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Presentació
Albert Turull
Coordinador de Noms

Ara que, amb l’exemplar que presen-
tem, s’arriba al número 3 de Noms, i 
que a més això s’escau just en el pri-
mer aniversari d’aquesta revista, vo-
lem pensar que aquesta publicació de 
la Societat d’Onomàstica pot comen-
çar a considerar-se consolidada, o si 
més no en el camí de la consolidació. 
D’altra banda, aquest primer aniver-
sari coincideix amb l’aparició de l’al-
tra publicació periòdica (i també digi-
tal) de la nostra entitat, l’anuari aca-
dèmic Onomàstica, que des d’aquí fe-
licitem efusivament com a germana 
de sang i de cor.

Dues publicacions, doncs, Noms i 
Onomàstica, que defineixen una no-
va política de comunicació de la nos-
tra Societat, i que es complementen 
de manera explícita i no gens casu-
al. El caràcter de divulgació de Noms 
i el tremp acadèmic internacional de 
l’anuari són com dues cares d’una mo-
neda, i al capdavall tot plegat amb un 
mateix objectiu: l’impuls de la recerca 
i de l’activitat al voltant de l’onomàs-
tica —de totes les branques de l’ono-
màstica— en el nostre marc territori-

al i cultural, el dels països de llengua 
catalana, i en connexió permanent 
amb la resta de territoris i cultures 
del nostre entorn i del món sencer. Us 
animem a fer-ne ús, d’aquestes dues 
publicacions, a participar-hi, i a difon-
dre-les tant com sigui possible.

També, arribats en aquest punt, es-
cau de fer memòria de la publicació 
periòdica que durant més de trenta 
anys ha estat la cara més visible de la 
nostra entitat, i de retre-li homenat-
ge: el Butlletí Interior de la Societat 
d’Onomàstica. Una revista modesta 

—amb l’evocador nom de butlletí en el 
títol— que complí una funció de con-
nector entre àmbits i territoris, i do-
nà sortida a centenars d’articles, no-
tes i ressenyes, a més de publicar les 
actes dels coŀoquis anuals de la So-
cietat. Una referència imprescindible, 
ja, en qualsevol aspecte de la biblio-
grafia sobre onomàstica, i d’un abast 
tan ampli que, com veieu, per tal de 
suplir-ne la presència no ha estat su-
ficient d’endegar una nova publicació, 
sinó que n’han calgut dues de com-
plementàries.

I amb el Butlletí, en l’hora del re-
cord i l’homenatge, tinguem un re-
coneixement i un agraïment profund 
per als homes que van fer possible no 
sols aquesta meritòria publicació, si-
nó la Societat d’Onomàstica mateixa. 
Amb Enric Moreu-Rey al capdavant, 
sens dubte, i amb els presidents Al-
bert Manent i Josep Maria Albaigès, i 
el secretari Andreu Romà, i múltiples 
vicepresidents, vocals i coŀaboradors, 
entre els quals és de justícia desta-
car el nom de Ramon Amigó (per es-
mentar només, en suma, cinc noms 
cabdals de la nostra entitat, cinc fi-
gures irrepetibles i lamentablement 
totes elles ja traspassades), amb tots 
ells, des de 1980 i abans, la Societat 
d’Onomàstica ha anat fent feina de 
formiga, i omplint forats en la biblio-
grafia i en la recerca, de manera que, 
si ara hem pogut arribar —no pas 
menys modestament— a un tercer 
número de Noms i a l’aparició d’un 
anuari acadèmic nou de trinca, en 
part, en una molt gran part, és tam-
bé gràcies a ells.
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Notícies
Conferències i xerrades

Conferència sobre onomàstica 
d’Albert Turull a l’Institut 
Guindàvols de Lleida (17.4.2015)
> http://www.institutguindavols.cat/
intranet/index.php?module=news&func

=display&sid=644

“L’origen lleidatà de cognoms 
populars a Ibi”
Conferència d’Antonio Teruel a l’Arxiu 
Municipal d’Ibi (24.4.2015)
> http://www.ibi.es/noticia.
asp?idnoticia=164768

“De Castelló a Penyagolosa. La 
retolació oficial”
Ponència toponímica de Jesús Bernat 
Agut dins del curs Paisatge, Etnografia 
i Rituals al Penyagolosa. Caminant cap 
a la UNESCO, de la Universitat Jaume I  
(13.7.2015).
> http://ujiapps.uji.es/cultura/cursos-
estiu/base/cursosestiu/estiu-2015/
cursos-2015/relacio-cursos/09-
penyagolosa/

“Els nostres cognoms”
Conferències de Santi Arbós sobre els 
cognoms adaptades comarcalment 
per a les Aules d’Extensió Universi-
tària de la UdL: Mollerussa (2014), 
Tremp (2015), les Borges Blanques 
(2015) i Alcarràs (2016).
> http://www.ajuntamentdetremp.
cat/ca/agenda/conferencia-els-nostres-
cognoms-a-carrec-de-santi-arbos-
gabarro-1

Jornades i congressos

IV Jornada de la Comisión 
Especializada de Nombres 
Geográficos (14.4.2015)

Es va dedicar a la interrelació entre la 
toponímia com a patrimoni cultural 
immaterial i com a informació geo-
referenciada. Les deu bases de dades 
presentades són accessibles a:
> http://www.cartografia.jcyl.
es/web/jcyl/Cartografia/es/
Plantilla100/1284389693657/_/_/_

Taller dedicat als noms personals i 
l’administració pública (Budapest, 
17.7.2015)
> http://www.americannamesociety.
org/onomastics-and-terminology-
4-personal-names-and-public-
administration-budapest-july-17-2015/

6è congrés d’onomàstica nòrdica 
(Stavanger, Noruega, 8/11.7.2015)
> http://www.uis.no/samfunn-og-
naeringsliv/konferanser/den-nordiske-
namneforskarkongressen-2016/

15è congrés internacional d’estudis 
cèltics (Glasgow, 13/17.7.2015)
> http://www.celticstudiescongress.
org/index.php/home/ceiltisglaschu/
celtic-placenames-glasgow/

Conferència anual de la Societat 
Gaŀesa de Toponímia (3.10.2015)
> http://www.americannamesociety.
org/annual-conference-of-the-welsh-
place-name-society-llanelwedd-
october-3-2015/

Publicacions i presentacions

Mode(s) en onomastique. 
Onomastique belgoromane
Estudia com les modes poden influir 
a l’hora d’anomenar persones i llocs.
> http://www.editions-harmattan.fr/
index.asp?navig=catalogue&obj=livre&
no=47104

Presentació del llibre Toponímia de 
Rafelguaraf (25.7.2015)
> http://vicentsanchis55.blogspot.com.
es/2015/07/el-terme-municipal-de-
rafelguaraf-i-el.html

Actes de la VIII Jornada d’Onomàstica 
(Vinaròs, 2014)
> 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

La Secció d’Onomàstica de 
l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua prepara l’edició del 
Quadern de Toponímia del Carxe, la 
comarca murciana limítrofa amb el 
País Valencià, on es parla català.
> https://www.facebook.com/
academiavalencianadelallengua/photos 
/a.453144228125107.1073741828.4513203
14974165/678511842255010/

Toponimi agrigentino-nisseni tra 
cartografia e tradizione orale
Novetat sobre toponímia siciliana.
> http://angelocampanella.it/index.php/
pubblicazioni/35-toponimi-agrigentino-
nisseni-tra-cartografia-e-tradizione-orale

Novetat editorial sobre els carrers 
de Cherbourg (França)
> http://france3-regions.francetvinfo.
fr/basse-normandie/2015/06/03/
cherbourg-raconte-par-ses-rues-dans-un-
livre-738815.html

El llibre Memoria histórica de 
Plasencia y las comarcas inclou 
l’article “Análisis de la toponimia 
en el entorno de Plasencia”
> http://www.aupex.org/mostrar_
noticia.php?id=1284
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L’onomàstica en la xarxa

E-onomastica
Recull electrònic de notícies d’ono-
màstica d’arreu.
> http://www.scoop.it/t/e-onomastica

Una Lérida a Austràlia
És una finca ramadera que es troba a 
la població de Gunning, a l’estat aus-
tralià de Nova Gaŀes del Sud. Segu-
rament, el nom l’hi podria haver do-
nat algun soldat britànic que hagués 
participat en la Guerra del Francès a 
la capital de Ponent, on el 1809 va en-
trar un contingent que procedia d’allí.
> http://latalaiadezaballos.blogspot.
com.es/2015/05/lerida-gunning-australia.
html

Mapa d’Irlanda amb els cognoms 
característics del període 1901–
1911
> https://www.youtube.com/
watch?v=bdRJvVrBWuM

“De Jules Ferry à Pierre Perret, 
l’étonnant palmarès des noms 
d’écoles, de collèges et de lycées en 
France”
Un estudi sobre els noms dels esta-
bliments d’ensenyament francesos.
> http://laicite-revue-de-presse.
fr/?p=5043

“El síndic denuncia la fitxa d’un 
cavall anomenat Catalán de Mierda”
> http://www.naciodigital.cat/
noticia/88246/sindic/denuncia/fitxa/
cavall/anomenat/catalan/mierda

Els noms de nen i nena més 
populars als Estats Units per estats
> http://www.businessinsider.com/
most-popular-baby-names-in-every-
state-2014-2015-5

Entrades recents del blog Imatgies, 
de Jesús Bernat, amb informació 
toponímica
> http://imatgies.blogspot.com.
es/2015/06/plantada-de-larros-deltebre.
html
> http://imatgies.blogspot.com.
es/2015/06/xarxa-toponimica.html
> http://imatgies.blogspot.com.
es/2015/05/carrers-15-lagricultura.html

Paçà (Catalunya del Nord) estrena 
la primera avinguda Jimi Hendrix 
del món. 
> http://www.vilaweb.cat/
noticia/4411396/20150702/paca-estrena-
primera-avinguda-jimi-hendrix-mon.html

Catàleg de vies pecuàries del País 
Valencià 
> http://www.gov.gva.es/ca/web/
medio-natural/catalogo-de-vias-
pecuarias-de-la-comunitat-valenciana

Web oficial dedicat a la toponímia 
catalana de la Direcció General de 
Política Lingüística
> http://www.gencat.cat/llengua/
toponimia

Toponímia de l’illa de Tabarca
> http://www.alicantevivo.org/2013/03/
toponimia-tabarquina.html

“De la vigne”
Toponímia al voltant de la vinya a 
França.
> http://vousvoyezletopo.blog.lemonde.
fr/2013/04/20/de-la-vigne/

“10 de los topónimos formados por 
una sola letra”
Article sobre la toponímia mundial de 
mínima expressió, que se’ns presenta 
en un espanyol peculiar que deu ser 
producte d’una traducció automàtica.

> http://bignews2day.com/es/news/
kak-proehat-v-l-cherez-o-10-toponimov-
sostojaschih-iz-odnoj-bukvy

Edició d’un nou mapa cartogràfic 
d’Andorra que incorpora la 
toponímia oficial del 2010
> http://www.diariandorra.ad/index.
php?option=com_k2&view=item&id=4
2099&Itemid=380

“Toponimia de Bara (Alto Galligo)”
Mostres de documentació del segle 
xix amb molta toponímia de Bara 
(Aragó) i amb forta presència d’ele-
ments de la llengua aragonesa.
> http://remenches.blogia.
com/2015/061101-toponimia-de-bara-
alto-galligo-.php

Recull de les vies públiques i de les 
partides de França a partir de fonts 
cadastrals
> http://www.collectivites-locales.gouv.
fr/mise-a-disposition-fichier-fantoir-des-
voies-et-lieux-dits

“Putes e lairons (toponímia 
canalha)”
Topònims i renoms de la Vall d’Aran. 
> http://opinion.jornalet.com/tonho-
castet/blog/1388/putes-e-lairons-
toponimia-canalha

“Cartografia dos apelidos de Galicia 
(CAG)”
Un projecte web de l’Instituto da Lin-
gua Galega de la Universitat de San-
tiago de Composteŀa.
> http://ilg.usc.es/cag/

Vuit cognoms valencians
Paròdia valenciana d’una famosa esce-
na de la peŀícula Ocho apellidos vascos.
> https://www.youtube.com/watch?v=-
u16uNVSYfs
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http://www.gov.gva.es/ca/web/medio-natural/catalogo-de-vias-pecuarias-de-la-comunitat-valenciana
http://www.gencat.cat/llengua/toponimia
http://www.gencat.cat/llengua/toponimia
http://www.alicantevivo.org/2013/03/toponimia-tabarquina.html
http://www.alicantevivo.org/2013/03/toponimia-tabarquina.html
http://vousvoyezletopo.blog.lemonde.fr/2013/04/20/de-la-vigne/
http://vousvoyezletopo.blog.lemonde.fr/2013/04/20/de-la-vigne/
http://bignews2day.com/es/news/kak-proehat-v-l-cherez-o-10-toponimov-sostojaschih-iz-odnoj-bukvy
http://bignews2day.com/es/news/kak-proehat-v-l-cherez-o-10-toponimov-sostojaschih-iz-odnoj-bukvy
http://bignews2day.com/es/news/kak-proehat-v-l-cherez-o-10-toponimov-sostojaschih-iz-odnoj-bukvy
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=42099&Itemid=380
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=42099&Itemid=380
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=42099&Itemid=380
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-a-disposition-fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-a-disposition-fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-a-disposition-fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits
http://opinion.jornalet.com/tonho-castet/blog/1388/putes-e-lairons-toponimia-canalha
http://opinion.jornalet.com/tonho-castet/blog/1388/putes-e-lairons-toponimia-canalha
http://opinion.jornalet.com/tonho-castet/blog/1388/putes-e-lairons-toponimia-canalha
http://ilg.usc.es/cag/
https://www.youtube.com/watch?v=-u16uNVSYfs
https://www.youtube.com/watch?v=-u16uNVSYfs


NOMS 3 | 2015 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 4

Notícies

“Posar nom a l’empresa”
Suggeridora, registrable i fàcil de tro-
bar a Internet són alguns dels requi-
sits que ha de tenir la denominació 
d’una empresa 
> http://www.elpuntavui.cat/article/4-
economia/18-economia/780366-posar-
nom-a-lempresa.html?cca=1

Els noms de la plaça Reial
Recull de noms que ha rebut aquesta 
plaça en la seva història: “plaza de los 
Capuchinos”, “plaza Nacional”, “plaza 
Real”, “plaça Francesc Macià” i “pla-
ça Real”. 
> http://passioperbarcelona.blogspot.
com.es/2014/02/els-noms-de-la-placa-
reial.html

Nomenclàtor de carrers de 
Palafrugell
Treball d’investigació coordinat des 
de l’Arxiu Municipal de Palafrugell. 
Les fonts d’informació han estat ar-
ticles de revistes locals, bibliografia 
diversa, actes dels plens de l’Ajunta-
ment, padrons d’habitants, registres 
de naixements i defuncions de la par-
ròquia de Sant Martí i informació oral.
> http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/
guia-de-la-ciutat/nomenclator-de-carrers

Llei de noms comercials, 
denominacions socials i rètols 
d’establiment (Andorra, 1996) 
Article 7. Llengua dels noms comer-
cials registrats. 

Un nom comercial solament pot ser 
registrat al Registre de Comerç i In-
dústria del Principat d’Andorra si es-
tà constituït per: 
1. Paraules, inclosos noms de per-

sona de la llengua catalana; 
2. Un nom no català, si correspon al 

de la persona física que és identi-
ficada en l’exercici de la seva ac-
tivitat comercial per aquest nom 
comercial; 

3. Cognoms, si corresponen als de 
la persona física que és identifi-
cada en l’exercici de la seva acti-
vitat comercial per aquest nom 
comercial; 

4. Xifres romanes o aràbigues; 
5. Topònims; 
6. Una paraula no catalana si for-

ma part de la denominació so cial 

de la persona jurídica identifica-
da en l’exercici de la seva activi-
tat comercial per aquest nom co-
mercial; 

7. Tota combinació dels signes es-
mentats en els apartats anteri-
ors d’aquest article. 

> http://www.wipo.int/wipolex/es/text.
jsp?file_id=188264

L’onomàstica en la literatura

He begut un tassó de Xoriguer,

que és una ginebrota de Menorca,

per recordar el color del taronger

que, quan la caga, cau i prou, no es torca

amb diaris amb columna encomiàstica,

fantàstica, esvàstica, elefantiàsica,

dràstica, entusiàstica, onomàstica;

si el sant és hebreu, onomàstica,

si el reconsagrat santet és ateu, onomàstica,

onomàstica, onomàstica, onomàstica a l’ast, i què?

Si és el dia del sant com el de l’enravenada clàssica,

tràgica, bàsica, sàdica

i amb diari de la premsa elàstica,

orgiàstica, dinàstica, escolàstica,

anímula, vàgula, blàndula,

paŀídula, rígida, núdula, dràstica.

blai bonet 
(Mallorca, 1926–1997) 
 
Fragment del poema “Xoriguer”,  
editat dins del volum Poesia completa, p. 1113  
(Barcelona: Edicions de 1984, 2014).

http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/780366-posar-nom-a-lempresa.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/780366-posar-nom-a-lempresa.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/780366-posar-nom-a-lempresa.html?cca=1
http://passioperbarcelona.blogspot.com.es/2014/02/els-noms-de-la-placa-reial.html
http://passioperbarcelona.blogspot.com.es/2014/02/els-noms-de-la-placa-reial.html
http://passioperbarcelona.blogspot.com.es/2014/02/els-noms-de-la-placa-reial.html
http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/nomenclator-de-carrers
http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/nomenclator-de-carrers
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=188264
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=188264
http://www.vilaweb.cat/noticia/4232297/20150218/estudi-desxifra-genetica-darrere-cognoms-catalans.html
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Articles i ressenyes
Eva Bosch, “El nom propi i la percep-
ció de la identitat lingüística: anàli-
si etnolingüística dels noms més 
posats a Catalunya l’any 2008”, Tre-
balls de Sociolingüística Catalana 24 
(2014): 89–111. 
> http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/
article/view/67047/pdf_593

Jesús Burgueño, “Quan les mun-
tanyes són colls. Advertiment to-
ponímic per a geògrafs”, Treballs de 
la Societat Catalana de Geografia 79 
(2015): 195–215.
> http://revistes.iec.cat/index.php/
TSCG/article/view/138061/136733.pdf

Josep M. Grau, “Emigració de la 
Conca de Barberà i la Baixa Segarra 
a la ciutat de Tarragona (1844)”, Re-
cull 13 (2014): 45–68. 

Diego López, “Partides i tros sos de 
terra a la vall de Capafonts”, Qua-
derns de Capafonts. Revista de Recer-
ca i Divulgació 25 (2014): 5–22. 

