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Ventura Castellvell: quan 
l’agraïment cal que es faci 
públic
Equip de redacció de Noms

Per una vegada parlarem de nosal-
tres mateixos: el lector detallista es 
deu haver adonat, o s’adonarà, que 
en aquest número canvia la compo-
sició de l’equip de redacció de la re-
vista Noms. És cert que hi havia ha-
gut altres canvis –tant baixes com in-
corporacions– al llarg dels quinze nú-
meros anteriors, però ara la cosa és 
prou més cridanera, ja que d’una ta-
cada desapareixen els dos membres 
de l’equip que n’havien exercit con-
juntament les tasques de coordina-
ció (haureu notat, també, que Noms 
no té pròpiament director): Ventura 
Castellvell i Albert Turull. En el cas 
d’aquest darrer es tracta d’un impe-
ratiu circumstancial, com a conse-
qüència de l’assumpció d’un càrrec 
directiu en l’organigrama territorial 
del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, una tasca en 
la qual li desitgem molta sort i que 
enfili encerts i compromís. Esperem 
que en un futur es pugui reincorpo-
rar plenament a l’equip de la nostra 
revista, que ell va contribuir a crear 
ara fa set anys.

El cas de Ventura Castellvell, però, 
és diferent, i volem centrar-hi l’aten-
ció. La baixa és voluntària, tot just 
motivada per l’assoliment d’una fi-
ta tan respectable com els 70 anys 

d’edat, i la decisió ens havia estat 
anunciada internament amb una 
notable antelació, la qual cosa tam-
bé cal agrair-li. Però el que per da-
munt de tot cal agrair a Ventura Cas-
tellvell, i no només des de l’equip de 
Noms sinó sens dubte des del conjunt 
de la Societat d’Onomàstica i de to-
ta la comunitat científica relacionada 
amb aquesta i altres disciplines, és el 
seu compromís, la seva perseveran-
ça, la seva disponibilitat, sempre des 
de la discreció, sense mai voler cap 
paper protagonista, i ni tan sols cap 
dels càrrecs que en més d’una ocasió 
hom li ha ofert en les successives jun-
tes de la Societat de què ha format 
part. Sempre des d’un segon pla, bé 
podem dir que Ventura Castellvell ha 
estat per a Noms –i és encara per a la 
SdO, i per molts anys– un actiu im-
prescindible, un col·laborador cons-
tant i incansable, sense mai defallir 
ni en els grans projectes ni en les pe-
tites tasques del dia a dia, sovint des- 
agraïdes i gairebé sempre invisibles. 
No és gens exagerat d’afirmar que 
Ventura Castellvell és una d’aquelles 
peces clau, insubstituïbles, sense les 
quals un engranatge no acaba de fun-
cionar bé. Moltes gràcies, doncs, Ven-
tura, per la teva contribució decisiva 
a Noms, i pel teu tarannà sempre po-

sitiu i bonhomiós; sabem que et se-
guirem tenint ben a la vora, dispo-
sat a col·laborar en allò que estigui 
al teu abast.

A partir d’ara assumeixen les tas-
ques de coordinació de la revista 
uns altres dos membres de l’equip: 
Jesús Bernat, que no pas per casua-
litat hi és des del primer dia al cos-
tat dels fins ara coordinadors, i As-
sumpció Rehues, que, incorporada 
més recentment, ja havia anat assu-
mint unes funcions que, de fet, són 
realment de coordinació. Al seu cos-
tat ens omplen de joia tant la incor-
poració de Sílvia Veà, vocal de la jun-
ta de l’entitat, com la reincorpora-
ció de Santi Arbós, qui ja havia for-
mat part de la composició inicial de 
l’equip. Tots plegats, i amb l’ajut im-
prescindible de tots els membres de 
la Societat d’Onomàstica, confiem 
seguir elaborant un producte –una 
revista de divulgació– que, dins de la 
seva inherent modèstia, estem con-
vençuts que acompleix –tan bé com 
en som capaços, sempre amb volun-
tat de servei– una funció informati-
va i de difusió en el marc de la nos-
tra disciplina.
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Notícies
D’ací; onomàstica catalana

Silla acorda donar el nom d’un 
carrer al cronista Josep Antich
> https://www.levante-emv.com/
horta/2021/10/27/silla-aprueba-dar-
nombre-calle-58842612.html

Recuperem l’oficialitat de 
Cabassers
> https://www.cabassers.org/faqs/

Per la retirada dels noms 
d’esclavistes dels carrers de 
Sabadell
> https://www.diaridesabadell.
com/2021/10/22/sabadell-per-la-
republica-insisteix-a-retirar-noms-
desclavistes-dels-carrers/

Canvi en els noms dels carrers 
d’Olesa per la Llei de la memòria 
històrica
> https://www.olesademontserrat.
cat/pl19/ajuntament-seu-electronica/
comunicacio/noticies-municipals/
id9184/olesa-canviara-nom-carrers-
compliment-llei-memoria-historica.htm

Castelló de la Plana impugna el nou 
topònim de l’antiga Vilanova de 
Castelló
> https://www.levante-emv.com/
ribera/2020/09/09/castello-plana-apela-
capitalidad-impugna-11115996.html

“València té un carrer Joan Fuster i 
tu no ho saps”
> https://www.eltemps.cat/
opinio/15138/valencia-te-un-carrer-joan-
fuster-i-tu-no-ho-saps

Vox vol eliminar el nom de Lluís 
Companys dels carrers i edificis 
públics

> https://www.racocatala.cat/
noticia/53650/vox-vol-eliminar-nom-lluis-
companys-dels-carrers-edificis-publics

Carrers per fi amb noms al barri de 
Germans Sàbat de Girona
> https://www.elpuntavui.cat/societat/
article/6-urbanisme/2043979-carrers-
per-fi-amb-noms-al-barri-de-germans-
sabat.html

Polèmica amb els cartells en català 
de Perpinyà
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
cartells-catala-perpinya-ciutat/

> https://www.radioarrels.cat/
noticia/2033/reapareixen-els-panells-
de-perpinya-i-la-catalane-a-les-entrades-
principals

Polèmica amb els noms dels 
carrers franquistes de Castelló
> https://www.elperiodicomediterraneo.
com/castello/2021/09/25/
polemica-lista-calles-franquistas-
castello-57663900.html

L’opció la Ràpita guanya, però no 
pot desplaçar Sant Carles de la 
Ràpita
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
sant-carles-rapita-vota-si-canvia-nom-
per-rapita/

Homenatge a Emili Casanova en el 
seu 65 aniversari
> https://www.imatgies.com/2021/10/
homenatge-a-emili-casanova-en-el-seu-
65e-aniversari-video-i-llibre/

> https://www.ub.edu/ubtv/video/
presentacio-llibre-de-j-e-gargallo

El govern espanyol escriu el nom 
de Vila-real de tres maneres 
diferents i incorrectes en un sol full

> https://www.nosaltreslaveu.cat/
noticia/49272/govern-espanyol-escriu-
nom-de-vila-real-de-tres-maneres-
incorrectes-en-un-sol-full

Plantegen l’exemple de la 
toponímia de l’horta de València 
per a ensenyar Ciències Socials en 
Magisteri
> https://www.uv.es/uvweb/uv-
noticias/ca/noticies/plantegen-
exemple-toponimia-horta-
valencia-ensenyar-ciencies-socials-
magisteri-1285973304159/Novetat.ht
ml?id=1286217924409&plantilla=UV_
Noticies/Page/TPGDetaillNews

Un Gibraltar als peus  
del Canigó
> http://gibaltar.cat/index.
php/2021/10/01/un-gibraltar-als-peus-
del-canigo/

Recuperació dels motarrots de l’Alt 
Urgell
> https://view.genial.
ly/61547392dc9d800dfeae9296/
interactive-content-motarrots

> https://www.segre.com/noticies/
cultura/2021/10/01/recuperen_
els_gentilicis_124_pobles_l_alt_
urgell_147980_1112.html

Nomenclàtor geogràfic de les Illes 
Balears
> https://www.onomastica.cat/
nomenclator-geografic-de-les-illes/

Exposició sobre  la toponímia de 
Cabanes (Plana Alta) en la Jornada 
d’Onomàstica de l’AVL a Castelló
> https://www.elperiodic.com/
cabanes/toponimia-cabanes-expone-
jornada-onomastica_772242
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Notícies

Natzaret, un “llatzeret” per 
als mariners dels vaixells en 
quarantena.
> https://actualitatvalenciana.com/
passejantvalencia/natzaret-un-llatzeret-
per-als-mariners-de-vaixells-en-
quarentena/

Creació d’un corpus actualitzat de 
la toponímia de Felanitx
> https://www.ultimahora.es/noticias/
part-forana/2021/09/19/1301875/
felanitx-preserva-toponimia-antano.html

Cas Champagne contra 
Champanillo: el TJUE obre la porta 
a treure el nom dels bars catalans
> https://www.ccma.cat/324/el-
champany-frances-contra-champanillo-
guerra-judicial-a-europa-per-uns-bars-
catalans/noticia/3117167/

Canvi de nom del carrer dels Reis 
Catòlics de Barcelona
> https://www.elnacional.cat/
ca/barcelona/reis-catolics-tenen-
data-caducitat-nomenclator-
barceloni_642623_102.html

Mort de l’escriptora i onomasta 
nord-catalana Renada-Laura 
Portet
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
sha-mort-lescriptora-renada-laura-
portet-una-de-les-veus-literaries-mes-
importants-de-catalunya-nord/

> https://www.onomastica.cat/
homenatge-a-renada-laura/

El camp de futbol d’Argelers 
batejat amb el nom d’Eric Cantona 
en homenatge als refugiats 
republicans del 1939
> https://www.llibertat.cat/2021/09/el-
camp-de-futbol-d-argelers-batejat-amb-
el-nom-d-eric-cantona-en-homenatge-
als-refugiats-republican-51100?

Recuperació del nom històric de les 
cases del Bruc
> https://www.bruc.cat/ajuntament/
plans-campanyes-i-programes/noms-
historics-de-les-cases-del-bruc/

Mapa cartogràfic interactiu per a 
mòbils del terme de Borriol (Plana 
Alta)
> https://www.elperiodicomediterraneo.
com/comarcas/2021/08/30/mapa-
cartografico-termino-municipal-
borriol-56674496.html

Mapa toponímic de Nonasp 
(Matarranya)
> https://www.lacomarca.net/nonaspe-
ya-cuenta-mapa-toponimico-patrimonio/

El carrer Alfons xii de Manresa 
es converteix en el passeig de la 
República
> https://www.regio7.cat/
manresa/2021/08/17/carrer-alfons-xii-
convertira-passeig-56286825.html

Palma mantindrà els carrers 
dels almiralls Cervera, Churruca 
i Gravina perquè ja no són 
franquistes
> https://www.arabalears.cat/societat/
carrers-dels-almiralls-cervera-churruca-
gravina-palma-s-eliminaran-cens-
simbologia-franquista_1_4089864.html

Toponímia catalana i menorquina a 
Gibraltar
> http://gibaltar.cat/index.
php/2021/06/17/la-toponimia-catalana-i-
menorquina-a-gibraltar/

La Policia espanyola incompleix 
una resolució del govern espanyol i 
expedeix els documents d’identitat 
amb ‘Palma de Mallorca’
> https://www.dbalears.cat/balears/
ciutat/2021/07/31/354793/policia-
espanyola-incompleix-resolucio-
del-govern-espanyol-expedeix-els-

documents-identitat-amb-palma-
mallorca.html

Els noms dels carrers de Lleida
> https://www.ondacero.es/emisoras/
catalunya/lleida/audios-podcast/ciutat-
lleida-210721_2021072160f8124570facd0
001008d2c.html

Els pròxims 30 noms de carrers de 
Reus tindran nom de dona
> https://www.diaridetarragona.
com/reus/Las-proximas-30-nuevas-
calles-en-Reus-tendran-nombre-de-
mujer-20210718-0002.html

Els noms de nen i nena més posats 
a Lleida
> https://www.segre.com/noticies/
guia/2021/07/19/aquests_son_els_
noms_nen_nena_mes_posats_
lleida_141250_1111.html

Sis carrers i places de València 
canvien de nom
> https://7televalencia.com/seis-calles-
plazas-valencia-nombre/

La Càtedra Johan Ferrández 
d’Heredia promou estudis sobre 
les llengües d’Aragó a Fraga, 
Sallent, Bielsa o la Baixa Ribagorça
> https://www.diariodelaltoaragon.es/
noticias/cultura/2021/06/18/la-catedra-
johan-ferrandez-d-heredia-promueve-
estudios-sobre-las-lenguas-de-aragon-en-
fraga-sallent-bielsa-o-la-baja-ribagorza-
1500593-daa.html

Defunció de Juli Moll i Gómez 
de la Tía (1947-2021), filòleg 
i toponomista de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya
> https://www.icgc.cat/L-ICGC/
Actualitat/Noticia-463-Juli-Moll-i-
Gomez-de-la-Tia-1947-2021-.-Filoleg-i-
toponomista-de-l-Institut-Cartografic-de-
Catalunya
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Notícies

Presentació del llibre Recull 
Onomàstic de l’Ametlla del Vallès
> https://www.onomastica.cat/
presentacio-del-llibre-recull-onomastic-
de-lametlla-dels-valles/

Canvi en el nom del Bloc 
Nacionalista Valencià
> https://www.nosaltreslaveu.
cat/entrevista/46385/crec-en-un-
sobiranisme-ampli-perque-cal-donar-
solucions-a-tots-els-problemes-que-te-
la-gen

«L’urbanisme salvatge que també 
devora la llengua»
> https://www.eltemps.cat/
article/15367/lurbanisme-salvatge-que-
tambe-devora-la-llengua

Personalitats pels carrers de 
Catalunya
> https://www.elpuntavui.cat/societat/
article/5-societat/2051876-pau-casals-
un-llegat-que-s-esten-tambe-als-carrers.
html

El comú d’Ordino recull a la seva 
pàgina web els tres volums amb els 
topònims de la parròquia
> https://www.altaveu.com/actualitat/
parroquies/comu-ordino-recull-seva-
pagina-web-tres-volums-toponims-
parroquia_33709_102.html

De la vora; onomàstica 
occitana i peninsular

«Hay pueblos cuyo nombre 
cambiado al euskera es un bodrio 
descomunal»
> https://www.scoop.it/topic/e-ono
mastica/p/4127976266/2021/11/04/
hay-pueblos-cuyo-nombre-cambiado-al-
euskera-es-un-bodrio-descomunal

Arqueotoponimia: Vella Morta
> http://arqueotoponimia.blogspot.
com/2021/10/vella-morta.html

A onomástica e o Camiño de 
Santiago
> https://aulasgalegas.org/a-
onomastica-e-o-camino-de-santiago-no-
ceip-agro-do-muino-ames/

Iniciativa per tal que Numancia de 
la Sagra recuperi el nom d’Azaña 
de la Sagra
> https://www.eldigitaldealbacete.
com/2021/10/19/unidas-podemos-
quiere-que-este-pueblo-de-castilla-la-
mancha-recupere-su-nombre-original-
cambiado-en-1936-por-las-tropas-
franquistas/

Votació per escollir el nou nom 
d’un barri de Gasteiz
> https://www.naiz.eus/eu/info/
noticia/20211019/abierta-una-votacion-
para-elegir-el-nombre-del-nuevo-barrio-
erigido-al-sur-de-gasteiz

Topònims al voltant del volcà 
canari de la Palma
> https://www.elperiodico.com/es/
sociedad/20211018/toponimos-brotan-
lava-volcan-palma-12285626

> https://www.eldiario.es/
canariasahora/lapalmaahora/opinion/
volcan-nombre_129_8346733.html

Noms de dones per als primer 
carrers del barri Ofimático de la 
Corunya
> https://www.coruna.gal/web/gl/
detalle/o-goberno-local-outorga-os-
nomes-as-tres-primeiras-ruas-do-
ofimatico-que-lembran-a-mulleres/suces
o/1453683174610?argIdioma=gl

«El decretu de la toponimia oficial 
de Salas rexistra la forma billingüe 
pa la parroquia de Corniana»
> https://asturies.com/noticies/el-
decretu-de-la-toponimia-oficial-de-
salas-rexistra-la-forma-billingue-pa-la-
parroquia-de

Retolació toponímica en mirandes i 
portuguès a Miranda do Douro
> https://rr.sapo.pt/2021/05/25/vida/
miranda-do-douro-coloca-1415-placas-
toponimicas-em-mirandes-e-portugues/
noticia/239940/

Concurs de fotografia i toponímia 
de l’associació Furmientu
> https://furmientu.com/actualida/
i-concurso-de-fotografa-paisaje-y-
toponimia-2021

Tensió amb la Guàrdia Civil en un 
acte en defensa dels topònims 
gallecs
> https://www.elnacional.cat/ca/
politica/tensio-guardia-civil-acte-
defensa-toponims-gallecs_651614_102.
html

«A Xunta e a RAG impulsan a 
nova edición de “Toponimízate”, a 
campaña que divulga o valor da 
toponimia polos concellos galegos»
> https://www.xunta.gal/notas-
de-prensa/-/nova/62243/xunta-rag-
impulsan-nueva-edicion-toponimizate-
campana-que-divulga-valor-
toponimia?langId=gl_ES

Recull de la toponímia de 
Moralzarzal (Madrid)
> https://aquienlasierra.es/moralzarzal/
proyecto-toponimia/91737/

Aprovació oficial de la toponímia 
de Salas (Astúries)
> https://asturies.com/noticies/salas-
conceyu-numberu-70-naprobar-la-so-
toponimia-tradicional

«Las excusas de Almeida para 
recuperar los nombres franquistas 
en el callejero de Madrid»
> https://www.publico.es/politica/
excusas-almeida-recuperar-nombres-
franquistas-callejero-madrid.html
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Millan Astray torna als carrers
> https://www.elnacional.cat/ca/
politica/ratllen-plaques-carrer-millan-
astray-madrid_640370_102.html

> https://www.elnacional.cat/ca/
opinio/emilia-olive-millan-astray-torna-
carrer_639983_102.html

Canvi de carrers amb 
denominacions franquistes a 
Guadalajara
> https://www.eldiario.es/castilla-
la-mancha/guadalajara-cambiara-
proximo-martes-nombres-seis-calles-
denominacion-franquista_1_8199784.
html

Aprovada la toponímia oficial de 
Castropol (Astúries)
> https://www.lavozdeasturias.
es/noticia/asturias/2021/07/04/
aprobada-toponimia-oficial-castrop
ol/00031625395844331846321.htm

El govern espanyol es nega 
a canviar el nom de la unitat 
Comandant Franco de la Legió 
espanyola
> https://www.vilaweb.cat/noticies/el-
govern-espanyol-es-nega-a-canviar-el-
nom-de-la-unitat-comandant-franco-de-
la-legio-espanyola/

El govern espanyol aprova la llei 
trans, que ha de permetre de 
canviar el nom i el sexe al DNI 
només demanant-ho
> https://www.vilaweb.cat/noticies/llei-
trans-aprovada-govern-espanyol-canvi-
nom-sexe-dni/

Presentació del portal Los 
Guanchismos. Diccionario de 
Toponimia de Canarias
> https://www.youtube.com/
watch?v=0ad9rNZs4ok

ésAdir: Topònims occitans
> https://esadir.cat/Toponims/
Toponims_del_mon/Toponims_occitans

Projecte ADOPIA d’un atles digital 
onomàstic de la península Ibèrica 
antiga
> http://adopia.huma-num.fr/es/home

Continua la polèmica entre 
Ribadeo i ria del Eo
> https://www.elprogreso.es/gl/
articulo/a-marina/ribadeo-pide-
xunta-diputacion-que-unan-defender-
toponimo-ria/202111051237071537825.
html

> https://www.elcomercio.es/asturias/
occidente/toponimo-justo-inclusivo-
20211106001015-ntvo.html

De més lluny; onomàstica del 
món

El Partit Maori comença una 
campanya per a canviar el nom de 
Nova Zelanda
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
partit-maori-canviar-nova-zelanda/

Creació d’una càtedra UNESCO de 
toponímia inclusiva
> https://www.unige.ch/
communication/communiques/2021/
une-nouvelle-chaire-unesco-en-
toponymie-inclusive/

Adéu a Nigèria?
> https://electomania.es/uar5j21/

Com es diran les borrasques de 
gran impacte que ens afectaran 
aquesta temporada?
> https://beteve.cat/medi-ambient/
nom-borrasques-gran-impacte-
temporada-2021-2022/

L’OMS simplifica els noms de les 
variants del coronavirus per evitar 
estigmes

> https://www.ccma.cat/324/loms-
simplifica-els-noms-de-les-variants-
del-coronavirus-per-evitar-estigmes/
noticia/3102085/

Congressos, jornades i 
conferències

Jornada d’Onomàstica, Tortosa 
2021
> https://www.onomastica.cat/
jornada-onomastica-tortosa-2021/

Conferència «Els nostres cognoms» 
(Guissona, 11-11-2021)
> http://www.guissona.cat/agenda/
conferencia-els-nostres-cognoms

Conferència «El paisaxe 
toponímicu relixiosu: una 
interpretación cultual y cultural nel 
tiempu» (Oviedo, 14-10-2021) 
> http://www.asturiesculturaenrede.
es/as/programacion/1626/asturias-el-
asturiano-y-el-hecho-religioso.html

IV Encontre d’Onomàstica a 
Euskadi, etnografia i toponímia 
(Amurrio, 6-11-2021)
> https://onomastika.org/2021/10/24/
onomastika-topaketa-itzulian-dator/

I Cicle de Conferències 
d’Onomàstica: Antroponímia i 
Toponímia

Conferència 5 «Inventaris 
onomàstics als Països Catalans. 
Estat de la qüestió» (Pere 
Navarro Gómez, 23-06-2021).

