els agregats, els
masos i les barraques de pedra seca
que hi havia a cada terme, les partides de terra, la mena de boscos i
d’ocells que els habitaven... I, el millor de tot, connectava molt amb la
gent, un fet que podem testimoniar
jo i d’altres quan l’havíem acompanyat a fer enquestes de temàtica dialectal, onomàstica o històrica. I és
que amb els anys el jove Albert es va
convertir en un molt bon coneixedor
del territori de Catalunya i, per extensió, d’algunes altres zones de l’àmbit
lingüístic. Així, el meu pare aviat va
començar a publicar articles, estudis i llibres sobre onomàstica, a més
de la immensa quantitat de pròlegs
que li encarregaven relacionats amb
la llengua però també amb la història
local, atès que ell també era un historiador tot i que sense carrera (com
també ho foren o ho són Josep Maria Ainaud, Josep Benet o Josep Massot, entre d’altres). I és que a Manent
l’apassionava tant l’onomàstica com
la història local, sobre la qual en va
publicar alguns llibres i molts articles
i estudis.
Manent tingué bons mestres, dins
i fora de les carreres, i si no els tenia
se’ls buscava. La seva mà esquerra
amb les persones li comportà grans
amistats i alguns (molt pocs) ene-
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mics (bàsicament alguns espanyolistes il·lustres i algun personatge conflictiu). Pel que fa al camp de l’onomàstica, entre aquests mestres hi
comptava Josep Iglésies i Enric Moreu-Rey, un dels fundadors de la Societat d’Onomàstica el 1980 i secretari general fins a la seva mort, el
1992. També travà una forta amistat
amb Ramon Amigó i Anglès, que residia a Reus. Atesa la proximitat geogràfica entre l’Aleixar i Reus, Amigó i Manent es veien sovint: sobretot
a l’estiu i durant alguns caps de setmana de l’any. De fet, Enric MoreuRey, Antoni Pladevall, Ramon Amigó,
Albert Manent i fins a 15 noms foren els impulsors i mantenidors de la
Societat d’Onomàstica durant molts
anys (la comissió gestora i la primera junta). Manent en fou cofundador
i el primer president entre el 1980 i
el 2009, any en què el rellevà Josep
Maria Albaigès, i en què passà a ser
president d’honor entre el 2009 i el
2014. El canvi responia al fet que el
mateix Manent creia que calia deixar pas a noves persones, i ho féu
profèticament, ja que al cap d’un
parell d’anys emmalaltí. Abans de
la fundació de la Societat, el 1980,
aquesta havia tingut activitat anteriorment com a grup d’estudiosos sense legalitzar: s’havien dut a terme
quatre col·loquis (1973, 1977, 1978
i 1979).
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La vinculació del filòleg i historiador amb la Societat d’Onomàstica ve,
com he indicat suara, de lluny: des
del 1980 i ininterrompudament fins
a la seva mort el 2014. Com a president Manent va ser un home actiu tant buscant subvencions perquè
sortís el seu butlletí i es poguessin
publicar algunes de les toponímies i
actes de col·loquis que editava la Societat, com en la publicació d’unes
quantes desenes d’articles en el Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (del butlletí en guardava dues col·
leccions: una a la masia de l’Aleixar i
una altra al pis de Barcelona).
Però no només això. Manent no només aplicava el conreu de la toponímia i l’antroponímia dintre de la Societat, sinó que ho irradiava més en-

llà de les seves fronteres. Manent elaborava toponímies; escrivia articles a
revistes locals i comarcals; animava
a joves i no tan joves interessats en
la matèria a fer-ne; encarregava treballs a tercers i a persones que volien
fer coses però que no sabien exactament què i els buscava un lloc on ésser publicats; i sovint difonia, mitjançant articles i ressenyes, llibres d’altri que tractaven sobre onomàstica,
dialectologia o història local. Escrivia ressenyes al Butlletí Interior i de
tant en tant a Serra d’Or, però també parlava, a mode de ressenya de
conjunt, de diversos llibres al diari
Avui i a La Vanguardia. A la bibliografia que jo li vaig fer el 2001, publicada en la miscel·lània Records d’ahir i
d’avui. Homenatge a Albert Manent i Se-

