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De Mallorca a la Ribera d’Ebre
Ventura Castellvell
Coordinador de Noms

Quatre entitats han sumat esforços 
per organitzar, els dies 17 i 18 d’oc-
tubre d’enguany, una jornada d’ono-
màstica a la Ribera d’Ebre (Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Socie-
tat d’Onomàstica, Associació Cultural 
la Riuada de Móra d’Ebre i Associa-
ció Cultural Lo Llaüt d’Ascó) amb el 
suport dels ajuntaments de Móra 
d’Ebre i d’Ascó, de l’Institut Ramon 
Muntaner i de l’Arxiu Comarcal de 
la Ribera d’Ebre. Els actes es faran 
a Móra d’Ebre, capital de la comar-
ca, i a Ascó, on anualment, i per les 
mateixes dates, s’organitza una jor-
nada d’estudis locals i tradicionals en 
homenatge a Carmel Biarnés, activis-
ta cultural de la Ribera d’Ebre i fill 
d’Ascó, interessat en l’onomàstica, 
a qui es dediquen les activitats del 
diumenge dia 18. 

La Ribera d’Ebre és un marc físic 
ple d’atractius, ideal per a una nova 
jornada d’onomàstica pels seus dife-
rents estrats culturals i lingüístics, 
que han originat una onomàstica rica 
i estimulant. Es tracta d’una comarca 
travessada per un riu que durant se-
gles ha estat la principal via de comu-
nicació per anar de l’Aragó al mar; un 
riu que ha transportat mercade ries i 
tropes, homes, dones i paraules; un 
riu integrador, situat en un espai cen-
tral dintre del domini lingüístic del 
català i equidistant de les anteriors 
seus de jornades i congressos. 

Per a la Societat d’Onomàstica 
aquesta trobada representa la IV Jor-

nada d’Onomàstica. L’any 2010 es va 
organitzar la primera a Lloret de Mar.  
Era l’inici d’una nova etapa de troba-
des onomàstiques que substituïen 
els històrics coŀoquis, que havien co-
mençat sota el guiatge d’Enric Moreu-
Rey a la Sala de Comalats (Conca de 
Barberà) l’any 1973 i que es van or-
ganitzar ininterrompudament fins a 
l’any 2009, amb el XXXVI Coŀoqui de 
la Societat d’Onomàstica, que es va fer 
a les Borges Blanques. Amb el canvi 
de format es pretenia organitzar dos 
tipus de convocatòries: les jornades 
d’onomàstica, centrades en un espai 
geogràfic limitat i amb temàtica lliga-
da a l’entorn, i els congressos, organit-
zats cada tres anys, més acadèmics, 
amb temes definits i de més durada. 

El I Congrés de la Societat d’Ono-
màstica es va fer a Barcelona el 2011. 
Va correspondre a la secció 12 (duia 
per títol “Onomàstica catalana”) del 
XXIV Congrés Internacional d’ICOS. 
La II Jornada d’Onomàstica es va 
organitzar a València l’any 2012, i 
la tercera va ser el 2013 a Esterri 
d’Àneu. El II Congrés de la Societat 
d’Onomàstica es va desplaçar a Ma-
nacor, l’octubre de 2014. Les jornades 
i els congressos sempre han tingut la 
inestimable i necessària participació 
d’entitats culturals i acadèmiques. 

El contingut temàtic dels dos con-
gressos i les tres jornades ha estat 
molt variat. La jornada de Lloret es 
va centrar en l’onomàstica de la Selva 
i en la toponímia marina. Les actes 

es van publicar a Quaderns de la Selva 
l’any 2011. El conjunt de ponències i 
comunicacions del Congrés d’ICOS, i, 
per tant, del I Congrés de la Societat 
d’Onomàstica, el va publicar en edició 
digital el 2014 la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya amb el títol Els noms de 
la vida quotidiana, el mateix que duia 
el Congrés. La jornada de València te-
nia un sol tema, reflectit en el títol de 
les actes, publicades l’any 2014, Topò-
nims entre dos llengües. L’exonímia, una 
manifestació de la globalitat. El tema 
de la III Jornada va ser “L’onomàstica 
del Pirineu català” i novament amb el 
mateix títol de la convocatòria el Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu va edi-
tar-ne les actes l’octubre del 2014. El 
II Congrés de la Societat d’Onomàsti-
ca es va desenvolupar sota l’enunciat 
d’“Onomàstica i identitat, un repte 
universal i multiescalar”. Les seves 
actes estan en procés d’edició. 

La jornada de la Ribera d’Ebre, 
com totes les jornades, va adreçada 
a qualsevol persona que estigui in-
teressada en el coneixement, l’estu-
di i la divulgació dels noms de lloc i 
de persona: especialista universitari, 
erudit local, curiós, amant de la ter-
ra o recoŀector de noms que busca 
conservar-los; tot aquell qui troba en 
l’onomàstica un valor científic, vàlid 
per a l’estudi de la llengua, de la histò-
ria, de la geografia, de l’antropologia 
d’un territori, o d’aquell qui només 
vol satisfer la seva curiositat.
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Notícies
Jornades i congressos

Jornades d’onomàstica a Amurrio 
(2/3.10.2014), amb l’epígraf “La 
toponimia: caminos resbaladizos”
> http://www.deia.com/2014/09/29/
bizkaia/llodio-nervion/dos-jornadas-de-
toponimia-en-amurrio

“Namen und Recht in Europa” 
(16/17.4.2015)

Cinquena reunió interdisciplinària 
del Grup de Treball sobre Llenguatge i 
Dret a la Universitat, en coŀaboració 
amb la Societat Alemanya de Ciències 
Onomàstiques, que tractarà sobre la 
intersecció entre la llei i el nom propi, 
personal o d’empreses o entitats jurí-
diques, en el marc europeu.
> http://www.onomastikblog.de/
ankuendigungen/namen_und_recht_in_
europa/

Conférence Internationale 
d’Onomastique. Nom 
et Dénomination: 

“Conventionnel / non conventionnel 
en onomastique” (Baia Mare 
[Romania], 1/3.9.2015)
> http://onomasticafelecan.ro/iconn3/
fr/index.php

2015 International Symposium 
on Place Names: “Place names, 
diversity and heritage”
Tindrà lloc al Protea Hotel Clarens, a 
la província d’Estat Lliure, Sud-àfrica, 
el 17 i 18 de setembre del 2015.
> http://linguistics.org.za/Announce-
ment2015InternationalSymposiumonPla-
ceNames.pdf

XVIIe Colloque d’Onomastique 
(París, 3/5.12.2015)
> http://www.ortsnamen.ch/Texte/
Colloque_Paris_circulaire1.pdf

Conferències i xerrades

Conferència de Pere Muñoz 
Hernàndez, titulada “Els noms dels 
carrers de la Colònia Fàbrica”, de 
Flix, a Ca Don Ventura, el 26 de 
setembre del 2014, dins del VII 
Curs Coneguem la Ribera d’Ebre, 
organitzat per Centre d’Estudis de 
la Ribera d’Ebre 

L’historiador Pere Muñoz Hernàn-
dez és autor de diferents publicacions 
sobre la Colònia de la Fàbrica, cone-
guda popularment com a Colònia Fà-
brica o Barri Internacional, urbanitza-
ció creada per l’empresa Electroquí-
mica fora del nucli de Flix l’any 1914. 
A partir dels noms dels carrers de la 
colònia en fa un repàs de la història.

Xerrada sobre la toponímia 
marítima i terrestre del Parc 
Natural de la Serra Gelada (Alfàs 
del Pi i Benidorm, Marina Baixa)
> http://www.diarioinformacion.
com/marina-alta/2015/01/15/charla-
toponimia-parque-serra-gelada/1588120.
html

Publicacions i presentacions

Els cognoms prehispànics 
a l’Equador són estudiats a 
Antroponimia de origen no hispánico 
en el Austro ecuatoriano, d’Oswaldo 
Encalada.
> http://www.elcomercio.com/
tendencias/apellidos-hispanicos-austro-
quichua-ecuador.html

El volum 225–227 de Germanistiche 
Linguistik està dedicat a “Linguistik 
der Familienamen”. 
S’hi estudien els cognoms des de di-
ferents punts de vista (morfologia, 
sintaxi, pragmàtica i transposició), 

principalment pel que fa al cas ale-
many, però tenint en compte també 
els models suec, català, lituà, luxem-
burguès, rus i hongarès. 
> http://www.olms.de/search/Detail.
aspx?&pr=2008451

Presentació del llibre Toponimia 
indígena de Querétaro, siglo xvi
> http://amqueretaro.com/queretaro/ 
2015/01/29/presentan-libro-toponimia-
indigena-de-queretaro-siglo-xvi

Toponimia popular costera: desde 
Bajamar a Punta del Hidalgo, de 
M.ª Candelaria Gil-Rodríguez i 
Leopoldo Moro Abad
> http://www.aytolalaguna.com/
Patrimonio/Toponimia_popular_costera_
desde_Bajamar_a_Punta_del_Hidalgo.
pdf

Publiquen a Mèxic una Guía 
onomástica de los idiomas indígenas 
de Chihuahua.
> http://educacion.chihuahua.gob.mx/
content/publican-gu%C3%ADa-para-el-
uso-de-nombres-ind%C3%ADgenas

Campoo de Yuso (Cantàbria) 
recupera 1.099 topònims. 
> http://www.vivecampoo.es/
noticia/campoo-yuso-recupera-1099-
toponimos-5068.html

Presentat el Diccionario de 
topónimos de Lanzarote, d’Agustín 
Pallarés
> http://www2.rtvc.es/noticias/
agust%C3%ADn-pallar%C3%A9s-
presenta-el-diccionario-de-
top%C3%B3nimos-de-lanzarote-128328.
aspx#.VN5hesvwtEY

Publicat el llibre Toponimia de 
Montrondo, d’Adriana García 
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Martínez, guanyadora del 
II Concurso de Recogida de 
Toponimia Concha de Lama
> http://www.leonoticias.com/
frontend/leonoticias/Toponimia-De-
Montrondo-Obra-De-Adriana-Garc-iacute-
a-Mart-i-vn151310-vst240

Presentació del tercer llibre sobre 
la toponímia de la Val de Fragoso, 
dedicat a Beade (Orense, Galícia)
> http://www.farodevigo.es/gran-
vigo/2014/10/24/presentacion-tercer-
libro-toponimia-val/1118232.html

Aparició de tres llibrets sobre 
toponímia llemosina: Les Noms de 
lieux du canton d’Uzerche, Les Noms 
de lieux du canton de Bugeat i Les 
Noms de lieux du canton de Felletin, 
d’Ives Lavalada
> http://www.locongres.org/index.php/
oc/actualitat/recercapublicacions/9648-
toponimia-lemosina

“Aproximació a la toponímia rural 
de Mequinensa”, d’Hèctor Moret
> http://miknesa.blogspot.com.
es/2014/10/aproximacio-la-toponimia-
rural-de.html

Presentat el llibre Partidas, calles y 
apodos de Binéfar (Huesca). Estudio 
onomástico, de Javier Giralt Latorre
> http://www.canallitera.es/ver-
noticias/2086/-javier-giralt-presento-el-
libro-partidas-calles-y-apodos-de-binefar-
estudio-onomastico.html

L’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua ha aprovat un manual 
sobre toponímia valenciana amb 
el títol Criteris per a la fixació de la 
toponímia valenciana.
> http://www.avl.gva.es/va/gabinet-
de-comunicacio/notes-de-premsa/L-AVL-

aprova-el-manual-sobre-Criteris-per-a-la-
fixaci--de-la-topon-mia-valenciana

“Onomàstica catalana, toponímia 
i antroponímia i (1922–
1999)” / “Onomàstica catalana, 
toponímia i antroponímia ii (2000–
2012)”
Bibliografia selectiva consultable al 
Centre de Documentació de la Direc-
ció General de Política Lingüística 
> http://llengua.gencat.cat/web/.
content/docs_del_centre_de_
documentacio/bibliografies_selectives/
arxius/select_onomasticai.pdf
> http://llengua.gencat.cat/web/.
content/docs_del_centre_de_
documentacio/bibliografies_selectives/
arxius/select_onomasticaii.pdf

Toponímia oficial

Municipis valencians que han 
canviat de denominació per decret 
el 2014
Potries (abans Potríes, 11.4.2014)
Xert (abans Xert/Chert, 4.7.2014)
Vistabella del Maestrat (abans Vistabe-

lla del Maestrazgo, 1.8.2014)
L’Atzúbia (abans Adsubia, 19.12.2014)
Les Alqueries / Alquerías del Niño Perdi-

do (abans Alquerías del Niño Perdido, 
tràmit en procés)

Situació el desembre del 2014
Municipis de la zona 
 valencianoparlant 395
Forma única en valencià 321
Noms no normalitzats 41
Noms bilingües 33

“Embassament de Darnius Boadella” 
serà el nom oficial d’un pantà del 
riu Muga a l’Alt Empordà.
> http://www.emporda.info/
comarca/2015/02/10/panta-

dira-oficialment-embassament-
darnius/262839.html

Nomenclàtor viari de Vinaròs
> http://www.nomenclator.vinaros.es

L’onomàstica a la xarxa

 “Les faux «kêr». Quand les Gallos 
imitent les Mahos” o del prestigi 
onomàstic puntual de les llengües 
minoritzades
> http://mitaw.over-blog.com/tag/
gallo/

El programa LANOVA Opinió, de 
l’emissora LANOVA Ràdio, de 
Reus, va dedicar un programa al 
desaparegut Ramon Amigó, amb la 
participació d’Eugeni Perea, Santi 
Nogués i Xavier Ferré. 
> http://reusdigital.cat/noticies/reus/
lanova-opinio-recorda-el-linguista-ramon-
amigo

El diari espanyol ABC cerca els 
ciutadans amb noms i cognoms 
més originals.
> http://www.abc.es/
sociedad/20150204/abci-nombres-raros-
apellidos-201502031708.html

“Cataluña amb enya”, de Rudolf 
Ortega
> http://cat.elpais.com/cat/2014/12/14/
catalunya/1418594166_407120.html

Entrevista de Josep M. Grau a 
Eugeni Perea
> http://www.nuvol.com/entrevistes/
eugeni-perea-cal-que-ens-enamorem-de-
la-vida-permanentment/

El Concursu de Recoyida de 
Material Toponímico Oral 2014 de 
l’Academia de la Llingua Asturiana 
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Notícies

va premiar el treball “Toponimia de 
les parroquies de Lada y La Venta 
(Conceyu de Llangréu)”, de Xabiel 
Fernández García, i va concedir 
un accèssit a “Toponimia de la 
collación de Caldones (Xixón)”, de 
Llorían García-Flórez i Xosé García 
Sánchez, i a “Toponimia de La 
Baña. Contribución al estudiu de la 
llingua asturleonesa”, de Jonatán 
Rodríguez Bayo.
> http://www.asturnews.
com/index2008.php?idn=14277

Activitats del Grup d’Estudis 
Toponímics de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs 
> http://www.iepenedesencs.org/
public/iep/index.php/category/
toponimia/

Blog de toponímia de Castellbell i el 
Vilar (Bages)
> http://toponimsdecastellbell.blogspot.
com.es/search?updated-max=2015-01-
03T07:54:00-08:00&max-results=7

Dues rutes en vídeo de Getxo 
(País Basc) per donar a conèixer la 
riquesa natural i toponímica del 
municipi
> http://www.elcorreo.com/bizkaia/
margen-derecha/201502/07/editan-rutas-
video-para-20150206210949.html

Ivo García Álvarez guanya el 
I Concurso de Recogida de 
Toponimia Oral convocat per 
l’associació lleonesa El Teixu amb 
el treball “Toponimia menor de 
Quintana de Fuseros”.
> http://www.diariodeleon.es/noticias/
bierzo/teixu-premia-trabajo-habla-
quintana_946472.html

Els noms més posats als nadons a 
Noruega l’any 2014
> http://www.ssb.no/en/befolkning/
statistikker/navn/aar/2015-01-27

“Toponimia de Lumajo”, de Nuria 
Ménguez Rodríguez, aconsegueix el 
premi del III Concurso de Recogida 
de Toponimia Concha de Lama.
> http://www.ileon.com/
cultura/045469/nuria-menguez-
ganadora-del-premio-de-toponimia-del-
club-xeitu

Tenir un cognom com Culasso pot 
ser un problema a Facebook.
> http://www.rpp.com.pe/2015-01-13-
facebook-devuelve-cuenta-a-argentino-
de-apellido-culasso-noticia_759294.html

“Diez nombres de pila que agonizan 
en España”
> http://www.entornointeligente.com/
articulo/2737464/Diez-nombres-de-pila-
que-agonizan-en-Espana-28062014

L’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua té previst fer una edició 
especial sobre la toponímia 
valenciana de la comarca del Carxe 
(província de Múrcia). El treball 
que ha realitzat la investigadora 
Esther Limorti, de la Universitat 
d’Alacant, arreplega 374 topònims: 
204 de Jumella, 99 de Iecla i 71 de 
Favanella. 

“Algunes empremtes de la 
permanència del català a la 
comarca de Cartagena (Múrcia): 
del segle xiii al xvi”, d’Alfonso 
Grandal López (Arxiu Municipal de 
Cartagena)
> http://data.inh.cat/files/
files/110511205624128.pdf

Un estudi desxifra la genètica 
que hi ha darrere dels cognoms 
catalans.

Un estudi de l’Institut de Biologia 
Evolutiva (IBE), centre mixt de la UPF-
CSIC, ha desxifrat la genètica que hi 
ha darrere dels cognoms catalans a 
partir d’una mostra de saliva de 2.500 

homes de tots els Països Catalans. 
Les mostres han permès d’analitzar 
el cromosoma Y dels voluntaris. Els 
participants havien de ser homes el 
primer cognom dels quals es trobés 
inclòs en una llista de cinquanta cog-
noms seleccionats prèviament. Una 
de les conclusions de l’estudi és que 
en cada generació, una mitjana del 
2% dels homes rep el cromosoma Y i 
el cognom de persones diferents, ja 
sigui per falsa paternitat o per adop-
ció o transmissió del cognom de la 
mare.

La recerca pretenia trobar la res-
posta a per què hi ha cognoms més 
freqüents que d’altres, quina relació 
hi ha entre l’arrel lingüística d’un cog-
nom i l’origen dels seus fundadors o si 
és possible predir el cognom a partir 
del genoma d’una persona. Per això, 
s’han analitzat 2.500 mostres de sa-
liva d’homes que s’han ofert volunta-
ris per analitzar el cromosoma Y, els 
gens del qual tenen com a objectiu 
afavorir el desenvolupament dels 
trets masculins, i que només es trans-
met per línia masculina de pare a fill. 

Així, l’estudi també ha determinat 
que, per exemple, els cognoms més 
freqüents, com Ferrer, Soler, Vidal o 
Serra, ho són perquè moltes vega-
des es van fundar independentment, 
mentre que els qui tenen cognoms 
més inusuals, com Balasch, Llach o 
Melis, són descendents d’un o alguns 
fundadors.

El treball ha estat elaborat amb el 
patrocini de la Secció de Ciències Bi-
ològiques de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i hi han participat els investiga-
dors Neus Solé, Jaume Bertranpetit, 
David Comas i Francesc Calafell. Els 
resultats s’han publicat a l’European 
Journal of Human Genetics.
> http://www.vilaweb.cat/
noticia/4232297/20150218/estudi-
desxifra-genetica-darrere-cognoms-
catalans.html
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http://www.asturnews.com/index2008.php?idn=14277
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http://www.ileon.com/cultura/045469/nuria-menguez-ganadora-del-premio-de-toponimia-del-club-xeitu
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Marcelino Cortés Valenciano, To-
ponimia antroponímica en las Cinco 
Villas de Aragón, De Lingua Aragonen-
si 5–6 (2009–2010): 9–32.

Ventura Castellvell, Els habitants 
de Móra l’any 1332, Misceŀània del 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre 23 
(2013 [coberta: 2012]): 111–128. 

Estudi dels noms dels 115 cristi-
ans i 46 musulmans veïns de Móra 
(Ribera d’Ebre) que apareixen en un 
document de l’any 1332 d’homenat-
ge a Blanca de Romania, esposa de 
Ramon Berenguer, senyor de la ba-
ronia d’Entença i del comtat de Pra-
des. L’article se centra en el context 
històric, en els seus protagonistes i 
en l’anàlisi dels noms i cognoms dels 
moros i dels cristians, que relaciona 
amb els habitants de Móra que decla-
ren en el capbreu de la baronia d’En-
tença dels anys 1344 a 1358 i amb els 
dels pobles veïns que apareixen en 
documents d’aquest mateix segle. 
Destaca l’alta freqüència dels pre-
noms Guillem i Pere i dels cognoms 
d’origen toponímic, en el cas dels 
cristians, i el predomini del nom Ma-
homa i les seves variants, i la diversi-
tat de cognoms, entre els musulmans. 
És la llista coneguda més antiga de 

caps de casa de Móra, tots mascu-
lins. Els noms es presenten amb una 
estructura molt simple, un prenom i 
un cognom, tant en els cristians com 
en els musulmans. 

