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El passat 18 de gener, el Ple de l’Ins
titut d’Estudis Catalans va aprovar
l’admissió de la Societat d’Onomàs�
tica com a entitat adherida de la insti
tució. L’acte de l’aprovació, que posa
va el punt final (en termes de gestió
institucional) a un procés que s’ha
via iniciat a partir d’una soŀicitud de
la Societat d’Onomàstica, aprovada
en assemblea el novembre de 2014,
té una significació important en vis
ta de les possibilitats de coŀaboració
i de treball conjunt que a partir d’ara
se’ns obren, i que permeten plante
jar uns interessants escenaris de fu
tur; però també en té molta en ter
mes estrictament simbòlics. En efec
te: per a molts dels qui ens hem anat
vinculant amb la Societat a partir de
la seva fundació, la història de la re
lació entre la nostra entitat i l’Ins
titut (que hauria d’haver estat una
cosa, senzillament, lògica i natu
ral, atesa la convergència de finali
tats) ha semblat, més aviat, la his
tòria de les línies paraŀeles que fa
l’efecte que mai no s’han de trobar.
Sota aquesta aparença —que abo
cava, invariablement, a la perplexi
tat—, una mirada més aprofundi
da duia a entrellucar, en diferents
moments de les tres dècades i mit

ja d’historial que portem a l’esque
na, una sèrie de motivacions d’ordre
essencialment personalista que, en
tre altres coses, resultaven ben poc
creïbles i escassament defensables
des de la perspectiva d’allò que po
dríem anomenar l’“interès públic” in
herent al propòsit fundacional de la
nostra entitat. Ras i curt: un “equí
voc” o una “anomalia” (digueu-ne
com vulgueu) que calia desfer, més
aviat que tard, en nom, simplement,
de la claredat de mires i de l’ampli
tud d’horitzons. Ara ha arribat el mo
ment (encara que, des d’una pers
pectiva purament material, aquest
reconeixement per part de l’Institut
pugui semblar només una qüestió in
cidental i de transcendència limita
da). I, per aquest sol fet, ens n’hem
de congratular. Perquè assolir uns ni
vells determinats de normalitat, en
cara que pugui semblar absurd, mol
tes vegades no és, precisament, po
ca cosa. Sabem que el país, entès en
un sentit ampli, és massa sovint pro
cliu a generar situacions d’aquesta
mena. I tractar d’evitar-les, o bé cor
regir-les, forma part d’aquell bagat
ge cívic, en forma d’energies positi
ves, que sempre hem de procurar te
nir a punt per evitar que les balances
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del ritme vital, de la vida de cada dia,
perdin el seu punt d’equilibri.
El dia 24 de maig haurà estat un
segon moment important, en la se
qüència de la vinculació de la Socie
tat amb l’Institut. És la data del nos
tre primer acte públic com a entitat
adherida de l’IEC, i que hem organit
zat conjuntament amb la Societat
Catalana de Geografia: l’homenatge
a Vicenç Biete i Farré, persona pro
fundament vinculada tant amb l’ono
màstica com amb la geografia, que
ens va deixar el desembre passat i
que durant molts anys va ser vice
president i membre actiu de la Jun
ta de la nostra entitat. El seu taran
nà obert i la seva actitud dialogant i
coŀaboradora, predisposada en tot
moment a l’aprenentatge, són, jus
tament, els valors que pensem que
val la pena defensar com a principi
general d’acció de la nostra Societat.
Sens dubte, Biete, que al llarg de la vi
da va haver d’afrontar situacions de
tots colors, i que va exercir en múl
tiples sentits el paper de persona–
pont, veuria amb una satisfacció ín
tima l’acord institucional assolit i les
expectatives altament positives que
aquesta nova conjuntura anticipa
de cara al futur.
1

Notícies
Conferències i xerrades
“El topònim Orta als llibres
parroquials”
Conferència d’Anton Monner Esto
pinyà (Horta de Sant Joan, 18–12–
2015).

> http://www.hortadesantjoan.cat/
activitats/el-toponim-orta-als-llibresparroquials/

> https://gruparxiverslleida.wordpress.
com/2015/11/12/iii-jornada-destudis-delalt-urgell/

> https://ilg.usc.es/sites/default/

> http://www.laveupv.com/

Sessió del East Central and SouthEast Europe Division of the United
Nations Group of Experts on
Geographical Names (Ljubljana,
Eslovènia, 26 de novembre de 2015)

files/simposios_docs/diptico_
cambiolinguistico.pdf

“Els renoms, sobrenoms, malnoms,
motius i noms de casa del Vilosell”
Conferència de Santi Arbós (Vilosell,
30–1–2016).

>

> http://www.radiolesborges.cat/

XVII Coŀoqui de la Société
Française d’Onomastique (París,
3–5 de desembre de 2015)

informacio/noticies/1510/el-vilosell-acullprimera-edicio-jornada-sobre-genealogia

“Els visigots a Catalunya”
Conferència pronunciada per Josep
Moran en la jornada que va tenir lloc
el 18 de novembre de 2015 a l’IEC.

http://6siahc.cl/wp-content/uploads/20
15/10/20151011Ponencias-preinscritas.pdf

>
Simposio ILG 2015, “Cambio
lingüístico no galego actual”
(Santiago de Compostela, 16 de
novembre de 2015)
Comunicació de Carolina Pérez Cape
lo, “A toponimia galega como fonte
para o estudo do cambio lingüístico”.

“L’origen lleidatà de cognoms
populars valencians”
Xerrada d’Antonio Teruel a València
(18–12–2015).
noticia/17352/xerrada-dantonio-teruelsobre-la-presencia-al-pv-de-cognomslleidatans

del espacio e invisibilización de la to
ponimia indígena en el Archipiélago
de las Guaitecas y de los Chonos”.

http://e-onomastics.blogspot.com.
es/2015/10/session-of-east-central-andsouth-east.html

> http://www.onomastique.asso.fr/
> http://www.onomastique.asso.fr/
file/telecharger/15_12_colloque_paris_
programme.pdf

6º Simposio Iberoamericano de
watch?v=hCX-Do54QmI
Historia de la Cartografía (Santiago
de Xile, 19–21 d’abril de 2016)
Amb algunes ponència amb referèn
Jornades i congressos
cia explícita a la toponímia: “Análisis
III Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell
espacial de variables motivadoras de
topónimos a escala municipal en los
(Oliana, 14 de novembre de 2015)
Organitzada per l’Institut d’Estudis departamentos de Santander y nor
Comarcals de l’Alt Urgell. Una de les te de Santander (Colombia)”; “Del
comunicacions fou “La fisiografia cineasta como cartógrafo: el docu
com a eina per a la comprensió de mental Toponimia (2015) de Jonat
la toponímia i el territori. Estudi de han Perel”; “La toponimia y el paisaje
casos a l’Alt Urgell i Andorra”, a càr cultural de la sabana de Bogotá, Co
rec de Xavier Planas i Carles Gascon. lombia”; i “Apropiación cartográfica

> https://www.youtube.com/
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Sessió de The United Nations
Group of Experts on Geographical
Names (UNGEGN) (Bangkok, 25–29
d’abril de 2016)

> http://www.americannamesociety.
org/the-united-nations-group-of-expertson-geographical-names-ungegn-sessionbangkok-april-25-29-2016/

Trobada anual del Council of
Geographic Names Authorities
(Reno, 3–7 de maig de 2016)

> http://www.cogna50usa.org/2016_
Reno__NV.html

II Congrés-Convegno di
Onomastica (València, 8–10 de
setembre de 2016)

> https://www.facebook.com/picat.
cofuc/posts/977219495653412
http://www.onomastica.cat/ca/news/
ii-congres-convegno-onomastica-de-lamediterrania

>

Simposi sobre llengües en contacte
a Göteborg (Suècia)
Inclou una ponència sobre els logotips
de les ciutats de La Corunya i Bilbao.

> http://www.norna.org/?q=content/
symposiet-spr%C3%A5kkontakt-avtredje-graden

III Jornada sobre els Parlars
Valencians de Base Castellanoaragonesa i de Base Castellanomurciana (Villar del Arzobispo, 2 de
novembre de 2016, i València 4–5
de novembre de 2016)
Un dels temes específics de la Jorna
da serà l’onomàstica i la conferència
2

ència
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d’Emilio Nieto porta per títol “Para Publicacions i presentacions
lelismos entre la toponimia de Casti
lla-La Mancha y la Serranía”.
Presentació del mapa toponímic de
Guardamar del Segura
> http://www.lafranja.net/?p=20441
Convocades les XXVI Jornades
d’Estudis Penedesencs (del 21
d’octubre al 20 de novembre de
2016)
Són dedicades a “La llengua del Pe
nedès: del vocabulari i la toponímia
al folklore i la literatura”, amb quatre
àmbits temàtics, el segon dels quals
és “L’onomàstica”, amb dues parts:
L’antroponímia i la toponímia.
Les inscripcions com a comuni
cants s’hi poden fer fins al 22 de juliol
a la seu de l’Institut d’Estudis Pene
desencs. Al seu web, http://www.ie
penedesencs.org, hi trobareu la but
lleta d’inscripció que podreu enviar a
secretaria@iepenedesencs.org.

Perea
(IEV),

ònica

___

> https://www.facebook.com/

> http://www.eldiario.es/norte/navarra/

GuardamarAyuntamiento/
posts/1166647060016749

ultima_hora/linguistica-Fontes-analizaBaja-Navarra_0_433607321.html

“L’aigua en la toponímia molletana”
de Montserrat Pocurull.
Publicat a la revista del Centre d’Es
tudis Molletans Notes 31 (gener de
2016). Podeu consultar tots els nú
meros publicats de la revista a:

Presentació de l’opuscle Toponímia
de la Vall d’Uixó i exposició sobre els
noms de lloc del municipi

> http://www.molletvalles.

> http://www.actualitatdiaria.com/elcentre-destudis-vallers-dona-a-coneixerla-toponimia-local-amb-un-llibre-i-unaexposicio/

cat/DetallContinguts/_
wEovPETJ6tcn57h1gjri4WvnvbKpTFqh

Publicat El llibre de la peita de la vila
d’Alcoi (1669–1783) de Josep Lluís
Presentació del número 119 de la
Santonja
Aquest volum forma part d’una ini
revista Fontes Linguae Vasconum.
Conté un article sobre toponímia: ciativa de la Secció d’Onomàstica de
“Saroi entitate geografikoaren ba l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

JORNADA
D’ONOMÀSTICA
DE L’ALT CAMP
I MUNTANYES DE
PRADES
1a Circular

stitut
gona.

naketa, esanahia eta etorkia toponi
miaren argitan/Distribución, signifi
cado y origen de la entidad geográfi
ca saroi a la luz de la toponimia”.



V Jornada de la Societat
d’Onomàstica

El dissabte 26 de novembre de 2016 se celebrarà a Valls la Jor
nada d’onomàstica de l’Alt Camp i Muntanyes de Prades, que
també és la V Jornada de la Societat d’Onomàstica, organitza
da juntament amb l’Institut d’Estudis Vallencs i que compta
amb la coŀaboració de l’Ajuntament de Valls i el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Hi té cabuda qualsevol tipus d’estudis onomàstics (antroponí
mics, toponímics, etc.), preferentment emmarcats a la comar
ca de l’Alt Camp i les Muntanyes de Prades. Les propostes de
comunicació s’han de fer arribar abans del 5 de setembre de
2016 a iev@iev.cat.
La inscripció és obligatòria i gratuïta, i es realitzarà de l’1 de
maig al 15 de novembre a l’Institut d’Estudis Vallencs (C/ Jau
me Huguet, 1. 43800 Valls. Tlf.: 977 600 660. A/e: iev@iev.cat).
La primera circular és disponible a http://www.onomastica.cat/
news/v-jornada-de-la-societat-onomastica-valls-2016

Dissabte, 26 de novembre de 2016
Institut d’Estudis Vallencs - Valls
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3

Notícies
per portar a terme el Diccionari etimo- pressió de l’espanyol ha desfigurat La SdO i la Fundació Revista de
lògic de la toponímia valenciana
profundament la toponímia en llen Catalunya signen un conveni de
gua asturiana.
coŀaboració
> https://www.alcoi.org/ca/portada/
noticias/noticia_1027.html

Ha vist la llum el segon número de
la Revista K-Barakaldo Aldizkaria
Inclou un article sobre onomàstica:
“Descripción de los libros conservados
del Monasterio de Burtzeña y una vi
sión de la toponimia recogida en ellos”
de Goio Bañales García.

> http://www.barakaldo.org/portal/
web/barakaldo/detalle/-/asset_
publisher/Fsi7/content/la-revista-kbarakaldo-aldizkaria-lanza-en-diciembresu-segundo-numero

> http://www.academiadelallingua.

> http://www.onomastica.cat/ca/

com/lletresasturianes/index.
php?px=articulu&cod=632

news/signat-conveni-colaboracio-entresocietat-onomastica-i-fundacio-revistade-catalunya

El Club Xeitu acaba d’editar un nou
llibre de la coŀecció de toponímia
titulat Toponimia de Rabanal de
Abajo

> http://soyrural.es/editado-por-el-clubxeito-el-libro-toponimia-de-rabanal-deabajo/

> http://www.peeters-leuven.be/
boekoverz_print.asp?nr=10157

L’onomàstica en la xarxa

Diccionari català-amazic / amaziccatalà
El diccionari es clou amb un apèndix
onomàstic amb més de 1.000 topò
nims, més de 1.000 antropònims i
prop de 200 etnònims.

Presentades a la seu de l’IEC, el 15
de desembre de 2015, les noves
publicacions periòdiques de la SdO,
Noms i Onomàstica

es/2016/01/novetat-diccionari-catalaamazic-amazic.html

Presentació de Desafios e
Constrangimentos do Estudo da
Toponímia
Recull d’algunes de les intervencions
de les dues darreres edicions del
Fórum sobre Toponímia da Guarda.

> http://beira.pt/portal/noticias/novolivro-sobre-toponimia-editado-pelo-ipg/

> http://www.onomastica.cat/ca/news/
acte-d039homenatge-a-vicenc-biete
http://www.iec.cat/activitats/butlleti/
butlleti_iec.asp?numero=209

>

“Análisis de los criterios de
traducción de topónimos y gen
tilicios de los países de las
Studies in aramaic inscriptions and
Naciones Unidas al español
onomastics IV
y al catalán”, d’Alba Borja i Marina
Quart volum d’aquesta sèrie dedica a Ferrari
les inscripcions i onomàstica aramea. > http://hdl.handle.net/10234/77287

> http://llibresindex.blogspot.com.

Acte en memòria de Vicenç Biete
organitzat per la SdO i la Societat
Catalana de Geografia, a la seu de
l’IEC, el 24 de maig

Es constitueix una Societat Basca
d’Onomàstica

> https://onomastika.org/
Seminari sobre toponímia
aragonesa, a Barcelona

> http://centroaragonesdebarcelona.es/
ziclo-seminarios-aragones/seminario4/

Article “Passió pels noms propis”

> http://www.vilaweb.cat/noticies/
passio-pels-noms-propis/

> http://www.onomastica.cat/ca/
news/presentacio-publicacions-societatonomastica

Presentació del projecte de la
toponímia d’Aezkoa (Navarra)

> http://www.noticiasdenavarra.
Aprovació per part del Ple de l’IEC,
el dia 18 de gener, de la vinculació
amb la SdO com a entitat adherida
a l’IEC

com/2015/11/05/vecinos/
sangesapirineos/mas-de-3500toponimos-de-aezkoa-salen-a-la-luz-trasun-trabajo-de-18-anos

> http://www.onomastica.cat/ca/news/
la-societat-onomastica-entitat-adheridaa-iec

El cim més alt dels Estats Units
recupera el seu nom indígena

> http://www.nationalia.cat/
Es constitueix la nova Junta
Directiva de la SdO, amb Joan Tort
reelegit com a president i el relleu a
la secretaria general, que assumeix
Eugeni Perea

“La deturpación toponímica
n’Asturies”
Interessantíssim article de Pablo > http://www.onomastica.cat/ca/news/
Suárez García, amb una tipologia de constituida-la-nova-junta-directiva-detallada i molts exemples, de com la la-sdo
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new/10588/united-states-tallestmountain-restored-its-originalindigenous-name

La toponímia d’Urà o Caront
podria acabar tenint referències
a déus ficticis com Cthulhu o a
personatges de sagues de ciència4

Notícies
ficció com Star Trek o la Guerra de
les Galàxies

> https://es.noticias.yahoo.com/blogs/
astronomia-terricolas/de-como-spock-skywalker--y-chtulhu-podr%C3%ADanacabar-viviendo-en-plut%C3%B3n-ycaronte-192806737.html

Demanda per tal que la muntanya
argentina Fitz Roy es torni a
anomenar El Chaltén

> http://www.elcordillerano.com.ar/
index.php/actualidad/item/29640quieren-que-el-cerro-fitz-roy-vuelva-allamarse-el-chalten-su-nombre-original

“Les coses pel seu nom”
Un article imprescindible sobre com
tracta l’onomàstica comercial les
llengües minoritzades

Lingüistes pel carrer
El consoci Jesús Bernat, que publica el web Imatgies (http://imatgies.
blogspot.com.es), juntament amb Àngela Buj, membre del Centre d’Es
tudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC, han
endegat aquest projecte que vol posar de manifest la presència que els
nostres gramàtics i lexicògrafs tenen en la retolació de les vies urbanes.
L’estudi té com a àmbit el de la nostra llengua, de Salses fins a Guar
damar i de Fraga fins a l’Alguer, i compta, de moment, amb un ajut
de l’Institut Ramon Muntaner, que es completarà amb la coŀabora
ció d’altres institucions, a més dels centres d’estudis que hi participen.
En la primera fase recolliran la presència dels lingüistes als carrers
dels nostres pobles a través de fotografies dels carrers i de les plaques.
Us animem a participar-hi. Trobareu més informació a http://imatgies.
blogspot.com.es/2016/05/linguistes-pel-carrer-un-projecte-i-una.html.

> http://www.vilaweb.cat/noticies/lescoses-pel-seu-nom/

Quebec retira la paraula “negre”
d’alguns topònims

> http://exame.abril.com.br/mundo/
noticias/quebec-tira-palavra-preto-dosnomes-de-lugares-publicos

Les autoritats xineses prohibeixen
una sèrie de prenoms uigurs
musulmans

posa-nom-a-mes-de-300-carrers-de-lesurbanitzacions-i-colonies.html

> http://www.americannamesociety.

“Presencia del quichua en los
Recerca de significats i distribució
gentilicios”
d’11 milions de cognoms de tot el
Les particularitats de la formació de món
gentilicis a partir de topònims en quít- > http://forebears.io/surnames
xua o mixtos.
> http://www.elliberal.com.ar/ampliada. “Noms de nadó per a pares
php?ID=211644
indecisos”
Una bona pàgina d’onomàstica inter
Campanya per canviar el nom
activa catalana del diari Ara
oficial del municipi d’Horta de Sant > http://interactius.ara.cat/noms-nennena-catalans/?_ga=1.259915082.133687
Joan (Terra Alta)

org/chinese-authorities-ban-muslimnames-among-uyghurs-in-hoten/

Mapa de Google Maps amb la
toponímia franquista actual de
Madrid

> https://www.google.com/
maps/d/viewer?mid=z25QL1h4RO8s.
kPg2Yd2cWf8Q&hl=en_US

Montserrat (Ribera Alta) posa
nom a més de 300 carrers de les
urbanitzacions i colònies

Toponímia de la marina de Collserola

> http://marina-collserola.galeon.com/

> http://www.recuperem-orta.cat/

9114.1445015908

“Maó tornarà a dir-se Maó”

> http://www.elpuntavui.cat/territori/

Joc sobre els cognoms més
freqüents en els estats europeus

article/6-urbanisme/549018-montserrat-

> http://www.sporcle.com/games/

politica/2015/10/29/287524/maotornara-dir-mao.html

bhenderson79/european-surname-map#
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> http://dbalears.cat/
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Notícies
“Toponims occitans en Africa dau
Nòrd: Argeria”

> http://opinion.jornalet.com/laurencrevest/blog/1501/toponims-occitans-enafrica-dau-nord-argeria

“Patronims occitans dins las
Americas”

La Junta Assessora de Toponímia
del Principat d’Astúries aspira a
completar aquesta legislatura el
mapa de noms tradicionals
http://eldia.es/agencias/8428347ASTURIAS-Junta-Asesora-Toponimiaaspira-completar-legislatura-mapanombres-tradicionales

>

Palma de Mallorca, Palma o Ciutat?