Conferència 6 «Les 
problemàtiques patronímiques 
a la Catalunya del Nord i la 
francesització dels cognoms 
(segles XV-XXI)» (Joan Peytaví 
Deixona, 22-09-2021).
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Conferència 7 «L’onomàstica 
de la Torre de l’Espanyol, 
l’inventari» (Sílvia Veà Vila, 
6-10-2021).

> https://slg.uib.cat/gabinets/go/I-
Cicle-de-Conferencies-dOnomastica-
Antroponimia-i-Toponimia/

III Jornadas Antroponomásticas. 
Encuentro de Onomástica en 
Queretero
> https://hispanismo.cervantes.es/
convocatorias-y-empleo/iii-jornadas-
antroponomasticas

Curs de toponímia per a docents 
de secundària (Sueca, 6/16-07-
2021)
> https://www.avl.gva.es/
documents/78260/222240/Programa
+curs+de+toponimia/1c4bca62-8690-
4c6d-ba2e-ad3eda892a13

II SIPAT 2021 - II Simpósio 
Internacional Pan-Americano de 
Toponimia (17/19-11-2021)
> https://www.even3.com.br/
sipat2021/

Blogs onomàstics

Imatgies
> https://www.imatgies.
com/2021/06/entre-benafeli-i-ben-afeli-
bandera-azul-blue-flag-i-la-blava/

> https://www.imatgies.
com/2021/06/vallibona-sant-domingo-
i-sant-domenec/

> https://www.imatgies.com/2021/07/
laufacada-vora-lilla-de-buda/

> https://www.imatgies.
com/2021/09/la-toponimia-urbana-un-
dictat-de-la-cultura/

> https://www.imatgies.com/2021/10/
camins-del-catala-ruta-linguistes-pel-
carrer/

> https://www.imatgies.com/2021/10/
homenatge-a-emili-casanova-en-el-seu-
65e-aniversari-video-i-llibre/

Toponímia de Vilafranca
> http://toponimiavilafranca.blogspot.
com/

Toponímia de Mallorca
> https://www.toponimiamallorca.net/

Altres notícies d’onomàstica

Onomàstica de l’àrea 
catalanoparlant
> https://www.scoop.it/topic/e-
onomastica?q=catala

> https://www.onomastica.cat/

Onomàstica general
> https://www.scoop.it/topic/e-
onomastica

Publicacions

Aparició del llibre Llión en ruta
> https://www.ileon.com/
cultura/123075/13-rutas-por-llion-que-
podrian-ser-130-para-defender-que-
el-lenguaje-es-identidad-y-cultura-no-
arma-arrojadiza

«Els topònims de la costa de 
Campos». L’Ajuntament edita 
una ampliació de l’obra de Cosme 
Aguiló en el 30è aniversari de la 
primera edició
> https://diaricampos.com/els-
toponims-de-la-costa-de-campos-

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!

https://slg.uib.cat/gabinets/go/I-Cicle-de-Conferencies-dOnomastica-Antroponimia-i-Toponimia/
https://slg.uib.cat/gabinets/go/I-Cicle-de-Conferencies-dOnomastica-Antroponimia-i-Toponimia/
https://slg.uib.cat/gabinets/go/I-Cicle-de-Conferencies-dOnomastica-Antroponimia-i-Toponimia/
https://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/iii-jornadas-antroponomasticas
https://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/iii-jornadas-antroponomasticas
https://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/iii-jornadas-antroponomasticas
https://www.avl.gva.es/documents/78260/222240/Programa+curs+de+toponimia/1c4bca62-8690-4c6d-ba2e-ad3eda892a13
https://www.avl.gva.es/documents/78260/222240/Programa+curs+de+toponimia/1c4bca62-8690-4c6d-ba2e-ad3eda892a13
https://www.avl.gva.es/documents/78260/222240/Programa+curs+de+toponimia/1c4bca62-8690-4c6d-ba2e-ad3eda892a13
https://www.avl.gva.es/documents/78260/222240/Programa+curs+de+toponimia/1c4bca62-8690-4c6d-ba2e-ad3eda892a13
https://www.even3.com.br/sipat2021/
https://www.even3.com.br/sipat2021/
https://www.imatgies.com/2021/06/entre-benafeli-i-ben-afeli-bandera-azul-blue-flag-i-la-blava/
https://www.imatgies.com/2021/06/entre-benafeli-i-ben-afeli-bandera-azul-blue-flag-i-la-blava/
https://www.imatgies.com/2021/06/entre-benafeli-i-ben-afeli-bandera-azul-blue-flag-i-la-blava/
https://www.imatgies.com/2021/06/vallibona-sant-domingo-i-sant-domenec/
https://www.imatgies.com/2021/06/vallibona-sant-domingo-i-sant-domenec/
https://www.imatgies.com/2021/06/vallibona-sant-domingo-i-sant-domenec/
https://www.imatgies.com/2021/07/laufacada-vora-lilla-de-buda/
https://www.imatgies.com/2021/07/laufacada-vora-lilla-de-buda/
https://www.imatgies.com/2021/09/la-toponimia-urbana-un-dictat-de-la-cultura/
https://www.imatgies.com/2021/09/la-toponimia-urbana-un-dictat-de-la-cultura/
https://www.imatgies.com/2021/09/la-toponimia-urbana-un-dictat-de-la-cultura/
https://www.imatgies.com/2021/10/camins-del-catala-ruta-linguistes-pel-carrer/
https://www.imatgies.com/2021/10/camins-del-catala-ruta-linguistes-pel-carrer/
https://www.imatgies.com/2021/10/camins-del-catala-ruta-linguistes-pel-carrer/
https://www.imatgies.com/2021/10/homenatge-a-emili-casanova-en-el-seu-65e-aniversari-video-i-llibre/
https://www.imatgies.com/2021/10/homenatge-a-emili-casanova-en-el-seu-65e-aniversari-video-i-llibre/
https://www.imatgies.com/2021/10/homenatge-a-emili-casanova-en-el-seu-65e-aniversari-video-i-llibre/
http://toponimiavilafranca.blogspot.com/
http://toponimiavilafranca.blogspot.com/
https://www.toponimiamallorca.net/
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica?q=catala
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica?q=catala
https://www.onomastica.cat/
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica
https://www.ileon.com/cultura/123075/13-rutas-por-llion-que-podrian-ser-130-para-defender-que-el-lenguaje-es-identidad-y-cultura-no-arma-arrojadiza
https://www.ileon.com/cultura/123075/13-rutas-por-llion-que-podrian-ser-130-para-defender-que-el-lenguaje-es-identidad-y-cultura-no-arma-arrojadiza
https://www.ileon.com/cultura/123075/13-rutas-por-llion-que-podrian-ser-130-para-defender-que-el-lenguaje-es-identidad-y-cultura-no-arma-arrojadiza
https://www.ileon.com/cultura/123075/13-rutas-por-llion-que-podrian-ser-130-para-defender-que-el-lenguaje-es-identidad-y-cultura-no-arma-arrojadiza
https://www.ileon.com/cultura/123075/13-rutas-por-llion-que-podrian-ser-130-para-defender-que-el-lenguaje-es-identidad-y-cultura-no-arma-arrojadiza
https://diaricampos.com/els-toponims-de-la-costa-de-campos-lajuntament-edita-una-ampliacio-de-lobra-de-cosme-aguilo-en-el-30e-aniversari-de-la-primera-edicio/
https://diaricampos.com/els-toponims-de-la-costa-de-campos-lajuntament-edita-una-ampliacio-de-lobra-de-cosme-aguilo-en-el-30e-aniversari-de-la-primera-edicio/
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Notícies

lajuntament-edita-una-ampliacio-
de-lobra-de-cosme-aguilo-en-el-30e-
aniversari-de-la-primera-edicio/

Presentació del llibre de Ramon 
Amigó Onomàstica de Castellvell del 
Camp i d’Almoster
> https://www.onomastica.cat/
presentacio-del-llibre-de-ramon-amigo-
onomastica-de-castellvell-del-camp-i-
dalmoster/

Publicació del llibre The Economy 
in Names. Values, Branding and 

Globalization sobre els aspectes 
econòmics ocults o evidents en 
diferents tipus de noms
> https://icosweb.net/
blog/2021/09/13/proceedings-of-
names-in-the-economy-6-international-
conference/

Publicats els dos volums de 
Toponímia popular de Silla
> https://www.onomastica.cat/
toponimia-popular-de-silla-llibre-de-
josep-antich/

Es pot consultar en línia l’obra Os 
nomes dos concellos da provincia da 
Coruña de Gonzalo Navaza
> http://publicacions.academia.gal/
index.php/rag/catalog/book/377

Els dos toms del Dictionnaire 
topographique des Alpes-Maritimes 
en línia
> https://www.sfo-onomastique.fr/
news.php?lng=fr&pg=470

Presentació d’originals a Noms
Ressenyes

Són comentaris analítics i crítics 
de publicacions sobre onomàsti-
ca, preferentment de monografies 
o de volums col·lectius, sense des-
cartar ressenyes d’articles en el 
cas que siguin particularment re-
llevants. L’extensió ha de ser entre 
4.000 i 8.000 caràcters (amb espais 
inclosos), i ha de tenir sempre en 
compte el nivell de divulgació que 
és propi de Noms. Han d’anar signa-
des, incorporant sempre, a l’encap-
çalament, la referència bibliogràfi-
ca completa de l’obra ressenyada: 
autor(s) o curador(s), títol (i sub-
títol, si en té), lloc d’edició, edito-
rial, any d’edició i nombre de pàgi-
nes (poden constar-hi també, si és 
el cas, el traduc-tor o altres respon-
sables de l’edició, la col·ecció o sè-
rie amb el seu número, etc.), tot se-
guint aquest model bàsic:
Ramon Solsona, Marques que 

marquen. La curiosa història 
de les marques més conegudes. 
Barcelona: Pòrtic, 2015, 286 p.

Articles

Els articles que es presentin per a 
Noms han de ser originals, escrits 
en català (prèviament corregits, si 
cal), amb el to i el nivell de divulga-
ció propis d’aquesta revista, i han 
d’estar clarament relacionats amb 
l’onomàstica. L’equip de redacció es 
reserva la potestat de remetre els 
originals de caire més acadèmic a 
l’altra publicació periòdica de la So-
cietat d’Onomàstica, l’anuari Ono-
màstica, on haurien de ser avaluats 
d’acord amb els seus procediments. 
Es poden realitzar també propostes 
prèvies d’articles escrivint directa-
ment a la redacció de la revista, si 
bé això no implica cap compromís 
per part d’aquesta.

Els articles destinats a Noms que 
tractin sobre qüestions especialit-
zades, com ara l’etimologia, enca-
ra que sigui en un nivell de divulga-
ció, seran avaluats de manera anò-
nima per experts externs a la redac-
ció de la revista, per tal de garantir 
la seva adequació i un mínim rigor 

metodològic. Els resultats d’aques-
tes avaluacions poden dur a refusar 
un original o a haver-ne de modifi-
car aspec-tes concrets.

L’extensió dels articles no pot su-
perar els 24.000 caràcters, amb es-
pais inclosos (entre text, notes i bi-
bliografia). En el cas de voler pre-
sentar originals més extensos (a 
causa d’annexos o similars), cal po-
sar-se en contacte amb la redacció.

Tant els articles acabats com les 
propostes s’han d’en-viar a l’adre-
ça electrònica revista@onomasti-
ca.cat.

En tots els treballs han de constar, 
a banda del nom complet de l’autor, 
la seva adreça electrònica i postal, 
un telèfon de contacte, el número 
del document oficial d’identitat i, si 
és el cas, la institució o entitat a la 
qual pertany. Aquestes dades no es 
publicaran, sinó que són d’ús intern 
per part de l’equip de redacció.

https://diaricampos.com/els-toponims-de-la-costa-de-campos-lajuntament-edita-una-ampliacio-de-lobra-de-cosme-aguilo-en-el-30e-aniversari-de-la-primera-edicio/
https://diaricampos.com/els-toponims-de-la-costa-de-campos-lajuntament-edita-una-ampliacio-de-lobra-de-cosme-aguilo-en-el-30e-aniversari-de-la-primera-edicio/
https://diaricampos.com/els-toponims-de-la-costa-de-campos-lajuntament-edita-una-ampliacio-de-lobra-de-cosme-aguilo-en-el-30e-aniversari-de-la-primera-edicio/
https://www.onomastica.cat/presentacio-del-llibre-de-ramon-amigo-onomastica-de-castellvell-del-camp-i-dalmoster/
https://www.onomastica.cat/presentacio-del-llibre-de-ramon-amigo-onomastica-de-castellvell-del-camp-i-dalmoster/
https://www.onomastica.cat/presentacio-del-llibre-de-ramon-amigo-onomastica-de-castellvell-del-camp-i-dalmoster/
https://www.onomastica.cat/presentacio-del-llibre-de-ramon-amigo-onomastica-de-castellvell-del-camp-i-dalmoster/
https://icosweb.net/blog/2021/09/13/proceedings-of-names-in-the-economy-6-international-conference/
https://icosweb.net/blog/2021/09/13/proceedings-of-names-in-the-economy-6-international-conference/
https://icosweb.net/blog/2021/09/13/proceedings-of-names-in-the-economy-6-international-conference/
https://icosweb.net/blog/2021/09/13/proceedings-of-names-in-the-economy-6-international-conference/
https://www.onomastica.cat/toponimia-popular-de-silla-llibre-de-josep-antich/
https://www.onomastica.cat/toponimia-popular-de-silla-llibre-de-josep-antich/
https://www.onomastica.cat/toponimia-popular-de-silla-llibre-de-josep-antich/
http://publicacions.academia.gal/index.php/rag/catalog/book/377
http://publicacions.academia.gal/index.php/rag/catalog/book/377
https://www.sfo-onomastique.fr/news.php?lng=fr&pg=470
https://www.sfo-onomastique.fr/news.php?lng=fr&pg=470
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Novetats bibliogràfiques
Llibres

Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, Toponímia dels pobles valencians:

• Carles Segura, Alacant, núm. 
240, 2021, 12 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/ALACANT_TPV.
pdf

• Joan Borja, Altea, núm. 241, 
2021, 8 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/ALTEA_TPV.
pdf

• Lluïsa Esquerdo, La Vila Joiosa, 
núm. 242, 2021, 8 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/LA_VILA_
JOIOSA_TPV.pdf

• Josep Maria Baldaquí, Assump-
ció Brotons, Mutxamel, núm. 
243, 2021, 8 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/MUTXAMEL_
TPV.pdf

• Antoni Mas, Santa Pola, núm. 
244, 2021, 8 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/SANTA_POLA_
TPV.pdf

• Jordi Vicent Alvir, Aras de los 
Olmos, núm. 245, 2021, 12 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/ARAS_DE_
LOS_OLMOS_TPV.pdf

• Francisco Marco, Daya Vieja, 
núm. 246, 2021, 4 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/DAYA_VIEJA_
TPV.pdf

• Sílvia Díez, Tibi, núm. 247, 2021, 
8 p.

> www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/TIBI_TPV.pdf

Actes de la xiii Jornada d’Onomàstica. 
Toponímia Urbana (València, 2021). 
Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
2021, 286 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/54305/Actes_23.pdf

Cosme Aguiló, Els topònims de la Cos-
ta de Campos. Ajuntament de Cam-
pos 2021, 173 p. (Ampliació del seu 
llibre La toponímia de la costa de Cam-
pos, de 1991).

Ramon Amigó i Anglès, Onomàsti-
ca de Castellvell del Camp i d’Almos-
ter. L’Estralla 7. Barcelona: Societat 
d’Onomàstica, 2021, 193 p. (Segona 
edició, revisada per l’autor.)

Josep Antich Brocal, Toponímia po-
pular de Silla, dos volums: Zona Urba-
na i Zona Rural, 2021, 450 p.

Mar Batlle, Òscar Bagur, Pere Na-
varro, eds., Manual per a l’elabora-
ció de reculls onomàstics. L’Estralla, 
9. Barcelona: Societat d’Onomàsti-
ca, 2021, 246 p.

Ana María Cano González, Llingua, 
tierra, nomes… Estudios d’onomástica 
románica (1987-2017). Academia de la 
Llingua Asturiana, 2021, 512 p.

Luis Alberto Chicharro, Estudios 
sobre los topónimos del Lugar de Tor-
delrábano. Aache Ediciones, 2021, 
234 p.

Antoni Egea, Toponímia històrica del 
terme de Figueres. Barcelona / Figue-
res: Societat d’Onomàstica / Ajunta-
ment de Figueres, 2021, 396 p.

Jean-Paul Ferré, Toponymie d’une 
commune du Couserans. Betchat en-
tre Lens et Lavin, Eth Ostau Comengés. 
Lo Congrès Permanent de la Lenga 
Occitana, 2021, 285 p.

Ramon Ferrer, Onomàstica de Vila-
real a l’època medieval. Ajuntament 
de Vila-real, 2020, 300 p.

Ivo García Álvarez, Toponimia me-
nor del municipio de Igüeña. León: 
Ediciones el Forastero, 2021, 482 p.

Enric Garcia-Pey, Recull Onomàstic 
de l’Ametlla del Vallès. Noms de lloc i 
de persona. Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès, 2020, 540 p.

José Enrique Gargallo, Mar Bat-
lle, eds., Mirades sobre Emili Casa-
nova en el seu 65è aniversari. L’Estra-
lla 8. Barcelona: Societat d’Onomàs-
tica, 2021, 85 p.

Xulia Marqués Valea, Toponimia 
de Pontenova. Real Academia Gale-
ga, 2021 132 p.

Juan Mir Ramonell, Presoners de 
Cabrera. Compilació onomàstica dels 
presoners napoleònics a l’illa de Cabre-
ra, 1808-1814. Castellón Digital, 2021, 
192 p.

Joaquim Mundet Creus, Esclet. To-
ponímia dels veïnats de Cassà. Ajun-
tament de Cassà de la Selva, 2021, 
452 p.

Gonzalo Navaza, Toponimia muni-
cipal. Os nomes dos concellos da pro-
vincia da Coruña. Real Academia Ga-
lega, 2021, 111 p.

http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ALACANT_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ALACANT_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ALACANT_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ALTEA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ALTEA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ALTEA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/LA_VILA_JOIOSA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/LA_VILA_JOIOSA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/LA_VILA_JOIOSA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/MUTXAMEL_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/MUTXAMEL_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/MUTXAMEL_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/SANTA_POLA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/SANTA_POLA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/SANTA_POLA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ARAS_DE_LOS_OLMOS_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ARAS_DE_LOS_OLMOS_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ARAS_DE_LOS_OLMOS_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/DAYA_VIEJA_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/DAYA_VIEJA_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/DAYA_VIEJA_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/TIBI_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/TIBI_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/54305/Actes_23.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/54305/Actes_23.pdf
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Novetats bibliogràfiques

José Luís Olmo, Apodos, dichos y 
ocurrencias de las gentes de Villar de 
Cañas. Grupo Editorial Círculo Rojo, 
2021, 464 p.

Patrici Poujade, Dictionnaire topo-
nymique de l’Ariège. Noms de commu-
nes, lieux dits, montagnes, rivières et 
pays. Institut d’Estudis Occitans 
(Arieja), 2021, 512 p.

Renada-Laura Portet, Les noms de 
lieux du Roussillon. De la protohistoire 
à nos jours. París: L’Harmattan, 2021, 
202 p.

Crhristian Rieb, Lacs, rivières et ru-
isseaux du département du Doubs. À 
la source de leurs noms. Editions Ca-
bédita, 2021, 232 p.

Hiroko Shiba, Antroponimia históri-
ca hispana. Desde la Edad Media a nu-
estros días. Ediciones de la Universi-
dad de Murcia, 2021, 371 p.

Gérard Tautil, Dictionnaire des 
noms de lieux de l’Esterel. À l’usage 
des Provençaux d’aujourd’hui. París: 
L’Harmattan, 2021, 158 p.

David Trijueque, Aldeanueva de Gua-
dalajara. Toponimia, elementos del 
paisaje y curiosidades. Ediciones In-
termedio, 2021, 226 p.

Tomás de la Torre Aparicio, Dicci-
onario de gentilicios toponímicos es-
panyoles (2 vols.). Madrid: Visión Li-
bros, 2021, 560 + 472 p.