gimon amb motiu dels 70 anys, es recullen, fins a l’any 2000, les referència a la gran majoria d’aquesta mena d’articles i de ressenyes que he
esmentat. Uns anys després aquesta bibliografia, sobretot la relacionada amb el Camp de Tarragona, es va
ampliar gràcies a la col·laboració i recerca exhaustiva de Fina Anglès i Eugeni Perea i que va cristal·litzar amb
la “Bibliografia d’Albert Manent i Segimon”, signada per tots tres, inclosa en el volum Univers Manent. Homenatge a la figura i obra d’Albert Manent i Segimon (2016), coordinat per
Anglès i Perea. Només d’onomàstica i de dialectologia hi apareixen 46
ítems diferents. Al Butlletí de la Societat va signar algunes articles, juntament amb Ramon Amigó, titulats

Albert Manent, Pineda de Mar, a casa de Joan Coromines, 25 de maig de 1992 (Arxiu família Manent)
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Semblances
“Reculls d’onomàstica de termes municipals”, els quals divulgaven aquells
llibres editats recentment o bé que
es trobaven en procés d’elaboració.
Personalment tinc força records
entranyables d’haver acompanyat
al meu pare, en nombroses ocasions, fent de xofer o no, en la presentació de diverses onomàstiques o llibres d’història local a pobles perduts
o no tant perduts de Catalunya. Com
que sovint li encarregaven el pròleg
(en va escriure uns 150 al llarg de la
seva vida), normalment li tocava ser
un dels presentadors.
En vida Manent publicà fins a set
onomàstiques, sis de les quals de la
comarca del Baix Camp i una de l’Alt
Camp. Per ordre cronològic són: Toponímia de l’Aleixar i del seu terme (1962),
Toponímia de Maspujols i el seu terme
(1966), Toponímia de Vilaplana i del seu
terme (1969-1970), Toponímia del terme municipal de la Febró (1973-1974),
Els noms de lloc del terme i del poble
de Capafonts (1981), Els noms de lloc
del terme i poble de la Masó (1985) i
Els noms de lloc, cognoms i renoms de
Vinyols i els Arcs (2009). Pòstumament, Manent deixà nou llibres inèdits (alguns ampliacions d’anteriors),
dels quals fins ara he aconseguit que
se’n publiquin set. Entre aquests hi
havia dues onomàstiques, amb informació substancialment amplia-

da i elaborades amb un altre estudiós. Són els casos de l’Onomàstica
de Maspujols. Recull de noms de lloc i
de persona (2015), amb Josep Maria
Llauradó, i Noms de lloc, llinatges i renoms de Vilaplana (2016), amb Enric
Prats. A banda d’aquests llibres, també escriví aproximacions onomàstiques d’Alcover, Prades, Llaberia, Gratallops, la Morera de Montsant, Poboleda, Torroja i Arbolí, entre d’altres.
En les cinc miscel·lànies d’homenatge que se li han dedicat, en totes hi
surt el fenomen onomàstic i la seva petja, ja que es tracta sens dubte d’un factor essencial dins del seu
recorregut intel·lectual: Ramon Amigó i Eugeni Perea en parlaven a Records d’ahir i d’avui (2001); als “Mots
previs” a Amb reconeixement i de vós.
Miscel·lània en homenatge a Albert Manent i Segimon amb motiu dels 75 anys
(2005); Eugeni Perea a Albert Manent:
acció cultural, compromís civil i projecte intel·lectual (2015); i també Eugeni
Perea i Jordi Ginebra excel·lien amb
sengles articles dins Univers Manent
(2016). El 2011 la Societat d’Onomàstica, com a agraïment a la dedicació
com a president durant 30 anys, li
dedicà De noms i de llocs. Miscel·lània
d’homenatge a Albert Manent i Segimon, a cura de Joan Tort i Donada.
És un volum de prop de 500 pàgines
molt meritori i molt interessant en