Joaquim Mallafrè , ressenya de Dic-
cionari de pseudònims usats a Catalu-
nya i a l’emigració, d’Albert Manent 
i Josep Poca (Lleida: Pagès Editors, 
2013), Estudis Romànics 37 (2015): 
570–571.
> http://publicacions.iec.cat/repository/
pdf/00000214%5C00000022.pdf

Jaume Medina, “Albert Manent i Se-
gimon (1930–2014)”, Estudis Romà-
nics 37 (2015): 719–724.
> http://revistes.iec.cat/
revistes224/index.php/ER/article/
viewFile/137964/136636

J.C. Membrado, “El lligam essenci-
al entre paisatge i toponímia: el cas 
dels noms de municipi al nord del Pa-
ís Valencià”, Treballs de la So cietat Ca-
talana de Geografia 79 (2015): 69–97.
> http://revistes.iec.cat/index.php/
TSCG/article/view/138056/136728.pdf

Josep Moran, ressenya d’Onomàsti-
ca de Riudoms, d’Eugeni Perea (Bar-
celona: Institut d’Estudis Catalans, 
2006), Lo Floc, Revista del Centre d’Es-
tudis Riudomencs Arnau de Palomar 
211 (2015): 24–26.
> https://traces.uab.cat/record/ 
100736?ln=ca

Enric Ribes, ressenya de Lengua, es-
pacio y sociedad. Investigaciones sobre 
normalización toponímica en España, 
coord. M.D. Gordón Peral (Berlín: De 
Gruyter, 2013), Estudis Romànics 37 
(2015): 546–551.
> http://revistes.iec.cat/
revistes224/index.php/ER/article/
viewFile/137898/136570

Pascual Riesco, “Viandantes en la 
toponimia de los caminos (II)”, Re-
vista de Folklore. Anuario, núm. extra 
1 (2014): 27–57. 

Carlos Javier Rodríguez, “Toponí-
mia menor de Malpartida de Plasen-
cia: Las Dehesas”, Revista de Folklore 
388 (2014): 48–59. 

Joan Tort, “Evocació de Josep Ma-
ria Albaigès i Olivart (1940–2014)”, 
Estudis Romànics 37 (2015): 712–714.
> http://revistes.iec.cat/
revistes224/index.php/ER/article/
viewFile/137961/136633

Llibres
Marie-Rose Abomo-Maurin, Topo-
nymie et pluridisciplinarité. París: Édi-
tions L’Harmattan, 2014, 220 p.

Juan J. Antequera, Toponímia de Ca-
mas, Sevilla. Nombres de lugar para la in-
terpretación de un paisaje sociolingüís-
tico. Sevilla: Facediciones, 2014, 146 p. 

Fernando Cabeza, A toponimia cel-
ta de Galicia. Noia: Editorial Toxosou-
tos, 2014, 528 p.

Renaud Camus, La civilisation des 
prénoms. Edició de l’autor, 2014, 144 p. 
> https://www.renaud-camus.net/
livres-et-textes-en-ligne/10/La-
Civilisation-des-prenoms

Bruno Pedro Carcedo, Onomasticon 
Burgensis. La antroponimia de Clunia. 
Burgos: Universidad de Burgos, 2014.

Demetrio Castro, Antroponimia y so-
ciedad. Una aproximación sociohistóri-
ca al nombre de persona como fenó-
meno cultural. Pamplona: Universii-
dad Pública de Navarra, 2014, 178 p.

Agustín Egaña, Urdulizko. Toponimia 
de Urduliz. Urdulizko Udala: edició de 
l’autor, 2014, 120 p. 

Salvador Fontenla, Estudios de to-
ponimia en las tierras de Almería Me-
dieval. Huércal-Overa: Ayuntamiento 
de Huércal-Overa, 2014, 140 p. 

Patxi Galé, Mikel Gorrotxategi  i 
Felix Mugurutza, Aiarako Toponi-
mia Nagusia. Toponimia Mayor de Aya-
la. Bilbao: Euskaltzaindia, 2013, 364 p.
> http://www.euskaltzaindia.eus/dok/
iker_jagon_tegiak/76850.pdf

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/67047/pdf_593
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/67047/pdf_593
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138061/136733.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138061/136733.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000214%5C00000022.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000214%5C00000022.pdf
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137964/136636
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137964/136636
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137964/136636
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138056/136728.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138056/136728.pdf
https://traces.uab.cat/record/100736?ln=ca
https://traces.uab.cat/record/100736?ln=ca
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137898/136570
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137898/136570
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137898/136570
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137961/136633
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137961/136633
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/ER/article/viewFile/137961/136633
https://www.renaud-camus.net/livres-et-textes-en-ligne/10/La-Civilisation-des-prenoms
https://www.renaud-camus.net/livres-et-textes-en-ligne/10/La-Civilisation-des-prenoms
https://www.renaud-camus.net/livres-et-textes-en-ligne/10/La-Civilisation-des-prenoms
http://www.amazon.es/Aiarako-Toponimia-Nagusia-Izenak-euskaltzaindia/dp/8494071718/ref=sr_1_135?ie=UTF8&qid=1429177840&sr=8-135&keywords=toponimia
http://www.amazon.es/Aiarako-Toponimia-Nagusia-Izenak-euskaltzaindia/dp/8494071718/ref=sr_1_135?ie=UTF8&qid=1429177840&sr=8-135&keywords=toponimia
http://www.amazon.es/Aiarako-Toponimia-Nagusia-Izenak-euskaltzaindia/dp/8494071718/ref=sr_1_135?ie=UTF8&qid=1429177840&sr=8-135&keywords=toponimia
http://www.amazon.es/Aiarako-Toponimia-Nagusia-Izenak-euskaltzaindia/dp/8494071718/ref=sr_1_135?ie=UTF8&qid=1429177840&sr=8-135&keywords=toponimia
http://www.amazon.es/Aiarako-Toponimia-Nagusia-Izenak-euskaltzaindia/dp/8494071718/ref=sr_1_135?ie=UTF8&qid=1429177840&sr=8-135&keywords=toponimia
http://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/76850.pdf
http://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/76850.pdf
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Patxi Gale i Andrés Iñigo, Euskal 
Herriko ibaiak. Rios de Euskal Herria. 
Les cours d’eau du Pays Basque. Bil-
bao: Euskaltzaindia, 2014, 167 p. 
> http://www.euskaltzaindia.eus/dok/
arauak/Araua_0166.pdf

Adriana García, Toponimia de Mon-
trondo. Villablino: Asociación Club 
Xeitu de la Montaña Occidental As-
tur-Leonesa, 2014, 140 p. 

Gaël Hemery, Les noms de lieux en Ca-
margue. Nimes: Éditions Sansouire, 
2013, 144 p.

José Carlos Lledias i Julio Gal-
guera, La parroquia de San Juan de 
Caldueño. Límites geográficos y to-
ponimia. Sevilla: Punto Rojo, 2013,  
242 p. 
Parròquia que es troba en una vall del 
Concejo de Llanes, a la serra de Cue-
ra (Astúries). Els mateixos autors van 
publicar el 2012 La parroquia de Celo-
rio, límites i toponimia. 

Carlos Méndez, A toponimia de Ra-
mirás. Noia: Editorial Toxosoutos, 
2014, 236 p. 

Manuel Menéndez i Ramón d’An-
drés, El Cuarto de los Valles (textos 
inéditos). III Toponimia, refranes y con-
juros. Oviedo: Real Instituto de Estu-
dios Asturianos, 2014, 366 p. 

Claude Pla, Termenès fleur d’épine. 
Toponymie et microtoponymie d’un 
ancien pays de l’Aude. París: Éditions 
L’Harmattan, 2014, 798 p. 

Santiago Ponsoda, Noms, cognoms 
i pobladors a l’Oriola Medieval. Estudi 
antroponímic dels repartiments orio-
lans, segles xiii i xiv. Sant Vicent del 
Raspeig: Publicacions de la Univer-
sitat d’Alacant, 2013, 252 p. 

Albert Pujal, Història de tots els 
noms de casa d’Andorra. Onomàstica 
andorrana anterior al Concili de Tren-
to. Lleida: Pagès Editors, 2014, 309 p. 

José Rodríguez i Ignacio Prieto, 
Toponimia de la Vega de los Viejos. Vi-
llablino: Asociación Club Xeitu de la 
Montaña Occidental Astur-Leonesa, 
2013, 116 p. 

José Rodríguez i Electo González, 
Toponimia de Rabanal de Abajo. Villa-
blino: Asociación Club Xeitu de la 
Montaña Occidental Astur-Leonesa, 
2014, 138 p. 

Malva Marina Sanz, Toponimia en 
algunos pueblos segovianos. Badajoz: 
Editorial Edita, 2014, cd-rom.

Francesco Sestito, I nomi di battesi-
mo a Firenze (1450–1900). Dai registri 
di Santa Maria del Fiore un contribu-
to allo studio dell’antroponimia stori-
ca italiana, Quaderni Italiani di RION  
6. Roma: ItaliAteneo, 2013, 439 p.

Recensions de llibres
Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, Criteris per a la fixació de la to-
ponímia valenciana, Manuals 3. Va-
lència, 2015, 219 p. 

Manual que marca les pautes que 
l’AVL segueix en la normalització dels 
topònims valencians i fixa les bases 
perquè els responsables de les dife-
rents administracions prenguin so-
lucions uniformes amb l’objectiu de 
salvaguardar el valor del patrimoni 
cultural de la toponímia. És el resul-
tat de l’esforç i treball científic d’es-
tudiosos, tècnics i entitats culturals i 
administratives. El manual està divi-
dit en sis parts: marc legal; criteris de 
normalització dels topònims; criteris 

d’escriptura, traducció i retolació; to-
ponímia urbana; glossari de termes 
genèrics de l’espai físic i classifica-
ció dels topònims, i la forma valen-
ciana dels topònims. Tres apèndixs 
tanquen el manual: una llista d’abre-
viatures toponímiques, un model de 
reglament municipal i un índex per 
matèries i paraules. 

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

L’AVL entre el 2014 i el primer se-
mestre del 2015 ha editat divuit qua-
derns de “Toponímia dels Pobles Va-
lencians”, una coŀecció que ja ha arri-
bat al número 197. Els quaderns cons-
ten d’una informació bàsica sobre el 
municipi; la relació de topònims rela-
tius a l’orografia, la hidrografia natu-
ral i artificial, el poblament, les par-
tides i els paratges, les vies de co-
municació i altres llocs d’interès, i 
finalment, els mapes on se situen ca-
dascun dels topònims. Tots es poden 
consultar lliurament a la pàgina web  
de l’AVL. 

Quaderns editats l’any 2014: Agu-
llent, Emili Casanova, Vicent Cala-
buig, Jesús Solves i Ramon Haro; Al-
daia, Mireia Mora Guzmán; Beniarbeig, 
Robert Miralles i Cebrià; Cervera del 
Maestrat, Casto Sorlí Moliner; La Jana, 
Xavier Coloma Fuster; La Vall d’Alcalà, 
Honorat Ros i Pardo; Paterna, Alejan-
dro Llabata Lleonart; Rotglà i Corbe-
rà, Francesc-Lluís Esteve Gómez; Sant 
Mateu, Núria Carod Segarra. 

Quaderns editats l’any 2015: Gata 
de Gorgos, Joan Giner Monfort; La 
Font de la Figuera, José María Torto-
sa Gramage; La Llosa de Ranes, Fran-
cesc-Lluís Esteve Gómez; La Pobla de 
Vallbona, Joan Domingues Benlloc; La 
Pobla del Duc, Salvador Bravo Soler; 
La Vall d’Uixó, Josep Vicent Font Ten; 
Sellent, Francesc-Lluís Esteve Gómez; 

http://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0166.pdf
http://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0166.pdf
http://www.amazon.fr/noms-lieux-Camargue-Toponymie/dp/B00SA23YXA/ref=sr_1_109?ie=UTF8&qid=1429271598&sr=8-109&keywords=toponymie
http://www.amazon.fr/noms-lieux-Camargue-Toponymie/dp/B00SA23YXA/ref=sr_1_109?ie=UTF8&qid=1429271598&sr=8-109&keywords=toponymie
http://www.amazon.fr/noms-lieux-Camargue-Toponymie/dp/B00SA23YXA/ref=sr_1_109?ie=UTF8&qid=1429271598&sr=8-109&keywords=toponymie
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Llanera de Ranes, Francesc- Lluís Este-
ve Gómez; Pego, Moisés Selfa Sastre.

Nicandro Ares, Estudos de toponi-
mia galega. La Corunya: Real Acade-
mia Galega, 2013, 2 vol. 

Més de 1.200 pàgines en dos volums 
que recullen 178 articles que va es-
criure Nicandro Ares sobre toponímia 
en quinze publicacions diferents, en-
tre revistes, butlletins, quaderns es-
pecialitzats i altres publicacions, que 
van des de l’any 1964 fins al 2011. Re-
cull des dels primers treballs de Ni-
candro Ares, centrats en l’arqueolo-
gia de la seva població natal, Santa-
lla de Bóveda (Lugo), fins a estudis 
etnogràfics amb contingut toponí-
mic. L’autor combina l’erudició amb 
un estil de lectura agradable i amb 
tocs d’humor. 

Jesús Burgueño i Mercè Gras, At-
les de la Catalunya senyorial. Els ens lo-
cals en el canvi de règim (1800–1860), 
Cartoteca 2. Barcelona: Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya / Ra-
fael Dalmau Editor, 2014, 240 p. 

Eina imprescindible per conèixer 
l’evolució de l’estructura territorial 
dels ens locals del 1800 al 1860. De 
cada poble es dóna informació de les 
diferents dependències (senyorials, 
eclesiàstiques, corregiments…). In-
clou un CD amb una taula descrip-
tiva de les diferents jurisdiccions ca-
talanes ordenades per comarques, 
més de vuitanta mapes, quadres ex-
plicatius i mig centenar de mapes an-
tics, molts d’inèdits, entre altres do-
cuments.

Emili Casanova i Pep Aparicio (ed.), 
Camins, terres i paraules. II Jornada 

sobre els altres parlars valencians. Pai-
porta: Denes Editorial, 2014, 557 p. 

Llibre que recull les actes de les “II 
Jornades sobre altres parlars de ba-
se castellanoaragonesa” que es van 
fer a València i Énguera el mes de no-
vembre del 2013. Conté articles sobre 
onomàstica: “Toponímia de la Canal 
de Navarrés”, d’A. Ventura; “Enguera. 
Origen de sus apellidos”, de J.M. Ji-
ménez i M. Simón; “La influència lin-
güística del valencià en la malnoní-
mia d’Énguera”, de J. Ribera; “La len-
gua de la toponimia de la Canal de 
Navarrés”, de M. Teresa Mollà; “Eti-
mología de Buñol. Estado de la cu-
estión y propuestas”, de R. Beltran; 

“Tus palabras, tu territorio: proyecto 
empresarial para el desarrollo local 
de un territorio a través de la puesta 
en valor de la toponimia”, d’E. Haro; 

“Segorbe: las calles del ‘pueblo’ (La to-
ponimia popular frente a la oficial)”, 
de F.J. Guerrero.

Griselda Encinas, Els noms de lloc 
de la Marina. Toponímia de Sant Boi 
de Llobregat. Sant Boi de Llobregat: 
Òmnium Cultural, 2015, 79 p. (1 ma-
pa desplegable). 

Obra essencial que estudia la toponí-
mia de la Marina, la part deltaica del 
terme municipal de Sant Boi de Llo-
bregat. Són parceŀes agrícoles planes 
i regulars molt necessitades d’aigua 
i amenaçades pel creixement indus-
trial i urbà. Dividit en quatre apartats 
(paratges, masies i altres edificacions, 
vies de comunicació i hidrografia) 
l’autora acompanya cada nom amb 
la transcripció fonètica, la seva situ-
ació, altres noms que s’hi relacionen 
i la documentació consultada. Conté 
moltes fotografies, un mapa general 
i diversos de sectorials amb la localit-
zació dels topònims. 

Betsabé Garcia, Barcelona amb nom 
de dona. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona/Editorial Mediterrània, 
2015, 280 p.

Vida i obra de destacades dones (la 
majoria, verges o santes) que donen 
nom al 7% de carrers, places, avin-
gudes i jardins de Barcelona, men-
tre que el 43% tenen nom d’home i 
la resta corresponen a tota mena de 
conceptes. Des de Gaŀa Placídia fins 
a Frederica Montseny passant per 
Reina Elionor, el llibre ens submer-
geix en la vida de dones, sovint des-
conegudes, que per mèrits propis te-
nen el seu nom gravat a les plaques 
que identifiquen vies i espais pú-
blics. El text va acompanyat per plà-
nols que situen aquests carrers en els 
barris i districtes de la ciutat. 

David González i Feliciano Suárez, 
Conceyu de Xixón. Parroquies de Fres-
no, Puao, Serín y Veriña. Toponimia 
139. Oviedo: Academia de la Lingua 
Asturiana, 2013, 66 p.

Quart lliurament de llistes toponími-
ques del Conceyu de Xixón. La major 
part del territori d’aquestes parròqui-
es ha patit la presència d’indústries 
siderúrgiques i altres empreses, habi-
tatges, carreteres i autopistes, amb la 
consegüent desaparició de cases de 
pagès, prats, terrenys agrícoles, mo-
lins… La poca gent que conserva la 
memòria dels noms, així com la de-
saparició de molts llocs i dels seus 
noms, feia necessari aquest recull to-
ponímic. 

Víctor Hurtado, Atles manual d’his-
tòria de Catalunya, I. Del paleolític a 
la unió amb Aragó. Barcelona: Rafa-
el Dalmau Editor, 2014, 302 p. 
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És el primer de tres volums que, en 
un format reduït i pràctic, ressegui-
ran la història de Catalunya des dels 
temps antics fins al moment actual. 
Conté un miler de mapes, la majoria 
inèdits; comentaris i gràfics sobre ca-
da tema; la relació de les fonts con-
sultades, i un índex toponímic. Víc-
tor Hurtado, historiador i economista, 
també ha publicat, juntament amb 
Jordi Bolòs, vuit atles dels comtats 
de la Catalunya carolíngia que con-
tenen una rica i valuosa toponímia 
del segles viii, ix i x. 

Georges Lebouc, 2500 noms pro-
pres devenus communs. Dictionnai-
re étymologique d’éponymes, antono-
mases et hypallages. Waterloo: Avant 
Propos, 2014, 656 p.

Explica l’origen dels mots que prove-
nen d’antropònims i topònims, com 
mansarda, de l’arquitecte francès 
Mansart; guillotina, del metge tam-
bé francès Guillotin; mussolina, de la 
ciutat de Mossul, de Mesopotàmia, 
o gat d’angora, d’Angora, antic nom 
d’Ankara, a Turquia. Cada entrada in-
clou la definició, l’origen etimològic 
de la paraula o la seva categoria. El 
llibre agrupa per afinitats els mots 
en diverses taules: noms de monedes, 
gossos, cavalls, gats, vins o format-
ges originats a partir d’un nom propi. 

Josep Martí, Els carrers de Vilafranca 
del Penedès. Vilafranca del Penedès: 
Edicions i Propostes Culturals Anda-
na, 2014, 252 p. 

Recull, origen i història dels noms 
dels carrers de Vilafranca de Pene-
dès. Està estructurat en forma de dic-
cionari i amb nombroses iŀustraci-
ons. L’historiador Josep Bosch n’es-
criu el pròleg, “L’origen de Vilafranca 

del Penedès i la seva organització ur-
bana”. El llibre és fruit de molts anys 
de recerca i és hereu dels treballs que 
al seu dia iniciaren Pere Regull, Anto-
ni Massanell i Joan Solé Bordes.