Ventura Castellvell Díez, Toponí-
mia de Móra la Nova: Móra, Au bals 
i Sequines, Misceŀània del Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre 24 (2014 
[coberta: 2013]): 63–82. 

Article d’estudi de tres topònims 
del territori: Móra, d’origen discutit; 
Aubals, d’empremta musulmana, i 
Sequines, nom d’origen romànic lligat  

—segons resumeix el seu autor— “al 
riu, a les sénies, al treball de l’home 
i a la fertilitat”. E.P.

Paco Carles Guàrdia, Els nostres 
noms de lloc. La finca de Casablan-
ca (ii), Dos rapitencs per a Catalunya. 
Sebastià Juan Arbó i Lluc Bertran. Sant 
Carles de la Ràpita: Ajuntament de 
Sant Carles de la Ràpita, 2013, p. 
61–62.

Detallada informació sobre les fin-
ques de l’Inglés i de Chicheri de Sant 
Carles de la Ràpita, documentada 
amb fonts orals i escrites i força de-
talls geogràfics i genealògics sobre 
les divisions internes d’aquestes dues 

finques —el Molinet, la Maquineta, 
la Cagona, les Hortes, la Rabosa, el 
Tubo Mere o la Casa Blanca. 

Carme Plaza Arqué, Frontera i se-
nyoriu en la toponímia de la Conca 
de Barberà, Jornades de la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
a Reus. Homenatge a Ramon Amigó i 
Anglès. Barcelona/Reus: Institut 
d’Estudis Catalans, 2013, p. 61–71.

Article que s’inclou en les ponèn-
cies i comunicacions de les jorna-
des d’estudi celebrades a Reus en 
homenatge a aquest estudiós dels 
noms de lloc, en ocasió del seu tras-
pàs. Precedides per uns textos de 
presentació d’Isidor Marí, Joaquim 
Mallafrè i Xavier Filella —president 
de la Secció Filològica de l’Institut, 
membre de l’Institut i president del 
Centre de Lectura, respectivament—, 
hi trobem les vuit conferències que 
s’hi pronunciaren, amb temàtiques 
tan diverses com la biografia, l’escola 
d’onomasiòlegs del Camp de Tarra-
gona, el joc de la pilota (s. xv–xx), 
l’onomàstica, la lexicografia, el món 
de la comunicació i la literatura de 
carnaval. E.P.
> http://publicacions.iec.cat/repository/
pdf/00000200/00000051.pdf

La IV Jornada de la Societat 
d’Onomàstica es durà a terme  
a Móra d’Ebre i a Ascó els dies 
17 i 18 d’octubre del 2015. 

Les propostes de comunicació 
s’han de fer arribar a 
cere@riberadebre.org 
abans del 4 de setembre.

Consulta’n el programa a  
http://www.onomastica.cat/
news/iv-jornada-societat-
onomastica-ribera-ebre

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000200/00000051.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000200/00000051.pdf
mailto:cere%40riberadebre.org?subject=IV%20Jornada%20de%20la%20Societat%20d%27Onom%C3%A0stica
http://www.onomastica.cat/news/iv-jornada-societat-onomastica-ribera-ebre
http://www.onomastica.cat/news/iv-jornada-societat-onomastica-ribera-ebre
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David Paloma, La pronunciació de 
les vocals en els topònims dels Pa-
ïsos Catalans, Estudis Romànics 35 
(2013): 119–138.
> http://www.raco.cat/index.php/
Estudis/article/view/269414

María Corduras Bruna, Influjo de 
la antroponimia artúrica. La presen-
cia del nombre Tristán en un fogaje 
aragonés de 1495, Archivo de Filolo-
gía Aragonesa 69 (2013): 197–213.

De la mateixa autora és La antro-
ponimia en los libros de caballerías es-
pañoles: el ciclo amadisiano. Saragossa: 
Universidad de Zaragoza, 2013.
> http://zaguan.unizar.es/record/12557/
files/TESIS-2013-108.pdf.

Bernat Roca Pascual, D’Aqualata 
a Igualada: evolució d’un topònim, 
Miscellanea Aqualatensia 15 (2013): 
43–52.

L’autor analitza l’origen i l’evolució 
del topònim Igualada, des del llatí 
aqualata ‘aigua o riu ample i es-
campat’, passant per Agualada, for-
ma habitual des de l’any 1267 i fins 
al segle xvii; Agolada i Aygualada, en 
diversos documents dels segle xv; ai-
xí com Ygualada, en un text aragonès 
de mitjan segle xv, en què apareix per 
primera vegada la pèrdua de la vocal 
inicial. A partir del 1700 predomina 
la forma Igualada. L’autor situa el 
període de canvi durant la primera 
meitat del segle xvii, amb els inicis de 
la castellanització, i conclou que cal 
un estudi filològic a fons que tingui 
més en compte la documentació, la 
gran immigració occitana dels segles 
xvi i xvii i el fet que la forma Ygualada 
d’un text aragonès sigui la primera 
que es coneix. 

En l’article es recorda que Jo-
an Segura (Història d’Igualada, del 
1907–1908) situa el lloc que va rebre 
aquest nom en un punt on el riu Ano-
lia s’eixamplava. Així doncs, el nom 

aqualata, en els seus orígens, no 
designava un nucli habitat, sinó un 
tram ample del riu que feia de sepa-
ració entre els dominis dels castells 
d’Òdena i Montbui. Hi afegeix altres 
topònims amb el mateix origen (Ago-
lada i Golada, a Galícia, i Gualada, a 
Aquitània).

Marcelino Cortés Valenciano, El 
sistema de apodos de Ejea de los 
Caballeros, Archivo de Filología Ara-
gonesa 69 (2013): 215–252. 

Irene Llop i Jordana, Noves dades 
de l’activitat dels jueus de Vic al Ca-
brerès (1345–1348), Ausa 172 (2013): 
287–302. 

Els prenoms dels jueus documen-
tats són Astruc (en 6 ocasions); Jucef 
(5); Vidal (3); Baró, David i Salomó (2), 
i Aaron, Benvenist, Bonastruc, Bonjueu, 
Jacob, Maimó, Mayliu, Proençal i Rovèn 
(1). Entre les dones hi ha Dolça (en 5 
ocasions), Preciosa (4), Goig i Regina 
(2), i Ester i Maimona (1). Quinze noms 
diferents per a vint-i-nou homes i sis 
per a quinze dones. Un segon nom 
només apareix entre els homes: Bon-
juà, Cohen, Cresques, Lobell, Mercadell, 
Mossé, Rossell, Sallem, Taroç, Xaham, i 
alguns que coincideixen amb els es-
mentats anteriorment com a primer 
nom (Baró, Maimó, Proençal, Salomó 
i Vidal). Les referències al lloc d’ori-
gen indiquen la gran mobilitat dels 
jueus (de Bagà, Barcelona, Berga, Gi-
rona, Lleida, Mallorca i Torroella de 
Montgrí). 
> http://www.raco.cat/index.php/Ausa/
article/view/276620/364554

Moisés Selfa, De l’onomàstica àrab, 
morisca i cristiana en la vall de Pego, 
durant els segles xv, xvi i xvii. De 
Carmel Giner Bolufer al Corpus Topo-
nímic Valencià de l’AVL, dins V Jorna-
des d’Estudis Carmel Giner Bolufer de 
Pego i les Valls. Pedreguer: Institut 

d’Estudis Comarcals de la Marina 
Alta, 2014, p. 113–128.

Xavier Rull Muzuràbal, L’establi-
ment de la grafia dels topònims an-
dorrans: tradició, evolució i coherèn-
cia, Segones Jornades de la Secció Filo-
lògica de l’Institut d’Estudis Catalans: 
19 i 20 d’octubre de 2007. Barcelona/
Andorra: Institut d’Estudis Catalans /  
Govern d’Andorra, 2014), p. 71–77. 

La manca de control en l’escriptura 
d’alguns topònims andorrans va cre-
ar, amb el pas dels segles i sense la 
influència de cap altra llengua, més 
d’una forma oral i escrita. A l’hora 
d’establir la grafia oficial de les for-
mes discordants es va tenir en comp-
te la història de cada topònim i l’ús 
dels parlants. La Comissió de Toponí-
mia d’Andorra va determinar-ne els 
criteris que s’havien de seguir, que 
s’havien d’aplicar per ordre d’impor-
tància. Alguns exemples són: segons 
la pronunciació (Comallemple i no Co-
mallèmpia), segons la normativa or-
togràfica (la Muixella i no la Muxella), 
segons la tradició (la Massana i no la 
Maçana) i segons l’etimologia (Sant 
Serni i no Sant Cerni).
> http://publicacions.iec.cat/repository/
pdf/00000209/00000066.pdf

Josep Daniel Climent, Prehistòria 
i toponímia de Pego a través de la 
correspondència entre Nicolau Pri-
mitiu i Carmel Giner, dins V Jornades 
d’Estudis Carmel Giner Bolufer de Pego 
i les Valls. Pedreguer: Institut d’Es-
tudis Comarcals de la Marina Alta, 
2014, p. 61–112.

Francesc Serra Sellarés i Adrià 
Cases Ibáñez, Els combatents oso-
nencs de la Guerra de Successió, Au-
sa 174 (2014): 1247–1257. 

Llista de 116 combatents de la 
comarca d’Osona elaborada a partir 
dels llibres d’ingressos de l’Hospi-

http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/269414
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/269414
http://zaguan.unizar.es/record/12557/files/TESIS-2013-108.pdf
http://zaguan.unizar.es/record/12557/files/TESIS-2013-108.pdf
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/276620/364554
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/276620/364554
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000209/00000066.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000209/00000066.pdf
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tal de la Santa Creu de Barcelona i 
dels llibres parroquials dels bisbats 
de Solsona, Vic, Tarragona, Girona, 
l’Urgell i Barcelona. Conté una rela-
ció amb el nom i un cognom, el lloc 
de procedència, el lloc que ocupava 
dins l’estament militar, el regiment, 
si va morir i el registre del qual s’ha 
extret la informació. En pocs casos 
hi ha dos cognoms; en una ocasió, el 
que sembla un segon cognom segu-
rament és el lloc d’origen i també en 
un sol cas no hi ha cognom i sí el lloc 
de procedència. 
> http://www.raco.cat/index.php/Ausa/
article/view/285323/373224

Lurdes Boix i Llonch, La Guerra de 
Successió (1705–1714) i el cadastre 
de Patiño de 1716 a l’Escala, Annals 
de l’Institut d’Estudis Empordanesos 
45 (2014): 475–498.

Ulisse Cecini, Some Remarks on the 
Translation of Proper Names in Mark 
of Toledo’s and Robert of Ketton’s 
Latin Qur’an Translation, Al-Qanta-
ra. Revista de Estudios Árabes xxxv, 
2 (juliol–desembre 2014): 579–605. 

Sergi Gómez, Qui no té nom, no és 
d’aquest món. Un passeig pels noms 
i les representacions dels nostres ge-
gants, Caramella. Revista de Música i 
Cultura Popular 30 (2014).

Número que dedica una desena 
d’articles a reflexionar sobre el món 

geganter als Països Catalans i també 
a Europa: els gegants catalans abans 
del 1880, els balls de gegants, l’acom-
panyament musical, els vestits de la 
geganta de Reus, els gegants en el 
Corpus de València, els noms i les 
representacions dels gegants arreu 
dels Països Catalans.

Xavier Ferré Trill, La gramàtica 
de la terra, Lo Violí 17 (2014): 8–10. 
Article sobre l’obra de Ramon Amigó. 

Josep M. Grau Pujol, El servei do-
mèstic a la ciutat de Tarragona: mi-
nyons, criats o mossos en el padró 
d’habitants de 1844, Estudis de Cons-
tantí 30 (2014).

Ricard Teixidor Palau, Els masos 
de la parròquia de Sant Dalmai a par-
tir del capbreu de l’Almoina de 1336, 
Quaderns de la Selva 26 (2014): 25–40.

Ramon Rovira i Tobella, Occitans 
a Gelida durant els segles xvi i xvii, 
Paratge 27 (2014): 113–156. 
> http://www.gelida.org/fm/
Paratge%2027%20occitans.pdf

Joan Anton Rabella, Criteris per a 
la determinació de la forma escrita 
dels topònims, Llengua i Ús. Revis-
ta Tècnica de Política Lingüística 55 
(2014): 7–15. 
> http://www.raco.cat/index.php/
LlenguaUs/article/view/284444/37232

Enric Ribes i Marí, Criteris per a la 
fixació gràfica dels topònims de les 
Pitiüses, Eivissa 55 (2014): 40–52. 

Enric Ribes i Marí, Aproximació als 
motius familiars en la toponímia de 
Maçanet de la Selva. Una classifica-
ció tipològica, Quaderns de la Selva 26 
(2014): 11–24.

Miquel Parella, La composició de 
la toponímia de Catalunya. Els genè-
rics dels topònims catalans i la seva 
distribució dialectal, Revista Cata-
lana de Geografia. Revista Digital de 
Geografia, Cartografia i Ciències de la 
Terra 51 (febrer 2015).
> http://www.rcg.cat/articles.
php?id=331

Llibres
Antoni Simó i Francesc Hernández 
Flor, Els malnoms d’Alcàsser: xiquet, 
i tu de qui eres? Alcàsser: Agrupació 
d’Estudis Locals El Castell, 2012, 138 p. 

Javier Giralt Latorre, La llengua 
catalana en documentació notarial 
del segle xvi d’Albelda (Osca). Albel-
da: Ayuntamiento de Albelda / Dipu-
tación de Huesca / Centre d’Estudis 
Lliterans, 2012, 416 p.

Les p. 251–280 estan dedicades a la 
toponímia i antroponímia dels docu-
ments estudiats. 

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

Els llibres que vulguis que 
es ressenyin els has d’enviar a:
Societat d’Onomàstica 
C. de la Diputació, 276, pral. 1
08009 Barcelona

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

http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/285323/373224
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/285323/373224
http://www.gelida.org/fm/Paratge%2027%20occitans.pdf
http://www.gelida.org/fm/Paratge%2027%20occitans.pdf
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/284444/37232
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/284444/37232
http://www.rcg.cat/articles.php?id=331
http://www.rcg.cat/articles.php?id=331
mailto:revista%40onomastica.com?subject=revista%20Noms
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Santiago Ponsoda López de Ata-
laya, Noms, cognoms i pobladors a 
l’Oriola medieval. Estudi antroponímic 
dels repartiments oriolans, segles xiii i 
xiv. Sant Vicent del Raspeig: Univer-
sitat d’Alacant, 2013, 248 p. 

Josep M. Aragonès Mestre, Duesai-
gües. Memòria d’un poble. Barcelona: 
Ajuntament de Duesaigües, 2013, 
183 p.

Història general del poble de Due-
saigües (Baix Camp), que conté algu-
nes aportacions a l’onomàstica inte-
ressants. En un capítol inicial, l’autor 
aplega dades documentals i definici-
ons populars sobre l’etimologia del 
nom del poble (p. 17–21); en un altre 
apartat escriu sobre partides de terra, 
fonts, barrancs, rases, carrerades o 
arbres singularitzats (p. 161–169), i, 
finalment, inventaria els sobrenoms 
tradicionals dels veïns i de les cases, 
carrer per carrer (p. 171–183). És un 
tast dels noms de lloc, a partir dels 
quals fóra bo d’encetar un veritable 
estudi onomàstic del poble, amb el 
buidat de les fonts documentals exis-
tents i la recollida d’informació oral 
de persones grans de la vila. E.P.

Josep Solé Armajach, Les cases de 
Bellvei. Mil anys d’història. Bellvei: 
Ajuntament de Bellvei, 2014, 318 p.

L’autor d’aquest llibre, que per-
tany al Grup d’Estudis Toponímics 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
aplega i comenta tot un gruix de do-
cumentació oral i escrita a l’entorn de 
la història del poble, però des d’una 
perspectiva força interessant per a 
nosaltres com és la dels noms. És la 
història de Bellvei —amb el nucli de 
les Casetes de la Gornal, que pertany 
al municipi de Castellet i la Gornal— 
a partir de dues agrupacions d’habi-
tatges ben singulars del municipi pel 
que representen en la seva evolució: 
els carrers que formen les Cases del 

Blat, alçades d’ençà de la repoblació 
cristiana medieval, amb els cereals 
com a base agrícola, que subsisteixen 
fins al segle xviii i, a partir d’aquest 
segle, l’expansió urbanística que re-
presenten les Cases del Vi, fruit de la 
demografia creixent i del conreu de la 
vinya i del comerç dels alcohols que 
aleshores es produeix a bona part de 
Catalunya. 

Es tracta d’un inventari de cases, 
carrer per carrer, que recull tota 
aquella informació que s’ha pogut 
trobar, des del segle xvi fins avui 

—onomàstica, genealogia i urbanis-
me—, ben ordenada i explicada de 
manera clara i concisa. La citació i 
l’ús d’una dotzena de fonts arxivís-
tiques, així com la referència d’una 
trentena d’informadors i d’una bibli-
ografia bàsica però suficient, avalen 
l’interès d’aquesta obra, que dóna a 
conèixer els noms de lloc d’un poble 
i amplia el coneixement onomàstic 
que tenim sobre el territori català.

Bellvei, de poc més de 2.000 habi-
tants, disposa de diversos estudis i 
anàlisis interessants, com els d’An-
dreu Mayayo Artal sobre Josep Tor-
rents (1899–1943). Pagès de Bellvei del 
Penedès, dirigent agrari català (1988), 
i del mateix Josep Solé Armajach, La 
Cooperativa Agrícola de Bellvei (2009), 
La història i els seus antecedents. Notes 
antropològiques (2009) i Els Morros de 
Bellvei. Història d’una família de rabas-
sers del Penedès (2011). E.P.

Nomenclátor que comprende las po-
blaciones, grupos, edificios, viviendas, 
albergues, etc., de las cuarenta y nueve 
provincias de España (1860). Edició de 
la informació referida a les terres de 
parla catalana. Barcelona: Societat 
Catalana de Geografia, 2014. 

Publicat el 1860 per la Junta Ge-
neral de Estadística en cinc volums, 
consta d’un total de 4.500 pàgines i 
és la relació de noms de lloc més ex-

tensa referida a tot l’Estat. De Cata-
lunya, en recull 27.000 topònims. La 
Societat Catalana de Geografia, filial 
de l’Institut d’Estudis Catalans, ha 
compilat en un disc compacte el mi-
ler de pàgines referides a les terres de 
parla catalana. En completa l’edició 
un ampli estudi introductori de Jesús 
Burgueño i una detallada cartografia 
de poblament agrupat i dispers de la 
Catalunya de l’any 1860. 

Dolors Cabré Montserrat, Riba-
roja d’Ebre i el seu terme municipal. 
Geografia, història, economia, ono-
màstica. Tarragona: Llibreria Adserà, 
1985 (3a ed., Valls, 2014), 280 p.

Reedició de la monografia local es-
crita per la bibliotecària Dolors Cabré 
l’any 1973, pionera en aquest tipus 
d’estudis a Catalunya i, sobretot, en 
la inclusió en l’obra d’un capítol sobre 
onomàstica. L’autora hi aporta una 
selecció de noms corresponents a la 
vegetació natural i a l’agricultura del 
terme, els noms d’animals, de par-
tides, de barrancs i de masos i una 
llista d’antropònims d’aquesta vila 
de la Ribera d’Ebre (p. 215–231). E.P.

Robert Rovira Ferré, Masies, xalets 
i cases de camp del terme municipal de 
Sant Jaume dels Domenys. Vilafranca 
del Penedès: Associació Cultural 
Nautilus, 2014, 138 p.

Inventari d’edificacions rurals del 
terme d’aquest municipi del Baix 
Penedès, d’acord amb les normes 
facilitades pel Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Catalunya, amb les 
coordenades topogràfiques i alguna 
altra breu referència informativa (da-
ta de construcció de la casa, rellotges 
de sol a la façana, imatge fotogràfica 
i plànols). E.P.

Joan Coromines, Itineraris Joan Co-
romines. Excursions a la recerca del 
mot, de la paraula viva, a cura de Jo-
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sep Ferrer i Joan Pujades. Barcelona: 
Ara llibres / Fundació Pere Coromi-
nes, 2014, p. 608. 

Són escrits de viatge de Joan Coro-
mines, sobre 457 excursions que va 
fer durant gairebé trenta anys, del 
3 d’octubre del 1923 al 4 d’abril del 
1954, més una llista numerada d’ex-
cursions que arriben fins a l’excursió 
1.332, de l’any 1979, quan Coromines 
ja tenia 74 anys. La seva afició a la 
muntanya va ser un instrument des-
tacat en la seva investigació cientí-
fica. Els itineraris, estructurats en 
forma de llibreta de notes, també 
tenen un gran valor literari.

Albert Manent, Joan Cervera, Lí-
dia Cruset, Rosa M. Massegosa i 
Salvador Vega, Els noms populars de 
núvols, boires i vents del Baix Empordà, 
amb iŀustracions de David Granato. 
El Bou Mascard 1. La Bisbal d’Empor-
dà: Edicions Sidillà, 2014, 144 p. 

Joan Becat, Atles toponímic de Cata-
lunya Nord. Biblioteca de Catalunya 
Nord xvii. Prada: Terra Nostar, 2014, 
496 p. (vol. i) i 484 p. (vol. ii).