què hi participen 47 especialistes. Tot
i que es tracta d’un recull d’estudis
ofert a l’homenatjat, n’hi ha cinc que
parlen de l’obra de Manent. El llibre
es va presentar a la seu d’Òmnium
Cultural, en una sala plena, el 22 de
gener del 2013.
Un altre dels èxits del tàndem Manent-Amigó ha estat el de crear una
escola d’estudiosos de l’onomàstica
gràcies al seu mestratge. En el pròleg que vaig escriure per a la reedició
ampliada de l’onomàstica de Vilaplana de Manent i Prats jo hi feia la nòmina, que de ben segur que seria incompleta, i que constava, d’entre deixebles i companys d’estudi, només
referit al Camp de Tarragona i comarques limítrofes, fins a 20 persones.
Per concloure, crec que la petja
onomàstica d’Albert Manent és important en un triple sentit: en primer
lloc, com a actor principal durant 30
anys en tant que president de la Societat d’Onomàstica; en segon lloc,
com a toponimista i antroponimista, amb una obra rellevant sobretot centrada al Camp de Tarragona;
i en tercer lloc com a promotor, tutor, mestre i difusor de l’onomàstica
de Catalunya però també de València, Illes Balears, Catalunya del Nord,
Franja de Ponent i, en menor mesura,
el Principat d’Andorra i l’Alguer. Terra i gent era la seva fórmula.

1980-2020

Quaranta anys de la Societat d’Onomàstica
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Els responsables de la SdO (1980-2020)
Eugeni Perea Simón
Societat d’Onomàstica

Grups, entitats i associacions neixen a l’impuls de persones amb finalitats i activitats socials, culturals, científiques o de qualsevol altre caire que estructurin i potenciïn
la seva riquesa personal i col·lectiva. És per això que ara,
en aquest aniversari de la fundació de la Societat d’Onomàstica, és bo recordar els noms de les persones que durant aquests primers quaranta anys l’han conformat, regit i construït, en el ben entès que no són úniques, sinó
representants de moltes altres que han cregut i reconegut en la necessitat d’agrupar-se a l’entorn de l’estudi de
la ciència onomàstica. Heus ací els seus noms:
Aguiló Adrover, Cosme. Vocal (1980-2009), secretari
(2009), vocal (2010-2012).
Albaigés Olivart, Josep Maria. Vocal (1986-1994, 2007),
tresorer (1994-2008), vicepresident (2009), president
(2009-2012), vocal (2013-2014).
Arnall Juan, Maria Josepa. Vocal (1998-2011).
Amigó Anglès, Ramon. Membre de la Comissió gestora
de la SdO (1980), vicepresident (1980-2004).
Arbós Gabarró, Santiago. Vocal (2007-2016).
Bach Riu, Antoni. Vocal (1986-1996).
Bagur Martínez, Òscar. Secretari (2003-2009), vicesecretari (2013-2019), vocal (2019-).
Balañà Abadia, Pere. Vocal (1997-2001).
Batlle Gutiérrez, Mar. Vocal (2019-).
Bernat Agut, Jesús. Vocal (2002-2016); vicepresident
(2016-2019); vocal (2019-).
Bibiloni Canyelles, Gabriel. Vocal (1980-1996).
Biete Farré, Vicent. Vocal (1980-2001), vicepresident
(2003-2007), vocal (2007-2008), vicepresident (20092013).
Bladé Desumvila, Artur. Vocal (1980-1989).
Bolòs Masclans, Jordi de. Membre de la Comissió gestora de la SdO (1980), vocal (1980-1986).
Bruguera Ligero, Fèlix. Vocal (2009-).
Càceres Silva, Jordi. Tresorer (2019-).

