
Noms
Revista de la Societat d’Onomàstica 
15 | 2021

Articles
Rafael Alemany, La Societat d’Onomàstica a la Universitat d’Alacant 
Lluís Gimeno, Record d’Enric Moreu-Rey: docent i investigador (ciència i passió) 
Ramon Marrugat, Els noms que posem al bestiari
Jaume Moya, De sobrenoms dels guerrillers absolutistes i carlistes

Ressenyes
A. Hernàndez, Tolls i salts d’aigua valencians
S. Veà, Onomàstica de la Torre de l’Espanyol 

Materials

Notícies

Novetats bibliogràfiques 

Onomàstica i literatura



NOMS 15 | 2021 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 1

Malgrat tot!
Jesús Bernat
Equip de redacció de Noms

Ja fa més d’un any que la pandèmia 
ens impedeix de fer una vida “nor-
mal”. Hem passat gran part de 2020 
i el que portem d’aquest 2021 sense 
poder participar en col·loquis, jorna-
des o congressos; convocatòries que 
anaven posposant-se, primer, i anul-
lant-se, després. Recordem el col-
loqui de Tremp i la Terreta, o la Jor-
nada sobre toponímia urbana de Cas-
telló de la Plana. Tampoc la Junta de 
la SdO ha pogut reunir-se en aquella 
cambra cantonera de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, ni l’equip de redacció 
d’aquesta revista comentar les tas-
ques encomanades al voltant d’una 
taula d’algun cafè. Hem trobat, això 
sí, a la pantalla de l’ordinador i amb 
diversos sistemes i variadíssimes di-
ficultats tècniques, la conversa i les 
propostes per poder tirar endavant 
les publicacions i projectes prevists. 
Efectivament, han vist la llum dos 
llibres més de la col·lecció L’Estralla 
i la publicació del número 6 de l’anu-
ari Onomàstica, i dels números 13 i 14 
de Noms, el darrer amb el monogrà-
fic dedicat als 40 anys de la Socie-
tat d’Onomàstica, una efemèride que 
no hem pogut celebrar amb cap acte 
commemoratiu. La imatge de la por-
tada (la costa d’Alcanar des de Sòl de 
Riu) d’aquest número 15 ens evoca 
el tancament perimetral que durant 
massa de temps ens ha separat just 
al riu de la Sénia.

Paradoxalment, però, en un any 
amb tantes dificultats comunicati-
ves ens trobem amb una allau de bo-
nes notícies onomàstiques protago-
nitzades pels nostres socis o per la 
mateixa SdO en els darrers mesos 
de confinament: Assumpció Rehues, 
membre d’aquest equip de redacció, 
ha estat guardonada amb el III Pre-
mi Ramon Amigó pel seu projecte so-
bre l’onomàstica del Bruc; els nostres 
vocals Enric Ribes i Joan Peytaví han 
estat nomenats director de l’Oficina 
d’Onomàstica i president de la Comis-
sió d’Onomàstica de la Secció Filolò-
gica de l’IEC, respectivament; l’obra 
Onomàstica de la Torre de l’Espanyol, 
de Sílvia Veà, també membre de la 
Junta de la SdO, ha estat publicada 
dins de la col·lecció Treballs de l’Ofi-
cina d’Onomàstica de l’IEC; el nostre 
soci d’honor Jordi Mir ha aprofitat el 
tancament per regalar-nos un opuscle 
sobre ermites i sants, Hagiotopònims, 
tot fent camí; Xavier Rull, consoci i pro-
fessor de la URV, ha publicat l’assaig 
Els límits en la fixació gràfica dels topò-
nims en català; el Consell Cultural de 
les Valls d’Àneu ha editat Pagus Ana-
biensis. Origen i significat dels noms de 
lloc de les Valls d’Àneu, dilatada obra del 
coordinador d’aquesta revista, Albert 
Turull; al País Valencià s’han publicat 
vuit fullets de la col·lecció Toponímia 
dels Pobles Valencians, quatre amb l’au-
toria de consocis –Ferran Guardiola, 

ha estat l’autor del fullet del Forcall i 
coautor dels de Castelló de la Plana i 
les Coves de Vinromà, i Antoni Garcia, 
soci de l’Horta, és l’autor del fullet de-
dicat a Alfara del Patriarca.

Destaquem un esplèndid i, per a 
molts, inesperat regal, que de ben se-
gur ens ha fet comboi a tots els inte-
ressats en l’estudi dels noms de lloc i 
noms de persona: la publicació en lí-
nia de l’Onomasticon Cataloniae, l’obra 
magna de Joan Coromines, per part 
de l’IEC. El projecte ha estat liderat pel 
nostre consoci i gran romanista José 
Enrique Gargallo, amb la col·laboració 
entre d’altres de Mar Batlle, membre 
de la Junta de la SdO. La seua propera 
digitalització comptarà també amb la 
col·laboració de la nostra entitat.

Altrament, ben aviat tindrem a 
l’abast el Manual d’Onomàstica de la 
SdO, la publicació de les actes del 46è 
Col·loqui (Perpinyà) i l’edició a RACO 
dels nostres butlletins, novament a 
l’abast de tothom. També estem ben 
contents pel fet que ens arriben a la 
redacció un bon feix de sucosos arti-
cles dels nostres consocis; tants que 
hem hagut de reservar-ne uns quants 
per al número 16 de Noms.

I tanquem aquesta edició amb l’es-
perança de poder celebrar el 48è Col-
loqui de la SdO, que té com a seu Ala-
cant, organitzada conjuntament amb 
l’AVL, que celebrarà la seua XIV Jor-
nada d’Onomàstica.
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Notícies
D’ací; onomàstica catalana

Sobre el Nomenclàtor mundial i 
la digitalització de l’Onomasticon 
Cataloniae
> La Comissió de Toponímia de 
Catalunya aborda l’elaboració del 

“Nomenclator mundial” i la digitalització 
de l’”Onomasticon Cataloniae”. Llengua 
catalana (gencat.cat)

La transcendència de 
l’Onomasticon digital
> D’on venen els noms de pobles i 
ciutats? (lavanguardia.com)

El govern espanyol no inclou el 
català en els senyals de trànsit de 
la nova A-31
> El Govern espanyol no inclou el català 
en els senyals de trànsit dels voltants 
d’Alacant perquè «podria comportar 
distraccions i accidents» (dbalears.cat)

Aprovació del topònim ‘la Santa 
Olla’
> El Govern aprova el topònim ‘La 
Santa Olla’ per denominar un paratge de 
Setcases - El Gerió Digital (gerio.cat)

Col·laboració dels ciclistes en 
la recuperació toponímica de 
Cabanes
> Cabanes i Ciclistes recuperen 
‘toponímia’ | Castellón Información 
(castelloninformacion.com)

Sobre la toponímia de Llutxent
> La toponímia de Llutxent, pas a pas de 
la mà del Surar - VilaWeb

D’on ve el nom de Fulleda?
> FULLEDA - PETI QUI PETI: D’ON VE 
EL NOM DE #FULLEDA (fulleda-pqp.
blogspot.com)

El nom oficial de Maó
> IB3 | Maó torna a canviar el nom 
oficial per eliminar el castellà de la doble 
toponímia

> https://www.elnacional.cat/ca/
societat/mao-restituir-toponim-catala-
unica-forma-oficial_586833_102.html

El govern d’Aragó aprova 1.600 
topònims, inclosos els d’alguns 
pobles de la Franja
> APROBADA LA TOPONIMIA DE 
CRETAS/QUERETES, VALDELTORMO/
LA VALL DEL TORMO, CINCO 
VILLAS, LONGÁS/LONGARS, FONZ y 
MEQUINENZA/MEQUINENSA – Lenguas 
de Aragón (lenguasdearagon.org)

Campanya per la incorporació  
de la toponímia de Calaceit en 
català
> Reivindiquen que l’Ajuntament de 
Calaceit incorpori la toponimia en català - 
Racó Català (racocatala.cat)

Mapa toponímic de la Vall del 
Tormo (Matarranya)
> Valdeltormo (Teruel) ya cuenta con su 
mapa toponímico (heraldo.es)

Castellanització del  
topònim Calp
> https://www.nosaltreslaveu.cat/
noticia/42373/pp-cs-inicien-procediment-
castellanitzar-nom-calp

> https://www.nosaltreslaveu.cat/
noticia/42522/calpe-vetonic

> http://www.diaridelallengua.cat/la-
batalla-dels-toponims-valencians/

Carrers i gremis a València
> Passejant pels carrers de l’antiga 
València gremial. - Passejant València 
amb ulls curiosos (actualitatvalenciana.
com)

> https://cadenaser.com/
emisora/2021/04/07/radio_
valencia/1617788203_144817.html

Canvi de 29 noms de carrers a 
Llavaneres
> https://maresme360.cat/20419/
llavaneres-aborda-el-canvi-de-nom-de-
29-carrers-del-municipi.html

Canvi de noms franquistes als 
carrers de Palma
> https://ib3.org/12-carrers-de-palma-
canvien-de-nom-a-partir-de-dema

Noms d’oficis per als carrers d’un 
polígon de Dénia
> https://lamarinaplaza.com/
ca/2021/03/24/denia-posara-als-carrers-
del-poligon-noms-doficis-16-anys-
despres-dacordar-ho/

La repetició dels noms de carrers a 
Barcelona
> https://cronicaglobal.elespanol.com/
creacion/hasta-129-nombres-de-calles-
de-barcelona-se-duplican-triplican-o-
cuadruplican_4124_102.html

Canvi de noms franquistes als 
carrers d’Elda
> Elda culmina el cambio de los nombres 
franquistas - Valle de Elda

Valencianització de carrers a 
Castells
> Castells li canvia el nom a 14 carrers 
eliminant sants o verges i valencianitzant 
els topònims | Noticies La Marina Plaça 
(lamarinaplaza.com)

Només un 7,6% dels carrers de 
Barcelona tenen nom de dona
> https://www.timeout.cat/barcelona/
ca/noticies/nomes-un-7-6-dels- 

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ple-de-la-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ple-de-la-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ple-de-la-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ple-de-la-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ple-de-la-Comissio-de-Toponimia-de-Catalunya
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210228/6260377/l-origen-dels-noms-lloc-catalans-linia.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210228/6260377/l-origen-dels-noms-lloc-catalans-linia.html
https://www.dbalears.cat/politica/2021/03/16/349945/govern-espanyol-inclou-catala-els-senyals-transit-dels-voltants-alacant-perque-podria-comportar-distraccions-accidents.html
https://www.dbalears.cat/politica/2021/03/16/349945/govern-espanyol-inclou-catala-els-senyals-transit-dels-voltants-alacant-perque-podria-comportar-distraccions-accidents.html
https://www.dbalears.cat/politica/2021/03/16/349945/govern-espanyol-inclou-catala-els-senyals-transit-dels-voltants-alacant-perque-podria-comportar-distraccions-accidents.html
https://www.dbalears.cat/politica/2021/03/16/349945/govern-espanyol-inclou-catala-els-senyals-transit-dels-voltants-alacant-perque-podria-comportar-distraccions-accidents.html
https://www.gerio.cat/noticia/1366781/el-govern-aprova-el-toponim-la-santa-olla-per-denominar-un-paratge-de-setcases
https://www.gerio.cat/noticia/1366781/el-govern-aprova-el-toponim-la-santa-olla-per-denominar-un-paratge-de-setcases
https://www.gerio.cat/noticia/1366781/el-govern-aprova-el-toponim-la-santa-olla-per-denominar-un-paratge-de-setcases
https://www.castelloninformacion.com/cabanes-club-ciclista-recuperar-la-toponimia-alba-saura/
https://www.castelloninformacion.com/cabanes-club-ciclista-recuperar-la-toponimia-alba-saura/
https://www.castelloninformacion.com/cabanes-club-ciclista-recuperar-la-toponimia-alba-saura/
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/la-toponimia-de-llutxent-pas-a-pas-de-la-ma-del-surar/
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/la-toponimia-de-llutxent-pas-a-pas-de-la-ma-del-surar/
https://fulleda-pqp.blogspot.com/2021/02/don-ve-el-nom-de-fulleda.html
https://fulleda-pqp.blogspot.com/2021/02/don-ve-el-nom-de-fulleda.html
https://fulleda-pqp.blogspot.com/2021/02/don-ve-el-nom-de-fulleda.html
https://ib3.org/mao-torna-a-canviar-el-nom-oficial-per-eliminar-el-castella-de-la-doble-toponimia
https://ib3.org/mao-torna-a-canviar-el-nom-oficial-per-eliminar-el-castella-de-la-doble-toponimia
https://ib3.org/mao-torna-a-canviar-el-nom-oficial-per-eliminar-el-castella-de-la-doble-toponimia
https://www.elnacional.cat/ca/societat/mao-restituir-toponim-catala-unica-forma-oficial_586833_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/mao-restituir-toponim-catala-unica-forma-oficial_586833_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/mao-restituir-toponim-catala-unica-forma-oficial_586833_102.html
http://www.lenguasdearagon.org/aprobada-la-toponimia-de-cretas-queretes-valdeltormo-la-vall-del-tormo-cinco-villas-longas-longars-fonz-y-mequinenza-mequinensa/
http://www.lenguasdearagon.org/aprobada-la-toponimia-de-cretas-queretes-valdeltormo-la-vall-del-tormo-cinco-villas-longas-longars-fonz-y-mequinenza-mequinensa/
http://www.lenguasdearagon.org/aprobada-la-toponimia-de-cretas-queretes-valdeltormo-la-vall-del-tormo-cinco-villas-longas-longars-fonz-y-mequinenza-mequinensa/
http://www.lenguasdearagon.org/aprobada-la-toponimia-de-cretas-queretes-valdeltormo-la-vall-del-tormo-cinco-villas-longas-longars-fonz-y-mequinenza-mequinensa/
http://www.lenguasdearagon.org/aprobada-la-toponimia-de-cretas-queretes-valdeltormo-la-vall-del-tormo-cinco-villas-longas-longars-fonz-y-mequinenza-mequinensa/
http://www.lenguasdearagon.org/aprobada-la-toponimia-de-cretas-queretes-valdeltormo-la-vall-del-tormo-cinco-villas-longas-longars-fonz-y-mequinenza-mequinensa/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/05/16/valdeltormo-teruel-ya-cuenta-con-su-mapa-toponimico-1492533.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/05/16/valdeltormo-teruel-ya-cuenta-con-su-mapa-toponimico-1492533.html
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/42373/pp-cs-inicien-procediment-castellanitzar-nom-calp
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/42373/pp-cs-inicien-procediment-castellanitzar-nom-calp
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/42373/pp-cs-inicien-procediment-castellanitzar-nom-calp
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/42522/calpe-vetonic
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/42522/calpe-vetonic
http://www.diaridelallengua.cat/la-batalla-dels-toponims-valencians/
http://www.diaridelallengua.cat/la-batalla-dels-toponims-valencians/
https://actualitatvalenciana.com/passejantvalencia/passejant-pels-antics-carrers-de-la-valencia-dels-gremis-medievals/?fbclid=IwAR34zC3eyt-wgidrcHMwWoJw-0YchsDB-kddjPnPsqzZ-bUtGDsqVMJCz-Q
https://actualitatvalenciana.com/passejantvalencia/passejant-pels-antics-carrers-de-la-valencia-dels-gremis-medievals/?fbclid=IwAR34zC3eyt-wgidrcHMwWoJw-0YchsDB-kddjPnPsqzZ-bUtGDsqVMJCz-Q
https://actualitatvalenciana.com/passejantvalencia/passejant-pels-antics-carrers-de-la-valencia-dels-gremis-medievals/?fbclid=IwAR34zC3eyt-wgidrcHMwWoJw-0YchsDB-kddjPnPsqzZ-bUtGDsqVMJCz-Q
https://actualitatvalenciana.com/passejantvalencia/passejant-pels-antics-carrers-de-la-valencia-dels-gremis-medievals/?fbclid=IwAR34zC3eyt-wgidrcHMwWoJw-0YchsDB-kddjPnPsqzZ-bUtGDsqVMJCz-Q
https://cadenaser.com/emisora/2021/04/07/radio_valencia/1617788203_144817.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/04/07/radio_valencia/1617788203_144817.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/04/07/radio_valencia/1617788203_144817.html
https://maresme360.cat/20419/llavaneres-aborda-el-canvi-de-nom-de-29-carrers-del-municipi.html
https://maresme360.cat/20419/llavaneres-aborda-el-canvi-de-nom-de-29-carrers-del-municipi.html
https://maresme360.cat/20419/llavaneres-aborda-el-canvi-de-nom-de-29-carrers-del-municipi.html
https://ib3.org/12-carrers-de-palma-canvien-de-nom-a-partir-de-dema
https://ib3.org/12-carrers-de-palma-canvien-de-nom-a-partir-de-dema
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/24/denia-posara-als-carrers-del-poligon-noms-doficis-16-anys-despres-dacordar-ho/
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/24/denia-posara-als-carrers-del-poligon-noms-doficis-16-anys-despres-dacordar-ho/
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/24/denia-posara-als-carrers-del-poligon-noms-doficis-16-anys-despres-dacordar-ho/
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/24/denia-posara-als-carrers-del-poligon-noms-doficis-16-anys-despres-dacordar-ho/
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/hasta-129-nombres-de-calles-de-barcelona-se-duplican-triplican-o-cuadruplican_4124_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/hasta-129-nombres-de-calles-de-barcelona-se-duplican-triplican-o-cuadruplican_4124_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/hasta-129-nombres-de-calles-de-barcelona-se-duplican-triplican-o-cuadruplican_4124_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/hasta-129-nombres-de-calles-de-barcelona-se-duplican-triplican-o-cuadruplican_4124_102.html
https://www.valledeelda.com/noticias/37162-ntcrdr.html
https://www.valledeelda.com/noticias/37162-ntcrdr.html
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/05/18/castells-li-canvia-el-nom-a-14-carrers-eliminant-sants-o-verges-i-valencianitzant-els-toponims/
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/05/18/castells-li-canvia-el-nom-a-14-carrers-eliminant-sants-o-verges-i-valencianitzant-els-toponims/
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/05/18/castells-li-canvia-el-nom-a-14-carrers-eliminant-sants-o-verges-i-valencianitzant-els-toponims/
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/05/18/castells-li-canvia-el-nom-a-14-carrers-eliminant-sants-o-verges-i-valencianitzant-els-toponims/
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/nomes-un-7-6-dels-carrers-de-barcelona-tenen-nom-de-dona-030521
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/nomes-un-7-6-dels-carrers-de-barcelona-tenen-nom-de-dona-030521