> http://dbalears.cat/
ciutat/2016/01/06/288193/esquerrarepublicana-demanara-cort-reconsiderirecuperacio-del-toponim-ciutat.html
http://www.arabalears.cat/ara_
mateix/Cort-aprova-recuperar-Palmaciutat_0_1512448858.html

>

> http://opinion.jornalet.com/laurencrevest/blog/1367/patronims-occitansdins-las-americas-iiii-a-santa-lucia-e-enrepublica-de-dominica

“Toponims occitans dins las
Americas”

> http://opinion.jornalet.com/laurencrevest/blog/1423/toponims-occitansdins-las-americas-i-ter-haiti
http://opinion.jornalet.com/laurencrevest/blog/1366/patronims-occitansdins-las-americas-iii-trinitat-e-tobago

>

Noms i cognoms dels cònsols
d’Andorra la Vella des de 1599

Flix o Flish… Una mica d’humor
toponímic

> http://www.diariandorra.ad/index.

> https://ebretoday.wordpress.

php?option=com_k2&view=item&id=4
5373&Itemid=413

com/2016/01/20/flix-passara-a-dir-seflish-per-a-evitar-confusions-en-la-seuapronunciacio/

“La última moda ‘hipster’: Nombres
de filtros de Instagram para los
bebés”

“Gibraltar és espanyol”

> http://www.economiadigital.es/es/

gibraltar-es-espanyol/

notices/2015/12/la-ultima-moda-hipsterponer-nombres-de-filtros-de-instagrama-los-bebes-79970.php

El Mont des Catalans és al Quebec i
Informacions sobre els topònims
commemora les intenses relacions
nord-irlandesos
entre aquest país i Catalunya.
Curiosament, es troba al cantó de Ca > http://www.placenamesni.org/
talogne que, en principi, té poca rela
ció amb el nostre país
Els deu topònims més corrents,
> http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ gairebé sempre no reals, per
ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=325872
designar un cul de món en francès

> http://www.topito.com/top-

> http://www.nuvol.com/opinio/
Polèmica per un reportatge que
vincula cognoms, orígens ètnics i
representativitat política

> http://politica.elpais.
com/politica/2016/02/07/
actualidad/1454876753_195246.html
http://www.vilaweb.cat/noticies/
lescandalos-reportatge-etnicista-del-paissobre-els-cognoms-bascos/

>

“Sobre els hipocorístics i altres
escurçaments” de J. Salvanyà, a
Núvol. Digital de cultura

Recull de topònims racistes dels
Estats Units en mapes

expressions-pour-designer-un-trou-perdu

> http://www.vocativ.com/

El fons personal de Ramon Amigó
anirà a la biblioteca del Centre de
Lectura de Reus

> http://www.nuvol.com/opinio/sobre-

> http://www.irmu.org/news/1802

“La singularitat dels topònims
amb sufixos diminutius com a
descriptors del paisatge en el
Penedès”.
Comunicació de Ramon Marrugat a
les XXV Jornades d’Estudis Penede
sencs

news/244179/racial-slurs-are-wovendeep-into-the-american-landscape/

Enric Ribes, president de la
Comissió de Toponímia de l’Institut
d’Estudis Catalans

> http://www.diariodeibiza.
es/cultura/2015/11/27/enricribes-presidente-comissiodonomastica/808147.html

Magnífica pàgina que ens permet
conèixer l’etimologia de les
localitats angleses

> http://kepn.nottingham.ac.uk/

“En el nombre se lleva la
penitencia”: Sobre al toponímia
“discriminatòria” a Mèxic

> http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2016/01/03/1066592

els-hipocoristics-i-altres-escurcaments/

> http://www.iepenedesencs.org/
València posarà a 36 carrers noms
de dones iŀustres

documents/jornades_natura_15.pdf

> http://www.vilaweb.cat/noticies/

“Fitxes de toponímia alcoiana”

valencia-posara-noms-de-donesil%C2%B7lustres-a-36-carrers-mes/

> http://blocs.mesvilaweb.cat/
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Notícies
“Quin cognom va primer?”. Sobre
l’ordre dels cognoms a l’Estat
espanyol i el dret fonamental a la
pròpia imatge del menor

> http://www.segre.com/collaboracio/
article/quin-cognom-va-primer/407/

“Toponímia de Nargó”, d’Albert
Aubet
Treball acadèmic al repositori de la UdL

L’onomàstica en la literatura
Topònims
Conserven la memòria de la terra,
les arrels en les formes de la llengua,
manifesten qui som perquè anomenen

> http://hdl.handle.net/10459.1/46867

la nostra geografia sense dubtes

Presentació de la tesi doctoral
“Toponimia de Marín” d’Elixio Rivas

Són el nom dels turons i dels barrancs,

> http://www.farodevigo.es/portadapontevedra/2016/01/24/museopresenta-tesis-doctoral-elixio/1391408.
html

Presentació de la tesi doctoral
“Estudio toponímico del Valle de
Llodio” de Bittor Arbizu

en cada un dels detalls que la componen.
de les valls i els torrents, els ports, les cales,
de l’estància i el lloc i de la vinya,
els pous, les fonts, els camins i dreceres,
de la marina, el codolar, la tanca,
dels caps i dels illots, de les ciutats
i els pobles. Són els noms amb què sabem
com l’home s’ha integrat en el paisatge,

> http://radiollodio.com/2016/01/28/

la terra que l’acull i aquesta parla

manana-se-presenta-el%E2%80%9Cestudio-toponimico-delvalle-de-llodio%E2%80%9D-del-llodianobittor-arbizu/

que ha batejat tots els racons de l’illa
amb el pla català dels nostres avis.
pere gomila (Alaior, 1954)

Geografies del vent. Maó: Arrela, 2015, p. 89.
Lectura de la tesi de Joan Hugué,
“Onomàstica del terme municipal
    
de Calafell”, dirigida per Josep
Pots contribuir en aquesta secció literària enviant els textos que més
Moran (UB, 29–6–2015).
Recull la toponímia de Calafell fins als
t’agradin on es parli d’onomàstica a revista@onomastica.com fent
anys 50 del segle XX. Preserva i la re
constar l’autor, el títol i la referència bibliogràfica.
cupera la toponímia històrica que el
turisme ha modificat. És significativa
la informació sobre els talassònims,
tant pel que fa als noms del litoral,
com als sotaiguats i les senyes mari Lectura de la tesi doctoral de
Lectura de la tesi doctoral de
neres. El resum es pot llegir a:
María Dora Bermúdez Hermida
Jesús Bernat Agut “Toponímia de
“La reconstrucción del entorno
Vistabella del Maestrat”, dirigida
> http://diposit.ub.edu/dspace/
handle/2445/66246
del concejo de Villaviciosa
per Emili Casanova (UV, 27–1–2016)
Aporta 4570 noms de lloc, 159 genè
(Asturias) a través de la toponimia
Lectura de la tesi doctoral de Sílvia
rics, els trets lingüístics del parlar de
y las locuciones de lugar. La
Vistabella a partir dels seus topònims
Veà “L’onomàstica de Vinebre”,
organización del espacio en
i destaca el paper del topònim com a
dirigida per Pere Navarro (URV, 20– el Antiguo Régimen”, dirigida
notari del paisatge.
11–2015)
per Baudilio Barreiro Mallón
(Universitat d’Oviedo, 23–11–2015) > http://roderic.uv.es/
> http://www.urv.cat/dfilcat/
noticies/584/

> http://hdl.handle.net/10651/37492
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Articles i ressenyes

và i Centre d’Estudis de Gavà, 2015,
p. 135–138.

Carolina Pérez, “Distribución dialectal de los resultados toponímiJordi Aguelo, “Fonts per a l’estudi
cos del sufijo -ariu / -aria en galledel Solsonès medieval i proposta in- Luis-José García-Pulido, “El último go”. 30 Forum Junge Ramnistik: Räuterpretativa del Solsonès sota domi- gran proyecto cartográfico del aca- me der Romania (Suíza, 27–29 marzo).
ni emiral a través de la toponímia”, démico Francisco Dalmau: los 19 ma- Universidade de Santiago de ComOppidum 12 (2014): 16–40.
pas de los lugares y villas del partido postela, Instituto da Lingua Galega
de Granada”, Boletín de la Real Acade- (2014).
Ramon Arenas i Marc Balanza, “Els mia de la Historia 212 (2015): 113–171. > https://dspace.usc.es/
límits del terme municipal de Cubebitstream/10347/11806/1/30_
lles”, Anuari del Grup d’Estudis Cube- Josep-David Garrido, “Dos noms ForumJungleRomanistik_
llencs Amics del Castell (2014): 20–26. que fan la cosa: Catalunya i Princi- CarolinaPerezCapelo_2014.pdf
pat”, Estudis de llengua i literatura caJosep Campmany, “Topònims hidro- talanes LXIX (Misceŀània Jordi Bru- Carolina Pérez, “Pereiroa, Pereiroá,
gràfics i geogràfics preromans a Ga- guera, 3). Publicacions de l’Abadia Pereirúa e Pereiró. O sufixo diminutivà. Un assaig d’interpretació”, L’aigua, de Montserrat (2015): 5–15.
vo -ŎLUS / -ŎLA na toponimia galega”.
el territori i les persones. Gavà: AssoII Encontro da Mocidade Investigadociació d’Amics del Museu de Gavà i Xavier Gutiérrez, “L’empremta ra (EDI-USC) (Santiago de Compostela,
Centre d’Estudis de Gavà, 2015, p. d’Occitània a l’antroponímia del Mas- 29–31 xaneiro 2014). Póster
83–90.
cançà: hostes vingueren…”, Mascan- > https://dspace.usc.es/
çà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell 6 bitstream/10347/11844/1/EDI-USC2014_
Anton Cartanyà, “El poblament a (2015): 155–166.
CarolinaPerezCapelo.pdf
l’antic terme de Rojals segons el Nomenclàtor de 1860”, Aplec de treballs Ramon Marrugat, “Noms propis Carles Riera, “Origen i evolució dels
33 (2015): 231–250.
tornats noms comuns”, El 3 de Vuit topònims ‘Moià’ i ‘Moianès’ segons
1736 (11 set. 2015): 30.
els etimòlegs i els historiadors”, MoFrancisco Castillo, “Las calles de
dilianum. Revista d’Estudis del MoiaTauste y sus cambios de nombre”, El Joan Carles Membrado, “El lligam nès 53 (2015): 5–40.
Patiaz. Boletín informativo de la Aso- essencial entre paisatge i toponímia:
ciación Cultural “El Patiaz” de Tauste el cas dels noms de municipi al nord Enric Ribes, “La parla formentere32 (2015): 3–5.
del País Valencià”, Treballs de la Socie ra. Una caracterització a partir de la
tat Catalana de Geografia 79 (2015): toponímia”, Randa 72, Misceŀània JoJean Pierre Chambon, “Contribu- 69–97.
sep Miquel Vidal Hernández I (2014):
151–176.
tions à la toponymie de la Lozère,
principalement d’après les sources Josep Moran, “Toponímia de Sant
médiévales”, Revue de Linguistique Feliu de Llobregat i la seva rodalia”, Enric Ribes, “Buscatell. La imporRomane 78 (2014): 147–202.
Materials del Baix Llobregat 20, “40 tància d’un topònim selvatà”, Quaanys d’estudis locals al Baix Llobregat derns de la Selva 27 (2015): 19–42.
Gaspar Feliu, “El primer cadastre al i altres escrits” (2014): 109–113.
Pla d’Urgell”, Mascançà. Revista d’EsMario Sanz, “Hagiotoponimia soriM. Eugènia Perea, “Madame Portet, ana. La impronta de lo sagrado en
tudis del Pla d’Urgell 6 (2015): 9–16.
o la catalana del Rosselló”, entrevis- el paisaje”, Revista de Folklore 399
Josep Lluís Gallardo i Manuel Lu- ta a Renada-Laura Portet, Serra d’Or (2015): 42–72.
engo, “La hidronímia de Viladecans”, 653 (2014): 43–47.
> http://www.funjdiaz.net/folklore/pdf/
L’aigua, el territori i les persones. Gavà: > http://traces.uab.cat/
rf399.pdf
Associació d’Amics del Museu de Ga- record/96177?ln=ca
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Llibres

Josep Maria Colomer, Campdevà- Cristian Longo, Diccionario etimonol: els carrers i la seva història. Ri- lógico marinero de Carreño y Gozón.
Javier Andreu, La onomástica indivi- poll: Maideu, 2014, 288 p.
Oviedo: HiFer, 2015, 251 p.
Basat en la tesi doctoral sobre etno
dual. Madrid: Liceus, 2014, 42 p.
Germà Colón, Dieter Kremer i Emi- toponímia de l’autor.
Isaac Beà, El lèxic del Pallars sobirà li Casanova (ed.). Toponímia Romài la Vall Fosca a través de la seua fo- nica. Quaderns de Filologia: Estudis M. Antonia Martínez, Recientes hanètica. Lleida: Universitat de Lleida, lingüístics 20. València: Universitat llazgos epigráficos en Madinat al-Zah2015, 227 p.
de València, 2015, 336 p.
ra’ y nueva onomástica relacionada
Premi Joan Solà de Recerca en Filo > https://ojs.uv.es/index.php/qfilologia.
con la dar al-sina’a califal. Anejos de
logia Catalana 2014. Inclou informa
Arqueología y Territorio Medieval 1.
ció onomàstica.
María Corduras, Por el nombre se Jaén: Universidad de Jaén, 2015, 74 p.
conoce al hombre. Estudios de antroJordi Bolòs i Víctor Hurtado, At- ponimia caballeresca. Saragossa: Uni- Christine Masuy, Curieuses histoires.
les dels comtats de Cerdanya i Berga versidad de Zaragoza, 2015, 372 p.
Noms de lieux devenus communs. Wa(v.788–990). Barcelona: Rafael Dalterloo (Bèlgica): Jourdan, 2015, 263 p.
mau, 2015, 95 p.
Gilles Fossat, Toponymie du pays
d’Arles. Origine, évolution et significa- Nuria Ménguez, Toponimia de LumaTéophile Boutiot i Émile Socard, tion des noms de lieux. París: L’Har- jo. Villablino: Asociación Club Xeitu
Dictionnaire topographique du dépar- mattan, 2015, 108 p.
de la Montaña Occidental Astur-Letement de l’Aube comprenant les noms
onesa, 2015, 152 p.
de lieu anciens et modernes [1a edició Cédric Galliand i Pere Martínez,
1874]. Los Angeles: Getty Research L’organització del territori de Riudoms Pascual Miguel, Toponimia mayor
Institute, 2014, 306 p.
en època romana. La centuriació. Riu- de Aragón. Ciudades, villas, lugares, aldoms: Centre d’Estudis Riudomencs deas, ríos, montañas y territorio. Sa> https://archive.org/details/
dictionnairetopo00bout
“Arnau de Palomar”, 2014, 170 p. + ragossa: Universidad de Zaragoza /
plànol.
Gara, 2015, 560 p.
Jesús Burgueño i M. Mercè Gras,
Atles de la Catalunya senyorial. Els ens Gabriel Garcia, Miramar, l’espai vis- Manü Mohr, “Conversazione in Sicilocals en el canvi de règim (1800–1860). cut. Els noms de lloc, el parlar i la cul- lia”. La toponymie et le paysage de la
Barcelona: Rafael Dalmau / Institut tura popular. Miramar: Ajuntament terre natale. Múnic: Grin Verlag, 2015,
21 p.
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de Miramar, 2015, 427 p.
2014, 238 p. + CD-ROM.
Xoán Carlos García (dir.), A paisa- Jean Sylvestre Morabito, Atlas de
Ana María Cano, Jean Germain i Di- xe lendaria e toponímica do Concello la Ligurie Primitive. Essai de reconstieter Kremer, Dictionnaire historique de Silleda. Silleda, 2015, 271 p.
tution d’une toponymie originelle prode l’anthroponymie romane (Patro- Amb la coŀaboració d’alumnes de toceltique. París: L’Harmattan, 2015,
nymica Romanica) III/1. Les animaux: l’Institut de Silleda. Recull de topo 386 p.
Les mammifères. Berlín: De Gruyter nímia i llegendari.
Mouton, 2015.
Estefania Mosquera i Xosé ManuJean Germain i Michel Tamine, el Sánchez, Aspectos da toponimia
Ángel Carrasco Sotos, Mapa de Mode(s) en onomastique. Onomasti- menor coruñesa. La Corunya: Asolas Pedroñeras: toponimia histórica que belgoromane. París: L’Harmattan, ciación Cultural Alexandre Bóveda,
2015, 116 p.
comentada, vol. 1. Las Pedroñeras: 2015, 388 p.
Ángel Carrasco, 2015, 605 p.
José María Jimeno, Toponimia Na- Carolina Pérez, Toponimia e variDemetrio Castro, Antroponimia y varra, VI. Cuenca de Pamplona. Cen- ación dialectal en galego. Os topónisociedad. Pamplona: Universidad Pú- dea de Itza. Pamplona: Pamiela, 2015, mos rematados en -oa, -oá, -úa e -uá.
blica de Navarra, 2014, 178 p.
476 p.
Santiago de Composteŀa: UniverNOMS 4 | 2016 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177
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sidade de Santiago de Compostela, mics. És el cas de les aportacions de
2015, 128 p.
S.-J. Rovira i Gómez (“Presència de la
noblesa al Capítol Catedral de Tarra
Claude Pla i Pierre-Henri Billy, Ter- gona durant l’edat moderna”, p. 11–
menès fleur d’épine. Toponymie et mi- 31), R. Benavente (“Els Ràfols de les
crotoponymie d’un ancien pays de l’Au- Gunyoles”, p. 83–106), E. Pujals (“El
de. París: L’Harmattan, 2014, 798 p. llegat de l’evolució. Estudi biodemo
gràfic del poble de Gallicant”, p. 121–
Jean-Claude Rivière, Microtopo- 127) o l’edició del diplomatari del Mu
nymie de la commune de Vedret (Can- seu Arxiu de Sant Andreu de Llavane
tal). París: L’Harmattan, 2015, 314 p. res, a cura del Seminari Permanent
de Paleografia de la Societat, coordi
Antoni Roca, Un tomb pels carrers i nat per A. André (p. 49–82), que in
les places de Guissona. Els seus noms i clou un index nominum final.
topònims a les actes municipals. Guissona: Ajuntament de Guissona /
Patronat Arqueològic de Guissona, Alberto González, El muelle del
2015, 118 p.
Cay de Santander. Santander: Tantín,
2014, 94 p.
Patxi Salaberri, Araba/Álava. Los
nombres de nuestros pueblos. Bilbao: Alberto González, especialista en to
ponímia de Cantàbria, és autor del
Euskaltzaindia, 2015, 167 p.
Diccionario etimológico de la toponimia
Andrea Scala, Toponimia orale de- mayor de Cantabria (1999), Puente Villa comunità di Carisolo (Alta Val Ren- esgo: toponimia e historia (2006) i La
dena). Alessandria: Edizioni dell’Or- toponimia del Valle del Nansa y Peñarso, 2015, 166 p.
rubia (2010). El muelle del Cay, de San
tander, estava situat des del segle xvi
Eva Tobalina, Prosopografía y ono on ara hi ha la plaça del Príncipe. A
mástica. Madrid: Liceus, 2014, 37 p. la primera part del llibre fa un estu
di històric, a partir d’imatges de San
Joan Carles Vidal, Toponimia ibéri- tander dels segles xvi al xxi, i de la
ca. Barcelona: Sunya, 2015, 390 p.
documentació escrita del topònim. A
la segona part, més extensa, estudia
el topònim muelle del Cay, la relació
que
tenen aquests dos noms, d’ori
Recensions
gen geogràfic i lingüístic distint, i la
Paratge. Societat Catalana de Genea- seva expansió —muelle, d’origen me
logia, Heràldica, Sigiŀografia, Vexiŀo- diterrani, i cay, d’origen atlàntic—, el
seu ús en èpoques històriques dife
logia i Nobiliària, núm. 28, 2015.
rents, la progressiva substitució de
Com de costum, la revista (anua cay per muelle amb el pas dels anys i
ri) de la SCGHSVN conté alguns ar la duplicació tautològica que es pro
ticles que, sense estar dedicats prò dueix, ja que muelle i cay volen dir el
piament a l’onomàstica, s’hi aproxi mateix. Cay, documentat a Santander
men des dels camps tots ells afins de des del segle xv (“cae de Santander”),
què fa objecte l’entitat, o que fornei també ha participat en la identifica
xen dades útils també per als estudis ció de “las bajadas del Cay” o la “Pu
onomàstics, en particular antroponí erta del Cay” (s. xviii).
NOMS 4 | 2016 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

Jordi Petit i Jordi Sànchez, Història
dels carrers del poble Sant Andreu de
Palomar. Barcelona: Centre d’Estudis
Ignasi Iglésias, 2015, 288 p.
Història dels més de 130 carrers que
existien el 1897, alguns dels quals de
sapareguts, quan el poble de Sant An
dreu de Palomar va ser agregat a Bar
celona. Actualment són carrers distri
buïts pels districtes d’Horta–Guinar
dó, Nou Barris i Sant Andreu. El llibre
té un format de fitxes, en què s’ex
plica el perquè de la direcció que te
nen els carrers i les raons dels seus
noms al llarg dels segles (alguns van
tenir fins a quatre noms diferents).
Complementa el llibre Les masies de
Sant Andreu de Palomar. Inventari de
cases de pagès andreuenques, editat
l’any 2014.

