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Aquest és el primer número de Noms
que, sense desdibuixar del tot la seva habitual estructura de seccions, té
un caràcter especial: és dedicat a la
memòria de qui va ser president de
la Societat d’Onomàstica, Josep Maria Albaigès i Olivart.
Albaigès, que fou president i fou
molt més, tant per a la nostra Societat com per a la popularització de
l’onomàstica en general, va morir el
març de 2014, al cap d’un any d’haver deixat el càrrec (es mantenia, però, com a membre actiu de la Junta); unes setmanes més tard, en un
d’aquells perversos capricis del destí, moria també a Barcelona el seu
mentor i predecessor, Albert Manent,
qui havia ocupat la presidència durant tres dècades, des de la fundació de l’entitat l’any 1980 fins al 2010,
quan precisament Albaigès acceptà
d’encapçalar una Junta de renovació
i alhora de transició. En el seu dia, encara en vida, la Societat d’Onomàstica prou que va poder oferir a Albert
Manent l’homenatge que mereixia,
tant en forma d’actes públics com
de publicació gratulatòria; per contra, restava en part pendent un reconeixement a la figura d’Albaigès, i és
per això que la revista Noms adopta
amb convenciment i amb agraïment
la proposta de la Junta de l’entitat per
tal que sigui aquesta publicació d’in-

tenció divulgadora —una tasca a la
qual ell s’havia lliurat amb profusió—
la que aculli un número especial d’homenatge. Un homenatge, doncs, que
en aquest cas no ha pogut ésser sinó
in memoriam, ateses les circumstàncies del traspàs de l’homenatjat: inesperat i en una edat no gaire avançada. Sens dubte eren moltes les contribucions que Albaigès havia de fer
encara, tant a la nostra Societat en
particular com a l’onomàstica en general, entre molts altres camps que
conreava. Se’l troba a faltar.
No és en aquest text de presentació, però, que ens hem d’estendre a
glossar la figura de Josep M. Albaigès,
ja que per sort comptem amb la contribució escrita de dues de les persones que millor poden fer-ho: d’una
banda l’actual president de l’entitat,
Joan Tort i Donada (qui féu tàndem
amb el president Albaigès quan, l’any
2010, es va recuperar mitjançant una
reforma d’estatuts la figura del secretari general, la que històricament
havia tingut l’inoblidable Enric Moreu-Rey), i d’altra banda el consoci
i filòleg Joan Cornudella, junedenc
com Albaigès i autor d’una completa monografia toponímica sobre la
vila de la plana urgellenca a la qual
el nostre homenatjat seguia vinculat bo i les dècades de residència
a la capital.
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A més de la destacada presència
dels textos de Tort i de Cornudella,
que se centren en la figura i l’obra de
Josep M. Albaigès, hem volgut que
aquest número de Noms fos espe
cial també en la secció d’articles. En
aquest sentit, al costat de les habituals seccions de notícies i de novetats
bibliogràfiques, que no hem volgut
obviar per no perdre un cert ritme
pel que fa a l’actualitat onomàstica,
hem decidit no incloure, excepcionalment, l’apartat de ressenyes i, per
contra, publicar un seguit d’articles
que presenten un ben evident denominador comú: l’antroponímia. Així
és que, sumant-se per afinitat a l’homenatge a una de les persones que
des de 1980 més havia publicat sobre prenoms i cognoms (per bé que
no fos l’única tecla que va tocar), hi
trobareu cinc articles dedicats a aspectes particulars, ja sigui d’un prenom o d’un cognom, o d’una sèrie,
incloent-n’hi un de particularment
extens sobre un tema crucial per a
la nostra història (onomàstica i no
només onomàstica) com és la presència singularment intensa al País
Valencià de tot de cognoms que reflecteixen topònims de les terres de
les quals procedia justament Josep
M. Albaigès, el Ponent català, a càrrec del periodista alacantí Antonio
Teruel. Esperem que en gaudiu.
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Notícies
Conferències i xerrades

Ziclo de seminarios sobre lengua
aragonesa: A toponimia aragonesa
(Barcelona, 14 de maig de 2016)

VIII Jornades d’història local de La
Pobla de Vallbona (Camp de Túria,
> http://centroaragonesdebarcelona.es/
País Valencià)
ziclo-seminarios-aragones/seminario4/
Joan Domingues va parlar sobre la to- > http://www.lafranja.net/?p=22238
ponimia medieval.
> http://laredcomarcal.com/not/21566/ 8as Jornadas de Toponímia de
historiadores-ponen-en-valor-elLisboa. Geografias dos Topónimos
patrimonio-de-la-pobla-de-vallbona-a(Lisboa, 27–28 d’octubre de 2016)
traves-de-las-jornadas-de-historia-local/

Conferència a Lleida sobre
antroponímia de la Vall d’Àger

> https://web-argitalpena.
adm.ehu.es/listaproductos.
asp?IdProducts=UHPDF163064

> https://toponimialisboa.
files.wordpress.com/2016/05/
callforpapersjornadas2.jpg

cartell%20cultura-viva-general-2016.pdf

Fórum sobre Toponímia na Guarda
(A Guarda, Portugal, 28 d’octubre
de 2016)

Jornades i congressos

> http://beira.pt/portal/noticias/

> http://www.antropologia.cat/files/

Banco de Datos Hesperia de
Lenguas Paleohispánicas (BDHESP).
III. Onomástica paleohispánica.
I. Antroponimia y teonimia. 1.
Testimonios epigráficos latinos,
celtibéricos y lusitanos, y referencias
literarias, de José María Vallejo Ruiz

sociedade/forum-sobre-toponimia-naguarda/

Publicat el Vocabulário Ortográfico
da Galiza de l’Academia Galega da
Língua Portuguesa
Vocabulari reintegracionista gallec,
d’acord amb l’ortografia de la llengua portuguesa, que inclou toponímia, antroponímia i gentilicis.

> https://www.academiagalega.org/

Symposion on minority toponyms
in Slovenia, adjacent bilingual
areas and the German-speaking
countries (Graz, Àustria, 4 de març
de 2016)
Simposi sobre topònims minoritaris a
Eslovènia, àrees bilingües adjacents i
els països germanoparlants. Una part
dels articles presentats es publicarà
al proper número d’Onomàstica.

Han aparegut les actes de
la conferència de la secció
Onomàstica i lingüística
historicocomparativa de la 39a
Conferència Lingüística d’Àustria
(26/28–10–2012)

Publicat el Deutscher
Familiennamenatlas: Band 5
Familiennamen nach Beruf und
persönlichen Merkmalen
Volum cinquè d’aquest atles de cognoms alemanys dedicat als llinatges
d’origen professional i personal.