NOMS 15 | 2021 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 3

Notícies

carrers-de-barcelona-tenen-nom-de-
dona-030521

Figueres dedica cinc vials a dones 
de la ciutat
> Figueres: Cinc carrers feminitzen el 
nomenclator de la ciutat. Montserrat 
Minobis rep aquest reconeixement / La 
Independent / Notícies gènere

Noms de dona a tres carrers de la 
Cabana del Silo
> L’Ajuntament de Solsona posarà noms 
de dona a tres carrers de la Cabana del 
Silo - Regió7 :: El Diari de la Catalunya 
Central (regio7.cat)

Torroella i l’Estartit ‘feminitzen’ els 
noms dels carrers
> https://www.radiocapital.cat/
lajuntament-i-lemd-promouen-un-
proces-participatiu-per-feminitzar-el-
nomenclator-de-carrers-i-places-de-
torroella-i-lestartit/

Òmnium Cultural de l’Alt Penedès 
reivindica la visualització de les 
dones als espais públics
> On són les dones? Noms de carrers i 
places a l’Alt Penedès - Òmnium Cultural 
(omnium.cat)

Carrers de Reus amb nom de dona
> http://www.canalreustv.cat/noticies/
menys-del-10-dels-carrers-reus-tenen-
nom-dona

Carrers de Cerdanyola amb nom de 
dona
> http://cerdanyolaaldia.com/nomes-
el-5-dels-carrers-de-cerdanyola-porten-
nom-de-dona/

Dos nous carrers amb nom de dona 
a Montuïri
> https://www.ultimahora.es/noticias/
part-forana/2021/02/22/1240601/
montuiri-pondra-nombre-mujer-dos-
nuevas-calles.html

Quatre noms de dona als carrers 
d’Altafulla
> https://www.diarimes.com/noticies/
camp_tarragona/2021/02/16/altafulla_
aposta_pels_noms_dona_98184_1093.
html

Mestres i escriptores bategen sis 
carrers d’Almassora
> https://www.almassora.es/ca/
articulos/almassora-concedeix-el-nom-
de-mestres-i-escriptores-a-carrers-sense-
nomenclatura

El nomenclàtor andorrà clarament 
masclista
> El nomenclàtor andorrà és clarament 
masclista: Només sis carrers porten el 
nom de dones - La Valira

L’avinguda d’Enric Valor a 
Mutxamel
> https://www.nosaltreslaveu.cat/
noticia/45704/pp-i-cs-lleven-nom-enric-
valor-duna-avinguda-de-mutxamel

> https://www.eldiario.es/
comunitat-valenciana/pp-ciudadanos-
quitan-nombre-escritor-enric-calle-
mutxamel_1_7874521.html

El programa “Perseguint cognoms” 
de RTVE ens parla, des de gener,  
de l’origen de Lladó, Pujades, 
Parellada, Fernández, 
 Clotet, Segarra, Franquesa,  
Regàs, Avellaneda, Latre,  
Corretja i Sans
> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Lladó (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Pujades (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Parellada (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Fernández (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Clotet (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Segarra (rtve.es)

> La Carla Lladó investiga l’origen 
del cognom Franquesa | Perseguint 
cognoms (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Regàs (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Avellaneda (rtve.es)

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Latre (rtve.es)

> Perseguint cognoms - Corretja (rtve.
es) 

> Perseguint cognoms investiga l’origen 
del cognom Sans (rtve.es)

De la vora; onomàstica 
occitana i peninsular

Investigadors de la Universitat 
de Santiago de Compostel·la 
identifiquen quatre regions 
onomàstiques a Astúries
> Investigadores da USC identifican 
catro rexións onomásticas en Asturias | 
Universidade de Santiago de Compostela

Diccionari toponímic de las 
comunas de Dordonha
> Diccionari toponimic de las comunas 
de Dordonha (locongres.org)

Carrers de Lisboa amb els noms 
més bonics
> https://lisboasecreta.co/as-ruas-de-
lisboa-com-os-nomes-mais-bonitos/

Actualització del NGA 
> ACTUALIZACIÓN DEL NOMENCLÁTOR 
GEOGRÁFICO DE ARAGÓN (NGA) – 
Lenguas de Aragón (lenguasdearagon.
org)

Blogs onomàstics

Toponímia major de Tàrrega: 
Condals, Santa Clara, Balç i Espina
> Condals – Toponímia major de Tàrrega 
(wordpress.com)

> Santa Clara – Toponímia major de 
Tàrrega (wordpress.com)

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/nomes-un-7-6-dels-carrers-de-barcelona-tenen-nom-de-dona-030521
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/nomes-un-7-6-dels-carrers-de-barcelona-tenen-nom-de-dona-030521
http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=9110%3Afigueres-cinc-carrers-feminitzen-el-nomenclator-de-la-ciutat-montserrat-minobis-rep-aquest-reconeixement--la-independent--noticies-genere&catid=226%3Anoticies-breus&Itemid=305&lang=ca
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http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=9110%3Afigueres-cinc-carrers-feminitzen-el-nomenclator-de-la-ciutat-montserrat-minobis-rep-aquest-reconeixement--la-independent--noticies-genere&catid=226%3Anoticies-breus&Itemid=305&lang=ca
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https://www.radiocapital.cat/lajuntament-i-lemd-promouen-un-proces-participatiu-per-feminitzar-el-nomenclator-de-carrers-i-places-de-torroella-i-lestartit/
https://www.radiocapital.cat/lajuntament-i-lemd-promouen-un-proces-participatiu-per-feminitzar-el-nomenclator-de-carrers-i-places-de-torroella-i-lestartit/
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https://www.radiocapital.cat/lajuntament-i-lemd-promouen-un-proces-participatiu-per-feminitzar-el-nomenclator-de-carrers-i-places-de-torroella-i-lestartit/
https://www.omnium.cat/ca/on-son-les-dones-noms-de-carrers-i-places-a-lalt-penedes/
https://www.omnium.cat/ca/on-son-les-dones-noms-de-carrers-i-places-a-lalt-penedes/
https://www.omnium.cat/ca/on-son-les-dones-noms-de-carrers-i-places-a-lalt-penedes/
http://www.canalreustv.cat/noticies/menys-del-10-dels-carrers-reus-tenen-nom-dona
http://www.canalreustv.cat/noticies/menys-del-10-dels-carrers-reus-tenen-nom-dona
http://www.canalreustv.cat/noticies/menys-del-10-dels-carrers-reus-tenen-nom-dona
http://cerdanyolaaldia.com/nomes-el-5-dels-carrers-de-cerdanyola-porten-nom-de-dona/
http://cerdanyolaaldia.com/nomes-el-5-dels-carrers-de-cerdanyola-porten-nom-de-dona/
http://cerdanyolaaldia.com/nomes-el-5-dels-carrers-de-cerdanyola-porten-nom-de-dona/
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2021/02/22/1240601/montuiri-pondra-nombre-mujer-dos-nuevas-calles.html
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https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2021/02/16/altafulla_aposta_pels_noms_dona_98184_1093.html
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https://www.almassora.es/ca/articulos/almassora-concedeix-el-nom-de-mestres-i-escriptores-a-carrers-sense-nomenclatura
https://lavalira.eu/el-nomenclator-andorra-es-clarament-masclista-nomes-sis-carrers-porten-el-nom-de-dones/
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https://lavalira.eu/el-nomenclator-andorra-es-clarament-masclista-nomes-sis-carrers-porten-el-nom-de-dones/
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/45704/pp-i-cs-lleven-nom-enric-valor-duna-avinguda-de-mutxamel
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/45704/pp-i-cs-lleven-nom-enric-valor-duna-avinguda-de-mutxamel
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/45704/pp-i-cs-lleven-nom-enric-valor-duna-avinguda-de-mutxamel
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/pp-ciudadanos-quitan-nombre-escritor-enric-calle-mutxamel_1_7874521.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/pp-ciudadanos-quitan-nombre-escritor-enric-calle-mutxamel_1_7874521.html
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/llado/5759431/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/llado/5759431/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/pujades/5764853/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/pujades/5764853/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/parellada/5764851/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/parellada/5764851/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/fernandez/5764867/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/fernandez/5764867/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/clotet/5764841/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/clotet/5764841/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/segarra/5764842/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/segarra/5764842/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/carla-llado-investiga-origen-franquesa/5808232/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/carla-llado-investiga-origen-franquesa/5808232/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/carla-llado-investiga-origen-franquesa/5808232/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/regas/5764807/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/regas/5764807/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/avellaneda/5764808/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/avellaneda/5764808/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/latre/5764902/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/latre/5764902/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/corretja/5764876/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/corretja/5764876/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/sans/5764878/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perseguint-cognoms/sans/5764878/
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/investigadores-usc-identifican-catro-rexions-onomasticas-asturias
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/investigadores-usc-identifican-catro-rexions-onomasticas-asturias
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/investigadores-usc-identifican-catro-rexions-onomasticas-asturias
https://locongres.org/oc/lo-congres/actualitat/recercapublicacions/16428-diccionari-toponimic-de-las-comunas-de-dordonha
https://locongres.org/oc/lo-congres/actualitat/recercapublicacions/16428-diccionari-toponimic-de-las-comunas-de-dordonha
https://lisboasecreta.co/as-ruas-de-lisboa-com-os-nomes-mais-bonitos/
https://lisboasecreta.co/as-ruas-de-lisboa-com-os-nomes-mais-bonitos/
http://www.lenguasdearagon.org/actualizacion-del-nomenclator-geografico-de-aragon-nga/
http://www.lenguasdearagon.org/actualizacion-del-nomenclator-geografico-de-aragon-nga/
http://www.lenguasdearagon.org/actualizacion-del-nomenclator-geografico-de-aragon-nga/
http://www.lenguasdearagon.org/actualizacion-del-nomenclator-geografico-de-aragon-nga/
https://toponimiamajordetarrega.wordpress.com/2021/01/24/condals/
https://toponimiamajordetarrega.wordpress.com/2021/01/24/condals/
https://toponimiamajordetarrega.wordpress.com/2021/02/21/santa-clara/
https://toponimiamajordetarrega.wordpress.com/2021/02/21/santa-clara/
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Notícies

> Balç – Toponímia major de Tàrrega 
(wordpress.com)

> Espina – Toponímia major de Tàrrega 
(wordpress.com)

Toponimiamallorca: Llambrusca, 
Monja, pujol des Tamboret, fita, 
turó, en Catapà i sa Pedra Redona
> http://www.toponimiamallorca.net/
index.php?option=com_content&view=
article&id=565:llambrusca&catid=29&I
temid=178

> http://www.toponimiamallorca.net/
index.php?option=com_content&view

=article&id=564:monja&catid=30&Ite
mid=179

> http://www.toponimiamallorca.
net/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=563:pujol-des-
tamboret&catid=33&Itemid=182

> http://www.toponimiamallorca.net/
index.php?option=com_content&view

=article&id=561:fita&catid=24&Item
id=173

> http://www.toponimiamallorca.net/
index.php?option=com_content&view

=article&id=562:turo&catid=37&Item
id=185

> en Catapà (sa Dragonera) 
(toponimiamallorca.net)

> Pedra Redona (toponimiamallorca.net)

Toponímia de Vilafranca del 
Penedès: La plaça més republicana, 
Curiositats de carrer, Masies amb 
nom religiós i Vilafranca
> Toponímia de Vilafranca del Penedès: 
La plaça més republicana de Vilafranca 
(toponimiavilafranca.blogspot.com)

> Toponímia de Vilafranca del 
Penedès: Curiositats de carrer (I) 
(toponimiavilafranca.blogspot.com)

> Toponímia de Vilafranca del Penedès: 
Curiositats de carrer (II): la placeta del 
Cep (toponimiavilafranca.blogspot.com)

> Toponímia de Vilafranca del 
Penedès: Masies amb nom de religiós 
(toponimiavilafranca.blogspot.com)

> Toponímia de Vilafranca del Penedès: 
Vilafranca del Penedès, Vilafranca, Vila 
(toponimiavilafranca.blogspot.com)

Imatgies: Carrers i ensenyament, 
Carrers i església (1 i 2), lèxic 
toponímic, Camins d’aigua del 
terme de Vistabella, Camins del 
català...
> https://www.imatgies.com/2020/03/
ensenyant-als-carrers-carrers-34/

> https://www.imatgies.com/2020/05/
del-nom-de-penyagolosa-la-bivia-i-altres-
articles/

> https://www.imatgies.com/2020/05/
carrer-i-esglesia-a-d-amb-la-collaboracio-
deugeni-perea-carrers-35/

> https://www.imatgies.com/2020/06/
solsida-portell-i-tornar-lexic-i-toponimia-
la-pedra-2/

> https://www.imatgies.com/2020/10/
timba-i-estimbar-se-lexic-costaner/

> https://www.imatgies.com/2020/12/
allo-que-no-es-veu-es-mallorca-
toponimia-agosarada-amb-rafael-
delgado-artes/

> https://www.imatgies.com/2020/12/
camins-daigua-del-terme-de-vistabella/

> https://www.imatgies.com/2021/01/
carrer-i-esglesia-2-catedral-ermita-
carrers-36/

> https://www.imatgies.com/2021/02/
pagus-anabiensis-un-estudi-abellidor/

> https://www.imatgies.com/2021/04/
una-herencia-impagable-els-noms-dun-
paisatge/

> https://www.imatgies.com/2021/05/
ruta-dels-linguistes-pel-carrer-camins-
del-catala/

Congressos, jornades i 
conferències

I Cicle de Conferències 
d’Onomàstica: Antroponímia i 
Toponímia
> https://www.onomastica.cat/i-
cicle-de-conferencies-donomastica-
antroponimia-i-toponimia/

> Els cognoms de les Illes Balears. 
Aproximació històrica i lingüística, a 
càrrec de Gabriel Bibiloni - YouTube

Curs de toponímia a la Casa Fuster 
(Sueca)
> https://www.onomastica.cat/curs-de-
toponimia-a-la-casa-fuster-sueca/

XIV Jornada d’Onomàstica de 
l’AVL – 48è Col·loqui de la Societat 
d’Onomàstica
> https://www.onomastica.cat/
primera-circular-del-47e-colloqui-de-la-
sdo-i-xiv-jornada-donomastica-de-lavl/

Sisè Congrés Internacional de 
Toponímia 2021, Sud-àfrica
> https://www.onomastica.cat/i-
cicle-de-conferencies-donomastica-
antroponimia-i-toponimia/

A més d’aquest limitat recull podeu 
consultar notícies d’arreu del món 
dins el magnífic web del consoci San-
ti Arbós 
> https://www.scoop.it/topic/e-
onomastica
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Agustí Hernàndez, Tolls i salts d’ai-
gua valencians (amb més de 200 gorgs, 
cascades i espais fluvials referenciats). 
València, edició de l’autor, desembre 
2020, 160 p.