Alexandra Capdevila Muntadas, 
Quan la terra promesa era al sud. La 
immigració francesa al Maresme als 
segles xvi i xvii. Mataró: Fundació 
Iluro, 2014, 274 p.

Alexandra Capdevila, Alejandra 
García, Laura Gómez, Ricard Pa-
radís, Jordi Petit, Lourdes Pinyol, 
Jordi Sánchez i Pau Vinyes, Les ma-
sies de Sant Andreu de Palomar. Inven-
tari de cases de pagès andreuenques. 
Sant Andreu de Palomar / Barcelona: 
Llop Roig, 2014, 272 p. 

Emili Casanova i Emili Payà, ed., To-
pònims entre dos llengües. L’exonímia, 
una manifestació de la globalitat. Va-
lència: Editorial Denes, 2014, 172 p.

Emili Casanova i Pepe Aparicio 
Guadas, ed., Camins, terres i paraules. 
II Jornada sobre els altres parlars va-
lencians. Énguera. València: Editorial 
Denes, 2014, 560 p. 

Jean-Paul Escudero i Montserrat 
Cailà Guitart, Els noms de Tellet. 
Treballs de l’Oficina d’Onomàstica 
XXIV. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 2014, 160 p. 

Consuelo García Gallarín, Diccio-
nario histórico de nombres de América 
y España. Madrid: Siles, 2014, 915 p.

Albert Massegur Giralt, Onomàsti-
ca de Pallejà (noms de lloc, de persona, 
de família i renoms). Pallejà: Ajunta-
ment de Pallejà, 2014, 114 p. 

XX Jornades de literatura excursionis-
ta. Curs d’història de l’excursionisme 
català. Ramon Amigó Anglès. Excur-
sionisme i cultura. Barcelona: Arxiu 
Bibliogràfic Excursionista de la Unió 
Excursionista de Catalunya, 2014, 
276 p. 

Actes de la VII Jornada d’Onomàstica 
(Xèrica, 2013). Actes 12. València: Pu-
blicacions de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, 2014, 420 p. 
> http://www.avl.gva.es/data/
colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-
VII-Jornada-d-Onom-stica--X-rica--2013/
contentDocument/Actes_12.pdf

Els noms de la vida quotidiana. Actes 
del XXIV Congrés Internacional d’ICOS 
sobre Ciències Onomàstiques. Biblio-
teca Tècnica de Política Lingüística. 
Barcelona: Direcció General de Polí-
tica Lingüística, 2014.
> http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/
ICOS2011/cercador.html

L’onomàstica del Pirineu català. III 
Jornada de la Societat d’Onomàstica, 

Esterri d’Àneu (Valls d’Àneu), 15 i 16 
de juny de 2013. Esterri d’Àneu: Con-
sell Cultural de les Valls d’Àneu, 2014, 
170 p.

Enzo Caffarelli, ed., Nomi italiani 
nel mondo. Studi internazionali per i 
20 anni della “Rivista Italiana di Ono-
mastica” / Italian Names in the World. 
International Studies for the 20 Years 
of “Rivista Italiana di Onomastica”. 
Quaderni Internazionali di RIOn 5. 
Roma: Società Editrice Romana / Itali 
Ateneo, 2015, xviii + 494 p.

Inclou una quinzena d’articles 
sobre el tema indicat en el títol del 
volum, entre els quals hi ha “Apellie-
dos italia nos en España: el caso de la 
Comunidad Valenciana”, d’Emili Casan-
nova (p. 45–72), i, com a complement, 
uns importants índexs de la Rivista 
Italiana di Onomastica d’entre els anys 
1995 i 2014.

Actes de la VIII Jornada d’Onomàstica 
(Vinaròs, 2014). Actes 14. València: 
Publicacions de l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, 2015, 209 p. 
> http://www.avl.gva.es/data/
colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-
de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--
Vinar-s--2014/contentDocument/
Actes_14.pdf

Revistes d’onomàstica
Paratge 25–26 (2012–2013) [Barcelo-
na: Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Vexiŀologia i Nobiliària] 

Articles amb contingut onomàstic: 
Francesc Calafell Majó, “Els camins 
paraŀels de gens i cognoms” i “Els 
noms dels catalans del segle xxi”; 
Seminari Permanent de Paleografia, 

“Diplomatari de la parròquia de Sant 
Cebrià de Valldoreix i (1047–1447)” 
(amb índex onomàstic) i “Diploma-
tari del Mas Bulló de Santa Eugènia 

http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VII-Jornada-d-Onom-stica--X-rica--2013/contentDocument/Actes_12.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VII-Jornada-d-Onom-stica--X-rica--2013/contentDocument/Actes_12.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VII-Jornada-d-Onom-stica--X-rica--2013/contentDocument/Actes_12.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VII-Jornada-d-Onom-stica--X-rica--2013/contentDocument/Actes_12.pdf
http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/cercador.html
http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/cercador.html
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--Vinar-s--2014/contentDocument/Actes_14.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--Vinar-s--2014/contentDocument/Actes_14.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--Vinar-s--2014/contentDocument/Actes_14.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--Vinar-s--2014/contentDocument/Actes_14.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--Vinar-s--2014/contentDocument/Actes_14.pdf
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de Berga v (1361–1540)” (amb índex 
onomàstic); Grup de Genealogia de la 
SCGHSVN, “La població de Valldoreix. 
Segles xvi al xx: genealogia i demo-
grafia” (amb índex onomàstic). 

Nouvelle Revue d’Onomastique 55 
(2013) [París: Société Française 
d’Onomastique] 

Sumari: Alain Guerreau, “Topony-
mie et nouvelles techniques: une 
expérience de géotoponymie his-
torique dans un cadre communal 
(Broye, Saône-et-Loire)”; Jean-Pierre 
Chambon i Emmanuel Grélois, “Sur 
l’ancien nom de terroir ‘las Salas / les 
Salles’ (Clermont-Ferrand)”; Wulf 
Müller, “Le toponyme ‘Lovatens’ 
(canton de Vaud, Suisse)”; Prze-
myslaw Debowiak, “Les couleurs 
dans les noms de lieux habités en 
Espagne”; George T. Beech, “Did King 
Egbert of Wessex rename Britain as 
England at Winchester in 828?”; 
Oliviu Felecan, “Anthroponymes en 
odonymie (aspects théoriques)”; 

Xavier Ravier, “Une toponymie vé-
cue et parfaitement comprise”; 
Jean-Pierre Chambon, Emmanuel 
Grélois i Bernard Clémençon, “Notes 
de toponymie auvergnate (iii)”; M.ª 
Josefa Reyes Díaz i Vicente Marrero 
Pulido, “Antropónimos. Análisis de 
una muestra canaria de los dos úl-
timos decenios”; Ouerdia Yermèche, 

“Éléments d’anthroponymie algé-
rienne”; Claire Le Guillou, “De lúsage 
des anthroponymes dans ‘Évenor et 
Leucippe, Les Amours de l’âge d’or’; 
‘Légende antédiluvienne’ de George 
Sánd”; Xavier Ravier, “Saint-John 
Perse: un poète du non lieu”. 

Paratge 27 (2014) [Barcelona: Socie-
tat Catalana de Genealogia, Heràldi-
ca, Vexiŀologia i Nobiliària] 

Articles amb contingut onomàs-
tic: Luis Rafael Burset y Flores, “La 
familia Burset y el mar: migraciones 
a América”; Dolors Vila i Rosa Sal-
vador, “Ermengol Amill a Agullana”; 
Seminari Permanent de Paleografia, 

“Diplomatari de la parròquia de Sant 
Cebrià de Valldoreix” (amb índex ono-
màstic); Julià Mumbrú, “El cenotafi 
d’un cavaller francès al Puig de Santa 
Maria?”; Ramon Rovira i Tobella, “Oc-
citans a Gelida durant els segles xvi i 
xvii”; Miquel Playà Ventura, “Els San-
tonja, una llarga història de tradició  
familiar”. 

ARMORIA. Revista d’Informació, Anà-
lisi i Investigació 3 (2014) [Barcelona: 
Institució Catalana de Genealogia i 
Heràldica] 

Articles sobre cognoms: Esteve Ca-
nyameres i Ramoneda, “Els germans 
Josep i Pere Rocafort Tortadès: els 
grans genealogistes de famílies pa-
geses del mas del segle xviii”; Núria 
Raspall i Rovirosa, “La nissaga dels 
Rovirosa (1461–2011)”; Salvador-J. 
Rovira i Gómez, “Els Montagut, de la 
Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre)” i 
“Panoràmica dels nobles vuitcentistes 
de Tarragona”.
> http://ametlla.es/armoria3digital/

Preparem una nova publicació… 

Si ets soci i encara no ens has facilitat  
la teva adreça electrònica,  

escriu-nos a anuari@onomastica.cat  
i te’n mantindrem informat.

http://ametlla.es/armoria3digital/
mailto:anuari%40onomastica.com?subject=Anuari%20Onom%C3%A0stica
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Rossend Mangot Casanoves i Josep 
Burniol Creu, Les cent fonts d’Avià. 
Masos, anècdotes, històries. Avià: Cen-
tre d’Estudis d’Avià, 2013, 182 p.

Complet inventari de fonts, surgèn-
cies i punts de captació d’aigua del 
terme municipal d’Avià (Berguedà), 
de 27 km2, format per diversos nuclis 
de població (Avià, Graugés, Obiols, 
colònies de la Plana i Cal Rosal, barri 
de la Creu, Molí del Castell, urbanit-
zació de Torrepiquer) i nombroses 
masies disseminades pel terme. En 
total, més de 130 indrets catalogats, 
la majoria dels quals són fonts natu-
rals, situades en el lloc d’origen, d’al-
tres de modificades, amb aixetes, o 
canalitzades fins al lloc de consum. 
També s’esmenten basses per regar, 
cisternons, abeuradors d’animals o 
vivers (safareigs) dotats de maurador 
(bugader) per fer-hi la bugada. Hi ha 
alguns d’aquests punts d’aigua que 
s’han perdut, estan secs o resten 
abandonats. La recerca, catalogació 
i descripció d’aquestes fonts i dels 
masos propers, amb fotografies i ma-
pes, ha permès conèixer una part de 
la història i l’onomàstica d’Avià, i de 
la importància agrícola, industrial i 
domèstica que van tenir en un passat 
no gaire llunyà les seves aigües. 

La dependència o proximitat a una 
casa de pagès ha fet que moltes de 

les fonts portin el seu nom. Els au-
tors del llibre indiquen amb minús-
cula el cal que forma part del nom 
d’una casa quan ja no és un mot 
comú. Atès que en aquests casos ja 
no formen part de l’element genè-
ric, s’han d’escriure amb majúscula. 
Tampoc han tingut en compte que 
els cognoms que formen part d’un 
topònim han de seguir la normativa 
moderna i evitar les formes tradici-
onals vàlides com a cognoms, però 
no com a element d’un topònim d’ús 
públic. Així, és font de Cal Dacs o font 
de Cal Comelles, i no Dachs o Comellas, 
entre d’altres. 

Les fonts o altres eixides d’aigua 
amb noms lligats a cases o a altres 
edificacions són: font dels Arbres 
Blancs, pou de Cal Barranc, font de la 
Bauma (així es diu la casa, prop d’una 
balma), font de Baix la Bauma, font 
de Dalt la Bauma, font i pantà de les 
Boixes, font de Bellús, font del Molí 
de Bellús, font de Cal Canal (o Cal 
Coix), font de Casancamp Vell, fonts 
de Casancots i del Molí de Casancots, 
font de la Casanova de la Plana, font 
de la Casanova del Prat, font i viver 
de la Casanova de Serrapinyana, font 
de Cal Castanyer, font de la Barraca 
de Cal Castanyer, font i viver de Cal 
Ceba (ara Cal Dachs), font de Codines, 
font de Cal Comellas, font i viver de la 
Creu, font i viver de Cubinçà, font de 
la Farinera i de Cal Graner, font i viver 
de Cal Foubes (o Fobes), fonts de Cal 
Gras, font del Lladó o del Cingle, font 
de Cal Marceŀino, font del Mas, font 
de Cal Mas-sec (de sec no en té ni 
en tenia res), font del Molí (del Mo-
lí del Castell), font de la Mosquera 
(lloc ombrívol on abunda la molsa), 
font i bassa de Montorsí, font de Cal 
Miqueló, font de Cal Noet, font de Pa-
lau, font de la Parera, font Cal Pere 

Nou o de la Gana (es deia que bevent 
d’aquesta font augmentava la gana), 
font de Cal Pere Vell, font del Puig, 
font de Cal Ramonet, font del Rega-
tell de Baix, fonts de la Riereta i del 
Molí de la Riereta, font de la Roureda, 
font del Roure, font de la Rovira, font 
de la Caseta de Salvans, font i pou de 
Santandreu, font Vella de Sant Isidre, 
font Nova de Sant Isidre, font de Ser-
rapinyana, font de Cal Temporal, font 
de la Teuleria de Santandreu (hi ha-
via un forn teuler), font de Torrentbò, 
font del Verdaguer, font de Vilajoana 
(potser un antic Vilajussana), fonts 
de Vilamarí i de la Barraca de Vilama-
rí i font del Vilar (de la casa del Vilar 
o Vilar de Baix o Vilar de les Monges). 

En altres casos hi ha fonts el nom 
de les quals indica la situació res-
pecte d’un hort (font de l’Horta de 
Lluert de Clarà —un lluert és un llan-
gardaix—, font de l’Horta Vella de 
Santandreu), un espai esportiu (font 
per sota del Camp de Futbol), una 
construcció (font de les Llums, antiga 
central elèctrica de les Llums), o es 
refereix a un terme (font d’Avià; font 
de Gorans, al terme de Gorans; font 
d’Obiols, prop de Sant Vicenç d’Obi-
ols; font de Clarà, prop de la riera de 
Clarà i de Sant Serni de Clarà), a una 
persona (font de l’Avi o font de l’Avi 
de Lluert de Clarà, font de Cal Bep 
Vell, font del Frare, font de Cal Tana 

—possible reducció de Gaietana—), 
a un coŀectiu (font dels Caçadors, 
font dels Traginers, font dels Peons 
o dels Montclaresos), a un accident 
geogràfic (font del Cingle o de Cal 
Janó —potser Jan petit—, font de la 
Rua —una rua és una petita cingle-
ra—, font de la Frau o de l’Afrau, font 
de Cura o de la Cajola —una cajola és 
un forat o cavitat a la roca, com una 
petita balma—), a un element des-



NOMS 2 | 2015 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 12

Ressenyes

tacat del lloc (font de la Canal, font 
de les Canals, font del Reguer, font 
del Roc o font del Roc de la Rovira), a 
una característica de la font (font de 
la Mina de la Porta Blocada, font de 
la Pedrera —situada en una pedrera, 
brolla entre roques—, font de la Sa-
lut, font de la Teula, la Fonteta), a un 
fitònim (font de l’Auba, font del Cirer 

—sota un cirerer—, font del Roure 
Gros —hi va haver un gran roure—, 
font de la Vinya, font del Roser), a 
animals (font de la Cabrota, font de 
la Salamandra), a un hagiònim (font 
de Sant Jordi, font de Sant Pere, font 
de Sant Ramon, font de la Mare de 
Déu de Queralt o font de la Berna-
deta, possiblement en honor a Ber-
nadeta Sobirous, de Lorda). N’hi ha 
que són més difícils d’agrupar: font 
de la Mare Terra (no explica l’origen 
del nom), font de la Plantada, font del 
Brillo, pou de les Dides (“sobreeixia, i 
es buidava intensament, recuperava 
el nivell d’immediat; per aquest mo-
tiu deien que el pou tenia dides”), la 
Fontcaldes, font de l’Esqueixada, font 
del Tutxo i font de la Cristió (potser 
deformació de qüestió). 

Les fonts urbanes es coneixen 
pel nom del lloc on es troben o es 
trobaven: en un barri (font del Bar-
ri de la Creu, font de Cal Rosal), un 
carrer (font del Carrer d’Auró, font 
del Carrer de Baix —ara, carrer de 
Catalunya—, font del Carrer de Dalt, 
font del Carrer Nou, font del Carrer 
Vell), una plaça (font de la Plaça 
Abat Oliba o dels Estudis Vells, an-
tigament la Fonteta). N’hi ha que es 
coneixen pel nom d’una casa (font de 
Cal Carbonells, font de Ca l’Eugènia 
o de Cal Ferrer, font —privada— de 
Cal Metge, font —pública— de Cal 
Metge, font del Moixona —per Cal 
Moixona—, font de Cal Xalet o de Ca 
l’Enric), per trobar-se dins d’un parc 
(font del Parc de la Torreta, font del 
Parc del Tossal o del Parc Infantil, font 

de la Plana o del Parc de la Plana), o 
a l’escola. En aquest últim cas, com 
que no té nom, els autors les identi-
fiquen per la seva situació respecte 
un espai (“ran del carrer”, “prop de 
l’entrada”, “vora la pista”, “de la guar-
deria” i “prop dels vestidors”). I n’hi 
ha, encara, que deuen el nom a altres 
raons (font de la Petanca; font de la 
Teuleria, prop del forn de la Teuleria, 
o font de Canaletes, antiga font del 
Pedró o d’Avià, rèplica de la font de 
Canaletes de Barcelona). 

Masos i edificis esmentats per 
altres raons, al marge de les fonts, 
completen la riquesa onomàstica del 
llibre: cal Bep Nou, cal Candela, cal 
Candi, cal Capdevila, la Casavella de 
Graugés, la Casanova de la Riera, la 
casella del Carrer Vell, casa Escalada, 
la casella de la Frau, les Caselles, cal 
Coletes, molí de la Coromina, cal Ga-
barró, Gonfaus, hostal del Gran Nom, 
casa Muntada, pont d’Orniu, cal Pi-
capedrer, cal Pla, els Porxos, el Pou, 
el Putxot, cal Serrador, Sobrestrada, 
Terradelles, cal Teuler, cal Tió, cal 
Tufaire (hi venien “tufes”, variant de 
trufa ‘patata’), Ventaiola, cal Ventura, 
Vilanova i el Vilar de Dalt. També n’hi 
ha d’altres d’originats per l’orografia: 
les balmes de la Frau i dels Bous, la 
Baga, els Clots (paratge i mas), el Co-
llet, els Escalirons (és a dir, escaletes), 
els Estanyols o els Estanyets, els Mor-
rals, la serra de Noet o els serrats del 
Pasturí i dels Tres Hereus. Entre els 
hidrònims, hi apareixen les rieres de 
Clarà i d’Avià, també coneguda com 
a riera de Coforb (Coforp en l’Onomas-
ticon), de Graugés o de Bellús, segons 
el tram, i el llac de Graugés. Entre els 
antropònims hi trobem el Jep Mata-
lasser, l’Àngel àlies Malcarat, Miquel 
dels Ànecs, el Fenico i els noms del 
centenar d’informadors, com els 
de cal Pendola, de la Roureda Vella, 
de cal Coletes, de cal Savoia, de cal 
Soques, de cal Pou de Graugés, dels 

Aljubs, dels Porxos, de cal Delfí, de la 
casilla del carrer Vell o en Ramon So-
là del Puig, conegut per Ros d’Obiols, 
entre d’altres. 

No era la voluntat dels autors del 
llibre fer un recull de noms propis 
de lloc i de persona. La voluntat 
era una altra, com resta patent en 
l’obra: donar a conèixer les fonts i 
altres sortides d’aigua. Si es té pre-
sent que no es coneix cap recull de 
toponímia i antroponímia del terme 
d’Avià, aquesta guia de l’aigua, amb 
més de dos centenars de noms de 
lloc, és una bona mostra de la seva 
riquesa onomàstica. És per aquesta 
raó que en aquest escrit s’ha volgut 
mostrar tants noms com ha estat 
possible. jaume nabona

Ramon Pere Anglès, Onomàstica 
de la Pobla de Cérvoles. Treballs de 
l’Oficina d’Onomàstica 22. Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans, Secció Fi-
lològica, 2013, 288 p. (3 mapes). 

Ramon Pere Anglès (Ulldemolins, 
1953) és autor de Recull de noms de 
lloc i de persona de Vilanova de Prades 
(2004), d’Els noms del Vilosell i el seu 
terme municipal (2006) i de l’article 

“Sobre la grafia del nom de la Pobla de 
Cérvoles”, editat en el Butlletí Interior 
de la Societat d’Onomàstica 116 (2010), 
i coautor, amb Ramon Amigó, d’Ono-
màstica del terme municipal d’Ulldemo-
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d’altres contrades que van passar 
per la Pobla, i esmenta topònims 
encara vius que certifiquen aquesta 
activitat (barranc dels Forns, partida 
del Forn Vell del Vidre o dels Forns) i 
d’altres de ja desapareguts (forn del 
vidre de la Fumada, forn del vidre de Jo-
sep Cabrer). També hi trobem un forn 
dedicat a la fabricació de calç, que va 
donar nom a la partida i collada del 
Forn de la Calç. Dins la vila hi havia 
el forn de coure el pa, al carrer del 
Forn. També va ser important el con-
reu del cànem (sort, coma i cova del 
Canemar), que amaraven en basses o 
al riu dels Amaradors. Igual d’impor-
tant va ser el lli (clot, coll, comellar i 
plana del Llinar; devesa i partida dels 
Llinars). El pas del bestiar va donar 
nom al camí per on passaven els ra-
mats (la Carrerada, carrerada de la Vi-
leta) i on s’abeuraven i s’arreceraven 
(Abeurador Vell, Atans Vell, farraginal 
de la Pleta). Altres activitats artesa-
nals es coneixen a partir de renoms 
o de noms de casa: Cadiraire, Escloper, 
Ferrer Coix, Sabater, Sastre o Sargaire. 
Aquest últim feia objectes de sarga  

—coves, paners o cistells—, que tre-
ien de la partida de la Sarguera. 