Joan Veny, Perfils lingüístics balears.
Palma: Lleonard Muntaner, 2015,
248 p.
Conjunt de 21 escrits referits a totes
les illes Balears apareguts en mitjans
diferents entre el 1997 i el 2013, so
bre història de la llengua, lexicogra
fia, onomàstica, dialectologia i icti
onímia. Els textos d’onomàstica són
quatre: “Les relacions toponímiques
i lingüístiques entre les Balears i la
Marina” (p. 139–170), conseqüència
de la proximitat i per la immigració;
a “Entorn de l’onomàstica de Menor
ca” (p. 171–184) l’autor mostra fenò
mens irregulars de fonètica històrica
i analitza tres antropònims (Aŀès, Sabé i Gaona); a “Aina” explica l’origen i
l’evolució d’aquest nom (p. 185–190),
i a “Estudis dialectals i onomàstics
de F. de B. Moll” (p. 191–195) desta
ca la contribució de l’iŀustre filòleg
ciutadellenc a l’estudi dels llinatges
catalans.
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Vicent Sanxis, Toponímia de Rafelguaraf. La Pobla Llarga: Edicions 96,
2015, 240 p.
Vicent Sanxis és un especialista en
la nostra història, en la nostra terra
i cultura, i especialment en la subco
marca de Castelló i les Ènoves, com
ell anomena aquesta part de la Ribe
ra del Xúquer. I aquest no és el pri
mer treball, ni l’únic, de l’autor, com
molt bé saben els qui el coneixen, i
especialment el poble de Rafelguaraf,
del qual és fill.
Per amor a la seua terra ha recorre
gut les sendes i els camins d’aquests
indrets, i ha entrevistat persones
d’edat coneixedores del territori i que
conservaren en la memòria els noms
que, durant generacions, han rebut
les partides, els camins i sendes, bar
rancs i rius, casetes, pous, basses i
fonts; testimonis i, al mateix temps,
reflex de la vida de les persones dels
nostres pobles durant generacions i,
fins i tot, miŀennis. Noms creats per
a identificar els llocs on es desenvo
lupà la vida d’ibers, romans, àrabs i
cristians, artífexs tots ells de la topo
nímia que ha arribat als nostres dies.
Vicent Sanxis per fer aquest llibre
també s’ha endinsat en els arxius; ha
escorcollat en els papers antics, de
vegades polsegosos o mal conservats,
i n’ha anat traient el suc, les notícies

d’èpoques passades que ell volia por
tar al coneixement de les generacions
actuals, perquè no es perdera la nos
tra memòria coŀectiva, per a explicar
per què les coses ara són com són
i per què nosaltres som el que som.
I ha volgut difondre tota aquesta
saviesa, i ho ha fet en llibres de caràc
ter històric i documental, però tant
ha posat el cor en l’empeny que tam
bé ha volgut transmetre’ns les emo
cions i ho ha fet a través de noveŀ
es, noveŀes ambientades en aques
tes terres on ha imaginat el que sen
tien les persones que viviren els fets
que ell investigava. No insistiré en les
seues publicacions i em cenyiré al te
ma del llibre que ressenyem: la to
ponímia.
A partir d’exemples del llibre Toponímia de Rafelguaraf constatem que
els topònims:
• Designen un lloc creat en un mo
ment històric, en una llengua, en
un dialecte, en un context social.
De vegades és un fòssil del qual
desconeixem fins i tot el signifi
cat: Berfull.
• Han experimentat una evolució
al llarg de la història i els trobem
escrits de diferents maneres en
la documentació antiga: els topò
nims Rafelguaraf, Vertfull o Berfull,
com molt bé ens mostra Vicent
Sanxis en el seu llibre.
• Quan els crearen, el seu significat
era transparent, n’expressava la
descripció física o alguna altra (el
Vedat, el Montot, el Realenc, el molí de l’Empedrat, el Cantal Gros), la
situació (camí de la Font) o a qui
pertanyia (cova del Seguret, cases
de Ribera, hort del Saragossà).
• Posteriorment, el significat dels
topònims pot haver-se tornat
opac: Xèrica “coster”, Alcàsser “llo
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garet fortificat”, Puig Campana i
Campanar (forma mossàrab del
llatí capanna“cabanya”), Albaida
“la blanca”.
• Poden ser paraules comunes
(la Corralissa, la Mallada dels Caragols), noms propis (la Febrera,
la Galiana, Sant Blai), una combi
nació de nom propi i nom comú
(barranc de Grau) o noms propis
actualment, però comuns en ori
gen (Vilella, Materna, la Safor “les
penyes”).
La toponímia és tot un món, extens i
complex. El treball onomàstic sol co
mençar pel recull de noms, que pot
ser enquesta oral o buidatge docu
mental, cartogràfic, literari, etc. I, de
penent de l’objectiu de l’estudi, amb
el recull es pot:
• Classificar temàticament per se
gles o èpoques com a exponents
d’una manera de viure: per la
llengua originària (ibèric, àrab,
llatí, germànic, etc.); per un de
terminat significat (roig, royo, vermell; borx, torre) o per la presèn
cia d’un determinat element (el
component beni-).
• Buscar-ne l’etimologia: l’Algoleja,
de l’àrab walaja “terra desseca
da vora un curs d’aigua que s’uti
litza per a l’agricultura”.
• Estudiar un camp temàtic (oro
grafia, hidrografia, séquies, etc.)
o el corpus complet d’un deter
minat territori, com és el cas del
llibre que comentem: tota la to
ponímia present i passada que
l’autor ha pogut arreplegar.
Sobre els noms dels llocs de Rafel
guaraf en parla Vicent en el seu llibre,
però intentaré emmarcar aquest tre
ball en el context de les investigaci
11
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ons toponímiques que s’han fet al Pa
ís Valencià i en les quals ell ja fa molt
de temps que va participar, precisa
ment aportant-hi la toponímia de Ra
felguaraf.
Fa uns 25 anys, des de la Conselle
ria d’Educació, vaig tindre la sort de
poder encetar un projecte molt am
biciós: arreplegar els noms dels llocs
de la Comunitat Valenciana, no no
més dels topònims majors i més co
neguts, sinó també de la microto
ponímia. Amb la inestimable ajuda
dels professors Vicenç Rosselló i Emi
li Casanova, de la Universitat de Va
lència, organitzàrem el primer màs
ter en toponímia, amb l’objectiu de
formar persones interessades a dur
a terme el salvament d’aquesta part
tan important de la nostra identitat
com a valencians. Amb les persones,
amb uns objectius clars i una meto
dologia conjunta, centenars d’estudi
osos, com Vicent Sanxis, han patejat
els nostres paratges, n’han identificat
els elements físics, n’han recollit els
noms i els han estudiat. Finalment,
des de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua es publicà el Corpus toponímic valencià, en paper i en una apli
cació informàtica, TOPOVAL, que en
permet la consulta per topònims i per
municipis.
Amb l’objectiu de difondre els re
sultats obtinguts va nàixer la coŀec
ció Toponímia dels Pobles Valenci
ans. Dins d’aquesta coŀecció hi ha un
exemplar dedicat a Rafelguaraf, ela
borat per Vicent Sanxis, que té un as
pecte modest, de caire divulgatiu, pe
rò és el reflex de tot un ingent tre
ball previ, com he intentat descriu
re. Vicent Sanxis, abans de preparar
aquesta publicació, va fer tot el que
s’ha dit més amunt: va treballar dins
de l’equip d’enquestadors, el seu tre
ball està plasmat en una base de da
des pública i apareix en la cartogra
fia de l’Institut Cartogràfic Valencià.

En aquest gran projecte global—al
voltant de 150.000 topònims— no es
podia contar la història de cada nom,
ni l’origen o les característiques, ni
mostrar-ne fotografies. En definitiva,
no es podia aprofundir més allà del
que era necessari per a fixar-ne la gra
fia i situar-los en la cartografia. I això,
per a una persona com Vicent Sanxis,
era poc. Ell necessitava completar to
ta aquesta informació, mostrar l’àni
ma dels topònims. I ara, temps des
prés, ens regala amb un estudi mo
nogràfic i aprofundit del seu poble.
El llibre serà útil per a recuperar
la nostra història i tradició, i perquè
l’expressió “viure en valencià” es pu
ga aplicar també quan descrivim les
nostres terres, quan hi passegem,
quan ens hi referim. Els topònims
són als llocs el que el nom propi és
a cada persona: la defineix, pel nom
se la reconeix; en definitiva, la iden
tifica. Els topònims ens identifiquen
i ens defineixen com a poble valencià.
Estimem-los i conservem-los. Aques
ta és la mampresa que els proposem.
Aigües Vives Pérez

Jean-Paul Escudero i Montserrat
Cailà, Els noms de Tellet. Treballs de
l’Oficina d’Onomàstica 24. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2014,
158 p. (1 mapa)
Tellet és un petita població dels As
pres, a 603 metres d’altitud, a la zo
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na muntanyosa del Vallespir, al nordoest de Ceret. Per anar-hi “tard o
d’hora haureu de pujar per unes car
reteres de muntanya, pintoresques i
solitàries” (p. 15), ens diuen els au
tors d’aquest volum 24 de la coŀec
ció Treballs de l’Oficina d’Onomàsti
ca (IEC). Jean-Paul Escudero i Mont
serrat Cailà ja han publicat una obra
semblant, la Història dels noms de Reiners. Les arrels d’un poble del Vallespir
(volum 10 de la mateixa coŀecció,
editat el 2005), i amb aquesta nova
publicació, sumada a altres treballs
més específics, es mostren un cop
més com uns grans investigadors de
la llengua del Vallespir i de la Catalu
nya del Nord. Escudero ha estudiat
a fons el català dels gitanos de Per
pinyà i té treballs anteriors sobre el
parlar vallespirenc. Montserrat Cailà,
especialista en antropologia cultural,
ha publicat en el volum 2 de Noms (p.
23–34) un complet estudi sobre el lli
natge Cailar i els topònims que s’hi
relacionen, de procedència occitana.
Tots dos viuen a Reiners i donem fe
del seu arrelament al Vallespir, que
fructifica en la recerca minuciosa de
la llengua d’aquest territori.
L’estudi de Tellet va precedit d’un
pròleg de Jordi J. Costa, que havia
estat professor de la Universitat de
Perpinyà, especialista en les varie
tats dialectals del nord-est, i d’una
presentació de Joan Veny (Universi
tat de Barcelona i IEC), en què, amb
mots breus però densos de contin
gut, ens situa en els precedents dels
estudis onomàstics rossellonesos, fa
un perfil dels autors i ofereix un tast
de la riquesa d’informació lingüísti
ca que aporta l’anàlisi de l’onomàs
tica de Tellet.
Els autors, en el primer capítol, ens
donen una “Visió general de Tellet” (p.
15–21), en què es pot llegir una molt
ben documentada informació: el ter
ritori físic, la flora i la fauna, l’econo
12

Ressenyes
mia tradicional —terra de suro, de
carbó, de vinya, de conreu de vari
etats ben diverses— i les activitats
actuals —cirerers, albercoquers, vi
nyes, plantació recent d’oliveres i cria
de llames. Dibuixen l’evolució de la
demografia —els 117 habitants el
2011 mostren un descens considera
ble en relació amb temps anteriors—
i la història, que ocupa un espai ge
nerós, amb les traces que ha deixat
la cultura més antiga en els dòlmens
que es troben prop del coll de les Ar
ques; passant pel primer text cone
gut, en què apareix Tellet (“Telledo”,
876), i pels diversos avatars, com el
de la pertinença al comtat de Besa
lú del segle x al xii, fins als més re
cents, amb el tancament de l’escola
el 1955, quan el català hi era rigoro
sament prohibit.
El segon capítol, “Sobre el català
parlat a Tellet”, compendia els trets
lingüístics, emmarcats en conside
racions sociolingüístiques —com el
canvi de català escrit al francès a mit
jan segle xviii, la presència d’occitans
a l’època moderna i la refrancesitza
ció recent a causa de la nova pobla
ció de gent gran procedent del nord.
S’hi destaquen les diferències de par
la entre els grans i els joves; aquells,
amb “una llengua original ben dife
rent, pouada lentament des del fons
de la història d’aquesta terra” (p. 24).
Trobem després un capítol dedicat
a la metodologia en els dos vessants
que demana l’onomàstica: l’escorcoll
dels arxius i la recerca de camp. S’han
recollit els noms dels registres escrits
—documents des del segle xvi refe
rits a fogatges, cadastres, capbreus,
estimes i impostos, processos judi
cials, protocols notarials, registres
parroquials i arxius particulars, car
tografia, etc.— i de les fonts orals
d’informadors de Tellet o de les po
blacions immediatament veïnes (en
total, dotze).

La part central del llibre és la “Llis
ta dels noms de lloc i de persona” (p.
41–150), terme usat per la coŀecció,
que no es refereix només a un elenc.
Cada nom recollit s’acompanya de la
informació pertinent que ens el dibui
xa des de la història més antiga fins
a la realitat actual, amb comentaris
precisos, sovint interpretatius, i sem
pre fets amb l’afany de fer surar tots
els secrets dels noms.
La transcripció fonètica apareix
quan té interès lingüístic i permet
que els autors ens informin de de
talls del parlar vallespirenc, amb una
personalitat que el distingeix dins del
dialecte rossellonès. Hi veiem les re
duccions dels diftongs (els Aiguals es
fa “els aigals”; Baudieres, “budieres”;
etc.); el manteniment de la o oberta
(que en el rossellonès general no es
diferencia de la tancada) en la Belota,
o el prat Foll; el pas de la o tancada tò
nica a u (Boix es fa “buix”; Coma, “cu
ma”; Gatones, “gatunes”; Gorja, “gur
ja”; Pou, “puu”; Rodon, “rudun”; Roure, “ruura”; font del Turon, “fun del tu
run”). Mirapeix, pronunciat “mirapei”,
és ben interessant igualment per al
dialecte, que fa així la terminació -eix.
Can Clotes, pronunciat “clotis”, és un
cas especial. La transcripció ens dó
na també els casos de pronúncia po
pular compartida per altres parlars:
en el casot de n’Isidro apareix l’afèresi
(“en Zidru”). Són ben interessants les
modificació de l’ètim en Profiter, que
prové de Preufeter, amb simplificació
del diftong, o Saubereda en “subre
da”. La fonètica del dialecte és pre
sent en cal Tixador, un teixidor amb
metàtesi, o en el Cotiu de Baix (sim
plificació de coltiu, amb el significat
de“guaret”). Remarquem l’adaptació
del nom francès Achille en can Xile, i
en el sentit contrari, la francesització
en la vinya d’en Fermin, que es fa amb
e tònica en lloc de i i amb una n velar.
La influència del francès apareix tam
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bé en la pronuncia amb -o final de can
Garçau (“gançó”) o en la caiguda de la
-s final de can Tomàs (“tomà”).
Igualment ens apareix el lèxic ca
racterístic del nord: en les Llapineres
hi ha l’occitanisme llapín “conill”. El
Roure Touat (“tuat”) ens remet a un
adjectiu tou, amb el significat antic
de “buit per dins”. Altres noms parti
culars són el roc del Seti (“seient”), el
Siure gros (“suro”) i encara Tellet (“lloc
de tells”), amb origen en tell, una vari
ant nòrdica de tiŀer. El mateix genèric
còrrec “xaragall” és un mot ben em
blemàtic dels parlars del nord-est. Els
trets del dialecte suren també en els
comentaris dels informadors: “un co
municant afirma que és un roc dret,
quitllat, sota la casa Vella” (p. 71).
La presència d’occitanismes és àm
plia, en correspondència amb el ve
ïnatge i amb les importants immi
gracions històriques dels països d’Oc,
que aporten, per exemple, Xaubet,
primer a l’antroponímia i després a
la toponímia, amb la sèrie el casot, el
còrrec, la font, el siure d’en Xaubet. Mal
grat l’aparença de francesisme recent,
els autors remarquen que can Servieta (“tovalló”) és continuador de l’oc
cità, atestat en el segle xvi.
Hi llegim referències a poblacions
veïnes, cosa que permet dir que l’es
tudi no es redueix només al terme
de Tellet; així, per exemple, sabem
que el nom de família Maler era pre
sent a Reiners, o tenim notícia de les
relacions amb les comarques cispiri
nenques: el renom Piella (panna és la
forma del mot comú) “suggereix un
possible origen empordanès o garrot
xí” (p. 109).
Volem destacar l’actitud prudent
dels autors en parlar de l’origen dels
noms. Agraïm que s’indiquin els dub
tes i que es deixin sense comentar
els casos dels quals no es tenen con
clusions fonamentades. En el còrrec i
el clot de les Pous (femení pronunciat
13
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“pous”) som davant un “nom enigmà
tic, d’origen incert” (p. 111). També és
prudent el silenci davant pronúncies
com “ringau” per Rigau.
Un llibre, doncs, fet amb la meto
dologia precisa i ben pautada que tro
bem en tota la coŀecció i aplicada ri
gorosament, amb una presentació
clara i útil, que segueix també la bo
na escola de la coŀecció. Com diu Jo
an Veny (p. 10) al Rosselló no són gai
res, les monografies sobre l’onomàs
tica d’un municipi. Tots celebraríem
que els estudis de Reiners i de Tellet
servissin de model per als estudiosos
que es vulguin dedicar a altres pobla
cions de la Catalunya del Nord. El ca
mí el tenen obert, amb aquest exceŀ
ent exemple.
Xavier Luna-Batlle

Miquel S. Jassans i Moisés Selfa,
Onomàstica de Valls i els seus agregats
de Fonstcaldes, Masmulets i Picamoixons, Treballs de l’Oficina d’Onomàstica 25. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans, 2015, 394 p. (2 mapes)
Miquel S. Jassans i Moisés Selfa són
els autors del llibre Onomàstica de
Valls i els seus agregats de Fontscaldes,
Masmulets i Picamoixons, que ha pu
blicat la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. Miquel S. Jassans
(Alforja, 1937) és diplomat en arque
ologia hispànica i llicenciat en belles
arts per la Universitat de Barcelona,

ha exercit durant molts anys la do
cència en arts visuals i plàstiques a
l’ensenyament secundari i és un pin
tor, noveŀista, fotògraf i arqueòleg de
reconeguda vàlua. També és molt re
marcable la seva aportació a l’ono
màstica catalana. Així, i sota el mes
tratge del seu gran amic Ramon Ami
gó, ha dut a bon port estudis com Ordinacions del 1573 de la vila de Rasquera
(1984), Toponímia de Rasquera (1988),
Noms de lloc i de persona d’Alforja i Cortiella (1991), Onomàstica de Poboleda (1998), Onomàstica de Colldejou
(2003) o Onomàstica de Duesaigües i el
seu terme (2008). Moisés Selfa és pro
fessor de didàctica de la llengua a la
Universitat de Lleida. La seva obra in
vestigadora, eclèctica i àmplia, com
prèn camps com la didàctica de la
poesia, la relació escola–universitat
i també, d’una manera rigorosa i per
sistent, l’onomàstica de determina
des zones del país, algunes de fron
tera, com la Ribagorça catalana i ara
gonesa i la vall alacantina de Pego. Ai
xí, cal esmentar obres com Topònims i
renoms de Bell-lloc d’Urgell (2003), Toponímia del Valle Media del Ésera (Huesca) (2003) i Onomàstica de la Bisbal de l’Empordà (2010), publicada
també en aquesta mateixa coŀecció,
Els dos autors, dotats d’una llarga
experiència i amb el rigor científic
que els acredita, han emprès la tas
ca de sistematitzar l’onomàstica de
Valls, un terme municipal gran (55,90
km2), al bell mig de la comarca de l’Alt
Camp, i de demografia important. Ho
han fet duts tant per la seva passió
investigadora com per un sincer afec
te a una terra, la plana de Valls, on
l’un i l’altre hi han passat llargues i
gratificants experiències vitals: Moi
sés Selfa hi ha viscut una colla d’anys,
i Miquel S. Jassans hi passa llar
gues temporades a la masia familiar.
Una introducció clara i concisa
marca les intencions i l’abast del re