Christian Müller i Muriel Roi-
land-Rouabah, Les non-dits du nom. 
Onomastique et documents en terres 
d’Islam. Mélanges offerts à Jacqueli-
ne Sublet. Beirut: Presses de l’Ifpo-
IRHT, 2013. 

Els articles sobre onomàstica són: 
“Esclaves et affranchis trahis par leur 
nom dans les arts de l’Islam médiéval”, 
de Yūsuf Rāġib; “Le nom propre dans 
la tradition grammaticale arabe”, de 
Pierre Larcher; “Onomastique et re-
ligion: à propos d’une réforme du 
nom propre au cours des premiers 
siècles de l’Islam”, de Mohammed 
Hocine Benkheira; “La cigogne: ses 
noms, ses visages, ses voyages”, de 
Catherine Mayeur-Jaouen; “Nommer 
les animaux exotiques de Baybars, 
d’Orient en Occident”, de Thierry Bu-
quet; “Le nom propre à géométrie va-
riable: nommer et être nommé dans 
les actes du Ḥaram al-Šarīf de Jérusa-
lem (viiie/xive siècle)”, de Christian 
Müller; “Les noms des mudéjars re-
visités, à partir de Tolède et du Por-
tugal”, de Jean-Pierre Molénat; “Les 
nouveaux noms des recrues du de-
vşirme ottoman”, de Gilles Veinstein; 

“Un élément sur la nationalisation des 
noms dans l’Albanie de l’entre-deux-
guerres”, de Nathalie Clayer. 

Revista de Folklore i Anuario de la Re-
vista de Folklore

Articles d’onomàstica d’aquesta pu-
blicació que es poden llegir a Inter-
net: “Antroponimia de Campaspero 
de finales del siglo xix”, d’O.J. Gar-

cía, 1983: 35; “Toponimia de Pesque-
ra de Duero (Valladolid)”, d’A. Bellido, 
1998: 213; “Hagionimia de Guadalaja-
ra. Repertorio mariano”, de J.A. Sanz, 
1999: 219; “Breves notas de toponi-
mia a propósito de Urueña (Vallado-
lid)”, de J.A. Ranz i J.R. López, 2001: 
248; “Toponimia en el viaje a la Alcar-
ria y estudio de algunos topónimos”, 
de J.A. Ranz i J.R. López, 2003: 266; 

“Un aspecto de la cultura oral: sobre 
el nombre popular del órgano sexual 
femenino en la toponimia urbana de 
Oviedo y León”, de L. Martínez, 2006: 
304; “La insólita Tierra de Campos y 
la onomástica de Castroverde”, de Lu-
ís Miravalles, 2008: 335; “Zoonomásti-
ca medieval (ss. x–xii)”, de M. Carrie-
do, 2010: 345; “Aportaciones a la fito-
nimia de la provincia de Ciudad Real”, 
d’A. García-Villaraco, M. Pardo de San-
tayana i R. Ramón, 2011: 357; “Topo-
nomástica molinológica de la provin-
cia de Burgos”, de M. Sanz, 2012: 361; 

“Toponimia y tradición oral”, de C. Vi-
llar, 2012: 363; “Toponimia y oralidad: 
una relación de influencias cruzadas 
(bibliografía y notas)”, de P. Rie sco, 
2012: 366; “Toponímia menor de Mal-
partida de Plasencia: Las Dehesas”, de 
C.J. Rodríguez, 2014: 388; “Reperto-
rio fitonímico de Castilla y León”, de 
M. Sanz, Anuario 2013; “Viandantes en 
la toponimia de los caminos (II)”, de 
P. Riesco, Anuario, núm. extra 1, 2014.
> http://www.funjdiaz.net/folklore/
indice.php?an=2015

Sara Rovira-Esteva, Helena Ca-
sas-Tost, Mireia Vargas-Urpi, Síl-
via Fustegueres i Xianghong Qu, 
Guia d’estil per al tractament de mots 
xinesos en català, Biblioteca Tècnica 
de Política Lingüística 13. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 2015, 101 p. 

Proposta de sistematització de ter-
mes i referents xinesos en un text 

http://www.funjdiaz.net/folklore/indice.php?an=2015
http://www.funjdiaz.net/folklore/indice.php?an=2015
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en català amb l’objectiu d’estandar-
ditzar-ne l’ús. Té dotze capítols inde-
pendents, un d’ells dedicat als antro-
pònims (p. 34–36) i un altre als topò-
nims i gentilicis (p. 37–39). En l’annex 
s’hi pot consultar la correspondèn-
cia entre transcripcions del reperto-
ri siŀà bic del xinès, amb 410 registres, 
i un glossari amb 480 registres, entre 
els quals hi ha diversos antropònims, 
topònims i gentilicis. 
> http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/
informacio_i_difusio/publicacions_en_
linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-
mots-xinesos-en-catala/

Lluís Tetas, Noms de lloc del terme 
de Vilafranca del Penedès. Corpus de 
Toponímia Penedesenca 5. Vilafran-
ca del Penedès: Grup d’Estudis To-
ponímics/Institut d’Estudis Penede-
sencs, 2015, 370 p. 

Recull de 1.656 noms de lloc del ter-
me de Vilafranca del Penedès. És una 
llista ordenada alfabèticament de to-
pònims rurals i urbans, pretèrits i ac-
tuals, amb informació lingüística, his-
tòrica i geogràfica de cada un d’ells a 
partir d’informació facilitada pels in-
formadors, documentació històrica 
i biblio grafia. S’indica la situació, el 
significat i les referències antigues 
de cada topònim. Conté fotografies 
i plànols. 

Josep Vilardell, Els noms dels car-
rers de Palafrugell. Quaderns de Pa-
lafrugell 23. Palafrugell: Ajuntament 
de Palafrugell/Diputació de Girona, 
2014, 194 p. 

Volum de la coŀecció “Quaderns de 
Palafrugell” amb fotografies de Lluís  
Maimí i d’arxiu. Indica l’origen dels 
noms dels carrers del municipi (Ca-
lella, Llafranc, Llofriu, Tamariu i la vi-
la de Palafrugell) i els canvis histò-
rics en el nomenclàtor. S’utilitzen dis-
set genèrics diferents (carrer, plaça, 
placeta, avinguda, passatge, mirador, 
ronda, camí, passera, raval, espai, ro-
tonda, rambla, travessia, escales, parc 
i jardí), alguns dels quals participen 
en la formació d’altres noms (carrer 
del Camí dels Plans o plaça del Racó de 
la Barca). Una tercera part està dedi-
cada a personatges, alguns d’ells po-
pulars (carrer de l’avi Xaxu, plaça d’en 
Pere Patxei), així com a noms tradi-
cionals (carrer del Pedró Gran), geogrà-
fics (carrer de Farena, nom d’un parat-
ge; carrer del Foraió, un escull; carrer 
dels Ullastres, unes roques submergi-
des), a activitats professionals (carrer 
de la Rajola, carrer del Salí), a la pesca 
o als peixos (carrer de la Rascassa, gè-
nere de peixos; plaça de les Teranyines, 
tipus d’embarcació), a jocs (carrer de 
la Tarongeta, antic joc), a fets histò-
rics (plaça de l’Onze de Març), a la na-
tura (plaça dels Pins), a valors i ideals 

(carrer de la Llibertat), o també hi ha 
el carrer Estret, nom literari, oficial-
ment carrer de Sant Antoni. El nomen-
clàtor de Palafrugell es pot consultar 
al web de l’Ajuntament.
> http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/
guia-de-la-ciutat/nomenclator-de-carrers.

Recensions d’articles
Jesús Bernat, “Del nom viu a l’ar-
xiu. Alguns exemples d’antropònims 
ocults”, Anuari de Filologia. Antiqva et 
Mediaevalia 4 (2014): 197–207.

El coneixement del lloc i l’estudi de 
documents d’arxiu són en ocasions 
elements imprescindibles per a la 
correcta comprensió i interpretació 
dels noms de lloc i per evitar-ne teo-
ries errònies. Aquest és el cas dels 
noms estudiats en aquest article.
> http://revistes.ub.edu/index.php/
AFAM/article/view/13621/16956

Àngela Buj, “Elements d’anàlisi en-
tre el Diccionari ortogràfic (1931), de 
Pompeu Fabra i el Vocabulari orto-
gràfic valencià (1933), de Carles Sal-
vador (ii)”, Anuari de Filologia. Anti-
qva et Mediaevalia 4 (2014): 221–229. 

Inclou una “Breu llista de noms geo-
gràfics” que recull no solament noms 

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://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/guia-per-al-tractament-de-mots-xinesos-en-catala/
http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/nomenclator-de-carrers
http://www.palafrugell.cat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/nomenclator-de-carrers
http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/13621/16956
http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/13621/16956
mailto:revista%40onomastica.com?subject=revista%20Noms
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geogràfics sinó també gentilicis. En-
tre ambdues, aquesta part aplega 
unes 700 paraules, de les quals la 
llista més nombrosa és la formada 
pels 500 topònims; la resta són gen-
tilicis dels topònims que hi apareixen 
inventariats. Dels gentilicis, només 
nou corresponen a adjectius referits 
a l’àmbit català. També hi trobem un 
mapa del País Valencià amb els po-
bles corresponents a la llista.
> http://revistes.ub.edu/index.php/
AFAM/article/view/13624 

Javier Velaza, “Notas de epigrafía y 
onomástica iberorromanas del Ma-
estrat (CS)”, Anuari de Filologia. An-
tiqva et Mediaevalia 4 (2014): 39–44. 

Article sobre la presència de noms 
personals en les inscripcions llati-
nes, que documenten la pervivència 
fins ben entrada l’època imperial d’un 
substrat cultural ibèric que es trans-
parenta en l’onomàstica, en general, 
altament romanitzada.
> http://revistes.ub.edu/index.php/
AFAM/article/view/13618/16955

Carles Riera, “Topònims moiane-
sencs en documents notarials del se-
gle xviii”, Modilianum. Revista d’Estu-
dis del Moianès 51 (2014): 15–30.

Recopilació i anàlisi de topònims ex-
trets dels protocols de tres notaris de 
Moià dels anys 1700, 1763 i 1792. L’au-

tor en relaciona una setantena, entre 
els quals bac de Boatell, Còdol Llampat, 
la Corretjona, bac i serrat del Pla Sego-
ví, mas Puigdueta, mas Rovís o Rubís, la 
Torreta d’en Payrassa, Vallabús… 

Martí Crespo, “L’onomàstica d’ori-
gen menorquí a Gibraltar”, Estudis 
Romànics 37 (2015): 385–394. 

Estudi sobre les famílies i cognoms 
menorquins, i en menor grau valen-
cians, catalans i d’altres llocs de la pe-
nínsula, establerts a Gibraltar a partir 
del domini britànic del penyal. 
> http://publicacions.iec.cat/repository/
pdf/00000213/00000105.pdf

Acte de presentació de l’anuari Onomàstica i la revista Noms.

Hi participaran:

Joan Tort, president de la SdO i director de l’anuari Onomàstica; 
Fèlix Bruguera, secretari de l’anuari Onomàstica; Albert Turull, 
secretari de la SdO i codirector de la revista Noms i Ventura 
Castellvell, codirector de la revista Noms.

La presentació se celebrarà el dimarts 15 de desembre, a les 
18.30 hores, a la Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis 
Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Barcelona, novembre de 2015

Noms
Revista de la Societat d’Onomàstica 
1 | 2014

Notícies
L’actualitat onomàstica a la xarxa 

Novetats bibliogràfiques
Articles i llibres sobre onomàstica

Ressenyes
Toponímia i renoms de Bot. Una aproximació, d’Antoni Cortés
Els carrers de Barcelona: Gràcia, de Jesús Portavella
Antroponímia i toponímia del terme municipal de Rocafort de Queralt, de Moisés Selfa
Onomàstica del terme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de Ferran Jové

Articles
Jaume Riera, A l’entorn del canvi de nom
Rossend Rovira, Toponímia preromana del Lluçanès
Coral Romà, Els noms de casa a… Twitter
Manuel Coll, Altafulla, Tafalla i Altafalla

ONOMÀSTICA
Anuari de la Societat d’Onomàstica

1 | 2015

O
N

O
M

ÀS
TI

C
A 

A
nu

ar
i d

e l
a S

oc
ie

ta
t d

’O
no

m
às

tic
a 

1 
| 

20
15

Presentació / Foreword 7/9
Joan Tort

L’irrigation dans la toponymie pyrénéenne 11
Pierre-Henri Billy

El genérico autóctono mas y el genérico postizo “masía” en la 
toponimia oral, histórica y cartográfica de Puertomingalvo 
(Gúdar-Javalambre, Aragón) 35
José Castillo Gil

El fogatge de 1369 i l’antroponímia nord-catalana 89
Jordi J. Costa i Costa

Toponímia i arqueologia industrial: els molins de la riera d’Osor 221
Fèlix Bruguera, Xavier Espinach, Fernando Julián & Jordi 
Verdaguer

Secondary Toponymic Nominations: Linguo-Cultural Approach 265
A.V. Tsepkova

Criteris editorials 281

Submission guidelines 285

issn XXX-XXXX
Amb el suport de:

http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/13624
http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/13624
http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/13618/16955
http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/13618/16955
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000213/00000105.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000213/00000105.pdf


NOMS 3 | 2015 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 11

Ressenyes

Anna-Maria Corredor Plaja, Recull 
de noms de Portbou (i un repertori d’al-
tres de la rodalia). Figueres: Brau Edi-
cions, 2014, 359 p. (2 mapes)

L’autora del recull del municipi de 
Portbou, situat a l’extrem nord de 
l’Alt Empordà, darrer poble arran de 
mar abans de travessar l’Albera, és 
Anna-Maria Corredor, vocal de la Jun-
ta de la Societat d’Onomàstica, pro-
fessora de la Universitat de Girona 
i autora d’un considerable nombre 
d’articles de toponímia i antroponí-
mia, així com del recull onomàstic de 
la població de Pals (Baix Empordà); 
es tracta, per tant, d’una experta en 
estudis onomàstics.

Aquest recull, que gaudeix del su-
port de la Societat d’Onomàstica, la 
Universitat de Girona, la Fundació Al-
bert Tomàs i Bassols, la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Portbou, re-
presenta una nova aportació que va 
ampliant els reculls onomàstics mu-
nicipals de les comarques gironines, 
fins fa no gaires anys més aviat poc 
abundants.

El volum s’enceta amb un pròleg de 
Joan Tort i Donada, actual president 
de la Societat d’Onomàstica, que ti-
tula “Una invitació al coneixement” i 
en el qual destaca dues possibles lec-
tures de l’obra, la del recull onomàs-
tic municipal i la de la invitació al co-

neixement d’aquesta zona del territo-
ri descobrint-ne la geografia pretèrita 
i present, perquè “els topònims invi-
ten a conèixer el món viscut per tots 
i cadascun de nosaltres, en el món 
que ara vivim i el dels que ens han 
precedit”.

Tot seguit, l’autora anota uns mots 
preliminars en els quals ens presenta 
la gènesi del treball, partint del des-
coneixement inicial del territori, l’ela-
boració de l’estudi i la metodologia 
emprada (recerca de material, anàli-
si i estudi dels noms i l’organització 
del corpus).

La tercera part, “Quatre coses so-
bre Portbou”, ens facilita tot tipus 
d’informació sobre la població de 
l’Alt Empordà: situació geogràfica, 
història, economia, parla i una breu 
cronologia dels fets més destaca-
bles i significatius del municipi. En 
aquest apartat, podem conèixer les 
diverses hipòtesis etimològiques so-
bre el nom de Portbou així com, en-
tre altres coses, algunes particulari-
tats fonètiques, morfosintàctiques i 
lèxiques de la parla de la zona, desta-
cant-ne, especialment, les seves ex-
pressions particulars, que superen la 
cinquantena.

Prossegueix amb l’apartat d’agraï-
ments i, sobretot, amb les fonts usa-
des: fins a 39 informants orals, 131 
documents provinents de 5 arxius di-
ferents, 61 obres impreses, 4 obres 
inèdites i 9 referències a espais web. 
Tot plegat, ens ofereix un total de 
3.306 entrades amb 180 genèrics di-
ferents, alguns dels quals d’ús local, 
com ara còrrec, ribera…, i d’altres no 
recollits en els diccionaris més cor-
rents, com per exemple esteper o en-
treforc.

Posteriorment, hi localitzem el re-
cull pròpiament dit de noms de Port-

bou, un total de 968. En aquesta llis-
ta, Anna-Maria Corredor hi anota els 
topònims actuals amb alguna parti-
cularitat de pronúncia acompanyats 
de la transcripció fonètica. Així ma-
teix, les entrades s’acompanyen de 
la ubicació quan és coneguda, de les 
diverses formes gràfiques, les ano-
tacions documentals i tot un seguit 
de comentaris de caràcter històric, 
de geografia humana (aficions, ofi-
cis, esports, anècdotes…), antropo-
nímic, etimològic, etc.

El recull continua amb cinc apèn-
dixs molt interessants des d’un punt 
de vista antroponímic, així com de 
la vida local de Portbou: una taula 
de finques d’entre 1890 i 1897 que 
mostra els propietaris que es van ins-
taŀar inicialment a la muntanya de 
Portbou; el llibre d’òbits d’entre 1890 
i 1897; l’inventari d’un cafè de l’any 
1882; l’arrendament d’un cafè teatre 
amb el seu inventari de béns, de 1893, 
i, finalment, un ban reial de l’any 1817.

El darrer capítol, el setè, és el “Re-
pertori d’altres noms de la rodalia”. 
Es tracta d’un recull de topònims que 
l’estudiosa palsenca va anar aplegant 
en la seva recerca sobre Portbou pe-
rò que es localitzen en altres poblaci-
ons que hi són properes. I, realment, 
es tracta d’un bon gruix de noms de 
lloc i d’antropònims, 2.338 entrades, 
d’una bona colla d’entitats de pobla-
ció, fonamentalment de l’Alt Empor-
dà (Colera, el Port de la Selva, Cada-
qués, Garriguella, Figueres…), que, 
òbviament, n’enriqueixen l’objectiu 
inicial i, alhora, donen originalitat 
al volum. A cada entrada, hi podem 
trobar l’esment documental acom-
panyat de l’any i de la població en la 
qual se situaria.

I tot plegat, es clou amb dos mapes 
en color, un plànol del nucli urbà de 
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Portbou i un mapa del terme munici-
pal, en els quals el lector pot consta-
tar la situació d’un bon nombre dels 
noms de lloc que s’han anat presen-
tant a la llista inicial.

En conclusió, es tracta d’un ric i 
exhaustiu recull municipal que ens 
aporta moltíssima informació, com 
ocorre habitualment, de l’espai de 
territori treballat, una informació 
molt diversa en el sentit de la inter-
disciplinarietat de l’onomàstica: vege-
tació, fauna, història local, oficis, re-
ligió… A banda, qui es pot resistir a 
topònims o antropònims com el Xim-
blar, la punta del Caixol, el rec de Pixa-
vaques, el carrer que no es Passa, la co-
ma del Faixó, el Sobaco Ilustrado, l’Ous 
de Plom, la Paipets, en Tatarit, el car-
rer de l’Amargura, la coma de les Fades 
i tants i tants d’altres que s’hi recu-
llen? fèlix bruguera

Grup de Recerca del Centre d’Es-
tudis Mont-rogencs, Camins soter-
rats d’aigua. Les mines d’aigua al ter-
me de Mont-roig. Benicarló: Onada 
Edicions/Centre d’Estudis Mont-ro-
gencs, 2014, 206 p.