Josep Lluís Viciano Agramunt, 
Coves, etnografia i toponímia. Soci-
etat Castellonca de Cultura, 2021,  
420 p.

Articles

Joan Abril Español, «La moda dels 
noms». El Punt-Avui, 25-6-2021.
> http://www.elpuntavui.cat/opinio/
article/8-articles/1990398-la-moda-dels-
noms.html

Cosme Aguiló, «La distribució de jus, 
jusà i sobirà en la toponímia de Ma-
llorca», Estudis de llengua i literatura 
catalanes / lxxv. Miscel·lània Antoni 
Ferrando 2. Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat (2021): 249-268. 

Sergi Alcalde i Vilà, «Occitans pi-
rinencs a la vall de Canet de Mar al 
segle xvii. La matrícula dels france-
sos del 1637». Societat Andorrana de 
Ciències: Els Pirineus marítims. 16es 
Trobades Culturals Pirinenques (2020): 
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Ramon Amigó i Anglès, Onomàsti-
ca de Castellvell del Camp i d’Almos-
ter. Segona edició, amb revisions 
de l’autor, a cura de Rat Amigó i 
Pere Navarro. Barcelona, Societat 
d’Onomàstica (Col·lecció l’Estralla, 
7), 2021, 193 p.

Ramon Amigó acostumava dir que la 
sortida d’un llibre és sempre una fes-
ta. Una festa que reuneix persones 
i amics que volen participar de l’es-
deveniment i saber, conèixer contin-
guts, descobrir de què es tracta, què 
ens dirà el seu autor. Ara bé, quan 
el llibre que es presenta tracta so-
bre noms de lloc i de persona, l’ono-
màstica, aleshores Amigó deia que la 
festa ja no era només una festa, una 
simple festa, sinó una festa major! 
Per què ho deia això el Ramon, i en 
base a què? Mireu, una festa major 
es distingeix de la resta perquè és la 
principal, la que reuneix més contin-
guts i sol aplegar tot el poble. Doncs 
bé, amb un llibre d’onomàstica passa 
el mateix: l’obra reuneix tots els ma-
terials d’història d’un poble sobre els 
quals poder construir amb seguretat: 
construir les relacions de la llengua, 
la cultura local i la seva implicació 

amb el país, entendre els comporta-
ments propis en relació al conjunt i 
un llarg etcètera de valors afegits. Un 
llibre d’onomàstica són els materials 
que es posen a peu d’obra per a que 
els bons constructors, els arquitectes 
de la cultura, aixequin edificis sòlids 
de coneixement. 

Dit això, entendrem de seguida 
l’interès i importància que tenen els 
pobles que poden disposar d’estudis 
d’aquesta mena. En aquest sentit, la 
gent de Castellvell i d’Almoster, en 
poden estar ben satisfets, perquè el 
llibre base del qual hom parla, ja el 
tenen, fou publicat l’any 1968, només 
deu anys després que el de Reus, és 
a dir un dels primers en ser editat 
a la comarca i a Catalunya. Perquè 
aquest llibre no és ni més ni menys 
que una reedició corregida i augmen-
tada de l’obra Toponímia dels termes 
municipals i nuclis de població de Cas-
tellvell del Camp i d’Almoster, publicat 
per l’Associació d’Estudis Rosa de 
Reus l’any 1968. Des d’aquell ja llu-
nyà 1968, Ramon Amigó va continu-
ar treballant, cada vegada amb més 
seguretat i coneixement el camp de 
l’onomàstica, de manera que a la pri-
mera edició de l’obra hi va poder anar 
afegint detalls, petites notes i refe-
rències que són les que ara han estat 
incorporades a la nova edició, amb 
l’afegit de la fonètica, gràcies al tre-
ball precís i afinat de Pere Navarro, a 
més d’unes justificacions del perquè 
de la reedició del llibre preparades 
per Josep Maria Martí. El llibre apa-
reix en l’escaiença del desè aniversa-
ri del traspàs de l’autor, Ramon Ami-
gó Anglès, esdevingut el 16 de setem-
bre de l’any 2011. 

I a tot això, ara potser caldrà re-
cordar qui era Ramon Amigó Anglès, 
l’autor d’aquests dos estudis ono-

màstics i d’una trentena més de lli-
bres sobre noms de lloc, biografia, 
estudis sobre el franquisme, guies 
excursionistes de la Serra de Mont-
sant o sobre la indústria de la neu i 
el glaç, sobretot per a les generaci-
ons que vindran, per aquells que no 
l’hauran conegut.

Més enllà de dades biogràfiques i 
curriculars, Ramon Amigo Anglès va 
ser un pedagog, és a dir, una perso-
na que ensenya i educa. Ensenyar i 
educar, heus ací la bona base per a 
qualsevol persona, poble o nació que 
vulgui ser. Aquesta categoria de pe-
dagog es veu de seguida en els tre-
balls d’investigació d’Amigó, sempre 
clars i fonamentats; es veu en l’es-
tabliment de mètodes i regles, fruit 
d’experiències i compulses; es veu en 
la planificació dels treballs que feia 
o impulsava a fer, o en la preparació 
dels materials didàctics per a l’esco-
la o la investigació. 

I encara per a remarcar més aquest 
valor de pedagog, vull recordar que a 
l’entorn de Ramon Amigó, i d’Albert 
Manent –un altre personatge clau en 
el coneixement dels noms del país– 
s’articulà de manera natural l’escola 
d’investigadors del Camp de Tarrago-
na, a la qual se li reconeix l’autoria del 
major nombre d’estudis onomàstics 
dels Països Catalans, d’una manera 
planificada i sistematitzada, metòdi-
ca, fets amb rigor i exigència científi-
ca. Les obres i manuals d’Amigó han 
estat clau per a fer realitat aquesta 
articulació, permanència i projecció 
de l’estudi dels noms. A Ramon Ami-
gó també se li deu el mèrit, junta-
ment amb el pare de la idea, el pro-
fessor Enric Moreu-Rey, de la creació 
de la Societat d’Onomàstica, entitat 
científica que ara mateix ha arribat al 
seu quarantè aniversari, sense equi-
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valència a Espanya i, doncs, una de 
les associacions més presents en els 
fòrums internacionals sobre aques-
tes matèries.

Dit això, penso que tot seguit tam-
bé caldrà preguntar-nos sobre la im-
portància i transcendència que pu-
gui tenir la seva obra, l’obra d’Amigó 
i per això, res millor que agafar com a 
exemple l’inventari de noms de Cas-
tellvell i d’Almoster. Aquests treballs 
formen part d’aquell corpus de mi-
crohistòria que des del món local ens 
permet abastar un univers més am-
pli, veure les connexions i relacions 
d’uns noms amb els altres i, sobretot, 
tot allò que afecta o es relaciona amb 
la llengua, la indústria, el comerç, la 
religiositat, l’agricultura i tants altres 
camps d’interès. 

Vull insistir en aquest caràcter in-
terdisciplinari de l’onomàstica que 
encalça i afecta tots els camps del 
coneixement, els informa i els ali-
menta d’una manera sòlida i efecti-
va. L’exemple d’aquest llibre resulta 
clarificador. Qualsevol persona que 
vulgui conèixer realment els pobles 
de Castellvell i d’Almoster ha de co-
mençar pels fonaments i aquests 
no són altres que els de l’onomàsti-
ca. Per què un nom i no un altre?; què 
significa, què transcriu aquest mot?; 
què ens aporta de singular o de co-
mú? Tot plegat, ens condueix a co-
nèixer millor els camins recorreguts, 
com els hem transitat i cap a on ens 
han conduit. La reflexió històrica no 
solament ens ha de reportar coneixe-
ment, sinó sobretot lliçons de com-
portament de cara al futur. Aques-
ta és la clau de volta del llibre i la lli-
çó del mestre Amigó. La dita llatina 
és contundent: “ignorar el que s’ha-
via esdevingut abans que tu naixes-
sis, és restar un infant per sempre.”

Posaré ara uns pocs exemples de 
la importància dels noms, de la se-
va significació i necessitat de preser-

var-los per tal de mantenir viu el co-
neixement de la història del poble. La 
memòria del significat dels mots pot-
ser s’hagi dissipat, perduda la funció 
o indústria que indicava, però heus 
ací com les paraules, i el llibre que 
les recull, resta com a document. A 
Castellvell es fa referència a l’Aixo-
la Blanca i a Almoster es parla d’Ai-
xembruc, i s’anomenen la muntanya 
dels Aixenaleus, contrafort del Puig 
d’en Cama i el Sol Senyor. Com que 
aquests noms han perdut el sentit 
original, s’han fossilitzat i esdevingut 
incomprensibles per a les generaci-
ons posteriors, els calia una neteja 
per a retornar-los-hi el sentit i pure-
sa de l’arrel, el significat. És la feina 
que emprèn Ramon Amigó, gràcies al 
qual ara sabem que aquests mots es-
devinguts estranys i als quals la tra-
dició donava sentits imaginatius fan-
tasiosos, no són altre cosa que d’Ai-
xò de na Blanca i Això d’en Bruc, en 
produir-se la fossilització del pronom 
amb un cognom. El terme Això és si-
nònim de propietat, de peça, de fin-
ca, de tros d’algú! 

És lícit que hom es preguntin i per 
a què, tot aquest treball local? I a 
què condueix, tot plegat: una simple 
curiositat?

Ja he dit que la importància dels 
llistats de noms d’Amigó arriben 
al seu major punt d’interès quan 
aquests són destil·lats i posats en 
connexió amb els de la comarca. És 
com en els llinatges, un nom et por-
ta a un altre i tots plegats et dibuixen 
l’arbre de la història familiar.

Alguns dels antics camins d’aquests 
pobles, per exemple, contribueixen 
a dibuixar el mapa del comerç ter-
rissaire del Camp de Tarragona, lli-
gat a les bòbiles i els obradors de la 
Selva del Camp o de la Canonja, avui 
pura arqueologia; el senyoriu eclesi-
àstic de l’arquebisbat de Tarragona 
també es mesura a través de noms 

com el de la partida del Benifet, sota 
el poble d’Almoster, nom que ja no-
més resta a la documentació escrita; 
l’escassetat de noms religiosos tro-
bada en aquests dos termes estudi-
ats per Amigó, s’explica en una tradi-
cional separació d’influències religi-
oses entre el món rural i urbanisme: 
els noms de sants o hagiotoponímia 
es dona amb major freqüència als nu-
clis urbans i en èpoques modernes 
que no pas al camp, una qüestió so-
bre la qual la toponímia ens dona for-
ça proves. Respecte els molins i les 
conduccions aqüíferes antigues, to-
ta la indústria local es troba relacio-
nada amb l’entorn geogràfic i d’ací 
el cúmul de conflictes i relacions de 
Castellvell i Almoster amb Reus, en 
un altre exemple del què aporten tre-
balls d’aquest caire. 

Tot això només són peces d’un 
trencaclosques que, deixades tant 
solament en l’àmbit local, resultari-
en incomprensibles, però que quan 
algú com Amigó les encaixa en la co-
marca i país, aleshores la interrelació 
és precisa, deixa de ser anecdòtica 
o local i ens permet veure el dibuix 
que componen en una major escala 
i projecció. És per raons com aques-
tes que són importants treballs lexi-
cogràfics com els de Castellvell i d’Al-
moster, que aleshores deixen de ser, 
efectivament, imatges locals mogu-
des, incompletes o borroses i passen 
a ser peces clau de la historia gene-
ral del país.

* Extracte de la presentació de l’obra a 
l’ajuntament de Castellvell del Camp, el 14 
d’octubre de 2021, a càrrec d’Eugeni Pe-
rea Simón. 

eugeni perea simón
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Mar Gandia (coord.), Onomasticon 
Aielonae. Una aproximació al coneixe-
ment a partir de la realitat més immedi-
ata. Projecte d’investigació i innova-
ció educativa de l’IES Porçons d’Aie-
lo de Malferit. IES Porçons i Ajunta-
ment d’Aielo de Malferit, 2021, 405 p. 

Presentem un gran llibre de toponí-
mia, Onomasticon  Aielonae, amb una 
presentació molt acurada i amb clares 
reminiscències a l’obra de Joan Coro-
mines, filòleg de merescut reconeixe-
ment mundial. A més a més, l’obra és 
la demostració definitiva dels avan-
tatges de portar l’Onomàstica a l’en-
senyament. Gràcies a les aportacions 
d’aquesta obra entrem de ple al poble 
d’Aielo de Malferit, la realitat més im-
mediata per als estudiants del centre 
Porçons de la localitat. A través de les 
nombroses pàgines trobarem histò-
ria, llegendes, rondalles, herbaris, can-
çons i, en definitiva, l’essència d’Aie-
lo. El que cal destacar des del primer 
moment és la tasca de Marc Gandia, 
professor de Valencià de l’IES Porçons. 
Marc ha treballat de valent, primer per 
a motivar i moure al treball, després 
per a coordinar les diferents tasques 
i aportacions, i per finalment fer rea-
litat la publicació d’aquest esforç bi-
bliogràfic col·lectiu que defineix a tra-
vés de la toponímia la història, cultura 
i maneres de viure d’Aielo de Malferit. 

Després d’unes acuradíssimes pàgi-
nes de presentació, entrem de ple en 
el poble d’Aielo: On es troba?; què ens 
revela la seua història? Uns apunts ne-
cessaris per a conèixer i apreciar mi-

llor aquest poble. Després trobem un 
recull exhaustiu i detallat de la topo-
nímia pròpia, amb noms tan curiosos 
com el Tambulló de les Mentires, el pic 
d’Eixea, el barranc de les Codolles, la 
font d’Atjar, la séquia de Muleta o el 
mateix Porçons que dona nom al cen-
tre escolar. L’Onomasticon Aielonae re-
cull les explicacions pertinents sobre 
cada nom i indret aportat començant 
pel propi topònim Aielo de difícil i con-
trovertida etimologia. Resumint molt 
l’explicació que trobareu al llibre di-
rem que, segons Coromines, el nom 
vindria del basc aial, argilaga. Però el 
professor Emili Casanova no ho veu 
clar i per comparació amb altres noms 
semblants de la zona considera que el 
nom ve d’agellu, campet cultivable. I, 
de Malferit fa referència al llinatge dels 
senyors d’Aielo. El topònim ja apareix 
al Llibre del Repartiment, 1248-1249 i va 
prenent diferents formes al llarg dels 
segles, “Ayel-ho”, “Ayelu”, “Yelo”, “Aye-
llo” fins la forma actual.

L’obra continua amb aportacions di-
verses que ens ajuden a acolorir l’ima-
ginari popular d’Aielo, des de les ron-
dalles pròpies de la zona arreplegades 
per l’alumnat fins a la simbiosi plena 
que els textos i les il·lustracions apor-
ten a l’obra i que, definitivament, de-
noten l’apreci per allò que les perso-
nes que hi han treballat ens estan 
oferint al llibre, al poble, al món. Se-
guidament el llibre ens aporta unes 
enquestes sobre usos lingüístics cone-
guts i molt usats a la zona com el “jas” 
(que equival al “pren” o al “tin”, forma-
da com sabeu per l’imperatiu “hages” 
i un canvi d’accent). Continuem amb 
dos apartats, l’Herbari i Ocells treba-
llats des del departament de Biologia 
del centre, que presenta uns reculls 
admirables en quantitat i en qualitat. 
No em cansaré de dir i repetir la difi-
cultat i la importància que tenen els 
projectes en el procés d’aprenentat-
ge del nostre alumnat.

Seguim amb les col·laboracions, 
des del departament de Geografia i 
Història s’aporta un estudi sobre els 
aspectes físics i humans d’Aielo, ma-
pes, gràfiques i estudis realitzats per 
l’alumnat, sense eixir-se’n del currícu-
lum de la matèria i aproximant la gent 
de l’ESO a la seua realitat més imme-
diata, el seu poble! Des del departa-
ment de Francès ens parlen d’orga-
nitzar visites pels llocs més significa-
tius. Seguim llegint i tenim un apartat 
molt interessant, les aportacions lite-
ràries i musicals. Poemes, escrits, di-
buixos de la mà de Vicent Andrés Es-
tellés, Alfons Roig, Artur Heras o Pep 
Gimeno el “Botifarra” es poden llegir 
al costat dels textos clàssics de Ca-
vanilles o Madoz. I, per acabar, com 
que el projecte conjumina realitat im-
mediata amb educació i aprenentat-
ge, trobem diferents unitats didàcti-
ques realitzades pels diferents depar-
taments de l’institut, Anglès, Biologia, 
Castellà, Educació Física, Educació 
Plàstica i Visual, Geografia i Histò-
ria, Informàtica, Música, Tecnologia 
i Valencià.

Com hem pogut observar el llibre 
dona compte de la tasca i treballs re-
alitzats per l’alumnat de l’IES Porçons. 
Onomasticon Aielonae. Una aproximació 
al coneixement a partir de la realitat més 
immediata  és el resultat del treball 
interdisciplinar i cooperatiu realitzat 
conjuntament a l’institut. És un tre-
ball d’innovació i investigació ence-
tat amb molt d’encert i que nodrix 
un bast projecte, gràcies al qual des 
de l’IES Porçons s’ha treballat un mo-
del educatiu d’aprenentatge basat en 
projectes (ABP) on s’ha donat pes al 
treball interdisciplinar i l’ensenyament 
per competències. Tot i que pot sem-
blar llarg, i de fet ho és, cal assenyalar 
l’ús del volum com a llibre de consul-
ta i seleccionar allò que ens interessa 
o ens agrada més. 

pura santacreu berenguer
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Albert Turull, Pagus Anabiensis. Ori-
gen i significat dels noms de lloc de les 
Valls d’Àneu. Esterri d’Àneu: Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu, 2020, 
435 p.

Albert Turull, no cal dir-ho, és un dels 
estudiosos que més ha aportat i apor-
ta a l’estudi de l’onomàstica catalana 
dels nostres dies i dels anys passats. 
Diem que ha aportat perquè ja l’any 
1991publicava Els topònims de la Segar-
ra. Nuclis de poblament. Diccionari geo-
gràfic i Introducció a l’onomàstica. Topo-
nímia i antroponímia catalana i general; 
i, el 2007, apareixia l’obra que va me-
rèixer el Premi Joan Coromines de Lexi-
cografia i Onomàstica atorgat per l’Ins-
titut d’Estudis Catalans l’any 2002: La 
toponímia de les comarques de Ponent. 
Un assaig d’interpretació tipològica 
(2007). Aquests tres títols, que no és 
poc, i junt amb articles imprescindi-
bles sobre onomàstica i dialectologia 
catalana publicats en revistes cientí-
fiques i de caire més divulgatiu, és el 
que permet parlar de Turull com a un 
dels especialistes en onomàstica cata-
lana més destacats des de fa dècades.

Però la seva feina -ingent feina- de 
recerca onomàstica no es va aturar 
l’any 2007, sinó que ha continuat fins 
als nostres dies. La prova més fefaent 

és el volum que ara ressenyem:  Pagus 
Anabiensis. Origen i significat dels noms 
de lloc de les Valls d’Àneu, una obra que 
és continuació de la publicada el 2004 
amb el títol De Marimanya al Cargol. In-
ventari toponímic de les Valls d’Àneu, i 
en què es reunia sota la forma d’in-
ventari tota la toponímia arreplegada 
de fonts orals en aquest territori del 
Pallars. Aquest treball de 2004, certa-
ment necessari per definir un corpus 
documental que havia de ser delimi-
tat pel seu estudi etimològic posterior, 
és el que dona peu a un segon volum, 
el que és objecte d’aquesta ressenya, 
i apareix 16 anys després del primer.

Si hom volgués definir en pocs 
mots aquest Pagus Anabiensis, ho 
podria així: una necessària i rigorosa 
aportació científica a la toponímia de 
les Valls d’Àneu. Necessària perquè el 
patrimoni onomàstic de les terres del 
domini lingüístic, i en particular de 
territoris pirinencs, com el de les Valls 
d’Àneu, corre el risc de caure en l’oblit 
si algú no s’ocupa d’inventariar-lo. Ri-
gorosa perquè Turull domina els trets 
fonètics, morfològics i semàntics de 
la toponímia objecte d’estudi. I quan 
creu que no pot aportar llum suficient 
a l’explicació d’un nom en concret, ho 
diu amb tota la humilitat i sinceritat 

–virtuts que hauria de tenir qualsevol 
estudiós d’onomàstica- del món. No 
per això l’estudi d’aquesta toponímia 
queda deslluït. Ans el contrari: el lec-
tor capta molt ràpidament que Turull 
mira d’arribar fins al fons de la qües-
tió sense caure en intuïcions acientífi-
ques. I, finalment, dèiem que es trac-
ta d’una aportació científica. Fer cièn-
cia en onomàstica és, entre d’altres 
coses, mostrar una voluntat d’obser-
var, analitzar i concloure quins trets 
més singulars són els que caracterit-
zen un corpus toponímic determinat. 
I això és el que Turull fa en les 400 i 
escaig pàgines de què consta la se-
va recerca.