NOMS 4 | 2016 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

cull: els topònims i antropònims de
Valls i dels seus agregats, amb una
limitació cronològica (fins al 1905,
pel que fa als cognoms) i geogràfi
ca (els carrers del barri antic, pel que
fa al nucli urbà de Valls). Tot i que hi
ha, lògicament, força bibliografia so
bre onomàstica vallenca, el treball de
Jassans i Selfa representa un pas de
gegant, perquè mai no s’havia fet un
estudi amb voluntat globalitzadora
de la toponomàstica i antroponímia
vallenca. Disposàvem, certament,
d’un bon estudi referent al poble va
llenc de Picamoixons, a cura de Jordi
Rius (Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons, 1997). Dispo
sàvem dels nombrosos articles que
la revista Cultura, al llarg de vuitanta
anys de tossuda continuïtat, ha anat
publicant sobre el tema, en especial
sobre els molins i els carrers antics
de la ciutat. Disposem, també, dels
impagables estudis sobre la profun
da empremta jueva que el malagua
nyat Gabriel Secall va estudiar amb
exhaustivitat i que els autors han sa
but integrar en el seu treball. Però, hi
insistim, Valls no havia estat objecte
d’un estudi sistemàtic i rigorós com
el que ens ocupa, i per tant, ens hem
de felicitar per la fita.
El llibre combina la recerca docu
mental i el treball de camp. Les fonts
documentals —actes notarials, cap
breus, llibres testamentaris…— més
antigues són d’inicis del segle xiv, i
estan dipositades sobretot a l’Arxiu
Històric Comarcal de l’Alt Camp. El
treball de camp està format pel bui
datge sistemàtic de les dades aporta
des per un grup d’informants especi
alment ben triats. Tot i que els autors
posen especial cura a manifestar que
el recull no és exhaustiu, les 400 pà
gines del volum relacionen més de
2.500 topònims i antropònims. El seu
esforç, doncs, ha estat gran i el resul
tat, molt meritori. Valls té, per fi, una
14
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obra de capçalera sobre la seva ono
màstica, a l’altura de la monumental
Història de Valls en sis volums que pu
blicà l’Institut d’Estudis Vallencs en
tre el 2003 i el 2010.
Precisament l’existència d’aquest i
altres nombrosos llibres sobre la his
tòria i geografia de Valls justifica que
el llibre no s’estengui gaire en infor
macions d’aquest caire, i entri aviat
en matèria: la llista alfabètica i co
mentada de topònims i antropònims
en el sentit ampli del terme. Llista
alfabètica i comentada que no dei
xa mai ni el to rigorós ni l’esperit crí
tic. Així, ben aviat ens trobem amb
propostes valentes, com la revisió
de grafies sòlidament assentades:
Masmolets hauria de ser, als ulls dels
autors, Masmulets. Arriben a aques
ta conclusió pel fet que a l’entorn
d’aquest llogarret, l’any 1290, s’hi si
tuava el castell de Bernat de Mulet.
Els autors també aporten un docu
ment del 1375 en què es llegeix “mas
de mulets”. Reforcen la seva tesi amb
la proposta que ja va fer el lingüista
Joan Coromines, que afirma que el
nom del lloc prové del cognom Mulet. Segurament aquesta proposta de

revisió ortogràfica és la més cridane
ra de l’estudi, i fins i tot queda re
collida en el títol. Haurem d’escriure
“Masmulets”, doncs, per referir-nos
al llogarret de Masmolets? En qual
sevol cas, el debat és obert. A pro
pòsit, val a dir que a Masmolets —o
Masmulets— hi acut cada tempora
da una munió de persones a degus
tar la calçotada en el que es diu que
és un dels millors restaurants en la
matèria. L’agosarament dels autors,
però, és mesurat. La seva honeste
dat inteŀectual es manifesta en els
nombrosos “sembla que”, “pensem
que”, “ens fa dubtar si” amb què ini
cien molts articles. I és que, malgrat
l’ús continu de les fonts científiques
més fiables, som en un terreny en
què les hipòtesis i conjectures so
vint, per més versemblants que re
sultin, cal posar en qüestió.
Una de les decisions que cal aplau
dir és la inclusió de la transcripció fo
nètica dels mots aportats pels infor
mants. És una transcripció en estàn
dard oriental que defuig un camp tan
complicat com la dialectologia, espe
cialment en una zona com l’Alt Camp,
on conviuen els parlars dels més

grans —amb trets clars de transició
entre el català oriental i l’occidental—
amb les generacions més joves, in
corporades gairebé de ple al món ca
da cop més uniforme de l’estàndard
oriental. Però això ja són figues d’un
altre paner.
El lector agrairà que les explicaci
ons i els comentaris siguin amens i
concisos. Cap mot no hi és sobrer.
Així, espigolant alguns dels renoms
i malnoms relacionats, podem llegir:
“el Merequildo”, catalanització d’Hermenegildo; “ca l’Estereotetes”, on
venien sistemes d’estereofonia; “ca
Sans Palica”, on xerraven molt (els in
formants no recorden on era la casa
pairal); “el Manetes-al-cul”, que sem
pre se les posava en aquesta part del
cos; “el Mi Caballo Murió”, que vivia
de renda i anava sempre amb botes
de muntar a cavall; “l’Àcid-sulfúric”,
renom actual, qüestió de caràcter.
Amatents a la precisió, especifi
quen tant com calgui els noms diver
sos que alguns indrets, molins, par
tides, etc. han conegut al llarg del
temps: molí de n’Adrouer, molí d’en Navarra i molinet Esmolador. També, si
escau, transcriuen literalment la font

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

Si vols que es ressenyi el teu
llibre l’has d’enviar a:
Societat d’Onomàstica
C. de la Diputació, 276, pral. 1
08009 Barcelona
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Els llibres dels quals ara
donem notícia a Novetats
bibliogràfiques poden ser
ressenyats en els propers
números de Noms.
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documental antiga, i corregeixen tot
allò que els historiadors han errat. A
“Alamany” es diu: “La data que aporta
Puigjaner és incorrecta. El 1200 en
cara no s’havien instituït els consells
del Comú”.
Les dades sobre patronímics i cog
noms antics de Valls són una de les
aportacions més interessants, per
què documenten amb fidelitat i ex
haustivitat els cognoms més antics
presents a la ciutat, amb la qual co
sa es confirmen els orígens geogrà
fics dels primers repobladors de la
comarca: catalans de l’Anoia, el Pe
nedès, la Conca de Barberà i la Se
garra, sobretot.
La recerca documental sobre els
cognoms vallencs conclou que, en
tre els 327 més antics, 60 encara per
duren en llinatges actuals. Citem, per
exemple, Canela, Català, Bofarull, Batalla, Freixa, Manresa, Martí, Miquel,
Mulet, Puig, Roca, Segarra, Simó, Veciana, Vives i Voltes. Després de pes
tes successives i mortíferes, la recu
peració demogràfica que experimen
ta la ciutat a partir del 1553 provoca
l’arribada de nous llinatges que con
tinuen actualment arrelats a la ciutat.
Són els Batet, Bou, Figuerola, Flavià,
Magrinyà, París, Torner, Dalmau o Busquets. I encara una tercera embranzi
da demogràfica al segle xvii es con
creta en cognoms com Manyer, Moles, Pàmies, Poblet, Recasens, Saperes,
Dasca, Castells i Llort.
En definitiva, el volum aplega, amb
ciència i passió, la major part dels
noms de lloc i de persona de Valls i
els seus agregats. Queda aquesta fi
ta com a estímul de futurs investiga
dors que vulguin ampliar i matisar el
camí que per fi han desbrossat Jas
sans i Selfa. L’obra, per l’estil i el mè
tode aplicats, és un model per a tan
tes i tantes monografies pendents de
fer en els pobles del nostre país.
Josep Maria Pallàs

Ramon Solsona, Marques que marquen. La curiosa història de les marques més conegudes. Barcelona: Pòrtic, 2015, 286 p.
Enric Moreu-Rey, a Toponímia urbana
i onomàstica vària (1974, p. 119), es
criu que, a més de la toponímia i l’an
troponímia, “la gran família de l’ono
màstica inclou l’estudi de tots els al
tres noms propis: tant els noms dels
animals, com els dels astres, com els
dels dies de la setmana o dels vents,
o de les festivitats al llarg de l’any,
com els dels títols dels periòdics o
de llibres i els dels rètols de les bo
tigues…”. Dues dècades després Jo
sep M. Albaigès, dins l’ampli contin
gut onomàstic de la seva Enciclopedia
de los nombres propios (1995), inclou
breus capítols sobre els noms dels
hotels, bars i restaurants, automò
bils, jocs de cartes, còctels, conjunts
musicals… i també sigles i marques
comercials. Són temes d’onomàstica
vària, com els noms de barques, de
campanes, dels números de la rifa…,
que també són tractats entre els cen
tenars d’articles publicats en el Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica. Ramon Solsona, a Marques que
marquen. La curiosa història de les marques més conegudes, cerca en l’ono
màstica comercial la que no s’ha di
vulgat i el perquè del seu nom, i se
guint les indicacions d’Enric MoreuRey pregunta “quin nom portes i per
què?” a les empreses comercials i als
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productes que fabriquen (roba, cot
xes, aliments, refrescos, joguines, as
seguradores, productes de la llar…).
El resultat és un llibre amè, de fàcil
lectura, amb nombroses curiositats,
ple de descobertes i de records senti
mentals. I, fruit de les investigacions
de l’autor, coneixem la resposta a les
seves preguntes i la història de més
d’un miler de noms que identifiquen
empreses i productes comercials.
Ramon Solsona és noveŀista, ar
ticulista i coŀabora en la ràdio, la
televisió i la premsa escrita. Molts
dels textos de Marques que marquen
ja havien aparegut a les pàgines de
La Vanguardia els mesos d’estiu dels
anys 2008 i 2009. Ara els torna a pu
blicar, revisats i notablement ampli
ats. El punt de partida és similar al
del seu llibre A paraules em convides
(2005), fruit de la seva participació
en un programa radiofònic (del 2001
al 2004) sobre paraules.
El títol del capítol introductori re
produeix la pregunta de Moreu-Rey,
“Quin nom portes i per què?”. A con
tinuació, gairebé un centenar d’apar
tats constitueixen el cos de llibre. Ca
da un d’aquests apartats porta un
suggeridor títol que n’introdueix el
contingut: “Rosses alsacianes”, so
bre els noms de les marques de cer
vesa (Damm, Moritz); “Un luxe de ci
nema” es refereix a noms de sales de
cine (Kursaal, Savoy); “Cognoms que
marquen” va de fabricants de naips, li
cors, cotxes o sabates (Heraclio Four
nier, Cointreau); “Els nostres clàssics”
són cognoms catalans que s’han in
ternacionalitzat (Juanola, Ros Roca);
“De tres en tres” es refereix a sigles o
cognoms curts, de tres lletres (IBM,
Dim); “Declaració d’intencions” va de
marques que suggereixen propietats
i avantatges (mitjons Molfort’s, sabó
Netisuau); “Sopes de butxaca” són
pastilles concentrades o les sopes rà
pides (Maggi, Avecrem); “Llatí sobre
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rodes” dóna noms de cotxes creats a
partir del llatí (Audi, Volvo); “Reparti
dors de gelats” són alguns noms dels
productes de la casa Frigo (Frigolín,
Magnum); “Grans magatzems” recor
da noms avui desapareguts (El Siglo,
El Dique Flotante); “Lletres catalanes”,
sobre empreses catalanes denomina
des per sigles o acrònims (discogrà
fica Belter, d’Isabel i Teresa, noms de
les esposes dels seus fundadors; au
tocars Ravigo, de Ramon Vidal Rodri
go; editorial RBA, de Rodrigo, Balcells
i Altarriba); “Genèrics que no ho sem
blen”, dedicat a marques comercials
el nom de les quals anomena produc
tes semblants fabricats per altres em
preses (porexpan, airbag, jeep, katiuska), algunes d’adaptades a la nostra
fonètica i als criteris ortogràfics ac
tuals (clínex, rímel, tàmpax o vamba);
“Riu avall” són productes que porten
noms de rius (cosmètics Avon, ca
mions Ebro); “Nocions d’eusquera”,
marques amb paraules basques (Kai
ku, “gerra de fusta per recollir la llet”;
Eroski, “lloc on es pot comprar”); “De
les armes a les bicicletes” es refereix
a empreses d’Eibar, com les dels ger
mans Orbea, que primer fabricaven ar
mes i van acabar fabricant bicicletes,
el mateix que van fer Beistegui Her
manos, fabricants de les bicicletes BH.
L’últim capítol, “Abans de tancar la
paradeta”, recull unes consideracions
finals sobre la metodologia emprada:
la consulta de les pàgines web de les
empreses, les hemeroteques, els dia
ris digitalitzats, el web ARCA (Arxiu de
Revistes Catalanes Antigues); les difi
cultats com a conseqüència de les ab
sorcions i liquidacions d’empreses, de
les companyies que canvien de nom o
la pèrdua o destrucció de material ar
xivístic. L’autor destaca la tendència
popular a crear genèrics amb els noms
de les marques comercials, la utilitza
ció de l’anglès o d’expressions inventa
des que semblen angleses, però tam

bé del llatí per l’aurèola de llengua
culta i universal, a més de les formes
singulars, estrambòtiques o lingüísti
cament transgressores. L’autor creu
que el català no ha arribat prou a l’àm
bit comercial, a les marques, potser
per evitar ser titllats de provincians.
Una trentena d’iŀustracions de Mi
quel Puig fan aŀusió als productes que
es comenten i van intercalades en el
text. Al final, tancant el llibre, hi ha un
índex de divuit pàgines amb totes les
marques comentades o citades, orde
nades alfabèticament.
La lectura és ràpida i permet pas
sar d’un capítol a l’altre sense pausa
a causa de l’interès per saber les ra
ons d’aquells noms, actuals o pretèrits,
que ens han acompanyat al llarg de la
nostra vida. Al final sabem que aquells
noms, aquelles lletres, aquells anun
cis o aquells productes que han entrat
a casa, han sonat a la ràdio, hem vist
a la televisió, a la premsa escrita o en
plafons publicitaris, tenen un origen,
senzill en algunes ocasions, enreves
sat en d’altres.
Els noms es clarifiquen i, gràcies a
la divulgació que fa Ramon Solsona de
l’onomàstica comercial, sabem d’on
vénen noms com el dels laboratoris
Sokatarg, fabricants del raticida No
gat; dels establiments PRYCA; què vo
len dir les diferents síŀabes de Panrico; de quines llengües va partir la com
panyia Tipp-Ex a l’hora de posar-se un
nom; què volen dir les lletres YKK de
moltes de les cremalleres que fem ser
vir; quina relació té el nom Spar amb el
distintiu que llueixen els seus establi
ments; què evoca el nom de l’insecti
cida Cucal; què és un suau i d’on ve el
nom; quin és l’origen comú de Pertegàs i Bacardí; quin pot ser el misteri
ós origen del nom Floïd; quina relació
hi ha entre Flex i les molles dels ma
talassos; d’on ve el nom dels super
mercats Alcampo; quina era la primi
tiva forma del nom Phoscao; o conèi
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xer que Michelin era, originalment, un
antropònim.
La lectura de Marques que marquen
ens informa sobre l’origen d’un miler
de noms d’empreses i dels seus pro
ductes. Però moltes no s’esmenten en
el llibre. L’espai és limitat i ens queda
rem sense saber les raons de la im
posició de tal o qual nom en el mo
ment del bateig d’una gran quantitat
de marques comercials.
Sí que es pot destacar la presència
dels noms i cognoms (reduïts o alte
rats) de la gent relacionada amb l’em
presa (els fundadors o els seus fami
liars) i la utilització de recursos lingü
ístics a l’hora d’oficialitzar el nom que
els ha de distingir dins del món empre
sarial. La primera síŀaba del cognom
d’Agustí Trigo es troba a Trinaranjus; el
nom del sabó Gior és el del cognom del
fabricant escrit de manera inversa; el
cognom Soteras escurçat apareix a Soras, un model de faixes; les tres síŀa
bes del nom de les neules Rifacli cor
responen a les primeres lletres del seu
creador, Ricard Farré Climent; el nom
de les sabates Kelme és una reducció
de Riquelme, segon cognom del fabri
cant; voler aparentar un origen dife
rent del real per raons de prestigi va
portar a italianitzar el cognom Farga
a Gelats Farggi. Alguns cognoms s’han
mantingut com a nom d’empresa o
d’un producte. Aquest és el cas dels
cognoms monosiŀàbics de les màqui
nes de rentar Bru o de l’arròs valen
cià Sos. Però no només els noms de
família hi són presents. La sufixació
ha generat noms de marques a par
tir d’alguna raó familiar: Nenuco, amb
un sufix afectuós propi del nord pe
ninsular afegit a nen; Uralita, producte
fet amb amiant provinent dels Urals, o
Cerebrino Mandri, compost format pel
derivat castellà de cerebro i el nom del
seu fabricant.
És un llibre obert que permet ferne pel nostre compte una ampliació
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amb molts més noms, atès que la se
va lectura desperta el record de més
marques que ens omplen la ment de
preguntes sobre l’origen del seu nom.
Jaume Nabona

Javier Giralt, Partidas, calles y apodos de Binéfar (Huesca). Estudio ono
mástico. Binèfar: Ayuntamiento de
Binéfar, 2014, 159 p.
Fa més de vint anys es publicà en
el número 52 del Butlletí interior de
la Societat d’Onomàstica (1993) l’ar
ticle “La investigació onomàstica a
l’Aragó catalanòfon”, en què s’inten
tava donar notícia de les aportacions
dels investigadors que, fins aquell
moment, s’havien ocupat —amb in
tensitat diversa— de l’onomàstica
d’aqueixa part del domini lingüístic.
Una segona versió d’aquell mateix ar
ticle es publica a les Actes del XIX Coŀoqui General de la Societat d’Onomàstica (Fraga, 21–22.10.1994), en con
cret al número 65 (1996) del Butlletí interior, número del qual es féu un
tiratge paraŀel dins Cinga. Anuari de
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca 1 (Fra
ga, 1997). Una tercera versió, corre
gida i notablement modificada i am
pliada, es publicà en el capítol 4 del
volum recopilatori Indagacions sobre
llengua i literatura catalanes a l’Aragó
(Calaceit, 1998).
D’aleshores ençà, han estat nom
broses i diverses les recerques ono
màstiques dutes a terme des de dife