Obra coŀectiva fruit d’un acurat tre-
ball de camp dels seus autors, amb 
la coŀaboració de veïns de Mont-roig 
que hi han aportat documentació 
manuscrita i gràfica i informació oral, 
entre ells la d’antics minaires. L’inte-
rès onomàstic d’aquest llibre d’ar-

quitectura industrial es troba en els 
noms de les mines d’aigua del terme 
de Mont-roig del Camp (63,70 km2), 
de la comarca del Baix Camp; terme 
que limita amb el mar i que és majo-
ritàriament pla, amb poques eleva-
cions. Per aprofitar l’aigua es van ex-
cavar galeries fins al punt on hi ha-
via filtracions d’aigua, per conduir-la 
i utilitzar-la per regar, però també 
per moure molins (mina de l’Hort del 
Gassó), rentar la roba (mina del Ren-
tador), fer anar una central elèctrica 
(mines de l’Hort del Mig i del Xancla) 
o per beure. Eren de propietat comu-
nitària, a excepció d’algunes de poc 
recorregut, que tenien un sol propie-
tari (mines de l’Aleu, de l’Ermita o del 
Mas del Fèria, entre d’altres). Docu-
mentades des del segle xviii, amb el 
pas dels anys es van anar abandonant 
i substituint per pous, més fàcils de 
mantenir. La recerca dels autors ha 
permès catalogar 36 mines i gairebé 
el doble de noms per identificar-les. 
Set encara donen aigua, i la resta es-
tan seques o són de difícil localitza-
ció. En el llibre s’explica com es feien, 
qui intervenia en la seva construcció 
(minaires, arrossegadors), les seves 
parts (bancades, voltes, boques, bor-
rasseres, decantadors) i com funcio-
nava el repartiment de l’aigua. 

Les mines se les coneix amb el nom 
de la partida, mas, hort o finca on 
es troben: mina dels Arenals; mina de 
la Femada o de la Femada de Felicia-
no, a la partida de les Femades; mi-
na de les Noies, a la partida de les No-
ies (possible deformació fonètica del 
cognom Nolla); mina del Mas del Figo 
(masculinització del malnom Figa) o 
del Carreró (segurament un malnom, 
el del Carreró); mina del Mas de Balles-
ter o del Mas d’en Poca; mina de la Bas-
sa del Dimoni; mina de les Roques, o mi-
na del Sunto (fill de l’Assumpta). Algu-
nes finques eren conegudes amb un 
hagiònim: mina de Sant Antoni o dels 

Masos de Marcona, mina de Sant Barto-
meu, mina de Sant Miquel, mina de Sant 
Pere, mina de Sant Roc i mina de l’Ermi-
ta. D’altres s’identifiquen amb el cog-
nom del propietari, actual o pretèrit, 
del lloc on es troben: mina de l’Albí o 
l’Aubí, mina de l’Aragonès o mina del Se-
dó, mina del Masera, o mina de la Sabi-
neta (diminutiu del cognom Sabina). 
N’hi ha que porten un malnom o un 
nom de casa: mina de Cal Baltasar, mi-
na del Tita o de l’Hort del Manco, mina 
del Salis, o mina del Quadrat, aquesta 
última, a la partida dels Alfinacs o Au-
finacs. Altres noms són mina del Ca-
ballero i de les Nines (potser de feme-
ní plural del cognom Nin). Cal desta-
car el nom de mina de la Rasa d’en Cla-
ver, variant gràfica documentada en 
el complet i acurat llibre d’onomàs-
tica de Ferran Jové Estudi onomàstic 
de la vila i terme de Mont-roig del Camp, 
que justifica les diferents formes do-
cumentades: “mina de la Rasa d’en 
Ranclaver”, “mina Ranclaver”, “mina 
de l’Arranclaver” o “mina de la Claver”, 
a la partida de la Ranclaver. 

Amb el pas dels anys algunes han 
tingut diversos noms. Una del nucli 
urbà se l’ha coneguda amb sis noms: 
mina del Xancla, mina del Bargalló, mi-
na de l’Hort del Pagès (on Pagès és un 
cognom), mina del Josep Ramon, mi-
na del Teodoro Punyet o mina del Xalet. 
D’altres amb tres o quatres noms són: 
mina del Xarles, mina del Reverter, mi-
na del Victori o Mina dels Quarts; mina 
de l’Hort del Mig, mina de la Bassa del 
Molí o de les Basses del Simó; mina de 
les Parellades, mina del Vicenç Vande-
llòs (àlies Pido) o mina del Pido; mina 
del Dama, mina de la Pubilla del Dama 
o mina de la Caudalosa; mina del Renta-
dor, mina dels Horts o mina de les Hor-
tes; mina del Sindicat o de la Coopera-
tiva o del Pellicer; la mina Nova potser 
és la coneguda, segons l’època, per 
mina del Comú, mina de la Vila o mina 
de la Font dels Ferrers. 
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nat Baix Urgell. Es tracta d’un ter-
ritori que ja ha estat força treballat 
des del punt de vista toponímic de fa 
anys, que ha sofert una forta trans-
formació amb la implantació del reg 
a mitjan segle xix i que té una certa 
complexitat geogràfica representa-
da per l’illa dels Masos, dins del ter-
me de les Borges Blanques, i pel Clot 
de Juneda o l’Infern, un enclavament 
entre els termes de Puiggròs, Torre-
grossa i Miralcamp. 

El volum se’ns presenta en una dis-
tribució per capítols que tracten di-
ferents tipus de noms de lloc, i no 
en la que tenim més acostumada en 
aquests estudis i que acostuma a se-
guir un ordre alfabètic estricte de to-
tes les entrades. En primer lloc, s’es-
tudia l’origen del nom Juneda, que es 
documenta aproximadament a mit-
jan segle xii, a través de nombrosos 
exemples extrets de la documenta-
ció i la cartografia (Schuneda i Xuneda 
potser serien alguns dels casos més 
curiosos). El repàs de les etimologi-
es proposades és llarg: del català jonc 
o junyent, del llatí junus (nom perso-
nal) o junctiu ‘encreuament de ca-
mins’, d’algun mot celta, d’algun an-
tropònim àrab (Junaid) o d’alguna al-
tra paraula d’aquesta mateixa llengua 
amb els significats de “petit jardí”, 

“xalet, casa de plaer”, “refugi”, “jardí 
enlairat” o similars. Tot i que darrera-
ment sembla que les etimologies de 
base aràbiga siguin les més accepta-
des, potser per l’aval de Joan Coromi-
nes, ens fa la impressió que en aquest 
assumpte no s’ha dit pas encara la 
darrera paraula.

Dins de l’apartat de les antigues 
partides (segles xvii–xix) destaquen 
les quadres de Canyís, Vaquer i Ber-
tran. Entre els noms curiosos que hi 
trobem, destacaríem la Manduganya i 
Cantivella, que sembla relacionat amb 
nombrosos topònims similars del ti-
pus Cant-[…]-ella, presents a la matei-

A part dels noms de les mines en 
aquest llibre s’hi troben altres noms 
de persona, malnoms o noms de ca-
sa, de propietaris de finques o de so-
cis de les mines: “Josep M. Bargalló 
dit Guiot”, “Domingo de la Cirila”, “el 
Cueta”, “el Monis”, “Josep Calaf dit Par-
dal”, “J. Roigé Vichaca” (F. Jové escriu 

“Bitxaca”), “Josep Mendoza dit l’Ar-
rupit i Carabasset”, “can Figarró”, “Si-
mó dit Berruga” (Jové diu que sem-
pre ha sentit “Borruga” o “Burruga”), 

“Josep Bru dit Pessiga”, “Joan Pujals 
dit Arquet”, “Ramon Gomà dit Cedilla”, 

“Josep M. Aragonès dit Canala”, “Jo-
an Roca dit Baster”, “Antoni Jordi dit 
el Ric”, “Josep M. Martí dit Faló” (Jo-
vé escriu “Feló”, reducció de Rafeló), 

“Quimet Martí dit Panadero”, “Josep 
M. Martí de cal Sil”, i d’altres. 

Al final del llibre un annex recull el 
lèxic específic de les mines d’aigua i 
del seu ús: “aforar una mina”, “aigua 
de tesa” o “teula”, com a mesura d’ai-
gua. jaume nabona

Joan Cornudella Olivart, Juneda i 
els seus noms de lloc. Juneda: Fonoll, 
2012, 129 p.

Aquest llibre de Joan Cornudella és 
una obra que podríem considerar 
quasi definitiva sobre la toponímia 
d’un dels municipis grans, pel que 
fa a població i a superfície, de la co-
marca administrativa de les Garri-
gues, encara que situat en l’anome-

xa comarca (Fulleda, Puiggròs, la Po-
bla de Cérvoles…) i en zones més allu-
nyades.

La part més important del llibres 
està dedicada a les partides i subpar-
tides actuals del terme. La informa-
ció referent a aquestes s’estructura 
en diferents apartats: variants, do-
cumentació antiga, etimologia i cos-
tumari. Pel que fa a les etimologies, 
s’hi recullen les diferents propostes 
formulades fins ara. Així, en el cas del 
Bas, s’ha esmentat els possibles orí-
gens en el llatí bassus ‘baix’, en un 
personatge anomenat Hug de Bas 
o en el fet que el terreny recorda la 
forma d’un vas. Pel que respecta a la 
Manreana s’enumeren les hipòtesis 
que la farien venir d’un nom personal 
llatí (manlius o bé manerius) o d’una 
antiga “torre manresana” que, tan-
mateix, no ha estat localitzada. Al-
tres cops, com en el cas de la riera de 
la Femosa, l’opció etimològica preferi-
da (<formosa) davant d’altres (<fem 
+ -osa) podrà semblar a algú que pot-
ser no és la més encertada. Sorprèn 
a vegades la gran quantitat de vari-
ants del mateix noms de lloc: Vinfer-
ri, Vimferri, Bimferri, Minferri, Vinfer-
re…, que podria procedir en darrera 
instància d’un nom personal Ferrus o 
Ferri, d’ascendència mossàrab.

En les mostres de costumari es re-
cullen algunes dites populars, una de 
les quals relliga un parell dels topò-
nims suara comentats:

Si a Juneda a segar vas,
no et fiïs de la Manreana
ni tampoc del fondo del Bas.

També hi ha un espai de l’obra per 
a les partides i subpartides limítrofes 
del terme junedenc, on trobem una 
Coma Paragona (Torregrossa) que, tot 
i que no se’n fa constar l’etimologia, 
deu remetre a “coma pregona, pro-
funda”. I també dins del municipi de 



NOMS 3 | 2015 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 14

Ressenyes

Torregrossa s’hi localitza Margalef, de 
l’àrab i amb el significat de “prat d’en 
Khalàf”, i Pradell, que també té una 
forma evolucionada Paradell.

En un esglaó més avall, anomenat 
aquí “toponímia menor”, es fa una 
llista exhaustiva de molts paratges 
diversos i elements del territori de 
rang inferior a la partida i subpartida: 
aigüeres, basses, bòbiles, cadolles, fà-
briques, fonts, hostals, hotels i cases 
rurals, masos, molins, ponts, racona-
des, tallers i empreses, tossals, valls…

Finalment, l’obra es tanca amb la 
toponímia urbana, dividida entre les 
vies urbanes (Calvari, Carnisseria, Fon-
do, Font del Gat, Pinell, Teuleria…), i els 
llocs menors. Entre aquests darrers 
esmentarem les Vinasses, en què sem-
bla que hi ha hagut un desplaçament 
de significat des de “residus del vi” 
cap a “residus de l’elaboració de l’oli, 
morques”, que també es troba en el 
lèxic d’altres pobles de la comarca.

L’onomàstica és, bàsicament, la su-
ma de la toponímia i l’antroponímia. 
I vist l’exceŀent resultat de l’estudi 
dels noms de lloc del terme de Ju-
neda, només ens queda encoratjar 
l’amic Joan Cornudella perquè en un 
proper volum recopili i analitzi minu-
ciosament els noms personals, cog-
noms, renoms i noms de casa june-
dencs, molts dels quals ja es troben, 
d’una manera o altra, formant part 
dels topònims arreplegats (Tastana, 
Nofre, Xollat, Mestret, Rispa, Sancris-
tets, Sapirià…). santi arbós

Albert Manent Segimon i Josep M. 
Llauradó Llauradó, Onomàstica 
de Maspujols. Recull de noms de lloc 
i de persona. Reus: Pragma Edicions, 
2015, 132 p.

Els estudis de noms de lloc tenen dos 
mestres indiscutibles al Camp de Tar-
ragona: Ramon Amigó i Albert Ma-

nent. És prou sabut el compromís 
que ambdós van prendre, cap als 
anys cinquanta del segle passat, per 
inventariar tot el territori, de mar a 
muntanya, o el que és el mateix, una 
franja que va de Vila-seca a Prades. 
Amigó va començar a publicar inven-
taris onomàstics l’any 1957, amb el 
de Reus, i Manent, el 1962, amb el 
de l’Aleixar. D’aleshores ençà, dels 29 
pobles —inclosa la Mussara— que 
componen la comarca, a hores d’ara 
se n’ha estudiat el 89,65% del terri-
tori —26 pobles, en total. Els tres nu-
clis restants —Botarell, Montbrió i la 
Selva del Camp—, que representen el 
10,34% territorial, es troben en fase 
més o menys avançada d’estudi. D’ací 
a poc, doncs, podrem celebrar l’asso-
liment del projecte, amb el 100% del 
territori inventariat. 

Amigó i Manent han estat, doncs, 
els pioners en aquest tipus d’inves-
tigació, i, alhora, els mestres d’una 
escola d’onomasiòlegs única a Cata-
lunya i que ha convertit aquesta zo-
na en una de les més ben estudiades 
de tot el país; una escola formada per 
una dotzena de bons investigadors 
que han coŀaborat amb el propòsit o 
pacte Amigó–Manent, i que l’han so-
brepassat, fins i tot, ja que avui els es-
tudis abracen bona part del Priorat i 
de diversos pobles de l’Alt Camp i  de 
les Terres de l’Ebre. 

La primera versió d’aquest estudi 
és de l’any 1966, publicada dins un 
volum d’homenatge a Sánchez Re-
al, en el Boletín Arqueológico de Tar-
ragona. En aquell primer text de 
Manent hi trobem 335 noms susten-
tats per dues fonts, les documentals  
 —cadastres i manuals notarials— i 
les orals —entrevistes a dues per-
sones del poble, el Carles Llauradó, 

“Carletes”, i el Tomàs Pàmies, “Tomàs 
Caterina”, tos dos nascuts a finals del 
segle xix. En aquesta nova edició, fe-
ta en coŀaboració amb Josep M. Llau-

radó, s’hi apleguen 722 entrades i les 
fonts informatives es multipliquen 
tant pel que fa als arxius —26 de 
consultats—, com als materials do-
cumentals llegits —13 patracols de 
l’època moderna i contemporània— 
i bibliogràfics —16 llibres especialit-
zats en la matèria. Tot plegat conver-
teix aquest volum en una sòlida peça 
d’informació i coneixement. 

Si prenem com a primer exemple 
d’anàlisi el topònim Forn, veurem que 
el nom fa referència a una petita bò-
bila existent a la partida de Rocabru-
na. Aleshores, però, el nom ens recor-
da una indústria de terrissaires del 
terme documentada des de 1714 i en-
llaça amb els forns teulers que fa prop 
de dos mil anys havien produït teu-
les i gerres, de les quals encara avui 
l’arqueologia troba restes en aboca-
dors del territori. Així doncs, l’ofici i 
aquests tallers tenen el valor de do-
cumentar-nos una fàbrica productora 
de recipients i teules a l’època roma-
na. Per a la comarca això pot ser un 
referent d’interès local; ara bé, no és 
del tot història. La veritable història 
hi entra en joc quan prenem aquest 
lloc i el posem en el mapa i alesho-
res, amb tots els noms representats, 
ens adonem que aquesta indústria, 
amb el mateix nom, també la trobem 
a Riudoms, a Cambrils, a Reus i a la 
Riera de Gaià, per citar unes poques 
viles. Això vol dir que en una èpo-
ca determinada a la comarca existia 
una producció d’envasos i material 
de construcció, i que aquesta no es 
pot desvincular de l’agricultura, del 
comerç, de la demografia i dels cur-
sos d’aigua. I ho aclareixo, tot seguit. 

El forn teuler de Maspujols, com 
tots els altres que he esmentat, es 
troba situat vora un curs d’aigua i en 
terres de similar qualitat compositiva, 
ja que és d’allí d’on s’extreuen les ar-
giles per fabricar els productes. I tots 
es troben igualment relacionats amb 
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els boscos, perquè són aquests els 
que proporcionen el combustible per 
fer anar els forns; els forns tenen a 
veure amb l’agricultura oleícola i viní-
cola, destinada a l’exportació a través 
del comerç europeu que Roma orga-
nitza des de Tàrraco, i, finalment, el 
forn té a veure també amb la demo-
grafia i la construcció d’habitatges.  

És exactament el mateix que po-
dem dir respecte a les Forques —el 
torrent de les Forques—, indret on, a 
l’època medieval i moderna, el senyor 
del lloc administrava justícia. Aquest 
topònim es troba en molts altres in-
drets del territori i, com a Reus o Riu-
doms, també aquí els patíbuls solien 
ser instaŀats vora els camins i límits 
termenals, per visibilitat i escarni pú-
blic. Tot això ho sabem una vegada 
que hem localitzat els topònims i ve-
iem les coincidències que s’hi donen.

També convé cridar l’atenció res-
pecte a l’hagiotopònim Abadia, com 
es denomina a l’arxidiòcesi de Tarra-
gona la casa del rector de la parrò-
quia, però que no és un nom comú 
a Catalunya, on aquest habitatge és 
conegut com rectoria. A vegades con-
vé recordar aquestes singularitats per 
evitar generalitzacions. I el mateix es 
podria dir sobre el nom corraló, poc 
freqüent a Catalunya i que designa 
un vial petit, sovint sense sortida, de-
rivat de corral, segons Joan Coromi-
nes. En alguns pobles, confirmant 
l’opinió del nostre filòleg, persones 
d’edat ens han recordat que aquests 
vials solien estar ocupats per andrò-
mines dels veïns, munts de llenya i 
fins i tot bestiar fermat en anelles a 
les parets, cosa que els feia semblar 

“un corral”, i per això el nom de corraló.   
Res no es produeix perquè sí, tot es 

troba en relació i estudis d’onomàsti-
ca com aquest ens ho confirmen, ens 
ajuden a fixar sobre els mapes del pa-
ís la realitat viva, palpitant, de la his-
tòria, l’econòmica, la cultura o la lin-

güística. Posaré altres exemples de 
tot això que dic, extrets d’aquest ma-
teix llibre.