Entre els noms de casa i renoms 
n’hi ha de fàcilment interpretables 
(Bepes, Llauradora o Ton Paleta); d’ori-
ginats a partir d’un mateix nom (cal 
Blai, cal Blaiet, cal Blaió o cal Boter, la 
Botera, el Botet o racó del Boteret); 
per la combinació de dos prenoms, 
alguns d’escurçats per apòcope o per 
afèresi (Peijep, Pereloi o Pauanton); 
d’altres apareixen deformats (cal Ca-
listro per Calixto) o són formes cas-
tellanes alterades per la pronúncia 
catalana (Callabaco per Calle abajo). 
N’hi ha d’altres que el pas dels anys 
ha tornat opacs (Brinxol, Catxai, Cis-
canya, Corrúpcies, Cosconosa, Mitau, 
Nanjo, Xel o Xulip). 

Entre els cognoms, al costat dels 
poc habituals o poc documentats 

lins (1997) i de L’Albi i els seus noms 
(2001). La monografia de la Pobla de 
Cérvoles s’afegeix a les ja existents 
de la comarca de les Garrigues, dels 
termes de Fulleda, de Santi Arbós; de 
Juneda, de Joan Cornudella, i les ja 
esmentades del Vilosell i l’Albi. 

El municipi de la Pobla de Cérvoles 
limita amb els termes de Vilanova de 
Prades (Conca de Barberà), Ulldemo-
lins (Priorat), Juncosa, Cervià, l’Albi 
i el Vilosell (Garrigues). La seva ex-
tensió (62,40 km2) ha fet que l’autor 
hagi cercat informants, a més dels 
de la Pobla, dels municipis de Cer-
vià i Ulldemolins que fossin propie-
taris de terres al terme de la Pobla. 
La documentació escrita és fruit de 
la consulta dels llibres parroquials 
(baptismes, defuncions, matrimo-
nis, confirmacions i llibres de notes), 
manuals notarials, capbreus i llibres 
d’empadronament, principalment, 
documentació que es troba als ar-
xius comarcal, arxidiocesà i històric 
de Lleida i municipal de la Pobla. 

El terme de la Pobla de Cérvoles per-
tanyia al domini senyorial de Poblet, 
monestir que va fundar granges, nom 
cistercenc que rebien les unitats agrí-
coles que en depenien. Eren de Poblet 
la “granja de Servols”, no gaire lluny 
de la Pobla, a la partida de la Granja, 
i la granja de la Fumada, nom que ha 
batejat la coma, el barranc i la font de 
la Fumada, entre d’altres, i ha originat 
el renom Fumadeta. Senyal d’aquesta 
dependència senyorial són els topò-
nims Comes de Poblet i el pretèrit Tros 
de l’Almoina, que, com en el cas del 
Pla de la Llàntia, té l’origen en el pa-
gament d’un tribut eclesiàstic. També 
el lloc dels Vilars i el mas de la Vileta, 
prop de la Fumada, van ser punts ha-
bitats en algun moment de la història. 

L’autor destaca la importància que 
va tenir en el passat la fabricació del 
vidre. Relaciona 25 llinatges de vidri-
ers dels segles xvii i xviii originaris 

(Alasà, Albenyil, Latalisa o Pedascall), 
hi ha els que van portar els immi-
grants originaris del regne de Fran-
ça, sobretot en els segles xvi i xvii, 
la majoria, occitans (Arbian, Dualls, 
Gaugé, Laforga, Malet, Beniac —pot-
ser Benac— i d’altres). També hi ha 
els d’origen castellà, introduïts més 
modernament (Bustamante, Martínez, 
Herrera o Sánchez). No s’entén que, en 
el llibre, els cognoms d’origen caste-
llà vagin entre cometes, com també 
passa amb alguns renoms (Cego, Toio, 
Poldo), i els d’origen occità o francès, 
no. Aquest criteri ens porta a certifi-
car que un desconegut Manron, en-
tre cometes, és un cognom d’origen 
castellà, i Rosso, sense cometes, és 
un nom de casa possiblement català. 
També caldria explicar la raó per la 
qual els cognoms Domènech o Sana-
huja, escrits sempre així en la docu-
mentació citada, tenen l’entrada per 
Domènec i Sanaüja. S’entendria si fos 
un nom de casa (cal Domènec). En el 
cas del cognom Ferrer és comprensi-
ble la forma normativitzada perquè 
és la predominant, per sobre de les 
variants Farré i Farrer. El cognom 
Borch (l’entrada és Borc) i el Mas d’en 
Borc són els originals dels topònims 
cal Borguet i pla Borguet, formes que 
cal considerar més adequades que 
cal Burguet i pla Burguet, sobretot si 
es té present que el pla es troba a 
la rodalia del Mas d’en Borc i que en 
el segle xvii hi ha documentada una 
Magdalena Borga. 

Entre els topònims actuals o pre-
tèrits recollits, estudiats i classifi-
cats per Ramon Pere n’hi ha de tots 
els camps semàntics, la majoria de 
significat transparent (Gramenal, 
Coves Negres, Vinyetes, cova de la Pes-
ta), precedits de genèrics en desús 
o poc habituals, com vergeret de la 
Bassa, eixermada de l’Ignasi, devesa 
de la Garriga o caülla de la Guineu, en 
què devesa té el sentit de “conjunt de 
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finques” i caülla és “casa petita i po-
bra o cabana”. També són fàcilment 
comprensibles els zootopònims prat 
de les Egües, salt del Llop, serrall de l’Al-
zina Llobera, serra Llopetera, camp de 
Vaques, cova del Bou, serrall del Mussol, 
cova de la Guineu, la Guinardosa o la 
Guinardera ‘cau de guineus’. L’origen 
de comellar de na Guinarda, només 
documentat l’any 1300, cal cercar-lo 
en la feminització del nom masculí 
Guinard, que participa en les identi-
ficacions de lloc, com ho fan altres 
antropònims (coll de l’Astrugueta, del 
llinatge Astruga; comellar d’en Morer 
o cap de les Peçoles de na Marta). Al 
seu costat n’hi ha d’origen fosc o 
imprecís (partida dita lo Barato; les 
Fantasies; punta del Gitori, o camp dels 
Espatllers, potser variant gràfica de 
Pallers o Espallers). Hi ha topònims 
compostos fàcilment entenedors 
(Comabella) i d’altres que presenten 
dubtes, com Farfoguera, que podria 
indicar un punt de senyals amb foc o 
relacionar-se amb el també pretèrit 
font Falguera o font Foguera. El camp 
de Nules i pla de Nules són homònims 
de la ciutat de la Plana. D’altres fan 
referència a un lloc que degué ser 
conflictiu en algun moment (tros de 
la Qüestió), o contenen reduplicaci-
ons semàntiques, com cova del Tut, en 
què tut és la masculinització de tuta 
‘cova no gaire gran’, terme més habi-
tual a les comarques septentrionals 
catalanes. Entre els hagiotopònims hi 
ha els noms dels patrons de la parrò-
quia, sant Gaudiós i mare de Déu de 
la Jonquera, presents a pedra de Sant 
Gaudiós, creu de Sant Gaudiós i ca la 
Jonquera de la Mestra. 

L’autor ens ofereix una clara mos-
tra de grups de topònims creats a 
partir d’elements lèxics comuns que 
designen espais físics ordenats gra-
dualment. Ho fa a partir del nom amb 
què són coneguts tres individus dels 
segles xvi i xvii: “Pere Pasqual dit 

del Cap de la Vila”, “Batiste Preixens 
del Sol de la Vila” i “Joan Martí dit de 
Mitja Vila”. Són veïns que habitaven 
la part més alta, la inferior i la que es 
trobava al mig de la Pobla. Aquesta 
utilització d’elements lèxics comuns 
dins la toponímia es produeix sovint. 
Entre les partides de terra, el descrip-
tiu orogràfic coma o el concepte sort 
i els seus derivats, per referir-se a la 
porció de terra d’ús agrícola, són dels 
més utilitzats com a genèrics i com a 
topònims (coma, comellar, comellaret, 
cometa, sort, sorteta, sortanella), i fins 
i tot figuren en formes compostes 
(Comabella, Comaposada, Comapre-
gona, sort del Pou o sort del Fossar). 
L’autor en recull, entre l’una i l’altra, 
més d’una vintena d’exemples. 

Les enquestes i la documentació 
que copia Ramon Pere mostren les 
variants formals de la llengua, com 
ara la diftongació, sobretot a partir 
del segle xvii, en els mots començats 
en al-, que esdevenen au-: Alberedes/
Auberedes (i també Oberedes, Aureres, 
Auredes, Oredes, Uredes), Albis/Aubis 
(millor que Auvis), Albellons/Aubellons 
i el cognom Almacelles / Aumacelles o 
Omaselles. Aquest fenomen ha ajudat 
a l’aparició d’una metàtesi a Aubera-
dós per Abeuradors, documentat en 
el segle xvii. En canvi, tenim Albarca, 
l’Albi o Almenara. També diftonga Sau-
vana (millor que Saubana) per Salvana, 
femení de Salvà, i Obac, Obaga, Obacs 
i Obagues, pronunciats Aubac, Aubaga, 
Aubacs i Aubagues, segons es desprèn 
de la documentació. Igualment és 
notòria l’addició de la síŀaba inicial 
es- provinent de l’article plural a riu 
dels Cots / riu dels Escots, els Molets / els 
Esmolets, les Tretes / les Estretes. Així 
mateix, es dóna la pèrdua de la síŀa-
ba inicial a l’Abadia / la Badia, molt 
generalitzada en la toponímia. Tro-
bem també vaciŀacions vocàliques 
en Rasteller/Resteller, Gener/Giner, 
Sanill/Senill/Sinill (segons l’època), 

Ondara/Andara, fenomen que tam-
bé es produeix en alguna ocasió en 
l’homònim Ondara d’altres llocs (la 
Segarra o el Priorat). Destaquen, se-
gons el document i l’any, Farraginal/
Ferreginal/Farreginal/Forriginal i el 
genèric farraginar. Es donen, també, 
alteracions consonàntiques, com 
l’atracció de la vibrant a Bartolí/Bar-
trolí; la confusió entre bilabials, Mun-
dó/Bundó; l’ensordiment de la bilabial 
a cal Safoia per Savoia, d’origen antro-
ponímic, justificat pel cognom Savoi, 
documentat al veí terme del Vilosell, 
o el renom Savoia de Barberà, de la 
Conca i altres poblacions, o també a 
Miralbó (tossal documentat el 1700 
a la Pobla) i Mirambó (finca del ter-
me veí de l’Albi). Són remarcables les 
variants que s’han generat al voltant 
del topònim i antropònim Prenafeta, 
segons la documentació dels segles 
xiv al xix consultada per l’autor 
(Prenafreta, Penafreyta, Penyafreyta, 
Prenafeyta, Prenafreyta i Prunafeta, 
assimilat a pruna en aquest últim  
exemple). 

El llibre mostra la riquesa onomàs-
tica i, alhora, les dificultats que un 
treball d’aquestes característiques 
comporta. Ramon Pere ha recollit, 
classificat i fixat els noms propis ex-
trets de fonts orals i escrites. La seva 
ha estat una feina de salvaguarda i 
difusió que garanteix el coneixement 
de l’onomàstica pobletana i que difon 
aspectes destacats de la història, la 
geografia i l’economia del municipi. 
En definitiva, un bon treball, que om-
ple espais en el mapa de l’onomàs-
tica de les comarques meridionals 
catalanes. Quatre dels sis termes 
municipals que envolten la Pobla de 
Cérvoles tenen un recull d’aquestes 
característiques, fruit del mestratge 
i la constància de Ramon Amigó i de 
la incansable i entusiasta feina dels 
seus actius continuadors, com Ra-
mon Pere. jaume nabona
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Bartomeu i Francesca Verd, Mal-
noms de Sencelles. Palma: Vessants, 
2013, 112 p.

El llibre Malnoms de Sencelles, de 
Bartomeu i Francesca Verd, és bà-
sicament un recull acurat dels so-
brenoms d’aquesta població del 
Pla de Mallorca. Aquesta obra la va 
començar Bartomeu Verd, ja tras-
passat, mestre d’escola i entusiasta 
de les coses de la seva vila, i va tenir 
una primera versió fotocopiada ara 
fa una vintena d’anys. A hores d’ara, 
la seva filla Francesca l’ha posat al 
dia, ampliant-la també amb la docu-
mentació cercada pacientment per 
Jorge Argüello, el seu marit, i amb les 
fotografies lluminoses de diferents 
racons sencellers, obra de M.ª An-
tonia Domínguez. A més, per fer la 
cosa més familiar, més pròpia, aquest 
volum, de 68 pàgines, va ser editat 
el 2011 per Vessants, Arqueologia i 
Cultura, SL (http://www.vessants.
net/home_cat.htm), l’empresa del 
matrimoni Argüello–Verd.

Però, abans de res, què cal en-
tendre per malnoms de Sencelles? 
Doncs, senzillament, tot allò que es 
dóna per resposta quan a algú, so-
bretot als infants, se’ls pregunta “I a 
tu, d’on et diuen?”. D’aquesta manera, 
Malnoms de Sencelles dóna compte de 
411 antropònims, en ús encara o que 
ho han estat al segle xx, que viuen 
generalment al marge de la vida ofi-
cial però que són vitals en comunitats 

rurals de la nostra zona cultural. Els 
malnoms són llistats primerament 
en forma alfabètica, precedits dels 
elements can, ca na, ca n’, cas, ca 
s’, ca ets, de, en, es, na i son, que en 
variar poden referir-se a famílies 
absolutament diferents (així, no és 
el mateix can Bisbe que son Bisbe). A 
continuació, de tots aquests motius 
se n’intenta donar una etimologia ra-
onable i els testimonis històrics dels 
derivats de cognoms, si s’han pogut 
trobar entre la documentació que fa 
referència al municipi. Hi retrobem, 
com no podria ser d’altra manera, 
formes populars, algunes de típica-
ment illenques o locals: Bana ‘banya’; 
Batle, Batlet, Batleta, Beia ‘abella’; Ca-
tiu ‘captiu’; Conte ‘comte’; Delaigo ‘de 
l’aigua’; Fei ‘fel, fidel’; Gaiard ‘gallard’; 
Mengo ‘esquerrer, petit’; Morei ‘mo-
rell’; Pafaca ‘mentider’; Retjola ‘rajola’; 
Veroler ‘home immunitzat contra la 
verola’; Xoi ‘xoll’…

Els malnoms inventariats es clas-
sifiquen en onze grans grups: noms 
propis, llinatges, qualificatius, càr-
recs socials, professions, noms 
comuns, gentilicis, finques o pos-
sessions (de Sencelles), llocs (de 
fora vila), numerals i desconeguts. 
Potser alguns d’aquests inconeguts 
es podrien reconduir més o menys 
fàcilment a altres categories (Conet, 

“Cornet, cognom”; Toreió, “Torelló, vila 
del Principat, cognom”), encara que 
certament en aquests casos tot són 
propostes molt hipotètiques. El llibre 
també deixa constància de les inte-
raccions existents entre els renoms 
i els noms de lloc, és a dir, la vella 
discussió sobre si va ser primer el 
topònim o l’antropònim, que molts 
cops és irresoluble, a la pràctica. Fi-
nalment, com a cloenda, poc més 
d’una quarantena dels antropònims 
localitzats es documenten fefaent-
ment en un origen que es remunta 
als segles xv i xvi.

Som davant, doncs, d’un llibret 
que, tot i que declara que no té “pre-
tensions científiques”, aconsegueix 
transmetre amb claredat uns conei-
xements onomàstics que seran molt 
propers als habitants de Sencelles 
però que, sens dubte, interessen a 
tota la comunitat lingüística catalana, 
sobretot als enamorats de l’univers 
dels noms propis, dels noms amb 
majúscula. Només desitgem que 
aquest sigui un primer pas per a un 
altre treball més extens, que reculli 
tota l’onomàstica sencellera (cog-
noms, renoms, noms de lloc), perquè 
a hores d’ara una part important dels 
fonaments i de l’esquelet de l’edifici 
ja són al seu lloc gràcies a la feina de 
Bartomeu i Francesca Verd de son 
Verd. santi arbós

M.ª Dolores Gordón Peral, coord., 
Lengua, espacio y sociedad. Investi-
gaciones sobre normalización toponí-
mica en España. Patronymica Roma-
nica 25. Berlín: Ed. de Gruyter, 2013,  
295 p.1

Com indica el seu títol, el volum que 
presentem es tracta d’un conjunt 
d’articles, escrits per alguns dels més 
prestigiosos investigadors i especi-
alistes en onomàstica, a l’entorn de 

1 Aquesta ressenya es va publicar a la revis-
ta Études Romanes de Brno 35 (2014).

http://www.vessants.net/home_cat.htm
http://www.vessants.net/home_cat.htm
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la normalització i normativització de 
la toponímia a l’Estat espanyol. Con-
cretament, s’hi recullen catorze con-
tribucions més un pròleg de Dieter 
Kremer i una presentació de la coor-
dinadora de la publicació, M.ª Dolores 
Gordón Peral, tot plegat acompanyat 
d’una àmplia bibliografia.

L’obra, fruit de les Jornadas sobre 
Toponimia y Normalización Lingüísti-
ca celebrades la tardor de l’any 2010 
a la Universitat de Sevilla, té com a 
objectius presentar la problemàtica 
que genera o ha generat la codifica-
ció i regularització toponímica en les 
diverses àrees lingüístiques espanyo-
les i quines han estat les diferents 
solucions dutes a terme; determi-
nar quins principis es poden aplicar 
amb referència als noms propis de 
lloc, especialment als espais monolin-
gües castellans, i, finalment, mostrar 
els resultats que s’han obtingut en 
aquest sentit a partir del projecte 
d’investigació anomenat Proyecto 
de Recopilación, Análisis y Normaliza-
ción de la Toponimia de las Áreas Me-
ridionales de España (PRONORMA).  
Per tant, el que s’hi pretén és, en el 
fons, impulsar la tasca de recopilació, 
investigació i fixació de la toponímia 
de l’Estat espanyol, sobretot de la to-
ponímia menor, fomentant un seguit 
de bases teòriques i de criteris i direc-
trius partint d’algunes experiències ja 
desenvolupades en altres zones no 
monolingües.

A partir del conjunt d’aportacions, 
el primer que es percep és, precisa-
ment, que les comunitats amb una 
llengua autòctona pròpia es troben 
en un estat de regularització topo-
nímica molt més avançat que no 
pas les comunitats monolingües 
castellanes, raó per la qual, com s’hi 
constata, urgeix en aquests darrers 
territoris d’avançar en aquesta línia 
de codificació i normalització to-
ponímiques, i no només pel simple 

fet pràctic de l’ús dels noms de lloc, 
sinó també perquè amb la velocitat 
amb què avui en dia es produeixen 
els canvis socials, es podria perdre 
una riquesa ancestral, un patrimoni 
lingüístic tan significatiu com és la 
toponímia, especialment la menor. 
I és en aquesta voluntat on s’inse-
reix l’esmentat Proyecto de Reco-
pilación, Análisis y Normalización 
de la Toponimia de las Áreas Meri-
dionales de España (PRONORMA):  
una recopilació sistemàtica, una anà-
lisi rigorosa —lingüística i no lingüís-
tica— i l’estandardització dels noms 
de lloc d’Extremadura, Andalusia i les 
Canàries.

A banda, com dèiem, de la pre-
sentació i el pròleg inicials, el volum 
s’obre amb l’article “Procesos de 
transmisión de los nombres de lugar 
y su relevancia para la normalización 
toponímica”, de M.ª Dolores Gordón 
Peral, de la Universitat de Sevilla, i 
Stefan Ruhstaller, de la Universitat 
Pablo de Olavide. Els autors consta-
ten la necessitat que per a tots els 
noms de lloc cal una única forma ofi-
cial, a fi de facilitar una comunicació 
clara, inequívoca i eficaç, raó per la 
qual les diverses autoritats cal que 
en prenguin consciència i que, per 
tant, encarreguin als experts “una 
recopilación exhaustiva de los nom-
bres de lugar de la región, así como 
su análisis y evaluación, con el fin de 
determinar las formas más apropia-
das para su uso en los textos ofici-
ales”. Per arribar a aquest punt, els 
dos estudiosos reflexionen sobre la 
difusió i extensió d’ús dels topònims, 
la seva vida i pervivència i les vies 
mitjançant les quals es transmeten.