L’obra va encapçalada per unes 
breus paraules de Philip D. Rasico 
(pròleg), de Ferran Rella (pòrtic) i 
Ramon Sistac (davantal), que emfa-
titzen merescudament la recerca ci-
entífica que Turull fa en aquest Pa-
gus Anabiensis. És destacable remar-
car com, per exemple, Rella justifica 
que els 16 anys passats entre la pu-
blicació de l’Inventari i el Pagus Ana-
biensis han valgut la pena per tenir a 
les nostres mans una obra més ma-
dura i assaonada. Però, de les parau-
les introductòries, voldria destacar la 
Introducció pròpiament dita que Turull 
fa al seu estudi. En aquesta, presen-
ta al lector un conjunt de -diguem-ho 
així- directrius per entendre l’estudi 
que té a les seves mans. Primerament, 
el Pagus Anabiensis és una obra que 
no sols ve a completar l’Inventari de 
l’any 2004, sinó que serà continua-
da amb un estudi de l’antroponímia 
d’aquestes Valls que inclogui noms de 
pila (actuals i històrics), cognoms, re-
noms i noms de casa. En segon lloc, 
els topònims estudiats en l’obra es-
tan agrupats en temes toponímics o 
lemes principals, per bé que es trac-
tin de dos o més topònims indepen-
dents. El motiu no és un altre que ofe-
rir una visió conjunta de la toponímia. 
És el cas, per exemple, del primer le-
ma que trobem al Diccionari toponímic, 
la part més àmplia de l’obra: Abeller, 
lema que inclou topònims com Coma 
l’Abeller, el barranc de Coma l’Abeller i 
pic de Coma l’Abeller, a Espot; i horts de 
l’Abeller, a Escaló. En tercer lloc, Turull 
esmenta que per l’estudi de l’origen i 
significat dels topònims ha acudit a 
obres imprescindibles de la lexicogra-
fia i onomàstica catalanes: el Diccio-
nari Etimològic i Complementari de la 
Llengua Catalana i l’Onomasticon Cata-
loniae. I la darrera i quarta considera-
ció, per a nosaltres la més important. 
Turull, en un afany de posar el seu es-
tudi a l’abast d’un públic el més ampli 
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possible, decideix no transcriure fonè-
ticament els topònims estudiats ni in-
dicar sistemàticament la font arxivís-
tica o bibliogràfica de la qual extreu 
un nom determinat, si bé sí que indi-
ca l’any corresponent en què es docu-
menta aquest nom. Turull demostra 
una sensibilitat pel territori estudiat 
i per la gent -molts d’ells informants 
seus- que l’habiten.

La segona part del Pagus Anabien-
sis és pròpiament el Diccionari toponí-
mic (pàg. 14-400), que conté tots els 
noms aplegats en aquesta obra i que 
estan agrupats en lemes. Lògicament 
no podem comentar nom per nom, 
però sí que farem dos apunts que te-
nen a veure amb dos aspectes que ens 
han cridat especialment l’atenció de 
l’anàlisi etimològica que Turull fa de 
la toponímia aplegada.

El primer d’ells té a veure amb la 
màxima de tots i totes coneguda de 
que l’estudi etimològic dels topònims 
no és una ciència exacta. Amb això vo-
lem dir que Turull, amb molta honra-
desa, usa expressions del tipus “nom 
d’origen completament incert” (s. v Agu-
sins), “d’origen completament incert” (s. 
v. Alieres), “nom d’origen desconegut” (s. 
v. Arcues) i “topònim d’origen i significat 
desconegut” (s. v. Arides) quan hones-
tament no pot explicar la formació 
d’un nom en concret. Només ens hem 
referit a uns pocs noms de la lletra A 
del Diccionari toponímic del Pagus Ana-
biensis. Però lluny de quedar-se en ex-
pressions com les dites, mira de cer-
car un camí que pugui ser raonable. 
Per fer-ho posa en joc tots els seus 
coneixements d’història de la llengua 
i el domini de la bibliografia de refe-
rència que s’escaigui. Fixem-nos, no-
més com a mostra, en el topònim Ari-
des que “sembla lícit cercar-ne l’etimo-
logia per altres viaranys, [...] com ara 
el llatí i el germànic -on hi ha antro-
pònims com els que poden ser a l’ori-
gen del topònim empordanès Vilarig 

(cf. OnCat, VIII, 51, s.v.)-, o el basc, on 
trobem en especial el substantiu aritz 
‘roure’ (cf. DVEF, I, 66)” (s. v. Arides). El 
mateix podem dir de topònims com 
Aubinses o Ausils, en què Turull mira de 
donar una explicació el més plausible 
possible, tot reconeixent la dificultat 
de l’empresa que emprèn.

El segon apunt està relacionat tam-
bé en la incertesa etimològica del to-
pònim que es vol explicar. Però en 
aquest cas no es tracta que no hi ha-
gi indicis per explicar-lo, sinó els que 
hi ha no són suficientment sòlids. De 
nou, l’honradesa de Turull torna a im-
posar-se amb molta naturalitat. Ve-
geu, com a exemple paradigmàtic, el 
cas d’Estelle, que Turull no relaciona 
amb una base lexemàtica del tipus Es-
tell malgrat la /-e/, tret propi de topò-
nims d’origen romànic català, ajudi a 
valorar aquesta opció (s. v. Estelle).

L’obra de Turull clou amb un capí-
tol que sintetitza tota l’anàlisi etimo-
lògica duta a terme al llarg de 383 pà-
gines que l’autor dedica a aquesta i 
que es titula Assaig onomàstic. L’ono-
màstica, la toponímia i els estrats his-
tòrics (pàg. 403-429). En aquesta as-
saig, l’autor demostra no sols ser un 
gran coneixedor de la història i evolu-
ció de la llengua catalana, sinó espe-
cialment de com la toponímia de les 
Valls d’Àneu ha arribat als nostres di-
es com Turull ens la presenta a la se-
va obra.

D’una manera resumida, direm que 
Turull agrupa els topònims ens estrats 
històricolingüístics, que són: topò-
nims d’origen preromà, com poden 
ser Aurati, Auressi, Samurri, Siuse o Si-
ar; topònims d’origen llatí com Aigua-
na, Orla o Pina; topònims d’origen ger-
mànic, que són ben pocs ja que el ter-
ritori no sembla haver tingut gaire in-
fluència germànica: Raiguan o Rinau; 
topònims d’origen romànic precata-
là, que corresponen als parlars que 
es devien usar en el territori abans 

de la implantació efectiva del català 
i amb trets marcadament arcaics, ci-
tarem només els vocàlics i els conso-
nàntics es podran consultar a les pà-
gines 417-418), com el manteniment 
de la vocal final /-o/ a Campo, Montal-
to, Planello, també dins del morfema 
del masculí plural a Estanyos, Corbos, 
Prados o Hortolados i en posició me-
dial secundària a Bedoforcado o Cam-
polado, així com el manteniment de 
la /e/ final a Sacorte o Llevante i en 
posició medial a Monte-redona o Pla-
nemill; i els topònims de filiació lingü-
ística catalana, que són els majorita-
ris, i que Turull presenta agrupats en 
àmbits semàntics: de referent orogrà-
fic, de referent edafològic, de referent 
botànic, de referent animal, de refe-
rent arquitectònic, de referent religi-
ós, referits a l’activitat humana, de re-
ferent antroponímic i altres topònims 
lingüísticament catalans, que són els 
que no encaixen en cap dels grups an-
teriors citats. Finalment, cal també 
considerar els topònims d’altres orí-
gens, que són els que no responen a 
cap llengua que en un moment o un 
altre de la història hagin tingut caràc-
ter autòcton a les Valls d’Àneu. Son, 
en molts casos, topònims transpor-
tats: Barrio Xino o Urogallos en són al-
guns exemples.

Per concloure, Turull, ja ho hem dit 
a l’inici d’aquesta ressenya, és un dels 
estudiosos més destacats en matè-
ria d’onomàstica i toponímia catala-
nes. Prova del que diem és el Pagus 
Anabiensis, una obra ben organitzada, 
documentada i en què el lector po-
drà conèixer com s’ha format la to-
ponímia d’aquestes terres. Felicitem 
el Consell Cultural de les Valls d’Àneu 
per la publicació d’aquesta obra, un 
treball molt ben editat i que compta 
amb unes il·lustracions dignes de tot 
elogi a càrrec de Joan Blanco.

moisès selfa sastre
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Onomàstica i literatura
La novel·la Noruega de Rafa Lahuer- 
ta Yúfera (València, 1971) ha es-
tat la revelació literària d’enguany al 
País Valencià. Hi ha diverses novel-
les sobre el Cap i Casal. Amb tot, un 
element necessari en totes elles és 
l’onomàstica, la toponímia urbana fe-
ta de carrers i noms de locals. Norue-
ga no és una excepció i compta amb 
diversos fragments que ens parlen 
del sentit d’un nom propi o ens mos-
tra llistes de carrers o locals que re-
corden un barri, tot un món.

Un tast:
«El Mercat Central estava a 
l’altre costat de l’antiga mu-
ralla, una muralla que només 
era òxid i postal antiga. Al seu 
enderroc li devíem el nom del 
carrer on mon iaio havia fun-
dat el negoci familiar, el carrer 

del Trench, l’ull que tot ho ve-
ia, el déu que ma germana va 
inventar. Conéixer amb exac-
titud el significat de la paraula 
trench no era fàcil...» (p.13).
«Eixos tres dies dinàrem i so-
pàrem en Comidas Esma, en 
el carrer Assaonadors, enca-
ra que llavors tots li deien Sur-
radors o directament Zurrado-
res» (p.18).
«Pel meu verdader nom sols 
em deien a casa. Alberto mos 
pares, Beto ma germana, Xi-
quet o Albertet el iaio. Un 
temps després vaig prescin-
dir d’aquella o, Albert. Per va-
lencianitzar-ho també, però 
sobretot, sobretot, per Albert 
Camus» (p.27).
«La ruta de bars i prostíbuls 
que el Lentejas recorria du-

rant aquells anys (..) Sarato-
ga, El Barco, Singapur, La Mi-
na, Copacabana, Las Vegas, 
Romeo, Perlita, Madriles, Bo-
lero, Casa Rosita, Pipo, La Oli-
vereta, Berlín, Venezia, Viana, 
Chaparral, Casa de Comidas El 
Jerezano, Monse (sic), Mesón 
del Peine, Marsella, Mila, Con-
de, Puerta de Hierro, La Olla, 
Bahía de Palma, Marina (..) El 
Amante» (p.61).
«Vaig eixir de Calcatta eufòric 
i levitant. Entre Rellotge Vell i 
Drets vaig tocar tots els rètols 
dels carrers que eixien al meu 
pas; Bany dels Pavesos, Cor-
retgeria, Assaonadors, Sabate-
ria dels Xiquets, Martín Men-
god, Lope de Vega, Trench. Te-
nia el trajecte cronometrat: 
tres minuts i mig» (p.136).

Ni un topònim sense recollir, 
ni un nom sense estudiar
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Un cas de neotoponímia: 
els acrònims en el nom 
de les communes nouvelles 
franceses (2015-2018)
Santi Arbós
Societat d’Onomàstica

Introducció

Realitzem un petit estudi sobre els noms de les noves co-
munes franceses (municipis), creades en el període 2015-
2018, que són resultat d’un acrònim (també anomenat 
portmanteau, mot creuat o mot maleta) partint de les 
denominacions dels antics municipis.1 En un recull que 
segurament no és exhaustiu però sí majoritari, hem in-
ventariat 19 nous topònims: 6 denominacions creades el 
2015, 7 el 2016, 1 el 2017 i 5 el 2018.

També, en la mesura que sigui possible, intentarem 
emmarcar breument la història dels acrònims en la to-
ponímia general i la consideració que han tingut sobre-
tot a casa nostra.

Tipus d’acrònims
Anomenarem acrònim simple el topònim fusionat creat 
a partir de parts dels topònims anteriors. Aquests nous 
noms de lloc poden anar acompanyats o no d’un deter-
minatiu nou.

Anomenarem acrònims amb característiques d’addició 
( juxtaposició) aquells nous topònims que incorporen 
fraccions d’elements dels anteriors però sense consti-
tuir un lexema perfectament fusionat.

Assenyalem en negreta els elements anteriors que in-
tervenen en la nova denominació. Subratllem el grup de 
lletres que apareix en la denominació final i en les de-

1 Per a altres procediments de creació de nous topònims comunals francesos, vegeu Arbós (2019).

nominacions primitives de més d’un dels municipis ori-
ginaris.

A) Acrònim simple (14 casos: 73,68%)
A1) Simple sense determinatius (11: 57,89%):
·	 Montmérac: Montchaude + Lamérac 
·	 Bellinghem: Inghem + Herbelles
·	 Montlainsia: Lains + Dessia + Montagna-le-Tem-

plier
·	 Hypercourt: Pertain + Hyencourt-le-Grand + Omié-

court
·	 Chantepérier: Chantelouve + Le Périer
·	 Chanverrie: La Verrie + Chambretaud 
Amb un canvi (m>n) per adaptar-se a la normativa or-

togràfica del francès.
·	 Bellevigny: Belleville-sur-Vie + Saligny 
·	 Saintigny: Saint-Denis-d’Authou + Frétigny 
·	 Alloinay: Gournay-Loizé + Alleuds (Les) 
Es té en compte també l’antiga comuna ja absorbida 

de Loizé.
·	 Aigondigné: Mougon-Thorigné + Aigonnay + Sain-

te-Blandine 
·	 Bosroumois: Bosc-Roger-en-Roumois (Le) + Bos-

normand 
Amb una certa preeminència, ja que perfectament po-

dria ser un acrònim només del nom de la primera comuna.
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A2) Simple amb determinatius (3: 15,79%):
·	 Veuzain-sur-Loire: Onzain + Veuves 
Loire, en català Loira, és el nom d’un riu.
·	 Arboys en Bugey: Arbignieu + Saint-Bois 
Hi ha un petit canvi ortogràfic (i>y). Bugey és una re-

gió francesa situada principalment al departament 
d’Ain. 

·	 Auchay-sur-Vendée: Auzay + Chaix 
El Vendée és un riu francès que ha donat nom també 

a un departament.

B) Acrònims amb característiques d’addició 
(juxtaposició) (5: 26,32%):
·	 Cour-Maugis sur Huisne: Boissy-Maugis + Cource-

rault + Maison-Maugis + Saint-Maurice-sur-Huis-
ne

·	 Cherré-Au: Cherré + Cherreau 
Una solució inesperada i imaginativa originada per la 

similitud dels dos noms originals.
·	 Sainte-Marie-d’Attez: Saint-Ouen-d’Attez + Dame-

Marie + Saint-Nicolas-d’Attez 
Un cas que s’apropa bastant a l’addició pura (juxtapo-

sició) amb un canvi de gènere de Saint a Sainte. 
·	 Goupil-Othon: Goupillières + Le Tilleul-Othon 
·	 Val-Mont: Jours-en-Vaux + Ivry-en-Montagne 
Amb un canvi de nombre, del plural al singular, de Vaux 

a Val.

Els acrònims en toponímia

En la toponímia catalana, com a resultat de la unió de di-
ferents municipis, també s’ha fet servir escadusserament 
els acrònims per anomenar l’ens resultant, tot i que és un 
procediment que ha estat molt criticat per especialistes i 
institucions, la qual cosa ha provocat algunes reversions:
·	 Torrelavit: Terrassola del Penedès + Lavit (1921). 
Amb canvi vocàlic doble (e>o; a>e). Encara oficial.

·	 Torreflor: Torrefeta + Florejacs (1972). 
Originalment, Torrefló (1972), canviat després a Torre-

flor (1983). El 1994 es va passar a anomenar Torrefeta i 
Florejacs. 
·	 Forallac: Fonteta + Peratallada + Vulpellac (1977). 

Encara oficial.
A la llista dels noms del municipis del Principat de 1980 

totes tres denominacions eren rebutjades i incloses com 
a «denominacions estrafetes o inventades» i l’IEC es de-

2 https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html (consulta 12-02-2021).

clarava ferm partidari de donar al municipi el nom de l’en-
titat de població més important o, com a màxim i extra-
ordinàriament, permetre noms compostos de dos ele-
ments units per la conjunció i (IEC 1980).

I aquesta posició contrària als acrònims, tan generalit-
zats per altra banda en l’onomàstica comercial, es deu 
mantenir si fa no fa a hores d’ara, tal com sembla indi-
car-ho la consulta de la fitxa 7601/1 de l’Optimot:2

Vulpellac, Fonteta i Peratallada o Forallac? 
Resposta 
La denominació oficial d’aquest municipi del Baix 
Empordà és Forallac. Contràriament, la forma nor-
mativa d’aquest nom de municipi —format per tres 
topònims ben documentats històricament, Vulpe-
llac al segle X, Peratallada al segle XI i Fonteta al se-
gle IX— és Vulpellac, Fonteta i Peratallada, ja que els 
noms de municipis formats per tres topònims es re-
lacionen els dos primers amb coma i els dos darrers 
amb la conjunció i, mentre que en la tradició topo-
nomàstica catalana no es formen nous topònims 
a partir de la unió de parts abreujades de noms di-
ferents.

Pel que fa a la neotoponímia francesa s’han aixecat al-
gunes veus en contra, més pel possible resultat final que 
pel mètode: 

Comment ne pas s’offusquer devant des modes de for-
mation totalement aléatoires consistant, entre autres, à 
tronquer des noms existants pour les rabouter dans des 
assemblages qui confinent parfois au ridicule, la palme 
étant (provisoirement sans doute, hélas) attribuable à 
Hypercourt (Somme), qui résulte de la soudure de seg-
ments prélevés sur Hyencourt, Pertain et Omicourt! (Ta-
mine 2017).

I en la mateixa línia, el CNGI (2019) admet els acrònims 
només amb certes precaucions: 

...et même la combinaison de syllabes de chacun des 
noms antérieurs (Alloinay [79] en 2016 pour Les Alleuds 
et Gournay-Loizé, Veuzain-sur-Loire [41] en 2017 pour 
Veuves et Onzain). Ce procédé appelle quelques précau-
tions, comme celle de conserver une finale caractéris-
tique de la toponymie locale (Montmérac [16] en 2015 
pour Montchaude et Lamérac, Bellinghem [62] en 2016 
pour Herbelles et Inghem) ou au moins dont on puis-
se aisément dériver un adjectif pour former le nom des 
habitants.

Tot i les reticències més o menys explícites aquí i allà, 
aquest procediment s’ha usat per anomenar diferents 

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
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realitats geogràfiques a tot el món, sobretot a partir del 
segle xx:
·	 SoHo: acronimització de «South of Houston Street», 

barri de Manhattan a Nova York (1962). No s’ha de 
confondre amb l’homònim de Londres, tot i que al-
guns hi han volgut veure un altre acrònim (Somer-
set House).

·	 Pakistan: acrònim de Punjab, Afghania, Kashmir, 
Sindh i Baluchistan, amb inclusió d’una i per faci-
litar la pronúncia.

·	 Soweto: South Western Township, barri de Johan-
nesburg, a Sud-àfrica.

·	 Kenora: Keewatin + Norman + Rat Portage, peti-
ta ciutat d’Ontàrio, al Canadà (1905). 

·	 Nemato: Nelson Mandela Township, àrea urbana 
del municipi de Port Alfred, a Sud-àfrica.

·	 Benelux: regió formada per Bèlgica, Països Baixos 
(Nederland) i Luxemburg.

·	 Okarche: Oklahoma + Arapaho + Cheyenne, po-
blació de l’estat d’Oklahoma (1892).

·	 Galeusca: Galícia + Euskadi + Catalunya, nom de 
diversos pactes entre forces nacionalistes d’aques-
tes tres nacions de l’Estat espanyol.

Conclusions

L’ús d’un acrònim per al nom d’una nova comuna france-
sa és un fenomen bastant residual (a l’entorn de l’1%) i 
majoritàriament s’utilitza quan es fusionen dos municipis 
(14 casos, 73,68%), i es redueix dràsticament si augmen-
ten les entitats fusionades (3 municipis, 4 casos, 21,05%; 
4 municipis, 1 cas, 5,26%). 

Per altra banda, caldria veure si la interdicció absoluta 
als acrònims en la toponímia catalana, justificada en la 
tradició, és inamovible.
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Apèndix: comunes estudiades

2015 (6): Montmérac, Bellevigny, Val-Mont, Arboys en 
Bugey, Sainte-Marie-d’Attez, Cour-Maugis sur Huisne.

2016 (7): Bosroumois, Montlainsia, Veuzain-sur-Loire, 
Bellinghem, Alloinay, Hypercourt, Auchay-sur-Vendée.