> http://www.landesarchiv.steiermark.

> http://www.praesens.at/

> https://www.degruyter.com/view/pro

at/cms/beitrag/12439712/77967720/_1

praesens2013/?p=5224

duct/457101?rskey=nP5ygU&result=1

Onomastic Change in the GrecoRoman World (Oxford, 5–6 d’abril
de 2016)

Toponimia íbera en Baleares
Iberisme d’estar per casa i secessionisme lingüístic illenc…

> http://e-onomastics.blogspot.com.

Toponimia e variación dialectal en
galego: os topónimos rematados en
-oa, -oá, -úa, -uá, de Carolina Pérez
Capelo

es/2016/03/conference-onomasticchange-in-greco.html

http://www.usc.es/libros/index.php/
spic/catalog/book/751

Publicacions i presentacions

>

comissoes-da-aglp/1841-vocabulárioortográfico-da-galiza.html

> https://allevents.in/palma%20de%20
mallorca/conferencia-presentacióndel-libro-toponimia-Íbera-enbaleares/569191939909598

Jornada d’Onomàstica i Toponímia
“La toponímia i l’antroponímia de la
comarca de la Safor” (Gandia, 15–
16 d’abril de 2016)

“Toponimia y nombre geográficos
en el Centro de Información
Cartográfico y Territorial de
Extremadura”, de Mateos Martín

> http://www.avl.gva.es/va/inici/

> http://geologiaextremadura.blogspot. > http://e-onomastics.blogspot.com.

jornadaONO16

com.es/2016/03/toponimia-y-nombregeograficos-en-el.html
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Aparició d’una segona edició
augmentada de l’Enciclopèdia
d’onomàstica búlgara
es/2016/05/encyclopedia-of-bulgarianonomastics.html
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Os xentilicios de Galicia e doutros
territorios da lingua galega de XoséHenrique Costas
Un llibre accessible en línia que lluita contra la castellanització disfressada de cultisme a l’hora de crear nous
gentilicis en gallec.

> http://www.galiciaconfidencial.com/
noticia/29993-novo-libro-desenmascararcastelanismos-toponimia

Estudos de toponímia: colectânea de
ensaios toponímicos de Paredes de
Coura de Jofre de Lima Monteiro
Alves

“El topònim, notari (també) de la
geomorfologia”, de Jesús Bernat
http://www.avl.gva.es/data/
colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-dela-jornada--Terres--pedres-i-paraules--Elvalor-i-l-aprofitament-BR-del-vocabularitradicional-en-el-discurs-tecnicocientfic---Val-ncia--2014/contentDocument/
Actes_17_web.pdf

Article d’Albert Aubet “Els
topònims fiten les cabaneres”.
Cassà de la Selva: Cadí-Pedraforca
20 (2016): 86–87.

> http://www.editorialgavarres.cat/
index.php?option=com_redshop&view=
product&pid=100&Itemid=14

handle/10803/380038

>

Presentació del llibre A toponímia
do concelho de Elvas. Lisboa:
Edições Colibri, 2016, 425 p.

> http://elvasnews.com/rui-jesuinolanca-livro-toponimia-do-concelho-elvas/

> http://padornelo.blogs.sapo.pt/
estudos-de-toponimia-567072

> http://www.tdx.cat/

Toponímia do Val de Fragoso 4.
Freixeiro e Sárdoma d’Iván Sestay,
Universidade de Vigo 2015, 141 p.
Text complet en línia
https://onedrive.live.com/view.aspx?ci
d=5e55d71579f577a4&id=documents&re
sid=5E55D71579F577A4%21124&app=W
ordPdf&authkey=!APKEg0o55ZGKg9g&

“La formación de palabras en la
toponimia de las Islas Canarias”,
tesi doctoral de Salvador Gregorio
Benítez Rodríguez
http://acceda.ulpgc.es/bitstream/
10553/17030/1/0658650_00000_0000.
pdf

>

“Onomástica, ecología y territorio.
La toponimia de La Rioja como
indicador biogeográfico y de la
dinámica del paisaje forestal”, de
César López Leiva
Tesi doctoral sobre onomàstica, ecologia i territori a la Rioja. Encara no
consultable en obert.

> http://oa.upm.es/39636/

>

Tesis doctorals

L’onomàstica en la xarxa
Cinquè concurs de recollida de
toponímia Concha de Lama dotat
amb 300 euros

Article de Xavier Gomila
Pons “Sobre al conservació del
patrimoni immaterial: el cas de la
toponímia”, 20 anys d’una iŀusió.
Jornades sobre el 20 anys de la
reserva de la biosfera de Menorca.
Institut Menorquí d’Estudis,
Agència Menorca Reserva de
Biosfera, 2016: 363–372.

“Antroponímia; poblament i
immigració a la Catalunya
moderna: l’exemple dels comtats
de Rosselló i Cerdanya (segles
XVI-XVIII)”, tesi doctoral de Joan
Peytaví Deixona consultable en
línia

Alacant canviarà el nom dels
carrers franquistes a partir de
setembre

> https://books.google.es/

> http://www.laveupv.com/

> http://www.ime.cat/contingut.

books?id=hHtTDAAAQBAJ

noticia/20904/alacant-canviara-el-nomdels-carrers-franquistes-a-partir-desetembre

aspx?idpub=11926

Cartaxo. 200 anos do concelho. A
toponímia de Miguel Montes Leal
Estudi de la toponímia urbana del
municipi portuguès de Cartaxo (Alentejo).