El segon estudi que es presenta va 
a càrrec d’Ana Isabel Boullón Agrelo, 
de la Universitat de Santiago de Com-
posteŀa, i, escrit en llengua gallega, 
es titula “Variación e estandarización 
na toponimia galega”. En l’estudi, 

l’autora hi analitza, des del vessant 
gallec, els diversos tipus de variació 
en la toponímia d’aquell territori i 
els criteris amb els quals es poden 
estandarditzar, és a dir, que puguin 
facilitar la unificació del corpus to-
ponímic gallec. Alhora, ens presenta 
el nomenclàtor desenvolupat per la 
comissió de toponímia d’aquella co-
munitat i l’actual Proxecto Toponimia 
de Galicia, el qual té com a objectiu 
primordial recollir tota la microtopo-
nímia d’aquella regió.

El tercer treball es refereix a As-
túries, “Corrección toponímica en 
el Principado de Asturias / Principáu 
d’Asturies”, i és obra de Xosé Lluis 
García Arias, de la Universitat d’Ovie-
do i membre de l’Academia de la Llini-
gua Asturiana. García Arias analitza el 
procés de castellanització o deturpa-
ció toponímica a Astúries; posterior-
ment, es refereix als organismes que 
han tingut relació amb la correcció 
toponímica analitzant els problemes 
amb els quals es trobaren i les soluci-
ons adoptades, amb insistència en el 
fet que aquestes solucions han de te-
nir en compte aspectes lingüístics pe-
rò, alhora, socials. Finalment, recull la 
conveniència de disposar d’un marc 
legal adequat per facilitar la sortida 
a les propostes que considera que 
ha de realitzar una autoritat lingüís-
tica, en el cas del Principat d’Astúries, 
l’Academia de la Llingua Asturiana.

El volum segueix amb una apor-
tació de Mikel Gorrotxategi Nieto, 
membre de la comissió d’onomàsti-
ca de la Real Academia de la Lengua 
Vasca – Euskalzaindia, que titula 

“Normativización, oficialización y nor-
malización de la toponimia en Euskal 
Herria”. Gorrotxategi diferencia en-
tre els conceptes de normalització 
i normativització en toponímia, per 
desenvolupar, tot seguit, els criteris 
de normativització que es van adop-
tar en relació amb la toponímia bas-
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ca, plantejats per Patxi Salaberri per 
encàrrec de la comissió d’onomàstica 
d’aquella comunitat, així com la pro-
blemàtica amb què es trobaren arran 
dels noms de lloc endògens (propis 
de l’èuscar) i els exògens (d’origen 
diferent a l’èuscar), malgrat que, 
com s’hi afirma, “en Euskal Herria la 
actitud de la población es manifies-
tamente proclive a la recuperación 
de la toponimia vasca, aunque en 
ocasiones las formas les sean desco-
nocidas”.

La següent contribució ens pre-
senta la situació a l’Aragó; és obra de 
Jesús Vázquez Obrador, de la Univer-
sitat de Saragossa, i es titula “En tor-
no a la normalización toponímica en 
Aragón”. Vázquez Obrador presenta 
la problemàtica existent per assolir la 
normalització toponímica en el terri-
tori aragonès (deturpacions, adapta-
cions, substitucions, traduccions…) i 
considera que ha de ser el Consello 
Asesor de l’Aragonés l’organisme 
que ha de tenir cura d’aquest procés 
normalitzador; així mateix, considera 
que s’ha de crear una comissió d’ono-
màstica per vetllar, especialment, per 
la toponímia de les llengües autòc-
tones aragoneses, en el context de 
les quals presenta tot un seguit de 
propostes amb exemples.

El sisè estudi és el que es refereix a 
Catalunya; es tracta de “La normali-
zación toponímica en Cataluña” i l’ha 
realitzat Joan Anton Rabella, cap de 
l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Rabella ens dibui-
xa el mapa del procés de realització 
del Nomenclàtor oficial de toponímia 
de Catalunya, tant de la primera edi-
ció, del 2003, com de la segona, del 
2009, així com dels criteris lingüístics 
que s’hi van aplicar per a la seva re-
alització, amb nombrosos exemples, 
uns criteris que es concretaren en la 
publicació dels Criteris per a la topo-
nímia d’àmbit municipal (2006), amb 

la finalitat de contribuir “al avance 
del uso correcto de la toponimia y a 
completar, a nivel municipal, la labor 
de la normalización toponímica, de 
forma que pudiese llegar también a 
la microtoponimia”.

La contribució posterior se centra a 
València; és obra d’Emili Casanova, de 
la Universitat de València i membre 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, i es titula “Pautas para la norma-
lización toponímica en la Comunidad 
Valenciana, con especial referencia a 
la zona castellano-aragonesa”. L’autor 
presenta l’experiència valenciana en 
el procés de normalització i normati-
vització toponímiques que desembo-
caren en el Corpus toponímic valencià, 
de l’any 2009, i en un futur Corpus 
toponímic històric. Recull els criteris 
aplicats amb exemples, tant de la zo-
na valencianoparlant (per a la qual es 
respectaren les formes del Diccionari 
ortogràfic i de pronúncia de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua) com 
de la castellanoparlant, per cloure 
l’article amb un seguit d’interessants 
conclusions.

El volum segueix amb un article a 
l’entorn de les Illes Balears, escrit en 
català per Joan Miralles, de la Uni-
versitat de les Illes Balears, i titulat 

“La normativització toponímica a 
les Illes Balears”. L’estudiós ens re-
ferencia el marc legal i organitzatiu 
en el context de la normativització 
dels noms de lloc, que va molt lligat 
a la Universitat de les Illes Balears, i 
que es va anar desenvolupant des de 
l’any 1995, amb la creació del Gabi-
net d’Onomàstica per part del consell 
executiu de l’esmentada universitat, i 
el 2011, amb la creació de la Comissió 
de Toponímia de les Illes Balears. Així 
mateix, Miralles constata l’estreta re-
lació existent, des dels anys vuitanta 
del segle xx, entre la Universitat de 
les Illes Balears i la Secció Filològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans quant 

a aspectes de toponímia. Així mateix, 
presenta l’estat en el qual es troba 
actualment el Nomenclàtor toponí-
mic de les Illes Balears, iniciat entre el 
1998 i el 1999, la seva metodologia 
de treball i els criteris de normati-
vització aplicats, que es presenten 
en un document, en forma d’annex, 
que es recull íntegrament, obra de 
Cosme Aguiló i titulat “Transcripció i 
normativització toponímica”.

El novè treball és “Principios para 
la normalización de la toponimia de 
base castellana”, de Stefan Ruhsta-
ller, de la Universitat Pablo de Olavi-
de. L’estudiós reflexiona, inicialment, 
sobre la necessitat de disposar d’una 
toponímia normalitzada que aporti 
una única forma oficial; tot seguit, 
s’ocupa d’anotar quines són les ac-
tuacions que en aquest sentit s’han 
desenvolupat en l’àmbit del castellà, 
i constata que “[…] frente a regiones 
en las que la normalización se consi-
dera un asunto prioritario al que se 
dedican importantes medios econó-
micos y humanos […], en las áreas 
monolingües de castellano el trabajo 
apenas si se ha iniciado”; tanmateix, 
reconeix que en l’àmbit administratiu 
sembla que ja s’ha començat a pren-
dre consciència de la seva importàn-
cia. En un tercer apartat, Ruhstaller 
presenta els principis lingüístics, fins 
a nou, que considera fonamentals per 
a la normativització dels noms de lloc, 
per, després, reflexionar sobre la na-
tura d’aquests principis i llur interac-
ció mitjançant exemples concrets.

La següent aportació pertany, no-
vament, a M.ª Dolores Gordón Peral, 
de la Universitat de Sevilla, i es titula 

“Toponimia y norma en las áreas me-
ridionales del español”. Gordón Pe-
ral centra la seva contribució en la 
presentació del Proyecto de Recopi-
lación, Análisis y Normalización de la 
Toponimia de las Áreas Meridionales 
de España (PRONORMA), dirigit per 
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ella mateixa. Concretament, ens re-
ferencia els ambiciosos objectius del 
projecte, les fases del seu desenvolu-
pament, les fonts complementàries 
a consultar —malgrat que recullen 
moltes formes toponímiques erròni-
es que caldrà esmenar— i el procés 
d’estandardització dels noms de lloc 
amb nombrosos exemples. Després 
d’unes conclusions, a mode d’annex, 
l’autora ens presenta dues fitxes del 
corpus de PRONORMA per exempli-
ficar tot allò que ha anotat.

Les dues aportacions que seguei-
xen es poden agrupar, atès que amb-
dues es refereixen a alguna proposta 
de normalització andalusa realitzada 
a l’entorn de l’esmentat Proyecto de 
Recopilación, Análisis y Normaliza-
ción de la Toponimia de las Áreas Me-
ridionales de España (PRONORMA) i 
del Proyecto de Recopilación, Análi-
sis y Normalización de la Toponimia 
Andaluza, també dirigit per Gordón 
Peral. Concretament es tracta de la 

“Propuesta de normalización de al-
gunos topónimos de la provincia de 
Granada”, de M.ª Teresa García del 
Moral, de la Universitat de Sevilla, i 
la “Propuesta de normalización de al-
gunos topónimos de la provincia de 
Huelva”, de Francisco Molina Díaz, de 
la Universitat Pablo de Olavide.

La penúltima contribució es refe-
reix a les Illes Canàries, “Toponimia 
canaria: propuestas para su normali-
zación”, de Carmen Díaz Alayón i Gon-
zalo Ortega Ojeda, de la Universitat 
de la Laguna. També es tracta d’una 
aportació en el context dels dos pro-
jectes de normalització toponímica 
anotats anteriorment. Els dos estudi-
osos se centren en la normativització 
de la toponímia canària, tant hispàni-
ca com prehispànica, amb propostes 
de criteris i exemples comparats amb 
formes actualment institucionalit-
zades, incidint, especialment, en els 
noms de lloc prehispànics, car “[…] 

los restos lingüísticos prehispánicos, 
y los topónimos en particular, han vi-
vido en un permanente desamparo”. 
Acaba referint-se al projecte d’elabo-
ració d’un inventari exhaustiu de la 
toponímia insular amb recopilació, 
normalització i situació exacta dels 
llocs, i que ha d’anar a càrrec de l’Aca-
demia Canaria de la Lengua.

Clou el volum una aportació de 
Javier Terrado Pablo, de la Univer-
sitat de Lleida, que, amb el nom de 

“La normalización de la toponimia 
hispánica y el léxico románico”, refle-
xiona sobre la noció de normalització 
toponímica i la importància que ha 
de desenvolupar-hi el lingüista però 
sense menysprear-ne, òbviament, la 
interdisciplinarietat, ja que “aquí en-
tramos ya en el terreno, no de la cien-
cia pura, sino de la ciencia aplicada”; a 
l’entorn d’això, també es refereix als 
agents, als beneficiaris i a l’objecte 
de la normalització toponímica. Fi-
nalment, Terrado demostra, amb 
exemples, que un bon coneixement 
del lèxic romànic de les llengües his-
pàniques pot ser una eina molt útil 
per a la normalització toponímica a 
tot l’Estat.

En conclusió, i ja per acabar, el 
volum Lengua, espacio y sociedad. In-
vestigaciones sobre normalización to-
ponímica en España és una exceŀent 
eina per poder conèixer, a través de 
prestigiosos especialistes en onomàs-
tica, la situació de la normativització i 
normalització de la toponímia a l’Es-
tat espanyol, el que s’ha fet i el que 
encara resta per fer-se. Així mateix, 
serveix per constatar i comparar els 
criteris que s’han aplicat o s’apliquen 
en els diversos territoris. I, a més, per-
met d’observar que per a la norma-
lització toponímica cal la implicació 
de les diverses administracions, així 
com de l’àmbit més acadèmic; potser 
per aquesta raó, les zones amb una 
llengua pròpia (Catalunya, Comu-

nitat Valenciana, País Basc, Galícia, 
Illes Balears o Astúries) es troben 
molt més avançades en aquest sen-
tit que no pas les àrees monolingües 
castellanes. Per això s’ha començat 
a desenvolupar un ambiciós projecte, 
el Proyecto de Recopilación, Análisis y 
Normalización de la Toponimia de las 
Áreas Meridionales de España (PRO-
NORMA), que, dirigit per M.ª Dolores 
Gordón Peral, té com a finalitat esme-
nar aquesta mancança; un projecte 
que, en paraules de Javier Terrado 

“es uno de los proyectos onomásticos 
más ambiciosos emprendidos en el 
mundo hispánico”. En definitiva, es 
tracta d’un volum que ens apropa als 
diversos punts de vista, eines, proce-
diments i criteris a l’entorn de la nor-
malització toponímica, sobretot de la 
menor, i que interessarà els lingüistes, 
interessats o especialistes en ono-
màstica, dialectologia o política lingü-
ística, així com geògrafs, cartògrafs, 
funcionaris de l’administració públi-
ca, historiadors… fèlix bruguera

Jaume Sabaté Alentorn i Josep 
Anguera Juncosa, Onomàstica del 
poble i terme de la Figuera. Barcelona: 
Societat d’Onomàstica, 2014, 168 p. 
+ plànols.

Podem definir Jaume Sabaté com un 
home de cultura territorial posat al 
davant de moltes empreses de cai-
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re cultural i divulgador, membre de 
diverses associacions i, sobretot, del 
desaparegut Institut d’Estudis Ra-
mon Berenguer IV, de la Diputació 
de Tarragona, durant més de 25 anys.

La seva obra editorial inclou, pel 
cap baix, una dotzena de títols, edi-
tats entre el 1980 i el 2014. En lli-
bres d’història, cal recordar Torroja 
del Priorat. Recull històric de la vila 
(1997), Bandolers, llops i vents al Pri-
orat (2000) o Víctimes d’una guerra al 
Priorat, 1936-19… (2002). Pel que fa a 
obres d’onomàstica, hem de desta-
car Antroponímia i toponímia del po-
ble i terme municipal del Lloar (1988), 
Recull històric del Lloar i el seu entorn 
(1994), Noms de lloc i de persona actu-
als i pretèrits del poble i terme munici-
pal de Gratallops (1994), Noms actuals 
i pretèrits del poble i terme de Torroja 
del Priorat (1995) o Onomàstica del 
poble i terme de la Vilella Alta (2000). 
I, finalment, englobades en obres de 
divulgació, destaquen Guia del Lloar 
(Priorat) (1980), Guia de Torroja del Pri-
orat (1984) i Guia de Gratallops (1986).

Aquesta és part de l’obra escrita 
per Jaume Sabaté, la qual resta com 
un veritable monument alçat a la me-
mòria dels pobles del Priorat, perquè 
és a través de la història que es per-
petua la voluntat, el treball i la iŀusió 
de les successives generacions i se’n 
fa visible la personalitat. 

Un recull onomàstic no és altra 
cosa que l’inventari de les paraules 
que utilitzem per referir-nos a in-
drets de la geografia municipal. Es 
tracta de noms que fan referència 
a muntanyes, plans, rius, torrents o 
barrancs, camins, partides de terra, 
masos, mines, carrers, arbres sin-
gularitzats o renoms i sobrenoms. 
Aquests noms mai no són arbitraris, 
sinó que responen a unes caracterís-
tiques singulars —morfologia, color, 
pertinença, dependència, qualitat—, 
i serveixen perquè la gent del lloc, i a 

vegades la de la comarca, s’entengui 
i es comuniqui. Sense aquest conei-
xement onomàstic no és possible 
comprendre la realitat històrica d’un 
poble. Una paraula, com deia un soci-
olingüista, és un microcosmos d’hu-
manitat. Només cal que l’analitzem. 

El llibre aplega poc més de 1.400 
registres onomàstics, entre noms 
de persona i de lloc, una bona part 
dels quals, documentada en una 
cronologia que va del 1310 al 2006. 
Tots els noms tenen un valor o al-
tre; ara bé, és quan els agrupem o 
relacionem que en traiem el màxim 
profit. Aquest tipus de llibres, pel seu 
contingut, són com les matrioixques 
russes, aquelles figures que contenen 
una figura dins l’altra, fins a multipli-
car-se, cadascuna d’elles amb el seu 
valor i la seva singularitat. Doncs bé, 
el llibre d’onomàstica també guarda 
molts tresors: el de la llengua, és clar, 
però també l’interès històric, cultural, 
econòmic, polític, geogràfic…

Per exemple, aquesta obra és 
bona per veure quins tipus d’oficis 
s’han exercit al poble en el decurs del 
temps, ja que alguns dels noms han 
pervingut: barber, boter, cadirer, ciste-
ller, traginer, espardenyer, estanquera, 
ferrer, fuster, hostaler, paleta, llevadora, 
marxant, mecànic, pastor, quincallaire…

Pel que fa a la botànica, els noms de-
laten l’existència de diverses espècies, 
algunes de desaparegudes, de mane-
ra que només el topònim en prova 
l’existència, el conreu o el comerç: ba-
joca, canyotes, guixar, savines, servero-
la… Igual que en el cas de la botànica, 
també podem referir-nos a la fauna 
salvatge, en què trobarem llop i llo-
batera, falcó, galàpet, griva i perdigot. 

L’aigua també ha produït diversos 
topònims, que els autors de l’obra 
citen a través dels registres aigüera, 
albelló, aljub, bassa, bassis, bassot, ca-
dolla, engolidor, font, fontanella, abeu-
rador, barranc, séquia o sequieta. 

Determinats noms potser diran 
poca cosa, d’entrada, o, avesats al 
seu ús i a la seva familiaritat, hauran 
deixat de despertar interès, però en 
realitat duen una bona càrrega in-
formativa. Els autors esmenten una 
Botiga de la Figuera, en el segle xvii; 
doncs bé, en realitat es tracta d’un 
establiment de repartiment de la lla-
vor per sembrar. Alguns pobles han 
conservat les anomenades “llibretes 
de la Botiga”, interessantíssimes per-
què són relacions de veïns del poble, 
amb el sobrenom de cadascun anotat, 
la quantitat de llavor que correspo-
nia als pagesos del poble, les finques 
de conreu, etc. Per cert, i en relació 
amb la sembra, es parla de terres on 
conviuen dos productes, els ceps i els 
cereals. Doncs bé, al Camp de Tarra-
gona aquestes terres encara avui són 
denominades “de pa i vi”. 

Quan a la Figuera es parla d’Olles i 
Bullidors, en realitat es fa referència a 
l’economia i la indústria, la que en el 
segle xviii i part del xix va enriquir el 
poble i la comarca i s’hi va desenvo-
lupar, gràcies al conreu de la vinya i a 
la destiŀació del vi. En aquest sentit, 
cal recordar que, com a conseqüència 
d’aquest comerç del vi i de la riquesa 
comarcal esdevinguda, s’aixequen les 
esglésies del Priorat, totes elles del 
segle xviii. Però és que alguns noms 
d’aquest recull onomàstic també ens 
parlen de forns de teules i de bòbiles, 
que responen a una demanda local 
activa durant aquest mateix període 
de temps.

Els autors també citen els noms 
Carrerada i Saladar i, malgrat que no 
ho expliquen, els topònims tenen a 
veure amb la transhumància del bes-
tiar dels pobles del Priorat —els ca-
mins ramaders sovint són coneguts 
com a carrerades, lligallos, canyars, 
etc.—, ja que permetien la circula-
ció de pastors i ramats del Camp de 
Tarragona, el Priorat, l’Aragó, els Piri-
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neus… Les saleres o saladars eren els 
llocs on es posava la sal per al besti-
ar; avui n’ha quedat el nom a l’indret, 
encara que molta gent no relacioni el 
nom amb la funció.

Per remarcar com un nom ens pot 
proporcionar informació sobre ac-
tivitats pretèrites, també citaré els 
Colomers, una terra tocant al poble 
per la part de la carretera, prop del 
poliesportiu. Els autors documenten 
aquest nom a inicis del segle xix; per 
tant, no tenim prou base per asse-
gurar res, però en tot cas no fóra 
estrany que el nom tingués relació 
amb la cria de coloms missatgers, tan 
freqüents a Catalunya durant l’època 
medieval i moderna. 

Posats en aquest camp de les rela-
cions o connexions locals amb el país, 
podem fer notar l’interès d’alguns to-
pònims que també se citen en aquest 
llibre. El cognom Cugat, per exemple, 
pertany a nissagues prioratines amb 
una determinada força econòmica i 
social, de manera que apareix escam-
pat i arrelat pel Priorat, denominant 
indrets i paratges diversos. A la Mo-
rera de Montsant, per exemple, hi 
trobem el Pi del Cugat des del segle 
xix. D’altra banda, determinats noms 
de la vila connecten el poble amb les 
modes i influències que circulen en 
expansió des de Barcelona, com és el 
cas del conegut local Euterpe, obert 
l’any 1925, dedicat a la musica i el ball.