2017 (1): Goupil-Othon
2018 (5): Saintigny, Chantepérier, Cherré-Au, Aigondig-

né, Chanverrie.
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Origen dels bandolers 
fugitius d’Arsèguel el 1592
Ventura Castellvell
Societat d’Onomàstica

Els noms dels bandolers que van actuar a Catalunya en-
tre mitjan segle xvi i mitjan segle xvii apareixen en llar-
gues llistes a la documentació d’arxiu. Són una important 
font d’informació per a l’estudi de l’onomàstica per la va-
rietat de fórmules utilitzades a l’hora d’anomenar-los. Es 
pot comprovar en les nombroses ordres de cerca i cap-
tura promulgades per les autoritats virregnals contra els 
separats i gitats de pau i treva. Se’ls identificava amb un 
o diversos noms, tal com se’ls coneixia popularment, o 
amb característiques que en facilitessin la captura. Podi-
en ser noms i cognoms, noms de casa, activitats profes-
sionals, trets físics, sobrenoms –l’únic que de vegades ha 
quedat registrat a la documentació– o pel lloc d’origen. 
Per exemplificar-ho, aquest article es centra en les dades 
que permeten identificar el lloc de procedència (topò-
nims, gentilicis o antrotopònims) que consta en les rela-
cions de bandolers que van fugir del poble i castell d’Ar-
sèguel (Alt Urgell) l’any 1592, assetjats per les tropes de 
les autoritats del Principat.

A finals del segle xvi el castell d’Arsèguel va patir dos 
setges militars perquè s’havia convertit en el refugi dels 
bandolers de la comarca i poblacions veïnes. Joanot Ca-
dell, senyor d’Arsèguel, els donava empara. D’ell havien 
pres el nom de cadells, facció rival dels nyerros, que ha-
vien pres el nom del lloc de Nyer (Conflent). En aquest 
context, i després que l’any 1587 el rei ordenés el segrest 
de la jurisdicció de diverses senyories, entre elles la d’Ar-
sèguel, es va iniciar el primer setge del castell el desem-
bre de 1588. «Durà lo siti set ho vuyt dies y alsarenlo per 
no poderhi estar per lo temps tant mal y fret» (Galceran 

1 Vegeu a l’annex d’aquest article la relació que va copiar i publicar Lluís Obiols (2012: 92-95), extreta de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó (ACA), registre de Cancelleria 4863, f. 82v-84v, a qui agraeixo la informació facilitada sobre aquest document.

1977: 77), sense aconseguir l’objectiu de capturar els ban-
dolers que s’hi refugiaven. Quatre anys després, l’actua-
ció dels bandolers continuava fent mal a la regió i bona 
part d’ells seguien concentrats en el lloc d’Arsèguel. Per 
aquesta raó es va iniciar un segon setge el setembre de 
1592 que va acabar amb la fugida dels bandolers, el cas-
tell cremat i el poble assolat. Molts dels fugitius es van di-
rigir al comtat de Foix, on tradicionalment cercaven pro-
tecció, o a Andorra i altres senyorius. Alguns d’ells torna-
ren i participaren en nous fets delictius.

Es coneixen els noms dels bandolers fugits d’Arsèguel 
per una crida reial del 30 de juny de 1593 on se’ls declara-
va «gitats y separats de pau y treva y enemichs y acuydats 
de la real magestat del rey nostre senyor». Lluís Obiols 
Perearnau va publicar la llista de bandolers d’aquest do-
cument en el llibre Lo niu de bandolers de Catalunya. Els 
setges dels castell d’Arsèguel (1588-1592) l’any 2012, d’on 
es treuen els noms dels fugitius.1 Aquesta crida conté 
una relació de 110 bandolers –noms que es reproduei-
xen en cursiva a l’article– probablement facilitada per al-
guns dels capturats, ja que són escrits amb la forma na-
tural i espontània del qui els feia servir habitualment per 
referir-se als companys, per tal com se’ls coneixia entre 
els habitants del territori on actuaven, pels seus perse-
guidors, les víctimes, les autoritats judicials o la veu po-
pular. El document informa dels noms, sobrenoms, ofi-
ci, en algun cas el parentiu i, majoritàriament, el lloc de 
procedència. En diverses ocasions el nom va precedit de 
l’article masculí lo o la lletra T amb el significat d’un tal, 
fórmula mancada de determinació i usual en la llengua 
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escrita quan no se’n coneixia el nom i el cognom, però 
sovint utilitzada per rutina. Els sobrenoms –àlies a la do-
cumentació– acompanyaven el nom oficial o el substitu-
ïen. Aquests noms, de creació col·lectiva, podien haver 
nascut en l’entorn del grup en què es movien o portats 
del lloc de procedència.

El bandolers eren majoritàriament d’origen rural, de-
dicats a activitats agrícoles (Pere Rey, pagès), ramaderes 
(lo Pastoret), artesanals (lo Ferrer, lo Forner, lo Fuster, lo 
Texidor, lo Torner). L’ofici de sastre és el que més abunda 
(lo Sastre de Organyà, Guillemó àlias lo Sastre Negre del Vi-
lar, lo Sastret, gascó, lo Sastret de Béxech). També el cog-
nom indica un ofici, del moment o anterior, Miqueló de 
Pere Sabater, de Ciutat, on l’ofici és el nom de família i Mi-
queló l’individual. Altres activitats són Pere Guardiet, di-
minutiu de guarda, lo Ayguader, ‘qui tragina o ven aigua’, 
o encarregat de pous, cisternes, fonts i sèquies. També 
n’hi havia de coneguts per dues activitats, com Joan Gui-
llem, dit lo Texidor Polvorayre, teixidor i polvorer, ‘fabricant 
o venedor de pólvora’.

Entre els ‘senyors’ s’esmenta Joan Cadell, senyor d’Ar-
sèguel; Gaspar Callar, fill del senyor de Prullans; lo Roget de 
Sant Boy que anava amb un regatxo, ‘mosso de soldat per 
a portar llenya, aigua...’ lo regaxo del Roget de Sant Boy; 
lo Rat, regatxo del Infant de Capsir, sense la presència del 
seu senyor a la relació, i també un que portava el sobre-
nom de lo Bescomte. De l’àmbit religiós hi havia Bertran 
de Ortodó, àlies dit lo Heretge (ugonaus o lluterans segons 
altres documents), Pere Cicart, àlies lo Capellà Foll i lo Sco-
lanet, de Guils.

D’altres bandolers en destaquen una característica: lo 
Petitó, lo Peu Descals, Barbafina, Barrabam, potser per te-
nir les mandíbules –barres o barram– ben marcades o 
per ser insolent o barrut, lo Parauliste, de parlar fluid o 
coneixedor de moltes paraules, pel color del cabell o de 
les galtes (lo Roget, lo Rosset de Aristot), per ser un beneit 
(Liró), o per algun objecte (lo Gorrablanca, Cua de Llop, lo 
Fardo o Fardeta, lo Tomborinet...).

Procedència dels bandolers fugits d’Arsèguel

La llista de bandolers indica l’origen geogràfic de molts 
dels fugitius a partir d’un topònim, un gentilici o un cog-
nom d’origen toponímic. Amb l’ajuda de diverses fonts 
d’informació, històriques o geogràfiques, en aquest ar-
ticle s’amplia la informació sobre l’origen d’alguns i pro-
posa la d’altres no indicades directament. El resultat no 
varia el que és evident, tal com ho resumeix Lluís Obiols 
en el llibre citat. La majoria eren de l’Alt Urgell, la Cerda-

nya i d’Occitània (gascons, francesos), uns pocs d’altres 
comarques catalanes i un d’origen biscaí.

Eren de l’Alt Urgell trenta-vuit dels bandolers fugits 
del castell d’Arsèguel, alguns de la comarca de Baridà –
territori travessat pel Segre que té repartits els munici-
pis entre la Cerdanya i l’Alt Urgell– on s’inclou Arsèguel. 
Són Joan Cadell (Joanot, Jonot, Janot, o Joan de Cadell en 
altres documents), senyor d’Arsèguel; Joan Guillem dit 
lo Texidor Polvorayre, lo Liró, Joan Pere Sansa, Joan Sansa 
i Pere Rey, pagès, els cinc d’Arsèguel; lo Borbó, d’Ansovell, 
que pel cognom podria tenir antecedents francesos; lo 
Rosset i Pere Guardiet, d’Aristot, cognom escrit Gordiet en 
el fogatge de 1553. De l’Urgellet hi ha lo Sastre d’Orga-
nyà; Ribó i lo Tropa de la Vall de Cabó; lo Gual, de Fígols; 
Gabriel Torner, probablement de Vilanova de Banat, lloc 
sota la jurisdicció dels Cadell, bandoler conegut per Bo-
canegra localitzat a Andorra els anys 1596 i 1601; lo Ar-
cavella, d’Arcavell, i lo Montan, de Montan, tots dos co-
neguts amb el nom del lloc de procedència; igualment 
Andreu Sarqueda que tindria el seu origen a Cerqueda, 
despoblat del terme d’Arfa, i Antoni Solans de Guils, cog-
nom atribuïble al lloc de Solans, amb església sufragània 
de Guils del Cantó; Bertran de Ortodó, àlies dit lo Heretge, 
del lloc d’Artedó o Ortedó, esdevingut cognom amb les 

Carrer de la Font Vella, (Fotografia de Ventura Castellvell)
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formes Ortodó i Hortodó; lo Poll del Pla, referit al Pla de 
Sant Tirs; lo Xixa, de Castellàs; Pere Anàs de Calvinyà, (Cal-
binyà) tot i que el cognom pressuposa una relació amb 
el poble cerdà d’Anàs o Nas; Miqueló, de Pere Sabater, de 
Ciutat, nom popular de Castellciutat; lo dit Visso, de La-
vança (la Vansa); Verdura o Verdureta, gascó, suposada-
ment d’Arfa i d’origen gascó com Thomàs Verdura d’Ar-
fa, lloc d’on també eren Pere Carles i Joan Meltcior. De les 
terres del sud de l’Alt Urgell procedien lo dit Massanes, 
lo Borrell i els germans Miquel, Jaume i Francesch Garreta, 
tots cinc d’Oliana. Podria ser de prop d’Oliana Pere Llinàs, 
de la Vall de Oliaya, possible mala escriptura en el docu-
ment original per Vall de Oliana, atès que prop, però ja 
en el Solsonès, hi ha el poblet de Llinars, d’on pot haver 
adquirit el cognom Llinàs.

No se sap si Joan Ferrer dit lo Ferrer de Guils, lo Scolanet 
i lo Fuster eren de Guils del Cantó (Alt Urgell) o de Guils 
de Cerdanya. El mateix dubte és té amb Guillemó, àlies lo 
Sastre Negre, del Vilar, i el seu germà dit Bidet, si eren del 
Vilar de Cabó o del Vilar de Lles. El nom Bidet, d’origen 
francès, no era desconegut entre els bandolers, i en una 
crida del 1593 es diu que era gascó. Amb aquest nom hi 
va haver anys enrere un Joan Bidet, àlies lo Muntanyès, 
del lloc de Montagut, bisbat occità de Comenge, ajusti-
ciat per un tribunal del monestir de Poblet l’any 1571. Bi-
det és un exemple de la mobilitat dels seus portadors en 
aquest període històric. 

De la Cerdanya, a més dels possibles bandolers esmen-
tats en el paràgraf anterior, n’hi havia catorze. Gaspar Ca-
llar, fill del senyor de Prullans, parent dels Cadell, lo Peu Des-
cals i lo Sandiu, d’Angostrina, lo dit Bolquera, de Bolquera, 
conegut només pel nom del lloc d’origen. Lo dit Barrabam 
d’Estoll, població propera a Urtx, encara que el Dietari de 
la Fidelíssima vila de Puigcerdà diu el 1598 que aquest ban-
doler era de Cereja, «Barrabam, de son nom dit Masfar-
ner, natural de Sereja» (Galceran 1977: 61), població on 
es localitza aquest llinatge en els fogatges de 1497, 1515 
i 1553 i on encara es manté viu com a nom de casa, Mas 
Farner. El sobrenom també el va portar Antoni Lleó, àli-
es Barrabam, de la facció antagònica dels nyerros. De 
Sansor és lo Floquet, àlies dit Thomàs, de Sampsor, sobre-
noms citats a l’esmentat Dietari l’any 1598 a Feners, ter-
me d’Enveig, quan «robaren la casa de Floquet de Fenés 
y lo bestiar de aqueix lloc y se’n portaren a Thomàs de 
Ràbia, àlias Floquet y a son fill Guillem» (Galceran 1977: 
61). En el fogatge de 1553 els noms Tomàs i Floquet apa-
reixen en pobles diferents, Joan Tomàs a Sansor i Bernat 
Floquet a Feners. Són noms, com Ràbia, que porten tant 
bandolers com les seves víctimes.

De la Vall de la Llosa, terme de Lles de Cerdanya, en el 
Baridà, és Joanet de la Llosa, potser originari de l’actual 
cal Jan de la Llosa, al capdamunt de la vall. De Viliella, po-
blet del mateix terme, és el bandoler dit Coscollola, àlies 
dit lo Ciuret o Ciurató, de Valliella, i un altre amb el mateix 
nom lo Ciurató de Valliella. Tant Coscolla, el derivat Cos-
collola i Ciuret, són noms de lloc i cognoms, els primers 
de la Ribagorça, Pallars i Llitera, i el segon, també escrit 
Siuret, és el nom d’un poblet del terme de Vidrà (Osona). 
Per proximitat se’l podria relacionar amb Ceuró, petit lloc 
de Castellar de la Ribera, a la Ribera Salada, entre l’Alt Ur-
gell i el Solsonès, territori d’on provenen altres bandolers, 
però Joan Coromines a l’Onomasticon Cataloniae descarta 
aquesta possibilitat. També és del Baridà lo Petitó del Mar-
tinet del Tronxo. En el Martinet, una antiga forja situada a 
la dreta del Segre, hi va créixer l’actual nucli de Martinet, 
ara sense l’article, i el Tronxo, llavors un petit grup de ca-
ses i església coneguda per Sant Eloi del Tronxo, després 
Sant Eloi de Martinet. Ara el Tronxo és el nom d’un bar-
ri de Martinet. Del mateix municipi de Montellà i Marti-
net era lo Sastret de Béxech, localitzat a Andorra el 1596, 
quatre anys després de la fugida d’Arsèguel.

De la Vall de Querol eren lo Solatge, de Querol, probable-
ment amb antecedents occitans atès que Solatge és un to-
pònim, i alhora antropònim, occità. Se sap que lo dit Cua 
de Llop, segons consta l’any 1598 en el Dietari de Puigcer-
dà, era «natural de la vall de Querol», localitzat el 1601 a 
l’Hospitalet, o l’Hospitalet de França (Arieja), i el 1605 a 
Andorra. També era querolà lo Fillet, de la Torre de Querol.

Tres eren d’Andorra: lo Truyta, de nom «Pere Ribot dit 
Truita» o «Pere Ribot menor», del lloc del Fener, parròquia 
de les Escaldes, segons dades de 1596. Del mateix llinat-
ge deuria ser Joan Ribot dit Truita, també del Fener, pro-
cessat el 1619 a Andorra per tinença il·legal d’armes. Lo 
dit Bocanegra de Andorra, renom que van portar «Ramon 
Torner àlies Boca Negra», localitzat a Cerdanya l’any 1599 
i a Andorra el 1601, i «Gabriel Torner, Bocanegra», sobre-
nom dut per un altre bandoler, «Francesc Tries àlias Bo-
canegra». El tercer bandoler andorrà era Steve Llavaneres.

La relació n’indica tres de la Ribera Salada, municipi de 
Castellar de la Ribera (Solsonès), al límit sud de l’Alt Ur-
gell. Eren lo Hereu Incle, de la Ribera Salada, citat per Xavier 
Torres, «T. Ingle àlies lo Hereu Ingle», i alhora nom d’una 
casa, ca l’Ingla; del mateix municipi era Jaumet Solà, on hi 
ha la masia el Solà, i lo dit Vilaprinyó, del mas Vilaprinyó.

Del Berguedà hi havia Joan Pere Salvi, àlies Vinyola, de Ba-
gà, i lo dit Barbafina, de nom Francesc Nicolau, de Feners, 
sense especificar si Feners del Berguedà o de la Cerdanya, 
encara que té més possibilitats el del Berguedà perquè 
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hi consta com a cognom en el fogatge de 1553, «Berto-
meu Nicolau», entre els focs de Feners i Sant Andreu Des-
pà (l’Espà), ara terme de Saldes, i no hi cap Nicolau en el 
lloc cerdà de Feners, terme d’Enveig, aquest mateix any. 
Del Lluçanès eren lo Roget de Sant Boy i lo Regaxó del Ro-
get de Sant Boy, el primer esmentat com a cap de quadri-
lla el 1584 i 1601, i localitzat a Andorra com a Joan Serra 
«dit lo Roget de Sant Boi», cognom que apareix en diver-
ses ocasions a Sant Boi de Lluçanès en el fogatge de 1553.

Hi ha un sol bandoler en comarques més apartades. Del 
Capcir lo Rat, regatxo del Infant de Capsir, on Rat podria ser 
afèresi de Montserrat, antic nom masculí, o el malnom 
Rat, per Rata. Del Conflent era Pometa, de Fetges, poble si-
tuat entre la Cerdanya i el Capcir. D’Alòs de Balaguer, a la 
Noguera, era lo dit Escaleta, de Alòs, lloc més probable que 
Alós d’Isil (Vall d’Àneu). No va ser únic amb aquest renom 
entre els bandolers, també se’n diria Jacint Grau, o Garau, 
àlies Escaleta, de la colla dels Margarit, documentat l’any 
1627. De les Garrigues hi consta lo Puiggròs, antropònim 
que deuria indicar, com en casos anteriors, el lloc de Puig-
gròs, on Joan Cadell hi tenia còmplices i seguidors. De 
més lluny era lo dit Bou, de Madremanya poble del Giro-
nès. De la Plana de Vic podria ser lo dit Portella, de Gurb, 
feminització del sobrenom de «Joan Puig, àlies Portell», 
nominat a la parròquia de Sant Julià, terme de Gurb en 
el fogatge de 1553, potser un predecessor seu. Del Pa-
llars Jussà és lo dit Lledós, de Ayramunt (Aramunt) llinat-
ge d’aquest lloc en el fogatge de 1553. De més lluny és lo 
Biscahí, genèric sovint referit a bascos en general, encara 
que podria ser català amb antecedents bascos.

Els bandolers d’origen occità abundaven. La majoria 
van marcats amb els gentilicis gascó i francès (occitans 
del regne de França), a més dels portadors de noms que 
ens remeten a un topònim o un llinatge occità fruit de 
les migracions occitanes del segle xvi, com lo Solatge, na-
tural o resident a la vall de Querol, ja que Solatge (i So-
latges) són noms de poblacions de l’Aude, Cantal i l’Avai-
ron. Entraven, ells o els seus antecessors, a l’Alt Urgell i la 
Cerdanya per Andorra, la Vall de la Llosa o la Vall de Que-
rol, vies tradicionalment utilitzades per viatgers, comer-
ciants, traginers, pastors, segadors, occitans que busca-
ven feina... i fugitius. En els documents de l’època són 
anomenats, gascons o francesos, però també bearnesos, 
foixencs, gavatxos, heretges, luterans (lluterans), hugo-
nots (ugonaus) o estrangers en general, i alguns rebien el 
nom de xarnegos si un dels seus predecessors era català 
i l’altre gascó o francès. Entre els que van acabar bando-
lejant n’hi va haver que es van moure entre Catalunya i el 
comtat de Foix, on cercaven refugi (catalans inclosos) fu-
gint de les autoritats reials o per passar el fred de l’hivern.

A la llista de bandolers van assenyalats com a gascons 
lo Sastret, lo Pastoret, lo dit Pericó, lo dit Cebrià, Joan Anto-
ni, lo Gorrad o Gorrablanca, lo Fardo o Fardeta, lo Camarada, 
lo dit Bertran, lo Guitza, ‘un tal’ dit Mahoma, lo Fillol, cog-
nom occità i alhora nom d’un poble del Conflent, lo dit 
Bernadas, documentat el 1596 i 1608 a Andorra, Jaumet 
Peutrac, possible mala escriptura a la llista de 1593 pel 
més versemblant Pontiac, topònim i nom de família de 
Bearn; lo Tisquer, potser referit a Vicenç Tasquer, bando-
ler querolà documentat en els anys 1591 i 1598, i llinatge 

Vista d’Arsèguel, (Fotografia de Ventura Castellvell)
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de la Vall de Querol present en el fogatge de 1497; lo dit 
Perris, citat el 1596 juntament amb altres membres de la 
colla dels Cadell; ‘uns tals’ dits Bordolls, que cal suposar 
germans. A la mateixa llista també hi ha lo Bordoll, fran-
cès, que certifica l’adscripció com a gascons als que por-
ten el gentilici francès i alhora allunya relacionar-lo d’un 
possible origen català a partir de Bordoll, poble del ter-
me d’Orellà, al Conflent.

Els portadors del gentilici francès són lo Tomborinet, Ber-
nat Parranera, Francesch Forner, lo dit Jisbert; lo Bescomte, 
lo Bordoll, Barba de Caragut (Queragut, lloc de l’Arieja), lo-
calitzat també a Andorra, escrit «Barba de Caregat»; lo dit 
Bortolo, nom present a «casa d’en Bortolo» en el fogatge 
de 1553 de Castellàs i Biscarbó (Valls d’Aguilar, Alt Urgell), 
a més de lo dit Joan de França. S’hi podrien afegir els que 
porten cognoms o antrotopònims occitans com lo Garbal, 
llinatge occità segons F. de B. Moll (a Catalunya hi ha la 
variant Garbau), i lo Pontach, llinatge i topònim bearnès.