> http://jornaldeca.pt/toponimia-novolivro-da-colecao-cartaxo-200-anosconcelho/

Accés a la tesi doctoral completa
de Sílvia Veà Vila “L’onomàstica de
Vinebre”
Aquest estudi pretén inventariar la
major part possible de l’onomàstica,
toponímia i antroponímia, lligada a
Vinebre, municipi de la Ribera d’Ebre,
i als seus pobladors.
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> http://www.diariodeleon.es/noticias/
cultura/club-xeitu-anima-recogidatoponimos-quinto-concurso_1056653.
html

Conveni per a la recuperació de la
toponímia tradicional d’una part de
l’Alguer (Sardenya)

> http://exllengua.blogspot.
com/2016/02/nou-impuls-la-cultura-illengua-de.html
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Notícies
Els cognoms més comuns de Sudàfrica

> http://www.name-statistics.org/za/

> http://www.vilaweb.cat/
noticia/3846388/20110210/generalitatrefusa-canvi-toponim-vilassar-dalt.html

numedefamiliecomune.php

Projecte “Origen lingüístico e
histórico-cultural de la toponimia
de Almería”

> http://www.teleprensa.com/almeria/
arranca-el-proyecto-origen-linguisticoe-historico-cultural-de-la-toponimia-dealmeria.html

Compromís per Paterna presentarà
una iniciativa per a la recuperació
de la toponímia tradicional

Google Maps mostra els topònims
d’Occitània en occità als usuaris
que tinguin configurat el navegador “L’enigma de la identitat valenciana”
en català gràcies a una iniciativa de Sobre el moment d’aparició, més prePlataforma per la llengua
coç del que es pensava, del gentilici
> http://www.jornalet.com/nova/6580/ valencià.
google-maps-mostra-desenant-lostoponims-doccitania-en-occitan

> http://www.ara.cat/opinio/Lenigma-

Estudi sobre els noms nous de les
comunes suïsses sorgides per fusió

Darrers articles sobre onomàstica
del blog Imatgies de Jesús Bernat

> http://neotopo.hypotheses.org/473

> http://imatgies.blogspot.com.

Segons un estudi encara no
publicat, hi podria haver 173 noms
de lloc andorrans d’origen basc

“Una altra de cognoms”
S’hi recull la notícia curiosa que Fernando Sánchez Ridruejo ha recopilat
108 cognoms palindròmics o capicues entre els ciutadans inclosos en el
cens espanyol de 2014

> http://euskalerriairratia.eus/

> http://hoteldilluns.blogspot.com.

nafarroa/1456855182804

es/2016/04/una-altra-de-cognoms.html

500 topònims orals recuperats
per Rubí d’Arrel i publicats per la
revista L’Esquitx

Recuperació de la Comissió de
Toponímia de les Illes Balears

> http://www.diariderubi.com/noticia.

govern/pidip/dadesComunicat.
do?lang=ca&codi=8883380

php?i=26759&k=mes-d%92un-centenarde-persones-assisteixen-a-la-presentaciode-la-revista-l%92esquitx

Nou revés de la Generalitat de
Catalunya al canvi de topònim de
Vilassar de Dalt, que pretén passarse a dir únicament Vilassar
La direcció general d’Administració
Local (DGAL) ha enviat recentment al
municipi una carta, en què es remet
a un estudi de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), per denegar el canvi de
nomenclatura. Aquest informe, que
fa referència al que va emetre aquest
organisme l’any 2008, recomana fer
servir els determinatius “de Mar” i
“de Dalt”, per tal de no crear confusió
entre els dos municipis.

> http://lopallars.tv/joomla-pages-iii/
blog-layout/1806-descobreixen-unamineral-nou-a-la-torre-de-capdella

> http://blogs.laveupv.com/particiveu/
blog/24726/paterna-recuperacio-de-latoponimia-tradicional

reka, a Castell-estaó, al municipi de la
Torre de Cabdella (Pallars Jussà).

> http://www.caib.es/

identitat-valenciana_0_1578442151.html

es/2016/03/carrers-19-situacio-iorientacio-ii.html
http://imatgies.blogspot.com.
es/2016/05/retolacions-viaries-2-anempitjor.html
http://imatgies.blogspot.com.
es/2016/05/linguistes-pel-carrer-unprojecte-i-una.html
http://imatgies.blogspot.com.
es/2016/06/linguistes-pel-carrer-ii-reusuna-mostra.html

>
>
>

“Un tast de topònims”
Sobre l’onomàstica de Vilaplana (Baix
Camp, Catalunya).

> http://www.xiptv.cat/1moncat/
Canvi del nom del barri de
Fuensanta, cognom d’un general
franquista, a Ripoll

> http://www.naciodigital.cat/
noticia/105788/ripoll/aprova/canviar/
nom/franquista/barri/sense/acord/
entre/cup/resta/grups

capitol/un-tast-de-toponims

Mapa interactiu per saber on viu
la gent amb el mateix cognom,
amb un estudi de la distribució dels
llinatges dels màxims mandataris
dels Països Catalans

> http://www.vilaweb.cat/noticies/
L’abellaïta, nom de la primera
espècie mineral descrita a
Catalunya, prové del cognom
Abella
El nom del nou compost prové del
cognom del seu descobridor, el mine
ralogista i gemmòleg Joan Abella i
Creus, que és qui va trobar les primeres mostres del mineral a la mina Eu-
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vols-saber-on-viu-la-gent-que-te-el-teumateix-cognom/

Recull dels noms de les cases
de l’Espluga Calba (Garrigues,
Catalunya)

> http://alventdelnord.blogspot.com.
es/2016/06/renom-de-les-cases-delespluga-calba.html
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Notícies
Diversos canvis toponímics a
Barcelona

Edició d’un nou “Mapa de les
comarques de la Comunitat
Valenciana”

Quart de Poblet triarà vuit noms
de dona per substituir carrers amb
denominacions franquistes

Polemica-Joan-Carles-independentColau_0_1559244210.html
http://cat.elpais.com/cat/2016/04/15/
catalunya/1460704048_720340.html
https://decidim.barcelona/proposals/
canvi-de-nom-de-l-avinguda-princep-dasturies-pel-de-riera-de-cassoles

> http://www.laveupv.com/

> http://www.laveupv.com/

noticia/19836/les-corts-editen-un-noumapa-de-les-comarques-de-la-comunitatvalenciana?id_butlleti_enviar=1247

noticia/20297/quart-de-poblet-triara8-noms-de-dona-per-als-carrers-ambdenominacions-franquistes

Les personalitats amb més
carrers dedicats als departaments
francesos

“Nou cognoms valencians”
Interessant estudi d’Enrique Boix en
tres lliuraments sobre la genuïnitat i
els cognoms al País Valencià.