Un navegant entusiasmat que 
volta el País

Dels moderns viatgers que han re-
corregut el nostre País amb diversi-
tat d’objectius i de profunditats cal 
posar en lloc primigeni a Agustí Her-
nàndez. Parlem d’un viatger del qual 
no sabem trobar encara com evolu-
cionarà el ventall dels seus quefers. 
Fins ara, en tres llibres, havia fet im-
pressionants memoràndums de po-
bles abandonats, valencians i de la 
resta de la península. Ara, com a con-
seqüència dels problemes de la pan-
dèmia, ha editat el llibre sobre tolls i 
salts d’aigua de les zones més mun-
tanyenques de la nostra terra.

L’autor-editor Agustí Hernàndez 
(Alboraia, 1977) és periodista i ara 
també treballa a la Universitat de 
València. Ha col·laborat anterior-
ment als diaris Levante-EMV i el Pe-

riòdic d’Alboraia i la Diputació de Va-
lència, i també ha sigut professor de 
Formació Professional, comissari de 
l’exposició del Museu Valencià d’Et-
nologia Pobles abandonats – Pobles en 
la memòria. Ha guanyat més de deu 
premis de poesia. És coautor de Po-
bles abandonats. El paisatge de l’oblit 
(Consell Valencià de Cultura, 2006) i 
autor i editor de tres llibres més so-
bre despoblació, entre ells Pobles va-
lencians abandonats (2013).

Tolls i salts

Els continguts del llibre estan agru-
pats en tres apartats i un índex “de-
tallat”. El primer “La memòria de l’ai-
gua” replega una col·lecció d’aporta-
cions personals d’un munt de gent 
sobre la seua relació en el passat 
amb els rius, moltes d’elles adoba-
des amb fotografies que mostren 
com de viu era el lligam de la gent 
valenciana amb els seus rius, ram-
bles i barrancs.

En el segon, i després d’indicar Her-
nàndez “la poca atenció des del punt 
de vista cultural o patrimonial” que 
se li dona als rius, assenyala que els 
tolls, clots o gorgs són elements ca-
da vegada més importants en l’oci 
estiuenc i els salts d’aigua o xorra-
dors s’estan convertint en un senyal 
d’identitat de molts pobles, de for-
ma que els rius esdevenen un patri-
moni natural i cultural cada vegada 
més valorat. Este llibre divulgatiu 
parla d’una xicoteta part dels exis-
tents als rius valencians i reivindica 
la seua vigència per a l’esport, el tu-
risme o l’oci i la seua preservació en 
tots els aspectes i també, per des-
comptat, en els seus topònims.

Remarca Hernàndez que mai s’ha 
publicat un llibre sobre esta temàti-

ca i l’autor el reclama necessari: “Co-
nèixer estos espais és una oportuni-
tat tant per a les persones que els vi-
siten com per als municipis on s’hi 
troben”.

Llibre fonamentalment fotogràfic 
en què cadascuna de les mostres va 
acompanyada de diverses informa-
cions: topònim, ubicació (terme, riu, 
paratge…), forma d’arribar molt de-
tallada, estat del toll… A més hi ha en 
diversos municipis informacions his-
tòriques, etnològiques, etc.

Volem assenyalar que per als topo-
nimistes és una ajuda important la 
fotografia de tots els hidrònims, po-
sat que es poden comparar cadascun 
dels elements, ja siga el seu abast se-
màntic, la variabilitat territorial, o les 
diferències i semblances entre els es-
pecificatius.

Un aspecte interessant apareix 
quan l’autor, tot i sabent que la to-
ponímia serà un element impor-
tant dins el seu treball, explica els 
genèrics que han aparegut amb els 
seus sinònims segons la comarca 
(toll, gorg, clot, salt, xorrador…). D’ai-
xò també ens assabenta quan arri-
ba a les diverses comarques caste-
llanoparlants (pozo, tollo, gorgo, char-
co, chorrador, chorrero, chorro, playa…) 
i explica els seus criteris de replega 
dels topònims (en la llengua pròpia 
del seu espai). Si hi ha dos formes per 
al mateix topònim i la valenciana és 
àmpliament coneguda, l’ha utilitza-
da (cas dels grans rius Xúquer, Mi-
llars, Cabriol).

El tercer apartat el conforma l’in-
ventari personal i, en molts casos, 
apassionat dels llocs d’aigua valen-
cians: el bloc primer el conformen 
rius, rambles i barrancs dels Ports 
(amb una petita eixida cap a les Ca-
nanelles d’Aiguaviva, ja a l’Aragó), 
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l’Alt Maestrat i l’Alcalatén. El segon 
arreplega els cursos de les comar-
ques castellonenques amb nom de 
riu: l’Alt Millars, l’Alt Palància. Conti-
nua amb el bloc del Racó d’Ademús, 
la Serrania i la Foia de Bunyol, i se-
gueix amb la Canal de Navarrés i la 
vall de Cofrents. El bloc darrer: la Sa-
for, la Costera, la Vall d’Albaida, el Vi-
nalopó, la Marina, el Comtat, l’Ala-
cantí i el Baix Segura.

Finalment hi ha un índex del con-
tingut, és a dir, un llistat minuciós 
de vora quatre-cents topònims, on 
apareixen tots els hidrònims del llibre. 
Hidrònims que, recordem-ho, aparei-
xen amb la fotografia corresponent.

Molts hidrònims

Malgrat que la replega no ha volgut 
ser exhaustiva, estem davant d’una 
col·lecció de microtopònims, i per ai-
xò és pertinent dir que n’hi ha un gra-
pat que no estan replegats al Corpus 
Toponímic Valencià. Com una mos-
tra i mirant solament els del primer 
bloc: barranc dels Presseguers (la Po-
bla de Benifassà), tolls del Matà, tolls 
del Peix i de l’Ofegador, toll de la Santjo-
ana (Rambla d’Atzeneta), molí de Ros, 
toll de la Figuereta, toll de Carlos (Llu-
cena), molí del Mas d’Andreu (barranc 
del Salt del Cavall), toll del Cantal, toll 
de Rosa (riu de Llucena). Tot això és 
senyal de la cura amb què han estat 
replegats i de l’interés per a toponi-
mistes.

I a propòsit de tants hidrònims 
apareixen, sense voler, consideraci-
ons com aquella que parla dels co-
lors de l’aigua. Si per a un llaurador 

de muntanya l’aigua és verda, els 
tolls dels rius o són blaus o són ne-
gres. Si la llum solar arriba amb lli-
bertat al toll: toll Blau (Bocairent, Llu-
cena, Morella), toll del Blavet (Planes), 
El Charco Azul (Chulilla), i si la pro-
funditat del toll o pou és gran, o li 
aplega ben poca llum solar: toll Negre 
(la Mata, Portell), Pozo Negro (Villa-
hermosa, Fuentes de Ayodar, Espa-
dilla…), Charco Negro (Barranco del 
Regajo).

Algun genèric com caldereta, sinò-
nim de toll, ha desaparegut en la ma-
jor part del territori valencià i té avui 
un abast territorial molt petit, viu 
únicament per la comarca dels Ports. 
Tanmateix la seua extensió ha estat 
molt més important i d’això en tro-
bem proves en tants hidrònims que 
han toponimitzat el genèric en totes 
les seues formes: riu de Calders (Mo-

rella, Cinctorres, el Forcall), toll de la 
Caldera (Traiguera, Callosa d’en Sar-
rià), La Caldereta (La Mata, Rambla de 
Santa Ana, Barranco Salinas), Los Cal-
derones (Río Turia).

Tautologies? És clar. En fer-se fosc 
el genèric: toll de la Caldera (Traiguera, 
Callosa d’en Sarrià), toll de la Badina 
(riu de Llucena), Rambla del Val (curs 
alt del Túria), Barranco del Regajo (Si-
narcas), Gola de Lucino (Río Cazuma), 
tolls d’Annauir (riu Cànyoles).

Com que molts dels tolls, gorgs o 
salts no sobrepassen, segons el sen-
deri dels parlants, el terme d’on són, 
fa aparèixer els genèrics toponimit-
zats: La Badina, els Tolls (barranc de 
l’Infern), el Salt i el Xorrador (riu Bar-
xell i barranc del Cint), el Salt (riu de 
la Torre), etc. O metaforitzacions tan 
habituals: El Grunyidor (Río de Sot), La 
Jarra (Río Buñol), El Corbinet (Barran-
co de la Barbulla).

I en haver-hi topònims apareix la 
seua escriptura complexa. Hernàn-
dez tria Ortisella (Hortisella), Selum-
bres (Sellumbres), Cérvol (Cervol). La 
primera és una qüestió ortogràfica, 
les altres dos repleguen una qüestió 
fonètica. El C.T.V. ha triat les formes 
entre parèntesi. La Pobla del Belles-
tar / la Pobla de Sant Miquel: Hernàn-
dez tria la primera i el C.T.V. la sego-
na, mentre els masovers que hi vi-
uen sempre li han dit la Pobleta sen-
se cap afegitó, perquè no els fa cap 
falta diferenciar.

Ha navegat molt Agustí Hernàndez 
i navegarà. Esperem noves aportaci-
ons tan profitoses per a la toponímia 
valenciana.

Ferran Guardiola 

Salt i toll del Carbo (Villahermosa). 
(Fotografia de Jesús Bernat)
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Sílvia Veà, Onomàstica de la Torre de 
l’Espanyol. I Premi d’Investigació Ra-
mon Amigó i Anglès 2016-2018. Tre-
balls de l’Oficina d’Onomàstica, XXX. 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 
/ Societat d’Onomàstica, 2020, 229 p.

El dia 20 de novembre de 2015, la vi-
nebrana Sílvia Veà Vila presentava la 
seva tesi doctoral —dirigida per qui 
subscriu aquests mots— que duia 
per títol L’onomàstica de Vinebre, amb 
la qual va rebre del tribunal que l’ava-
luava la màxima qualificació: «apte 
cum laude per unanimitat». L’any 2017, 
l’Institut d’Estudis Catalans li publi-
cava aquell excel·lent treball. 

Tres anys més tard, Sílvia Veà ens 
ofereix el seu segon treball onomàs-
tic, aquest cop sobre la localitat veïna 
de la Torre de l’Espanyol. Aquest tre-
ball va rebre, l’any 2016, el I Premi Ra-
mon Amigó —que s’atorga per a dur 
a terme treballs d’onomàstica—. L’es-
mentat premi és convocat per la Fun-
dació de la Universitat Rovira i Virgi-
li, a través del Departament de Filo-
logia Catalana i té el suport de la Di-
recció General de Política Lingüística 
del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

En aquests moments, Sílvia Veà 
col·labora, amb l’amic gandesà An-
ton Monner en l’elaboració de l’ono-
màstica de Corbera d’Ebre, que ja te-
nen pràcticament enllestida. I enca-
ra cal afegir que des de la Fundació 
el Solà de la Fatarella, se li ha enco-
manat l’estudi onomàstic d’aquesta 
altra localitat de la Terra Alta.

Sílvia Veà s’ha convertit, doncs, en 
un referent en el camp de l’onomàs-
tica en aquestes comarques ebren-
ques. A dia d’avui, la Ribera d’Ebre 
compta amb la publicació de quatre 
monografies onomàstiques, dues 
corresponen a dues localitats del sud 
del pas de l’Ase —Benissanet (1980, 
d’Artur Bladé Desumvila) i Rasquera 
(1988, de Miquel S. Jassans)— i du-
es situades al nord d’aquest congost 

—Vinebre (2017), la Torre de l’Espa-
nyol (2020)— de Sílvia Veà.

L’Onomàstica de la Torre de l’Espa-
nyol és una coedició de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i de la Societat d’Ono-
màstica. I li correspon el número XXX 
de la col·lecció de «Treballs de l’Ofici-
na d’Onomàstica». Les persones que 
dediquen part de la seva vida a la re-
alització de treballs com el que ara és 
ressenyat, no només fan una magna 
aportació científica, sinó que també 
demostren un gran afecte pel terri-
tori i per la gent que l’habita. Aquest 
treball està amerat també d’huma-
nitat. Per comprovar-ho, us recoma-
no que llegiu els mots introductoris 
dels agraïments que trobareu a la pà-
gina 9 del llibre.

L’Onomàstica de la Torre de l’Espa-
nyol recull per a les generacions pre-
sents i futures el patrimoni immate-
rial que ve configurat pels noms de 
lloc i de persona  que afaiçonen el nu-
cli de població i el terme municipal 
d’aquest territori ebrenc. Sílvia Veà 
ha recollit tota aquesta informació a 
través de les entrevistes que ha man-
tingut amb els seus dotze informants 

i també a partir de les fonts escrites 
—una setantena de documents, que 
van des del segle XII (1175) fins al se-
gle XX (1970)—.

Aquest inventari conté els noms de 
lloc i de persona referits al nucli ur-
bà —carrers i places, barris i edificis 
singulars, els noms de les cases— i 
els referits al terme municipal —mo-
lins, eres, anjubs, basses, pous, cor-
rals, granges, masos, ponts, camins, 
colls, coves, cims, roques, serres, bar-
rancs, fonts, mines, partides de terra, 
finques, arbres monumentals—. Tots 
aquests noms són el reflex de la vida 
de multitud de generacions que han 
viscut a la Torre i que han contribuït 
a donar-li la fesomia que es descriu 
en aquest treball.

En les 229 pàgines de què consta 
aquesta monografia onomàstica hi 
trobarem una concisa introducció on 
l’autora parla de la història de la Tor-
re de l’Espanyol, de la seva ubicació 
geogràfica, dels seus habitants i de 
l’economia del municipi. En un se-
gon capítol, Sílvia Veà, amb una in-
negable voluntat pedagògica, expli-
ca el contingut d’aquest treball i els 
criteris que ella ha seguit per dur-lo a 
terme. Seguidament, detalla les fonts 
consultades —orals i escrites—. 

La part més extensa del treball 
l’ocupa el llistat de noms de lloc i de 
persona del municipi de la Torre de 
l’Espanyol. Les formes que ha recollit 
de les fonts orals venen acompanya-
des de les seves respectives trans-
cripcions fonètiques, per a les quals 
s’ha servit de l’Alfabet Fonètic Inter-
nacional. Com a apèndixs del treball 
hi ha dos mapes del terme municipal, 
en el primer hi venen consignats els 
noms de les partides i subpartides, 
en el segon apareixen cartografiats 
els noms dels barrancs i les valls. El 
nucli urbà compta amb cinc plànols. 
En el primer hi ha els noms dels car-
rers i de les places. En els altres qua-
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tre —que configuren quatre sectors 
del nucli urbà— hi trobem localit-
zats els noms de les cases tant da-
munt el plànol com en el llistat siste-
matitzat per carrers. El treball s’aca-
ba amb el llistat dels topònims agru-
pats per genèrics.

Quant als noms de lloc o topònims, 
cal recordar que «tenen una missió 
bàsicament orientadora, per esta-
blir uns punts de referència perquè 
la gent es pugui entendre entre ella» 
(Amigó 115 ,1999). És una necessitat 
ineludible per als éssers humans 
posar nom a l’espai que ens envolta 
per tal de poder-nos-hi orientar. 
L’espai es pot referenciar amb de 
la descripció dels elements que el 
configuren a través de paraules que 
encara avui entenem allò que signi-
fiquen; diríem que aquests noms 
tenen un significat transparent:
•		lo Sequer (Indret on es posen a as-

secar fruites, en el cas concret de 
la Torre el raïm per a fer vimblanc)

•		les Planes (Porció extensa de pa-
ís pla, sense muntanyes)

•		les Aubagues (Part d’una munta-
nya, d’una vall, on toca poc o no 
gens el sol)

•		les Solanes i els Solans (Situat on 
el sol toca durant més temps del 
dia)

•		los Tossalots (Petita elevació del 
terreny de pendent no gaire rost, 
en una plana, en una serralada)

•		los Colls (Pas entre muntanyes, 
depressió a la carena d’una ser-
ralada o d’un contrafort, per la 
qual se sol passar per anar d’un 
vessant a l’altre.)