Cano Ivorra, Maria Antònia. Vocal (2007-2009).
Casanova Herrero, Emili. Vocal (1986-1999, 2010), vicepresident (2007-2012), president (2019-).
Castellvell Díez, Ventura. Vocal (2009-).
Colomina Castanyer, Jordi. Vocal (1990-2007).
Corredor Plaja, Anna Maria. Vocal (1999-2016).
Garcia-Pey, Enric. Vocal (2001-2009).
Gargallo Gil, José Enrique. Vocal (2013-2016).
Gimeno Betí, Lluís. Vocal (1998-2007).
Ivars Cervera, Joan. Vocal (2000-2009), vicepresident
(2013-2016).
Jaquemot Ballarín, Antoni. Tresorer (2009-2019).
Jové Hortoneda, Ferran. Vocal (1980-2001).
Llull Martí, Antoni. Vocal (1980-2006).
Manent Segimon, Albert. President (1980-2009), president d’honor, vocal (2009-2014).
Miralles Montserrat, Joan. Membre de la Comissió gestora de la SdO (1980), vicepresident (1980-1996).
Muntanya Martí, Maria Teresa. Vocal (1980-2009).
Moran Ocerinjauregui, Josep. Membre de la Comissió gestora de la SdO (1980), vocal (1980).
Moreu Huet, Mireia. Vocal (1994-2004).
Moreu-Rey, Enric. Membre de la Comissió gestora de la
SdO (1980), secretari general (1980-1992).
Navarro Gómez, Pere. Vocal (2016-).
Ordinas Garau, Antoni. Vicepresident (2013-2016).
Perea Simón, Eugeni. Vocal (1980-1997), secretari general (2016-)
Pérez Piquer, Aigües Vives. Vocal (2007-2009).
Peytaví Deixona, Joan. Vocal (2007-2013), vicepresident
(2013-).
Pitarch Almela, Vicent. Vocal (1986-1989).
Pladevall Font, Antoni. Membre de la Comissió gestora
de la SdO (1980), vicepresident (1980-2000).
Prats Domingo, Modest. Vocal (1986-1997).
Rabella Ribas, Joan Anton. Vocal (2013-2019), vicepresident (2019-)
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Els responsables de la SdO (1980-2020)
Rehues Estivill, Assumpció. Vocal (2019-).
Ribes Marí, Enric. Vocal (2016-)
Ripollés i de la Fragua, Roser. Vocal (1990-2003) i secretària (1992-1994).
Romà Espí, Andreu. Secretari (1994-2006), vocal (20062007).
Rosselló Verger, Vicenç. Vicepresident (1997-2007).
Salvadó Jassans, Miquel. Vocal (2009-2011).
Selfa Sastre, Moisés. Vocal (2009-2019).
Terol Reig, Vicent. Vicepresident (2013-2016).
Tort Donada, Joan. Vocal (2006-2007), vicepresident
(2007-2010), secretari general (2009-2012), president
(2013-2019), vocal (2019-).
Turull Rubinat, Albert. Vocal (1997-2009), vicepresident
(2009-2012), secretari general (2013-2016), vicepresident (2016-2019).
Veà Vila, Sílvia. Vocal (2019-).
Veny Clar, Joan. Vocal (1994-2004).
Vicent Cavaller, Joan. Vocal (1986-1997).
Vidal Colell, Maria-Àngels. Membre de la Comissió gestora de la SdO (1980), tresorera (1980-1994), vocal
(1994-2001).

Reunió virtual de la Junta Directiva any 2020

Reunió de la Junta Directiva de la SdO a Riudoms el 19 de noviembre de 2019 (Fotografia de Jordi Càceres)
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Mostra gràfica dels col·loquis de la SdO
En la següent mostra hom pot veure diverses fotografies o documents que fan referència a una gran part dels
col·loquis que des de 1973 s’han celebrat per viles i ciutats d’arreu del nostre domini lingüístic.
Ben aviat, al web de la SdO https://www.onomastica.
cat/ inclourem un “arxiu fotogràfic” que contindrà totes

aquestes imatges i, amb el vostre ajut, aquelles que ens
parlen d’actes i col·loquis dels quals, a hores d’ara, no disposem de cap fotografia.
Fem, doncs, una crida als socis per tal que ens pugueu
trametre a info@onomastica.cat les imatges que arriben
a eixamplar aquest recull.