> http://m.slate.fr/story/116421/rues-

Notícies sobre els noms de
les noves regions franceses,
especialment pel que fa a la que
inclou la Catalunya Nord

departements-heros-regionaux

> https://www.francebleu.fr/infos/

> http://www.ara.cat/societat/
>
>

societe/le-pays-catalan-revient-dansles-5-propositions-de-nom-pour-laregion-languedoc-roussillon-midipyrenees-1460388257
http://www.directe.cat/
noticia/494221/crida-a-una-manifestaciounitaria-a-la-catalunya-nord-en-contradel-centralisme-frances
http://www.vilaweb.cat/noticies/i-lameva-regio-sanomena/
https://www.change.org/p/comitéoui-au-pays-catalan-non-à-l-occitanie-ouiau-pays-catalan
http://www.vilaweb.cat/noticies/elsconsellers-regionals-escullen-occitaniacom-a-nom-de-la-macroregio-queengloba-catalunya-nord/

noticia/19748/nou-cognoms-valencians-1

València serà el nom oficial i únic
de la capital del País Valencià (una
decisió no exempta de polèmica)

> http://www.laveupv.com/

> http://www.europapress.es/valencia/ >

noticia/19749/nou-cognoms-valencians-2

noticia-lajuntament-valencia-aprovaraproxim-ple-nom-oficial-ciutat-sigavalencia-20160322171418.html
http://www.media.cat/2016/04/05/
las-provincias-seva-autopolemica-sobretoponim-valencia/
http://www.levante-emv.com/
valencia/2016/03/31/avl-encargoinformes-avalan-grafia/1397922.html
http://www.slideshare.net/
lluismicampos/allegaci-topnim

> http://www.laveupv.com/

> http://www.laveupv.com/
noticia/19750/nou-cognomsvalencians-i3

El Comú d’Ordino (Andorra) es
reuneix amb veïns de Llorts i
Ordino per ubicar sobre el mapa els
topònims de cara a la publicació
del segon volum de toponímia de la
Vall d’Ordino en format únicament
digital

> http://www.bondia.ad/societat/elcomu-dordino-es-troba-amb-els-veinsde-llorts-i-ordino-ubicar-els-toponims-alsmapes

La Generalitat de Catalunya no
autoritza el canvi de nom del
municipi de la Torre de Cabdella per
la Torre de Capdella (Pallars Jussà)

> http://www.naciodigital.cat/lleida/
noticia/18157/generalitat/no/autoritza/
canvi/nom/torre/capdella

Doble nom, antic i modern, per als
carrers de la part vella de la Vall
d’Uixó

>
>
>

Les escoles pallareses trien els
noms de Fifonet i Fosca per a dos
cadells d’ós bru nascuts el 2015

> http://www.aldia.cat/catalunya/
territori/noticia-les-escolespallareses-trien-els-noms-fifonetfosca-per-dos-cadells-dos-brunascuts-2015-20160517134009.html

Un estudi sobre els cognoms locals
guanya el IV Premi Brenda HudsonPerramon de recerca històrica
d’Arenys de Munt

> http://www.radioarenysmunt.cat/
index.php/noticies/5129-la-recerca-localesta-d-enhorabona

> http://www.lavallduixo.es/ca/
noticia/lajuntament-senyalitza-carrerslassumpcio-seus-noms-antics

Mapa topogràfic de Castellterçol

> http://topocastell.blogspot.fr/
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L’Ajuntament d’Ajaccio (Còrsega)
vol retornar a les essències pròpies
corses pel que fa a la toponímia
local

> http://neotopo.hypotheses.org/557
Un nom berber, emparentat amb
les llengües aborígens de les
Canàries, per al volcà submarí de
l’illa d’El Hierro.

> http://www.ieo.es/
documents/10640/38594/NP_300516_
volcanTagoro.pdf

Places!
Molt interessant pàgina que permet
trobar topònims sobre un senzill
mapa de diferents estats tenint en
5
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compte el seu començament, final o
contingut. Podeu fer proves amb sufixos o prefixos i veure’n la distribució. També és ideal per cercar la distribució geogràfica de paraules o adjectius que formen part dels noms
de lloc.

> http://bgrsquared.com/places/

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

> http://www.riberaebre.

article/11-mediambient/944118-pistes-inoms-de-cases.html

org/2016/05/24/un-treball-sobre-latoponimia-dasco-en-lobra-de-carmelbiarnes-i-andreu-carranza-guanya-el-viipremi-de-treballs-de-recerca-sobre-laribera-debre/

Onomasticon: Personal Names
Transcription System
Sistema de transcripció de noms propis entre diferents llengües.
Lucia i Hugo els noms més posats a
l’Estat espanyol
> http://kalmasoft.com/KMAPS/

Sobre l’eliminació de toponímia
major franquista encara…

moltrns.htm

> http://cadenaser.com/ser/2016/05/27/
tribunales/1464352221_127902.html

Noms de dones als carrers
vilafranquins

> http://elcorreoweb.es/provincia/los-

> http://toponimiavilafranca.blogspot.

cinco-de-la-riuela-ganan-la-batalla-delolvido-a-queipo-de-llano-JA1750380
http://www.eldiario.es/sociedad/
pueblos-apellidos-franquistas-cambiandenominacion_0_517598428.html

com.es/2016/03/noms-de-dones-alscarrers-vilafranquins.html

>

Del lligament de Gimbernat a
la síndrome dels Brugada: 60
epònims mèdics catalans aplegats
en tres volums

L’hagiotoponímia a Europa
Els topònims europeus que contenen
‘Sant(a)’: hagiotopònims. Amb un interessant mapa on es pot comprovar
que Catalunya és una de les zones europees amb una concentració més alta d’hagiotopònims.

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

> http://biqdata.wyborcza.pl/the-map-

lligament-de-gimbernat-a-la-sindromedels-brugada-60-eponims-medicscatalans-aplegats-en-tres-volums/

of-holy-places-in-europe

L’Ajuntament de Barcelona
canviarà els noms del Born i el saló
de plens
El consistori proposa reivindicar la
“memòria democràtica de la ciutat”
a través del nomenclàtor.

> http://www.elperiodico.cat/ca/
noticias/barcelona/ajuntamentbarcelona-canvia-noms-born-salo-plensnomenclator-4889306

Pistes i noms de cases
L’Ajuntament de la Cellera (Selva) ha
editat una mapa de senderisme i de
nomenclatura, un projecte que ha
vist la llum gràcies a la feina d’excursionistes i d’historiadors locals

> http://politica.elpais.
com/politica/2016/05/19/
actualidad/1463641625_187507.html

“Quan l’assutzena esdevé
antropònim”

> http://opinions.laveupv.com/danielcliment/blog/quan-lassutzena-esdeveantroponim?id_butlleti_enviar=1288

Recorregut físic per la toponímia
de Benidorm (País Valencià)

Sant Feliu és el primer municipi en
participar al projecte EINES que
facilita descobrir el passat històric
de les ciutats
Amb la transcripció de diversos padrons municipals digitalitzats, es podrà tenir accés a moltes dades de caràcter onomàstic per a estudis posteriors: noms, cognoms, toponímia
urbana…