rents perspectives i interessos. Tot i
que ara no és intenció fer-ne un estat
de la qüestió —un informe exhaus
tiu—, sí que escau assenyalar-ne al
guns aspectes prou destacables. Ai
xí, en primer lloc, cal ressaltar que
ha continuat la publicació de mono
grafies i notes onomàstiques d’abast
municipal, sovint obra d’erudits lo
cals, com són els volums monogrà
fics Toponímia i antroponímia de Vallde-roures (2000), d’Enric Puch i Car
les Sancho, i Aproximació a la toponímia rural de Nonasp (2001), de Marc
Martínez Aroca. A més d’aquests re
culls onomàstics, caldria fer esment
també de diverses obres misceŀà
nies d’abast municipal o comarcal
que contenen nombrosos materi
als onomàstics, encara que no sem
pre prou ben estudiats, com ara Albelda. La vida de la vila (1999); Economía, demografía y toponimia de Albelda
(2000), de José Antonio Molet San
cho; Costumari de Castellonroi (Àni
ma d’un poble) (2001), de Ramon Vi
ves i Gorgues; Pena-roja. Una vila a
la frontera (1999), de Desideri Lom
barte; Monroyo. El hábitat disperso
(las masías) (2003), de José Antonio
Carrégalo Sancho; El llibre de la Peita de la Vila de Calaceit de l’any 1610
(2009), de Mercè Gimeno i Ricard
Solana; Fayón. La historia sumergida
(2005), de José Ramón Marcuello; etc.
En segon lloc, cal esmentar el grup
d’investigadors universitaris impli
cats en el Proyecto Toponimia de Ri
bagorza / Toponímia de la Ribagor
ça, que té com a objecte d’estudi tant
la toponímia dels municipis ribagor
çans administrativament catalans —
Els noms de lloc de la Vall de Boí (2002),
Els noms de lloc del municipi de Vilaller
(2004), Els noms de lloc del Pont de Suert (2005)— com els administrativa
ment aragonesos, en aquest cas tant
siguen de llengua catalana (Areny de
Noguera, Montanui, Sopeira…) com
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aragonesa (Campo, Castejón de Sos,
Seira, Graus…), amb una trentena de
monografies d’abast municipal publi
cades entre 2001 i 2010, a les quals
caldria afegir nombrosos articles i
comunicacions en congressos i re
unions científiques signats per dife
rents membres d’aquest equip d’in
vestigadors vinculats —de lluny o
de prop— a la Universitat de Lleida.
Una relació detallada de les realitzaci
ons d’aquest projecte es pot seguir en
l’aportació de Jesús Vázquez Obrador
“Los estudios de toponimia en Aragón”,
dins Mª Dolores Gordón Peral (coord.)
Toponimia de España. Estado actual y
perspectivas de la investigación (2010),
p. 153–174 [157–158], i en l’article de
Javier Giralt Latorre “A propósito de
la colección Toponimia de Ribagor
za: un ejemplo inaudito en el ámbito
de estudio de los nombres de lugar
de Aragón”, Archivo de Filología Aragonesa 63–64 (2007–2008): 215–241.
Aquesta última referència ens dóna
peu a introduir la tercera vessant de
la recerca onomàstica contemporà
nia a l’Aragó catalanòfon: la Universi
tat de Saragossa, i més en concret els
tres professors que configuren, d’al
guna manera, l’àrea de Filologia Cata
lana del Departamento de Lingüísti
ca General e Hispánica de l’esmenta
da universitat: les doctores M. Rosa
Fort Cañellas i M. Teresa Moret Oliver
i el doctor Javier Giralt Latorre. Si bé
les dues doctores s’han ocupat prin
cipalment en l’estudi lingüístic i lèxic
de la documentació en català conser
vada en arxius aragonesos i catalans,
no s’han estat, quan han tingut oca
sió, de fer alguna incursió específi
ca al món de l’onomàstica, més enllà
dels nombrosos estudis realitzats per
aquestes dues doctores de l’abundant
documentació baixmedieval i moder
na procedent de l’Aragó catalanòfon.
Així, M. Teresa Moret ha publicat,
en ocasions en coŀaboració, els arti
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cles “Notes sobre onomàstica medi
eval de Mequinensa i Favara del Ma
tarranya”, Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica 115 (2009): 149–157;
“A propòsit d’alguns antropònims en
fonts documentals medievals riba
gorçanes”, Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica 119 (2010): 155–168,
i “L’onomàstica a l’Aragó catalanòfon:
una llengua entre dues normes”, dins
Els noms en la vida quotidiana. Actes del
XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre
Ciències Onomàstiques. Barcelona (5–9
de setembre de 2011), Secció 12, Bibli
oteca Tècnica de Política Lingüística
11, (Barcelona, 2014), p. 3062–3071.
Així mateix, la doctora M. Rosa Fort
ha fet un parell d’aportacions especí
fiques a l’estudi de l’onomàstica cata
lana a Fraga: “Elements lèxics i topo
nímics en un document de Fraga de
1501”, Aragón en la Edad Media. Homenaje al professor Emérito Ángel San Vicente Pino 16 (2000): 355–371; “Cog
noms de Fraga al segle xvi”, Butlletí
interior de la Societat d’Onomàstica 93
(2003): 439–452.
En canvi, el doctor Giralt s’ha ocu
pat amb més intensitat en l’anàlisi
detallada de l’onomàstica que conté
aqueixa mateixa documentació. En
llestida el 1997 la tesi “Contribución
al estudio de las hablas de La Lite
ra (Huesca)” —que es publica frag
mentàriament en Aspectos gramaticales de La Litera (1998) i, ampliada,
en Lèxic de la Llitera (2005)—, Javier
Giralt inicia una llarga sèrie de con
tribucions al coneixement del cata
là a l’Aragó catalanòfon, amb especi
al atenció a l’emprat a la comarca de
la Llitera. Entre aquestes contribuci
ons convé destacar les que tenen es
pecíficament un caràcter onomàstic,
com són “Toponimia de San Esteban
de Litera (Huesca)”, Archivo de Filología Aragonesa 50 (1994): 281–321;
“Aproximación a la toponimia de Alins
del Monte (Huesca)”, dins Actas del V

Congreso Internacional de Historia de
la Lengua Española 2 (Madrid, 2002),
p. 1491–1504; “Toponímia, lèxic dia
lectal i varietats de frontera a l’Ara
gó catalanòfon”, dins Actes del Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes (València, 2002), p.
745–760; “Els noms de casa en una
microàrea dialectal de l’Aragó cata
lanòfon”, Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica 92 (2003): 345–365;
“Toponímia d’Albelda (Osca) en docu
mentació notarial del segle xvi”, dins
Actes del Dotzè Coŀoqui Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes 3
(Barcelona, 2003), p. 299–316; “Topo
nimia en el Libro de Privilegios de Fraga
y sus aldeas (1232–1337)”, Aragón en la
Edad Media 20 (2008): 373–390; “To
ponímia de la Llitera en documenta
ció del segle xiv”, dins Llengües i fets,
actituds i franges. Misceŀània de treballs etnològics, filològics i lingüístics
oferts a Artur Quintana i Font (Calaceit,
2009), p. 205–225; “Poblacions de la
Llitera a la fi del segle xv”, Littera. Revista de Estudios Literanos 1 (2009):
69–86; “Arcaisme, etimologia popu
lar i adaptació formal en la toponímia
de la Llitera i el Baix Cinca”, dins Actes del Quinzè Coŀoqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes 1 (Bar
celona, 2010), p. 271–280.
La darrera aportació bibliogràfi
ca de Javier Giralt a l’estudi de l’ono
màstica lliterana és el volum Partidas, calles y apodos de Binéfar (Huesca). Estudio onomástico, editat per
l’Ajuntament de Binèfar. L’obra s’ini
cia amb un primer capítol introducto
ri a aquest municipi lliterà, amb una
breu síntesi descriptiva de la geogra
fia, l’economia i la història locals, se
guida d’una síntesi més extensa so
bre les característiques lingüístiques,
sincròniques i diacròniques, d’aques
ta població lliterana actualment de
llengua castellana, així com una rela
ció detallada de les fonts escrites que
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s’ha pogut consultar. El capítol segon
s’ocupa de l’estudi toponímic del nom
de la població —Binèfar—, d’indub
table origen àrab. En el tercer i en el
quart capítol s’estudia la toponímia,
tant l’oral com la documental i tant la
rural com la urbana; cal destacar, en
aquest apartat, l’anàlisi d’alguns topò
nims, molts dels quals tenen l’origen
en l’àrab andalusí com ara Alcort/Alcorn/Alcor, Alfages/Alfaques, Binafhut/
Benafut o Faleva/Faleba. El cinquè ca
pítol d’aquesta obra està dedicat a
la descripció, la classificació i l’estu
di dels renoms i noms de casa (oicò
nims) vigents a Binèfar. L’obra acaba
amb un seguit de conclusions, amb
el corresponent apartat bibliogràfic
i els índexs dedicats a fer llistes dels
topònims (rurals i urbans) i els antro
pònims esmentats al llarg del treball.
S’acompanya l’obra d’un detallat ma
pa planimètric del terme municipal
confeccionat el 1924, i la clou un breu
recull d’annexos documentals.
Cal destacar-hi la rigorosa topo
nomàstica que sovint acompanya la
presentació dels topònims recollits
i analitzats, amb especial incidèn
cia en el capítol dedicat a la toponí
mia rural. Com a casos curiosos (o
interessants) ens cal esmentar dos
topònims que, per causa de l’etimo
logia popular, han tingut una trans
formació significativa a la recerca
d’una motivació que els faça passar
de l’opacitat a una aparent transpa
rència semàntica. Així, l’origen dels
actuals topònims Camino de las Brujas i Las Mozas no caldria anar-los a
cercar en allò que ara ens ha arribat,
sinó, tal com apunta l’autor de l’es
tudi, en dues formes d’origen àrab:
Borgexaras (“la torre del garrigar”) en
el primer cas i Musà (forma àrab del
bíblic Moisès) en el segon. Tot plegat
resulta sorprenent i força gratificant,
si més no.
Hèctor Moret
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Topònims de fusta
Albert Aubet Finestres

Fa uns mil anys l’acta de consagració de la catedral de la Seu
d’Urgell recollia el topònim Nargone, un nom que no és casual
i que marca el punt d’inici de la història entre el poble i la co
marcada amb el bosc. Picadors, raiers, pegaires, carboners i,
en general, gent de bosc de diferents generacions n’han deixat
empremta al llarg dels anys mitjançant els topònims.
“Entre lo bosc i lo riu hi passava la vida.” Així descrivia lo
Ton del Segal el que era la vida de raier, de barranque
jador i de picador, uns oficis que, de manera intrínseca,
anaven associats a la fusta i a l’aigua. I és que no és ca
sual que Nargó fos un dels dos focus raiers més impor
tants de Catalunya.
Els noms de lloc parlen i, qui ho sap, potser inclús abans
dels temps dels rais, quan Nargó encara era Nargone, ja
devia passar alguna cosa a les muntanyes de la comar
cada perquè es bategés el poble amb aquest nom; un ba
teig que molt probablement va ser simultani a Narieda.
Tots dos es troben aixecats damunt les aigües del Segre i
tenen el denominador comú de l’arrel basca nar- o narra-,
que segons el mestre Joan Coromines significa “arrosse
gament” i es vincula amb l’extracció de fusta. I, per què
no, potser les mateixes canals que caracteritzen Narieda
des de Nargó en són un testimoni morfològic.
Aquests indicis miŀenaris de l’activitat del bosc a la zo
na es constaten l’any 1768, amb la inscripció rupestre del
Rètol d’Aïnat, on es deixa constància de l’explotació fo
restal als boscos de l’indret que van anomenar Lavansa,
amb la finalitat constructiva de la marina de guerra. De
manera versemblant, en aquestes mateixes contrades hi
floreix el topònim la Descarga i, en conseqüència, tossal de
la Descarga, cosa que porta a suposar un fort lligam en
tre aquest punt i el camí que seguia la fusta abans d’arri
bar al riu. La prova més clarivident de l’extracció de fusta,
però, es troba a Clarià, paratge on encara es conserven
les trilles dels carros que baixaven els troncs. Dit d’una
altra manera, el ferro es va menjar la roca.
Uns anys més tard, concretament l’any 1788, Francisco
de Zamora, seguint el seu itinerari particular per Catalu

nya, ho fa palès referint-se a Organyà: “El Rey tiene aquí
un encargado que cuida del corte y elaboración de made
ras y su conducción, a tiempo, por el río Segre, a cuyo em
barcadero se traen por caminos que el Rey ha abierto por
parajes que parecen intransitables, en galeras que, si con
forme han de bajar hubieran de subir, no habría animales
que las tirasen.” El mateix Zamora, a més, dóna una in
formació prou rellevant de la realitat que vivia el bosc en
aquells temps:“Hace pocos años se cortaba a las inme
diaciones del pueblo, y en el día dista ya cinco horas por
camino derecho, y las montañas están ya peladas; y a lo
que se ve sin esperanza de remedio. Yo hablé de esto con
algunos del pueblo, todos lo conocen y nadie lo remedia.”
Les causes d’aquesta desforestació de què parla Za
mora, més enllà de la construcció de la marina de guer
ra, van ser també el creixement poblacional i el desen
volupament econòmic de l’època. La incrementació de
la construcció d’habitatges va anar lligada a una alta de
manda de fusta, igual que la construcció de transports. A
més, les necessitats energètiques que presentaven cer
tes indústries manufactureres van suposar, també, un
fort consum de carbó.
L’apogeu del món del bosc a finals del segle xviii molt
possiblement va ser el motiu de la proliferació d’una gran
quantitat de noms de lloc que avui fiten les contrades de
la subcomarca. Els mateixos coll de Bigues, serrat de les Bigues i Bigons constaten les finalitats constructives de la
fusta. La Molina, el Molinàs, el bony de la Serradora i el clot
de la Serradora referencien els punts on la fusta era tre
ballada. La collada de la Fusta i el boter de la Fusta també
en donen fe d’una manera prou transparent. No obstant
això, hi ha topònims que amaguen la seva vinculació des
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L’Ignasi Boix, de la Serra, la persona que em va acompanyar
a conèixer les contrades del Rètol, un home serè com els
pins d’aquests indrets. (Font: fons personal de l’autor)

Les trilles de Clarià dibuixen clarament el camí que seguia la
fusta. (Font: fons personal de l’autor)

d’un punt de vista lingüístic, com la Garanta, que veu com
els seus quers estan erosionats pel pas de la fusta; la coma de Llest, amb inici als peus de Turp, que fa imaginar
que la fusta ja estava perfilada per navegar Segre avall,
i la Llosa, també a Turp, que, segons s’explica, servia per
fer lliscar els troncs fins a l’aigua.
Pascual Madoz, a mitjan segle xix, deixava constàn
cia del comerç que es realitzava a Nargó: “la esportaci
on de maderas desde los Pirineos a Tortosa, cuyas alma
dias conducen por el Segre muchos vecinos.” Es tracta
d’uns raiers que, més enllà de deixar les seves emprem
tes en la toponímia del seu entorn més proper, sembla
que la van arrossegar, també, aigües avall. És el cas del
topònim Sòls del Riu, que, de manera màgica, s’estén per
les aigües del Segre fins a arribar a la Baronia de Rialb, i
amb la forma sòl del Riu apareix, inclús, a la desembo
cadura de la Sénia. No és fortuït, tampoc, que l’esglesio
la del nucli medieval de Nargó fos advocada a la mare de
Déu del Roser, patrona dels raiers.
Un altre funcionari de l’Estat espanyol, Riera i Sanz
(1885), ja no esmenta l’activitat silvícola de la zona, però
sí que parla sobre les tres muntanyes que comprèn Nargó
—s’entén que Montdellit, Turp i Aubenç—: “comprendidos
en el radio hay tres montes de repoblacion de roble y pi

no.” Aquesta descripció evidencia una època de recupera
ció forestal després de la gran activitat que havia patit el
bosc en els anys precedents. Anys, doncs, de canvis, uns
canvis que es corroboren amb l’historiador, geògraf i ar
queòleg pallarès Ceferí Rocafort quan parla (1910) sobre
Nargó: “Lo comerç típich d’aquesta localitat es la expor
tació de fusta riu avall per mija de ralls que conduhexen
fins a Tortosa, si bé no-s nota lo moviment de anys en
derrera.” Aquesta decadència es va allargar fins als anys
trenta del segle xx, moment en què la forma de vida que
havia caracteritzat durant segles els habitants del poble
es va escolar, juntament amb l’últim rai.
Més enllà d’aquesta vinculació de la comarcada amb la
fusta, del bosc se n’extreien també altres recursos, com el
carbó, la pega o la resina. Les Carboneres i Carbonera Fonda testimonien l’elaboració de carbó a les seves particu
lars places, el qual s’emprava com a font energètica. La
importància dels usos medicinals de la pega, tant per a
les persones com per a les bèsties, així com el seu ús per
a la viticultura, es podria relacionar amb la gran quanti
tat de noms de lloc que hi tenen una relació directa, si bé
són ben poques aquelles persones que en recorden algun.
Aquest llegat arriba a través de topònims com riu del Fort
de la Pega —clara derivació de forn—, la Pegatera, el Forn
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de la Pega, Peguera o roc de Peguera, tot i que els dos úl
tims bé podrien derivar de pinar. Finalment també hi té
el seu lloc la resina, que s’usava per a finalitats domèsti
ques, ja fos per iŀuminar, impermeabilitzar o bé encen
dre foc. Cal Reïnare, la Reïnera, tossal de les Reïneres i el Raï
ner en són un clar exemple.
Malauradament, el llegat que deixen els noms de lloc
també descriu episodis tristos i desoladors, com són
els focs forestals. La recurrència lingüística més em
prada és la forma Socarrats. La Socarrada, tossal dels Socarrats o els Socarrats són prou evidents per deixar vo
lar la imaginació i fer-se una idea de què significa un in
cident d’aquest tipus.
Els mateixos factors que van enterrar els raiers, com
van ser la millora de les infraestructures i la generalit
zació dels camions, van propiciar que l’aprofitament del
bosc en aquestes muntanyes tornés a agafar una forta
embranzida amb les serradores, aquest cop ja industri
als. Ara bé, l’auge que van caracteritzar el seu moment
va durar poc més de mig segle. Avui en dia, doncs, tret
d’intervencions puntuals de gestió forestal, el bosc tor
na a estar parat. Possiblement, però, tot sigui una qües

tió de cicles, tal com va passar a les acaballes del segle
xix. Tanmateix, el dubte que queda és: el nom fa la cosa,
o viceversa? De ben segur que al Ton no li hagués fet fal
ta saber l’etimologia del poble per endevinar-ho.

De Clarià, i més enllà, a Segre
La gran explotació forestal dels boscos de Fígols i Alinyà
tenia un sistema de transport ben enginyat. La fusta es
traslladava mitjançant carros amb un eix que eren tirats
per bous. En aquest mateix eix s’hi lligaven els troncs
amb cadenes, de manera que el cap petit toqués a terra
i així, al mateix temps, actués com a fre als pendents. Tri
lles i topònims ajuden a dibuixar el següent recorregut:
un cop discorregudes les codines de Clarià, la fusta arri
bava a la Descarga, lloc on s’apilava perquè altres bous
acabessin de fer el trajecte fins al Segre, passant pel Sa
viner —on també es conserven trilles— i la Borda o Es
cales. Amb aquest traspàs de la càrrega s’evitava que els
bous fessin la totalitat del recorregut. Aquests tiradors,
segons s’explica, es tancaven a Caferna, una balma que
no fa tants anys encara resguardava ovelles.
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Des del Vallespir,
dubtes i “redubtes”
Reflexió i principi d’anàlisi de l’Atles
toponímic de Catalunya Nord, de Joan Becat
Jean-Paul Escudero

Saludem la publicació d’aquest atles toponímic sense pre
cedents a la Catalunya del Nord. Els milers de noms propis
aplegats en aquesta obra gegantina són una font d’infor
mació molt interessant. El comentari de tants noms, però,
no pot ser a l’abast d’un recensor únic, si es vol fer amb
una base científica sòlida, és a dir, amb enquestes orals,
si pot ser creuades, i documentació històrica diacrònica.
Amb els seus encerts i desencerts, la dèria normalitza
dora de Joan Becat ha tingut conseqüències diverses en la
toponímia d’aquest trosset de Catalunya. Des de fa molts
anys, la correcció dels mapes de l’Institut Géographique
National ha estat un objectiu seu legítim. Parlem-ne. En
edicions anteriors de mapes corregits de l’IGN, fent ju
guesques atrevides, van aparèixer-hi alguns topònims es
tranys —per sort, superats en aquest atles—: els Andruix,
el coll de la Riola i la Tallada, a Reiners, o can Giles, a Tellet.
Es tracta d’uns noms segurament difícils d’interpretar,
però ben diferents en realitat: els Andreuics, el coll de l’Erola, la Copa —que no necessitava cap traducció fantasio
sa—, ca n’Achille [kan’∫ilə] —del nom francès del propie
tari. Errare humanum est; equivocar-se és humà.
La toponímia és una ciència complexa, en la qual in
terpretar o traduir pot convertir-se en un joc. Si tot fos
restituir Sant Joan en comptes de Saint Jean, Sant Pau per
Saint Paul, Sant Sebastià per Saint Sébastien, etc., tothom
faria toponímia. Per damunt de la qüestió lúdica hi ha una