El cognom Anglès apareix citat a 
Catalunya almenys des del segle ix i 
a l’arquebisbat de Tarragona des de 
1229, no necessàriament com a gen-
tilici d’Anglaterra, sinó, possiblement, 
segons Joan Coromines, vinculat a es-
glésia, “a les esglésies, la de la Celle-
ra d’Anglès i la d’Anglès propi”. Doncs 
bé, amb la realitat que es dóna a Mas-
pujols i l’Aleixar, o a altres indrets de 
la comarca on apareix el prenom In-
glés o Anglès, l’opinió de Coromines 
sembla reblar-se.

Pel que fa a l’economia, i tenint en 
compte la importància de la vinya en 
el segle xviii, cal aturar-se en deter-
minats topònims, com el de les olles 

—les del Barenys, del Rabascall o de la 
Torre—, que no són altra cosa que pe-
tites destiŀeries que van contribuir a 
crear una riquesa extraordinària ar-
reu del país. Només cal que tornem 
a prendre Maspujols com a exemple: 
la fàbrica de l’església de Santa Maria 
va ser alçada entre el 1695 i el 1703 i, 
més tard, es proveí d’una rica orna-
mentació, mobiliari i joieria artística. 
Tot això, evidentment, és fruit, con-
seqüència, d’una puixant economia 
vinícola del poble i la comarca en els 
segles xvii i xviii. 

També cal destacar el camí dels Pes-
caters —no dels Peixaters—, que ar-
rencant del port de Cambrils arriba-
va fins a la Mussara, riera de Mas-
pujols amunt. La part d’aquest camí 
a Riudoms ja es troba documentada 
des de 1726, i era la via regular utilit-
zada pels venedors, a peu i amb els 
cistells i paneres al cap o en carros 
o mules, per dur el peix fresc als po-
bles. Hi portaven el peix, però tam-
bé les notícies informatives, i feien 
l’intercanvi comercial, ja que dels po-
bles que visitaven se n’enduien allò 
que ells no tenien o produïen, en un 

bescanvi de mercaderies que suplia 
l’ús del diner —pràctica vinculada a 
la collonga i a treballar a tornajornals. 

La política, sense excepció, també 
té un reflex en l’onomàstica. Si ara 
prenc l’exemple de la retolació dels 
noms dels carrers del poble, això que 
dic podrà quedar del tot aclarit. Els 
noms tradicionals dels carrers del po-
ble són, com a gairebé tot arreu, els 
de de Dalt, de Baix, de l’Era, de l’Església, 
Major…, però amb la Segona Repúbli-
ca pateixen un canvi i apareixen els 
carrers de Felip Díaz Sandino, Fermín 
Galán, Ferrer Guàrdia, que aleshores 
eren noms de referència política; ar-
riba la Dictadura i es produeix un al-
tre canvi, ara amb la retolació oficial 
de la Paz de Franco, Calvo Sotelo, García 
Morato, General Sanjurjo… Finalment, 
recuperada la democràcia, bategem 
els vials amb els noms de Josep Tarra-
dellas, dels Gegants… Aquesta evolució 
dels noms ens ajuda a entendre els 
mecanismes de publicitat dels siste-
mes polítics i alhora el grau d’accep-
tació o assimilació dels governs locals. 

Les influències i relacions dels po-
bles amb la capital, Reus, en aquest 
cas, podem seguir-les igualment a 
través dels noms de lloc. A Maspu-
jols es parla de l’Euterpe, l’espai on 
tenia lloc el tradicional joc de pilota, 
a més de celebrar festes i balls popu-
lars. Doncs bé, aquest nom es troba 
en diversos pobles del territori —a 
Reus, des de l’any 1876; després, a 
les Borges del Camp, Alforja, la Fi-
guera del Priorat—, relacionat sem-
pre amb l’art de la música i amb una 
època, el modernisme, en el segle xix 
i inicis del xx. 

Finalment, també voldria destacar 
un fet que no és casual i que, igual 
que en parlar de la connexió de la 
capital amb els pobles, en el cas del 
nom i la funció de les sales Euterpe, 
hi ha una vinculació clara amb les 
qües tions d’higiene i salubritat pú-
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blica. Posem el cas del Fossar de Mas-
pujols. D’acord amb la legislació de fi-
nals del segle xviii i la primera mei-
tat del xix, els successius governs le-
gislen sobre la retirada dels fossars 
existents dins el nucli urbà —que so-
lien trobar-se annexats a les esglési-
es parroquials— i traslladar-los fora 
muralles, en llocs del terme alts i ven-
tilats i amb possibilitats d’ampliació. 
És una qüestió higiènica. A Maspujols 
aquest trasllat es fa l’any 1854 i, en el 
seu lloc, s’hi alçarà més tard un ca-
sal. Això és exactament el mateix que 
passa en altres pobles, com Riudoms, 
per posar-ne un exemple proper, i té 
la seva raó de ser en l’aprofitament 
d’aquests solars parroquials buits i 
en el foment de la cultura que les di-
òcesis catalanes promouen a través 
del Foment de Pietat Catalana, una 
institució creada l’any 1916 en reac-
ció a l’obrerisme laic i a la necessitat 
missional de l’Església per combatre’l.

Com he dit anteriorment, res pas-
sa que no tingui una relació o vincu-
lació del món local amb l’àmbit nacio-
nal, i d’això en dóna prova, una vega-
da més, l’onomàstica. L’onomàstica 
de Maspujols, en aquest cas. eugeni  
perea

Carlos Ángel Rizos Jiménez, Noms 
de lloc i de casa d’Alcoletge. Alcoletge: 
Ajuntament d’Alcoletge, 2015, 210 p. 

Carlos Á. Rizos és l’autor de Noms de 
lloc i de casa d’Alcoletge, és a dir, el re-
cull dels noms de lloc i de persona 

d’Alcoletge, un municipi de la comar-
ca lleidatana del Segrià a pocs qui-
lòmetres de la ciutat de Lleida. Ri-
zos és un autor conegut en el món 
de l’onomàstica catalana–arago-
nesa, ja que formà part del projec-
te “Toponimia de Ribagorza”, dirigit 
pel seu mestre, Xavier Terrado. Com 
a membre d’aquest projecte recollí i 
publicà, entre d’altres, l’onomàstica 
del Municipio de la Puebla de Castro 
(2001), la del Municipio de Secastilla 
(2002) i la de Graus en tres extensos 
volums publicats els anys 2004, 2006 
i 2008. Per tant, estem parlant d’un 
autor amb un gran coneixement de 
la metodologia en matèria de reco-
llida onomàstica.

L’obra que ressenyem està estruc-
turada en quatre capítols: el primer 
és una introducció al recull onomàs-
tic; al segon hi apareixen els noms 
de lloc d’Alcoletge; al tercer ho fan 
els noms de les cases d’Alcoletge, i 
el quart és un extens apèndix biblio-
gràfic de les obres citades en el cos 
del treball.

En el primer capítol (p. 11–20) que-
da situat el municipi d’Alcoletge dins 
de la província de Lleida i en rela-
ció amb els termes municipals ve-
ïns: Lleida (a l’oest i al sud), Bell-lloc 
d’Urgell (a l’est), Corbins (al nord-est, 
separat pel riu Segre) i Vilanova de la 
Barca (al nord-est). Té una superfí-
cie de 16,44 km2 i es troba a una alti-
tud mitjana de 213 metres respecte 
al nivell del mar. Actualment té cen-
sats 3.322 habitants. També se’ns de-
talla la relació de fonts documentals 
emprades per dur a terme el recull 
onomàstic. És ben sabut que la to-
ponímia històrica aporta dades d’in-
terès per conèixer quin era el paisat-
ge toponímic d’un lloc determinat i 
com aquests noms han perdurat o no 
fins avui. Així, Rizos ens diu que no ha 
trobat gaire documentació històrica 
d’Alcoletge perquè la documentació 

antiga que existia probablement es 
va perdre durant la Guerra Civil es-
panyola. No obstant això, sí que ha 
pogut consultar documentació me-
dieval conservada a l’Arxiu Capitular 
de Lleida (32 pergamins) i llibres de 
visites pastorals de 1361, 1445, 1551 
i posteriors, fins al segle xx. A l’Ar-
xiu Municipal de la Paeria de Lleida 
hi ha trobat un parell de pergamins 
de 1385 i 1501 en què apareix el nom 
d’Alcoletge, i a l’Arxiu Històric Provin-
cial de Lleida, un document del se-
gle xviii que parla d’un veí d’Alcolet-
ge que vivia a la Torre d’Espígol. Final-
ment, també ha utilitzat documen-
tació cadastral conservada a l’Arxiu 
de l’Ajuntament d’Alcoletge, en con-
cret el Cadastre de rústica (1964), el 
Cadastre d’urbana (1964) i el Catastro 
topográfico (1954), a més d’altra do-
cumentació menor de tipus munici-
pal de començaments del segle xx. 
Aquesta és la base documental que 
ha emprat Rizos per al seu recull i que 
fa que parlem d’una recerca ben feta, 
amb bons fonaments i amb un bon 
coneixement de la toponímia històri-
ca del municipi objecte d’estudi.

Al segon capítol, de 78 pàgines, hi  
apareixen tots els noms de lloc del 
municipi que Rizos ha recollit. En to-
tal, es traca d’uns 220 noms que apa-
reixen presentats alfabèticament. Ca-
da nom és comentat seguint una es-
tructura semblant: situació del lloc en 
relació amb el conjunt del terme mu-
nicipal, amb aportació, de vegades, 
de les coordenades UTM (Universal 
Transverse Mercator); aportació de 
dades històriques, si escau; descrip-
ció d’algun aspecte interessant; men-
cions documentals, i, finalment, l’eti-
mologia, intentant combinar l’etiolo-
gia (la causa que n’ha originat el nom) 
i l’etimologia (l’origen de la paraula 
que designa el nom). Tota aquesta 
informació apareix contrastada amb 
obres de referència, com l’insigne 
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Onomasticon Cataloniae (1989–1997), 
de J. Coromines, i diversos mapes to-
pogràfics nacionals i autonòmics. Així 
trobem noms de carrers, de torres, de 
camins, de partides i de masos. D’en-
tre aquests noms volem destacar el 
d’Aspollebins, que Rizos interpreta 
com a espolla + eguins ‘espolla cavalls’, 
o el de la Dula, derivat de duler ‘ramat 
que es fa reunint els caps de bestiar 
de diferents cases i que un sol pas-
tor, pagat per tothom, treu a pasturar’. 
Gairebé la totalitat dels noms aple-
gats són d’origen romànic, si bé Ga-
verneres ‘gavarrera’ (p. 55) és d’origen 
iberobasc-aquità; Granyena (p. 56–57) 
i el mateix nom d’Alcoletge (p. 22, 23 
i 24) són aràbics, i Puigdellívol (p. 78–
79), amb un component germànic Llí-
vol, fa referència a un nom de persona.

El tercer capítoI és dedicat als 
noms de les cases d’Alcoletge (p. 99–
205). Hi apareixen per ordre alfabè-
tic i situades, cadascuna, al nom del 
carrer on s’ubiquen. Són fonamental-
ment les que corresponen al segle xx, 
si bé s’ha contrastat aquell recull ac-
tual amb la llista dels caps de família 
d’Alcoletge que apareixen en els Fo-
gatges de 1497 i 1553. Aquests noms 
de cases reben, per norma general, 
la seva denominació d’antropònims, 
topònims, característiques de tot ti-
pus dels seus posseïdors, i d’algunes 
no se’n coneix prou bé l’origen o mo-
tiu onomàstic.

Finalment, l’obra de Rizos acaba 
amb la bibliografia (p. 207–210), un 
bon compendi d’obres de referència 
per a l’estudi de l’onomàstica catala-

na, en general, i la romànica, en par-
ticular. Rizos ha sabut emprar una bi-
bliografia en què trobarem títols clàs-
sics, al costat d’altres de més mo-
derns, per a l’estudi de la toponímia 
lleidatana, com l’obra d’A. Turull La to-
ponímia de les comarques de Ponent: un 
assaig d’interpretació tipològica, editat 
a Barcelona per l’IEC el 2007.

L’obra ressenyada, de gran interès, 
és un estudi completíssim de l’ono-
màstica d’un municipi lleidatà. El ri-
gor en la recollida i el coneixement 
profund en la interpretació dels noms 
la fa del tot modèlica per a tot aquell 
qui s’endinsi en la necessària tasca 
de la recollida de l’onomàstica d’un 
terme municipal qualsevol. moisés 
selfa

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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Toponímia catalana  
esotèrica i divina
Cinquena relació provisional
Vicenç Carbonell i Virella
vcarbonellvirella@yahoo.es / toponimiapenedes@gmail.com
Avda. Jaume Balmes, 32, 3r 2a. 08800 Vilanova i la Geltrú

extrets del TOPOVAL. Són les entrades del número 1.895 
al 2.081. Des d’aquí, demanem poder disposar d’aques-
tes dades. Mercès per endavant. 

Com en les oportunitats precedents, després del nú-
mero de referència, la relació ve presentada per ordre 
alfabètic comarcal. Altres qüestions, com, per exemple, 
on s’ha dut a terme la deguda recerca d’informació o do-
cumentació, seran facilitades a tot interessat que ho de-
mani. A més, estem oberts a qualsevol esmena o afegit, 
car sempre seran benvinguts.

També podem oferir la llista actualitzada per comar-
ques, incloses la informació i les notes. Amb aquesta fina-
litat ja s’han publicat les Garrigues, els Pallars i Mallorca. 

Segueix la recollida.

La primera llista de topònims esotèrics i complementa-
ris fou publicada en el Butlletí Interior de la Societat d’Ono-
màstica (BISO) 97, el juny de l’any 2004. Aleshores foren 
890 noms dels països de parla catalana. En la segona llis-
ta, apareguda en el BISO 103, del desembre de 2006, arri-
bàrem a 1.181 noms. En la tercera, impresa en el BISO 110, 
de data del setembre de 2008, ja teníem 1.286 entrades. 
La quarta fou editada en el BISO 123, datat de gener–abril 
de 2012. Llavors vam arribar a 1.796 noms de lloc d’aques-
ta temàtica. En aquesta nova ocasió, oferim una cinque-
na relació que ens portarà a la xifra de 2.227 topònims, 
ço que vol dir que comptem amb una bona colla de coŀa-
boradors. Però també tenim una greu mancança: infor-
mació de la situació geogràfica, dins d’un municipi, d’un 
gran nombre de topònims del País Valencià, molts d’ells 

Núm Comarca Municipi Topònim Accident genèric
1978 Alacantí, l’ Alacant DIABLES CASA DELS
1980 Alacantí, l’ Alacant DIVINA PASTORA LA
2065 Alacantí, l’ Sant Joan d’Alacant SANTA COVA
2002 Alacantí, l’ Xixona INFERN CAMÍ DEL BARRANC DE L’
2028 Alacantí, l’ Xixona PURGATORI BARRANC DEL
1920 Alcalatén, l’ Alcora, l’ ÀNGELS URBANITZACIÓ ELS
2063 Alcalatén, l’ Alcora, l’ SANTA PARTIDA DE
1897 Alcalatén, l’ Llucena ÀNGEL CASA D’
2057 Alcalatén, l’ Useres, les SANT MAS DEL
1973 Alcalatén, l’ Vistabella del Maestrat CALVARI TOSSAL DEL
1932 Alcoià, l’ Alcoi ÀNIMES COSTERA DE LES

mailto:vcarbonellvirella%40yahoo.es?subject=
mailto:toponimiapenedes%40gmail.com?subject=
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Font de les Bruixes d’Oló  
(Foto de Gener Aymamí)

Núm Comarca Municipi Topònim Accident genèric
2025 Alcoià, l’ Alcoi PARE SANT MAS DEL
1965 Alcoià, l’ Benifallim CALVARI CORRAL DEL
1896 Alcoià, l’ Castalla ÀNGEL CASETA DE L’
1910 Alcoià, l’ Ibi ÀNGELA CASA DE LA SENYORA
1933 Alcoià, l’ Ibi ÀNIMES FOIETA DE LES
1982 Alcoià, l’ Tibi ENCANT COVA DE LA SENYORA
2064 Alcoià, l’ Tibi SANTA CASA
2205 Alt Camp, l’ Cabra del Camp BRUIXES SALETA DE LES
1810 Alt Empordà, l’ Agullana SANT CAN
1827 Alt Empordà, l’ Albanyà BRUIXES PLAÇA DE LES
2172 Alt Empordà, l’ Cadaqués DÉU COSTA DE MAI NO HI HA
2216 Alt Empordà, l’ Darnius ENCANTADES CAU DE LES
1824 Alt Empordà, l’ Figueres BRUIXES CORRIOL DE LES
2102 Alt Empordà, l’ Figueres BRUIXES CAMÍ DE LES
2150 Alt Empordà, l’ Pau BRUIXES GORJA DE LES
2200 Alt Empordà, l’ Roses LLUMENERA LA
2199 Alt Empordà, l’ Roses MISTERI ROCA DEL
1906 Alt Maestrat, l’ Atzeneta del Maestrat ÀNGEL MAS D’
1926 Alt Maestrat, l’ Benassal ÀNIMA MAS DE L’
1977 Alt Maestrat, l’ Catí DÉUS ROCA DELS
1927 Alt Maestrat, l’ Culla ANIMERO L’
2018 Alt Maestrat, l’ Culla MISSA D’ALBA BARRANC DE LA
2032 Alt Maestrat, l’ Culla SANT CRIST CASETA DEL
2047 Alt Maestrat, l’ Tírig SANTO MAS DEL
1964 Alt Maestrat, l’ Vilar de Canes CALVARI COLLET DEL
2084 Alt Urgell, l’ Ribera d’Urgellet SANTS CORTAL DEL
1940 Alt Vinalopó, l’ Biar BANYERUT BARRANC DEL
1993 Alt Vinalopó, l’ Canyada, la INFERN BARRANC DE L’
1817 Alta Cerdanya, l’ Oceja SANTA FONT
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1886 Alta Ribagorça, l’ Vall de Boí, la BISBE MÀ DEL
2193 Alta Ribagorça, l’ Vall de Boí, la DIABLE PETJADA DEL
2087 Alta Ribagorça, l’ Vilaller SANTET ROCA DEL
1867 Andorra Canillo ALMA BORDA DE L’
2195 Andorra Maçana, la DIABLE CADIRA DEL
2144 Anoia, l’ Llacuna, la PARADÍS BOSC DEL
2173 Anoia, l’ Prats de Rei, els SANTS FORNOT DE CAL
2132 Bages, el Balsareny ÀNIMES TORRENT DE LES
2138 Bages, el Balsareny ANIMETA L’
2135 Bages, el Balsareny BISBE GROS CAL
2136 Bages, el Balsareny BISBESSÓ CAL
2133 Bages, el Balsareny BRUIXA TORRENT DE LA
1861 Bages, el Balsareny BRUIXOT EL
1864 Bages, el Balsareny BRUJA LA
2140 Bages, el Balsareny DEMONIO DE TÍO / DEMONIO EL
2137 Bages, el Balsareny DÉU CA LA MARE DE
1863 Bages, el Balsareny DIABLILLO EL
1862 Bages, el Balsareny DIABLO EL
2139 Bages, el Balsareny PARE SANT
2134 Bages, el Balsareny PARENOSTRES FONT DELS
2192 Bages, el Fonollosa DIABLE PETJADES DEL
1856 Bages, el Monistrol de Calders ENCANTADES CABRES
2182 Bages, el Navàs FE SANTA
2174 Bages, el Sant Feliu Sasserra ANIMETA FONT DE L’
2225 Bages, el Sant Mateu de Bages PARADÍS CÀMPING CAL
1860 Bages, el Santa Maria d’Oló BRUIXES FONT DE LES
1858 Bages, el Santa Maria d’Oló PARENOSTRE CAL
1859 Bages, el Santa Maria d’Oló SANT CAL
2226 Bages, el Súria CALVARI CAMÍ DEL
1836 Baix Camp, el Selva del Camp, la CALVARI EL
2184 Baix Ebre, l’ Aldea, l’ BISBE CASA DEL
1841 Baix Ebre, l’ Ametlla de Mar, l’ NOSTRE-SENYOR CAN
2170 Baix Ebre, l’ Benifallet LLUMINOSA ROCA
2223 Baix Empordà, el Albons SANT CRIST MAS DEL
1803 Baix Empordà, el Bisbal d’Empordà, la GOGES COVA O CAU DE LES
1804 Baix Empordà, el Bisbal d’Empordà, la INFERN CLOT DE L’
1807 Baix Empordà, el Calonge BRUIXES PUIG DE LES
1838 Baix Empordà, el Castell - Platja d’Aro GOGES PEDRA DE LES
2190 Baix Empordà, el Cruïlles, Monells i Sant 