•		 les Comes (Depressió més o 
menys pregona i planera en un 
terreny de muntanya) 

•		la Carrerada (Camí de ferradu-
ra relativament ample, pel qual 
passen els ramats de bestiar que 
pugen o baixen de la muntanya 
al pla per pesturar)

L’estructura del terreny, la seva 
composició, també són un recurs em-
prat per a la designació de noms de 
lloc. En un territori on els seus con-
reus són bàsicament de secà trobem 
els noms de les partides lo Pedregal, 
los Esclapers que fan avinent que el 
terreny és pedregós.

L’escassetat d’aigua —malgrat que 
l’Ebre hi passa ben a prop— gene-
ra la necessitat de recollir-la en an-
jubs quan l’escassa pluviometria afa-
voreix la comarca. Veà recull el nom 
de seixanta-tres anjubs al terme de 
la Torre, entre els quals l’anjub les Rau-
reres o el dels Tossalots. Es documen-
ten quinze fonts —la font de les Hor-
tes, la font del Mas de Balsà. Les bas-
ses, les mines i els pous completen 
l’inventari de construccions aqüífe-
res — la bassa de les Hortes, lo pou 
de Gavella, lo pou de Roelles, la mina 
de la Forés, la mina Nova, la mina Ve-
lla—. Relacionat amb l’aigua també 
tenim Les Pixeres —Peixeres—, sub-
partida de terra inclosa dins la par-
tida del Prat; una peixera o pixera és 
una «presa feta amb troncs i terra per 
a desviar aigua generalment cap a un 
molí» (Amigó 1999, 51).

«Al meu país la pluja no sap ploure, 
/ o plou poc o plou massa. / Si plou 
poc és la sequera, si plou massa és 
un desastre», cantava Raimon. Un 
d’aquests aiguats desafortunats, 
concretament el de Santa Tecla, de 
l’any 1874, es va endur el molí de Ma-
nero. A la Torre, la feta es coneix com 
l’aiguat del molí de Manero. L’activitat 
agrícola de la Torre ha fet proliferar 
els molins, Veà en documenta dis-
set. A més del de Manero, de nefast 
record, a la Torre hi havia lo Pata-rom, 
un molí d’oli, que va donar nom anti-
gament, a la zona urbana on s’ubica-
va, la compresa entre els carrers de 
Bonavista, el carrer Nou de Dalt i el 
carrer de l’Era. L’esmentat topònim 
es va generar a partir de l’onomato-

peia que imita el soroll dels engra-
natges del molí quan estava en fun-
cionament.

D’origen àrab és el nom que rep 
la partida situada a uns quatre qui-
lòmetres al nord de la població los 
Faquims. Segons Joan Coromines, el 
nom de Faquims provindria de l’àrab 
ḥakîm, que significa ‘savi, intèrpret, 
metge’. També es remunta a un ori-
gen àrab el nom de la partida dels Au-
bellons —< al-balló, ‘séquia subterrà-
nia’—. El cognom Maimó, avui desa-
paregut, també té origen àrab, pro-
vé de Maimûn ‘feliç’.

De la llengua romànica parlada en 
territori administrativament musul-
mà, això és el mossàrab, tindríem, 
sempre seguint Coromines, els noms 
de les partides dels Aranits —< ARE-
NETUM, amb el sufix col·lectiu, ‘els 
arenals’—, i de les Cigronelles — que 
l’eminent etimòleg sosté que prové 
de CICONIALES, ‘pou amb palanca’—. 
També és d’origen mossàrab, sempre 
sota l’empara de Coromines, el nom 
de Tormo, el penyal isolat que dona 
nom a la serra on aquest es troba, la 
serra del Tormo —amb la conserva-
ció de la /o/ final, tret característic 
d’aquella llengua—.

No tots els noms recollits en aquest 
inventari són transparents. N’hi ha 
una bona colla que resten opacs en 
el seu significat, és a dir, que no ens 
permeten saber ni el seu origen ni el 
seu significat, i, per tant, són inclas-
sificables. És el cas de les Llambos-
queres, les Raureres, los Abellerets, los 
Faifons, los Massets, los Pitxolins. Una 
altra denominació que podríem per-
cebre com a opaca és la de la partida 
torredana de la Compallàs o les Com-
pallasses. 

Sílvia Veà, seguint les pautes que 
s’esperen de qualsevol investigador 
en la ciència onomàstica, va consul-
tar el Mestre Coromines per si ell te-
nia recollida aquesta forma en el seu 
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Onomàsticon. I, efectivament, a la pà-
gina 419 del volum III, Coromines re-
cull l’entrada «COMPALLASSES, vall 
de les» i proposa un origen mossàrab 
a partir de comballasses, augmenta-
tiu de la forma combella («comella»), 
amb el manteniment del grup mb —
tret propi del mossàrab— i del pos-

terior ensordiment de /b/ en [p] per 
ultracorrecció de l’àrab. 

El cas concret de la Compallàs o 
les Compallasses, cal que insistim en 
la necessitat de la consulta de les 
fonts escrites, dels documents. No-
més d’aquesta manera, com molt 
adequadament ha pogut comprovar 

Sílvia Veà, desemmascararem una 
proposta etimològica inadequada. 
En el capbreu torredà de 1558, apa-
reix la coma den Pallàs —amb l’arti-
cle personal en—; en el capbreu de 
1607 la coma del Pallàs —amb canvi 
de l’article personal—; al capbreu de 
1708 la coma de Pallàs —sense l’ar-
ticle—; en un dels documents on hi 
ha la relació de les diverses partides 
del terme municipal de la Torre, de 
l’any 1850 ja apareix la forma agluti-
nada Compallasses, a partir de la qual 
ja s’ha perdut la transparència origi-
nal del mot. 

Cal recordar que l’inventari de 
l’Onomàstica de la Torre de l’Espanyol 
va ser mereixedor del I Premi Ra-
mon Amigó. De ben segur que, des 
del paradís onomàstic, que fa uns 
mesos vam decidir establir a la Mus-
sara, l’enyorat Ramon Amigó deu es-
tar d’allò més satisfet en veure com 
el seu mestratge ha fructificat i s’ha 
anat estenent com taca d’oli avan-
çant cap a Ponent, des del Camp de 
Tarragona, passant pel Priorat i arri-
bant fins a la Ribera d’Ebre i també 
a la Terra Alta.

Pere Navarro Gómez

 Lo Tormo, serra del Tormo. (Fotografia de Ventura Castellvell)

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

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

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

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

Noms la fem entre tots!

revista@onomastica.com
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La Societat d’Onomàstica  
a la Universitat d’Alacant 
l’any 1989
Rafael Alemany Ferrer
Universitat d’Alacant

El col·lega i amic Emili Casanova (Universitat de Valèn-
cia), m’invitava a escriure aquestes línies amb motiu del 
quaranté aniversari de la benemèrita Societat d’Onomàs-
tica, fundada pel Dr. Enric Moreu-Rey el 1980. Accepte 
l’amable proposta perquè, malgrat no ser especialista en 
aquesta disciplina, vaig tenir, juntament amb el Dr. Jor-
di Colomina, un cert paper en l’organització del Catorzé 
Col·loqui General de l’entitat (Segon d’Onomàstica Va-
lenciana), celebrat a la Universitat d’Alacant del 13 al 15 
d’abril del 1989, sota els auspicis de la Divisió Departa-
mental de Filologia Catalana que jo dirigia llavors. Aquest 
Col·loqui era el segon que es feia en terres valencianes 

–després del de València del 1985– i el primer a l’àmbit 
territorial alacantí, per això els organitzadors, molt es-
peronats per la confiança que se’ns havia atorgat, no es-
catimàrem ni els esforços ni els recursos necessaris que 
n’asseguraren l’èxit.

D’acord amb una pràctica habitual i lògica dels col-
loquis de la Societat d’Onomàstica, consistent a fixar 
com a eixos principals de cada convocatòria línies temà-
tiques lligades al context geogràfic, històric i sociocultu-
ral de la zona que els acull, aquesta vegada optàrem per 
focalitzar l’atenció prioritària en l’antroponímia –noms, 
llinatges i malnoms– i la toponímia –arreplegues de to-
pònims i toponímia històrica– de l’àrea meridional va-
lenciana, amb un interès especial per l’onomàstica d’ori-
gen àrab i preàrab.

Dels vora dos-cents inscrits, setanta-dos presentaren 
sengles comunicacions sobre aspectes relacionats amb 

les línies de recerca esmentades, que la Generalitat Va-
lenciana va publicar el 1991 en 2 vols. d’Actes, a cura de J. 
Colomina i de mi mateix. Entre aquestes aportacions, a 
tall de pura il·lustració, puc esmentar-ne algunes de no-
table interés. Quant a les d’antroponímia: “Els cognoms 
mallorquins de Tàrbena”, de J. L. Monjo; “Antroponímia 
musulmana i morisca de la Vall de Novelda (segles XV i 
XVI)”, de C. Navarro i C. Blasco; “Un repertori de malnoms 
il·licitans del segle XIX”, de J. Castaño; “Malnoms de Calp” 
de J. Pastor, o “Mil malnoms alcoians”, de J. Tormo... Pel 
que fa a les de toponímia: “Context sociolingüístic i topo-
nímia de la Vall de Guadalest durant el segle XVIII (1734-
1796) a través dels protocols notarials del Marquesat de 
Guadalest i de la Baronia de Confrides”, de M. A. Cano i J. 
Martínez; “Toponímia oronímica i repartició semàntica”, 
d’E. Casanova; “Toponímia costanera valenciana de 1673”, 
de J. Colomina; “Topònims d’origen antroponímic àrab del 
temps de la conquesta (Cid, Busot, Benimassot, Masso-
da, Benissoda)”, de M. de Epalza; “Toponímia històrica de 
Santa Pola”, d’A. Mas; “Els camins àrabs de la muntanya 
i la marina alacantines”, de M. J. Rubiera, o “La toponí-
mia del terme general d’Alacant”, a les quals podríem afe-
gir encara, entre d’altres, les arreplegues toponímiques 
de Pego (E. Giner), Banyeres de Mariola (P. Martínez), la 
Vall d’Ebo (R. Moll), Pedreguer (C. Mulet), Cocentaina (J. 
Pérez)... Fins i tot, jo mateix vaig gosar presentar-hi una 
arreplega de “Malnoms i topònims de Callosa d’En Sar-
rià en la miscel·lània folklòrica d’Adolf Salvà De la marina 
i la muntanya”, obra que acabava d’editar.
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Universitat d’Alacant. (Fotografia de Vicent Beltran)

Indubtablement, el Col·loqui d’Onomàstica d’Alacant 
va suposar un èxit notable, no sols per l’elevat nombre 
d’estudiosos que hi participaren i per la fructífera con-
currència d’especialistes d’un gran prestigi i d’estudiosos 
de més joves, sinó, sobretot, per la diversitat temàtica i 
l’originalitat de les aportacions que s’hi feren. Totes con-
tribuïren a il·luminar un munt de zones, nul·lament o es-

cassament estudiades, de la recerca onomàstica referi-
da a les terres valencianes meridionals, i, en molts casos 
suscitaren vius i polèmics debats, com aquells que no-
més són capaços de protagonitzar els qui viuen apassi-
onadament la seua dedicació científica. Tant de bo que 
l’entitat fundada per Moreu-Rey seguisca oferint els seus 
fruits al llarg de molts anys.

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

facebook.com/SocietatOnomastica

onomastica.cat

http://facebook.com/SocietatOnomastica
www.onomastica.cat
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Record d’Enric Moreu-
Rey: docent i investigador 
(ciència i passió) 
Lluís Gimeno Betí
Universitat Jaume I / Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

“De manera que l’únic estudi vertaderament liberal 
és el que convé a l’home lliure, és a dir, l’estudi del 
la saviesa, sublim, forta, noble: els altres són insig-

nificants i puerils”. 
Luci Anneu Sèneca (Epístoles morals a Lucili, 11, 88, 2) 

El vint-i-sis de febrer de 1992, un dia abans de la inaugu-
ració del XVIIè Col·loqui, que s’havia de celebrar a Barce-
lona, ens deixava Enric Moreu-Rey a Barcelona, filòleg i 
escriptor català, que havia nascut a Sant Andreu del Pa-
lomar (com li agradava d’assenyalar). Les presents línies 
són un modest homenatge a la seva memòria per part 
de qui en fou alumne a la Universitat de Barcelona du-
rant el curs acadèmic de 1973-1974.

El primer record que guardo a la memòria del Doctor 
Moreu-Rey és a l’aula on aquell curs impartia una assig-
natura de tipus C (segons la nomenclatura del Pla Ma-
luquer, de tants bons records) anomenada “Estudi gra-
matical i lògic dels noms propis” però que en realitat era 
una bona introducció i repassada a l’onomàstica catalana.

En aquella època, els estudis universitaris sobre ono-
màstica mantenien una mena d’estira i arronsa amb al-
tres matèries humanístiques per assentar-se definitiva-
ment en la formació acadèmica dels estudiants de filo-
logia. Entesa com l’estudi dels noms de lloc i de persona, 
l’Onomàstica s’havia constituït en una espècie de ma-
cro-ciència que incloïa tant els estudis lingüístics en sen-
tit estricte (Fonètica, Gramàtica, Semàntica, Dialectolo-
gia, etc.) com l’estudi de les literatures, i requeria la col-
laboració d’una sèrie de ‘disciplines auxiliars’ com la Histò-

ria de la Cultura, etc., essent ella realment una disciplina 
auxiliar de moltes matèries d’estudi, tant de la banda hu-
manística com de la científica. Però sobretot, era conce-
buda més que tot com l’estudi de la toponímia centra-
da en el seu origen.

En canvi, l’Onomàstica, entesa especialment com l’es-
tudi global de tota nominació humana, no havia assolit 
encara en aquells anys l’auge que tingué poc de temps 
després, per bé que ja s’havien produït les aportacions de 
Joan Coromines a casa nostra, i molts anys abans de W. 
Meyer-Lübke dins l’àmbit romànic, per citar tan sols dos 
noms de gran prestigi. A la Universitat, l’activitat en els 
estudis i ensenyament de l’Onomàstica era relativament 
discreta en comparació amb l’amplitud i difusió de les tas-
ques realitzades en altres àmbits humanístics, com ara 
posem per cas dins el marc de la Filologia i/o la Història.

L’embranzida de l’Onomàstica al nostre territori lingü-
ístic es sol identificar, com és sabut de tothom, amb els 
noms de Joan Coromines i d’Enric Moreu-Rey. Sense des-
denyar unes altres importants aportacions provinents 
d’altres autors de casa nostra que han vingut després. 
En aquesta disciplina l’esperit, l’alè i les grans realitza-
cions científiques foren obra del geni d’aquests dos au-
tors, però gosaria afirmar sense equivocar-me que el Dr. 
Moreu-Rey hauria d’encapçalar l’aportació de l’Onomàs-
tica en l’ensenyament universitari.

Durant l’època a què es refereixen aquestes línies, la 
Universidad de Barcelona era el principal focus d’activitat 
filològica en el país. Entre altres matèries i professors, la 
Filologia Clàssica, per exemple, estava representada amb 
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el provat magisteri de Joan Bastardas i Josep Alsina. En 
el camp romànic, una figura tan coneguda com Antoni 
M. Badia i Margarit havia difós el seu ensenyament des 
de feia anys des de la càtedra de Gramática Histórica de la 
Lengua Española, amb classes en què s’incloïen explicaci-
ons addicionals del català, francés, occità, etc.

Per aquells anys setanta del segle XX, Enric Moreu-Rey 
havia aportat el suficient en el camp de l’Onomàstica per 
a ser considerat ja un dels seus principals conreadors. La 
seva obra conté una molt bona almosta de treballs, en-
tre articles de revista, col·laboracions i llibres, a banda 
de les obres de creació literària.