qüestió de mètode. Amb tota la raó, fa trenta anys, l’autor
d’aquest atles explicava que per veure-hi clar, en els noms
de lloc, el primer deure era escoltar la gent… Escoltar la
gent vol dir sentir noms de tota mena, agradables i des
agradables, transparents i misteriosos, vells i nous… Tal
com són tots, escoltar-los i acceptar-los, encara que ens
costi a vegades. Aquesta condició prèvia, malauradament,
aquí no s’ha respectat sempre. D’altra banda, en el ves
sant de la recerca històrica, els mapes cadastrals —que
són una eina de treball molt profitosa, tal com fa constar
l’autor— no poden ser de cap manera l’única font d’un
investigador i s’han de comparar, sempre que es pugui,
amb altres fonts documentals. Pel que fa al mètode, enca
ra, lamentem l’absència d’un índex alfabètic general, que
hauria estat utilíssim per entendre l’abast real de l’estudi,
per cercar-hi noms, posar en evidència paraŀelismes, re
peticions, omissions, errades i dubtes…
Aprofitant els mapes prou clars de Joan Becat, voldríem
ara restablir alguns topònims deformats o inventats, te
nint en compte que la nostra anàlisi no és gens exhaus
tiva. Començarem pel terme de Reiners; a continuació,
parlarem d’altres llocs de la Catalunya del Nord, i escla
rirem, al final, el significat del títol “dubtes i «redubtes»”.
A partir del llibre Història dels noms de Reiners (Cailà &
Escudero, IEC, 2005) i enquestes ulteriors, iniciem el nos
tre comentari de l’atles (p. 702–705). El coll de la Bena al
nord del municipi, escrit “de la vena” (any 1502), ha apare�
Nota: Publicat dins la coŀecció Biblioteca de Catalunya Nord, gut en el mapa com a “Termenera del Coll de Llavent”, que
s’ha de rectificar. La grafia mig francesa i mig occitana de
números XVII i XVIII. Perpinyà: Institut Català de Recerca en
“Peyre Basse”, que es troba al mapa cadastral del 1823,
Ciències Socials / Terra Nostra, 2015.
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és un problema encara no resolt del tot. Tanmateix, la
solució “Peira Baixa” no es pot acceptar, ja que les fonts
orals i els documents més antics conflueixen, primer, en
la forma Pera (“pedra”); si bé no és tan clar el segon ele
ment, Basse, la proposta Baixa també s’ha de descartar
per les mateixes raons: escrit vassa (any 1408) i pronun
ciat [‘βasə] al segle xx. “Ca l’Arnaudiès” no és un nom
de casa antic. Molts habitants de Reiners tenen aquest
cognom, per la qual cosa algú pot haver creat un topò
nim personal sense transcendència real. Al veïnat del
Pont de Reiners, no existeix “can Risents”; tampoc no
ens consta el “Mas Sobirana” al Vilar, ni “Can Farol” a la
Cabanassa (que ha de ser can Querol, escrit “Carol” i si
tuat més a l’oest). Pel que fa a l’Azemar, a la Farga, des
cobrim aquí una denominació paraŀela, “Mas Erra”, ba
sada en el cognom d’un propietari del passat. Es tracta
d’una variant que no ha arribat a afectar mai la vigèn
cia del nom de sempre, medieval i actual: l’Azemar. Els
cognoms dels propietaris no acaben creant noms de lloc
automàticament. En els casos de “Mas Sobirana” i “Mas
Erra” hem de parlar d’especulacions i no pas de fets com
provats oralment. “Can Contrès” és un error per can Cautrés (cognom). “Can Cantins” és, en realitat, can Cantenys.
“Mirlo”, escrit tal qual, perd el seu sentit si no apareix sen
cer: cal Mirlo. “El Talc” (mineral) i “Termenera” (fita) no
són topònims, sinó elements del paisatge. D’altra banda,
la forma genuïna oral i escrita és Canadell, senzillament,
sense s final, per la qual cosa s’ha de corregir “Canadells”,
així com el compost “Còrrec dels Canadells” en còrrec de
Canadell. “L’Escarrabill”, que alterna amb “l’Escarabill”,
s’ha d’escriure amb doble r a tot arreu. El problema de
l’aculturació a la Catalunya del Nord afecta també la pro
nunciació dels topònims. Els rossellonesos del segle xxi
diuen sense cap mena de complex [ka’ne] o [se’ɾe] per
Canet i Ceret. Aquesta qüestió, ben entesa per Joan Be
cat, no es pot transformar en regla matemàtica i no ha
d’arraconar mai el treball de camp. Per exemple,“Can Gui
llet” és una ultracorrecció i no s’escriu amb t final. To
tes les enquestes orals i la documentació històrica fan
referència a la forma Guillé. “Can Guilla” és un error de
lectura del llibre esmentat (Història dels noms de Reiners).
L’ortografia de “Coll de Baussells” i de “les Embaussades”
s’hauria de corregir per coll de Baucells i les Embauçades,
com a derivats de bauç (“balç”). Paraŀelament, “Baus
d’en Solatges”, a l’est del terme de Palaldà, i “els Baus
sos”, a Ceret, també s’haurien de rectificar: el Bauç d’en
Solatges i els Bauços.
A Ceret encara, “El camí del mas Badó” és una catala
nització desafortunada de “chemin du Mas Badou”, que

ha esborrat el nom del seu propietari: Vador (< Salvador). En el mateix municipi, la “Font d’en Daudet” és la
font d’en Daudé. Les enquestes orals i la documentació
coincideixen en aquest sentit (el “Mas d’en Daudet” ha
de ser, doncs, també probablement, el mas d’en Daudé).
A Tellet, el còrrec de l’Argila, “correch dit de la argila” (any
1671), ha estat deformat en “Còrrec de la Gila”, per una
correcció mal encertada de “Ravin de la Gile” llegit al
mapa cadastral.
A l’antic terme de Palaldà, prop del lloc anomenat ac
tualment [kə’βoɾn] o el [kə’βoɾn], escrit antigament “Ca
borns” o “Escavorns”, ha aparegut “can Borns”, que no es
pot admetre. A Prats de Molló, l’ortografia de “Mas Ron
dony” s’ha de corregir ja que procedeix de la família Ron
doní. La pronunciació local del cognom és [rundu’ni] sen
se cap mena de dubte. El nom complet de Sant Joan, al
Vallespir, és Sant Joan de Pladecorts.
Més enllà del Vallespir, el riuet del Rosselló anomenat
Canta-rana (termes de Trullars, Pontellà, etc.) apareix sen
se guionet (“Cantarana”) per una confusió entre rr i r
(se sap que alguns catalans del nord diuen “Andora”, en
comptes d’Andorra). Al Rosselló, encara, els antics abo
cadors d’escombraries, anomenats a vegades “fumaras
sos”, justifiquen difícilment la creació d’un topònim Fumaràs (a Perpinyà i a Bao). Si s’han de considerar topònims,
són llocs on es llençaven els fems i, per tant, haurien de
ser “femorassos”, o “femerassos”, tal com ho demostra
la documentació històrica.
Respectar la història —catalana o francesa— és in
compatible amb l’invent de nous topònims. Ens agradi o
no ens agradi, podem trobar topònims francesos relati
vament antics a la Catalunya del Nord. Aquest és el cas
de les redoutes (“Ouvrage de fortification détaché”: Petit
Robert, 1972) fossilitzades en els mapes cadastrals i tes
timonis muts de la llarga història militar del país. Encara
que no hagin deixat incidència en la llengua oral, les redoutes són redoutes i prou. Sabem que a Reiners, a Prats
de Molló i al Pertús no existeix cap lloc anomenat Redubta. No voldríem ser categòrics sense proves orals defini
tives, però fa de mal creure que les “Redubtes” d’Argelers,
de Ceret, Montboló, Pontellà, Sant Cebrià, Sant Llorenç
de Cerdans… siguin noms reals.
Aquests exemples, òbviament crítics, són una mostra
de la complexitat que suposa una anàlisi detallada. Des
del coneixement concret de cada municipi, poble per po
ble, és avui dia imprescindible de comprovar i destriar els
topònims correctament inventariats d’aquesta obra, que
són moltíssims, dels noms dubtosos, abans que es con
verteixin en nous topònims.
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Quan el nom fa la cosa:
propietats dels
noms de marca
Gemma Gómez Duran

Introducció
El naming és una branca del branding l’objecte de la qual
és inventar noms de marca (d’ara endavant, NM). És una
disciplina molt jove que va començar en el mercat anglès
i que no va tenir el primer especialista espanyol, Fernan
do Beltrán, fins a finals dels anys vuitanta. Diversos estu
diosos del camp del màrqueting s’han acostat al naming
per veure quina rellevància té un NM a l’hora de construir
una marca, és a dir, quines repercussions en les vendes
d’un producte tindrà (Kohli & Labahn 1997; Kohli & Suri
2000; Kollmann & Suckow 2007; Ghio 2009); d’altres s’hi
han acostat des de la perspectiva del disseny per expli
car els processos projectuals i creatius que se segueixen
en la creació d’un NM (Martín 2009; Costa 2010). Altres
articles s’acosten al naming per descobrir quines carac
terístiques lingüístiques tenen els NM, com ara quin ti
pus d’estructures o de fonemes hi són més presents (Ro
bertson 1989; Klink 2000; Wu, Chan & Yue Yuan 2007; Lo
wrey & Shrum 2007; Aranda 2007 i 2008; Jordà-Albiñana
et al. 2010) o com juguen amb l’anglès i la llengua pròpia
del lloc (per al turc, Taskin & Sarioglu 2011).
Aquest article té voluntat divulgadora, d’acostar el naming al lector català especialitzat en llengua i no avesat
a aquests temes. Per entendre bé què és el naming veu
rem quin paper té en la construcció d’una marca, veu
rem quines característiques tenen els NM i compararem
el naming amb altres contextos en què s’inventen o es
posen noms.
Abans d’entrar en matèria hem de dir que utilitzarem
els mots naming i branding en comptes de creació de nom
i construcció de marca, tal com proposa el Termcat. Pre
nem aquesta decisió perquè són les formes més usades

pels especialistes en la matèria i perquè així és com es
coneixen internacionalment.

Què entenem per noms de marca catalans
Al llarg de l’article ens referirem a diversos NM, sense con
cretar si es tracta de marques actuals o de marques de
saparegudes. Tots els NM són de productes reals, no n’hi
ha cap d’inventat. Cada vegada que presentem un NM el
posarem en cursiva i al costat, entre parèntesis, posarem
l’àmbit a què es dedica la marca, per exemple: Nostrum
(menjar preparat) o Nostradamus (cerveseria). No hem
observat diferències entre noms de marca referits a un
producte en concret o referits a una empresa, de mane
ra que els presentarem al mateix nivell.
Com hem dit, aquest article va destinat al públic cata
là i l’objecte d’estudi són els NM catalans. Això ens plan
teja un dubte: què hem de considerar com a NM cata
lans? Per exemple, Nameworks (agència de naming) és
català? Podríem considerar que no ho és perquè les pa
raules que el formen són angleses, però també podrí
em acceptar-lo com a català perquè és el nom d’una em
presa catalana. Tenim altres casos problemàtics, com
Gallina Blanca (menjars tractats), que també és catala
na però té un nom que tant pot ser català com caste
llà. A més, es poden trobar noms compostos que com
binen diverses llengües, com K42 Transmallorca run (ma
rató). En el món del naming es juga constantment amb
diverses llengües, de manera que l’origen del mot, en
cara que sembli estrany, no pot ser el criteri per decidir
si un NM és català o no.
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El criteri que seguirem és si el NM és d’un producte des
tinat principalment al públic català. Hi ha certs produc
tes per als quals aquest criteri queda ben definit, ja que
l’àmbit de mercat que tenen són estrictament els terri
toris de parla catalana. Ens referim, per exemple, a edi
torials que publiquen en català, a agències d’organismes
públics o a empreses pensades inicialment per al comerç
local. Alguns exemples podrien ser Tres i Quatre (editori
al), Inuncat (pla d’inundacions de Catalunya), Condis (su
permercat) o Tous (joies).
Tanmateix, a l’hora de crear un NM és possible que es
pensi tant en el públic català com en l’espanyol. Aquest
criteri pot representar que es busquen noms bilingües,
com Firma (agència de branding) o Famosa (joguines), els
quals considerarem també catalans.
Com que els consumidors catalans són bilingües cata
là–castellà (a excepció de rossellonesos i algueresos), hi
pot haver noms pensats estrictament en castellà que, evi
dentment, inclouen el públic català. Podrien ser els ca
sos de Yatekomo o ¿ké como hoy? (menjars preparats), tots
dos creats per empreses catalanes. Aquests tipus d’NM
no els tindrem en compte en aquest article, sinó que els
considerarem castellans.
Els NM en altres llengües, en canvi, sí que els considera
rem catalans. El criteri que hi ha al darrere és que servei
xen igual, estan en igualtat de condicions, davant del pú
blic català que castellà. Per tant, acceptarem noms com
Home meal (menjar per emportar). En canvi, en aquest ar
ticle no tindrem en compte NM estrangers com Coca-cola
(refresc), Helvetica (tipografia) o Aspirina (medicament),
encara que estiguin arrelats a la llengua catalana, per
què el consumidor inicial no es preveia que fos el català.
La tria d’una llengua determinada en un NM té con
notacions rellevants, ja que crearà una imatge o una al
tra en el consumidor. Hi ha casos molt evidents. Podem
comparar Llet nostra (llet), que és un nom clarament ca
talà, amb El Castillo (llet), l’empresa propietària de la qual
necessita fer una campanya publicitària per mostrar que
també és catalana.

El naming, una branca del branding
¿Nombres o marcas… no son la misma cosa?
En absoluto. Un nombre es una palabra o un conjun
to de palabras que intenta identificar algo que hasta
entonces carecía de identidad conocida, o era desig
nado de forma distinta. Una marca es, por el contra
rio, una señal, una llamada de atención visual, naci
da ya con la clara voluntad de comunicar unos de

terminados valores y servir de distinción respecto a
otras actividades u objetos de su mismo sector o es
pecie. En términos menos románticos, podríamos
decir también que hoy día la marca implica unos in
tereses o fines comerciales a los que un nombre no
siempre aspira.
¿Creador de marcas o de nombres?
Creador de identidades y, más aún, creador de en
tidades, ese es nuestro territorio. Dar el primer pa
so para conferir entidad a algo. Hacer, por de pronto,
que exista, que pueda ser nombrado, que nazca al
mundo, que sea real. A partir de ahí, el camino de ca
da nombre es largo, complejo, variable, emocionan
te, único. Y desde luego, trabajamos de forma muy
distinta según sean los objetivos de nuestros clien
tes. Aquellos que buscan una marca potente para su
empresa o sus productos, tendrán el nombre que
desean, pero solo de ellos dependerá que acabe con
virtiéndose en marca a la altura de sus expectativas.
Un error en esta fase, costaría años y millones de in
versión corregirlo; un acierto será, por el contrario,
definitivo, y AMENA sería el mejor ejemplo. Un nom
bre, a secas, que tenía todos los valores y atributos
en sí mismo para llegar a convertirse en una marca
que ha marcado una época. (Beltrán 2010)

Tal com hem dit, el naming és una branca del branding
que consisteix a crear noms per a marques. El branding
és una branca del màrqueting. El branding preveu tots
els elements que una marca ha de tenir, inclòs el nom,
i que descriurem tot seguit. Qualsevol producte comer
cial necessita una marca, tant si són objectes, com ser
veis o empreses.
Abans de començar a crear els elements identificadors
d’una marca, els especialistes en branding han de saber
quins valors defineixen la marca. Alguns tipus de valors
poden ser: tradició, optimisme, urbanitat, risc, vitalitat,
calma, reflexió, obertura, cultura local, etc. Un cop es te
nen clars, es pot començar el procés de construcció, que
tindrà una sèrie d’elements.
Segons el Business Dictionary de WebFinance (2009), ci
tat per Llamas (2013: 224), branding és “the process in
volved in creating a unique name and image for a pro
duct in the consumers’ mind, mainly through advertising
campaigns with a consistent theme. Branding aims to es
tablish a significant and differentiated presence in the
market that attracts and retains loyal customers” (les
cursives són nostres). Així doncs, a l’hora de crear una
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marca nova, es tenen en compte els següents trets prin
cipals que la definiran (Costa 2010):
a El nom;
b La identitat corporativa;
c El posicionament.
La identitat corporativa es refereix als atributs i als ele
ments físics visuals identificables de la marca. El princi
pal element visual és el logotip, però també ho són to
tes les altres publicacions (web, prospectes, fulls de car
ta, targetes de visita, etc.). La identitat corporativa esta
blirà quines tipografies s’han d’usar, a quina mida, quins
colors, quin tipus de fotografies, etc., perquè hi hagi una
coherència en totes les presentacions de la marca que en
representin bé els valors.1
Posarem un exemple clar perquè el lector no avesat al
disseny entengui com els elements gràfics poden trans
metre valors: la tipografia Times New Roman serveix per
a textos seriosos, com ara per enviar una carta a un advo
cat; en canvi, la tipografia Comic Sans és més apropiada
per a cartells en una escola. Això passa perquè la Times
New Roman transmet serietat, rigor, fiabilitat, mentre
que la Comic Sans transmet alegria, ingenuïtat, diversió.
El posicionament és la percepció subjectiva que es té
sobre la marca. En branding és tractat com a “espai” que
ocupa en la ment del consumidor i depèn de les caracte
rístiques que la marca aconsegueix transmetre. Algunes
de les característiques rellevants per determinar el posi
cionament són beneficis específics del producte, el preu,
la franja d’edat a qui va destinat, el disseny, etc. L’ideal
per a l’empresa és que la marca ocupi un espai no com
partit amb cap altra marca. Per aconseguir el posiciona
ment desitjat és bàsica l’estratègia publicitària, encara
que, tot i que la publicitat hi té un paper molt important,
no és pas una part intrínseca de la marca.
Aquí hem presentat únicament els tres elements princi
pals d’estudi del branding. Tanmateix, aquesta branca del
màrqueting és molt complexa; hi ha molts factors, espe
cialment psicològics, que intervenen en l’èxit de vendes
que comportarà tenir una marca o una altra. Actualment
el branding s’adreça al subconscient de les persones, con
sumidors o usuaris, als quals ja no se’ls venen productes,
sinó experiències. Com diu Llamas (2013: 224), “el pro

pósito del branding es crear y añadir valor al producto
o servicio a través de un sistema de representación de
imágenes consistente que se expresa por medio de re
cursos visuales y de comunicación”.
Un bon exemple de com ha evolucionat la idea de mar
ca i de posicionament es veu reflectit en la publicitat de
cotxes. Fa anys els anuncis enumeraven les prestacions
del cotxe: TDI, coixí de seguretat, alçavidres elèctric, etc.,
de manera que el posicionament se centrava en les qua
litats del producte. Actualment, en canvi, es posen imat
ges de la carretera i del conductor, per vendre l’emoció de
conduir, com reflecteixen els eslògans de BMW, “T’agrada
conduir?”, o de SEAT, “Autoemoción”. Aquí, doncs, el po
sicionament que es busca és que una determinada mar
ca vagi associada a un estatus, un poder, del consumidor.
Dels tres elements essencials per construir una marca
(el nom, la identitat visual i el posicionament), el nom
n’és el principal. Segons Costa (2007), l’NM és el missat
ge més repetit, més que no pas el logotip. També és l’ele
ment més estable: hi ha moltes marques que han canvi
at de logotip, però n’hi ha poques que hagin canviat de
nom. L’NM és la base d’on es parteix a l’hora de dissenyar
el logotip o d’idear la publicitat, i influeix en el posicio
nament, crea efectes psicològics; per això el naming ocu
pa un lloc molt important en la construcció de la marca.
Des del punt de vista del branding, es busca que els NM
compleixin una sèrie de requisits per poder tenir èxit al
mercat: han de ser eufònics, fàcils de memoritzar, sug
gestius, originals i exclusius, únics. A més, força autors
també recomanen que siguin curts, si pot ser de només
quatre lletres, encara que hi ha molts NM d’èxit que no
ho són pas: Casa Tarradellas (menjars tractats), Gas Natural (distribuïdora de gas). El fet que busquin l’origina
litat és possible que sigui una tendència que actualment
està de moda, però pot deixar d’estar-ho i es poden po
sar de moda noms d’aspecte tradicional.
El naming també ha de preveure manipulacions que le
gent pugui fer del nom i que poden, fins i tot, comportar
la necessitat de canviar de nom. Per exemple, si a Catcatifa (estora per a l’entrada) se li treu la primera te, el re
sultat és clarament escatològic.

Diferències entre els NM i altres noms nous
1 Alguns dels autors més importants sobre teoria del disseny són
Gui Bonsiepe, Tomás Maldonado, Norberto Chaves o el català Jo
an Costa, moltes obres dels quals han estat publicades per l’edito
rial barcelonina Gustavo Gili. Sobre disseny gràfic, en català es pot
consultar Rom (2002).

A part del naming, hi ha altres àmbits en què també cal
posar noms nous a objectes o éssers. El quadre que hi
ha a continuació resumeix els tipus de situacions en què
cal posar noms i n’explica les diferències:
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Elements a posar-los un nom
Objecte a anomenar Sentit que
es busca

Paraula
Importància Paraula Estratègia utilitzada
inventada de la grafia única

Nom de marca (naming) Marca, producte,
servei

Connotatiu No
Sí

Sí

Sí
(No)

Estudi lingüístic, estudi
de mercat, selecció,
creació, creativitat

Termes diversos
(Centre de terminologia
Termcat)

Producte, servei,
terme d’especialitat

Denotatiu

No
Sí

No

Sí
(No)

Estudi lingüístic,
selecció, creació

Criatura que neix

Persona

Connotatiu No

No
(Sí)

No
(Sí)

Selecció a partir de
noms existents

Animal que neix

Animal

Connotatiu No
Sí

No
(Sí)

No
(Sí)

Selecció a partir de
paraules existents;
creativitat

Sobrenom o malnom

Persona, empresa,
poble, etc.

Connotatiu No
(Sí)

No
(Sí)

No
(Sí)

Associació espontània

A més dels casos recollits en el quadre anterior, es pot
posar nom a altres objectes, com ara a un vehicle (Titànic,
Poderosa).2 Tanmateix, els elements de dalt són els princi
pals als quals cal posar nom i són els que ara compararem.
A l’hora de posar nom a una criatura que ha de néixer,
el ventall de noms possibles és, a priori, reduït, ja que es
limita als noms de persona ja existents. Noteu que quan
ens referim a l’acció de donar nom a una criatura, no diem
que se li crea un nom, sinó que se li posa. Fa unes dèca
des, la llista de noms possibles es trobava entre el santo
ral, les marededéus i els noms bíblics (Maria, Joan, Montserrat, Roser, Ester, David), mentre que ara s’ha ampliat
i s’ha obert a noms d’altres llengües (Uma, Ian, Ivan, Arlet) o a hipocorístics (Mariona, Lola, Biel). Actualment no
es posen noms inventats, és a dir, que es formin a partir
d’una disposició de vocals i consonants inèdita, però és
possible que passi, ja que es tracta d’un condicionament
cultural, no pas lingüístic.
En canvi, a l’hora de posar nom a un animal sí que es
pot recórrer a la invenció: Nika, Mirrina, Tura. Encara que
també és habitual utilitzar noms ja existents en català
o en altres llengües: Moixí, Cirera, Drac, First, Petita, Negret, Núvol, Cendra.
L’objectiu que es busca és un sentit connotatiu adient.
Això, però, no es fa d’una manera del tot conscient, sinó
que el criteri de la majoria de persones és “que soni bé”.
2 Nom de la moto d’Ernesto Guevara, Che, amb la qual el 1952 va
fer un viatge per Amèrica del Sud.