Sadurní de l’Heura
JESUCRIST PETJADES DE

1806 Baix Empordà, el Forallac BRUIXES PLA (SAPLÀ) DE LES
2175 Baix Empordà, el Jafre SANTA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

DE LA FONT
1805 Baix Empordà, el Palafrugell INFERN L’
1802 Baix Empordà, el Palau-sator BRUIXES PLA DE LES
1865 Baix Empordà, el Parlavà DIMONIS PONT DELS
1866 Baix Empordà, el Parlavà INFERN CAP DE L’
2207 Baix Llobregat, el Cornellà de Llobregat SANTA FONT
2201 Baix Llobregat, el Esplugues ENCANTATS COVA DE L’OR O DELS
1837 Baix Llobregat, el Olesa de Montserrat ENCANTATS FONT DELS
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1929 Baix Maestrat, el Alcalà de Xivert ÀNIMES BASSETA DE LES
1949 Baix Maestrat, el Benicarló BISBALA LA
1905 Baix Maestrat, el Cervera del Maestrat ÀNGEL L’
2053 Baix Maestrat, el Peníscola SANT CASETA DEL
1922 Baix Maestrat, el Salzadella, la ÀNGEL SERRA DE LA VALL D’
2054 Baix Maestrat, el Santa Magdalena de Polpís SANT LO
2020 Baix Maestrat, el Vinaròs PARADÍS HORT DEL
1935 Baix Vinalopó, el Crevillent ANIMETA CASA DEL TIO
1945 Baix Vinalopó, el Crevillent BANYETS ELS
1904 Baix Vinalopó, el Elx ÀNGEL DE LA GUARDA ERMITA DE L’
1937 Baix Vinalopó, el Elx ANIMETA SERRA DE L’
2035 Baix Vinalopó, el Santa Pola CRIST ESGOLADOR DE
2088 Barcelonès, el Barcelona ÀNIMES BOTIGA DE LES
2124 Barcelonès, el Barcelona BRUIXES SALT DE LES
2209 Barcelonès, el Barcelona BRUIXES PLAÇA DE LES
1822 Barcelonès, el Barcelona DÉU NOM DE
1825 Barcelonès, el Barcelona DIABLE FORAT DEL
2125 Barcelonès, el Barcelona DIABLE CASA DEL
2176 Barcelonès, el Barcelona SANT CRIST CARRER DEL
2189 Berguedà, el Bagà DÉU PEUS DE
2126 Berguedà, el Berga DÉU CAN
2145 Berguedà, el Berga DIABLE PONT DEL
2128 Berguedà, el Castellar del Riu ENCANTATS COVA DELS
2127 Berguedà, el Cercs DÉU CAN
1868 Berguedà, el Gisclareny PARADISO LLOC DIT
2089 Berguedà, el Gósol ENCANTATS FORAT DELS
2202 Berguedà, el Guardiola DEOGRÀCIES COLLET DE
2101 Berguedà, el Sant Jaume de Frontanyà BISBE FONT DEL
1966 Camp de Morvedre, el Estivella CALVARI DEL BOVALAR EL
1943 Camp de Morvedre, el Torres Torres BANYET BARRANC DE
2068 Camp de Morvedre, el Sagunt SANTA SENDA DE LA COVA
1950 Camp de Túria, el Casinos BISBE MAS DEL
2021 Camp de Túria, el Nàquera PARADÍS URBANITZACIÓ EL
2023 Camp de Túria, el Nàquera PARE SANT COLLADO DEL
1953 Camp de Túria, el Olocau BRUIXA SIMA DE LA
2029 Camp de Túria, el Olocau PURGATORI EL
1923 Camp de Túria, el Llíria ANGELET L’
1951 Camp de Túria, el Llíria BISBE CAMÍ DEL
2062 Camp de Túria, el Llíria SANTA PARTIDA DE
 1895 Camp de Túria, el Riba-roja de Túria ALMES MAS D’
1971 Camp de Túria, el Riba-roja de Túria CALVARI POU DEL
2067 Camp de Túria, el Riba-roja de Túria SANTA LA
1918 Camp de Túria, el Serra ÀNGELS PUJADA DELS
1942 Camp de Túria, el Serra BANYET BARRANC DE
1869 Cerdanya, la Lles PARADÍS SALT DEL
1944 Comtat, el Agres BANYETS ELS
1979 Comtat, el Balones DIMONI PENYA DEL
2014 Comtat, el Balones LLUM CASETA DE LA
1899 Comtat, el Benasau ÀNGEL CASETA D’
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1917 Comtat, el Benimassot ÀNGELS MALLADETA DELS
1952 Comtat, el Gorga BISBE HORTETA DEL
1893 Comtat, el Muro d’Alcoi PARADÍS EL
2058 Comtat, el Orxa, l’ SANT RACÓ DEL
1916 Comtat, el Tollos ÀNGELS MALLADETA DELS
1821 Conca de Barberà, la Forès DÉU CAL FILL DE
2183 Conca de Barberà, la Vallclara DIABLE TOLL DEL
2077 Costera, la Alcúdia de Crespins, l’ SANTS RIU DELS
2081 Costera, la Canals SANTS RIU DELS
1898 Costera, la Font de la Figuera, la ÀNGEL CASA DE L’
1985 Costera, la Llosa de Ranes, la FE VIVA CREU DE LA
1941 Costera, la Moixent BANYERUT CORRAL DEL
2033 Costera, la Moixent CRIST COLLADO DEL
1963 Costera, la Montesa CALVARI CAMÍ DEL
2004 Costera, la Vallada INFERN PLA DE L’
2059 Costera, la Vallada SANTA BARRANC DE LA COVETA
1924 Costera, la Xàtiva ANGELIU BARRANC DE L’
1958 Costera, la Xàtiva CALVARI ALT
2001 Costera, la Xàtiva INFERN BARRANC DE L’
2027 Costera, la Xàtiva PURGATORI BARRANC DEL
2069 Costera, la Xàtiva SANTA SÉQUIA O AIGUA
2074 Costera, la Xàtiva SANTÍSSIM CAMÍ DEL
2210 Garraf, el Sitges MISTERI COVA DEL
1887 Garraf, el Vilanova i la Geltrú BRUIXES LES
2100 Garraf, el Vilanova i la Geltrú PARADÍS EL
1834 Garrotxa, la Maià de Montcal BISBE PLA DEL
1828 Garrotxa, la Maià de Montcal BRUIXES CREU DE LES
2083 Garrotxa, la Maià de Montcal SANTS CAN
1826 Garrotxa, la Montagut i Oix BRUIXES CLOT DE LES
2109 Garrotxa, la Montagut i Oix BRUIXES RENTADOR DE LES
1814 Garrotxa, la Montagut i Oix SANT FONT DEL
2090 Garrotxa, la Olot SANTS CLOT DELS
1871 Garrotxa, la Sant Joan les Fonts INFERN CLOT DE L’
2091 Garrotxa, la Santa Pau SANTA CAN
2092 Garrotxa, la Vall de Bianya, la DIABLE PETJA DEL
2108 Garrotxa, la Vall d’en Bas, la DIABLE GORG DEL
2218 Gironès, el Girona BONDÉU CAN
2143 Gironès, el Girona BRUIXA DE LA CATEDRAL LA
2217 Gironès, el Quart PARE FONT DEL SANT
2219 Gironès, el Sant Julià de Ramis GOGES CAU DE LES
2030 Horta, l’ Aldaia CRIST BARRI DEL
2066 Horta, l’ Alfafar SANTA FONT
1934 Horta, l’ Catarroja ÀNIMES SENDA DE LES
1962 Horta, l’ Foios CALVARI CAMÍ DEL
1930 Horta, l’ Godella ÀNIMES CASETA DE LES
2037 Horta, l’ Montcada CRIST POU DEL
2046 Horta, l’ Montcada SANTÍSSIMA CREU MAS DE LA
1936 Horta, l’ Quart de Poblet ANIMETA MOLÍ D’
2031 Horta, l’ Quart de Poblet CRIST BARRI DEL
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1931 Horta, l’ Rocafort ÀNIMES CASETA DE LES
2036 Horta, l’ Silla CRIST FONT DEL
1909 Horta, l’ Torrent ÀNGEL URBANITZACIÓ SANT
2011 Horta, l’ València JESÚS ALQUERIA DE
2013 Horta, l’ Xirivella LLUM BARRI DE LA
2177 Mallorca Alcúdia SANT POU
2181 Mallorca Calvià DÉU COVA DE LA MARE DE
2180 Mallorca Campos SANTA DE SANT JOAN FONT
1987 Mallorca Llucmajor INFERN CLOT DE L’
2131 Mallorca Manacor BRUIXA FONT DE SA
2156 Mallorca Palma DIMONI POU DEL
2196 Mallorca Pollença ÀNIMES CA LES
2220 Mallorca Sineu DIMONI POTADA DEL
2222 Maresme, el Argentona ÀNIMA CA L’
1835 Maresme, el Cabrera de Mar BONES DONES COVA DE LES
1808 Maresme, el Cabrera de Mar ENCANTADES COVA DE LES
2152 Maresme, el Sant Iscle de Vallalta DONES D’AIGUA ROQUES DE LES
2038 Marina Alta, la Atzúbia, l’ CRIST DEL MIRACLE POU DEL
1914 Marina Alta, la Benissa ÀNGELA TOSSAL DE TONI
1891 Marina Alta, la Benissa PARADÍS EL
2048 Marina Alta, la Castell de Castells SANTO RACÓ DEL
1919 Marina Alta, la Dénia ÀNGELS URBANITZACIÓ ELS
1984 Marina Alta, la Dénia FE CASA DE SANTA
2171 Marina Alta, la Dénia LLUMINÀRIA TROS DE LA
2022 Marina Alta, la Orba PARADÍS D’ORBA URBANITZACIÓ LA PLANA O
2061 Marina Alta, la Teulada SANTA BARRANC DE LA FONT
1956 Marina Alta, la Tormos BRUIXES COVA DE LES
2052 Marina Alta, la Vall de Gallinera, la SANT BARRANC DEL
1972 Marina Alta, la Vall d’Ebo, la CALVARI POUET DEL
1961 Marina Alta, la Verger, el CALVARI CAMÍ DEL
1986 Marina Alta, la Verger, el FE SANTA
2071 Marina Alta, la Xàbia SANTES COVES
1974 Marina Alta, la Xaló CALVARI TOSSALET DEL
1892 Marina Baixa, la Altea PARADÍS URBANITZACIÓ EL
2079 Marina Baixa, la Benidorm SANTS RACÓ DELS
2039 Marina Baixa, la Finestrat CRIST TOSSAL DEL
2080 Marina Baixa, la Finestrat SANTS RACÓ DELS
1912 Marina Baixa, la Orxeta ÀNGELA FOIETA D’
1947 Marina Baixa, la Orxeta BANYETS FONT DELS
1954 Marina Baixa, la Orxeta BRUIXERA LA
1976 Marina Baixa, la Polop DÉU CASA DE
1913 Marina Baixa, la Sella ÀNGELA FOIETA D’
1946 Marina Baixa, la Vila Joiosa, la BANYETS ELS
1888 Menorca Ciutadella MISSA SANT JOAN DE
2179 Menorca Ciutadella SANTA FONT
2185 Montsià, el Amposta MISSETA MAS DE LA
1813 Montsià, el Santa Bàrbara SANT LO
1889 Noguera, la Avellanes i Santa Linya, les BISBE I L’AGULLA CAL
1839 Noguera, la Os de Balaguer LLUMENAR CAMÍ DE
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2197 Noguera, la Penelles BISBE TORRE DEL
2146 Noguera, la Sentiu de Sió, la DÉU TOSSAR DE
2094 Osona Centelles BRUIXES PONT DE LES
1855 Osona Collsuspina SANTS CAL
1845 Osona Masies de Voltregà, les CEL JOAN DEL
1844 Osona Masies de Voltregà, les DIABLES CAN
1846 Osona Masies de Voltregà, les MISSER CAL
2224 Osona Muntanyola SANTA TERRA
2095 Osona Roda de Ter DIABLE FONT DEL
2208 Osona Sant Boi de Lluçanès PURGATORI REC DEL
1842 Osona Sant Hipòlit de Voltregà BRUIXA DEL PLA LA
1843 Osona Sant Hipòlit de Voltregà DIABLES CAN
1847 Osona Santa Cecília de Voltregà INFERN DE GUSPINEDA L’
2221 Osona Tavèrnoles BRUIXES PEDRA DE LES
2096 Osona Vic BRUIXA TURÓ DE LA
1873 Osona Vic CEL EL
1872 Osona Vic INFERN L’
2211 Osona Vilanova de Sau PARE CAL SANT
1878 Pallars Jussà, el Conca de Dalt: Pont de 

Claverol i Pallars Jussà
BRUIXES FORATS ESTALONATS DE 

LES
2194 Pallars Jussà, el Conca de Dalt: Pont de 

Claverol i Pallars Jussà
ENCANTADES CABANETA DE LES

1809 Pallars Jussà, el Conca de Dalt: Pont de 
Claverol i Pallars Jussà

SANTA ROC DE

2187 Pallars Jussà, el Isona i Conca Dellà DIMONI POTADES DEL
1829 Pallars Jussà, el Sant Esteve de la Sarga BRUIXES ROCA DE LES
2149 Pallars Jussà, el Sarroca de Bellera ENCANTADA CASA
1818 Pallars Jussà, el Torre de Cabdella, la BOTEROT FONT DEL
2049 Pallars Jussà, el Torre de Cabdella, la JANES ROCA DES
2050 Pallars Jussà, el Torre de Cabdella, la JANES FORAT DES
1797 Pallars Sobirà, el Alins BONES DONES COVA O CASA DE LES
2164 Pallars Sobirà, el Alt Àneu DÉU CAMÍ DE LA MARE DE
2165 Pallars Sobirà, el Alt Àneu DÉU CLOT DE LA MARE DE
2212 Pallars Sobirà, el Alt Àneu DIABLE PENYA DEL
2161 Pallars Sobirà, el Alt Àneu ENCANTADES BASSA DE LES
2162 Pallars Sobirà, el Alt Àneu ENCANTADES FORAT DE LES
2169 Pallars Sobirà, el Espot SANTETA LA
2157 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la ÀNGEL CA L’
2158 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la ÀNGEL CASA L’
2159 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la CALVARI EL
2166 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la DÉU CAMÍ DE LA MARE DE
2160 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la DIMONI ESTANY DEL
2163 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la LLUMANERS SERRAT DE
2167 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la PARAÍS
2168 Pallars Sobirà, el Guingueta d’Àneu, la SANT CREU DEL
2110 Pallars Sobirà, el Lladorre DIABLE COLL DEL
1798 Pallars Sobirà, el Sort BRUIXES FORAT DE LES
1823 Pallars Sobirà, el Sort ENCANTADES FORAT DE LES
2151 Pallars Sobirà, el Vall de Cardós ENCANTADES DE LA ROCA 