Algú ha qualificat Enric Moreu de “filòsof dels noms”,1 
molt encertadament segons el meu parer. I és que –ho 
recordo perfectament– ja durant les primeres lliçons, va 
plantejar als estudiants “la difícil definició del nom pro-
pi” (paraules seves, que trec d’una llibreta d’apunts que 
servo entre la meva paperassa). Aleshores, jo, i suposo 
que la resta d’estudiants que vam acudir a oir-lo, restà-
rem un mica desorientats, perquè les primeres parau-
les que aquell professor de mirada penetrant i aspecte 
afrancesat eren dedicades a definir el terme nom a partir 
de gramàtics i filòsofs, entre aquests Wittgenstein, co-
negut per les seves reflexions sobre el llenguatge, i Ber-
trand Russell sobre la filosofia del llenguatge, o ens pro-
posava lectures de filòsofs com ara J. Ferrater Mora, que 
havia indagat sobre el llenguatge, i una petita llista d’au-
tors com J. Stuart Mill, G. W. Leibniz, G. Frege, R. Car-
nap, J. Passmore, Ch. S. Peirce, etc., autors preferits del 
Dr. Moreu; i entre els gramàtics, evidentment, el primer 
P. Fabra, i constatava que aquests no defineixen el nom 
propi, i es demanava “no en saben”? A l’únic que “salva-

1  Cfr. Tort, J. 2017. Noms. Revista de la Societat d’Onomàstica 8: 5-7.

va” era precisament Fabra, el qual afirmava en la gramà-
tica de 1956, pàg. 19, que “per a distingir un individu de 
l’espècie hi ha el nom propi”, definició que no convencia 
gaire Enric Moreu, puix que gosava d’afirmar que “això 
també passa amb els noms comuns”.

L’aspecte lògic i lingüístic dels noms havia de ser pre-
cedit per una sèrie de lectures d’autors: V. Brondal, R. 
Jakobson, O. Jespersen, etc. Calia llegir també, referit ara 
a la utilització del nom propi en la literatura, M. Proust, 
Du côté de chez Swann, obra que es centra en un nom in-
ventat, fictici; R. Barthes, J. Vendryes, etc., tot un ven-
tall d’autors i obres molt coneguts en aquell temps, pe-
rò que ara són possiblement gairebé desconeguts pels 
estudiants universitaris. També havia de ser conegut 
l’aspecte social i polític del nom propi, i ens proposava 
la lectura de Jaume Cabré “Noms propis a Foix”, obra 
que hi havia al Seminari de Romàniques, una petita au-
la o despatx convertida en lloc de lectura i estudi per 
als estudiants.

També recordo les polèmiques qüestions sobre l’escrip-
tura dels noms propis, polèmiques que tenia amb alguns 
membres de l’IEC, i es plantejava “quan funciona tot com 
a nom propi, s’ha de posar en majúscula”?, per exemple, 
en els noms de lloc La Vall D’Uixó, La Bisbal, o en títols de 
llibres, posem per cas, com Els Llinatges Catalans, que do-
nava peu a explicar que l’article determinat la en els topò-
nims esmentats ja no era una veritable article, i per això 
s’havia d’escriure en majúscula perquè és un nom propi. 
Al final, en donava les contraposades solucions: La Bisbal, 
era la forma preferida per Moreu-Rey, Badia, Moll, etc.; 
la Bisbal, la proposada per R. Aramon.

Sobre la significació dels noms, també hi donava el seu 
parer, després d’explicar-ne la problemàtica: “Hi ha filò-
sofs que afirmen que el nom propi no té significat”, i des-
prés de la pertinent discussió i exposició de la qüestió, hi 
afegia: “Però d’altres diuen tot el contrari, és a dir, que 
el nom propi té més significació que cap”. El resum de 
tot era: “El nom propi és el nom, el nom que té el sentit 
de nom. Els noms propis són els únics definidors i defi-
nibles. El nom comú no defineix, però el propi sí. El nom 
propi és el nom per excel·lència. El nom propi no distin-
geix, sinó que designa”.

Un altre aspecte referent als noms propis, polèmic en-
cara avui i que secciona les opinions dels entesos, és el de 
l’adaptació i/o traducció d’aquesta mena de noms. Afir-
mava el doctor Moreu-Rey que són intraduïbles d’una 
llengua a l’altra. “No tenen traducció possible”, i en posa-

Lluís Gimeno i Ferran Arasa al XVI Col·loqui de Castelló de la 
Plana  (1991). (Fotografia d’Antonio Pradas)
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va un exemple: Sant Boi per San Baudilio no és una traduc-
ció, és un altre nom. Cal recordar amb això que aquests 
exemples encara eren dits en ple franquisme, i les auto-
ritats polítiques feien i desfeien en aquestes i altres qües-
tions lingüístiques allò que els donava a entendre el seu 
poc o molt senderi. I tornava sobre les opinions dels filò-
sofs. Segons ell eren els primers a interessar-s’hi.

Les classes eren molt interessants i agradables, però 
sobretot m’anaven descobrint un món amagat, desco-
negut completament i alhora era com una flaire de ven-
tijol fresc i reconfortant que tocava aspectes vitals de la 
llengua, la cultura, els costums, la literatura del meu ter-
ritori lingüístic, de tot un món emergent que em tenia i 
mantenia enlluernat, seduït.

Com a home, Enric Moreu-Rey produïa la impressió 
d’una persona atenta i una mica enèrgica, però que ama-
gava un caràcter una mica sorneguer i irònic, producte 
segurament de totes les coses que li va tocar de viure du-
rant l’època de la seva joventut.

Dels noms propis ens parlava també, a banda de l’as-
pecte filosòfic suara exposat, de l’aspecte lògic i lingü-
ístic, el nom propi en la literatura, els noms dels edificis, 
com per exemple la torre “El Fadrí” a Castelló de la Pla-
na, el Miquelet a València, o el nom donat a Palma al re-
llotge de l’ajuntament “En Figuera”; noms d’espases: “la 
Colada”, “Tizona”, “Joyosa”, noms d’espases del Cid (?), 

“La Vilardella” d’un senyor Vilardell dels comtes de Besa-
lú; gegants i nans, com “La Patum”, “El Drac”, “La Cuca 
Fera”, “L’atrapamosques”, “La Mula Guita”, etc.; de festi-
vitats, “Nadal”, “Ramadan”, “Tots Sants”, o noms antics 
com “Ninou” (Any Nou), “Aparici” (l’Epifania); de carrers, 
de vents, en llatí, per exemple, “Africus”, “Vulturnus” a Cà-
pua, “Favonius”, “Gallicus”, vents de llebeig o garbí, “Trem-
polí” (vent de Tremp), “Segarra” (a Banyoles), a Solso-
na hi ha “El Pallarès”, “El Jaumet” a Tarragona és el vent 
del nord, “El Barrufet”, etc.; de botigues i tavernes “La 
Puntual”, “La Constància”, “La Prudència”, “La Confian-
ça”, “La Saldadora”, etc.; d’hostals, noms com “Xiperet”, 

Claustre de la Universitat de Barcelona. (Fotografia de José Enrique Gargallo)
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“De la Bella Dona”, “Del Violí”, etc.; de cinemes, on cons-
tatem la freqüència de la marca -a del femení sobretot 
per a referir-s’hi: “Astoria”, “Alexandra”, “Ars”, “Avenida”, 
etc.; de vaixells, “Cornuda” (nom d’una barca), “Sant Jor-
di”, “Llupiana”, “Sant Antoni”, “Sant Josep”. A partir del 
segle XVIII, segons ell, els noms de sants aplicats a les 
embarcacions són una petita minoria, i passen a anome-
nar-se amb el nom del propietari, el de la seva dona, els 
de països, etc.; posteriorment, tornarà la nominació re-
ferida a sants però sense arribar a aquells alts percentat-
ges. En aquest punt, feia un ex cursus i afegia que a França 
i Espanya hi ha (havia) l’obligació de donar el nom oficial 
amb la ‘lengua del imperio’; noms de monedes, de títols 
de diaris, de balls, de trens, de tartanes, noms d’obres 
pictòriques, etc., tot un ventall inimaginable de coneixe-
ments per a un jove estudiant vingut del poble, ignot de 
tota una visió novella i meravellosa dels noms de les co-
ses i persones, que començava a despertar en mi de tan-
ta ignorància i desconnexió del món real, essencial i au-
tèntic de la meva llengua i cultura.

L’altre aspecte de l’Onomàstica, els noms de persona 
era molt estimat pel doctor Enric Moreu, l’exposició a 
classe del cognomen llatí, és a dir, el sobrenom o motiu 
nostre, del nom de família, del malnom, etc. ens intro-
duïa en un cosmos atractiu i alhora divertit, sobretot el 
referit als malnoms, tema estimat per ell i a què va dedi-
car més d’un treball. No negligia res, per exemple un as-
pecte importantíssim com és ara la recerca sobre la his-
tòria dels antropònims i dels topònims, i respecte als cog-
noms mantenia que “es creen entre els segles XII i XIII”.

Finalment, voldria referir-me a la part més personal, 
és a dir, als records que tinc de la relació que vaig tenir 
amb ell. Em va sobtar que, parlant a classe de la nomina-
ció dels edificis, sabent-me nascut a Castelló de la Plana, 
em parlés del campanar, i em digués que era anomenat 

“el Fadrí”, (“com ho deu saber, que és el nom que s’apli-
ca al campanar de la meva ciutat a partir dels anys qua-
ranta”?, em demanava), és clar, jo no sabia encara la re-
lació que Moreu havia tingut anys enrere amb Castelló 
de la Plana, i anys enrere significava que havia estat ca-
pità d’artilleria de l’exèrcit republicà a Castelló durant la 
Guerra d’Espanya. Aquest fet, i d’altres, me’ls anava ex-
plicant en 1991 en el XVI Col·loqui que la Societat d’Ono-
màstica, que organitzàrem uns quants companys a Cas-
telló de la Plana a suggerències d’ell. Moltes vegades hi 
he pensat, i ara veig que potser volia acomiadar-se de la 

2  Gimeno, L.; Arasa, F. 1992. “Presentació del XVIè Col·loqui de la Societat Onomàstica”. Butlletí Interior de la Societat d’Ono-
màstica 48: 9-10.

ciutat, puix que me’n feu acompanyar per alguns indrets 
que recordava de la seva estada en 1938, d’on va haver 
de sortir ràpidament per l’ocupació de la ciutat per les 
tropes feixistes el 14 de juny de 1938. Acomiadar-se d’al-
guns edificis, del lloc aproximat de la situació de la ba-
teria d’artilleria, etc. Em va confessar que Castelló de la 
Plana havia estat en la seva vida un moment molt impor-
tant i inesborrable a causa de les amistats que hi havia 
deixat i que ja no va poder veure mai més, cosa que s’avé 
amb el fet que dels dos col·loquis anteriors que s’havien 
celebrat al País Valencià (València i Alacant), únicament 
va assistir al nostre, ja molt mermat de forces físiques. I 
tot això, després d’explicar-me, així de sobte, que patia 
càncer i ja no li quedava massa temps.

I ara, cal referir-me al XVIè Col·loqui que la Societat 
d’Onomàstica va organitzar a Castelló de la Plana en 1991. 
Ja s’ha comentat la presència al Col·loqui del doctor Mo-
reu, però aquesta presència fou activa, primerament, 
com sempre feia als anteriors col·loquis on va participar, 
presentant les intervencions de les ponències i/o comu-
nicacions, amb un breu però encertat i encoratjador co-
mentari al final de cada intervenció dels conferenciants. 
En segon lloc, s’ha de dir que hi llegí la darrera conferèn-
cia que feu en la seva vida, que va ser una visió cronolò-
gica de la Societat d’Onomàstica, la seva creació i els en-
trebancs primerencs que hi posaren les autoritats polí-
tiques perquè es conformés oficialment la Societat. A la 
introducció de les actes del Col·loqui, publicades en 1992, 
els editors dèiem això: “Fou l’últim col·loqui que presidí el 
nostre malaguanyat [en el sentit que encara hauria aug-
mentat més la nòmina d’obres] secretari general Dr. Enric 
Moreu-Rey, que va fer un gran esforç per tal de poder as-
sistir-hi, ja que es trobava en condicions físiques bastant 
minvades. Sabem que ell havia estat vinculat a la nostra 
ciutat durant l’època de la seua joventut i que alguna ve-
gada així ho havia manifestat a algú de nosaltres. Sem-
bla, per tant, que la conferència que pronuncià a la nos-
tra ciutat durant els actes del col·loqui fou un dels dar-
rers –si no el darrer– actes públics que feu. A la redacció 
que ell en deixà –i que hom pot llegir en aquestes actes– 
s’hi poden rastrejar les idees cíviques i culturals que l’ha-
vien mogut durant tota la seua vida. Gairebé ens trobem 
davant un document que podria passar com a una espè-
cie de testament cultural de l’autor. Valga la publicació 
d’aquestes actes com un acte d’homenatge que la ciutat 
de Castelló de la Plana ret al Dr. Moreu-Rey”.2
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Els noms que posem  
al bestiari
Ramon Marrugat Cuyàs
Doctor en Filologia Catalana

«Jahveh Déu formà de la terra tots els animals del 
camp i tots els ocells del cel, i els dugué a l’home 

per veure com els anomenaria, i perquè el nom que 
l’home posés a cada animal vivent, aquell fos el 

seu nom. L’home posà noms a tot el bestiar i a tots 
els ocells del cel i a tots els animals feréstecs del 

camp...» (Gènesi, 2, 19-20)

I - Preàmbul

Una de les anècdotes més conegudes de Mary Santpere 
―potser una llegenda urbana―, és la que diu que el lo-
cutor madrileny d’origen xilè Bobby Deglané, molt popular 
a la ràdio dels anys 50 del segle passat, va gosar pregun-
tar-li si era de debò que els catalans bordàvem en parlar, 
vist que deixem anar amb facilitat el diftong au (tot per-
què en castellà els gossos diuen guau, en lloc d’un bup 
tan natural com fan els d’aquí). L’actriu, avesada a la vi-
vor dels espectacles del Paral·lel li va respondre tot prest: 

―Doncs això no ho sé, però a Catalunya es porta molt 
de posar el nom de Bobby als gossos.

La nostra conciutadana no s’equivocava perquè, efec-
tivament, aquest era un nom de gos força corrent, en-
cara que avui no ho sigui tant, perquè, talment com pas-
sa ara amb els noms que posem als nadons, l’enginy hu-
mà s’esforça a trobar-ne d’únics i originals i, a damunt, 
d’unes bèsties casolanes limitades a gossos i gats i pot-
ser algun ocell engabiat, hem passat ara a la proliferació 
de mascotes de tota mena, amb el resultat d’un panora-
ma onomàstic força bigarrat.

De la cita bíblica que encapçala aquest article tant en 
podem inferir que apliquem noms a animals de manera 
genèrica, com que els fem a mida i individualitzats. Hem 
de dir que la llengua catalana no disposa ara mateix d’un 
nom per a cada espècie del regne animal. Sí que en te-
nen la majoria de les que viuen entre nosaltres i algunes 
de molt conegudes de territoris llunyans, però tot ple-
gat no és més que una mínima part de la fauna existent; 
i només cal pensar que hi ha més de 10.000 espècies de 
la classe dels ocells.

D’altra banda, es fa inabastable la munió dels variats 
noms de les bèsties casolanes; pensem, sinó, en els ani-
mals que tenim a l’entorn, en allò que podem dir-ne “bom-
bolla veïnal” i segur que a tothom li surt de seguida una 
dotzena de noms de gossos.

Són noms dels quals aquí en prescindirem i, si bé la 
nostra mirada tracta d’animals concrets, la dirigirem a 
aquells que depassen el coneixement des de la proximi-
tat. Dels noms individuals que aquí interessen, en veiem 
de seguida dos grups ben diferenciats: a) el dels que, amb 
notícia documental o coneixement directe, han estat apli-
cats a bestiari real, com el de Baiard d’un cavall de Jau-
me I; i b) el dels que han servit per a anomenar animals 
ficticis creats per a l’ocasió, com el de Rovelló, per al gos 
protagonista d’una novel·la de Josep Vallverdú.

Cal tenir en compte, a més a més, que n’hi ha sense 
nom propi, però que els podem identificar amb una ela-
boració sintagmàtica, com poden ser la Balena de Jonàs 
o el montserratí Gos de la Casilla; és aquest un camp ben 
ampli si ens entretenim a confegir aposicions explicati-
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ves que descriguin raonablement bé un individu: el cavall 
que va fer caure Sant Pau; la cabra de la Legió... De vegades, 
si no n’hi ha prou, l’ús de l’article definit aclareix el dub-
te: no és el mateix “una” pantera rosa que “la Pantera Ro-
sa”. En canvi, si diem ”el falcó maltès”, no en tenim prou. 
A més, hem de considerar altres procedències, com l’ús 
metafòric que apliquem a partir de fets històrics o mí-
tics com el del Cavall de Troia i de les fixacions lèxiques 
del nostre fet cultural, com l’Ase dels cops.