Es basa en percepcions del tot subjectives, condicionades
per les modes, que arriben al subconscient de les perso
nes i els en determinen els gustos.3
La principal semblança dels NM i els noms de persona
o d’animal és que tenen un sentit connotatiu. Tanmateix,
el grau de connotació és diferent, ja que els NM han d’ex
pressar molt més. Quan es treballa en naming es parteix
d’una llista de virtuts que el nom ha de suggerir, mentre
que en posar el nom a una criatura, no.
Els NM, s’intenta que siguin únics, que no hi hagi cap
altre element igual amb el mateix nom. Així com hi ha
moltes dones que es diuen Maria, només hi ha una mar
ca que es diu Bonpreu (supermercat). El sistema legal de
registre de marques exigeix que sigui així, tot i que de
vegades es troben marques amb el mateix nom. Tanma
teix, legalment només és possible si les marques es de
diquen a mercats diferents; per exemple, Estrella pot ser
una cervesa o un lleixiu.
Tot i que es busca aquesta unicitat, no necessàriament
l’NM ha de ser una paraula inventada, com Bóboli (roba in
fantil), sinó que es poden agafar adjectius o noms, propis
o comuns, procedents d’altres àmbits, com la Sirena (men
jar congelat), Puig (sabons i perfums) o Planeta (editorial).
En el cas dels noms d’animals, com en el de persones,
tampoc no es busca que siguin únics, sinó que hi pot ha
3 Lieberson (2000) mostra com els noms de nena més posats a
Illinois entre el 1918 i el 1987 es basen en patrons lingüístics de
moda, basats en la terminació de la paraula.
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ver molts gossos que es diguin Drac. Tot i això, com que
poden ser inventats, el ventall de possibilitats és infinit,
la qual cosa evidentment facilita que hi hagi noms únics.
La següent parella que val la pena de comparar són els
noms resultants d’un procés de naming i els que s’han cre
at o admès en un centre de terminologia, que és el Term
cat per al cas català. El naming crea noms nous, men
tre que el centre de terminologia recomana quina forma
hauria de ser normativa. Segons el punt 12.2 del Decret
108/2006 de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC
de 27 d’abril del 2006, correspon al Termcat:
a La fixació de criteris lingüístics i terminològics (nor
mes específiques per al lèxic d’especialitat), en apli
cació de les normes establertes per la Secció Filolò
gica de l’Institut d’Estudis Catalans, ampliant amb
nous acords, quan calgui, les convencions necessà
ries per no retardar l’elaboració i la difusió de la no
va terminologia. Quan la Secció Filològica adopti al
gun acord definitiu sobre aquestes convencions, el
Consell Supervisor s’hi ajustarà.
b La revisió i aprovació de la nova terminologia en el
seu aspecte formal, tenint en compte les valoraci
ons dels comitès tècnics corresponents pel que fa
a l’acceptabilitat i al valor conceptual dels termes.4
Això pot voler dir que el Termcat crea paraules noves,
com ara infoxació, “intoxicació per excés d’informació”
(Termcat 2006: 6), però el més habitual és que hagi de
decidir entre múltiples denominacions que conviuen per
a un mateix concepte o bé que hagi d’establir formes or
togràfiques (Termcat 2006: 5–7). El que tenen en comú
els noms decidits en centres de terminologia i els NM,
doncs, és que el resultat és una sola forma (que no ne
cessàriament és única), habitualment un sol nom, enca
ra que també pot ser un adjectiu o un verb.
El sistema de creació parteix del mateix punt: el conei
xement de l’objecte a denominar. A partir d’aquí, però, el
procés emprat per arribar al resultat final difereix. Els tèc
nics del Termcat fan estudis lingüístics (semàntics, eti
mològics, de comparatives amb altres llengües), mentre
que el naming utilitza altres estratègies. Per poder cre
ar un bon NM cal conèixer molt bé l’objecte a denominar,
però sobretot cal conèixer quins són els valors que ha de
transmetre i a quin posicionament vol arribar la marca.
Després caldrà fer diverses pluges d’idees i altres proces
sos creatius per poder arribar al nom que transmeti els
4 http://www.termcat.cat/docs/docs/Estatuts.pdf (DOGC 27
d’abril del 2006, Decret 108/2006).

valors de la marca. És significatiu que el naming es ba
sa en la creativitat, mentre que a Recerca terminològica.
Dossier de normalització (Termcat 2006), el text que des
criu el sistema de treball del Termcat, no hi apareixen ni
el nom creativitat ni l’adjectiu creatiu/-iva.
Un cop es té l’NM, cal veure que no estigui ja inscrit al
registre de patents5 i que, per tant, es pugui utilitzar (ve
geu una explicació de tot el procés a Alonso-Cortés 2007).
Cada any es registren milers de noms, per la qual cosa
és molt possible que el nom ja existeixi i que calgui bus
car-ne un altre.
A part del sistema de creació, l’altra gran diferència en
tre els noms del Termcat i els NM és que els tipus de noms
que proposa el Termcat han de ser tan neutres com sigui
possible, és a dir, que transmetin simplement què és l’ob
jecte, sense que hi hagi cap tipus de connotació, ni nega
tiva ni positiva. En naming, en canvi, es busca just el con
trari, tal com explicarem en el següent apartat, quan ens
referim a les característiques semàntiques.
El darrer sistema de creació de noms al qual cal fer re
ferència és el dels malnoms o sobrenoms. En aquest cas,
el resultat és sempre connotatiu i s’origina de manera es
pontània, principalment a partir d’associacions per meto
nímia. Trobem malnoms metonímics per a persones (en
Llesques, en Pàmpols, la Vaca), pobles (l’Esquirol) o ele
ments geogràfics (el Cavall Bernat) (Bofarull 2002). D’al
tres poden venir per deformació del nom original: de Gómez, Goma.
També es poden originar malnoms a partir d’accions
puntuals per a persones (en Trencavidres, la Menjatruites)
o bé per a altres tipus de paraules, per exemple el genti
lici socarrat (habitant de Xàtiva, poble cremat en la Guer
ra de Successió). Els malnoms també poden ser origen
de cognoms.
Els malnoms segueixen processos creatius espontanis
i es diferencien de la resta en el fet que posen nom a un
objecte que ja en té.

Característiques dels NM
Com qualsevol altre nom, els NM tenen el següent contin
gut: trets fonològics, estructura morfològica, contingut
semàntic i pertanyen a la classe sintàctica dels noms.6 A
més, encara tenen un altre tret: tenen forma ortogràfica

5 Registre espanyol de patents: http://www.oepm.es/ca/.
6 Es poden crear també verbs o adjectius, que aleshores pertanye
rien a aquestes classes de mots.
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(Lowrey et al. 2003). Tot seguit especifiquem les caracte
rístiques de cada tipus de contingut.
Trets fonològics
Els NM es tracten igual que els manlleus. Tant els uns
com els altres entren per via gràfica i els parlants hi apli
quen un sistema fonològic específic. Simplificant, direm
que en català central el sistema vocàlic dels manlleus (Ca
bré 2009), d’una banda, incorpora [e] i [o] en posició àto
na i, de l’altra, en posició tònica només admet [ɛ] i [ᴐ] en
cas que justament no hi hagi cap [e] ni [o] àtones a la pa
raula. Podeu observar les vocals àtones i tòniques de la
següent llista de noms; els dos últims són els únics que
contenen una [ɛ] i una [ᴐ] tòniques: Angela Merkel [áɲʒelə
mérkel], David Cameron [déjβik kámeɾon], Herman Van
Rompuy [xérmam ban rompúj], Ahmed Osman [əxmɛ́t
ozmán], Romano Prodi [románo pɾɔ́δi].
Pel que fa a les consonants, s’amplien els fonemes pos
sibles amb [θ] i [x]:7 Hollywood [xɔ́liβut], Rajoy [rəxɔ́j] ~
[rəxój], Sánchez [sáɲt͡ʃeθ], el Zorro [θóro]. Pel que fa a la
fricativa palatal, en els derivats no es troba, sinó que es
fa [s]: Cervantes [θerβántes] però cervantí [sərβəntí]; Cáceres [káθeɾes] però cacereny [kəsəɾɛ́ɲ] (Mascaró 2003).
Encara que els manlleus o els NM entrin per via oral, a
través de la ràdio o la televisió, si posteriorment el par
lant veu que hi ha discordança entre la forma oral i la
gràfica, la qual determina el sistema fonològic dels man
lleus, donarà prioritat a aquesta segona forma. La forma
fonètica de la llengua original generalment és irrellevant.
Amb els NM es troben les mateixes característiques vo
càliques que acabem de comentar —Dodot [doδót] (pro
ductes per a nadons), Giovinetto [ʒoβinéto] (coral)—, i
també consonàntiques —Oh Happy Day [oxapiδéj] (pro
grama de televisió), Zulogaarden [θuloγárδen] (cervesa).

• Conversió d’una categoria en una altra, típicament
entre noms, adjectius i verbs: Fragmenta (editorial),
verb; Podem (partit polític), verb; Marina (cervesa),
adjectiu; Alpina (editorial), adjectiu.
• Composició: Robafaves (llibreria), Rodamots (bloc so
bre lèxic), Bufallums (taller de creació de ninots).
• Truncació: la Semi (caminada, amb la meitat de quilò
metres de la caminada Matagalls–Granollers), la Pelu (perruqueria).
• Siglació: IVAM (Institut Valencià d’Art Modern), CCCB
(Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).
• Acronímia: Foodini (menjar fet amb impressores 3D),
a partir de Food i Houdini; Birralta (cervesa), de birra i alta; Selvaseria (cervesa), de la Selva i cerveseria.
• Onomatopeies: Slurp! (gelateria), Nyam (recull de con
tes), Xup-xup (restaurant).
• Reduplicació: Nyigo-nyigo (companyia teatral), Tiroliro (revista infantil).

Estructura morfològica
Els NM poden seguir qualsevol dels sistemes regulars de
formació de paraules, però tenen flexibilitat total i, per
tant, admeten altres processos. Si veiem els mecanis
mes que es recullen a la Gramàtica de la llengua catalana
de l’Institut d’Estudis Catalans, podem trobar un NM per
a cadascun dels mecanismes:
• Derivació per sufixació: Popaire (cervesa), Talaier (anà
lisi i gestió del territori).

Un altre procés de la llengua és la gramaticalització
d’una oració, com ara no sé què, és a dir, això fa que,8 etc.
D’aquest tipus també se’n troba en els NM: Ja T’ho Diré, Plouen Catximbes (grups de música). També es poden
usar altres tipus de sintagmes: Fora des Sembrat, Sopa de
Cabra (també grups de música). Es poden escriure con
servant la separació de paraules, com en els casos ante
riors, o bé agrupades: Bonpreu (supermercat), Kinanit (pi
james), Cadirafina (botiga de cadires), Bonàrea (coopera
tiva càrnia). Aquests últims casos, de fet, també es po
den considerar compostos.
A partir d’aquí, les possibilitats del naming són variadís
simes. Un procés molt usat és un tipus de derivació que
consisteix a agafar un nom ja existent, procedent d’un
altre àmbit, i aplicar-lo a un NM. Es poden agafar diver
sos tipus de noms. És molt habitual usar el de la locali
tat d’on és la marca, com Cadí (mantega i formatges) o
Aromes de Montserrat (licor), o bé el nom o cognom d’una
persona: Gemma (vi), Tous (ferros, forja), Tort (construc
tora), Matacàs (residència per a gent gran).
També es pot agafar un nom comú procedent d’un camp
lèxic diferent: Sangtraït (grup de música), Proa (editori
al), Forats (mobles a mida). En comptes de noms, tam
bé es poden usar frases fetes o locucions —Arts i Oficis,
Tocats de l’Ala (programes de televisió)—, o el que en an

7 La Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC no recull aquestes
consonants, però alguns autors han assenyalat que en realitat for
men part de l’inventari de fonemes del català i, per tant, no caldria
considerar que són específics dels manlleus (Bonet & Lloret 1998).

8 Això fa que és un connector textual del rossellonès per expres
sar conseqüència. És una estructura lexicalitzada, ja que es diu «Ai
xò fa que tothom era content», i no pas «*Això feia que tothom era
content».
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glès s’anomena collation, és a dir, paraules que habitual
ment van juntes, sense que es considerin una locució le
xicalitzada: Tancat per Defunció (grup de música), Valor
Afegit (programa de televisió). Aquestes també es po
den alterar: Aigua de Moritz (cervesa sense alcohol de la
marca Moritz), que recorda els noms d’aigua del Carme
o d’aigua de València.
La resta d’estratègies que hem detectat consisteixen a
alterar les paraules sense cenyir-se a mecanismes esta
blerts, encara que de vegades els poden imitar. S’inven
ten prefixos o sufixos nous i s’usen per fer derivats: a Copirineu (llet i derivats) s’usa co- per indicar “cooperativa”;
a Mercabarna (mercat d’abasts de Barcelona) s’usa mercaper indicar “mercat”; a Arquinauta (productes digitals per
a nens) hi ha arqui- com a sufix d’Arquímedes; Eduioga
(joc de ioga), amb edu- com a “educació”. Un nou morfe
ma força usat és cat, com a prefix o com a sufix, per indi
car “català” o “Catalunya”: Oniricat (objectes de disseny),
Cathelicòpters (helicòpters). En alguns casos els sufixos
no tenen cap significat específic: Imaginarium (botigues
de joguines, amb -ium com a forma llatinitzant).
Hi ha diverses estratègies que consisteixen a eliminar
una sola lletra: Skuma (cervesa); a afegir-la: Appa! (jocs
per a mòbil), Xàbiga (revista de Xàbia); a canviar-la: Onvasos (joc per aprendre a separar els envasos), o a fer una
metàtesi: Desingers9 (dissenyadors cantants). Molt sovint
els resultats fusionen dues paraules, com en els dos úl
tims exemples.
Es pot recórrer a sigles, sense que necessàriament se
n’expliqui el significat al consumidor: XiD Creacions (dis
senyadors web), SAMI App (creació d’apps). També es po
den fer paraules totalment inventades: Yowlu (jocs elec
trònics).
En naming es pot jugar amb llengües estrangeres, que
sovint es combinen: Can Ninos (residència canina), Childtopia (jocs en línia per a infants), Softsapiens (jocs electrò
nics). O bé es pot recórrer a símbols gràfics que no són
lletres; els que principalment es troben són nombres: GR174 (vi), KH-7 (producte de neteja).
Finalment, un mateix NM pot contenir diverses es
tratègies combinades: Saballuts (castellers de Sabadell).
Aquest NM és força complex, ja que fa una acronímia
amb Sabadell i el manlleu cebolludo “tosc, bast”, però ho
fa adaptant la paraula castellana amb un morfema català,
-ut/-uda. A més, també cal tenir en compte que a l’escut de
9 NM guanyador del premi de plata als Premios Canarias de Di
seño 2015, creat per Carlos Jiménez i Antoni Mañach per a un taller
de l’Escola Superior de Disseny ESDi.

la ciutat de Sabadell hi ha una ceba. Així doncs, l’NM re
sultant juga amb tres elements: Sabadell, cebolludo i ceba.
Contingut semàntic
Els NM són noms propis. Aquest tipus de noms ha estat
considerat de diverses maneres al llarg de la història de
la lingüística, tal com mostra Moran (2009), que en re
passa totes les principals posicions. El principal proble
ma dels noms propis és si s’ha de considerar que tenen
contingut semàntic o si la seva funció és la d’assenyalar
un element de la realitat.
En el cas dels NM, és evident que assenyalen un ele
ment de la realitat, però hi és completament primordi
al el significat connotatiu. Ho explicarem a partir de dos
exemples. El primer és l’NM GR-174 (vi). L’NM en si no de
nota pas el sentit de “vi”, sinó que adquireix aquest sen
tit en el moment que apareix escrit en l’etiqueta d’una
ampolla de vi.
És en aquest moment també quan apareixen els sen
tits connotatius. El significat original de GR-174 és un
sender de gran recorregut (GR) que travessa la comar
ca del Priorat. Com que és molt possible que el consu
midor no conegui l’origen de l’NM, en l’etiqueta posteri
or de l’ampolla hi ha una descripció de què és el GR-174.
Així l’estratègia del branding assegura que el consumidor
pugui fer l’associació inconscient amb una sèrie de va
lors: coneixement de la terra, esforç, duresa, contacte
amb la natura, llibertat, experiència de tots els sentits i,
en certa mesura, també representa esport. Per tant, el
consumidor sent que el GR-174 és un vi arrelat a un ter
ritori vinícola, el Priorat, i que transmet una experièn
cia sensorial completa.
Només amb el nom s’ha pogut aconseguir de trans
metre la identitat de la marca. Tot i això, un mateix nom
pot transmetre valors diferents, per això cal que la resta
d’elements que formen la marca vagin en la mateixa di
recció i acabin de perfilar el posicionament desitjat. És a
dir, el mateix NM de GR-174, en comptes de tenir les con
notacions que hem enumerat, també podria servir per a
un vi jove, d’excursionistes que fan un esmorzar de for
quilla, de botifarra amb mongetes, en un bar de carretera.
L’estratègia en la identitat visual (principalment el logo
tip i l’etiqueta) i en la publicitat aconseguirà que la mar
ca tingui el posicionament que es busca, per valors, per
qualitat, per preu, etc. En definitiva, l’NM és una peça de
tot el puzle del branding, però molt rellevant.
El segon NM amb què exemplifiquem el contingut se
màntic i les connotacions és Dèria Editors (editorial). Qui
té una dèria, una obsessió, és gent incansable, lluitadora,
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que si cal pot aportar la visió negativa. Aquests, per tant,
són els valors principals que transmet l’NM.
L’NM Dèria Editors és millor que Obsessió Editors o Obstinació Editors, per les associacions dels tipus de paraules.
Obsessió i Obstinació, per la terminació que tenen, en -ssió
o -ció, s’associen a tots els altres noms deverbals (transmissió, conjunció, perdició, etc.), que són neutres pel que
fa als valors que puguin transmetre. Dèria, en canvi, és
una esdrúixola que formalment es pot associar a noms
propis com Itàlia, Islàndia, Cèlia, Eulàlia, Núria, Júlia, o tam
bé a dàlia. És una estructura més típica de noms propis
i, per tant, aporta més entitat. A més, dèria és un nom
específicament català, sense correlat directe en castellà,
de manera que aporta un valor de catalanitat.
Forma ortogràfica
Observeu els següents NM: Unnim (caixa d’estalvis), Sexeja’m (comèdia teatral), Enderrock (revista sobre músi
ca), Ergonomika (cadires ergonòmiques), Skuma (cerve
sa), l’Horiginal (bar). Tots sis noms parteixen de noms ja
existents en català i en tots s’hi han aplicat canvis orto
gràfics que no n’alteren la realització fonètica.
L’ortografia és cabdal en els NM. En naming no cal ce
nyir-se a les regles ortogràfiques, encara que sí que l’or
tografia li imposa una sèrie de restriccions. Evidentment,
si escrivim un nom com ara Aladal, no podem pas preten
dre que la gent llegeixi [sisási]. El marge de joc que per
met l’ortografia, doncs, es basa en el fet que les relacions
so–grafia no sempre són unívoques. Un cas que exem
plifica aquest marge és Eibisí (discoteca), que té les for
mes ABC i ei–bi–sí al rètol de l’establiment, fent referèn
cia a les tres primeres lletres de l’abecedari.
Per què s’apliquen, els canvis ortogràfics? Què aporten?
En els casos d’Ergonomika i de Skuma, se substitueix una
ce de la paraula original de la qual provenen per una ca, i
el resultat provoca que el consumidor tingui la sensació
que la paraula, i per tant, la marca, és més moderna. La
ca és una lletra poc habitual en català, de manera que im
plica exotisme. A més, també es pot associar a l’anglès i a
la cultura americana, la qual actualment és la capdavante
ra mundialment en múltiples àmbits. A l’Skuma també se
li ha eliminat la e inicial, igualment per acostar-se a l’an
glès. A l’Horiginal s’ha aplicat un canvi ortogràfic, la inser
ció d’una hac, que pot aportar un sentit de cultisme. En
tots tres exemples, a més, els canvis aporten originalitat.
Amb l’NM Unnim la manipulació de l’ortografia ha con
sistit a geminar la ena central, sense que això n’afecti la
forma fonètica (noteu que en català només es realitzen
enes geminades quan una de les dues prové d’un prefix,

com a innat [innát]). Aquest canvi aparentment tan in
ofensiu fa que automàticament el receptor associï la pa
raula amb d’altres que també contenen una ena gemi
nada, com ara annex, annexió, bienni, connectar, connexió,
connotar, ennegrir, inconnex, innat, innegable, innocent, innocu, innombrable, miŀenni, perenne, tennis, etc. Moltes
són cultismes, de manera que l’NM Unnim s’associa a un
producte elevat.
A Enderrock i Sexeja’m, la manipulació ortogràfica aconse
gueix fusionar dues paraules ja existents. En el primer són
enderroc i rock i, en el segon, sexe i sacseja’m. El consumidor
entén que el producte és una fusió de tots dos conceptes.
Un altre cas en què l’NM juga amb l’ortografia és LKXA
(productes per a joves de la marca “la Caixa”). Aquest NM
són unes sigles que adapten l’NM original “la Caixa” (caixa
d’estalvis), copiant el sistema d’abreviacions que utilitzen
els joves per escriure missatges de mòbil. Així, la mani
pulació de l’ortografia és l’estratègia emprada per acos
tar-se a un grup determinat de consumidors. En aquest
cas sí que la nova forma té una realització fonètica dife
rent de l’original.
Si s’alterés l’ortografia de tots aquests NM, es conver
tirien en un NM diferent. En canvi, diverses paraules del
lèxic comú s’han alterat amb les diverses reformes orto
gràfiques sense que això no n’hagi modificat pas cap pro
pietat fonètica, morfològica o semàntica.