Hi ha onze fugitius sense cap indicació de procedència, 
ni amb dades que ajudin a situar-la entre la documenta-
ció consultada. Són Bernat Colom, Pere Cicart àlies lo Ca-
pellà Foll, lo Stela, lo Ayguader; Bernat dit lo Sparracat, Joa-
net de mossèn Moles, Lletuga, lloctinent del bandoler cone-
gut per Batlle d’Alòs, Joan del Rey, nom de casa habitual 
a l’Alt Urgell, Cerdanya i Andorra. En el cas de lo Pubill de 
Torrent i el seu germà lo Parauliste, no és fàcil precisar la 
situació de Torrent perquè correspon a un genèric crea-
dor de més d’un nom de lloc. Pot ajudar partir del criteri 
de proximitat, però a les comarques de l’Alt Urgell i Cer-
danya, les que aporten més defensors del castell d’Arsè-
guel, no s’ha trobat cap població, petita o gran, a excep-
ció d’alguna casa amb aquest nom. Fora d’aquestes dues 
comarques hi ha havia el petit lloc de Torrent (Conflent) 
que en el fogatge de 1553 tenia 4 focs, però és una comar-
ca amb gairebé nul·la participació en els fets d’Arsèguel.

Hi ha la possibilitat que alguns noms corresponguin 
al mateix bandoler: Verdura o Verdureta i Thomàs Verdu-
ra, d’Arfa; Coscollola, àlies dit lo Ciuret o Ciurató i lo Ciurató 
de Valiella; lo Bordoll, francès podria ser un dels dos Bor-
dolls, gascons. Si així fos serien 107 els bandolers cercats 
per les autoritats del Principat.

Fonts d’informació
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tor, Dictionnaire des noms de famille et de lieux du midi de la 
France (2002); Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae 
(1989-1997); Francesc de B. Moll (1982), Els llinatges ca-
talans (1982). Els estudis sobre el bandolerisme català de 

Jordi Buyreu i Valentí Gual, «El bandolerisme a les terres 
de la Catalunya Nova» (2012); Lluís Obiols, «El bandoleris-
me a la Cerdanya. Algunes precisions (1526-1593)» i Lo niu 
dels bandolers de Catalunya. Els setges del castell d’Arsèguel 
(1588-1592), ambdós del 2012; Lars Martín Polhe, Perquè 
ara –gràcies a Déu– hi ha Justícia (2008), sobre Andorra; 
Joan Reglà, Felip ii i Catalunya (1956) i El bandolerisme ca-
talà del barroc (1966); Xavier Torres, Els bandolers (s. xvi-
xvii) (1991) i Nyerros i cadells: bàndols i bandolerisme a la 
Catalunya moderna (1590-1640) (1993). La transcripció de 
Salvador Galceran del Dietari de la Fidelíssima vila de Puig-
cerdà (1977). Els estudis històrics i onomàstics de Joan 
Peytaví, Catalans i occitans a la Catalunya moderna (Com-
tats de Rosselló i Cerdanya, s. xvi-xvii) (2005) i Antroponímia, 
poblament i immigració a la Catalunya moderna. L’exemple 
dels comtats de Rosselló i Cerdanya (segles xvi-xviii) (2010). 
També s’han consultat els fogatges dels anys 1497, 1515 i 
1553 conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Annex

Reproducció, amb pocs canvis, de la relació de bandolers 
fugits d’Arsèguel editada per Lluís Obiols (2012). S’han 
modificat unes poques comes abans del topònim o del 
genèric sabent que en alguna ocasió es podria estar tren-
cant un antropònim compost, s’ha actualitzat la grafia de 
les eles simples i les eles dobles d’acord amb la pronunci-
ació (Lavaneres, Ledós, Lop, la Losa, Guills per Llavaneres, 
Lledós, Llop, la Llosa, Guils) i amb nota a peu de pàgina 
s’indiquen altres interpretacions d’algun nom.

Joan Cadell
Pere Cicart, àlies lo Capellà Foll
Bernat Colom
T. dit lo Puiggròs
T. dit lo Peu Descals, de Angostrina
T. dit lo Solatge, de Querol
T. dit lo Roget, de Sant Boy
T. dit Barrabam, d’Estoll
T. dit Barbafina
Miquel Garreta
Jaume Garreta
Francesch Garreta 
Joan Guillem, dit lo Texidor Polvorayre, de Arsèguel
T. dit Guillemó, àlies lo Sastre Negre, del Vilar
T. dit Bidet, son germà
T. dit lo Floquet, àlies dit Thomàs, de Sampsor
T. dit lo Sastre, de Organyà
T. dit lo Sastret, gascó
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T. dit lo Stela
Jaumet Pontiac,2 gascó
T. dit lo Biscahí
T. dit Joan, de França
Gabriel Torner
T. dit Lletuga
T. dit Escaleta, de Alòs
Pere Anàs, de Calvinyà
T. dit lo Xixa de Castellàs
T. dit lo Scolanet, de Guils
T. dit lo Fuster, de Guils
Joan Meltcior, de Arfa
T. dit Joanet, de mossèn Moles
T. dit Ribó, de la Vall de Cabó
T. dit Coscollola, àlies dit lo Ciuret o Ciurató, de Valliella
T. dit Joanet, de la Llosa
T. dit lo Borbó, de Ansovell
T. dit lo Pastoret, gascó
T. dit Pericó, gascó
T. dit Cebrià, gascó
T. dit Verdureta o Verdura, gascó
T. dit Portella, de Gurb
T. dit lo Liró, de Arsèguel
T. dit Tropa, de la Vall de Cabó
T. dit lo regaxo del Roget, de Sant Boy 
T. dit Bernadas, gascó
T. dit lo Tomborinet, francès 
T. dit lo Truyta, de Andorra
Steve Llavaneres, de Andorra
T. dit lo Ayguader
T. dit lo Petitó, del Martinet del Tronxó
T. dit lo Ciurató, de Valliella
T. dit lo Gorrad o Gorrablanca, gascó
T. dit lo Poll, del Pla
T. dit lo Bordoll, francès
T. dit Bortolo, francès
T. dit lo Rosset, de Aristot
Andreu Sarqueda
Bernat Parranera, francès
Joan del Rey
T. dit lo Sandiu, de Angustrina
T. dit lo Fillol, gascó
Bertran de Ortodó, àlies dit lo Heretge
T. dit lo Gual, de Fígols
Antoni Solans, de Guils
Joan Antoni, gascó

2 De lectura difícil en el document original. Entre Peutrac i Pontiac em decanto pel segon. 
3 Deu correspondre a Vall d’Oliana.

Bernat t. àlies dit lo Sparracat
Joan Pere Salvi, àlies Vinyola, de Bagà
T. dit lo Pubill de Torrent
T. dit lo Parauliste, son germà
T. dit Arcavella, de Arcavell
T. dit lo hereu Incle, de la Ribera Salada
T. dit Massanes, de Oliana
Jaumet Solà, de la Ribera Salada
T. dit Vilaprinyó, de la Ribera Salada
T. dit lo Borrell, de Oliana
T. dit lo Fardo o Fardeta, gascó
T. dit lo Camarada, gascó
T. dit lo Fillet, de la Torre de Querol
T. dit lo Rat, regatxo del Infant de Capsir
T. dit Barba de Caragut, francès
T. dit Montan, de Montan
T. dit Miqueló de Pere Sabater, de Ciutat
T. dit lo Tisquer, gascó
Joan Pere Sansa, de Arsèguel
Joan Sansa, de Arsèguel
T. dit Cua de Llop
T. dit Perris, gascó
T. dit Visso de Lavança
Francesch Forner, francès
T. dit Bertran, gascó
T. dit Lledós, de Ayramunt
T. dit lo Garbal
Gaspar Callar, fill del senyor de Prullans
T. dit Bou, de Madremanya
T. y T. dits Bordolls, gascons
T. dit Bocanegra, de Andorra
Thomàs Verdura, de Arfa
T. dit lo Guitza, gascó
Pere Rey, pagès de Arsèguel
T. dit lo Sastret, de Béxech
T. dit Pometa, de Fetges
T. dit Bolquera, de Bolquera
T. dit Mahoma, gascó
Joan Ferrer, dit lo Ferrer de Guils
T. dit Jisbert, francès
T. dit lo Bescomte, francès
Pere Llinàs, de la Vall de Oliaya3

Pere Carles, de Arfa
T. dit lo Pontach 
Pere Guardiet, de Aristot 
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Cognoms: de l’honorabilitat 
als gens
Pere D. Garzón Serrano
Societat d’Onomàstica

Els cognoms, aquests antropònims que ens caracteritzen 
des del naixement i ens inclouen en una estirp de tradi-
ció secular, segueixen despertant passions, almenys en 
alguns sectors de la població, perquè n’hi ha molts altres 
que no s’hi interessen gens, com ha passat al llarg de la 
història amb les classes populars. Com diu Armand de 
Fluvià (2012: 15-16), «el menestral, el comerciant o el pa-
gès no es preocupaven pels seus avantpassats. La recer-
ca era reservada als membres d’una casta o classe, que 
justificava els seus privilegis pel seu origen». En qualse-
vol cas, l’interés ha anat augmentant de fa dècades i a 
hores d’ara està bastant estés, com es pot comprovar 
fent una simple ullada a la xarxa. Com que el tema ens 
concerneix perquè els cognoms són un punt d’intersec-
ció entre la genealogia i l’onomàstica, en aquest article 
revisarem l’excessiu protagonisme del prestigi en els es-
tudis tradicionals sobre els llinatges –la genealogia pre-
científica– i obrirem una finestra a les noves perspecti-
ves que s’albiren per a aquests estudis en la societat ac-
tual. A més d’això, revisarem algunes idees preestabler-
tes sobre els cognoms i l’herència a la llum de la genètica 
i exposarem breument les possibilitats que ens oferei-
xen alguns marcadors genètics per tal de millorar els es-
tudis onomàstics.

Ínfules de noblesa

En el nostre cas, tot va començar en un període difús en-
tre els segles xii i xiii, quan l’increment demogràfic a vi-
les i ciutats va provocar la coincidència onomàstica en el 
prenom de diverses persones, cosa que va fer necessària 

la utilització d’un altre nom, el cognom, per tal de dife-
renciar-les. I dic en el nostre cas perquè l’inici de la trans-
missió del cognom de pares a fills és extremadament va-
riable al llarg del món: va des de fa uns 5.000 anys a la 
Xina –encara que va estar limitada a la família reial i a 
l’aristocràcia durant quasi 3.000 anys– fins a fa uns 150 
anys a Noruega o, encara més recentment, des de l’any 
1934 a Turquia, i fins a l’actualitat, ja que encara no s’ha 
iniciat en la major part d’Àfrica ni en el Tibet (Manrubia- 
Zanette 2013: 16).

Tot i que la implantació del nom de família va comen-
çar a la península Ibèrica amb la dinàmica funcional que 
hem descrit, ben prompte es van incorporar –almenys 
en les classes socials més afavorides– uns elements ac-
cessoris que, al capdavall, han acabat tenint una impor-
tància decisiva en l’estudi del llinatges: l’honorabilitat i el 
prestigi. En moltes societats, i especialment en la nostra, 
aquests elements han estat sempre al darrere de l’inte-
rés per l’estirp, però també la intenció de justificar uns 
determinats privilegis en funció d’una suposada noble-
sa d’origen. De fet, tradicionalment s’ha considerat que 
la genealogia era una disciplina dedicada només a l’es-
tudi dels llinatges de reis i nobles, una idea que va per-
durar fins que, a finals del segle xix, les aportacions de 
la biologia en el camp de l’herència –sobretot amb Men-
del i Darwin– començaren a canviar la perspectiva i a 
estendre els estudis genealògics a totes les classes soci-
als. Açò va permetre el desenvolupament de la genealo-
gia científica, «un conjunt de coneixements sistemàtica-
ment ordenats en un procés que és resultat d’una recer-
ca rigorosa i metodològica, basada en la realitat i guia-
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da per criteris lògics», seguint la definició d’Armand de 
Fluvià (2012: 15).

Segons reconeixen ells mateixos, «els genealogis-
tes s’han dedicat gairebé sempre, llevat d’unes poques 
excepcions, a falsificar ascendències o descendències 
per guanyar substanciosos cabals “entroncant” rics 
burgesos amb famílies de la noblesa per tal d’aconseguir 
la rehabilitació d’algun títol nobiliari o l’ingrés en alguna 
corporació nobiliària» (Fluvià 2012:11). Seguint la seua 
obra, es pot veure l’evolució històrica d’aquesta discipli-
na, amb nombrosos exemples de diferents èpoques i cul-
tures que, en general, tenen en comú la glorificació dels 
déus o profetes, o bé el fet de prestigiar una dinastia reial 
o un llinatge nobiliari. Fluvià també explica que mentre 
a França o Alemanya la metodologia genealògica va anar 
evolucionant des del segle xvii, a la península Ibèrica, en 
ple segle xix, sovintejaven les falsificacions de genealogi-
es, principalment per a ingressar als ordes militars i cava-
llerescs on calia provar noblesa. Els certificats de noble-
sa i d’armes estaven basats, generalment, en ascendèn-
cies o genealogies falses, i una cosa semblant s’esdevenia 
amb els expedients ad perpetuam rei memoriam. I sembla 

que açò ja s’arrossegava de segles anteriors. Veieu si no 
Les Trobes de Mossén Jaume Febrer, que n’és un exemple 
paradigmàtic: es tracta d’una falsificació del segle xvii 
atribuïda a Onofre Esquerdo, genealogista i cronista de 
la ciutat de València, que intentava prestigiar una sèrie 
de cognoms castellans arribats a València a partir del s. 
xvi mitjançant la seua inclusió en un suposat relat poè-
tic d’un fals capellà de Jaume I.

Diu Fluvià que les famílies nobles exposaven amb or-
gull els seus arbres genealògics a la sala principal dels 
seus palaus o castells. Es tractava d’un privilegi, d’un sig-
ne de distinció al qual la majoria no podia arribar. Per ai-
xò el general Leclerc, d’extracció burgesa i cunyat de Na-
poleó, es dirigia als títols francesos de l’antic règim di-
ent: «vosaltres sou descendents, però jo sóc un avantpas-
sat», és a dir, ell no era noble però es considerava la soca 
d’una estirp, mentre que l’únic mèrit dels nobles era el 
de ser descendents d’algun personatge il·lustre. Es trac-
tava d’establir nous codis de prestigi que s’avingueren 
als nous ideals revolucionaris i, evidentment, a la conve-
niència personal. La paradoxa és que la seua fatuïtat no 
va arribar gaire lluny: Leclerc va morir jove i l’únic fill que 
tingué amb Paulina Bonaparte no va superar la infantesa.

Ja en la nostra època, constatem un nombre creixent 
de persones interessades en l’origen dels seus cognoms 
i hi ha fins i tot genealogistes que s’han ocupat d’adap-
tar-se a les noves sensibilitats que han aparegut en la so-
cietat actual, com és el cas de Mireia Nieto qui, partint 
de la idea que la genealogia no està responent a la diver-
sitat afectiva, sexual, de gènere i familiar del segle xxi, 
tracta de reflectir des d’una perspectiva inclusiva diver-
sos fets reproductius i afectius que no apareixen en les 
investigacions familiars: fills adoptats, noves maneres 
d’entendre la paternitat, la maternitat, la filiació, famíli-
es homosexuals, reconstituïdes, monoparentals, sense 
fills, etc. (Nieto 2014).

L’interés és ben visible en la xarxa, on centenars de llocs 
ofereixen informació sobre cada cognom, així com ex-
plicacions per construir arbres genealògics o programa-
ri per a organitzar la informació. Algunes d’aquestes pà-
gines ofereixen la realització d’estudis genealògics per-
sonalitzats amb el lliurament –previ pagament, és clar– 
d’un quadre emmarcat amb la història del cognom i el 
seu corresponent escut nobiliari. Com he tingut ocasió de 
comprovar, moltes d’aquestes pàgines recorren al dicci-
onari genealògic de García Carraffa (1920-1963), un vast 
repertori de llinatges basat en sol·licituds de noblesa de 
sang, molt habituals des del barroc. L’obra té un valor 
innegable, però, evidentment, el fet que el sol·licitant 
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visquera en un lloc concret no significa que aquest fora 
l’origen del llinatge ni, per descomptat, que aquell ple-
dejant fora l’antecessor de tots els que tenen el seu cog-
nom a hores d’ara.

Així, doncs, la mistificació de la realitat perdura, però 
adaptada ara als nous temps i a les noves necessitats: la 
tecnologia facilita a qualsevol persona interessada l’ac-
cés a la informació sobre els seus cognoms, i la seua ma-
terialització en un document heràldic o en format perga-
mí. Les dades que hi figuren, com és d’esperar, són mas-
sa generals, poc contrastades i, en la majoria dels casos, 
bastant improbables, però suficients en qualsevol cas 
per ser mostrades en un lloc preeminent al saló de casa. 
Ja se sap: les classes populars i el seu inveterat costum 
d’imitar la burgesia o, pitjor encara, la noblesa.

Noves perspectives

El desenvolupament científic i tècnic, així com l’evolució 
social que se’n deriva, estan obrint un ampli ventall de 
possibilitats al camp de la genètica que, en algunes ocasi-
ons, pot recolzar-se en estudis onomàstics per tal d’apro-
fundir en diverses investigacions. Sense ànim d’exhausti-
vitat, citarem alguns d’aquests camps d’estudi.

a La genealogia científica s’ha convertit en una cièn-
cia auxiliar de moltes altres: de la biologia i la genè-
tica, de la medicina, de la demografia i l’estadística, 
etc., la qual cosa ofereix un vast camp d’estudis in-
terdisciplinaris a la base dels quals hi ha els estudis 
sobre els cognoms.

b Hi ha autors que s’han ocupat de relacionar alguns 
temes científics amb la genealogia, com és el cas 
dels físics Manrubia i Zanette, que han estudiat els 
mecanismes que regeixen l’evolució biològica i els 
patrons culturals, així com les aplicacions de la físi-
ca estadística a la biologia, la demografia i la lingü-
ística. En la seua interessant obra, comencen revi-
sant l’origen dels cognoms i la influència de la cul-
tura i la història en la forma com s’hereten i pas-
sen, tot seguit, a qüestionar-ne la rellevància i fer 
veure com es va diluint la seua influència segons 
anem enrere en el temps, tot aplicant les bases ge-
nètiques de l’herència:

1 Veieu per exemple l’article «Malalties genètiques i insularitat»: https://cmblc.iec.cat/fons/13/13.02.016.pdf  [Consulta: 3 juny 2021].
2 https://elpais.com/diario/2004/11/15/sociedad/1100473206_850215.html [Consulta: 3 juny 2021].
3 Les dones només apareixien per l’absència del cap de família. Parlant de l’antroponímia medieval d’Alzira, Furió (1986, 288) fa constar 
que «la presència de la dona en les fonts fiscals és mínima, (un mins 2’6 %) i sempre apareixen en relació a un home: la viuda d’en... o la fi-
lla òrfena d’en... És a dir, la seua aparició respon a l’absència de l’home que detenta la titularitat i que elles supleixen temporalment du-
rant la menor edat dels fills».

Portem el cognom del nostre pare, heretat, alhora, del 
nostre avi i així successivament, un fet que ens remun-
ta al passat per una única línia masculina. Però posats 
a pensar en l’herència genètica, sabem molt bé que els 
nostres gens són els dels nostres pares a parts iguals: la 
meitat heretada i la meitat perduda; i això mateix es pot 
aplicar a ells, en referència als nostres avis. Per a ser jus-
tos, hauríem de recordar de la mateixa manera tots els 
nostres avantpassats, perquè el nostre origen està dis-
tribuït entre tots ells, i retenir una cadena llarguíssima 
de cognoms que parlarien de molt més que aquesta sub-
til línia de mascles que ens han precedit. (2013: 54-55) 

També expliquen, entre moltes altres coses, com la nos-
tra genètica és el resultat de l’encreuament dels gens 
dels nostres avantpassats, de manera que «cadascun dels 
gens localitzats als nostres cromosomes somàtics han ar-
ribat fins a nosaltres a través d’una línia que ens uneix a 
un dels nostres ancestres en cada generació, segons que 
ens remuntem en el temps» (2013: 103-104), tot i que les 
contínues mutacions fan variar l’original.

c A partir de la publicació del genoma humà, s’estan 
realitzant moltes investigacions que relacionen l’he-
rència genètica amb algunes malalties freqüents 
en una zona concreta,1 i fins i tot en un poble, per 
exemple, la miopatia de Miyoshi a Sueca2 i, en la 
majoria dels casos, els estudis genealògics i els cog-
noms són fonamentals per poder establir els vincles 
entre la malaltia i les persones afectades.

d Per últim, com veurem en el darrer capítol, l’estudi 
dels polimorfismes –és a dir, variacions puntuals en 
la seqüència d’ADN– presents en el cromosoma Y i 
en l’ADN mitocondrial obren una via fonamental per 
a la integració dels estudis genealògics i la genètica.