> http://www.elperiodic.com/

> http://www.llobregatdigital.cat/

benidorm/noticias/422093_Exitoparticipacion-ruta-torre-caletes.html

article/11136/sant-feliu-es-el-primermunicipi-en-participar-al-projecte-einesque-facilita-descobrir-el

Ceràmica pintada pels alumnes
de l’Escola Taller retolarà les 23
sèquies i canals de reg d’Almassora

El paisatge humà del calls catalans
i balears amb noms i cognoms

> http://www.almassora.es/ca/noticia/ > http://www.elpuntavui.cat/cultura/
ceramica-pintada-pels-alumnes-lescolataller-retolara-23-sequies-canals-regdalmassora

article/19-cultura/979275-el-paisatgehuma-dels-calls-amb-noms-i-cognoms.
html

Un treball sobre la toponímia
d’Ascó en l’obra de Carmel Biarnès
i Andreu Carranza guanya el VII
Premi de Treballs de Recerca sobre
la Ribera d’Ebre

Constituïda la Comissió Assessora
de Toponímia d’Aragó

> http://aragonhoy.aragon.es/index.
php/mod.noticias/mem.detalle/
id.182705

www.onomastica.cat
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Articles i ressenyes

Sílvia Veà, “Onomàstica dels vine- Armoria. Revista d’informació, anàlisi
brans (segles XIV–XX)”. Misceŀània i investigació 5 (2016), 240 p.
del CERE 25 (2015): 111–134.
> http://ametlla.es/digiarmoria5/

Josep M. Carreras, “Renoms de
Vimbodí i la seva àrea d’influència a
mobile/index.html
través de dos receptaris farmacèu- Enric Xargay, “El Querforadat. Histics (1890–1909) i la seva perdura- tòria d’un nom manllevat”. InterponLlibres
bilitat”. Podall. Publicació de cultura, tes 3 (2015): 91–112.
patrimoni i ciències 4 (2015): 264–277.
Guillaume Béchart, Les Noms de li> http://www.raco.cat/index.php/
Revistes i butlletins
Podall/article/view/310153/400166
eux de la région de Saint-Malo. De la toponymie à l’histoire. Les Éditions LaRamon Coromines, “La constitu- Nouvelle Revue d’Onomastique 56 bel, 2015, 80 p.
ció geològica d’una part del muni- (2014), 299 p.
cipi de Cercs responsable de les es- > http://www.onomastique.asso.fr/
Mikel Belasko, Toponimia de Sigüés.
llavissades i enfonsaments del segle articles.php?lng=fr&pg=193&mnuid=31 Recogida, estudio lingüístico y mapa
XX i també vinculada al probable ori- &tconfig=0
toponímico de Sigüés. Pamplona: Lagen del topònim La Baells”. L’Erol 127
brit Multimedia, 2016, 128 p.
(2016): 36–38.
Cahiers de la Société Française d’Onomastique 6 (2014), 255 p.
Nhora M. Benítez, Ana Hernández
Josep M. Grau i Moisés Selfa, “Ono- > http://www.onomastique.asso.fr/
i José Gurría, Origen, territorio, topomàstica de Vilaverd. Els noms de lloc articles.php?lng=fr&pg=121&mnuid=31 nimia y antroponimia de los pueblos
i de persona del terme municipal”. &tconfig=0
kichwas de Imbabura (Otavalo, KaranPodall. Publicació de cultura, patrimoki y Natbuela) para la salvaguarda del
ni i ciències 4 (2015): 278–407.
Cahiers de la Société Française d’Ono- patrimonio cultural inmaterial. Màlahttp://www.raco.cat/index.php/
mastique 7 (2015), 216 p.
ga: Servicios Académicos Interconti>
Podall/article/view/310188/400176
nentales, 2016.
> http://www.onomastique.asso.fr/
Antoni Jaquemot, “Noms ibèrics
trobats a Terrassa”. Terme. Revista
d’Història 30 (2015): 59–68.

articles.php?lng=fr&pg=221&mnuid=31
&tconfig=0

Rivista Italiana di Onomastica. RIOn
21 (2015–1), 470 p.

Enric Ribes, “Buscastell: un topònim > http://www.editriceromana.
exportat a Eivissa des de la Selva gi- net/images/pdf/RION_2015_01_
ronina?” Eivissa 59 (2016): 40–56. presentazione.pdf
Carles Riera, “Origen i evolució dels Paratge 28 (2015), 145 p.
topònims Moià i Moianès segons els > http://www.raco.cat/index.php/
etimòleg i els historiadors”. Modilia- Paratge/issue/view/23117/showToc
num. Revista d’Estudis del Moianès 53
(2015): 5–40.
Butlletí de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigiŀografia, VeDatiu Salvia, “Personalitats inter- xiŀologia i Heràldica 18 (2015), 9 p.
nacionals al Nomenclàtor de Barcelo- > http://www.scgenealogia.org/docs/
na”. Revista de Catalunya 292 (2015): publicacions/butlleti/Butlleti18.pdf
59–70.
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Paul Burgan i André Lafon, Toponymie de Montauban. Les noms de lieux-dits dans la commune. Etude phonétique, historique, étymologique et
sémantique. Institut d’Études Occitanes du Tarn-et-Garone: Association Antonin Perbosc, 573 p.
Marcelino Costés, Toponimia de Sos
del Rey Católico. Saragossa: Institución Fernando el Católico, Cuadernos
de Aragón 58, 2015, 274 p.

> http://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/35/16/_ebook.pdf

Stephane Gendron, La Châtre, les rues ont un nom. Issoudun: Alice Lyner,
2015, 356 p.
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Malka González, coord., Los apelli- Jean Perraudin, Essai de toponymie
dos judeoespañoles. Barcelona: Edicio- en Bletteranie. Nance: Jean Perraunes Obelisco, 2015 [1a edició 2008], din, 2015, 43 p.
286 p.
Josep Miquel Ribés i Magí Espinach,
F. Roberto Gordaliza, Raíces ibéri- Llibre de passos de Vilanova d’Alcolea
cas y toponimia de Palencia. Edició de (1846–1907). Ajuntament de Vilanol’autor, 2016, 560 p.
va d’Alcolea, 2014, 166 p.
Olga Khallieva, Imja et Name. Aux
sources de l’anthroponymie germanique, anglo-saxonne et slave. París:
PUPS, 2015.
Yves Lavalade, Les noms de lieux du
pays de Dun-le-Palestel. Noville-surMehaigne: L’Esperluette, 2015, 140 p.
Francisco R. López, Arqueología de
despacho y alpargata. Identificación
del paisaje en las pinturas rupestres.
La toponimia en arqueología. Editora
María Jesús Ortiz López, 2016, 152 p.
Albert Manent i Enric Prats, Noms
de lloc, llinatges i renoms de Vilaplana.
Pragma Edicions 2016, 143 p.