Conclusions
Els noms de marca tenen un paper cabdal en la construc
ció d’una marca. Són el primer element de la marca que es
crea i també el que és més estable. El procés de creació
dels NM parteix d’estudis molt variats, de caire lingüístic,
però també de mercat, i és el fruit d’estratègies creatives.
Els NM tenen un seguit de característiques que els fan
dignes d’estudi. Hem vist que tenen el mateix compor
tament fonològic que els manlleus, que tenen una flexi
bilitat enorme en el terreny morfològic i que s’ha de con
siderar que la forma ortogràfica que tenen els és pròpia,
no pas com en el cas de les altres paraules de la llengua,
que depenen de les regles generals.
Semànticament, els NM tenen una funció doble: la
d’identificar un objecte concret i la de representar els
valors de la marca. No són paraules neutres, sinó que bus
quen generar sensacions en el receptor que han d’acon
seguir moure’l a comprar un producte del mercat.
Finalment, cal dir que els NM porten al límit les pos
sibilitats expressives del llenguatge, són jocs humorís
tics inteŀigents.
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La represa de l’Oficina
d’Onomàstica de l’Institut
d’Estudis Catalans
Josep Moran i Ocerinjauregui

Un dia del mes d’octubre de 1990 —jo llavors era profes
sor no numerari del Departament de Filologia Catalana de
la Universitat de Barcelona— em va convocar el Dr. Anto
ni M. Badia i Margarit al seu despatx en aqueix Departa
ment, em va dir que la Secció Filològica de l’Institut d’Es
tudis Catalans, de la qual llavors ell era president, es pro
posava de crear de nou l’Oficina d’Onomàstica d’aquest
Institut i em demanava l’opinió en relació amb les feines
que podria assumir l’Oficina, sobretot en el camp de la to
ponímia. Jo llavors, que era soci de la Societat d’Onomàs
tica des del començament, havia coŀaborat amb el doctor
Badia per mitjà de la Universitat de Barcelona en treballs
de toponímia —revisió dels mapes de la Corporació Me
tropolitana de Barcelona— i d’antroponímia —concreta
ment en el projecte Patronymica Romanica (PatRom)—,
però no tenia cap relació amb l’Institut d’Estudis Catalans.
Per correspondre al Dr. Badia vaig fer un escrit en què
exposava la meva opinió personal sobretot respecte de
l’estat en aquell moment de la normalització de la topo
nímia catalana i de les feines que es portaven a terme,
a fi de perfilar la funció que podia realitzar l’oficina pro
jectada (doc. 1), sense cap altra pretensió. Com hi po
dem observar, esmento repetidament la Societat d’Ono
màstica; i, quant al suggeriment de contractar una per
sona a temps complet, no pensava en mi mateix, perquè
aquesta feina era incompatible amb la que portava a ter
me a la Universitat.
El Dr. Badia em va dir que volia aprofitar el meu informe
com a escrit introductori a la reunió d’experts que pensa
ven dur a terme. I així fou, com s’explica en la carta que

em va adreçar el 27 de novembre, i que suposo que era
similar a la que devia trametre a les altres persones con
vocades a una reunió el 13 de desembre de 1990 (doc. 2).
Recordo que per motius personals vaig fer tard a la re
unió, però recordo a més que quan hi anava, aturat per
un semàfor a la cruïlla del carrer de Muntaner amb el de
la Diputació o del Consell de Cent, vaig veure travessar
el carrer casualment davant meu Joan Coromines, que
aleshores feia una vida molt retreta; fou la darrera vega
da que el vaig veure personalment.
Quan vaig arribar a la reunió, l’abandonava precisament
Enric Moreu-Rey, de manera que vaig seure a la cadira
que va deixar lliure. A continuació va prendre la parau
la Albert Manent, que, encara que no havia estat convo
cat inicialment, hom devia haver-ne demanat l’assistèn
cia pel fet que ja era president de la Societat d’Onomàs
tica, de la qual era secretari Moreu-Rey.
Albert Manent en la seva intervenció va criticar viva
ment el meu informe, retraient que no esmentava tots
els treballs que s’havien fet en relació amb l’onomàstica
catalana, que, segons ell, hauria calgut esmentar-hi. Li
vaig replicar que el meu escrit no havia tingut cap inten
ció en aquest sentit; només reflectia la meva opinió en
aquell moment, sense cap pretensió d’exclusivitat, com
podien fer les altres persones convocades.
Al cap d’uns dies vaig rebre una carta personal d’Albert
Manent, datada el 17 de desembre de 1990 (doc. 3), en
què explica els motius de la seva actitud en la dita reunió.
Crec que tot plegat pot tenir algun interès un cop passat
més d’un quart de segle.
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Document 3

Ni un topònim sense recollir,
ni un topònim sense estudiar
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De per què Horta
no ha de ser Orta
Albert Turull

S’escampa com una taca d’oli la idea certament curiosa
que la població d’Horta de Sant Joan (o Horta, sense el
Sant Joan: això fóra admissible) no ha de ser tal ni escriu
re’s de tal manera, l’oficial, sinó sense hac: Orta. Els pro
motors de la idea —que ja és una campanya, dit sigui amb
consternació— es basen en un seguit d’arguments que,
pel que es veu, han convençut més d’un, a Horta mateix
i a la resta de la Terra Alta, i darrerament fins i tot a les
comarques veïnes i una mica, ai, per tot arreu. Cal atu
rar aquest despropòsit: no sols en benefici de la realitat
onomàstica del país i de la dignitat de les nostres insti
tucions locals i acadèmiques, sinó fins i tot per evitar als
hortolans i als ciutadans de la Terra Alta en general de
protagonitzar un dels ridículs més sonats al llarg de la
no sempre modèlica història cultural dels nostres països
(a l’alçada del lapao, que un feliçment traspassat govern
aragonès s’empescà per no dir “català” de la llengua de
la Franja, o a l’alçada d’altres impresentables intents —
alguns, en mala hora reeixits— de canvi toponímic, en
tre els quals destaca, per un cert paraŀelisme amb el cas
que ens ocupa, l’ús generalitzat de Baqueira amb be, com
si, contra tota evidència, aquest nom aranès no tingués
res a veure amb els pasturatges del vacum).
Diuen els defensors de la cosa que han trobat tot de
documents antics —no un, sinó un grapat— en què es
llegeix efectivament “Orta”. Entesos. No deixa de ser un
argument, de manera que, si més no, no se’ls pot acu
sar de capriciosos ni arbitraristes (ni dadaistes, com po
dria semblar). És a dir, no és que ara pretenguin escriu
re una cosa que no s’ha escrit mai; això és cert i se’ls ha
d’admetre i reconèixer. Però és un argument que no va
enlloc, que no funciona com a clau del pretès canvi; en

definitiva, que no és en absolut admissible com a prova.
I menys encara quan passem al segon punt de la seva hi
pòtesi, que, lògicament, consisteix a intentar trobar un
referent, un significat per a aqueix presumpte Orta —que,
no cal ja dir-ho, no té ni ha de poder tenir, segons ells, res
a veure amb els horts…
Avancem que entre les moltes raons per les quals l’ar
gumentació dels promotors de la idea no funciona, ni és
admissible, haurien hagut de ser més que suficients les
que ja van explicar en un article de fa uns anys els doc
tors Josep Moran i Joan Anton Rabella, que són ni més
ni menys que els responsables (director acadèmic i cap,
respectivament) de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut
d’Estudis Catalans, l’organisme acadèmic encarregat de
la normativa de la nostra llengua, que al seu dia havien
creat, entre d’altres, personatges de la talla de Pompeu
Fabra [dades de la publicació: “Horta de Sant Joan (eti
mologia i grafia)”, Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica 82 (2000): 71–75; en línia: http://www.onomastica.cat/
sites/onomastica.cat/files/06_moran.PDF]. Sigui com si
gui, diria que hi ha, per damunt de tot, dos raonaments
principals, dos, que responen respectivament als dos ar
guments, abans indicats, en què pretén basar-se la hipòtesi Orta, i que des d’un punt de vista objectiu, situats
en allò que tothom podria considerar estrictament rao
nable, haurien de ser definitius i determinats: el punt fi
nal d’una campanya que tant de bo no hagués arribat a
existir, i el manteniment de la qual, a hores d’ara, en vis
ta dels arguments, ja no són sinó ganes de fer com si se
sentís ploure, amb tota la voluntat de romandre amb les
mans a les orelles i els ulls embenats, en una actitud que
diu molt poc a favor dels qui la mantenen.
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Primer motiu fonamental: una documentació (o unes
dotzenes de documentacions) del topònim Horta escrit
antigament “Orta”, sense hac, no demostra res. Simple
ment no val res. Té el mateix valor que trobar escrit an
tigament “Lleyda” o “Vich” o “Tarrasa”. I és que resulta
—i això ho hauria de saber gent que remena documents
d’arxiu, per la pura pràctica d’anys i panys, sense neces
sitat de ser filòleg ni especialista en res— que antiga
ment (de fet, abans de la codificació ortogràfica moder
na, i això vol dir primer terç del segle xx) la grafia de les
hacs inicials era molt fluctuant i altament incerta (per
què la hac ja era una lletra muda, és clar, i això des del
mateix llatí), de manera que és del tot habitual de trobar
escrites sense hac multitud de paraules que l’haurien de
dur (i que avui, amb la normativa finalment establerta,
la duen, com és natural); fins i tot algunes de tan comu
nes i freqüents (i d’etimologia amb hac tan indiscutible)
com home (“ome”, “om”, “omen”, “òmens”, etc., ja en els
primers textos escrits en la nostra llengua), host (que lle
gim “ost” en multitud de documents medievals), heretge
(“eretge”), herbes (“erbes”), hora (“ora”), hostal (“ostal”),
hospital (“espital”), història (“ystòria” i un plural “astòri
as” són formes reportades pel diccionari etimològic de
Coromines) o, per posar un exemple encara més proper
—de la mateixa família lèxica que horta—, els indiscuti
bles substantius hort, hortal o hortalissa, en contextos
claríssims, escrits igualment sense hac: “ort” sovint en
textos de Llull i d’altres, “ortal” ja l’any 1094 (i un plural
llatinitzant “ortales” el 979), “ortalissa” el 1386, etc. (n’hi

ha prou amb una consulta a l’abast de tothom a l’esmen
tat DECat de Coromines, o al més directe DCVB d’Alcover
i Moll, per comprovar com és de constant la vaciŀació en
aquesta mena de mots, que per cert inclou el mateix ter
me horta com a nom comú, escrit “orta” almenys ja l’any
1292). Si tots aquests mots es troben escrits manta ve
gada sense hac, per què ens ha d’estranyar de veure-hi
també el topònim Horta, escrit paraŀelament sense hac?
Què demostra això? Res. Res de res. O sí: demostra que
la presència o l’absència de la lletra hac en els documents
catalans antics, en mots que etimològicament l’haurien
de portar, no es regia ja aleshores per cap criteri fix i và
lid, sinó que fluctuava, sense que això indiqui res en par
ticular; i, en fi, demostra, això sí, que l’argument “hem
vist escrit moltes vegades «Orta» en documents antics”
no aporta res, i que en cap cas no val per canviar el que
és l’etimologia raonable i ha de continuar sent la grafia
vàlida, lògica i oficial d’un lloc tan important i, gràcies en
part a Picasso, amb tanta de projecció nacional i interna
cional. No s’ho mereix, Horta, que se li faci això.
Segon motiu fonamental: el mot comú (adjectiu) orta,
que els defensors de la hipòtesi addueixen com a refe
rent etimològic i motiu onomàstic del nom de població
que ens ocupa, com a substitut del molt més comú horta “zona d’horts”, és absolutament improbable com a to
pònim. Ni tan sols no es pot afirmar que la paraula com
a tal existeixi. És cert que una entrada orto es pot trobar
en alguns diccionaris, i que té un significat (“dret, rec

NOMS 4 | 2016 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

43

Articles
te”) que, estirant-lo pels extrems, amb una mica d’ima
ginació, hom pot suposar que s’hauria pogut aplicar a un
indret, a un element geogràfic, de manera que esdevin
gués un nom propi toponímic. Altrament, els diccionaris
actuals, DIEC inclòs, inclouen el terme orto “sortida d’un
astre”. Això és cert; admetem-ho fins i tot com a embrió
d’hipòtesi, doncs. Però no; no pot passar a la categoria
d’hipòtesi acceptable, i és que aquest raonament, aques
ta idea embrionària, no aguanta ni una mínima anàlisi en
profunditat. I no perquè a uns ens sembli més bonica o
més lletja la idea, més fàcil o més difícil la translació del
concepte “dret” a un lloc amb nom propi, sinó perquè li
falla una de les bases fonamentals i, per tant, imprescin
dibles per a un topònim històric: la vigència, l’ús real del
mot orta. Cal adonar-se que aquest adjectiu, per bé que,
com acabem de dir, aparegui (indirectament) en (alguns)
diccionaris, és un terme absolutament tècnic, especialit
zat, un cultisme sense cap mena de vigència en la llen
gua popular —que és la que sempre ha creat els noms de
lloc, a partir d’una seqüència absolutament natural de de
nominar els indrets a partir de referents compartits i re
cognoscibles per la comunitat que els té a l’abast i n’em
pra els noms (esdevinguts llavors noms propis) per tal
de referir-s’hi. Dit d’una altra manera, per poder adme
tre —i fins imaginar— que un adjectiu orta “dreta” fos a
l’arrel d’un topònim (del que ens ocupa o de qualsevol al
tre), hauria hagut de ser aquest un mot realment emprat,
molt o poc viu en un nivell popular, i des de molt antic,
vers l’edat mitjana. I no és el cas; de fet, tot apunta que
el llatí ortus (en femení orta) ja era en aquesta llengua
un cultisme, un mot escassament corrent, i ni tan sols no
patrimonial de la llengua llatina, sinó manllevat del grec
orthós “dret, recte”. Més encara, i del tot definitiu: en ca
talà (antic i modern) ni tan sols no existeix la presumpta
paraula orta —que hom suposa derivada d’aquella grega
a través d’aquella llatina—, sinó que en tenim tan sols la
versió masculina orto, i fins i tot aquesta únicament exis
teix —tret del substantiu culte orto “sortida d’un astre”—
com un formant o component culte (i cultista) per crear
una sèrie de paraules tècniques, les més conegudes de
les quals deuen ser sens dubte ortodox i ortografia (“gra
fia correcta”; quina paradoxa!), al costat d’ortoèpia, ortologia, ortofonia, ortoform o, més modernament, ortodòncia, ortofotomapa i ortocentre, entre d’altres (no gaires).
Res en absolut que ens puguem ni tan sols imaginar que
s’apliqués mai amb naturalitat a un lloc de manera que
pogués generar-hi el corresponent topònim.
En fi, que ni el mot que presumptament hauria de fer
d’alternativa —una alternativa versemblant, que perme

tés de bandejar l’amigable horta— no figura entre el lè
xic disponible a aquest efecte (i això suposant que exis
teixi com a mot, cosa certament discutible), ni l’absèn
cia de hac en documents antics —per molts que fossin—
no demostra res.
No hauria calgut donar tantes voltes: prou que Coromi
nes consignà en l’article corresponent a Horta del seu Onomasticon Cataloniae (vol. 4, p. 422) tot de mencions anti
gues, medievals, sense hac, i tanmateix, davant d’aquest
fet prou evident, constatable i no pas amagat ni en aque
lla ni en cap obra, ell, que era la màxima autoritat entre
els savis en la matèria, ni tan sols no apuntà com a hipò
tesi secundària que el nom de la població de la Terra Alta
pogués tenir un altre origen, ni menys encara que s’ha
gués d’escriure d’una altra manera. No és prou indicatiu,
això? No creieu que Coromines, tan agosarat sovint, no
n’hauria, si més no, apuntat l’alternativa?
Aquest és un problema que tenim al nostre país, i que
hauríem d’anar valorant com solucionar-lo. No que la gent
tingui pensades que s’imaginen que són brillants i resulten
una equivocació sense paŀiatius, no, que això és natural i
humà i passa a les millors famílies (segur que jo m’he equi
vocat, i tots plegats ens hem equivocat moltes vegades,
inclosos Joan Coromines i Enric Moreu-Rey i Francesc de
Borja Moll: tothom, segur), sinó que aquestes pensades–
pífia resulti que tenen recorregut, i que fins i tot instàn
cies oficials com ajuntaments es plantegin d’emparar-les
i seguir-los-en la veta. Això és el que no hauria de poder
passar. No hauria de poder ser que un alcalde entestat en
l’error, orgullós i tot de la seva ignorància de les normes,
forci (i aconsegueixi!) de canviar Cabdella per Capdella, o
que tots plegats —començant pels mitjans de comunica
ció de masses— comencem a veure “normal” que s’escri
gui Cabacés, Figaró o Rialp (com si els turistes, enganyats
de creure que van als Alps, omplissin la històrica vila palla
resa de Rialb, amb una be que deriva de l’ètim llatí rivum
album “riu blanc”, obvi i evident i sense discussió ni tan
sols allí)… Tot plegat, tan atrabiliari, senyors d’Horta, no
us en feu el càrrec, com si els de la capital ara volguessin
escriure “Barçalona” (i vet aquí el “Barça”, oi?) o com si el
sempre imaginatiu alcalde Ros ara impulsés que la capital
de Ponent s’escrivís “Lleide” per mor de la pronúncia típi
ca allí de tota /a/ final (o mil exemples més: “Targue” en
lloc de Tàrrega, “Uspitalé” per l’Hospitalet, “Grenullés” per
Granollers, etc.: podríem jugar a la bestiesa gairebé fins a
l’infinit, resseguint un mapa del país…). Simplement ridí
cul. I el ridícul, diuen, és un dels principals demèrits que
cal evitar, sobretot en l’àmbit de la cosa pública.
Horta, si us plau!
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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 coŀaboradors. Els socis són els creadors i els
receptors dels continguts, amplis i diversos, que inclouen la
teoria, la metodologia o el treball de camp en onomàstica
o que provenen del resultat dels seus estudis, de les seves
investigacions o dels seus coneixements. Són materials que,
en forma d’article, posen a disposició dels lectors. Igualment,
cal que hi hagi socis que redactin ressenyes, crítiques o
notes de les publicacions onomàstiques (llibres o articles);
socis que proporcionin les novetats bibliogràfiques, escrits o
informacions (notícies, polèmiques o textos apareguts en la
premsa) sobre activitats onomàstiques (congressos, jornades,
cursos, conferències, presentacions de llibres, debats o
exposicions), tesis, treballs acadèmics, treballs de recerca de
batxillerat, documents d’arxiu o imatges amb valor onomàstic.
El nostre desig és publicar i difondre els continguts que
abracin tants aspectes relacionats amb l’onomàstica i amb les
ciències que li donen cobertura com sigui possible. És per això
que fem una crida a la participació. Ens podeu fer arribar les
vostres coŀaboracions i propostes a revista@onomastica.cat.
Qualsevol contribució serà benvinguda.
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