Tanmateix, d’una manera o altra, és en els noms de ca-
valls i gossos on ens hi hem abocat especialment, a ban-
da que constatéssim que hi ha grups en els quals l’abun-
dància de bateigs frega la banalitat, com són els cavalls 
de carreres, dels quals, amb el temps, només excepci-
onalment en transcendeix algun, com ara el cavall Se-
abiscuit guanyador a Anglaterra de la que va ésser ano-
menada “Carrera del Segle”, tot competint amb un altre 
considerat imbatible de nom War Admiral. Que els cavalls 
competitius han tingut sempre bona rellevància ja ho sa-
bem des del moment que localitzem làpides dels temps 
romans amb el nom dels components de quadrigues es-
pecialment vencedores.

Un cas similar seria el dels bous de la tauromàquia, si-
nó que aquests només tenen anomenada per causes fa-
tídiques, com la del toro Islero que va ferir de mort el to-
rero Manolete.

Potser l’obsessió que tenim els humans a posar nom 
al bestiar no és agradosa al animals, tal com podem en-
tendre del miquel que profereix el corb poetitzat per 
Edgar Allan Poe, que, en traducció de Xavier Bengue-
rel, conclou:

«... L’au negra arrencà un somriure del meu trist estil de 
viure  
en veure’l aposentar-se amb aires tan greus i austers:  
«No per xoll i cara aspriva, ets Corb d’anar a la deriva  
per la plutònica riba, vell, espectral. ¿I quin és  

—vaig dir-li—, en les platges fosques, el teu noble nom, 
quin és?»  
Va respondre el Corb: «Mai més.»

De tants de noms procedents de fonts diverses ―des 
de la mitologia al folklore, des de la literatura als mitjans 
audiovisuals, des de la documentació històrica al nostre 
coneixement directe―, ens sembla oportú de fer-ne un 
doble repàs: a) Els noms d’animals en la cultura occiden-
tal i b) Els noms d’animals en la cultura catalana.

II – Una mirada als noms d’animals en la cultura 
occidental

La mitologia clàssica ja ens parla del monstruós ca Cer-
ber, guardià de les portes de l’infern, que va ser objecte 
d’uns versos d’Espriu:

«... Ah, guardià, caritat per als ossos, | car ja t’arribo 
sense gens de carn!»

A més, hom pot citar el moltó alat Crisomal·los amb el 
seu velló d’or i igualment d’explicació mítica n’és la llo-
ba Luperca que va alletar els bessons fundadors de Ro-
ma, Ròmul i Rem; en canvi, ja és producte de la literatu-
ra èpica el nom del gos Argos, que protagonitza aquell 
bell i tendre passatge de l’Odissea que descriu el retroba-
ment amb l’amo Ulisses.

Resulta fàcil de localitzar els noms ficticis de tot de cà-
nids, com els novel·lats per l’escriptor estatunidenc Jack 
London: el gos Buck protagonista de La crida del bosc i el 
llop d’Ullal Blanc. Argument emparentat n’és el de Kazan, 
que és el nom d’un híbrid de gos i llop que protagonitza 
la novel·la d’aquest nom del nord-americà James Oliver 
Curwood, la qual va ésser seguida d’un altre de títol Ba-
ree, nom d’un fill de Kazan.

Després, popularitzada pel cinema tenim la gossa de 
nom Lassie, i una colla d’altres gossos protagonistes de 
films com el Sant Bernat Beethoven, el japonès Hachiko, i 
el Hooch acollit per Tom Hanks; complementats en l’ani-
mació per Scooby, i per parelles com les que integren Golf 
i Reina a La dama i el rodamon i la dels dàlmates Perdy i 
Pongo, perseguits per la malvada Cruella de Vil.

Afegim-hi també el gosset Totó, l’animal de companyia 
de la Dorothy que, interpretada per Judy Garland, va en 
recerca del mag d’Oz. Podem confegir de seguida un llis-
tat interminable, que ha d’incloure noms com el de Mís-
ter Bones, el gos de la novel·la Tombuctu de Paul Auster i 
la gosseta Jennie, protagonista de Tíroli piroli pop!, obra 
de Maurice Sendak. Si recorrem als sintagmes de crea-
ció literària, ens ve a la memòria, de seguida, El gos que 
va veure Déu, de l’italià Dino Buzzati, i el Gos dels Basker-
ville d’un dels episodis més populars de Sherlock Holmes.

Els patufets han incorporat cànids àmpliament cone-
guts i celebrats: el Milú de Tintín; l’Idéfix, gos d’Obèlix; 
el Snoopy, mascota de Charlie Brown, i els gossos Goofy 
i Pluto de l’omnipresent Disney i, encara, Rin Tin Tin i el 
gos policia Rex, animals amb carn i ossos, personatges 
realistes d’audiovisuals. Recordem alhora, Boira, que és 
el gos de l’avi de Heidi a la sèrie televisiva.

No és pas de la ficció el cas de Susan, el gosset que van 
regalar a la reina d’Anglaterra arran del 18è aniversari, 
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que ha deixat més d’una trentena de descendents que 
han corregut per Buckingham Palace.

Del món de l’èpica mitològica en prové el cavall alat Pe-
gàs i, gràcies a l’obra homèrica, coneixem l’episodi del Ca-
vall de Troia, que, si bé està originat en un artifici, és des 
d’aleshores una metàfora recurrent.

La llista èpica s’amplia en l’època medieval per, entre 
altres, els noms del cavall Bauçan de Guillaume d’Orange 
i els de Llamrei i Hengroen, respectivament egua i cavall 
del rei Artús, a més del de Babieca, cavall del Cid.

Devem a la literatura els noms de Rocinante, cavall del 
Quixot, i de Rucio, l’ase de Sancho Panza. També literaris 
són El burro flautista de la faula d’Iriarte, i l’ase Platero que 
dialogava amb el Nobel Juan Ramon Jiménez.

De dades històriques tenim notícia de Bucefàlia, ciu-
tat grega de l’Índia construïda per Alexandre el Gran en 
homenatge al seu cavall Bucèfal, que havia mort en una 
batalla; i tant o més ressò va tenir Incitatus, aquell ca-
vall a qui l’emperador romà Calígula va atorgar el càr-
rec de cònsol.

També gràcies al coneixement històric sabem que els 
noms de Lyard i Fauvel eren els de dos cavalls del rei 
d’Anglaterra Ricard Cor de Lleó, la qual cosa ens porta 
el record del cavall anomenat Lleó que cavalcava el com-
te Simó de Monfort. Protagonistes d’episodis militars 

posteriors, són Marengo, cavall de Napoleó, i l’egua Mar-
sala, que muntava Giuseppe Garibaldi en entrar a Pa- 
lerm.

De l’altre costat de l’Atlàntic, ens arriba el nom del ca-
vall Baconao, muntat per José Martí ―de nissaga valen-
ciana i heroi de la independència de Cuba―, i els dels 
cavalls As de Oros i Siete Leguas, dels revolucionaris me-
xicans Emiliano Zapata i Pancho Villa. El d’aquest darrer 
ha estat tan popular que ha donat motiu a tot de cor-
ridos i ranxeres: «... Siete Leguas, el caballo | que Villa 
más estimaba». També americà és el nom d’Inyan (que 
vol dir ‘pedra’), que és el del cavall del líder lakota Cavall 
Boig (Crazy Horse). A banda, hem de considerar l’egua Je-
richo que va muntar Mark Twain, en un viatge per Pales- 
tina.

Alhora, hi ha un grup prou nombrós de noms de gat, 
començant per l’immortal Church, de la novel·la Cemen-
tiri d’animals, de l’estatunidenc Stephen King, i seguint 
pel Gat de Cheshire que Lewis Carroll va fer aparèixer a 
l’Alícia en terra de meravelles; de la gatada no en podem ex-
cloure ni Murr, que segons E. T. A. Hoffmann és l’autor de 
l’obra Opinions sobre la vida del gat Murr i, en conseqüèn-
cia potser l’únic felí que ha escrit un llibre, ni tampoc el 
gat persa de nom Mr. Tinkles, que parodia una pel·lícula 
d’espies. Una altra de prou coneguda és La gata sobre la 

La Mulassa de Barcelona. (Fotografia de www.bestiari.cat) 
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teulada de zenc de l’obra teatral de Tennessee Williams, 
que no és sinó una metàfora del personatge que va in-
terpretar al cinema Elizabeth Taylor.

Pensem que, des dels temps del cinema mut, sabem 
del protagonisme del gat Fèlix i, després, del gat Figaro, 
que apareix en la versió disney de Pinotxo; de l’incansa-
ble gat Garfield; del gat Azrael còmplice del malvat mag 
Gargamel, perseguidor dels blavosos barrufets; així com 
del gat Silvestre, tots ells famosos pels dibuixos animats, 
u’n gènere en el qual no paren de barallar-se el gat Tom 
i el ratolí Jerry... Finalment, hem de citar el robòtic gat 
manga Doraemon.

El que no era fictici era el nom de la gata Delilah del 
cantant Freddie Mercury, a la qual dedicà una cançó del 
seu últim àlbum amb Queen. Fins i tot, hauríem de te-
nir en compte el Gat de Schrödinger que, malgrat no és-
ser cap realitat animal, no deix d’intrigar els estudiosos 
de la mecànica quàntica.

Els lleons de creació literària, que han protagonitzat 
històries des dels temps de les faules d’Isop, seguei-
xen apareixent sovint en la literatura moderna, des del 
messiànic Aslan d’El lleó, la bruixa i l’armari i els llibres 
posteriors de la sèrie de Nàrnia, escrita per Clive Staples 
Lewis, fins al lleó covard d’El màgic d’Oz, passant pel Le-
onardo Lion, creació de Steven Southard. Ja, de la dèca-
da del 1960, tenim el testimoni d’Elsa, una lleona de Ke-
nya ben cèlebre, protagonista de la pel·lícula Nascuda lliu-
re, basada en la història real del best-seller internacional 
homònim, i després el paper del lleó com a rei dels 
animals ha estat utilitzat en dibuixos animats, com el 
lleó blanc Kimba en un manga de la dècada del 1950, que 
encetava la irrupció japonesa en aquest gènere. Molt 
abans, en els inicis de Hollywood, hom aprofitava el sim-
bolisme dels lleons, i un dels més icònics i reconeguts 
és El lleó de la Metro, el Leo the Lion, la mascota dels es-
tudis Metro-Goldwyn-Mayer, que ha estat utilitzada des 
de la dècada del 1920.

Un gran tresor onomàstic animal ha estat El llibre de 
la Selva del britànic Rudyard Kipling, que conté molts 
de noms, alguns dels quals han estat popularitzats per 
l’escoltisme: els llops Akela, Gris, Raksha i Ramm; el tigre 
Shere Khan; la pantera Bagheera; l’os Baloo; el bou Rama; 
l’elefant Hathi; la mangosta Rikki-Tikki-Tavi; el xacal Taba-
qui; la serp Kaa... i amb el detall que la llopada que acull 
el protagonista Nathoo, el rebateja amb el nom de Mow-
gli ‘granota’ perquè no té pèl.

En el món literari s’hi ha elaborat una llista prou llarga 
que inclou des dels porcs Napoleó i Boladeneu de La rebel-
lió dels animals de George Orwell a la balena Moby Dick; 

i de seguida ens en venen a la memòria d’altres, com el 
Cocodril Enorme de Roald Dahl. Posats en la literatura in-
fantil podem recordar els elegants dibuixos de l’elefan-
tet Babar. Ah! i no oblidéssim pas el grill Jiminy, el ‘Pep 
Consciències’, company fílmic de Pinotxo.

La creativitat onomàstica aplicada al bestiari emple-
na els productes audiovisuals; des de la televisiva abella 
Maya a la mona Cheeta de Tarzan. Ah, encara en el mon 
del cinema, no podem deixar de citar el goril·la King Kong, 
que ha estat motiu d’una devoció potser exagerada d’al-
guns cineastes; i ben cinematogràfica és Francis, la mu-
la parladora.

Aquí hi hauríem d’afegir l’abundant provisió de Disney 
i dels altres creadors d’imatges animades: l’elefant Dum-
bo, el ratolí Mickey, l’ànec Donald, el cervatell Bambi, el co-
nill Bugs Bunny... També de films d’animació són la Pan-
tera Rosa i l’Os Yogi.

Podríem allargar força el mostrari faunístic si tingu-
éssim en compte construccions sintagmàtiques d’indis-
pensable presència en les antologies universals de con-
tes, com El Gat amb Botes, L’Aneguet Lleig o La Gallina dels 
Ous d’Or.

Més “de veritat”, són Cher ami, colom missatger fet fa-
mós en la segona guerra mundial, i la marmota Phil, que 
pronostica el temps que farà cada any, en llevar-se del son 
hivernal el dia de la Candelera, i que és recordada en una 
pel·lícula protagonitzada per Bill Murray. Això ens porta a 
pensar en Paul, el pop així anomenat, que vaticinava els 
resultats de la selecció alemanya de futbol.

Modernament, algun nom de cànid ha tingut rellevàn-
cia des de la perspectiva científica: és el cas de la gos-
sa Laika, el primer ser viu terraqüi viatger de l’espai, a 
bord de l’astronau soviètica Sputnik, des d’on devia con-
templar la mar de bé les Osses Major i Menor. A la ciència 
deu el nom l’ovella clonada Dolly; i bona cloenda poètica 
d’aquest apartat és el protagonisme motor del Cavall de 
vapor, una bella paradoxa.

III – Els noms d’animals creats en la cultura 
catalana

L’ampliació que els darrers anys ha tingut el bestiari dels 
seguicis festius ―justificats sovint la majoria amb el 
dubtós pretext de tractar-se d’una recuperació― ens ha 
deixat un llistat inacabable de noms: l’Anguila Murtrassa 
de Gavà, la Cuca Espurna de Cunit, l’Ase Garotet de l’Ar-
boç, el Gall Tomassot de Vilafranca... i, sobretot, nombro-
sos dracs, dels quals en són exemple Badalot, Bufarot, Ca-
brot, Fera Foguera i Tigre, respectivament de l’Arboç, Igua-
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lada, el Vendrell, Sitges i la Geltrú. Tanmateix, si pogués-
sim encabir-lo de manera científica en la fauna, el Drac 
de Sant Jordi podria ser un bon representant dels noms 
del bestiari nostrat.

De la cultura mediterrània i, més pròpiament, de les 
tradicions jueva, cristiana i islàmica en prové l’estesa 
d’animals sense nom que devien atapeir l’Arca de Noè, 
de tots els quals només ens resta conegut el Colom de 
la Pau, que amb una branqueta d’olivera al bec ha esde-
vingut, de la mà de Picasso, un universal emblema pa-
cifista que ha donat peu a sengles cançons de Pau Riba:

«...El colom de la pau s’ha cagat 
No sabem si de por o de fàstic 
O en honor a la mare d’uns quants 
Que li han imposat aquest càstig»

i de Francesc Pi de la Serra:
«... Què n’és de bonic i maco, 
el meu colom de la pau, 
si pitjo un botó, s’enfila, 
si pitjo un botó, se’n va»

així com del poema “Colom de la pau” de Salvador Es-
priu: 

«Pujo l’escala
dels elevats, penosos
graons i llanço
des del cim aquest ample
i fals vol de colom.»

Igualment, d’aquest primer Espriu de Les cançons d’Ari-
adna, ens arriba la notícia de l’Os Nicolau:

«Per placetes i carrers | fan ballar l’ós Nicolau, | orb 
i quasi paralític.»

De la literatura catalana procedeixen els noms dels gos-
sos Rovelló de Josep Vallverdú i Hopi de Josep Lluís Badal; 
i devem, gràcies a la mordacitat poètica de Pere Quart, 
la notícia de La vaca de la mala llet, contrapunt de La va-
ca cega de Maragall.

No podem deixar de citar ni el colom Amadeu d’un acu-
dit de l’Eugenio ni el canari flauta Papitu que assessora 
Ferran Monegal en la seva crítica de la televisió.