També es parla, en aquesta obra, de 
la capella de Gràcia, sense que la ma-
joria de vegades la gent vinculi aquest 
nom amb una advocació mariana que 
els dominics difonen per Catalunya. 
Gràcies a aquestes simples i fràgils 
referències onomàstiques, avui po-
dem dibuixar els mapes de l’evolució 
i la influència religiosa d’aquest orde. 
Hom pot pensar en Barcelona, quan 
es parla de Gràcia, però al Camp de 
Tarragona, concretament a Cambrils, 
hi havia un centre de frares sota 

aquest patronatge. I, des d’aquí, pas-
sen a Riudoms, i de Riudoms, al Prio-
rat, etc. Tot això ho sabem gràcies a 
obres com aquesta, de microhistòria.

També hem sabut, per aquesta 
obra, de l’existència de mines de 
manganès en el terme. Doncs bé, 
gràcies als noms de lloc avui seria 
factible localitzar les diverses explo-
tacions mineres del Priorat i, amb 
l’ajuda de la documentació existent 

—sobretot en els butlletins oficials 
de la província—, estudiar les èpo-
ques de la seva obertura i explotació, 
llicències, recursos, propietaris, etc. 

Per remarcar encara més la rique-
sa que tenen els reculls d’onomàstica, 
cal referir-se igualment a l’humor, el 
qual, juntament amb la ironia, apa-
reix en els inventaris de noms. En 
citaré tres exemples que a mi m’han 
fet molta gràcia, tots ells escatolò-
gics, val a dir-ho. Un és l’anomenat 
Cementiri Fals, pretèrit, documentat 
en el segle xix. Què deu voler dir? 
Era un lloc per als vius? I encara més 
sorprenent: es parla d’un Cementiri In-
dependent. Valdria la pena d’explotar 
aquest nom, que ara presenta tant 
d’oportunisme històric, per aquests 
moments polítics! De fet, tant Ce-
mentiri Fals com Cementiri Indepen-
dent estan relacionats amb la segre-
gació de la Figuera respecte al poble 
del Lloar, en el segle xix. I un tercer 
nom escatològic, que no sabem què 
dimonis deu voler dir, és el Marejar 
Mort, documentat en el segle xix. 

Respecte als canvis de noms de car-
rers, imposats per la política, que va 
trencar la tradició costumista del po-
ble, en tenim exemple a través de la 
història del carrer de Baix. És curiosa, 
la seva història, si és que s’ha entès 
bé. Durant segles ha estat un carrer 
tancat, sense sortida, un cul-de-sac, 
una mena de “carrer butxaca”, com 
se l’anomena en molts indrets de 
Catalunya. Però, i això esdevé irònic, 

quan modernament el carrer s’obre a 
la carretera, se li dóna el nom de car-
rer de la Llibertat. El carrer ha trobat 
la seva sortida a la carretera i es fa 
lliure! Aquest és el mateix carrer que 
durant la República s’anomenà de la 
Primavera i, amb la Dictadura, carrer 
de Queipo de Llano… Canvis sobre el 
paper, és clar, perquè, en la parla, la 
gent no canvia tan fàcilment…

Des del punt de vista de l’antropo-
logia, el recull també aporta força in-
formació, tant pel significat d’alguns 
noms com per la recopilació de re-
franys o usos d’herbes remeieres que 
els autors inclouen en aquesta obra.

Per als sociolingüistes, aquests in-
ventaris de noms també interessen 
força. Només cal recordar l’existència 
de l’article salat, en la parla del poble, 
ja que a la Figuera es parla de les Esca-
mades, Esparades, Esplanes, Estalaies 
i Saplana.

I hom pensa en fenòmens com el 
de la masculinització/feminització 
dels noms, comuns arreu del domini 
lingüístic, amb exemples locals com 
les transformacions de Madrona a 
Madró; Molar, que es torna Molara; el 
Serraller i la Serrallera…

I, naturalment, com arreu, trobem 
noms que per a nosaltres esdevenen 
estranys o enigmàtics. Cal ser curo-
sos i no inventar falses etimologies o 
relacions, com sempre que venia al 
cas recordava Ramon Amigó: què vol 
dir les Canyes Xiules? A tall de curiosi-
tat, cal dir que a Riudoms, al Camp de 
Tarragona, es parla de canyes xiulado-
res, amb les quals es construeixen les 
flautes infantils. I Rafoia? Ratificació 
de foia? I Minfani? Interès i treball per 
als filòlegs!

Finalment, i com a curiositat, cal 
esmentar algunes paraules que, tot 
i que es troben en el diccionari d’Al-
cover–Moll, aquesta obra no situa en 
aquest lloc, sinó a la zona del Maes-
trat i Mallorca. Ens referim a farda 
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‘brossa, males herbes’; bullidor, per a 
coure el most; apatuscat ‘coses mal-
girbades o posades grollerament’; 
catxit ‘nierada d’ocells’. 

Trobem estrany, tant en l’inven-
tari de noms com en la introducció 
de l’obra, la manca de referències 
o influències onomàstiques de la 
cartoixa d’Escaladei. És estrany 
perquè, a gairebé tots els pobles 
de l’àrea cartoixana, hi apareixen 
noms i més noms que delaten la re-
lació, l’estima o l’animadversió pel 
govern del monestir. eugeni perea 

M. Teresa Àlvaro Martí, Estudi lin-
güístic de la toponímia rural d’Onda. 
Castelló de la Plana: Publicacions de 
la Universitat Jaume I, 2014, 221 p.

Tal com ja indica Lluís Gimeno Betí en 
la presentació, la publicació del recull 
d’Onda realitzat per M. Teresa Àlva-
ro és molt destacable, d’una banda, 
perquè no hi ha gaires estudis sobre 
la toponímia dels municipis de Cas-
telló (“la toponímia de la Plana his-
tòrica ha merescut poca atenció per 
part dels especialistes” [p. 11]) i, de 
l’altra, perquè l’autora va més enllà 
de la majoria de reculls onomàstics i 
també prova de classificar, analitzar 
i interpretar els topònims que aplega 
en aquesta monografia municipal (“I 
aquesta és una novetat interessant 
a destacar en el treball. Aquests ma-

terials són objecte de classificació, 
d’anàlisi, d’interpretació” [p. 11]).

En aquest sentit, els reculls topo-
nímics generalment no tenen com a 
objectiu principal l’estudi lingüístic 
de la toponímia, sinó la recopilació 
dels noms propis de lloc de manera 
tan exhaustiva com sigui possible, so-
bretot amb la finalitat de fer-ne un 
inventari complet (tant dels noms 
que són vius com dels perduts que 
es poden documentar), però també 
amb la finalitat de contribuir a la pre-
servació dels noms propis de lloc (“És 
labor peremptòria, doncs, arreplegar, 
descriure els nostres topònims. Tan 
sols per aquesta raó caldria donar la 
benvinguda al treball de M. Teresa 
Àlvaro sobre la toponímia d’Onda, el 
seu poble nadiu” [p. 11]) i de la histò-
ria del poble i del seu terme.

El treball de M. Teresa Àlvaro parti-
cipa en part d’aquests objectius més 
habituals, però presenta algunes va-
riacions, ja que no fa una recollida 
exhaustiva dels topònims, sinó que 
en fa una selecció i se centra sobre-
tot en l’anàlisi lingüística dels noms 
que compila. D’aquesta manera, a 
partir de l’arreplega dels topònims 
basada en l’enquesta oral i en la re-
cerca bibliogràfica i arxivística, el 
llibre presenta els noms ordenats 
alfabèticament (organitzats per le-
mes, com podem veure de manera 
ben clara en les entrades Artesa [p. 
60–62] o Carme [p. 77–79]; precisa-
ment en els casos de Clau, toll del i 
Clot, el [p. 82] es manté —entenem 
que es deu tractar d’una errada for-
mal puntual— l’expressió “LEMA – 
Topònim” al davant dels noms de les 
entrades), però amb una ordenació 
de la informació que s’allunya de la 
majoria de monografies onomàsti-
ques: encara que en conté, com és 
habitual, informació documental i 
sobre la localització, a més de co-
mentaris de caràcter històric i d’una 

transcripció fonètica simplificada, in-
clou sempre que és possible una rica 
informació de caràcter lingüístic (de 
l’etimologia, de l’estructura sintàcti-
ca, del camp semàntic a què pertany i, 
quan pertoca, de la formació derivati-
va). Podríem dir, doncs, que es tracta 
d’un treball més proper a la recerca 
universitària del que és habitual en 
els reculls toponímics i que conté 
molta més informació lingüística 
que els treballs amb una estructura 
més clàssica o tradicional. En aquest 
aspecte concret, l’autora dóna molta 
importància a la recerca de l’origen 
i de la motivació dels topònims, és 
a dir, no solament a la determinació 
del seu origen lingüístic, sinó també 
a provar de descobrir quins factors 
van provocar que es generés aquell 
nom (ja que parteix del criteri que 

“en el seu origen, tots els topònims 
han sigut descriptius” [p. 15]).

L’autora dedica, doncs, bona part 
del seu esforç a la recerca etimològi-
ca, un aspecte especialment complex 
i difícil, en què cal anar sempre amb 
molta cura, i més tenint en compte 
que sovint no es pot arribar a conèixer 
l’origen dels topònims. En aquest cas, 
cal assenyalar i reconèixer la mesura 
de l’autora, que defuig les explicaci-
ons més rebuscades i fantasioses i se 
centra sobretot en la informació de 
la llengua llatina i de la llengua àrab, 
que són les més productives en la for-
mació de la toponímia d’aquella àrea 
geogràfica. Així, les seves propostes 
etimològiques són prudents —a ve-
gades, fins i tot en topònims que no 
semblen especialment problemàtics, 
com en el cas d’el Cós (p. 90), del llatí 
cursu— i parteixen de les hipòtesis 
dels principals autors que s’han de-
dicat a la recerca etimològica, unes 
hipòtesis que sovint contraposa per 
ajudar a matisar o a confirmar quina 
és la conjectura més plausible (com 
en el cas, per exemple, d’Artana [p. 
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59], en què l’opinió de Joan Coromi-
nes és completada amb la visió de 
l’arabista Carme Barceló, o de Sonella 
[p. 160–162]).

Tanmateix, com ja indicàvem, l’eti-
mologia és un camp molt complex, 
i en algun cas espars l’exposició re-
sulta difícil de seguir i de copsar del 
tot, com en el cas del Corral Blanc (p. 
86–88), en què es fa referència a la 
hipòtesi de Griera (1932) com si fos 
una novetat (“Una nova teoria ha es-
tat exposada per Griera” [p. 87]) i en 
què la conjectura exposada al final 
coincideix fonamentalment amb la 
del Diccionari etimològic de Jordi Bru-
guera (1996, p. 242), al qual no es fa 
referència.

Des d’un punt de vista més general, 
crida l’atenció el fet que no solament 
hi incorpora l’etimologia dels noms 
propis, sinó també la dels descriptius 

—fins i tot aquells que tenen un ús 
habitual— que han esdevingut noms 
propis (abeurador, baronia, bassetes, 
bassot, corral, etc.). I des del punt de 
vista de la sistematicitat de la infor-
mació, hi ha algun cas en què no in-
dica l’equivalència del terme àrab o 
llatí (com en Betxí, “de l’àrab bajīy”).

D’altra banda, resulta molt inte-
ressant la informació històrica que 
inclou a l’hora d’explicar la motiva-
ció i l’origen d’alguns topònims (com, 
per exemple, el cas d’Artesa [p. 61], 
Benavar —la pervivència del nom 
d’un historiador andalusí— [p. 65], 
el Cuquello [p. 92] o el molí de la Reixa 
[p. 142]).

Més enllà de les novetats en la 
presentació i en l’anàlisi del corpus 
toponímic que estudia, el llibre conté, 
com és habitual, una part introductò-
ria, integrada per l’exposició de la me-
todologia i dels objectius —als quals 
ja ens hem referit al començament— 
(“L’objectiu bàsic d’un estudi d’aquest 
tipus és el recull de noms de lloc que 
encara hom pot trobar vius, així com 

la recerca i la investigació d’antics 
topònims que han desaparegut per 
causes diverses”, i, de manera més 
específica, “els objectius d’aquest 
treball en són principalment dos. El 
primer, recollir la toponímia de la zo-
na estudiada […]. I el segon, interpre-
tar des del punt de vista lingüístic els 
topònims amb la finalitat d’esbrinar 
la seua motivació semàntica i, doncs, 
la seua etimologia, i d’analitzar i 
determinar […] en quina mesura la 
toponímia recollida reflecteix les ca-
racterístiques lingüístiques del parlar 
de la zona estudiada” [p. 18]) i per 
l’estudi dels aspectes més significa-
tius del terme d’Onda, que aporten 
una informació fonamental per a 
l’anàlisi de la seva toponímia (“Vege-
tació i flora en la toponí mia d’Onda”  
[p. 37], “Hagiografia” [p. 37], “Topò-
nims definidors de les formes de 
relleu” [p. 38–40], “Hidrònims. Els 
topònims de l’aigua” [p. 40–41], “Hà-
bitat i vies” [p. 41–43], “Límits i fites” 
[p. 44–45] i “Activitats humanes” [p. 
45]). Es tracta d’uns apartats que per-
meten comprovar “que les formes de 
viure, les varietats del relleu, la rique-
sa de la flora i la fauna, la important 
presència de l’aigua o aspectes avui 
desconeguts es poden endevinar en 
la denominació de la nostra toponí-
mia” (p. 17). 

I, en aquest estudi introductori, 
M. T. Àlvaro també dedica diversos 
apartats específics a aspectes de ca-
ràcter lingüístic, com la descripció 
dialectal —en què remarca que “el 
valencià castellonenc o de la Plana ha 
estat freqüentment inclòs dins l’àrea 
del valencià septentrional o tortosí, 
però, si considerem les diferències 
entre tortosí i castellonenc, cal revi-
sar la classificació dels dialectes va-
lencians per donar cabuda al parlar 
de la Plana (castellonenc) com a dia-
lecte característicament diferent del 
parlar tortosí de les comarques del 

migdia i nord de Castelló” (p. 28)—, 
l’estudi de les dificultats en l’anàlisi 
de la toponímia en llengua catalana 

—en què ressegueix aspectes molt 
interessants, des de les solucions in-
ventades (com la transformació en la 
cartografia del nom de la partida de 
Sant Gil en Sanchís [p. 30]) fins a les 
dificultats de la normalització toponí-
mica, que també ha provocat errades, 
ultracorreccions i deformacions en la 
toponímia (com l’ús de la forma Xerra 
en lloc de Gerra en el cas del barranc 
de la Gerra [p. 33] o la generació d’un 
mas de Pérez a partir del mas de Pere 
[p. 34])— o l’anàlisi dels mecanis-
mes de creació lexicotoponímica (p. 
35–36), que aplica posteriorment en 
les entrades corresponents.

Finalment, el treball es completa 
amb unes conclusions, en què reca-
pitula tant sobre la toponímia d’On-
da en general —la tipologia (rural, 
hodonímica, oronímica, etc.), la su-
pervivència (desapareguts, latents, 
vius), etc.— com sobre la informació 
lingüística més destacable dels to-
pònims estudiats —la valoració dels 
principals orígens lingüístics o dels 
sufixos més productius en la forma-
ció de noms de lloc a Onda—, i amb 
un apèndix fotogràfic —que, encara 
que no és gaire extens, resulta molt 
adient— i uns gràfics —els quals, pe-
rò, en alguns casos no resulten gaire 
clars perquè estan reproduïts en es-
cala de grisos. 

La publicació de l’Estudi lingüístic de 
la toponímia rural d’Onda, de M. Tere-
sa Àlvaro, és, doncs, una molt bona 
notícia per al coneixement i la preser-
vació de la toponímia d’Onda i suposa 
una aportació molt valuosa a l’estudi 
de l’onomàstica del País Valencià, i 
catalana en general, ja que, si bé no 
és un treball exhaustiu i solament 
analitza una selecció de 300 topò-
nims, l’estudi resulta molt complet i 
rigorós. joan anton rabella
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Els Cailar: d’Occitània  
a Catalunya
Montserrat Cailà Guitart

Il semble assez clair que l’expérience vécue par les hippies […] relevait de la même attraction pro-
fonde que celle qui au même moment, et notamment aux mêmes beaux jours des juillet et des août, 
drainait les généalogistes amateurs dans l’ombre compassée des dépôts d’Archives départementales, 
par une double invasion pacifique des déserts ruraux : le regret de la terre perdue, de ses solidarités 
familiale et communautaire également vantées par les uns et les autres, quand elles se soldèrent 
souvent par d’insupportables huis-clos que les émigrants purent fuir comme une libération. 
patrick cabanel (1993: 121)

Occitània també és el bressol de l’antropònim Cailar, 
els orígens del qual s’han confós segurament amb els 
topònims que donaren nom a les cases pairals. La família 
Du Cailar apareix citada al segle xii a Gard (Armagnac del 
Cer 1981). No podrem esmentar totes les famílies occita-
nes amb aquest cognom, que han estat i són abundants; 
només com a exemple en destaquem: Pierre du Caylar, el 
1380 a Lodève (Erau); Geraud Caylar, “cordonnier” de La 
Bastide, (Avairon) el 1423;2 Jean Caylar, “maçon” a Rodés 
el 1520;3 el panteó de la família Cayla, que vam visitar el 
1992 al cementiri de Montmatton (Avairon), o la cadira 
personal descoberta el 1989 a l’església de Mandailles 
(Cantal) amb el nom “Madame Caylar”. 

Etimologia del nom Cailar

El lingüista Francesc de B. Moll ha recollit aquest cognom 
a Catalunya, però n’ha remarcat la procedència estran-
gera: “És dubtós si ve de l’occità castelà (‘castellà’) o del 
cognom fr[ancès] Caillat” (Moll 1987: 308).

El francès Albert Dauzat (1987: 96) afirma que els cog-
noms Cayla i Caylar, bastant abundants a l’Estat francès, 
vénen d’un nom de lloc referit a castell: “Nom de lieu et 
de fief du Midi, d’après le château (bas latin castella-
re, dérivé de castellum) autour duquel l’agglomération 
fut formée.” Amb ell coincideix la seva deixebla, Marie-

2 Arxiu Departamental de l’Avairon, Rodés, sèrie G.
3 Ídem.

Cailar és cognom i també topònim. Com a cognom es 
troba a Catalunya des d’almenys el segle xvii. Com a nom 
de lloc no existeix als Països Catalans. La seva aparença 
ens havia fet pensar sempre en un origen francès, fins que 
cap al 1985 un professor de la Universitat de Barcelona va 
declarar que era un nom català relacionat amb castlà ‘qui 
guarda un castell’. No anava gaire errat, aquest professor 
de filologia; però tenint en compte que entre aquestes 
dues llengües properes, català i francès, n’hi ha una al-
tra, l’occità, amb ella ens atansem a la clau del misteri. 
En terres occitanes descobrim centenars de topònims 
(pobles, veïnats, masos, muntanyes, rius…) anomenats 
Cayla, Cailar, Caylaret… 

En les seves diferents grafies (Cayla, Cailar…), el topò-
nim Cailar s’estén sobretot pels departaments francesos 
d’Avairon, Gard, Erau, Òlt, Tarn i el sud de Cantal. Se’n 
troba algun a Aude, a Òlt e Garona, al sud de Losera i a 
l’est de Tarn e Garona. Coincideix globalment amb la zo-
na de parla llenguadociana. Als departaments d’Ardecha, 
nord de Cantal, Dordonha, Droma, Leir Naut i nord de 
Losera, àrea del dialecte nord-occità que palatalitza el 
so ca en cha (ex. vaca = vacha), els topònims canvien en 
Chaylar, Cheyla, Cheylard, Chaylaret. En l’annex 2 se’n pot 
consultar una llista més exhaustiva, fruit del buidatge que 
hem anat fent de mapes, publicacions i arxius (citats en 
la bibliografia) o de recerques sobre el terreny.1

1 Els noms dels departaments, al llarg de tot l’article, apareixen 
escrits en occità.
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Thérèse Morlet (1991: s.v.): “Cayla, formes anciennes Cay-
lar, Cailar, du bas latin castellare, dérivé de castellum.” 
El mateix llegim en l’edició del 1979 del diccionari pro-
vençal de Frederic Mistral (1979: vol. i, 420): “Caila, Cayla, 
Duqueylar, noms de famille languedociens, roman Caylar, 
Caislar, Caslar, Castlar, bas-latin Caslarium, Castlarium, latin 
castellare (château-fort).”

Pel que fa al topònim, Ernest Negre (1972: s.v.) decla-
ra: “Castellare, dérivé de castellum, a donné en occitan 
castlar, puis caila(r) ou carla(r), avec le sens ‘résidence 
seigneuriale fortifiée’.”

En el seu estudi sobre els rierols afluents del Roine, Paul 
Fabre (1980: 431) assegura:

A ces hydron. formés à l’aide de castèl (lat. 
castellum), castelàs […] Caila(r), Cheila représentent 
lat. castellare dont les descendants sont très 
largement présents dans la toponymie occitane : 
Le Caylar (Hér.), Le Cailar (Gard), Le Cheylard (Ard. 
Drôme), etc. Ces formes représentent castellu(m) + 

-are (dim.) ; elles sont régulièrement phonétiques : 
castellare > castlar > cazlar > caylar. Les formes non 
réduites existent également : Castellar (Alpes-Mar.), 
Le Castellard (Alpes de Hte-Prov.).