quals es van explicant tot de paraules de la mateixa família lèxica o del
mateix camp semàntic, relacionant
les unes amb les altres amb un estil
gairebé narratiu i molt fresc i proper.
En el cas d’Eponimón, doncs, es tracta
de tot de mots (al final del volum recollits en un útil índex alfabètic) que,
havent esdevingut noms comuns,
Jorge Luís Tejedor, Sestaoko ono- deriven de noms propis (de persona
mastika. Onomástica de Sestao. 2014, o de lloc) que són, així, llurs epònims.
600 p.
Antoni Janer i Agustí Alcoberro,
Mikel Urkola, Ama, la diosa madre “Per què Amèrica no es diu Colúmen toponimia. Vascoiberismo proto- bia?” Sàpiens 168 (2016).
vasco. Edició de Mikel Urkola, 2016, El florentí Amerigo Vespucci (1454–
180 p.
1512) va ser qui, per primera vegada,
va confirmar que els territoris descoToponimia de Orduña y sus aldeas. berts per Cristòfol Colom formaven
Junta de Ruzabal, Valle de Arrastaria un continent. El cartògraf alemany
y Sierra de Salbada. Editor Kepa de Martin Waldseemüller (1470–1521)
Eguiluz Isusi, 2016, 260 p.
l’any 1507 el va batejar en un mapa
amb el nom d’Amèrica perquè pensaElena Martínez, Toponimia de Vito- va que Amerigo Vespucci n’era el desria V. Gasteizko toponimia V. Arratzua cobridor, tot i que posteriorment ell
I. Onomasticon Vasconiae 31. Bilbao: mateix va atribuir a Colom la descoEuskaltzaindia, 2015, 842 p.
berta, rectificació que no va impedir
que prevalgués i es divulgués la seva
primera opinió.

Aketza Merino, 500 apellidos vascos.
Onomástica de la Cuadrilla de Ayala Recensions
en el siglo XVI. Edició de l’autor, 2016,
252 p.
Javier del Hoyo, Eponimón. El sorprendente origen de las palabras con
Antoni Ordinas i Miquel Grimalt, nombre propio. Barcelona: Ariel, 2016,
coord., Onomàstica i identitat. Un 300 p.
repte universal i multiescalar. Actes del Llibre de divulgació rigorós i alho“II Congrés de la Societat d’Onomàsti- ra distret, elaborat pel mateix autor
ca, XXVII Jornada d’Antroponímia i To- —professor de llatí a la Universiponímia de la UIB”, 24 i 25 d’octubre de tat Autònoma de Madrid— que ha2014, Manacor 2014. Societat d’Ono- via publicat l’any 2013, a la mateixa
màstica i Universitat de les Illes Ba- coŀecció, Etimologicón. El sorprendenlears, 2015, 328 p.
te origen de nuestras palabras y sus extrañas conexiones (amb una 2a edi> http://slg.uib.cat/
digitalAssets/375/375495_ii_jornades_
ció el 2015). Tant un volum com l’alonomastica_web_final.pdf
tre, editats de manera atractiva per
al gran públic, no s’organitzen en forEugeni Perea, Cartografia literària ma de diccionari, sinó per capítols (en
del Priorat. Tarragona: Silva Editori- aquest cas 17; a Etimologicón eren 33,
al, 2016, 272 p.
però més breus), en cadascun dels
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Víctor Mata et al. Els moviments migratoris a les terres d’Eramprunyà. VIII
Trobades de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà. Gavà: Centre
d’Estudis de Gavà 2016.
Són les actes de la VIII Trobades
de Centres d’Estudis i d’Estudiosos
d’Eramprunyà, que es va fer a Begues
el novembre de 2015. Conté articles
amb destacada presència onomàstica. Tres d’ells fan referència a la immigració occitana. El primer, “La immigració occitana a Begues a cavall
dels segles XVI i XVII. Economia i integració”, de Víctor Mata Ventura (p.
5–22), indica les fonts arxivístiques i
bibliogràfiques utilitzades, relata els
motius dels migrants, els identifica,
estableix períodes, el nombre, el lloc
8
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de procedència, les activitats laborals
i les relacions socials. Acaba amb una
llista d’uns dos-cents cinquanta occitans documentats, indicant els noms,
lloc d’origen, document on apareixen
i dates. El segon, de Jaume Vendrell
Condeminas, “La immigració a la parròquia de Sant Climent entre 1500 i
1700” (p. 29–34) estableix les causes,
períodes, procedència, integració de
la immigració i indica alguns aspectes sobre els seus cognoms. El tercer,
de Josep Capmany Guillot, “La petjada occitana a Gavà” (p. 75–84), relaciona alguns dels cognoms d’immigrants (Canalies, Plomas, Baus, Bruach, Glandina, Barrufet, Peyrach, Roeda, Maniu, Esquer, Bartra, Pricart,
Gauran, Gombaló…)
Altres articles d’onomàstica són els
d’Alfonso López Borgoñoz sobre “Un
origen romà per al nom de Castelldefels: estat de la qüestió” (p. 23–28) a
partir de Kastrum Felix. Josep Campmany Guillot escriu sobre “L’impacte associatiu i cultural de la immigració valenciana a Gavà” (p. 35), inicia-

da a principis del s. XX, majoritàriament d’Olocau de Carraixet, indicant
molts noms i algun malnom (tio Pepico, tio Quintinet, tio Milio, tio Morro,
el Pesaor) i sovint el lloc d’origen. “Els
noms de lloc i la immigració a Viladecans” de Josep Lluís Gallardo Sedano
i Manuel Luengo Carrasco (p. 125–
128) dedicat als noms dels barris que
han acollit la immigració del s. XX, la
majoria a partir de noms tradicionals
(barri de Sales, la Montserratina, Mas
Ratés, Cal Barratet, Ca n’Escuder, les
Gavatxones…).
Jordi Morelló, “De villa nostra que
dicitur Villa Constantina”. Els inicis de
la Selva del Camp: commemoració dels
850 anys de la seva carta de població.
La Selva del Camp: Ajuntament de la
Selva del Camp, 2014, 79 p.
Estudi sobre la carta o escriptura
de donació de la vila (possiblement,
de 1165), amb una atenció especial
sobre el procés de configuració i evolució del seu urbanisme i amb referències a diversos topònims del lloc