Del món dels còmics nostres, en destaca Tresky, el gos 
de la Família Ulisses del TBO, que dibuixava el menorquí 
Benejam, i van ser molt populars, als anys quaranta del 
segle passat, els personatges de Hipo, Monito i Fifi, res-
pectivament un hipopòtam i dues mones. Ja als anys 
cinquanta, obra del valencià Josep Sanchis Grau, es va 
fer molt popular el gat Pumby, que esdevenia superhe-
roi només de beure suc de taronja i que anava acompa-
nyat de la gata Blanquita. A aquests patufets, originària-
ment en castellà, els van seguir anys més tard, ja en ca-

talà, uns altres amb les aventures dels seus fills els gats 
Miss i Fuss. Més endavant, amb il·lustracions d’Anna Cla-
riana, hem conegut el lleonet Simba, protagonista d’un 
seguit de contes; i ara que parlem de dibuixants, no po-
dem oblidar-nos de la gossa Cala, de qui n’és amo Gallar-
do, el creador de Makoki. També és prou conegut el Tras-
to, que era el nom del gos company de l’Adrià, personat-
ge de la sèrie televisiva El cor de la ciutat.

La saviesa popular arrossega tot de referències d’ani-
mals que, si potser són indeterminats, satisfan necessi-
tats de la llengua col·loquial: El borinot ros, L’ovella negra, 
Un be negre amb potes rosses, El gat negre... També aquell

«Gos de l’hortolà, que ni menja ni deixa menjar»
que encara que sembli traducció d’una comèdia de Lo-

pe de Vega, el considerem prou nostrat en haver-lo sentit 
recitar en medi rural i en haver estat aplegat en reculls 
de folkloristes, com els de Sebastià Farnés i Joan Ama-
des; i no sabem si va existir de debò el Canari de la Garri-
ga, que va donar nom a un restaurant barceloní que fun-
ciona des de finals del segle XIX.

En parlar del nostre folklore, no hem d’oblidar ni els 
contes de La rateta que escombrava l’escaleta i de La for-
migueta que anava a Jerusalem, ni tampoc de la Gallina 
Ponicana d’un joc de rotllana, seguida en la recitació per 
una Gallina de la Seu:

«La gallina Ponicana pon deu ous cada setmana: 
pon, i un; pon, i dos; pon, i tres; pon, i quatre; pon, 
i cinc; pon, i sis; pon, i set; pon, i vuit; pon, i nou; 
pon, i deu. La gallina de la Seu, vol que amaguis 
aquest peu.»

Precisament en els jocs infantils tradicionals s’hi refu-
gia l’Escarabat Bum-bum:

«Escarabat bum-bum, | posa-hi oli, posa-hi oli, | es-
carabat bum-bum, | posa-hi oli en el llum.»

També hi ha aquell Ruquet Valent que ha motivat una 
facècia infantil:

«El ruquet valent | porta càrrega, porta càrrega. | El 
ruquet valent | porta càrrega i no se’n sent. || Quan 
se’n sentirà | la cargueta, la cargueta. | Quan se’n 
sentirà | la cargueta li caurà.»

Si fem memòria dels anys d’infància recordarem el joc 
del Cavall Fort que ha donat nom a una revista i, de pas, 
la cabra Concepció, d’una fórmula eliminatòria dels jocs 
que diu:

«Dalt d’un pi | hi ha una cabra, | que està malalta. | 
Com se diu? | Concepció, | ves-te’n tu | que fas pu-
dor.»

És ben veritat que el món infantil, dona per a molt, tant, 
que propicia l’aparició del ratolí Pérez.
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Tot de cançons ens rememoren animals singulars: el 
Gripau Blau, el Gat Marrameu, el Drac Paff (adaptació ca-
talana del Puff d’una cançó folk nord-americana), el Ros-
sinyol que va a França...:

«Vaig conèixer un gripau blau, | un gripau blau 
babau, | que es creia ser, però de veritat, | res més 
que un príncep encantat.»
«Marrameu torra castanyes | a la voreta del foc; | ja 
n’hi peta una als morros, | ja en tenim Marrameu 
mort.»
«Paff era un drac màgic | que vivia al fons del mar, | 
però sol s’avorria molt | i sortia a jugar.»
«Rossinyol, que vas a França, rossinyol, | 
encomana’m a la mare, rossinyol, | d’un bell 
boscatge rossinyol | d’un vol. || Encomana’m a 
la mare, rossinyol, | i a mon pare no pas gaire, 
rossinyol, | d’un bell boscatge rossinyol | d’un vol.»

L’Ovidi Montllor va cantar a una Fera ferotge:
«Per ordre de l’Alcalde 
es fa saber a tothom 
que una fera ferotge 
del parc s’escaparà... »

i des del mon teatral ens apareix una Fura dels Baus.
De la nostra Edat Mitjana coneixem els noms de 

Danc, cavall de Ramon Berenguer III, i el de Bon Amic, que 
cavalcava el trobador Guerau de Cabrera. Després, tenim 
notícia de Crispo, que era cavall del Príncep de Viana i, 
d’abans, del nom de Baiard, un dels de Jaume I, que potser 
era el que va inspirar el poeta mallorquí Costa i Llobera

«...les petjades que amb sos bots
marcà damunt roca viva
un cavall meravellós.
Cavall bo pel rei En Jaume,
digne era de tal senyor,
flor de la cavalleria
d’un cap a l’altre del món...»

Més endavant, trobem el nom de Perla, que és el d’un 
cavall de Ferran el Catòlic i, de molt més cap aquí, tenim 
a Garrigó, que era el d’un del tortosí Ramon Cabrera, fa-
mós militar de les guerres carlines. Suposem que no gai-
re guerrer havia de ser Florian, un cavall que va pertà-
nyer a Pau Casals.

Una llegenda ens aclareix que l’origen del nom de l’agu-
lla montserratina Cavall Bernat cal buscar-la en un cavall 
d’aquest nom pertanyent a un llenyataire que havia ve-
nut l’ànima al diable. També del món sobrenatural hauria 
de procedir l’infatigable cavall del Comte Arnau.

Arran de la polèmica reintroducció de l’os als Pirineus, 
en servem la memòria de l’os Cachou, tristament famós 

en morir enverinat, així com els dels de nom Nere, Goiat 
i Pyros, tots ells d’origen eslovè i, el darrer, mort als vint 
anys pare d’una bona nissaga d’ossos pirinencs.

Veiem, doncs, com nosaltres també hem practicat l’art 
onomàstic entre tota mena d’animals, i no costa gaire de 
rememorar-ne alguns altres que hem tingut a prop, com 
aquell René, el gat que Joan Perucho feia parlar sobre Aris-
tòtil amb la palmera Andrómaca del jardí d’Apel·les Feno-
sa a la seva casa del Portal del Pardo del Vendrell. També 
tenia ínfules de savi el gat sitgetà Sèneca, si més no quan 
parlava per boca de Roland Sierra.

Del pas pel zoològic barceloní en resta el record dels 
elefants Avi, Júlia i Perla, del goril·la albí Floquet de neu i 
de l’orca Ulisses; i igualment exhibida i ben popular va ar-
ribar a ésser la Juanita, aquella carpa vilanovina que be-
via en porró i ¿qui no recorda aquell famós Gos de la Ca-
silla, immortalitzat pel dibuixant Junceda en una cone-
guda Auca de Montserrat?:

«Ja ve el gos de la casilla, | prepareu la calderilla».
La popularització del gos d’atura català comença amb 

els exemplars Tac i Iris mostrats a l’Exposició Universal 
de 1929, als quals ha seguit, amb molt de renom darre-
rament, la gossa Coloma, guanyadora de tot de concur-
sos de pastura. D’aquesta raça n’és deutora la mascota 
Cobi, en inspirar-s’hi el valencià Xavier Mariscal per a di-
buixar el que és, arran dels Jocs Olímpics de Barcelona, 
el gos més universal de la nostra cultura.

El gos de la Casilla. (Fotografia de www.turismefgc.cat)
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De sobrenoms dels 
guerrillers absolutistes  
i carlistes
Jaume Moya i Matas
L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs

“La confusió augmentava amb el costum que tenien els 
caps catalans d’adoptar un nom de guerra o sobrenom: 
Porredon, Pons, Ibáñez, Sobrevias, Tristany signaven 
amb els seus noms, però les seves guerrilles es deien la 
gent de Ros d’Eroles, Bep de l’Oli, Llarg de Copons, Mu- 
chacho, Mossèn Benet, fins al punt que els soldats igno-
raven els veritables noms dels seus caps”. 

Amb aquest text retrata el Príncep Fèlix Lichnowsky les 
partides carlistes catalanes que es trobaven a Solsona 
quan hi arribà amb les tropes del pretendent Carles Ma-
ria Isidre de Borbó durant l’Expedició Reial de 1837. Dins el 
desordre que descriu en els seus Records de la Guerra Car-
lista, aquesta manera d’anomenar els comandaments mi-
litars li semblen a l’aristòcrata prussià el súmmum exem-
ple de rusticitat i indisciplina d’uns contingents que qua-
lifica de submergits en l’anarquia completa.

Aquest article pretén fer un recull d’alguns d’aquests so-
brenoms, reunits durant el treball sobre les guerres que, 
al llarg del segle XIX, varen assolar especialment els terri-
toris de la Segarra històrica i comarques veïnes. S’emmar-
ca dins el context nacional (i, en bona part, també esta-
tal) dels enfrontaments violents que sacsejaren el perío-
de d’extinció de l’absolutisme i l’Antic Règim i el traumà-
tic trànsit vers el constitucionalisme i el liberalisme. Bona 
part dels combatents per l’Altar i el Tron, per les tradici-
ons i la religió, diguem-ne absolutistes, carlistes, legiti-
mistes o com ens sembli més adient (aquí podríem obrir 
un debat), han passat a la història per l’àlies. Aquí, en re-
visarem uns quants...

Deixem clar que el costum de designar-se amb un so-
brenom no és, evidentment, patrimoni dels lluitadors car-
lins, sinó que més aviat s’associa a tota mena de guerri-
llers, especialment en les trifulgues que tenen com a es-
cenari el món rural. En bona part, això és degut al fet que 
no estem davant de soldats regulars ni d’aristòcrates, lle-
vat de comptadíssimes excepcions, sinó de combatents 
sorgits de pobles i en un context rústec i agrari. Els pro-
tagonistes els podem trobar tan aviat brandant trabuc i 
sabre, com carregant aixada o gaiato o alçant hòstia o sal-
pàs. Per tant, com a vilatans, compleixen amb la tradició 
de ser coneguts més per un àlies que pel nom de bateig. 
Aquests sobrenoms o malnoms tenen valor per si matei-
xos i s’integren dins del patrimoni immaterial, etnològic, 
de les petites societats rurals, permetent identificar una 
persona ―o una nissaga familiar― de manera diferen-
ciadora de la resta.

Així doncs, no és estrany trobar-los entre els guerrillers 
que plantaren cara a l’invasor gavatx durant la Guerra del 
Francès, altrament dita “de la Independència espanyola”, 
al llarg i ample de la península: sobrenoms com “el Em-
pecinado”, “el Capuchino” o “Francisquete” són molt més 
populars que els respectius noms Juan Martín, Juan de 
Deliva o Francisco Sánchez. També a Catalunya, on ja te-
nien fama bandolers com “en Tallaferro”, “el Carrasclet”, 

“Perot lo lladre”, “el Barbeta”, “en Toca-sons” o, el més mí-
tic, “en Serrallonga”, dels segles XVII i XVIII, a inicis del se-
gle XIX trobem guerrillers i saltamarges parapetats dar-
rere de sobrenoms: “en Boquica” (Josep Pujol, de Besalú) 
o “La Pera” (Joan Serra, de Valls) en són alguns exemples.
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A partir d’aquí, ben entrats al segle XIX i al territori de la 
Segarra històrica (i una mica més enllà), farem un recor-
regut pels sobrenoms que hi deixen petjada. Per això, per 
sobre de cronologies, ens centrarem en una classificació 
que proposem que en segueixi els significants semàntics.

Un primer grup, el més extens, ve vinculat a la profes-
sió, no necessàriament (tot i que sí habitualment) del sub-
jecte, ja que també pot derivar de l’ofici lligat a la nissaga 
familiar. Dins d’aquest grup, el més sonat és el dels cor-
responents a càrrecs eclesiàstics (grup que ens portaria 
a parlar del fenomen dels “capellans trabucaires”, però no 
és aquí ni el lloc ni l’espai).

En l’alçament reialista, la revolta que s’incendià l’any 
1822 contra el primer govern liberal del Regne d’Espanya 
(Trienni Liberal, 1820–1823) i en què participaren diversos 
guerrillers que s’havien quedat ociosos després del tractat 
de Fontainebleau i la restauració del regi cul de Ferran VII 
al Tron hispànic, trobem una bona colla de religiosos que, 
sense deixar la sotana ni poblar-se la tonsura, es lligaren 
a la cintura sabres i trabucs. Un d’aquests fou “el Trapen-
se”, guerriller alabès de nom Antonio Marañón, que havia 

guanyat el sobrenom pel fet d’haver agafat els hàbits cis-
tercencs d’estricta observança (“la Trapa”) per purgar (o, 
més ben dit, difuminar) els seus pecats durant la guerra 
del francès; amb l’alçament reialista, fou un dels més fa-
nàtics combatents, abillat amb l’hàbit cistercenc i bran-
dant crucifix i dues pistoles. Uns altres famosos també du-
rant les mateixes bregues foren el “mossèn Anton”, nom 
del gironí Antoni Coll, o “el pare Punyal”, de nom Pau Or-
ri, de Riudoms. Anys més tard es farien cèlebres “el fra-
re Servita”, nom de Josep Lluís, frare que no es va pren-
dre gaire bé veure’s exclaustrat del convent dels Servents 
de Maria de Garcia, i que va guerrejar durant la primera 
carlinada, com també ho feren “el Frailuno”, de nom Jo-
aquim Balcells, fill de Cervera, i “lo capellà de Flix”, mos-
sèn Josep Agramunt, qui va estar a les ordres del gene-
ral Tristany durant la tercera carlinada. Dins d’aquest ca-
pítol, exigeix menció especial el llegendari “mossèn Be-
net”, dit també pels seus “el Canonge General”, i “Cap de 
Bou” pels enemics i la premsa satírica; lluitador incom-
bustible entre l’alçament reialista i la segona carlinada (la 

“dels Matiners”), el guerriller més dur i expeditiu d’Espa-
nya, en paraules de Lichnowsky, era titular de les canon-
gies de Guissona i de Girona, i solia fer ostentació de so-
tana, tonsura i breviari quan creia que la solemnitat de 
l’acte ho exigia. Dins d’aquest grup religiós, tot i que no 
tant per l’ofici, sinó per la constància en oir missa diària 
abans (i/o després) d’anar a fúmer trets, podem incloure 
el gironí Tomàs Costa, dit “el Misses”.

Clerecia a banda, altres oficis inspiraren el sobrenom de 
capitostos i trabucaires diversos. Un d’ells, en Francesc Ba-
dals, de Castellfollit de Riubregós, era conegut popular-
ment com “en Ramonillo”, pel nom del seu pare i la se-
va baixa estatura, però la premsa liberal el feu famós so-
brenomenant-lo “Romanillo el Traginero”, fent referència 

―no sense dislèxia― a la professió que l’havia portat a 
conèixer pam a pam els camins rals i saliners de la Cata-
lunya interior. A l’ombra d’en Ramonillo es formà “el Bep 
de l’Oli”, en Josep Pons Viladas, conegut així pel negoci 
familiar a Agramunt i protagonista de revoltes reialistes, 
malcontentes i carlines des dels dos bàndols. També dins 
dels oficis comptem “el Vidrier”, en Joan Font, fill d’Igua-
lada, que veiem fugisserament aparèixer l’any 1827 durant 
la revolta dels Malcontents. Guerrejant en la primera car-
linada registrem “el Manescal”, sobrenom d’un anònim 
veterinari i ferrador de cavalls de Biosca, “lo Traginer”, de 
nom Ramon Anguera, fill de Tàrrega, o “el Fregaire”, oste-
òpata de l’època, com era conegut Antoni Aguilera. Entre 
carlinada i carlinada tenim el peculiaríssim hostaler, ban-
doler, sometent i alcalde de Mollerussa, en Jaume Ban-

L’Esquella de la Torratxa, any 1872
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qué, dit “lo Parrot”, en referència irònica al vell ofici de 
vetllar per impedir el trànsit fraudulent de productes de 
comerç. A la tercera carlinada comptem amb “el Tinto-
rer d’Igualada”, dit també “Caletrus”, guerriller caragirat 
de nom Miquel Vila; el cardoní Josep Serra, dit “l’Estudi-
ant de Malagarriga”, gran propietari de Pinós que va dei-
xar la pell per voler posar pau; “el Ferrer de Matamargó”, 
responsable de l’artilleria de Tristany, de nom Josep Clo-
tet; “el Sastret”, anònim carlista de Perecamps (Llobera); 
o un tal Casanoves de Montblanc, dit “el Llauner”. També 
aquí val la pena fer menció especial d’un altre dels perso-
natges més fascinants: “la dona general” o “l’amazona 
reialista”, sobrenoms pels quals passà a la història Jose-
fina de Commerford, aristòcrata mig andalusa mig irlan-
desa que liderà, fuet en mà, i finançà, peculi en faixa, els 
revoltats malcontents (1827–1828).