Riudoms, 1978
(Imatge cedida per
Eugeni Perea)

Vic, 1980. Portada
Butlletí Interior de la
SdO núm. 1

Tortosa, 1982 (Fons
personal i fotografia de
Carmel Biarnés, Arxiu
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, signatura 174/8)

Maó, 1986.
Retall de premsa
(Fotografia Xavier)
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Mostra gràfica dels col·loquis de la SdO

Puigcerdà, 1988
(Imatge cedida per
Eugeni Perea)

Sagunt, 1999 (Fotografia de F. Agudo)

Castelló de la Plana, 1991
(Dibuix d’Amat Bellés)

Teulada, 2002 (Fotografia cedida per Joan Ivars)

Ciutadella, 2002 (Fotografia de Jesús Bernat)

Montblanc, 2006 (Fotografia de Jesús Bernat)
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Mostra gràfica dels col·loquis de la SdO

València, 2007 (Fotografia de Jesús Bernat)

L’Alguer, 2008. Primera circular

Les Borges Blanques, 2009
(Fotografia cedida per Joan Cornudella)

Barcelona, 2011
(Fotografia de Jesús Bernat)
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Mostra gràfica dels col·loquis de la SdO

Esterri d’Àneu, 2013. Portada del programa

Manacor, 2014. Conferència inaugural (Fotografia de Joan
Servera)

Ribera d’Ebre, 2015
(Fotografia de Jesús Bernat)

Valls, 2016 (Fotografia de Jesús Bernat)
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Mostra gràfica dels col·loquis de la SdO

Elda-Petrer, 2017. Assistents
i exposició de “Lingüistes al
carrer” a Elda (Fotografia de
Jesús Bernat)

Atzeneta-Vistabella, 2018.
Assistents a la murada
de Vistabella (Fotografia
d’Òscar Bagur)

Perpinyà, 2019
(Fotografia de Jesús Bernat)
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A NADAL UN PAS DE PARDAL
A Nadal, un pas de pardal
Per Sant Esteve, un pas de llebre
Per Sant Silvestre, un pas de destre
Per Cap d’Any el dia s’allarga un pam.
Per any nou, un pas de bou
Pels Reis, un pas de vells
Per Sant Julià, un pas de marrà
Per Sant Antoni, un pas de dimoni
Per Sant Sebastià un pas de ca
A Sant Vicent de la Roda el dia allarga una hora
Per Sant Pau, una hora hi cau
Per Sant Blai, un pas de cavall
Per la Candelera el sol va per la carretera
Per Santa Maria creix el dia
Per Sant Maties el sol ja entra per les ombries,
Per Sant Macià, tanta nit com dia hi ha
Per Sant Benet, el sol toca per les parets
Per Sant Urbà, un pas de gavilà
La nit de Sant Joan, la més curta de l’any
De Sant Joan endavant, el dia es va escurçant.
Per Sant Pere, un pas enrere
A la Mare de Déu d’agost, a les set ja és fosc
Per Sant Agustí, ni bereneta ni dormir
Per Sant Mateu, tant s’hi veu com no s’hi veu
Per Sant Cebrià, el sol se’n va
Per Sant Miquel el berenar se’n puja al cel
A Sant Martí, iguals el dia i la nit
Per Santa Llúcia, un pas de puça
A Nadal, un pas de pardal...i tornem a començar

Cançó de Dani Miquel
https://www.youtube.com/watch?v=4qoFS1uwAhU

Fotografia de Jesús Bernat

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

Noms és una revista de divulgació de la Societat d’Onomàstica.
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Equip de redacció Jesús Bernat, Jordi Càceres,
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Producció Ind. Gràf. Gabriel Gibert
Envieu les vostres aportacions a revista@onomastica.cat.
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Fotografia: La Sala de Comalats,
d’Assumpció Rehues
Envieu les vostres fotografies per a la
portada de Noms a revista@onomastica.cat.
Han de tenir 31 cm d’alçària per 22 cm
d’amplada, com a mínim, i 200 punts de
resolució.