i territori com Constantí, Silva, Mangons o Montgons, Paret Delgada,
Font de l’Astor, el Carxol, Albiol, Cogoll Roig, Portal Jussà…
Eva Pujals Vidal, “El llegat de l’evolució. Estudi biodemogràfic del poble de Gallicant”. Paratge, Societat
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigiŀografia, Vexiŀologia i Nobiliària 28
(2015): 121–127.
El petit i abandonat poble de Gallicant —agregat d’Arbolí, al Baix
Camp— és estudiat en aquesta recerca biodemogràfica a partir de la
informació dels llibres parroquials
des del segle XVI fins al XX. Combinant la biologia i la història s’investiga la vida passada d’aquesta agrupació de cases situada a les muntanyes
de Prades. A l’article l’onomasiòleg hi
trobarà informacions interessants
sobre la línia dels cognoms en períodes de 50 anys, els noms de casa
a principis del segle XX o referències bibliogràfiques sobre l’etimologia
del poble.

Fes-te membre de la Societat d’Onomàstica!
¿Vols contribuir a l’existència d’aquesta entitat, única en tot el territori
i amb 35 anys d’història, que és punt de trobada dels interessats en aquesta matèria?
Fes-te’n soci per només 25 € l’any!
Escriu-nos a info@onomastica.cat i forma part d’aquest projecte.
El teu nom hi ha de ser.
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Josep Maria Albaigès,
l’onomasta vocacional
Joan Tort i Donada

El 18 de març de 2014 va morir Josep Maria Albaigès i
Olivart. Feia aproximadament un any que havia deixat la
presidència de la Societat, però continuava plenament actiu. Seguia formant part de la Junta, i era un membre assidu de les reunions que, per les circumstàncies del moment, celebràvem aleshores amb més freqüència que habitualment. Res no feia preveure que, en un dels intervals entre reunió i reunió, deixéssim de veure’l. I que la
següent notícia que anéssim a tenir d’ell fos la del seu decés. Una vegada més, la pèrdua sobtada d’una persona
propera ens posava davant l’evidència que, a la vida, sovint els plans serveixen de ben poc. I que el destí de cadascú no el podem subjectar, mal que ens pesi, a cap programa preestablert.
Josep Maria Albaigès ens va deixar en un moment difícil, en diferents sentits, per a la Societat d’Onomàstica. Un moment en què, com a entitat, ens jugàvem la supervivència. En plena transició entre un abans i un després marcats per la incertesa, i que només la perspectiva
del temps ens permetria anar situant en el seu lloc. Avui,
mirant enrere, amb els peus ja sobre terreny ferm, comencem a tenir la sensació que la maltempsada ha passat avall. I ens encoratja pensar que al company Albaigès, amb qui vam compartir alguns dels moments més
ingrats d’aquell període d’incertesa i transició, li plauria

en una gran mesura viure amb nosaltres els horitzons
que se’ns han anat obrint.
Per damunt de qualsevol circumstància, però, convé subratllar que Josep Maria Albaigès ha deixat una empremta ben visible en el món de l’onomàstica catalana. I de diferents maneres. D’una banda, pel fet d’haver rellevat Albert Manent en la presidència de la Societat d’Onomàstica i d’haver estat al front d’aquesta entitat, entre el 2010
i el 2013. Però, també, pel seu particular perfil, d’una accentuada singularitat, que té com a fonament una curiositat oberta a tot i una gran diversitat d’interessos inteŀec
tuals. Unes qualitats que, d’alguna manera, emmarquen
la seva formació com a enginyer de camins, canals i ports
(1965) i com a economista (1976) ‒ben poc habitual, certament, entre les persones de trajectòria vinculada amb
l’estudi dels noms. Criden l’atenció, en aquest context
d’inquietuds àmplies i esperit curiós, les seves prospeccions en àmbits tan infreqüents com la numerologia o el
món dels palíndroms, entre moltes altres coses, i també
ens sorprèn la primerenca i prolífica dedicació de l’autor
a camps d’una projecció més general, com ara la creació
literària. Sense deixar de banda, és clar, les seves aportacions específiques en el terreny onomàstic.
Dins aquest camp, val la pena parar atenció a la tasca
divulgadora que Josep Maria Albaigès porta a terme. La
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inicia el 1980, amb la publicació del Diccionari de noms de
persona, i la continua tot atenent, temàticament, els dos
grans vessants de l’onomàstica, l’antroponímia i la toponímia, i en edicions tant catalanes con castellanes. Els títols de les obres són, sovint, expressius per si mateixos:
El gran libro de los nombres, 1996; la Enciclopedia de los
nombres propios, la Enciclopedia de los topónimos españoles, 1998; El gran libro de los apellidos, 1999; El gran llibre
dels cognoms catalans, 2005; Diccionari de noms de noi/noia, 2008… Títols com els transcrits, i d’altres de to similar,
ens donen claus per entendre que Albaigès va ser, com a
entès en onomàstica, una persona accessible per al gran
públic. I aquesta disposició a comunicar explica, també,
que vagi tenir una presència força constant en mitjans
de comunicació i en fòrums de debat quan es tractava
de temes de noms —en el sentit més ampli i més obert
del terme. No ha de resultar estrany, tenint en compte
aquestes consideracions, que Josep Maria Albaigès fos en
alguna ocasió conceptuat com un polígraf onomàstic; és a
dir, un escriptor amb amplitud de registres però amb una
orientació preferent cap als temes onomàstics.
Fill del poble de Juneda, a la part regada de la Catalunya de Ponent però dins la comarca de les Garrigues, Albaigès, tot i fincat a Barcelona mai no va deixar de mantenir una connexió personal i directa amb el seu lloc d’oriNOMS 5 | 2016 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

gen. Aquest vincle es fa particularment visible en alguns
dels seus treballs d’onomàstica, com ara Els carrers de Juneda, 1991; Juneda i el seu terme, 1991, o Noms i renoms de
l’antroponímia junedenca, 1992. I, també, en una de les seves darreres obres, de caire memorialista i centrada en
les seves arrels familiars a Juneda, Records de l’any de la
picor. D’alguna manera podem dir que, per a Albaigès, el
seu poble va ser sempre un referent vital. I aquesta qualitat no s’ha de perdre en cap cas de vista: ni en el moment d’abordar la seva tasca onomàstica ni quan considerem el conjunt de la seva aportació.
L’any 2002, Pere Balañà va dedicar a Josep M. Albaigès
un apunt biogràfic que es va publicar al número 89 del
Butlletí Interior. En rellegir-lo, ens crida l’atenció l’expressió amb què l’autor el presenta. S’hi refereix com l’onomasta vocacional. És, pensem, una manera ben concisa
i precisa de caracteritzar el nostre personatge. Avui ens
plau recuperar-la, en ocasió de retre memòria al nostre
company a la revista Noms. Una remembrança que vol ser,
també, més enllà de la circumstància del moment, compromís d’aprofundiment i continuïtat en els valors inherents a l’ideari de la Societat.
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Breu semblança
d’un enginyer dels mots
Joan Cornudella Olivart