Consideracions sobre els cognoms

Ja hem dit que l’ús dels cognoms va començar a esten-
dre’s per la Península a partir dels segles xii i xiii. Aquest 
sistema, que denominava cada individu masculí3 amb el 
seu nom propi i el cognom familiar, es va mantenir fins 
a mitjan segle xix quan, primer com a ús i després com a 
norma, el sistema de doble cognom va anar estenent-se 
als diversos àmbits administratius.

https://cmblc.iec.cat/fons/13/13.02.016.pdf
https://elpais.com/diario/2004/11/15/sociedad/1100473206_850215.html
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Des d’una perspectiva funcional, el doble cognom in-
dica la filiació de cada individu i constitueix un sistema 
reglat d’identificació personal. Res a dir si ens atenem a 
aquest àmbit. Ara bé, si pretenem aprofundir en el pas-
sat onomàstic d’una persona a través dels seus cognoms, 
hem de ser conscients de tota una sèrie d’entrebancs 
amb què toparem en la nostra investigació. En primer 
lloc, resulta molt difícil que s’haja conservat tota la do-
cumentació referida a un determinat llinatge. Amb l’ex-
cepció d’algunes famílies nobles, la gran majoria de lli-
natges no conserven una base documental suficient que 
permeta establir la continuïtat de l’estirp: la desaparició 
d’arxius, les migracions,4 els canvis de nom5 i fins i tot, 
les errades, omissions i falsificacions que puga contenir 
la documentació en cas que siga possible accedir-hi són 
entrebancs suficients per descoratjar el més animós dels 
investigadors. L’única cosa que podem deduir amb certe-
sa de cada cognom és que va pertànyer a un avantpassat 
per via directa masculina –si és que no hi va haver cap in-
fidelitat extraconjugal– i que va ser la denominació que 
es va imposar quan el llinatge es va fixar als documents.

Per altra part, també s’ha de considerar que no tots els 
detentors d’un cognom han de provenir necessàriament 
d’un mateix individu, ja que, com diuen Manrubia i Za-
nette (2013: 20) «no hi ha res que haja impedit que di-
versos homes amb el mateix nom propi iniciaren estirps 
independents». I això és el que ha demostrat el projec-
te «Cognoms catalans» de l’IBE,6 que determina que cog-
noms com ara Ferrer, Serra o Vidal són més freqüents 
perquè hi va haver molts fundadors no relacionats en-
tre si genèticament, mentre que els qui tenen cognoms 
més inusuals, com ara Balasch, Llach o Melis, són des-
cendents d’un sol fundador, o de pocs.

En qualsevol cas, l’evident dificultat que implica esta-
blir la procedència d’un determinat llinatge acaba, si hi 
ha molta sort amb la documentació i els arxius, en una 
única persona perduda en la boira medieval, de la qual 
no sabem res ni tenim gaire certesa que fora el nostre 
avantpassat, llevat del cognom, si és que no hi ha hagut 
algun canvi.

Per un altre costat, és evident que tothom tendeix a pri-
oritzar la importància dels dos cognoms que ens caracte-
ritzen i que, en realitat, només són una mínima part de 

4 És evident que tots els cognoms lleidatans a què fa referència Teruel (2016: 22-23) o bé van ser de nova creació o bé es van canviar res-
pecte als que tenien aquests repobladors quan vivien en les seues respectives localitats lleidatanes.
5 Cal tenir present les aportacions de Riera (2014: 12-16) que, entre altres canvis de nom de jueus, esclaus, nobles i notaris, fa constar 
que «a les zones rurals, els homes que entraven en un mas per casar-se amb la pubilla solien deixar el seu cognom i prendre el del mas».
6 Projecte «Cognoms catalans», Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF): http://cognoms.upf.edu/qui-som/ [Consulta: 8 juny 2021]

la nostra herència onomàstica, ja que és la meitat de la 
dels nostres pares, la quarta part de la dels avis, la vui-
tena dels besavis, la setzena dels rebesavis i, ja amb un 
únic cognom, una porció que va minvant ràpidament a 
mesura que retrocedim fins a les aproximadament 25 ge-
neracions que ens han precedit des que es començaren 
a utilitzar els cognoms a la nostra terra. De fet, només 
ens informen sobre els ascendents masculins per via di-
recta del pare i de la mare, deixant en l’oblit un nombre 
enorme de cognoms que s’incrementa així que retroce-
dim en el temps. Quants cognoms exactament? Doncs, 
evidentment, depén de la història familiar de cada indi-
vidu, però si parlem en termes teòrics, els nostres ante-
cessors de fa 25 generacions eren un total de 33.554.431 
persones, quantitat que puja ràpidament a més de mil 
milions en només cinc generacions més enrere. En altres 
paraules, fa uns 900 anys, és a dir, unes 30 generacions, 
el nombre d’avantpassats teòrics d’una persona actual 
«supera de llarg els mil milions, però es calcula que la po-
blació humana en aquella època, en ple segle xii, no ar-
riba a 500 milions! Aquesta és la paradoxa» (Manrubia 
-Zanette 2013: 66).

La solució a aquesta aparent paradoxa està en la imple-
xió, és a dir, en les repeticions d’ancestres, un fenomen 
que s’esdevé entre els avantpassats de totes les perso-
nes. En els casos més freqüents, aquestes repeticions no 
apareixen en els primers nivells de l’arbre ancestral, si-
nó després d’unes quantes generacions, però açò depén 
de diversos factors, ja que existeix una considerable di-
ferència entre el grau d’implexió d’una ciutat i el d’un po-
ble menut. En general, com més habitants hi haja en un 
lloc concret, menor serà el grau d’endogàmia i, per tant, 
la implexió. I a l’inrevés, per descomptat. Per això, si te-
nim en compte que la majoria dels nostres ancestres ha 
estat residint durant segles a viles petites més que no 
a ciutats, haurem de concloure que la implexió ha estat 
una característica molt lligada a la nostra societat. Pe-
rò no només a la nostra. A partir de les dades de Manru-
bia i Zanette, podem inferir que la població europea de 
fa 25 generacions devia ser d’uns 64’5 milions de perso-
nes, del quals un 16% no hauria deixat descendents en 
el present, però el 84% que en resta, en canvi, és omni-
present entre els ancestres de totes les persones vives 

http://cognoms.upf.edu/qui-som/
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avui dia. De fet, «si ens remuntem trenta-cinc generaci-
ons en el passat, els arbres ancestrals de totes les per-
sones de la població actual són, quasi sense excepcions, 
idèntics» (Manrubia -Zanette 2013: 73). Per això, seguint 
amb aquests autors, «l’existència de tants ancestres co-
muns demostra que en aquest llunyà nivell de parentiu, 
tots som membres d’una mateixa família, independent-
ment dels nostres cognoms» (2013: 74).

La realitat és que tots els avantpassats d’una persona 
han contribuït al seu genoma, encara que només dos li 
hagen llegat el cognom. Això sí, els ancestres implicats 
en casos d’endogàmia hauran aportat un poc més que 
els altres, ja que «l’existència de diverses línies genea-
lògiques entre una persona i qualsevol dels seus ances-
tres porta a l’acumulació i la reincidència de trets fisio-
lògics que, en absència d’endogàmia, presentarien més 
variabilitat» (Manrubia -Zanette 2013: 77).

El cromosoma Y i l’ADN mitocondrial

A diferència dels cognoms, aquests marcadors ens pro-
porcionen una informació precisa sobre dos ancestres re-
als del nostre arbre genealògic, però de moltíssims se-
gles arrere. El cromosoma Y, o cromosoma sexual mas-
culí, es traspassa de pares a fills mascles, de manera que 
tots els homes l’heretem del nostre pare que, al seu torn, 
l’havia heretat del seu, etc., és a dir, se segueix una línia 
patrilineal que es correspon clarament amb el cognom 
patern i formaria el costat esquerre del triangle invertit 
que representa el nostre arbre genealògic.

En aquests cromosomes Y s’han produït al llarg de la 
història dels Homo sapiens una sèrie de modificacions –
polimorfismes per canvi d’un sol nucleòtid o SNP, segons 
les sigles en anglés– que es conserven en el cromosoma 
i es trasmeten a la descendència, de manera que són un 
bon mètode per a definir poblacions genètiques. Les di-
ferències entre les seqüències del cromosoma Y humà 
permeten establir haplogrups, és a dir, poblacions em-
parentades per via paterna. S’han determinat 20 haplo-
grups en el planeta, que s’anomenen amb les lletres ma-
júscules de la A fins a la T. Dins de cada haplogrup hi pot 
haver diferents subgrups que es corresponen, en general, 
al seu origen geogràfic. Sense entrar en explicacions, di-
rem que l’haplogrup més comú a l’Europa occidental és 
l’R1b, que arriba a més del 80% de la població a Irlanda, 

7 Per a una informació més detallada sobre els haplogrups, consulteu l’article: https://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_
europe.shtml   [Consulta: 8-06-2021]

a les terres altes escoceses, a l’oest de Gales i a Anglater-
ra, a la franja atlàntica de França i al País Basc. S’associa 
tradicionalment amb l’home de cromanyó, que va ser el 
primer humà modern que entrà a Europa.7

Un exemple citat per Manrubia i Zanette (2013: 122) 
ens il·lustra sobre la importància d’aquest marcador i 
la seua relació directa amb els cognoms de la línia pa-
trilineal:

En un estudi de l’any 2000, Bryan Sykes i Catherine Ir-
ven, aleshores investigadors de la Universitat d’Oxford, 
exploraren la relació entre el cromosoma Y i els homes 
amb el cognom Sykes, residents al Regne Unit. Utilitza-
ren l’ADN de 61 individus que els van enviar una mostra 
de cèl·lules de la part interior de les galtes. Quasi la mei-
tat dels estudiats compartien el mateix haplotip i quatre 
més de les seqüències dels Sykes eren a distància d’una 
mutació, un fet que indicava una separació recent en ter-
mes evolutius. Les dades apuntaven cap a un avantpas-
sat comú dels 61 homes, tot i que alguns registres escrits 
establien més d’un origen independent per al cognom. A 
pesar d’uns quants casos que no semblaven estar genèti-
cament emparentats amb el grup major, la interpretació 
més plausible era, en efecte, un origen únic per al ‘Sykes’ 
mentre que els altres haplotips que s’hi detectaren, ben 
bé es podrien deure a una acumulació històrica de casos 
de paternitat errònia.

Per altra banda, els mitocondris són uns òrgans cel·-
lulars situats fora del nucli, implicats en els processos 
de respiració cel·lular, o siga, en ajudar les cèl·lules a uti-
litzar l’oxigen per produir energia. Seguint la interessant 
obra de Bryan Sykes (2001), els mitocondris tenen el seu 
propi ADN –completament diferent al dels cromosomes 
del nucli– que té una característica que el fa molt inte-
ressant per als estudis genètics: es transmet a la descen-
dència a partir de l’òvul matern, de manera que tots te-
nim els mitocondris de la nostra mare que, al seu torn, 
els va heretar de la seua, etc., és a dir, se segueix una lí-
nia matrilineal, que correspon al costat dret del nostre 
arbre genealògic. També ací es produeixen una sèrie de 
mutacions que permeten definir poblacions genètiques, 
en aquest cas, basades en la línia femenina. Les anàlisis 
del nostre ADN mitocondrial revelen que els europeus po-
den ser classificats en set grups diferents, l’origen dels 
quals pot remuntar-se fins a set dones que van viure fa 
entre 10.000 i 45.000 anys. 

https://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml
https://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml
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L’estudi d’aquests marcadors1 està sent fonamental en 
molts camps d’investigació, des de la genètica forense 
fins a la biomedicina, passant per diversos estudis antro-
pològics que, per exemple, tracten de reconstruir migra-
cions passades en les poblacions humanes,2 o la configu-
ració de mapes genètics arreu del món. Modestament, 
pense que la genealogia científica, i amb ella l’onomàsti-
ca, s’ha d’obrir a les noves perspectives que ofereix el des-
envolupament de la biologia genètica.3 Així, podrem, per 
exemple, determinar si els portadors d’un cognom tenen 
avantpassats comuns o no, fer el rastreig d’una línia genè-
tica, o aproximar-nos d’una manera més precisa al grau 
d’implexió d’una població concreta. A més, és clar, de tin-
dre una constatació científica sobre l’origen de dos dels 
nostres abundantíssims ancestres –els que segueixen 
les línies patrilineal i matrilineal– que, a hores d’ara, són 
les úniques vies d’aproximació als nostres orígens reals.

En aquest món tan interconnectat, on els estudis in-
terdisciplinaris prenen un protagonisme creixent, potser 
ha arribat el moment d’aprofitar les possibilitats de què 
ens forneix la genètica per tal d’afinar els estudis genea-
lògics –i així com siga possible possible, també els ono-
màstics– deixant arrere, definitivament, la prosopopeia 
de l’honorabilitat i la noblesa. 

1 Ja se n’han fet diversos, però el tema excedeix de lluny el propòsit del present article. Les persones interessades poden consultar diver-
ses pàgines web, bé divulgatives, com ara: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_genética_de_Europa  [Consulta: 8 juny 2021], o bé 
l’article http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com/2011/09/como-es-el-mapa-genetico-de-europa-y-de.html [Consulta 8 juny 2021] 
i altres pàgines a les quals es pot accedir a través dels enllaços que s’hi inclouen, o bé unes altres de més especialitzades, com l’arti-
cle: «The genetic legacy of religious diversity and intolerance: paternal lineages of Christians, Jews and Muslims in the Iberian Peninsula»  
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0002-9297%2808%2900592-2 [Consulta: 8 juny 2021].
2 Veieu l’obra de Carles Lalueza Fox.
3 Seria un factor més a afegir als citats per Casanova (2020: 17-18).
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Onomàstica a l’entorn de 
safareigs, banys, sabons i 
lleixius
Eugeni Perea Simón
Societat d’Onomàstica

Hi ha disciplines acadèmiques que esdevenen troncals, ja 
que ens poden connectar amb qualsevol camp d’estudi i 
coneixement, reforçant-lo, relacionant-lo o descobrint-hi 
valors i interessos que, d’altra manera, ens serien imper-
ceptibles o restarien incògnits. L’onomàstica i la literatu-
ra ho són, tot i que una sigui classificada en àrees cientí-
fiques o acadèmiques i l’altra pertanyi al món de la cre-
ativitat imaginativa.

L’onomàstica al·lusiva al món de la bugada, la higiene 
i els productes usats o que hi intervenen, per exemple, 
ens permet de conèixer els termes de la llengua més ha-
bituals per a designar el lloc on fer-ho –abeurador, aljub, 
bací, bassa, canal, font, gorg, llavador, rec, rentador, riu, 
safareig, sèquia, torrentera...–, la cronologia local dels 
mots i la presència i l’arrelament en el territori, amb to-
tes les variables i singularitats proporcionada per la va-
riació dialectal. L’onomàstica d’aquests camps lèxics ens 
parla igualment de topònims i de la seva vinculació amb 
l’antroponímia.

Apleguem una mostra de l’onomàstica dels Països Ca-
talans que fa referència a quatre elements essencials del 
rentatge i de la higiene: l’aigua, el sabó, el lleixiu i els ren-
tadors, en una cronologia que abasta, bàsicament, l’èpo-
ca contemporània.

Tots els elements que tenen relació amb el procés de 
la bugada, efectivament, poden acabar derivant en to-
pònim, sobrenom o malnom de persona o casa, no sola-
ment en aquest període que estudiem, sinó ja amb mol-
ta anterioritat i arreu. Joan Amades, per exemple, parla-
va de la riera de les Bugaderes a l’Horta de Barcelona, on 
s’aplegaven les dones amb les seves paneres per a ren-
tar; i, a Valdealgorfa, poble de la comarca del Baix Aragó, 
a la província de Terol, hi havia les eras del Bugador, to-
pònim pretèrit del s. xvii que, segons l’estudi onomàs-
tic d’Antonio Pellicer Cester, ve de bugada, acció de blan-
quejar amb lleixiu la roba ja rentada.

Sabó

L’hodonímia comarcal és escassa en referències al sabó, 
que només trobem present en dos pobles: a Torredem-
barra (el Tarragonès), on encara avui existeix el carrer del 
Sabó i a Vilallonga del Camp (el Tarragonès), on havia es-
tat popular el carrer de la Saboneria (s. xix), un nom que 
d’ençà de 1939 fou substituït pel del Dr. Fleming. Més en-
llà del Camp de Tarragona, de vials amb denominacions 
al·lusives al sabó, se’n troben a diverses viles i ciutats 
dels Països Catalans: Barberà del Vallès, Sabadell, Perpi-

És el carrer Bagnera, el carrer més estret de Milà, tot i que no és com el carrer del  
Chat-qui-Pêche de París, que dues persones de costat gairebé no hi passen. 

Es diu carrer Bagnera però abans s’havia dit Stretta Bagnera, i encara abans 
Stretta Bagnaria, perquè a l’època romana hi havia hagut banys públics.

       Umberto Eco, Número Zero, 37.
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nyà, Palma (c. Gremi Saboners, a Son Castelló), Calvià (av. 
Cas Saboners), etc. A la península Ibèrica es troben car-
rers del sabó a Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) i 
a Màlaga i Granada trobem el carrer de l’Almona, que és 
el mot amb què a Andalusia es coneixen les saboneries.

A més de donar nom a carrers, la producció de sabó 
també ha batejat les cases o establiments on se’n fabri-
cava o se’n venia. A Riudecanyes (el Baix Camp), hom do-
cumenta la Saboneria (1551) i també a Riudoms (el Baix 
Camp), el 1620. A Montblanc trobem cal Saboner, empresa 
estatjada a l’actual palau Alenyà, dedicada a la producció 
i venda de sabons (1834). També a Reus i a la Vilella Alta 
(el Priorat), apareix el sobrenom de cal Saboner (s. xix). 
A Cornudella de Montsant (el Priorat), trobem cal Sabo-
ner (s. xix), una fàbrica de productes de neteja situada 
on avui hi ha la fonda Montsant. A l’Albi (les Garrigues) 
trobem un d’aquests establiments acompanyat d’antro-
pònim: la Saboneria del Bernat (1817).

Una altra presència onomàstica del sabó la trobem en 
partides i trossos de terra i en la denominació de masos. 
A Tarragona, amb el nom de Saboner, existeix un mas, una 
parcel·la i la Saboneria (1524); com a tros de terra del mas 
de Caselles, a Fonollosa (el Bages), hom identifica la Sa-
bonera (s. xx); a les Voltes, vilatge del municipi de Riude-
cols (Baix Camp), apareix documentada la font del Sabo-
ner i el mas homònim (s. xix).

El major nombre de referències de sobrenoms i mal-
noms relacionats amb el sabó que hem trobat daten d’en-
çà del segle xix. A Riudoms, el sobrenom de la Sabone-
ra es documenta d’ençà de 1815; a Constantí (el Tarrago-
nès) trobem l’Angeleta Sabonera (s. xix); a Tortosa, Juan 
Bautista Llanes Vinajo té l’àlies de Jabonero (1933). A les 
Borges del Camp (el Baix Camp) es coneixen els sobre-
noms de Saboner (1864) i el de Sabó Moll, corresponent 
a un venedor ambulant dels anys trenta del segle xx. A 
Ciutadella de Menorca, existeix es Saboner.

El producte higiènic més econòmic d’arreu del món és 
el sabó de Palamós, és a dir, la pala amb què les rentado-
res piquen la roba per no gastar tant de detergent –l’equi-
valent castellà seria el jabón de Palència, segons el DCVB.

Lleixiu

La incorporació del nom del lleixiu a l’onomàstica és ir-
rellevant, ja que només l’hem trobat identificat en cinc 
llocs: a la Ràpita (el Montsià), el Lejiero; a Alió (l’Alt Camp) 
i Vilaverd (la Conca de Barberà), en la denominació po-
pular de l’home de la Lejía; a la Torre de l’Espanyol (la Ri-
bera d’Ebre), la granja del Lejiero; i a Ciutadella de Menor-

ca, en Lejía. En qualsevol dels casos, hom fa referència al 
repartidor o venedor de lleixiu, amb la denominació en 
castellà, documentats en el segle xx.

Safareigs, rentadors i altres denominacions 
usuals

La major part de topònims que designen safareigs i ren-
tadors que hem vist tenen a veure amb 1) el nom de lloc 
on es troben situats (partides de terra o trossos); 2) la 
font d’aigua que els alimenta (torrents, recs, mines, pous, 
basses...); 3) la situació topogràfica, si és damunt o da-
vall vila, en carrer o en espai singular; 4) un patronímic 
(el del propietari dels terrenys o de qui els gestiona o bé 
d’un domini senyorial, i 5) les funcions específiques de 
l’obra, si és per al rentatge de roba habitual o bé exclu-
siu per a malalts, infectats o difunts.