DEL FERRAL
OLLES DE LES
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1833 Pla de l’Estany, el Cornellà del Terri BANYETA PLA DE LA
2188 Pla de l’Estany, el Porqueres BRUIXES PLAÇA DE LES
2093 Pla de l’Estany, el Sant Miquel de Campmajor SANTA FONT
1938 Plana Alta, la Almassora ANIMETES LES
1970 Plana Alta, la Almassora CALVARI PLA DEL
1975 Plana Alta, la Benicàssim CEL PLATJA DEL
2009 Plana Alta, la Benicàssim INFERN PLATJA DE L’
2008 Plana Alta, la Cabanes INFERN BOCA DE L’
2072 Plana Alta, la Cabanes SANTES SERRA DE LES
1921 Plana Alta, la Coves de Vinromà, les ÀNGEL VALL D’
2026 Plana Alta, la Coves de Vinromà, les PARE SANT MAS DEL
1911 Plana Alta, la Pobla Tornesa, la ÀNGELA RACÓ D’
2070 Plana Alta, la Pobla Tornesa, la SANTES CAMÍ DE LES
1968 Plana Alta, la Torreblanca CALVARI VELL EL
1915 Plana Alta, la Vilanova d’Alcolea ÀNGELES MAS DE LES
1902 Plana Baixa, la Artana ÀNGEL CLOTXÓ DE L’
2044 Plana Baixa, la Onda SANTÍSSIM SALVADOR POU DEL
1967 Plana Baixa, la Suera CALVARI VELL EL
2078 Plana Baixa, la Vall d’Uixó, la SANTS DE LA PEDRA ELS
1948 Plana Baixa, la Vila-real BISBAL MOLÍ
1880 Plana Baixa, la Vila-real BRUIXA PONT DE LA
1879 Plana Baixa, la Vila-real DIABLE SÉQUIES DEL
2215 Plana Baixa, la Vila-real DIMONI RESTAURANT CAL
2017 Plana Baixa, la Vila-real LLUM DE TOL LA
2045 Plana Baixa, la Vila-real SANTÍSSIM SALVADOR SÉNIA DEL
2042 Plana Baixa, la Xilxes CRISTO MOTOR DEL
2003 Ports, els Morella INFERN COLLET DE L’
1955 Ports, els Portell de Morella BRUIXES COVA DE LES
2112 Priorat, el Cabacés DÉU COVA DE L’HOM DE
2147 Priorat, el Cabacés DIABLÓ SERRA DEL
2111 Priorat, el Cabacés PARE SANT CRESTES DEL
1816 Priorat, el Poboleda SANTA MAS DE LA
1800 Priorat, el Vilella Alta, la BISBE COLLET DEL PLA DEL
1799 Priorat, el Vilella Alta, la DÉU MAS
1811 Ribagorça Alta, la Areny de Noguera SANT CLOT DEL
1820 Ribagorça Alta, la Bissaürri FADES CASA DE
1812 Ribagorça Alta, la Paüls, les SANTA PEDRA
2012 Ribera Alta, la Alzira JESÚS CASA DE
2043 Ribera Alta, la Alzira SANTÍSSIM HORT DEL
1928 Ribera Alta, la Antella ÀNIMES BARRANC DE LES
2019 Ribera Alta, la Benimodo PARADÍS CASA EL
1960 Ribera Alta, la Carcaixent CALVARI CAMÍ DEL
2016 Ribera Alta, la Carcaixent LLUM MOLÍ DE LA
1969 Ribera Alta, la Corbera CALVARI MOTOR DEL
1988 Ribera Alta, la Corbera INFERN BARRANC DE L’
2015 Ribera Alta, la Llombai LLUM CASETA DE LA
2073 Ribera Alta, la Manuel SANTÍSSIM CAMÍ DEL
1999 Ribera Alta, la Rafelguaraf INFERN BARRANC DE L’
1900 Ribera Alta, la Sant Joan de l’Ènova ÀNGEL CASETA D’
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2041 Ribera Alta, la Sumacàrcer CRISTO MOTOR DEL
1903 Ribera Baixa, la Almussafes ÀNGEL CORRAL D’
1885 Ribera Baixa, la Cullera ÀNGELS SÉQUIA DELS
1882 Ribera Baixa, la Cullera ÀNIMES PENYA DE LES
1883 Ribera Baixa, la Cullera ÀNIMES CARRER DE LES
1884 Ribera Baixa, la Cullera BRUIXES PONT DE LES
1990 Ribera Baixa, la Favara INFERN BARRANC DE L’
2076 Ribera Baixa, la Sueca SANTS MUNTANYETA DELS
1840 Ribera d’Ebre, la Ascó NOSTRE-SENYOR MAS DE JOSEP DE
2086 Ribera d’Ebre, la Palma d’Ebre, la SANTET MAS DEL
1894 Ribera d’Ebre, la Tivissa BISBE FONT DEL
2055 Ripollès, el Campdevànol DIMONI PONT DEL
1830 Ripollès, el Llanars ENCANTADES COVA DE LES
2097 Ripollès, el Llosses, les DIABLE PONT DEL
1831 Ripollès, el Queralbs ENCANTADES COVA DE LES
2203 Ripollès, el Ripoll ÀNGEL CLOT DE L’
2213 Ripollès, el Sant Joan de les Abadesses ÀNGEL CA L’
2130 Ripollès, el Sant Joan de les Abadesses BRUIXES GORGA DE LES
2186 Rosselló, el Trullars DÉU MAS
1908 Safor, la Ador ÀNGEL MOTOR D’
2075 Safor, la Almiserà SANTS BARRANQUET DE
1992 Safor, la Gandia INFERN BARRANC DE L’
1983 Safor, la Oliva FE SANTA
1997 Safor, la Oliva INFERN BARRANC DE L’
1907 Safor, la Potries ÀNGEL MOLÍ D’
2040 Safor, la Simat de la Valldigna CRISTO ESCALONS DE
1957 Safor, la Tavernes de la Valldigna CALVARI BARRANC DEL
2000 Safor, la Tavernes de la Valldigna INFERN BARRANC DE L’
2005 Safor, la Vilallonga INFERN ESTRET DE L’
1901 Safor, la Xeresa ÀNGEL CASETA D’
1857 Segarra, la Sant Guim de la Plana AVERN POU DE L’
1819 Segrià, el Alcarràs BOTERO MAS DEL
1832 Segrià, el Almatret ÀNIMES LES
1815 Segrià, el Maials SANTA PLANA
2227 Selva, la Arbúcies ÀNIMA SOT DE L’
2114 Selva, la Fogars de Tordera BRUIXES PLAÇA DE LES
2113 Selva, la Fogars de Tordera DIABLE SOT DEL
1848 Selva, la Osor ÀNIMES HORT DE LES
1801 Selva, la Osor DIABLE RIERA I GORGA DEL
1849 Selva, la Osor DIMONI CADIRA DEL
1851 Selva, la Osor LLUMENERES TURÓ DE
1852 Selva, la Osor PAPA CAN
1850 Selva, la Osor SANT CAL
2051 Selva, la Santa Coloma de Farners BRUIXES COLL DE LES
1870 Selva, la Susqueda INFERN CLOT DE L’
2148 Selva, la Tossa SANTS CAN
2104 Solsonès, el Navès ÀNIMA COVA DE L’
2129 Solsonès, el Navès BRUIXES PLAÇA DE LES
2103 Solsonès, el Navès DIABLE MAL PAS DEL
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2107 Solsonès, el Navès ENCANTATS COVA DELS
2123 Solsonès, el Odèn BRUIXES PLAÇA DE LES
2106 Solsonès, el Odèn ENCANTADA POU DE L’
2105 Solsonès, el Pinós DIABLE TOLL DEL
2122 Solsonès, el Riner MISSÉ CAL
2098 Solsonès, el Sant Llorenç de Morunys DÉU CAL
2206 Solsonès, el Sant Llorenç de Morunys SANT CAL
1874 Tarragonès, el Altafulla BRUIXES CAMÍ DE LES
2214 Terra Alta, la Arnes ÀNIMES FAIXA DE LES
2141 Urgell, l’ Tornabous CALVARI EL
2142 Urgell, l’ Tornabous SANT MAS
2191 Val d’Aran, la Bòrdes, es DÉU PETJADES DE LA MARE DE
2085 Val d’Aran, la Vielha e Mijaran SANTET ETH
1890 Vall d’Albaida, la Agullent PARADÍS EL
1959 Vall d’Albaida, la Aielo de Malferit CALVARI CAMÍ DEL
2006 Vall d’Albaida, la Albaida INFERN L’
2024 Vall d’Albaida, la Atzeneta d’Albaida PARE SANT EL
1925 Vall d’Albaida, la Bocairent ÀNIMA PLA DE L’
2034 Vall d’Albaida, la Bocairent SANT CRIST EL
2056 Vall d’Albaida, la Bocairent SANT MAS DEL
1991 Vall d’Albaida, la Fontanars dels Alforins INFERN BARRANC DE L’
1881 Vall d’Albaida, la Ontinyent ANIMETES EL DE LES
1939 Vall d’Albaida, la Ontinyent AVERN COVA DE L’
2060 Vall d’Albaida, la Ontinyent SANTA BARRANC DE LA FONT
2198 Vallès Occidental, el Montcada i Reixac DIABLE PEDRA DEL
2154 Vallès Occidental, el Polinyà BRUIXES ALZINA DE LES
1875 Vallès Oriental, el Canovelles BANYETA CAN
1876 Vallès Oriental, el Canovelles DIMONI EL
1877 Vallès Oriental, el Canovelles PURGATORI EL
2153 Vallès Oriental, el Figaró-Montmany GOGES FONT DE LES
2178 Vallès Oriental, el Fogars de Montclús ÀNGEL SERRAT DE L’
2204 Vallès Oriental, el Gualba DONES D’AIGUA BANY DE LES
2082 Vallès Oriental, el Lliçà de Vall SANTS CAN
1854 Vallès Oriental, el Llinars del Vallès PARE CAL SANT
1853 Vallès Oriental, el Llinars del Vallès SANT CAL
2115 Vallès Oriental, el Sant Celoni BISBE CAL
2117 Vallès Oriental, el Sant Celoni DÉU FILL DE
2120 Vallès Oriental, el Sant Celoni DÉU CAN NAN DE
2116 Vallès Oriental, el Sant Celoni DIMONI CAL
2118 Vallès Oriental, el Sant Celoni MISSA CARRER DE
2119 Vallès Oriental, el Sant Celoni MISSÉ CAN
2121 Vallès Oriental, el Sant Celoni PARE CAL SANT
2099 Vallès Oriental, el Sant Feliu de Codines DÉU CAN
2155 Vallès Oriental, el Santa Maria de Martorelles BRUIXES PAS DE LES
1989 Vinalopó Mitjà, el Fondó de les Neus, el INFERN BARRANC DE L’
1996 Vinalopó Mitjà, el Monòver INFERN BARRANC DE L’
1981 Vinalopó Mitjà, el Petrer ENCANT COVA DE L’
1998 Vinalopó Mitjà, el Petrer INFERN BARRANC DE L’
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Rectificació d’Albal
Manuel Coll Taberner

En l’article titulat “Les aubaderes morenques” vaig mos-
trar la meva disconformitat amb algunes interpretacions 
fetes per Joan Coromines d’alguns topònims derivats d’àl-
ber. Entre aquests topònims n’hi vaig incloure de valenci-
ans, com Albal i Albar. Aquest article es va publicar en el 
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 111 (des. 2008).

Posteriorment va ser publicat l’escrit titulat “El topò-
nim Albal”, de Jesús Hernández Sanchis, cronista oficial 
d’Albal, en el Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 
112–113 (març–juny 2009). En aquest butlletí es recull el 
XXXIV Coŀoqui de la Societat d’Onomàstica celebrat a 
València del 13 al 15 de desembre de 2007.

Jesús Hernández exposa clarament en el seu escrit els 
primers documents que registren el nom de la població 
d’Albal. Primerament ens fa anar al Llibre de Repartiment 
de València, que diu: “Egidius de Atrossillo alqueriam de 
Alboayal totam ab integro. Kalendas madi”. Després, ens 
mostra que Atrossillo, als sis anys de la donació, ven l’al-
queria d’Alboayal als canonges de la Catedral valentina, i 
en el document de venda hi consta: “alcheream nostram 
de Alboala que affrontat ex una parte cum alcherea de 
Catharroia fratri nostri P. de Atrossillo, es affrontat ex 
parte altera cum Beniperel”. També exposa que, abans 
d’acabar l’any 1244, el capítol de la seu atorga la Carta Po-
bla a 32 famílies en “alcheream nostram de Alboalla que 
affrontat ex una parte cum alcherea de Catarroja fratris 
nostri P. de Atrossillo”.

Així, doncs, Jesús Hernández destaca les tres formes 
inicials que presenta el topònim: Alboayal, en el Reparti-

ment el 1238; Alboala, en la venda als canonges, el 1244, 
i Alboalla, en la Carta Pobla, el 1244. I diu que és a partir 
de 1263 quan trobem la forma Albal. A continuació Her-
nández segueix les dades recollides en el Llibre del Repar-
timent sobre aquestes poblacions valencia nes per a dei-
xar ben explicat que no es pot confondre Albal amb Albo-
raia, com algun cop s’ha fet.

Més endavant, Jesús Hernández ens planteja unes re-
flexions sobre dos significats que s’han volgut donar al 
nom d’aquesta població situada entre l’Horta de València 
i l’Albufera. Un d’aquests significats és el de “secà”, que 
Joan Coromines dóna a l’Onomasticon Cataloniae en l’en-
trada Albal. Basant-se en que la paraula secà, es pot tra-
duir en àrab per al-bal. L’altre significat proposat és el de 

“bovalar, lloc de pastura de bous”, per l’aparent proximitat 
d’Alboayal amb derivats del romànic bovalare.

En l’escrit abans citat, “Les aubaderes morenques”, vaig 
mostrar el meu desacord amb el significat de “secà” per 
a Albal. Em pareixia que a un lloc de l’Horta de València, 
amb hortes i marjals, no li podia correspondre aquesta 
definició. Per aquest motiu vaig presentar la proposta al-
ternativa que hagués estat un lloc poblat per àlbers anti-
gament. Però, gràcies a l’exposició que ha fet Jesús Her-
nández dels més antics documents albalencs, veiem que 
basar el significat del nom d’aquesta població en la seva 
forma derivada Albal, que va aparèixer a partir de 1263, 
no és correcte. I, al meu entendre, tampoc no sembla es-
caure a l topònim Albal el significat de “bovalar”. Crec que 
tant el pretès significat de “secà” com el pretès significat 
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de “bovalar” no s’adiuen per a donar nom a una població 
de l’Horta de València. En tot cas penso que servirien per 
a donar nom a determinades partides agrícoles d’aquest 
terme albalenc o d’altres termes valencians.

En el cas concret de la Ribera d’Ebre és completament 
inapropiat confondre les partides de la vora del riu Ebre 
que s’anomenen Aubals o Albals amb l’expressió aràbiga 
al-bal o al-bar, que explica el concepte de terres de se-
cà. I també cal tenir molt en compte que una cosa és el 
concepte al-bal i una altra és la seva aplicació dintre del 
camp de la toponímia. Només cal fer una passejada per 
les terres ebrenques per a comprendre que les terres on 
hi ha aubals són terres de regadiu i que en les terres de 
secà aquests esponerosos arbres poca vida hi tenen. D’al-
tra banda, la toponímia aràbiga disposa de diverses pa-
raules per a referir-se a terres de secà, com al-mussara, 
al-fas o al-fori.

La confusió de Joan Coromines crec que s’ha d’atribuir 
a les presses per a confeccionar l’Onomasticon Cataloniae. 
Només això pot explicar que volgués utilitzar els albals 
i aubals riberencs per a explicar el topònim Albal de Va-
lència basant-se en el nom aràbic al-bal. La meva respos-
ta a aquesta confusió de Coromines fou feta des de l’ob-
servació del terreny i de la botànica de la Ribera d’Ebre i 
des de l’àmbit de la dialectologia catalana.

Anar més enllà d’aquesta crítica a la proposta de Coro-
mines correspondria més aviat a un arabista especialitzat 
en la toponímia valenciana que no a un aficionat en l’ono-
màstica catalana com jo mateix, però aprofitant aquesta 

rectificació voldria expressar la meva opinió sobre l’origi-
nalitat del nom d’Albal. Gràcies a les anotacions en el Lli-
bre del Repartiment ens ha quedat un record resplendent 
del seu obscur origen, que és la forma Alboayal. Repassant 
el repertori antroponímic aràbic de les terres valencianes 
he trobat un nom que podria ser l’original que va derivar 
a Alboayal i posteriorment a l’actual Albal. Aquest nom 
aràbic és Alboraibal, que els arabistes tradueixen com “el 
berberet” o “el petit berber”. Aquest antropònim va do-
nar nom a una alqueria de la Vall d’Albaida, anotada l’any 
1248 i que desaparegué en el procés de colonització feu-
dal. Això està explicat en l’article “Onomàstica berber i so-
cietat islàmica vall-d’albaidina”, escrit per Abel Soler Moli-
na i exposat en el IV Coŀoqui d’Onomàstica Valenciana, 
o XXI Coŀoqui de la Societat d’Onomàstica, que es va ce-
lebrar a Ontinyent l’any 1995.

Penso que el Rahal Alboraibal de la Vall d’Albaida va po-
der tenir una repetició bessona a l’Horta valenciana que 
va poder derivar cap a la forma Albal. En la toponímia arà-
biga és molt corrent aquesta repetició basada en la se-
va antroponímia. Deixo, doncs, aquesta proposta alba-
lenca a la futura consideració dels arabistes valencians.
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Un nom que sorprèn:
Samaneyra, Samanera i la Manera  
(Peramola, Alt Urgell)
Josep Espunyes

En aquest treball, obra de Prim Bertran i publicat al nú-
mero 2 del monogràfic Urgellia (la Seu d’Urgell, 1979), s’hi 
pot llegir l’anotació “Capellanus de La Manera est in de-
cima. [El capellà de la Manera es troba entre els que pa-
guen la dècima.] 25 s. (sous). Solvit pro prima et secun-
da solucionibus. [Paga pel primer i segon terminis.] 1 L. 
(lliura) 5 s. (sous)”. Però ara, pel context en què s’inclou, 
el matís que ens revela el primer document ja pren cai-
re de clarícia. En efecte, precedeixen la parròquia de la 
Manera les de Castellvedre i Oliana, i immediatament 
s’esmenten les d’Aguilar, La Clusa —l’avui la Clua— i 
Alçamora, l’antic nom de Castellnou de Bassella, pobla-
ció, avui, sota les aigües de l’embassament de Rialb. La 
situació geogràfica de la Manera, doncs, és d’una preci-
sió que no té retop.

Tanmateix, la informació més documentada que ens ar-
riba d’aquest topònim prové de l’obra Solsona i el Solsonès 
en la història de Catalunya (Lleida: Virgili i Pagès, 1987), de 
mossèn Antoni Llorens. Al testament del mercader Ra-
mon de Llobera, escripturat l’any 1388, s’hi llegeix, entre 
altres llegats, una deixa per a l’obra de Castellvedre i una 
altra per a Sant Miquel de Samanera. Així mateix, la seva 
filla Francesca, casada amb el baró Bernat Guillem de Pe-
ramola, l’any 1411 atorga testament al castell de Sama-
nera, amb una deixa per a Francesca, filla de l’honorable 
Bartomeu de Llobera, difunt, del lloc de Samanera; una 
altra per a l’obra de la capella de Santa Maria de Sama-
nera —probablement en un dels dos creuers de l’esglé-
sia parroquial de Sant Miquel Arcàngel—; una altra per 

Sí que sorprèn, i molt, que el castell i el lloc de Peramola 
(Alt Urgell) fossin coneguts, si més no des de la darreria 
del segle xiii fins a la primeria del xv, amb el nom de Sa-
maneyra, Samanera i la Manera.

La primera referència cronològica que en tenim, 
d’aquesta curiosa substitució, l’aporta Josep Rius i Ser-
ra a l’obra Rationes decimarum Hispaniae (1279/1280). I. Ca-
taluña, Mallorca y Valencia, publicada pel CSIC (Barcelo-
na, 1946). En la relació de parròquies de la diòcesi d’Ur-
gell que paguen la dècima a Roma —import de la dècima 
part dels fruits o rendes del benefici eclesiàstic parroqui-
al—, s’hi pot llegir: “Item a capellano de Samaneyra, 8 
sous, 2 diners jaquesos.” Òbviament, una anotació com 
aquesta, tan pelada, científicament no demostra res, pe-
rò sí que l’acompanya un matís que no es pot passar per 
alt. I aquest matís no és altre que “Item a capellano de 
Castro Veteri, 15 sous”, la parròquia que la precedeix en 
l’ordre de transcripció. Vet aquí, doncs, que documental-
ment trobem els topònims Castro Veteri —Castellvell, avui 
Castell-llebre— i Samaneyra —possiblement Peramola, de 
moment— a tocar l’un de l’altre, tal com tenia lloc cen-
túries enrere i continua tenint lloc avui. Llàstima que de 
la parròquia següent Rius i Serra només en pugui entrar 
l’“Item”, segurament perquè no pot interpretar el text 
del pergamí original.

Una altra referència sobre el pagament de la dècima, 
posterior d’un segle a la que acabem d’esmentar, ens for-
neix de més informació sobre el topònim que estudiem: 

“La dècima de la diòcesi d’Urgell corresponent a l’any 1391.” 
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a l’hospital de Samanera; una altra per a Sant Miquel de 
Samanera —on vol ser enterrada, si morís allà, i si no hi 
morís, que hi portin els seus ossos—; una altra per a la 
caritat de Samanera, i novament una altra —una capa 
blava que té— per a Sant Miquel de Samanera.