Cognoms d’una llengua germana a una altra

Tal com diu Valentí Gual, “molts cognoms que es creuen 
catalans provenen de més enllà dels Pirineus” (Martinis 
2009: 373). És a dir que, malgrat que la seva aparença 
ben catalana, avui dia, sigui per similitud de la llengua 
o per l’adaptació del seu propi cognom per part de les 

institucions que els rebien, alguns llinatges catalans po-
den tenir el seu origen en els immigrants occitans. Com 
a exemples citarem: 

• Borrell, del regne de França, que s’instaŀa a Reiners 
(Vallespir) (Cailà & Escudero 2005: 82); 

• Ginesta, del bisbat de Sant Flor, i Delmàs, del de Cla-
ramunt, a Reus (Rovira 1998: 182);

• Badia, del bisbat de Tarba; Ferrer, francès, i Josa, gascó, 
a la Conca de Barberà (Gual 1991: 69, 56, 26); 

• Adell, de Sant Flor; Casals, del Bearn; Fabra, del bisbat 
d’Agen, i Laporta, de l’Alt Garona, a València (Martinis 
2009: 389, 395, 376, 406). 

L’antiga germanor onomàstica, amagada per una sepa-
ració política multisecular, només es torna a fer evident 
si tenim en compte els processos de francesització o de 
catalanització divergents dels mateixos cognoms. Des 
de Catalunya estant, recollim ja transformats Claramunt, 
Vallribera, Puigsegur…

Els Cailar de Catalunya

Les recerques sobre la història del nom de família Cailar 
a Catalunya ens van portar a la vila de Reus. A l’Arxiu Par-
roquial de l’Església de Sant Pere, vam descobrir-hi que, 
el novembre del 1609, Pere Caylà i Elisabet bategen un 
fill en aquesta església.4 Uns mesos més tard, el 6 d’abril, 

4 Volem agrair l’amabilitat de mossèn Pep Moreno de deixar-nos 
consultar els registres parroquials una calorosa tarda del mes 
d’agost del 1990.

Castell del Cayla (Andillac, Tarn)
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generació de velers, i la seva dona van emigrar a Barcelo-
na. Llur fill Ignasi, nascut a la Ciutat Comtal, ja va utilitzar 
la grafia Cailà.

De la toponímia occitana a l’antroponímia 
catalana

L’origen occità dels Cailar catalans, al qual apunten tots 
els indicis, no està encara totalment provat. Als volts del 
1600 apareix el primer Cailar a Reus. Tal com es pot veure 
en l’annex 1, els Cailar han restat almenys quatre segles a 
Catalunya, onze generacions entre Reus i Barcelona. Però 
de quina regió venien? Per què van instaŀar-se en terres 
tarragonines? Com i quan exactament van arribar-hi? 

La genealogia és una eina imprescindible per verificar 
la importància de l’aportació antroponímica i demogrà-
fica dels moviments migratoris a les societats d’acolli-
da. Veient altres exemples de noms de pobles occitans  

—encara que sigui amb la seva grafia francesa—, com ara 
Espinas (topònim de Tarn e Garona) (Dauzat & Rostaing 
1989), Bru (Òlt),8 Palherols (Cantal),9 Bonnet (Òlt, Tarn 
e Garona),10 Vintrou (Tarn), Pamiers (Arièja), Sarlabous 

referència a l’emigració més o menys organitzada de teixidors 
de vels reusencs cap a Barcelona es troba a ACA. Reial Audiència. 
Expedient 1.426 (1827): fol. 21v–22 [també Jordi Andreu Sugranyes 
(1991): p. 220]” (Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i 
política a la Catalunya cotonera (1784–1884), tesi doctoral, Universi-
tat Pompeu Fabra, http://tdx.cat/handle/10803/7477).
8 Nomenclature… Lot.
9 (Paleyrolz 1616) Dauzat & Rostaing 1989.
10 Nomenclature… Lot, Nomenclature… Tarn & Garonne.

Pere Caylà, de professió “sombrerer” i habitant de Reus, 
signa com a testimoni en una acta del notari Joan Olives, 
i el 2 de novembre del 1611 nomena procuradora la seva 
dona, Elisabet.5 Són els documents més antics que hem 
trobat fins ara esmentant aquest llinatge a Catalunya. 
La seva descendència va ser batejada, i va casar-se a la 
mateixa vila, tot i que alguna branca es va escampar a 
les poblacions veïnes,6 fins a mitjan segle xix. Treballaren 
de barreters, sabaters i velers (teixidors de seda) en una 
ciutat que ja al segle xvii era eminentment industrial. No 
sembla, doncs, gaire estrany que apareguessin a Reus en 
aquella època, en el moment de forta immigració d’occi-
tans (Anguera, Gort & Melich 1984). La immigració oc-
citana va contribuir a omplir el buit de població que va 
deixar la crisi dels segles xiv i xv a Catalunya. Els occitans 
van arribar sobretot al segle xvi i començaments del xvii 
i es van establir, encara que de manera desigual, arreu 
dels Països Catalans.

Als anys trenta del segle xix, amb el sector de la seda 
en procés de transformació,7 Josep Caylà, de la tercera 

5 Arxiu Històric de Tarragona.
6 Per exemple, Tomas Cayla, polític nascut el 1895 a Valls.
7 “L’Associació de Velers que retrobem l’any 1817 devia enquadrar, 
preferentment, mestres pobres —amb pocs o sense telers— i 
oficials, i és probable que també teixidors de vels que havent-se 
desplaçat cap al cotó no haguessin renunciat a aquella identitat la-
boral, a les institucions que s’hi associaven i a la capacitat d’aques-
tes per a proporcionar-los suport. Confirma la condició ‘treballado-
ra’ de l’Associació el fet que l’any 1827 una societat molt semblant 
o hereva cuidés de l’emigració de teixidors de vels reusencs cap a 
Barcelona, resposta societària a la transformació local del sector 
alhora que demostració de les xarxes endogàmiques i de defensa 
de l’ofici que traçaven el mapa del treball seder a Catalunya. La 

Le Cailar (Gard)

http://tdx.cat/handle/10803/7477
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(Nauts Pirenèus), Sougraigne (Aude)…,11 que poden ha-
ver donat els nostres Espinàs, Bru, Pallerols, Bonet, Vintró, 
Pàmies, Serlavós, Sugranyes…, ens preguntem: quants to-
pònims occitans deuen haver donat llinatges que creiem 
catalans perquè no deixen entreveure’n un origen més 
septentrional?
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ANNEX 1

Els Cailar de Reus i Barcelona

Pere Caylà
habitant de Reus el 1609

Pere Caylà
Reus, 1623–

Josep Caylà Navarro

Josep Caylà Pedrol
Reus, 1697–

Joan Caylà Cerdà
Reus, 1730–1803

Josep Caylà Baró
Reus, 1769–

Josep Caylà Manresa
Reus, 1804–

Ignasi Cailà Fortuny
Barcelona, 1842–1924

Josep Cailà Rondoní
Barcelona, 1884–1956

Joan Cailà Duran
Barcelona, 1920–2008

Reus, 1653

Reus, 1695

Reus, 1725

Reus, 1794

Reus, 1828

Barcelona, 1870

Barcelona, 1919

Barcelona, 1958

Elisabet
habitant de Reus el 1609

Magdalena Navarro 
Reus, 1622–

Maria Pedrol

Rosa Cerdà Navarro
Reus, 1705–

Rosa Baró Arbueis
Reus, ?–1793

Magdalena Manresa Anguera
Reus, 1773–

Maria Fortuny Jové
Reus, 1805–

M. Teresa Rondoní Rovira
Sants (Barcelonès), ? – Barcelona, 1917

Joaquima Duran Torelló
Horta (Barcelonès), 1882 – Barcelona, 1958

Francisca Guitart Minguell 
Verdú (Urgell), 1922–

Josep Cailà Rondoní 
(1884–1956)

Ignasi Cailà Fortuny 
(1842–1924)
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ANNEX 2

TOPÒNIMS OCCITANS121314

Nom Municipi Departament Tipus
CAILA, LE ST JEAN DU GARD GARD
CAILA, ROC DU NISSAN LEZ ENSERUNE ERAU orografia
CAILAC BOURDIC GARD
CAILADE, LA CASTELNOU-VALENCE GARD veïnat
CAILAR, LE LE CAILAR GARD municipi
CAILAR, MAS DE BAILLARGUES ERAU edifici
CAILAR, RUISSEAU DU ST CIRGUES DE PRADES ARDECHA rierol
CAILAS, DES ST MAURICE ERAU
CAILAS, LE MEJANNES LES ALES GARD
CAILAS, RUISSEAU DU ST JEAN DU GARD GARD rierol
CAILAT LASCELLE CANTAL poblet
CAILAT, LE ST CIRQUES DE JORDANNE CANTAL
CAILAT-BICTOR, LE LASCELLE CANTAL veïnat
CAILLA FONT FREISSINIERES AUTS AUPS vall
CARLA, LE2 ROUBIA AUDA
CASLAR LAISSAC (St Vincent de Palmas) AVAIRON
CASTLAR, AL3 RABASTENS TARN castell
CASTLAR, CASTRUM DU DURFORT TARN castell
CAYLA COUFFOULEUX AVAIRON
CAYLA ARPAGON SUR CERE CANTAL
CAYLA RIONS GIRONDA
CAYLA LASSERRE NAUTA GARONA
CAYLA FELZINS OLT
CAYLA SOUSCEYRAC OLT riu
CAYLA BLAYE LES MINES TARN
CAYLA MONESTIES SUR CEROU TARN
CAYLA RABASTENS TARN veïnat
CAYLA STE GEMME TARN
CAYLA ST NAZAIRE DE VALENTANE TARN E GARONA
CAYLA ST PROJET TARN E GARONA
CAYLA BAS, LE ST GENEST DE CONTEST TARN veïnat
CAYLA, CHATEAU DU MOYRAZES AVAIRON castell
CAYLA, CHATEAU DU ANDILLAC TARN castell
CAYLA, LE ALBRES AVAIRON veïnat
CAYLA, LE AUBIN AVAIRON veïnat
CAYLA, LE BESSUEJOULS AVAIRON

12 En aquesta llista, els Cailar apareixen tal com s’escriuen actualment a l’Estat francès. Hem de tenir en compte que, al llarg de la història, 
la versió oficial n’ha canviat la grafia. Per exemple, per citar-ne alguns: le Chaylard, de Bergerac (Dordonha), era al Caylar el 1460 (Gour-
gues 1878); le Caylat, Aurillac (Cantal), el 1627 era lou Caylar, i el 1672, lou Caila (Amé 1987); Cailat, Lascelle (Cantal), el 1695 era lou Cailar 
(Amé 1987). També hem escrit en francès els noms dels municipis, atesa la dificultat d’aconseguir-los tots en occità. Els noms dels depar-
taments, com en la resta de l’article, els hem posat en occità.
13 A Catalunya tenim la serra del Carlà (Noguera) (Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya).
14 També a Catalunya hi ha la coma del Castlà, a Montblanc (Conca de Barberà) (Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya).
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Nom Municipi Departament Tipus
CAYLA, LE BROMMAT AVAIRON veïnat
CAYLA, LE CAMARES AVAIRON banys termals
CAYLA, LE CASSUEJOULS AVAIRON veïnat i muntanya
CAYLA, LE CASTELNAU DE MANDAILLES AVAIRON mas
CAYLA, LE CONQUES AVAIRON mas
CAYLA, LE GRANDVABRE AVAIRON veïnat
CAYLA, LE LABASTIDE L’EVEQUE AVAIRON poblet
CAYLA, LE LACALM AVAIRON veïnat
CAYLA, LE LAISSAC AVAIRON veïnat
CAYLA, LE LAVAL-ROQUECEZIERE AVAIRON veïnat i molí
CAYLA, LE LEDERGUES AVAIRON veïnat
CAYLA, LE MARCILLAC-VALLON AVAIRON creu i vinya
CAYLA, LE MARTRIN AVAIRON poblet
CAYLA, LE MELAGUES AVAIRON veïnat
CAYLA, LE MELAGUES AVAIRON casa
CAYLA, LE MONTPEYROUX AVAIRON veïnat
CAYLA, LE PREVINQUIERES AVAIRON castell
CAYLA, LE PRUINES AVAIRON veïnat
CAYLA, LE REQUISTA AVAIRON veïnat
CAYLA, LE ST CYPRIEN SUR DOURDOU AVAIRON castell
CAYLA, LE ST LAURENT DE LEVEZOU AVAIRON
CAYLA, LE THOUELS ET LESTRADE AVAIRON veïnat
CAYLA, LE VALADY AVAIRON mas
CAYLA, LE CASSANIOUZE CANTAL mas
CAYLA, LE LASCELLE CANTAL mas
CAYLA, LE LEYNHAC CANTAL mas
CAYLA, LE MONTSALVY CANTAL poblet
CAYLA, LE ST CLIMENT CANTAL muntanya
CAYLA, LE ST CLIMENT CANTAL rierol
CAYLA, LE BRISSAC ERAU mas
CAYLA, LE CASTANET LE HAUT ERAU
CAYLA, LE CESSERAS ERAU veïnat
CAYLA, LE LA TOUR SUR ORB ERAU
CAYLA, LE MONS ERAU
CAYLA, LE PIERRERUE ERAU
CAYLA, LE ST MARTIN DE LONDRES ERAU veïnat
CAYLA, LE AVEZE GARD mas i altiplà
CAYLA, LE MONOBLET GARD mas
CAYLA, LE ST MARTIAL GARD veïnat
CAYLA, LE ST PAUL LA COSTE GARD veïnat
CAYLA, LE ST ROMAN DE CODIERES GARD veïnat
CAYLA, LE SUMENE GARD veïnat
CAYLA, LE LA CAPELLE LOSERA mas
CAYLA, LE ST HILARIE DE LAVIT LOSERA
CAYLA, LE FIGEAC OLT mas
CAYLA, LE LATRONQUIERE OLT veïnat
CAYLA, LE LINAC OLT veïnat
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CAYLA, LE REILHAGUET OLT veïnat
CAYLA, LE ST BRESSOU OLT veïnat
CAYLA, LE ST SOZY OLT
CAYLA, LE VERS OLT veïnat
CAYLA, LE LISLE SUR TARN TARN
CAYLA, LE ST GENEST DE CONTEST TARN mas
CAYLA, LE ST MARTIN LAGUEPIE TARN
CAYLA, LE TRAVET TARN poblet
CAYLA, LE /CAYLAT SANSAC DE MARMIESSE CANTAL poblet
CAYLA, LE PECH ST BRESSOU LOT orografia
CAYLA, LE ROC DU ALPUECH AVAIRON orografia
CAYLA, LE ROC DU ROQUESSELS ERAU orografia
CAYLA, LE ROC DU ST SAUVEUR DE GINESTOUX LOSERA orografia
CAYLA, LES COMBES DE POUSSAN ERAU orografia
CAYLA, MAISON LAGUIOLE AVAIRON castell
CAYLA, MAS DE ST PARGOIRE ERAU mas
CAYLA, MAS DE ST CIRQ-LAPOPIE OLT mas
CAYLA, NOTRE DAME DU VERSOLS ET LAPEYRE AVAIRON capella
CAYLA, OPPIDUM DU MAILHAC AUDA ruïnes arqueològiques
CAYLA, PLAN DU ST JEAN DE LA BLAQUIERE ERAU
CAYLA, PLATEAU DU BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE OLT orografia
CAYLA, PUECH DU ST PARTHEM AVAIRON orografia
CAYLA, PONT DU CRUEJOULS AVAIRON
CAYLA, PONT DU LA BASTIDE L’EVEQUE AVAIRON
CAYLA, PRAT SALLES COURBATIES AVAIRON
CAYLA, PRAT MAS DE LONDRES ERAU
CAYLA, RAVIN DEL LE POMPIDOU LOSERA rierol
CAYLA, ROC DU MONTMATON AVAIRON orografia
CAYLA, ROC DU NEBIAN ERAU orografia
CAYLA, SERRE DU ST JEAN DU BRUEL AVAIRON orografia
CAYLA, TRAVERS DU ST BAUZILLE DE LA SYLVE ERAU
CAYLA, VALAT DU ST JULIEN LES ROSIERS GARD rierol
CAYLANE THIEZAC CANTAL
CAYLANE, LA REALMONT TARN
CAYLAR, AVEN DU ST JEAN DE BUEGES ERAU cova
CAYLAR, LE LA CLAPAREDE AVAIRON
CAYLAR, LE ST PARTHEM AVAIRON veïnat i còrrec
CAYLAR, LE LABROUSSE CANTAL mas
CAYLAR, LE AGEL ERAU mas
CAYLAR, LE CEBAZAN ERAU
CAYLAR, LE LE CAYLAR ERAU municipi
CAYLAR, LE VELIEUX ERAU
CAYLAR, LE MONTCLUS GARD
CAYLAR, LE NOTRE DAME DE LA ROUVIERE GARD
CAYLAR, LE ST CYR SUR MER VAR
CAYLAR, MAS PEGAIROLLES DE L’ESCALETTE ERAU mas
CAYLARET ST GUILLEM LE DESERT ERAU
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CAYLARET, BAUME DU ST JEAN DE BUEGES ERAU coves
CAYLARET, COMBE DU CAUSSE DE LA SELLE ERAU rierol
CAYLARET, LE CRUEJOULS AVAIRON castell
CAYLARET, LE ST CHRISTOPHE AVAIRON poblet
CAYLARET, LE CAUSSE DE LA SELLE ERAU muntanya
CAYLARET, LE ST JEAN DE BUEGES ERAU mas
CAYLARET, LE ST MICHEL ERAU granja
CAYLARET, LE ALZON GARD veïnat
CAYLARIÉ, LA REALMONT TARN
CAYLAROU, LE MONTPEYROUX AVAIRON mas
CAYLAS, LES SAUVETERRE ST. DENIS OLT E GARONA
CAYLAS, LES ST URCISSE TARN
CAYLAT, LE AURILLAC CANTAL veïnat
CAYLAT, LE CARLAT CANTAL mas
CAYLOU, PUECH DU REALMONT TARN orografia
CHAYLA D’ANCE, LE ST PAUL LE FROID LOSERA
CHAYLA, LE FRAISSINET DE LOZERE LOSERA
CHAYLA, LE DURFORT TARN
CHAYLA, LE (CHEYLA) ST LAURENT DE MURET LOSERA poblet
CHAYLA, LOU PRINSUEJOLS LOSERA
CHAYLA, SERRE DU PONTEILS ET BRESIS GARD orografia
CHAYLADE, EN POUDIS TARN mas
CHAYLADE, EN TEYSSODE TARN mas
CHAYLANES, CHÂTEAU DE MURAT CANTAL castell
CHAYLANES, LES ST ETIENNE DE FONTBELLON ARDECHA
CHAYLAR, LE CHALINARGUES CANTAL castell
CHAYLAR, LE BLACONS DROMA
CHAYLAR, LE (D) TERMES LOSERA
CHAYLAR, SOMMET DE VALGORGE ARDECHA orografia
CHAYLARD, CHATEAU DU ROUFFIGNAC ST CERNIN DE R DORDONHA castell
CHAYLARD, LE ST MELANY ARDECHA
CHAYLARD, LE BERGERAC DORDONHA camp
CHAYLARD, LE MANAURIE DORDONHA bosc
CHAYLARD, LE TERRASSON DORDONHA veïnat
CHAYLARD, LE THENON DORDONHA veïnat
CHAYLARD, LE AUJAC GARD veïnat i castell
CHAYLARD, LE ST CIRGUES LEIR NAUT
CHAYLARD, RANC DU ROCHESSAUVE ARDECHA muntanya
CHAYLARET, LE CHAUCHAILLES LOSERA
CHAYLARET, LE TERMES LOSERA
CHAYLAT, LE CHALINARGUES CANTAL veïnat
CHAYLAT, LE LES TERNES CANTAL muntanya
CHAYLAT, LE MOUSSAGUES CANTAL
CHAYLAT, LE REZENTIERES CANTAL castell
CHAYLET, LE FAVEROLLES CANTAL mas i molí
CHAYLLARD, LE DROMA rierol
CHEILA, RAVIN DU POURCHARESSES LOSERA rierol
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CHEYLA LA CHAPELLE LAURENT CANTAL
CHEYLA ST JULIEN DE TOURNEL LOSERA
CHEYLA ST LAURENT DE MURET LOSERA
CHEYLA, LE CHALINARGUES CANTAL mas i molí
CHEYLA, LE COLLANDRES CANTAL muntanya
CHEYLA, LE MALONS ET ELZE GARD
CHEYLA, ROC DU STE COLOMBE DE PEYRE LOSERA orografia
CHEYLANE, LA AIX BOCAS DE ROSE
CHEYLANE, LA LA CONDE LES MASSES VAR
CHEYLANE, LA LA MARTRE VAR
CHEYLANNE VALBELLE AUPS AUTA PROV.
CHEYLANNES LAVEISSENET CANTAL
CHEYLANNETTE VALBELLE AUPS AUTA PROV.
CHEYLAR, LE ST JULIEN D’ARPAON LOSERA
CHEYLAR, ROCHER DU ISSARLES ARDECHA orografia
CHEYLARD L’EVEQUE CHEYLARD L’EVEQUE LOSERA municipi
CHEYLARD, BOIS DU PEREYRES ARDECHA bosc
CHEYLARD, COL DE BOULC DROMA coll
CHEYLARD, COL DU ST ETIENNE DROMA coll
CHEYLARD, CRETE DU ST JULIEN EN BEAUCHENE CANTAL orografia
CHEYLARD, LE AUBENAS ARDECHA
CHEYLARD, LE BOURG ST. ANDEOL ARDECHA veïnat
CHEYLARD, LE DOMPNAC ARDECHA muntanya
CHEYLARD, LE LAURAC ARDECHA casa
CHEYLARD, LE LAVILLATTE ARDECHA muntanya
CHEYLARD, LE LE CHEYLARD ARDECHA municipi
CHEYLARD, LE ST CIERGE SOUS LE CHEYLARD ARDECHA
CHEYLARD, LE ST GINEIS EN COIRON ARDECHA casa
CHEYLARD, LE UCEL ARDECHA veïnat
CHEYLARD, LE BOUTEILLES DORDONHA veïnat
CHEYLARD, LE LES FARGUES DORDONHA mas
CHEYLARD, LE MAUZENS ET MIREMONT DORDONHA veïnat
CHEYLARD, LE ROUFFIGNAC-ST CERNIN DORDONHA castell
CHEYLARD, LE AURIPLE DROMA mas
CHEYLARD, LE BARNAVE DROMA
CHEYLARD, LE BEAUMONT EN DIOIS DROMA
CHEYLARD, LE ESCOULIN DROMA castell
CHEYLARD, LE LE PEAGE DROMA
CHEYLARD, LE LUS-LA-CROIX-HAUTE DROMA veïnat
CHEYLARD, LE MARCHES DROMA veïnat
CHEYLARD, LE MENGLON DROMA veïnat
CHEYLARD, LE VALDROME DROMA veïnat
CHEYLARD, LE POLIGNAC LEIR NAUT
CHEYLARD, PE LAMASTRE ARDECHA
CHEYLARD, ROCHER DE LACHAMP RAPHAEL ARDECHA orografia
CHEYLARD, ROCHER DE PEREYRES ARDECHA orografia
CHEYLARD, SUC DU SAGNES ET GOUDOULET ARDECHA muntanya
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CHEYLARÈS, LES ST JEAN LA FOUILLOUSE LOSERA
CHEYLARET, LE ST GENEST LACHAMP ARDECHA veïnat
CHEYLARET, LE JAVOLS LOSERA
CHEYLARET, LE LANGOGNE LOSERA
CHEYLARET, LE ROCHER DU FOURNELS LOSERA orografia
CHEYLAS LACHAPELLE-MARCOUSSE PUEI DE DOMA ruïnes en un altiplà
CHEYLAS, BASSIN DU LE CHEYLAS ISERA
CHEYLAS, LE LE CHEYLAS ISERA municipi
CHEYLAS, LE JAUJAC SAONE E LEIR
CHEYLAT, LE AUZERS CANTAL veïnat
CHEYLAT, LE CHASTEL SUR MURAT CANTAL mas
CHEYLAT, LE LAVASTRIE CANTAL molí
CHEYLAT, LE LAVEISSIERE CANTAL mas
CHEYLAT, LE NEUSSARGUES CANTAL molí
CHEYLAT, LE NEUSSARGUES CANTAL rierol
CHEYLAT, LE RIOM-ES-MONTAGNES (?) CANTAL rierol
CHEYLAT, LE TREMOUILLE-MARCHAL CANTAL veïnat
CHEYLAT, LE AZERAT LEIR NAUT
CHEYLAT, LE SAINT ETIENNE SUR BLESTE LEIR NAUT veïnat
CHEYLAT, LE PINOLS LEIR NAUT
CHEYLAT, LE VILLENEUVE D’ALLIER LEIR NAUT
CHEYLAT, LE EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES PUEI DE DOMA
CHEYLHAC GOUT ROSSIGNOL DORDONHA veïnat
CHEYLIAC VENDOIRE DORDONHA veïnat