Un altre nombrós grup de sobrenoms deriven de facci-
ons físiques. També aquí podem integrar un subgrup, es-
pecialment heroic, on agruparíem els trets derivats de 
nafres obtingudes en accions bèl·liques. En primer lloc 
cal referir en Miquel Tristany, germà de mossèn Benet i 
qui el va precedir (fugaçment) en la comandància gene-
ral de les forces carlistes durant la primera carlinada: fou 
conegut com “el Manco” i, malgrat que no sabem espe-
cíficament on va patir la lesió desmembradora, sí que 
ens consta una ferida greu en acció de guerra rebuda a 
Rocallaura. Casualment, o no, durant la tercera carlinada 
trobem també un cabdill carlí, terror de la Baixa Segarra, 
conegut com “el Manco de Rocallaura”. D’especial relle-
vància també tenim Ramon Sorribes, el temible ”Guer-
xo de Ratera”, de qui conta la llegenda que es va arren-
car ell mateix el glòbul ocular després de rebre-hi un tret 
escolat per una espitllera. Fins i tot tenim el coronel Pau 
Pons, fill de Calders, pòstumament dit “el Degollat”, pel 
fet que va ser escapçat en la primera guerra carlina du-
rant la batalla de Monistrol i el seu cap exhibit en una pi-
ca per a escarment i avís de facciosos.

Més enllà dels tolits, recollim una bona colla de so-
brenoms referits a l’aspecte físic natural. El més cèlebre, 
el brigadier Bartomeu Porredon, conegut com “el Ros 
d’Eroles” (malgrat que era nascut a les Anoves, llogaret 
també muntanyenc, però allunyat a tres dies de camí); 
de nou, recorrem a Lichnowsky per saber el perquè del 
malnom: “de cabells vermells, de cara bonassa i flegmàtica 
i més aviat semblava un cerveser bavarès que un cap de par-
tida espanyol”. També els cabells distingiren Jaume Ros-
set, “el Rosset de Belianes”, mort al foc de Guimerà du-
rant la primera carlinada, i “el Ros de Sanaüja”, de nom 
Miquel Serra.

A banda dels cabells, la cara marcada, a voltes per efec-
tes de malalties com la pigota i a voltes per accidents i fe-
rides, portà a sovintejar un altre àlies: com “el Gravat de 
Guissona” (en algunes fonts “el Gravat del Mancebo”) 
fou conegut en Salvador Prat, destacat cabdill dels Mati-
ners, mentre que Joan Castells, veterà de mil batalles, era 
anomenat “el Gravat d’Àger”, l’Antoni Bernat, guerriller 
baixsegarrenc de la primera i segona guerra, fou “el Gra-
vat de Vallbona”, així com un anònim, però constantment 
present al llarg de quaranta anys de batalletes, “Gravat de 
Guimerà”. Amb gran probabilitat, també les nafres dona-
ren malnom a Pau Suñer, de Vallferosa (Torà), dit “lo Su-
carrat”, a Domingo Massachs, fill de Maians (Castellfollit 
del Boix), conegut com “lo Nas-ratat”, i al “Coix d’Avià”, 
de nom Ramon Pujol, cap d’una partida on s’hi compta-
ven, ja posats, “el Garsa”, “el Soldat”, “el Frare” i “en Ma-
nuel Pistoles”, i que caigué mort en una emboscada l’any 
1854 a la Coma i la Pedra. L’extraordinària alçada, de prop 
de set peus (més de dos metres), popularitzà el brigadier 
Manuel Ibáñez com “el Llarg de Copons”, que tanmateix 
era fill de Vilagrasseta (Montoliu de Segarra), però gua-
nyà fama l’any 1840 amb l’assalt i incendi sobre aquella 
vila altsegarrenca.

Per altra banda, el color de pell generà dos sobrenoms 
avui políticament incorrectes: “el Negre d’Agramunt”, 
malnom del cabdill agramuntí que va enrondar l’Urgell i 
la Segarra durant la segona i tercera carlinada, i “el Moro 
de Xerta”, mig guerriller, mig saltamarges, afusellat al lloc 
de Timor (Ribera d’Ondara) després de fugir de les Terres 
de l’Ebre perseguit per les seves males arts. En aquest ca-
pítol, de resquitllada potser, mereix també record un car-
lí del Papiol, dit “el Mut”. Potser també un físic exòtic per 
l’època fos raó perquè el verduní Lluís Roca, afusellat des-
prés dels fets de Guimerà, fos conegut com “el Rússio”.

Per cloure aquest segon grup i situant-la per sobre de la 
resta, per noblesa i jerarquia, ressenyem la muller i com-
panya de fatigues de l’Infant Alfons, germà del preten-
dent Carles VII. Assolí fama entre el poble per la seva re-
siliència en la penosa travessa del Principat, encalçats i 
assetjats tothora per les tropes liberals, al llarg de la ter-
cera carlinada: la joveníssima princesa portuguesa na Ma-
ría de las Nieves de Braganza, la famosa “Donya Blanca”.

Un tercer apartat el podem englobar dins l’edat dels 
sobrenomenats. En primer lloc, per proximitat a Donya 
Blanca, citarem “l’Avi”, veterà explorador d’avantguarda 
del contingent carlí durant la marxa. També una de les po-
ques dones d’aquest recull, “la vella Andreua”, lideressa 
de la banda dels “Andreuets” i cervell d’una veritable es-
cola de bandolers formada a mitjans del segle XIX a Sant 
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Quintí de Mediona. A l’altre extrem de la línia de la vida, 
la joventut donà nom a “el Xic del Manso”, en Senén Ser-
ra, de Sanaüja, “el Muchacho”, sobrenom de Climent So-
brevias, fill del lloc del Cint (l’Espunyola) i cap de parti-
des de mossèn Benet, i “l’Hereu de Cal Pastoret”, en Jo-
sep Vila, joveníssim company dels Tristany durant la qui-
xotada de 1855 i caigut a tocar de la seva casa pairal, a 
Sant Serni de Llanera.

També els diminutius ens insinuen la joventut dels guer-
rillers o, sovint alhora, el parentiu amb progenitors tam-
bé combatents. Ja hem anomenat en Ramonillo, de Cas-
tellfollit de Riubregós, per la qual cosa podem començar 
per Joan Canals, dit “en Joanet d’Esplugues” (malgrat 
ser fill de Sant Just Desvern), i afegir-hi a qui va arribar a 
ser general, en Josep Borges, nat a Vernet (Artesa de Se-
gre) i mort a Tagliacozzo (Itàlia), però que va començar es-
sent conegut com “el Borgetes”, per ser fill d’Anton Bor-
ges, capturat també al foc de Guimerà i afusellat a Cervera. 
Des del Garraf, guerrejà el vilanoví Josep Pascual, coman-
dant de la tercera carlinada, dit el “Josepet de l’Artesà”, 
tot i que també, de manera més sinistre, “el Mort de dins”. 
Protagonista del final de les carlinades fou en “Ramonet 
de Vallfogona”, possiblement el darrer dels cabdills de 
la tercera: en Ramon Corbella, de Vallfogona de Riucorb, 
qui anys més tard (i vestit amb sotana) assoliria fama de 
lletraferit com “el Canonge Corbella”. Per cloure aquest 
apartat, dins l’escassíssim espai femení, destaca “la Bos-
queta”, filla de Cal Bosc d’Ardèvol i estretament (íntima-
ment, segons algunes fonts) vinculada a mossèn Benet.

En un quart capítol podem reunir els sobrenoms refe-
rits al lloc de naixement del personatge. A vegades, com 
hem vist en anteriors apartats (“el Ros d’Eroles”, “en Ra-
monet de Vallfogona”, “el Guerxo de Ratera”, etc.), for-
mant un compost. Entre aquests, destaquem “Jep dels 
Estanys”, tal i com fou popularment conegut el veterà Jo-
sep Busoms, de Vallcebre, guerriller a la guerra de Francès 
i la dels Malcontents. De Vallcebre com en Jep, fou Josep 
Grandia, dit “el Nai” pel nom de la seva casa pairal (Cal 
Nai, a la falda del Pedraforca), un dels caps del fracassat 
alçament carlí a Badalona l’octubre de l’any 1900. També 

“el Torres de Sanaüja”, el comandant Andreu Torres, un 
dels principals capitostos durant les tres carlinades, o el 
temible “Griset de Cabra”, com passà a la història en Jo-
an Forner, trabucaire de Cabra del Camp i protagonista 
de la trifulga matinera. Amb grans ínfules s’anomenà en 
Carles Xuriguera, “el Rei de Biosca”, malgrat que la seva 
carrera militar va ser molt breu, mort d’un precís tret del 
caça-carlins Jaume Mas al principi de la primera carlina-
da. D’altres, com “el Nai”, acolliren el nom de la seva casa 

natal: així Josep Gener, “el Trenca”, fill de Verdú, “el Piula”, 
de l’Aguda de Torà, i l’ardit company del general Tristany, 
caigut a Oliana: en Pere Puig, dit “el Coscó” per la pairalia 

―avui en ruïnes― del terme de Biosca. També podem 
incloure aquí en Miquel Caus, dit “el Pitosa”, nom popu-
lar de l’hostal que regentà al Santuari de Pinós i on hi en-
verinà les botes del vi que havien de beure els persegui-
dors de mossèn Benet.

Arribats a aquest punt, caldria obrir un calaix de sastre 
per reunir la resta d’exemples. Dins el món animal, tro-
bem el capità de reialistes i malcontents, l’osonenc Agus-
tí Saperes, conegut com “el Caragol”, i un dels homes de 
la temible partida del Griset de Cabra, en Pere Alegre, de 
sobrenom “el Gallina”. Més difícil de classificar són els so-
brenoms d’un altre dels homes del Griset, dit “el Sorts”, 
de nom Pere Sabater; el del sanaügenc Gaietà Fons, dit 

“el Bonoso”, el del longeu Joan Cavalleria, de Ripoll, dit 
“Ne”, el del segarrenc Joan Costa, dit “Corona”, o el de Jo-
sep Puig, de Castellar de N’Hug, que, potser en imitació 
al guerriller garrotxí que combaté els francesos, adoptà el 
sobrenom de “Boquica” en la tercera carlinada. Per tan-

La Creu del Marquès, a tocar del mas del Vent (Torà, 
Segarra). «Lo 6 de desembre de 1838 fou mort en aquest siti 
D. Franciscu de Riquer. La mullé y los fills li dedicant aquesta 
espresió de respecte a son amor y recort». (Fotografia de 
Jaume Moya)
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car el calaix, incloguem-hi “el Xixeta”, personatge anònim 
de la guerra dels Matiners, i el bioscà Salvador Ferrer, dit 

“el Moisès”, fet pres a la plaça major del seu poble a l’ini-
ci de la mateixa guerra.

Un sobrenom amb singularitat pròpia fou “el Trenca-
caps”, malnom adjudicat a Charles d’Espagnac, el sangui-
nari Comte d’Espanya, que sufocà a sang i foc la revolta 
dels Malcontents i que, anys més tard, seria el Capità Ge-
neral dels carlins catalans (fins que fou traït i mort pels 
seus propis homes); les seves maleses el feren mereixe-
dor també de l’apel·latiu “l’assassí de Catalunya”. També 
peculiar fou el que rebé en Francisco de Borja de Riquer, 
fill dels marquesos de Dávalos i veí de Cal Bassols de Cas-
tellfollit de Riubregós: “Don Panxo”, recordat encara a la 
creu cenotafi que erigí la seva vídua al lloc on fou assassi-
nat al final de la primera carlinada. També mereix fer me-
mòria “en Marsal”, sobrenom possiblement emanat de 
l’escurçament del seu nom: Marcel·lí Gonfaus, coronel de 
llancers, natural de Prats de Lluçanès.

Per cloure, farem també referència a sobrenoms col-
lectius. Alguns de poca extensió, com el dels anomenats 

”els Mansos”, pare i fill de Sanaüja, executats a la porta de 
casa quan havien tornat al poble per recaptar les contri-
bucions de guerra. També “els Andreuets”, banda de mal-
factors penedesencs, formada aprofitant les bel·licositats 
de la guerra dels Matiners i cèlebres per usar la tortura de 

“la cadira sense cul”, per escalfar (i encendre, si s’esque-

ia) la memòria als qui oblidaven on tenien amagades les 
riqueses. Altres més amplis, com el de “els Nebots”, que 
inclogué els quatre fills del patriarca de Cal Tristany d’Ar-
dèvol, en Joan Tristany, baró d’Altet, i que s’establí en re-
ferència al seu celebèrrim oncle, mossèn Benet, Canonge 
General: en Rafael (l’insubornable i irreductible Coman-
dant General), en Joan Francesc, en Ramon i n’Antoni. I 
d’altres molt més extensos, que ja hem referit: el primer, 
que dona nom a tots els rebels en l’alçament absolutista 
de 1827, “els Malcontents”, dits així perquè, malgrat vèn-
cer en la guerra dels reialistes, no es consideraren prou 
reconeguts des de la cort del monarca Ferran VII restau-
rat en l’absolutisme, i els de la segona guerra carlista, “els 
Matiners”, anomenats pel costum d’escometre els atacs 
abans de les primeres llums de l’albada o, segons els més 
crítics, per haver-se alçat en armes abans que es pogu-
és garantir un resultat reeixit. Per concloure, també val 
la pena assenyalar que els combatents carlins, especial-
ment en les èpoques més dures de carestia i fam, tam-
bé foren menystinguts pel seu deplorable aspecte amb 
el malnom de “parracs”.

Ben segur que, ni de lluny, en aquest recull hi són tots els 
que foren, però cert és que s’hi pot trobar un bon mostra-
ri dels noms, malnoms i sobrenoms amb què van guerre-
jar molts homes, i poques dones, tractant d’aturar la dis-
solució d’un vell món que se’ls escolava dins del cistell, li-
quat amb sang i pólvora.

De Farrera a les terres d’Isavarre,
passant pel Roc d’en Pàrrec i Juverri,
de Garrabea a les canals d’en Ferri,
de Baiarri al solà de Ginestarre...
del Roc del Farrastal a Bonestarre,
del riu d’Àrreu als rics salins de Gerri,
de les Bordes de Burg fins ran d’Esterri,
de Sorpe o Surp al ronc Barranc d’Unarre...
roda que roda de l’Orri a Lladorre,
d’Estanyardo i Sarredo fins a Surri,
d’Arrós a Salibarri i a Llavorre...
de Berrós i Cardedo fins a Asnurri,
de Romadriu i Renadiu a Sorre,
serren les serres de Sarroca i Llurri.
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Mostra gràfica dels col·loquis de la SdO

Fotografia de grup a l’Ajuntament de l’Alguer

Emili Casanova i Luca Scala (delegat d’Òmnium 
Cultural a l’Alguer) 

Participació al Col·loqui  
de l’Alguer

Amb aquest títol encetàvem a Noms 14 una secció de la 
revista. Preteníem mostrar alguna imatge de cadascun 
dels col·loquis que des de 1973 hem celebrat per viles i 
ciutats del nostre domini lingüístic. No va ser possible 
que hi aparegueren tots. Ara, amb la vostra col·laboració, 

poc a poc i en els propers números, afegirem aquells 
col·loquis dels quals encara no teníem fotografies. 
Escorcolleu, doncs, per calaixos, àlbums, carpetes 
i arxius! Ens podeu trametre les vostres troballes a 
info@onomastica.cat

Vicent Garcia Perales ens ha enviat unes fotografies del Col·loqui de l’Alguer de 2008

info@onomastica.cat
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Amb el suport de

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 coŀ aboradors. 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 coŀ aboracions i propostes a revista@onomastica.cat. 
Qualsevol contribució serà benvinguda.

Fotografia: Montsià des de Sòl de Riu, entre 
Alcanar i Vinaròs, de Jesús Bernat

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.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
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