Si tenim en compte que en altres clàusules d’aquest do-
cument s’esmenta Peramola —deixa per a Santa Maria 
del Pla, de Peramola; deixa per a (iŀegible), del terme de 
Peramola, per un ciri que cremi en l’elevació del cos de 
Crist—, és força lògic suposar que la rodalia de la baro-
nia es coneixia per Peramola, mentre que el conjunt ur-
bà —el castell i les cases— era conegut per Samaneyra, 
amb evolució posterior a Samanera i la Manera. En resum, 
durant els segles x, xi i xii el lloc manté el topònim Petra-
mola (997), amb mínimes variacions gràfiques —Petram 
Molam (1026)—; més tard prenen peu Samaneyra (1279), 
Samanera (1388) i la Manera (1391), i finalment queda fi-
xat Peramola.

Ara bé, com neix o de què prové el topònim Samaneyra? 
El mot maneyra —sense l’antic article femení sa, provi-
nent del llatí ipsa—, com a variant de menera, derivat de 
mena, ens en pot donar la solució. Si consultem el Dicci-
onari etimològic de la llengua catalana (Barcelona: Curial 
Edicions Catalanes / Caixa de Pensions “la Caixa”, 1988), 
de Joan Coromines, l’entrada “mena” ens fa saber que és 
un mot de provinença cèltica, amb valor de mina o cava.

Una mina que s’iniciava, al nostre parer, a la gràcil porta 
de pedra que hi ha a la paret de la banda dreta de la bai-
xada del Molí —d’arc de mig punt rebaixat—, obrat cap 

a l’any 1200, segons diuen els entesos, i que devia sor-
tir, més o menys, a la placeta de Cal Plujo i Cal Bagó. Un 
porta, avui paredada, que el Capbreu de la Vila i Baronia de 
Peramola de l’any 1780 l’assenyala, encara, com l’entrada 
de “lo soterrani del Portal”, perquè el travessava per sota. 
Un soterrani, doncs, que presenta tot el caràcter de “mi-
na”, d’acord amb la terminologia de l’art de la construc-
ció: pas subterrani par a comunicar dos indrets. 

La finalitat d’aquest “soterrani del Portal” no era altra, 
pensem, que la de l’entrada a la vila de Peramola quan els 
altres dos portals —el Major, que travessava, i el de Dalt— 
es tancaven. Una entrada única, doncs, si tenim en comp-
te l’entrada de les altres poblacions d’aquest veral, i capaç, 
per la seva originalitat, de crear un topònim, Samaneyra, 
amb evolució posterior, com s’ha dit, a Samanera i la Ma-
nera. Una hipòtesi diguem que complicada, però que ara 
com ara és l’única que tenim, ja que històricament no hi 
coneixem, a la vila de Peramola, cap procés d’extracció 
ni de neteja de cap mena de “mena”, és a dir, de mineral. 

Respecte de l’antiga i curiosa entrada subterrània a la 
vila de Peramola, hem de dir que poca cosa en queda, tret 
de l’arc i les brancalades de la porta de la baixada del Mo-
lí. I això, perquè les diferents obres que s’han anat fent 
al celler de les cases adjacents han anat eliminant aquell 
singular passadís sota el Portal Major.

Portalet del soterrani  
del Portal de Peramola  
(Foto: Josep Espunyes)
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A propòsit de l’Atles 
Toponímic de Catalunya Nord, 
de Joan Becat
Joan Tort i Donada

Un dels noms fonamentals de la cultura geogràfica del 
nostre país durant el segle xx, Pau Vila i Dinarès, escrivia 
els anys trenta, en un article periodístic a propòsit dels 
canvis que en aquell moment es duien a terme sobre els 
noms dels municipis, una reflexió com aquesta: “El llen-
guatge és una manifestació vivent de l’esperit dels homes.” 
La frase ens ha vingut a la ment en ocasió de la lectura 
d’una obra feta, també, per un geògraf català, i constitu-
ïda fonamentalment per topònims: és a dir, aquests “ma-
ons” del llenguatge geogràfic quotidià que tenen la pecu-
liar virtut de reflectir una cosa tan subtil, i alhora tan in-
tangible, com l’esperit de la terra i de la seva gent.

Estem fent referència a una meritòria edició (dos vo-
lums de format gran, 980 pàgines) de l’obra esmentada 
a l’encapçalament, publicada enguany per la revista/edi-
torial Terra Nostra en ocasió del seu cinquantè aniversari. 
Una obra d’onomàstica: tema que, en el context de l’efe-
mèride esmentada, no ha estat triat precisament perquè 
si. Com assenyala Ramon Gual a l’endreça inicial als lec-
tors, els topònims, els noms de lloc, abans que qualse-
vol altra cosa, són una expressió d’identitat. L’Atles Topo-
nímic de Catalunya Nord, obra necessària, i treball que ha 
tingut un llarg període de gestació, esdevé, alhora, per si 
mateix, el símbol visible d’una commemoració de mig se-
gle de lluita per la identitat.

Les xifres, més enllà de la simplificació que comporten, 
són prou expressives. Estem aŀudint a un corpus ono-
màstic d’uns 55.000 topònims, que es reparteixen entre 
els 200 municipis de la Catalunya del Nord. D’una mane-
ra o una altra (que vol dir, a la pràctica, tenint sobretot 
en compte les dades del cadastre i de la cartografia ofi-
cial de l’Institut Geogràfic Nacional francès), han estat 
analitzats per l’autor, amb la coŀaboració, com assenya-
la en la introducció del treball, de prop d’un miler de per-
sones: fonamentalment, experts de cada lloc i coneixe-
dors amb detall de la geografia i de la toponímia del país.

Podem parlar, doncs, d’un treball monumental. Però 
també podem qualificar-lo de possibilista: essencialment, 
si el veiem com el fruit de la coŀaboració activa entre l’Ins-
titut Català de Recerca en Ciències Socials i l’Institut Geo-
gràfic Nacional francès (IGN), en la línia (posada en mar-
xa a l’inici dels anys vuitanta) de procurar que la toponí-
mia recollida amb motiu de la realització del mapa base 
de l’Estat a escala 1:25.000 fos plenament “conforme a 
l’ús local actual”, i que esdevingués, des de l’homogene-
ïtat i la coherència lingüístiques, “una font d’informaci-
ons perfectament fiables per a l’usuari” (posem entre co-
metes les expressions emprades pel mateix autor en pre-
sentar, a l’inici de l’obra, els continguts generals de l’Atles.

nota: Aquest text correspon a la glossa feta durant l’acte de presentació de l’obra de Joan Becat, Atles Toponímic de Catalunya Nord. Bibli-
oteca de Catalunya Nord XVII (vol. I: Aiguatèbia–Montner, 495 p.) i XVIII (vol. II: Montoriol – el Voló, 479 p.) (Prada: Terra Nostra, 2015), a 
l’Ateneu Barcelonès, el 16 de febrer de 2015.
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i, en paraŀel, amb una recerca sistemàtica personal. 
Hi han coŀaborat moltes persones coneixedores del 
país; en total, uns 753 participants, enquestadors, 
corresponsals o informadors, per aquests 198 muni-
cipis nord-catalans.

Interessant, i iŀustrativa de l’esperit amb què ha estat 
duta a terme l’obra, és la fotografia de la pàgina 64 (vo-
lum I), feta per l’autor a Elna, sobre el terreny, amb els 
cinc informadors, “experts en territori, aigua i llengua.” I, 
a manera de síntesi, el mateix autor resumeix dins la in-
troducció l’abast concret de l’obra: 

L’Atles és un treball sobre un patrimoni; però sobre 
un patrimoni viu, amb una utilitat evident dins la vi-
da quotidiana de cada ciutadà, de cada propietari i 
de tots els excursionistes o visitants.

Hem parlat abans del plantejament essencialment pos-
sibilista de l’obra. L’esperit de coŀaboració, en diversos 
plans, amb què ha estat concebuda i duta a terme parla, 
per si mateix, d’aquest plantejament. Novament, en pa-
raules de Becat:

L’Atles és, també, el fruit de la coŀaboració amb 
l’IGN i amb el cadastre. […] Des del 1983, cada vega-
da que els serveis del cadastre de Perpinyà dibuixen 
de nou els plans cadastrals en ocasió de llur moder-
nització o refosa, n’aprofiten per a corregir els noms 

L’autor ens fa avinent, en una documentada introduc-
ció, una sèrie de consideracions que resulten fonamen-
tals per a poder enquadrar adequadament l’obra i enten-
dre’n l’abast i significació: 

Aquest Atles té per objectiu recollir i posar a la dis-
posició dels habitants el màxim de noms de lloc de 
Catalunya Nord, siguin topònims majors (noms de 
pobles, muntanyes o rius principals) o menors (com 
les conegudes seccions cadastrals o noms d’indrets, 
camins, còrrecs o masos, com també tots els micro-
topònims que sovint no estan transcrits a cap docu-
ment i que són els primers a desaparèixer de l’ús i 
de la transmissió oral.

Més endavant fa una sèrie de remarques complementà-
ries sobre l’obra, que ens permeten situar-la en un context 
precís d’espai i de temps. Les extractem a continuació: 

La nostra publicació entra, doncs, dins la línia de 
la revista Terra Nostra que vol oferir les eines bàsi-
ques del coneixement del país, i n’és una peça com-
plementària (com ho són bibliografies, atles geogrà-
fics, econòmics i històrics…). […] És una obra mili-
tant, catalana o catalanista? No, de cap manera, car 
és un acte d’inventari, de conservació i de rehabi-
litació d’un patrimoni viu —i que pot desaparèixer. 
(…) És el resultat de trenta anys d’enquestes i de 
treballs de recerca fets en relació amb l’IGN francès, 

Joan Becat, geògraf, 
professor de la 
Universitat de Perpinyà 
i membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans.
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de lloc. […] No es pot dir que és un recull oficial, ja 
que aquest concepte no val […]. Però sí que es pot 
parlar de recull validat de referència i de consulta.

Convé tenir present, d’altra banda, que a França només 
són oficials els noms de departament, d’arrondissement, 
de canton i de commune. Tots els altres noms estan man-
cats de forma oficial: es localitzin en un mapa, en un ca-
dastre o en un rètol de carretera. “S’ha de regir respec-
tant els usos locals i les normes lingüístiques que els cor-
responen. […] Si són, doncs, escrits de forma incorrecta, 
són rectificables en tot moment.” I, sobre aquesta qües-
tió, el mateix autor es fa unes preguntes que val pena que 
el lector tingui presents (en la mesura que les respostes 
poden ser diverses, i antagòniques): 

¿Hem d’utilitzar els topònims com un instrument 
d’estandardització de la llengua i una eina més per 
a imposar girs i lèxic, i per a eradicar el que es con-
sidera com mals usos? ¿O hem d’acceptar els girs i 
lèxics locals per a fer la toponímia dels mapes més 
pròxima a la gent del país, i més assumible? La pri-
mera actitud va triomfar a l’Estat francès durant 
més d’un segle i mig, i és avui dia la que preval a 
Catalunya. La segona, que permet la correcció sis-
temàtica dels topònims en les llengües vernacles, 
és la que té vigència avui dia a França: el recull de 
noms d’aquest Atles n’és la prova.

De cara al futur, l’autor es planteja allò que podem con-
siderar que és la pregunta clau: “I ara, què hem de fer?” 
Ell mateix proposa alguns suggeriments, apuntant alho-
ra a la bona voluntat i a la participació ciutadana. Les sè-
ries de correccions fetes s’haurien de tractar d’estendre 
en múltiples sentits: en rètols i en documentació, per 
exemple. Una altra actuació possible pot ser la correcció 
del cadastre de tots els municipis que ho desitgin. L’au-
tor ho planteja a manera d’endreça: 

Com que són molts els batlles i consells municipals 
que hi són favorables, i que les […] primeres deman-
des no van poder ser ateses pels serveis del cadas-
tre per manca de personal […], aquí també cal que 
el Consell General o l’Associació de Batlles del Piri-
neu Oriental actuïn de capdavanters. S’ha de nego-
ciar amb l’administració dels impostos i del cadas-
tre, que ja ha manifestat la seva bona voluntat assu-
mint a càrrec seu la correcció del terç de municipis 
nord-catalans, i establir un pla gradual d’uns quants 
municipis corregits cada any.

I, encara, una darrera remarca que potser, com el ma-
teix autor suggereix, caldria posar en lloc capdavanter: 

“Finalment, hem d’acabar d’una vegada per sempre amb 
les incoherències actuals.” En un moment en què la ma-
jor part dels mapes de l’IGN tenen els noms en grafia ca-
talana, i en què un terç dels municipis tenen els cadas-
tres corregits amb l’acord dels batlles, “gairebé la totali-
tat de la retolació de les carreteres i dels panells d’infor-
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mació té grafies errònies o aberrants. […] L’harmonització 
és necessària, tant per respecte dels usos i del patrimoni 
locals com per la comoditat dels usuaris.”

Més enllà de l’anàlisi duta a terme fins aquí, ens sem-
bla important insistir, sobre la base del mateix Atles To-
ponímic de Catalunya Nord, en la importància i en la utili-
tat generals de la toponímia com a eina al servei del co-
neixement. Per exemple, al servei del rigor i de la qualitat 
de la descripció geogràfica. Vegem-ho en la transcripció 
del peu de la fotografia del poble dels Angles que figura 
en la pàgina 82 del volum I. Es tracta, tan sols, d’un frag-
ment de dotze línies. Tanmateix, podem observar que és 
extraordinàriament ric en topònims. I podem constatar 
que el seu protagonisme, de cara a donar vida a la des-
cripció del lloc, esdevé del tot fonamental: 

Els Angles: El poble actual i la seva estació d’esquí, 
des de Matamala, en direcció de l’oest. Al primer pla 
veiem les vores del Llac de Matamala, i l’extens bosc 
de la Mata, format exclusivament de pi roig. La com-
paració amb la fotografia antiga fa evidents els can-
vis […]. La zona de Jus Vila no és urbanitzada. Sí que 
ho són els altres cantons: a la dreta, el Pujal té els 
grans edificis, i la Serra i els seus Solans, extenses ur-
banitzacions de xalets. A l’esquerra, les urbanitzaci-
ons segueixen la ruta de Montlluís. […] A la falda del 
Roc d’Auda i del mont Llaret, amb una bona exposi-
ció vers el nord-est, les primeres pistes i els teleca-
dires sallen del poble mateix, que és, doncs, en posi-
ció privilegiada a peu de pistes. El gran vessant bos-
cós és el bac de Savoia, que té a la dreta la Pinetosa 
del Ramines i, a baix, el Peu del Bosc. Hi ha, al mig, el 
Telecabina dels Pelegrins, que va fins al cim d’aquest 
primer serrat, a la Creu de Bigorra i al Pla del Mir. Mig 
amagat pel bosc, el telecabina del Llac surt del ma-
teix lloc i va vers la dreta fins al Pla de Bigorra.

Val a dir, d’altra banda, que tota la part fotogràfica de 
l’Atles és un exercici continuat de posada en joc dels to-
pònims al servei d’una “comunicació substantiva” sobre 
el territor,i que troba, precisament en els noms de lloc, 
la seva clau de volta. Ens plau cridar l’atenció sobre el va-
lor (no només referencial, o científic, sinó també “quo-
tidià”) d’aquest tipus de comunicació, avui en franca re-
culada en múltiples terrenys. Sobretot, tenint en comp-
te que allò que avui preval és, tal vegada, el contrari: l’im-
peri de la “comunicació sobre el no-res”, en paraules de 
Patrick Mourey, inspector del cadastre de Perpinyà, i que, 
amb Sylvie Lejeune, signa el prefaci de l’obra.

Estem, en definitiva, davant una bona mostra d’un tre-
ball substantiu d’onomàstica. Amb totes les qualitats i 
totes les implicacions que té avui dia un treball d’aques-
ta mena, i que no podríem dir que siguin visibles a pri-
mer cop d’ull:

a Un tipus de treball necessari, en múltiples sentits, 
i en relació amb qualsevol coŀectivitat o grup soci-
al amb consciència de ser-ho: a casa nostra i a qual-
sevol indret del món (els topònims, ens diu Ramon 
Gual a l’endreça inicial, són “l’expressió més evident 
del què és què”).

b Un tipus de treball on el que compta, més que els 
resultats immediats, és l’esforç continuat i perse-
verant, i el termini llarg.

c Un treball, per damunt de tot, útil, perquè s’adreça 
a una comunitat d’usuaris que els necessita, com a 

“guia”, com a “marca”, com a “referència”.
d Un treball, doncs, que cal valorar més enllà de la se-

va estricta significació científica. I que ens sembla 
adequat de ponderar a través d’una metàfora: dient, 
concretament, que ens trobem davant tota una de-
claració d’amor a la terra. (Respecte a això, no ens 
podem estar de recordar aquí les sàvies paraules de 
Ramon Margalef, quan va afirmar que “hi pot haver 
més ciència en una metàfora que en un teorema.”) 

Creiem adient cloure aquest text amb una reflexió del 
mateix autor que pensem que sintetitza, d’una manera 
concisa i clara, el propòsit general del treball dut a terme 
i les expectatives que cal tenir presents de cara al futur: 

En tot aquest trajecte que ens queda per fer, aques-
ta és una publicació pensada com un instrument 
al servei de les coŀectivitats territorials, i especial-
ment al servei dels municipis i dels ciutadans, amb 
tota la solvència possible. És una restitució ordena-
da i verificada del que ells hi van aportar. Faig vots 
perquè junts anem fins al final del nostre camí.



Ni un topònim sense recollir, 
ni un topònim sense estudiar
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Invitació  
a coŀaborar 
amb Noms
La revista Noms és el canal de comunicació dels socis i sòcies 
de la Societat d’Onomàstica, pel qual circularan materials 
onomàstics del seu interès. Per aconseguir que la revista 
sigui una eina d’informació, difusió i participació bona i 
útil ens calen coŀ aboradors. Els socis són els creadors i els 
receptors dels continguts, amplis i diversos, que inclouen la 
teoria, la metodologia o el treball de camp en onomàstica 
o que provenen del resultat dels seus estudis, de les seves 
investigacions o dels seus coneixements. Són materials que, 
en forma d’article, posen a disposició dels lectors. Igualment, 
cal que hi hagi socis que redactin ressenyes, crítiques o 
notes de les publicacions onomàstiques (llibres o articles); 
socis que proporcionin les novetats bibliogràfiques, escrits o 
informacions (notícies, polèmiques o textos apareguts en la 
premsa) sobre activitats onomàstiques (congressos, jornades, 
cursos, conferències, presentacions de llibres, debats o 
exposicions), tesis, treballs acadèmics, treballs de recerca de 
batxillerat, documents d’arxiu o imatges amb valor onomàstic. 

El nostre desig és publicar i difondre els continguts que 
abracin tants aspectes relacionats amb l’onomàstica i amb les 
ciències que li donen cobertura com sigui possible. És per això 
que fem una crida a la participació. Ens podeu fer arribar les 
vostres coŀ aboracions i propostes a revista@onomastica.cat. 
Qualsevol contribució serà benvinguda.
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