Es dona el cas que, malgrat que en alguns llocs els sa-
fareigs o rentadors hagin desaparegut de fa temps, el 
nom de la indústria persisteixi en el lloc on existí, com 
en el cas de Riudoms, que avui identifica un aparcament 
de vehicles, i de tants altres com també trobem a la Con-
ca de Barberà.

Per altra banda, convé de subratllar que el lloc on anar 
a rentar pot tenir distintes denominacions, fins i tot en 
una mateixa comunitat, fruit de la imposició de l’obra i 
canvi d’usos que influeix en el llenguatge. Un bon exem-
ple d’aquesta evolució es troba en el llogaret de les Voltes, 
a Riudecols: el primer terme usat és el de Rec, que més 
tard es coneixerà com el Safareig i, finalment, el Rentador.

Hem trobat casos més singulars encara, com el de Siu-
rana, al Priorat, on el lloc de passar bugada era conegut 
com l’Abeurador, ja que el safareig es trobava adjunt o vo-
ra la pila d’abeurar els animals de tir, com era habitual 
de fer en la denominada xarxa arquitectònica de l’aigua. 
El rentador de Siurana no era altra cosa que unes piques 
on s’escorria l’aigua de l’abeurador, segons recull la to-
ponímia local. Més rara resulta, encara, la denominació 
de rentador per a un aljub, com ocorre a Vilanova de Pra-
des (la Conca de Barberà).

Una altra singularitat és l’ús del vocable bací com a de-
nominador de safareig. Un bací pot tenir diverses carac-
terístiques i usos –eina del barber per a remullar la bar-
ba per afaitar; més gros i profund, la tassa o recipient per 
a rentar-se mans i cara, i com a orinal. Però Coromines, 
en els seus estudis etimològics sobre la llengua, recorda 
que al Rosselló i a la Cerdanya el significat de bací coin-
cideix amb el del francès bassa i safareig i que origina to-
pònims. Hem trobat comptades referències onomàsti-
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ques amb aquesta denominació. A Portell de Morella (els 
Ports), no sabem si amb caràcter irònic, hom coneix com 
el Bací el complex hidràulic que inclou la font, l’abeura-
dor i el llavador existents vora els camins de Portell i de 
Sant Marc, a Cinctorres (els Ports).

Bassa

Una bassa és un clot més o menys fondo excavat a terra, 
obrat, que serveix per a recollir les aigües de mina, rec, 
pou o embasament destinades a usos agrícoles o indus-
trials, però molt sovint també és emprada com a renta-
dor, en dotar-la de lloses o batedores. Com a geosinònim 
de rentador o safareig, a Cambrils (el Baix Camp) trobem 
les basses de l’Hort de la Morícia, les de l’Hort del Limó i les 
de l’Hort de Tivissa i a Cambrils platja, les Basses; a Salou 
(el Tarragonès) trobem la Bassa de la Vila (1905) i a la vi-
la d’Alforja (el Baix Camp), d’ençà el segle xix, s’esmen-
ten el Bassot de més amunt i el Bassot de més avall; a Lilla 
(la Conca de Barberà), apareix el sobrenom de Joan de les 
Basses (1863), encarregat dels safareigs, i a la Pobla de 
Carivenys (la Conca de Barberà), la plaça de la Bassa, on 
hi havia hagut el safareig públic.

Aquesta designació també s’usa a d’altres indrets, com 
al Montmell (el Baix Penedès), aleshores distingida amb 
un antropònim, la bassa Vidal (1928). A Portell de More-
lla el lloc de passar bugada són les Basses. Hom també fa 

referència a la bassa del Cànem, a la Torre de l’Espanyol 
(s. xvi) i a Prats de Lluçanès. 

Font

Una altra de les surgències emprades per a passar buga-
da són les fonts, vora les quals hi podia haver un conte-
nidor, bassal o recipients on fer-ho. A la Terra Alta s’ha 
conservat l’expressió «anar a la font a rentar» i alguns to-
pònims locals ho corroboren: la font de Sant Joan (la Fa-
tarella), la font de Llavar (Batea), la font de Rentar (Vilal-
ba dels Arcs), la font Vella (Gandesa). A Prats de Lluçanès 
trobem l’abeurador de les Tres Fonts; a Sant Martí d’Albars, 
la font de la Blava i la font del Bassal.

Llavador

El verb llavar, ben viu al País Valencià és el mot patrimoni-
al que prové del llatí lavare. Segons Coromines, fou subs-
tituït per rentar, perquè es confonia amb llevar, a causa 
de la neutralització entre a i e, pròpia del català oriental. 
Els mots lavabo i lavativa, vinculats a la higiene física per-
sonal, són cultismes llatins que també deriven de lavare.

Albert Turull ha recollit aquest nom a diversos llocs de 
les Valls d’Àneu: els Llavasos, partida de terra de Sorpe (el 
Pallars Sobirà), potser de la família lèxica de llavar, ren-
tar; la font de Labau, al terme de Son (l’Alt Àneu), i el bar-

Llavador de Vistabella del Maestrat, (Fotografia de Jesús Bernat)
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ranc de Lavale, a Estaron (el Pallars Sobirà), poble de la 
Guingueta d’Àneu. 

Al País Valencià la denominació és del tot viva, i hom 
diferencia entre llavadors i rentadors. Apareixen esmen-
tats en singular o plural, indistintament, i tampoc és es-
trany de trobar-ne de distingits o acompanyats d’un an-
tropònim. De singulars en trobem a Aín (la Plana Baixa), 
Albocàsser i Catí (l’Alt Maestrat), les Coves de Vinromà 
(la Plana Alta), Faura (el Camp de Morvedre), Massalfas-
sar (l’Horta Nord) i a Xert (el Baix Maestrat); d’acompa-
nyats d’antropònim o nom de lloc, trobem el Llavador del 
Braçal de la Falquia, a Alcàntera del Xúquer (la Ribera Al-
ta); a Almassora (la Plana Alta), se’n coneixen quatre de 
singularitzats: el de l’Estret, del carrer de Sant Mateu, del Pla 
del Calvari i el de la fàbrica de Borra; a Vistabella del Maes-
trat (l’Alcalatén), trobem els llavadors públics de la Font 
de l’Espino i de la Font de Dalt.

A Almenara (la Plana Baixa), el nom ha creat hodònim, 
el carrer de Llavaner, i a Sagunt (el Camp de Morvedre), la 
Llavanera, sèquia major al pas per Torres-Torres. A Ciu-
tadella de Menorca trobem ses Lavanderes. A Almassora, 
on diuen llavadors, hi ha la partida la Llavanera, la Llava-
nera (séquia on rentaven la roba) i carrer de la Llavanera.

Com a conseqüència de la desaparició del verb llavar, 
al Camp de Tarragona, gairebé no trobem el terme llava-
dor en el llenguatge viu i corrent, però fins a l’època con-
temporània no era estrany de trobar-lo com a sinònim 
de safareig, en referència a la bugada, però també en 
usos diversos en agricultura i la indústria. A Riudoms el 
mot es documenta, si més no, de 1594 ençà i, poc més 
tard, la documentació parla de llavadors vells i nous. Regis-
tres lexicogràfics del segle xx identifiquen el mot a San-
ta Coloma de Queralt (la Conca de Barberà), a Batea i la 
Fatarella, i a Cabassers (el Priorat). El refranyer popular 
del Camp de Tarragona recull diverses expressions amb 
aquesta denominació.

Rentador

A l’entrada corresponent del Diccionari etimològic i com-
plementari de la llengua catalana, de Joan Coromines, es 
diu que el verb rentar primer només significava ‘esban-
dir, aclarir la roba’, i més endavant (llevat del País Valen-
cià) va adquirir el significat que tenia llavar. La denomi-
nació és present a tot el domini del Principat (inclosa la 
Catalunya del Nord) i les Balears.

El genèric singular de rentador, com a topònim es tro-
ba a l’Albi (1712) i a l’Aleixar (el Baix Camp) el s. xix; i, 
en plural, a l’Argentera (el Baix Camp), a Cornudella de 

Montsant i a la Figuera (el Priorat) el 1890, aquests dar-
rers, emplaçats a la partida de la Font, de la qual prenen 
el nom. També se’n documenten a Vilaplana i a Vinyols i 
els Arcs (el Baix Camp); els rentadors del Torrent, a la Tor-
re de l’Espanyol, entre d’altres llocs.

Malgrat que la denominació oficial i la retolació 
d’aquests obradors sigui la de Rentadors públics, en el par-
lar popular s’esmenten només amb el genèric i en plural. 
Determinats rentadors apareixen distingits amb un pa-
tronímic o nom de lloc, sobretot a les ciutats, altrament 
la localització restaria confusa; no obstant això, a les vi-
les també n’hi ha que són acompanyats d’un topònim o 
d’un antropònim. A la vila d’Alcover (l’Alt Camp), els ren-
tadors públics eren coneguts amb el nom de les Rodes, en 
al·lusió a la partida de terra on eren situats (1929); a As-
có (la Ribera d’Ebre), portaven els noms, un, de Fonxinxe-
lla i l’altre de l’Hort del Coix (1925); a Bonastre (el Baix Pe-
nedès), s’acompanyen de l’hagiotopònim de Santa Mag-
dalena (1929); a Constantí, els dos que hi havia eren dife-
renciats en funció de la cronologia, el Nou i el Vell (1787); 
a Llorenç del Penedès (el Baix Penedès), el rentador del 
Pou del Comú; al Molar (el Priorat), encara avui hom té re-
cord dels rentadors de la mina de l’Elvira (1944), però no de 
passar bugada, sinó de rentar els minerals extrets de les 
mines; a Remullà, llogaret de Vandellòs (el Baix Camp), 
són coneguts els rentadors de la Codina (1929); a Riudoms, 
encara avui hom parla dels rentadors vells de la Font Nova 
(s. xvi) i els més moderns, també desapareguts, els Ren-
tadors (s. xix); a Santa Oliva (el Baix Penedès), com que 
eren a la partida del Castell (1930), són identificats amb 
la denominació de l’edifici feudal. A Tarragona, el genèric 
de rentador recull fins a cinc entrades: el Rentador (1736) 
i quatre referències més a camí, portal, bassa i bassa del 
rentador del Port i els del mas del Balcells, de l’hort de la 
Bessona, de l’hostal de la Cadena, del maset de Clanxet, 
de la Font Fonda, de l’hort de Lluís de Bordes, dels ma-
sos de Montoliu, de Morera, de Munter i del Po. A la Tor-
re de l’Espanyol n’hi havia dos, el del Torrent i el de la font 
de n’Horta. A Ulldemolins (el Priorat) hi ha els rentadors 
del Sòl de la Vila i els del Solaçar. A Valls també se n’iden-
tifiquen uns quants, fins a vuit, amb nom propi, encara 
avui recordats, però que molt probablement deuen ha-
ver tingut altres noms en el temps: els rentadors de la Sa-
lut, de ca la Conxa, de l’Hort del Ceballot i el de ca la Neus, a 
més dels safareigs que després afegirem a la llista d’obres. 
A Vandellòs i els seus vilatges, els rentadors tenen deno-
minació pròpia: de Parra (un clot de la pedra al barranc 
de Remullà), de la Serrana i el dels Malalts (Vandellós), de 
la Font del Rentador, a Remullà i a Vandellòs, el de la Font 
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Nova (1932). A Vinebre (la Ribera d’Ebre), el rentador de 
la bassa del Molí de Rué. A Sant Feliu Sasserra (el Lluça-
nès), el rentador del moli de Badia; el rentador de la Riera, 
de la Basseta i el de la Gavarresa, a Santa Creu de Jutges 
(el Lluçanès).

Un altre topònim al·lusiu a aquest nom és el de sèquia 
del Rentador (1648), a Poboleda (el Priorat). El nomen-
clàtor de vies urbanes de les viles d’Alcanar i Ulldeco-
na (el Montsià) recullen totes dues el carrer de Rentadors 
(1900). A Riudoms, hom també documenta la font dels 
Rentadors (s. xix).

A la topografia urbana hi ha un ampli repertori de de-
nominacions del camp semàntic de la bugada: a Barce-
lona es coneix el carrer dels Safareigs; a Palamós (el Baix 
Empordà), el carrer dels Rentadors; a Sóller (Mallorca), el 
Rentador i, vora el cim del Bassegoda, pujant d’Albanyà 
(l’Alt empordà), Coromines esmenta el Rentador de les 
Bruixes. A Madrid, el nomenclàtor urbà recull l’hodònim 
de calle del Lavadero, igual com es dona a Arganda del Rei; 
a Sevilla, el carrer del rentador duu un apel·latiu, el de la 
Caridad (l’actual de Pavia), documentat entre 1700-1859. 
A Madrid també trobem la plaça de Lavapiés –es diu que 
aquest nom podria procedir d’una font que hi havia a la 
plaça, on es feia el rentat ritual dels peus abans d’acudir 
al temple jueu, però és un mite popular, ja que són els 
musulmans i no els jueus els qui fan aquesta operació, a 
més d’altres contradiccions històriques. 

Rentants

A Manlleu (Osona), segons estudis d’onomàstica local, 
el lloc de passar bugada es coneix com els Rentants, to-
pònim que no hem trobat en cap altre lloc de Catalunya.

Safareigs

En una o altra comarca el significats dels mots poden ser 
diferents, com ocorre amb els vocables safareig i renta-
dor. Al Maestrat, per exemple, safareig pot referir-se a un 
rentador, però aquest ha de tenir la consideració de pú-
blic, perquè el privat s’anomena llavador. En d’altres co-
marques aquest concepte pot invertir-se, com ocorre a 
les zones de València i Castelló.

A la ciutat d’Amposta, els darrers safareigs coneguts 
són els del Zelador, situats a les Quintanes de Carrasquet 
i els de l’hort del Roco, de la família Forcadell-Bernis, ubi-
cats entre els sequers de la Companyia i el carrer de Cor-
sini. A Porrera (el Priorat) el nom de lloc de passar buga-
da es coneix com els Safaretjos, amb el plural modern, i a 
Pradell de la Teixeta (el Priorat), Safareigs, amb en plural 
clàssic, com ocorre igualment a Marmellar (el Baix Pene-
dès), aquest documentat d’ençà de 1879. A Querol (l’Alt 
Camp), el lloc de rentar roba es coneix popularment amb 
el singular de Safareig i a la Sénia (el Montsià), es distin-
geix amb l’apel·latiu de Calvari, per la proximitat del ren-
tador amb aquest indret del viacrucis. A Tarragona, a més 
dels rentadors abans esmentats, hom documenta els sa-
fareigs del Portal del Roser i el del portal sobirà de Predica-
dors. Al Vendrell, el singular de safareig va acompanyat de 
l’antropònim del Sonet. L’onomàstica de Valls, a més dels 
rentadors ja esmentats anteriorment, recull els noms de 
safareigs del Mas Miquel, de l’Hort de Tondo, de la Mitja Gal-
ta i de ca Tugues. A Montmeló (el Vallès Oriental), al llarg 
del rec de la mina Vella hi havia tota una sèrie de renta-
dors (en plural) i un safareig (singular). A Sabadell tro-
bem el safareig de la Font Nova, construït el 1893 i en fun-
cionament fins als anys cinquanta del segle xx, i a Mata-
ró, el safareig de les Esmandies.

Safareig públic de Santa Coloma 
de Queralt, anys trenta  
del segle xx. 
Autor: Lucien Roisin Besnard.  
Arxiu de l’Associació Cultural  
Baixa Segarra.
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A Sobremunt (el Lluçanès), trobem el safareig de la Rec-
toria, una denominació poc freqüent, ja que aquests ren-
tadors solien ser privats. A Perafita (el Lluçanès), trobem 
el safareig de la font del Raig i a Santa Eulàlia de Puig-ori-
ol (Osona), el safareig del Pontarró. 

El vocable safareig també ha originat noms, motius i 
sobrenoms personals, com a les Borges del Camp, on 
trobem el Pau del Safareig (1847) i a Reus, el sobrenom 
de Safareig. A la comarca de Balaguer existeix el cognom 
antic de Safareig.

Altres aplicacions toponomàstiques del mot es loca-
litzen a Mequinensa (el Baix Cinca), on trobem la plana 
el Safareig. A Reus hi ha la parada del Safareig (s. xix) i el 
carrer de les Basses o del rentador de la Font Vella (1793). A 
la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria) existeix el Safa-
reig com a partida de terra. A Caldes de Montbui (el Va-
llès Oriental) el balneari dona el nom de Safareig a les se-
ves termes, i els rentadors de la vila són coneguts com la 
Portalera. A Santa Coloma de Gramenet (el Barcelonès), 
hi ha el barri dels Safaretjos.

El rentador dels malalts

A moltes viles es documenten safareigs i rentadors amb 
denominació específica a malalts, infectats o difunts, pe-
rò en la majoria dels casos és una referència documen-
tal i en pocs casos la denominació ha pervingut en l’ora-
litat. Ja hem advertit que aquesta mena de recipients, 
o bé eren construïts amb materials poc duradors, sols 
per a mentre pogués durar la pandèmia, o bé eren bas-
ses agrícoles de lloguer, adaptables al nou ús, de manera 
que un cop passada la pandèmia i fet el servei, tornava 
tot a la normalitat i el nom no pervivia. D’aquesta reali-
tat en poden ser exemples els rentadors de Pratdip i de 
Vandellós, al Camp de Tarragona, o els de Santa Coloma 
de Queralt i de Forès, a la Conca de Barberà.

D’aquesta mena de rentadors n’hi ha a tot el país, tal 
com recullen les onomàstiques de pobles i ciutats: Cube-
lles, al Garraf; Agramunt, a l’Urgell, al Lluçanès...

Estenedors

A Rocafort de Queralt (la Conca de Barberà), Valentí Gual 
troba documentat l’estenedor de la Roba, a la partida de 
les Roques (segle xvi). No hem trobat cap altra més re-
ferència onomàstica específica al lloc d’estendre la roba, 
a les comarques meridionals de Catalunya.

Els banys
Recollim una petita mostra de llocs de bany del territo-
ri, la qual es podria ampliar amb la relació de basses, sa-
fareigs, rases, rescloses, galatxos, piscines, peixeres, ca-
caus, cocons, tolls i xolls que durant l’estiu podien ser 
emprats per a aquesta funció, especialment, per la ca-
nalla. La literatura se’n fa ampli ressò, embolcallant-los 
d’un aire festiu, iniciàtic i de llibertat juvenil, però és la 
toponímia, sobretot, la que els fixa i documenta. Heus 
ací una mostra recollida al Camp de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre.

A Tortosa existeix la Canal dels Banys i a Vinebre, la Plat-
geta del Riuran o Riu Gran, per a diferenciar-lo del Riuet o 
Galatxo, on la gent hi anava les tardes de diumenge, a ba-
nyar-se –hi ha una cançó popular que hi fa referència. Al 
riu Algars, afluent del Matarranya, hi ha l’assut de Lledó, el 
toll de Marí i El Galeró; als Estrets d’Arnes, el Toll Blau; i, al 
riu de la Canaleta, que neix a la serra de l’Espina, al Mas-
sís dels Ports de Gandesa, el Toll Blau i les Olles del Baubo. 

A Vall-de-roures, al Matarranya, es coneixen les aigües 
termals de la font dels Banys, a l’estret del riu de la Pena.

En el litoral de Vila-seca (Tarragonès) i Salou s’hi recu-
llen tres topònims específics al·lusius a la remullada ma-
rítima del cos, els Banys o la platja dels Hòmens, el Bany o 
la platja de les Dones i les Banyeres de les Dones. A Tarrago-
na, trobem la platja dels Capellans.

En un reclau del riu de Siurana, al Priorat, es troba el 
toll de la Banyera; a Ulldemolins el Toll del Maleneta, al riu 
de Vilanova, i les Olletes, al riuet del Teix; i a la Vilella Al-
ta, existeix el sobrenom de cal Banyera. A Alforja, ens tro-
bem amb diverses entrades de registre del nom: els Banys, 
desglossats amb l’apel·latiu de coll, mas i vall.

En cursos d’aigua de muntanya de la serralada litoral al 
Camp de Tarragona, la gent gran recorda diversos indrets 
on era costum d’anar-s’hi a banyar: el Salt, a l’Aleixar; el 
Niu de l’Àliga, a Alcover i les fonts del Glorieta de Mont-ral...
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Mostra gràfica de la Jornada Onomàstica, Tortosa 2021

 Presentació de la Jornada 
d’Onomàstica, Tortosa 2021, 
(Fotografia de Jordi Duran) 

Ponència de Sílvia Veà,  
(Fotografia de Jordi Duran)

Ponència d’Antoni Cardona,  
(Fotografia de Carles Castellà)

Presentació del Manual per a 
l’elaboració de reculls onomàstics,  
(Fotografia de Jordi Duran)
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Mostra gràfica dels col·loquis de la SdO

Espai Sant Domènec, 
(Fotografia de Carles Castellà)

Comunicació d’Àngela Buj i Jesús Bernat, 
(Fotografia de Jordi Duran)

Comunicació de Ferran Guardiola, 
 (Fotografia de Carles Castellà)

Eixida pel Delta, (Fotografia de 
Carles Castellà)
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