Fes-te membre de la Societat d’Onomàstica
¿Vols contribuir a l’existència d’aquesta entitat, única en tot el territori  
i amb 35 anys d’història, que és punt de trobada dels interessats en aquesta matèria?

Fes-te’n soci per només 25 € l’any!

Escriu-nos a info@onomastica.cat i forma part d’aquest projecte. 

El teu nom hi ha de ser.

mailto:info%40onomastica.cat?subject=Vull%20ser%20soci%20de%20la%20SdO
http://www.onomastica.cat
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Desideri Lombarte i Arrufat 
(Pena-roja, 1937 – Barcelona, 1989)
Hèctor Moret

gació i de dinamització cultural. Desideri Lombarte mor, 
en plena activitat com a investigador i creador literari, en 
el seu domicili barceloní l’octubre de 1989 en patir una 
darrera crisi cardíaca.

Sens dubte, Desideri Lombarte és l’autor més prolífic 
i, aparentment, amb motivacions més diverses entre els 
escriptors i investigadors aragonesos d’expressió catalana 
actius en les darreres dècades del segle xx. D’aquesta 
manera, redacta i, de vegades, dóna a conèixer, amb rigor 
exemplar, estudis historiogràfics i lingüístics en format 
de volum, així com un llarg reguitzell d’articles de recerca 

Investigador, dinamitzador cultural  
i escriptor

Desideri Lombarte i Arrufat va nàixer al Mas del Molinar, 
al terme municipal de Pena-roja, a la comarca del Ma-
tarranya, el febrer de 1937 —és a dir, en plena Guerra 
Civil—, en una família pagesa, arrelada de feia centúries 
en aquesta població de l’extrem meridional de l’Aragó 
catalanòfon.

Enllestits els estudis elementals a la vila, Lombarte mar-
xa a Alcanyís per cursar el batxillerat a les Escoles Pies. 
Als quinze anys ha d’abandonar els estudis secundaris i 
retornar a Pena-roja per ocupar-se de l’escassa hisenda 
familiar. El 1957 es trasllada a Barcelona, on troba feina, 
compleix el servei militar obligatori i descobreix com la 
seua llengua vilatana, el català, és també una llengua 
de cultura, socialment prou reconeguda i d’un ús lite-
rari força destacable. Instaŀat a Barcelona, prossegueix 
els estudis de delineant, iniciats, per correspondència, a 
Pena-roja; mira de formar-se com a aparellador a l’Escola 
d’Aparelladors i es casa amb una noia pena-rogina, amb 
qui tindrà tres filles. Tot i fixar la residència a la Ciutat 
Comtal, la família Lombarte fa freqüents viatges i llargues 
estades, en especial en els períodes de vacances, a Pena-
roja, de tal manera que el contacte amb la vila natal no 
es veurà mai interromput.

A final dels anys setanta, Desideri Lombarte ha d’aban-
donar el treball de delineant i aparellador, afectat per 
greus problemes de salut. D’aleshores ençà, superats els 
quaranta anys, com que disposa de força temps lliure i 
estimulat inteŀectualment pel desig d’endinsar-se en el 
coneixement personal i en la comprensió de les arrels 
coŀectives de —en paraules seues— l’Alta Ilercavònia, es 
dedica, amb intensitat creixent, a la lectura; a la investi-
gació aprofundida sobre la llengua, el passat i el present 
del Matarranya en general i de Pena-roja en particular, i a 
la creació literària. I ho fa de tal manera que, en nou anys 
escassos, du a terme una ingent tasca literària, d’investi-

(Foto http://esocatalaprimer.blogspot.com.es/2014/02/
diumenges-de-poesiadesideri-llombarte.html)

http://esocatalaprimer.blogspot.com.es/2014/02/diumenges-de-poesiadesideri-llombarte.html
http://esocatalaprimer.blogspot.com.es/2014/02/diumenges-de-poesiadesideri-llombarte.html
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publicats en diferents misceŀànies, butlletins i revistes 
especialitzades de Catalunya i de l’Aragó.

Paraŀelament a l’activitat com a investigador, Lombar-
te redacta una extensa producció poètica, dramàtica i 
narrativa que recull en diversos volums i que, a grans 
trets, gira, sobretot en una primera època que cal situar, 
de manera general, entre 1980 i 1987 —i qualificar-la de 
clarament descriptiva i historicollegendària—, al voltant 
d’un territori, una gent i un marc ben concrets: Pena-roja 
i el seu terme municipal. I Lombarte ho fa d’una manera 
tan efectiva que la vila i els seus carrers i edificis, els ta-
rannàs individuals i els comportaments coŀectius de les 
persones que l’habiten i que hi treballen, així com també 
els masos, les terres, els arbres, les roques, els animals 

—el conjunt de la natura— es fonen orgànicament alhora 
que iŀuminen un microcosmos bigarrat, en el qual, gràci-
es a una lenta, evocativa i meditada selecció de paraules, 
de topònims i de noms de plantes i salvatgines, l’autor 
acabarà integrant-s’hi. 

Bibliografia de Desideri Lombarte

L’extensa obra de Desideri Lombarte està constituïda per 
llibres i articles, pròlegs i nòtules dispersos per multitud 
de mitjans de comunicació. Tanmateix, tot seguit asse-
nyalem, agrupades, les obres de l’investigador pena-rogí 
referides especialment a l’onomàstica i a la història i l’et-
nologia que contenen materials onomàstics.

Llibres d’onomàstica, etnologia i història

• 600 anys de toponímia a la vila de Pena-roja. Barcelona: 
Xarxa Cultural, 1990. 

• Pena-roja, una vila a la frontera. Pena-roja: Associació 
Cultural Tastavins, 1999.

• “Masos del Matarranya i Pena-roja”. [Estudi inèdit d’et-
nologia i economia rural una còpia del qual es troba 
dipositada a la biblioteca del Centre de Documentació 
i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular del De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.]

Articles publicats en el Butlletí Interior de la 
Societat d’Onomàstica

• “Antroponímia pena-rogina. Relació dels propietaris 
que figuren al Padró Vell del s. xiv i començament del 
xv i la peita que pagaven”, 32 (1988): 15–25.

• “Notícies del segle passat: Pena-roja”, 34 (1988): 48.

• “Pena-roja (Matarranya). Noms de les pena-rogines 
dels ss. xv, xvi i xvii”, 36 (1989): 73–77.

• “Sobre el topònim Xalamera”, 37 (1989): 79.
• “Toponímia d’Aiguaviva. Primera aproximació”, 41 

(1990): 1–24.
• “Implantació de cognoms a la vila de Pena-roja (Ma-

tarranya) (s. xiv al s. xx)”, 88 (2002): 19–35.
• “Implantació de cognoms a la vila de Pena-roja (Ma-

tarranya) (s. xi al s. xx)”, 89 (2002): 19–35.
• “Llista d’habitants de Pena-roja (1600–1700)”, 90 

(2002): 11–19.

Altres articles d’onomàstica i història

Per no allargar aquest text, hem exclòs d’aquesta rela-
ció els nombrosos articles dedicats a la descripció de 
la llengua, la literatura popular, la història o l’etnologia 
pena-rogines que no contenen aportacions onomàstiques 
destacables.

• “Reconstrucció molt probable de Pena-roja del segle 
xiv”, Rolde 41–43 (desembre 1987): 127–130.

• “Lo molí de l’Escresola”, Sorolla’t 5 (març 1988): 11–13.
• “Notícies de fa 150 anys”, Sorolla’t 6 (març 1989): 
10–11.

• “L’antiga Tinença de Mont-roig. Notícies fresques de la 
Tinença”, La Comarca 47 (29 juny 1989): 17–18.

• “Comerç, indústria i comunicacions a la comarca. 
Notícies fresques del s. xviii”, La Comarca 53 (28 set. 
1989): 18–19.

• “Dos treballs inèdits d’onomàstica de Desideri Lom-
barte Arrufat”, Sorolla’t 11 (desembre 2000): 13–31.

Obra de creació literària

De l’extensa obra literària de Desideri Lombarte, només 
en ressenyem les obres publicades en volum. Bona part 
d’aquests volums estan farcits de dades onomàstiques 
matarranyenques.

Poesia

• Romanços de racó de foc i poemes de vida i mort. Sara-
gossa: Diputació General d’Aragó – Departament de 
Cultura i Educació, 1987.

• A l’ombra de les roques del Masmut. Calaceit: Associació 
Cultural del Matarranya & Institut d’Estudis del Baix 
Cinca, 1991.
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• Sentències comentades / Voldria ser. Calaceit: Associació 
Cultural del Matarranya, 1993.

• Cartes a la molinera / La bona vida i la mala bava. Cala-
ceit: Associació Cultural del Matarranya, 1995.

• Romanços mai contats / Boires i borrims. Saragossa: Di-
putació General d’Aragó – Departament de Cultura 
i Educació, 1995. 

• Miracles de la mare de Déu de la Font i altres poesies 
esparses. Calaceit: Associació Cultural del Matarra-
nya, 1999.

• Ataüllar el món des del Molinar (antologia lírica). Cala-
ceit: Associació Cultural del Matarranya, 2000.

Teatre

• Pena-roja i Vallibona, pobles germans. Saragossa: Dipu-
tació General d’Aragó, 1987.

• Teatre inèdit. Calaceit: Associació Cultural del Matar-
ranya & Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1992.

Narrativa

• Memòries d’una desmemoriada mula vella. Barcelona: 
Sírius Edicions, 1997. (2a edició ampliada, Calaceit: 
Iniciativa Cultural de la Franja, 2008.) 

• Les aventures del sastre Roc d’Arça. Terol: Instituto de 
Estudios Turolenses, 2010.

Per conèixer el pensament i l’evolució literària de l’es-
criptor pena-rogí, resulta del tot recomanable sovintejar 
la lectura i la consulta de l’Epistolari de Desideri Lombarte 
(1981–1989) (2002), aplec voluminós que conté gairebé 
250 missives, moltes de les quals no deixen de ser sinó un 
seguit de breus assaigs de caràcter cívic, cultural i literari. 

A propòsit de Desideri Lombarte i la seua 
obra

Ací només anotem textos prou significatius i extensos 
publicats sobre la vida i l’obra de l’escriptor pena-rogí.

• AA. DD., Sorolla’t. Homenatge a Desideri Lombarte 
(1937–1989) 7 (abril 1990).

• José A. Carrégalo Sancho & Carles Sancho Meix, prò-
leg a Pena-roja. Una vila a la frontera. 

• Isidor Cònsul, “Escriptors de la Franja”, Serra d’Or 530 
(febrer 2004).

• Hèctor Moret & Carles Sancho, “Desideri Lombarte. 
In memoriam”, Avui, “Cultura”, 24 febr. 1990, 3.

• Artur Quintana & Sigrid Schmidt von der Twer, “In-
troducció al teatre de Desideri Lombarte”, pròleg a 
Teatre inèdit.

• Lluís Rajadell, “Entrevista con Desideri Lombarte”, La 
Comarca 44 (18 maig 1989): 16–17.

• Carles Sancho, pròleg a Les aventures del sastre Roc 
d’Arça.

• Mario Sasot Escuer, Així s’escriu a la Franja (antologia 
i guia didàctica d’autors de l’Aragó catalanòfon). Sara-
gossa: Gobierno de Aragón, 1993.

• Joan Triadú, “Des de la terra aspra”, Avui, “Cultura”, 
30 març 2000, 13.

El 2014 es va celebrar el 25è aniversari de la mort de Desi-
deri Lombarte i Arrufat. Amb motiu d’aquesta efemèride, 
diverses associacions cíviques i culturals de l’Aragó cata-
lanòfon van trobar oportú designar aqueix any com a Any 
Desideri Lombarte 1989–2014, amb la intenció de des-
tacar i difondre, amb tot un seguit d’actes i publicacions 
arreu del territori, la figura pública i les diferents facetes 
de l’obra de l’escriptor —i la trajectòria com a activista 
cívic i cultural— més destacat del Matarranya al segle 
xx. D’entre les nombroses publicacions, actes i nòtules 
publicades amb motiu d’aquesta efemèride destaquem, 
ni que sia per la seua extensió, aquest parell de treballs: 

• Artur Quintana, “En l’Any Desideri Lombarte”, Les No-
tícies de Llengua i Treball 38 (juny 2014): 5–7.

• Hèctor Moret, “Quedarà la paraula: Any Desideri Lom-
barte”, Serra d’Or 658 (octubre 2014): 47–49.
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El topònim Peramola
Josep Espunyes

mola” és, justament, la imatge que presenta la roca del 
Corb vista des del poble de Cortiuda, a ponent, o des de 
Montmagastre (Noguera), a migdia, o des de la collada de 
Clarà (Solsonès), a sol ixent. Des de qualsevol d’aquestes 
quatre perspectives, doncs, la roca del Corb presenta una 
figura semblant a la d’una mola gegantina, amb parets 
encinglerades i aplanada del cim. 

Tot i aquesta aportació a favor de la roca del Corb, tam-
poc no podem descartar del tot que el topònim Peramola 
hagués nascut del conjunt, monumental i singular, que 
formen les roques del Corb i de Sant Honorat, compostes 
de conglomerat. En toponímia és prou sabut que, moltes 
vegades, no es pot parlar en termes absoluts.

Pel que fa al poble, Peramola, la tradició oral conta que 
el primer nucli s’aixecava cap al pla. Així ho diu la tradició 
oral i així ho confirmen dos noms de lloc de la nostra to-
ponímia que es toquen, a uns 300 metres, en línia recta, 
de la població actual: los Vilars i lo Torredon. Es tracta d’uns 
nuclis d’habitatges, doncs, “los Vilars” —del llatí tardà vi-
llare ‘aplec de cases, llogarret’— i “lo Torredon” —aglu-
tinació de tor, torre, del llatí turris, amb redon, redona, del 
llatí rotundus, que indica ‘torre rodona’. És a dir, el poble, 
i al costat, la torre rodona que el defensa, una estampa 
clàssica d’urbanisme en la frontera cristiano-islàmica dels 
segles x i xi. A més, dues descobertes extraordinàries 
corroboren l’existència d’un assentament humà miŀenari 
al Torredon: s’hi va aixecar, anys enrere, la llosa coberto-
ra d’una tomba, l’enterrament que se solia practicar als 
segles ix i x , i poc temps més tard s’hi va destapar dues 
sitges —cavitat subterrània destinada, més que res, a 
guardar-hi cereals—, que podien ser perfectament dels 
segles x o xi.

 
 

En la pàgina següent: 
a dalt, la roca del Corb vista des de Cortiuda, a ponent;  

a baix, la roca del Corb vista des d’Oliana, a sol ixent.

La notícia més antiga que tenim del terme Peramola, si 
més no fins avui, és de l’any 997. En aquesta data, Arna-
llus de Petramola signa com a testimoni en l’escriptura 
en què el comte d’Urgell, Ermengol I, atorga la vila de 
Sallent (Nargó) a la catedral d’Urgell, segons documenta 
l’historiador Joaquim Miret i Sans a Investigación histórica 
sobre el vizcondado de Castellbò (Garsineu Edicions, 2006).

Mil anys enrere, el terme que més o menys esdevindrà 
l’antiga baronia de Peramola, i posteriorment municipi, es 
coneixia amb el nom de Lazuez —o Lazouez, o Laduez—,1 
d’origen incert i en regressió, mentre que el nom de Petra-
mola, d’origen llatí i en progressió, pensem que s’aplicava 
a un indret concret dins del terme de Lazuez. 

Aquest indret, al nostre parer, se situava a l’extraordi-
nària roca del Corb, entre Peramola i Cortiuda, i la rodalia. 
I això perquè Petramola —“Petram Molam”, trobem es-
crit l’any 1026— és l’aglutinació de petra ‘pedra, roca’ i 
moles ‘voluminosa: mola’, cosa que ve a significar “pedra 
voluminosa”, “massa de pedra”, “roca en forma de mola”, 
figura que ja trobem als molins de mà dels ibers més de 
2.000 anys enrere.

I “roca en forma de mola” és, justament, la imatge que 
presenta la roca del Corb, entre el roc de Nerola i la roca 
de Rombau, vista des de la vila d’Oliana —sobretot des 
de l’esplèndida plaça del Lledoner. I “roca en forma de 

1 En la consagració de l’església de Santa Maria de la Seu d’Urgell, 
sobre l’any 1000, s’hi escriptura la parròquia de «Lazouez», prece-
dida de la d’«Archas» (Valldarques) i seguida de la de «Curtizda» 
(Cortiuda) (Cebrià Baraut, «Consagracions d’esglésies», Urgellia 1 
[1978]: 11–182). Així mateix, l’any 1033 s’escriptura la parròquia 
de «Sancta Maria de Lazuez, in villa que vocant Nabkarrega», en 
un document amb referència a l’actual església de Santa Llúcia, de 
Nuncarga i Tragó, dins el municipi de Peramola (Antoni Llorens, 
«Documents dels segles x–xi», Urgellia 11 [1992–1993]: 301–486), 
mentre que l’any 1078 Bassella limita al nord «in Laduez et in 
Uliana» (Cebrià Baraut, «Documents dels segles ix i x», Urgellia 2 
[1979]: 7–145).
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Ni un topònim sense recollir, 
ni un topònim sense estudiar
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