Diuen que Josep Maria Albaigès va ser un savi del nostre
temps. Potser seria més exacte dir que va ser un erudit,
un amant de la saviesa enciclopèdica. I no ens equivocaríem. Pioner en moltes matèries, s’havia trobat sempre a
gust a mig camí entre les humanitats i les ciències. Amb
ell s’entén que totes dues disciplines puguin conviure perfectament, a l’estil dels creadors renaixentistes. Per això
no s’estava d’assegurar que “ni la ciència pura ni les seves aplicacions tecnològiques no tenen prou sentit, si no
van acompanyades per la curiositat inherent a un humanista en potència”. De fet, ell sempre s’havia interessat
pel significat dels mots. Enginyer de camins i economista, fill de botiguer, tal com li agradava ser conegut, era
un apassionat dels jocs de paraules, de l’enginyeria, de
l’economia, de la història, dels entreteniments que feien
pensar, com per exemple, els escacs o els jocs d’enigmàtica, entre d’altres.
Sovint, i com que sempre escrivia, s’havia aficionat a
investigar la memòria, els rellotges de sol, els fets curiosos. I anotava al seu quadern llistes de paraules que recollia amb la finalitat de fer-ne un compendi contrastat,
el seu particular diccionari. Redactava articles sobre temàtiques molt diverses que tant abraçaven curiositats
junedenques com descobertes del camp de l’onomàstica o del món mnemotècnic. A vegades, però, la seva metodologia era dispersa i pecava d’apropiar-se, sense mala intenció, de documents o de coneixements que altres
li havien facilitat sense citar-ne les fonts bibliogràfiques.
No obstant això, se li ha de reconèixer la dedicació titànica a temes que han deixat petjada en el món de la investigació humanística i científica.
Si ens deturem en la seva trajectòria de publicacions,
trobarem edicions sobre diverses temàtiques que dominava. Convé tenir present que fou el primer a realitzar el
mapa geotècnic de Barcelona l’any 1978. En els camps de
l’onomàstica i el lèxic sobresurten el Diccionari de noms de
persona (1980), el Gran diccionario múltiple de citas (1991),

el Diccionari de noms de noi (1995), el Diccionari de noms de
noia (1995), l’Enciclopedia de los nombres propios (1995), el
Diccionario de palabras afines (2001), El gran llibre dels cognoms (2005), Los nombres de moda (2010), 400 frases que
uno dice a menudo y no sabe por qué (2010) o El secret dels
noms catalans (2011).
Ja en el terreny matemàtic descobrim el seu interès pels
misteris de El número Pi (2007) o de La proporción áurea
(2007), o en el camp historiogràfic s’atreveix a desvetllar
La senda del cardamomo (2005), Alcibíades, el primer griego
(2007), Els misteris del temple de Salomó (2009), Sila, el último republicano (2010) o El Macià desconegut (2013). En
aquest darrer llibre, com a curiositats, ens recorda que
l’enginyer industrial Francesc Macià, abans de ser president de la Generalitat de Catalunya, va introduir el formigó armat a Espanya, material amb el qual es construeixen la majoria d’edificacions i que va construir el primer
dipòsit d’aigua potable de Catalunya a Puigverd de Lleida.
També té llibres adreçats al món empresarial com Polemología para ejecutivos (1991) o adobats en el terreny humorístic com ara La divertida incultura (2000), En dues paraules: al-lucinant! (2003) o Quin tip de riure! (2009). I fins
i tot, manuals d’autoajuda que reforcen la seva profunda
afecció pels secrets de la ment com és el cas de Ayudando
a la memoria (2001), Refuerze su memoria (2002) o El poder de la memoria (2005). Sempre s’havia sentit orgullós
de difondre aquests coneixements sobre el món de la inteŀigència en tertúlies d’amics, amb la complicitat de la
Maria Dolors Hipólito, o en xerrades especialitzades arran de la seva vinculació amb l’Associació Cultural Mensa.
Un capítol a part correspon a la seva dèria d’historiador local. Mai no havia oblidat, tot i viure a Barcelona, la
seva Juneda natal, la que el va veure formar-se, créixer i
fer-se ciutadà del món. Sempre que podia la visitava, hi
organitzava sessions de Mensa, es comprometia amb les
entitats culturals i presentava algun llibre. Molts dels articles que havia escrit queden impresos a la revista Fonoll
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i encara ara es poden recuperar moltes pàgines viscudes
d’altres temps a través de webs familiars. Fins i tot es va
inventar el terme “junedades” per recopilar frases populars sobre gent i costums junedencs. Hi deixem anotats
els estudis L’evolució urbana de Juneda (1978), Petita història d’un segle de ferrocarril a Juneda (1978), Juneda i la
cassola (1988), Els carrers de Juneda (1991), Juneda i el seu
terme (1991), Noms i renoms de l’antroponímia de Juneda
(1992), Quinze anys cassolejant (1993), La sarsuela junedenca (1994) o Records de l’any de la picor (2014), llibre aparegut pòstumament en el camp memorialístic ponentí.
Com a demostració del seu afany vocacional i inteŀec
tual el trobem impartint classes de matemàtiques, àlgebra lineal, geometria mètrica i història de l’enginyeria a
l’escola d’Enginyers de Camins de Barcelona o en les direccions d’entitats culturals que va presidir, com la Societat d’Onomàstica, el Fòrum Onomàstic Nacional i Internacional, l’Associació Cultural espanyola Mensa o el
Club Palindromista Internacional (CPI). També fa d’editor de revistes com Carrollia, en què mesclava les matemàtiques amb la llengua, BOFCI, el butlletí oficial de la facultat de ciències inútils, o Semagames, revista del club
palindròmic internacional. Assíduament el reclamaven
en molts canals de televisió com ara TV3, TVE2, Antena
3, Canal 5, i també en emissores de ràdio com Catalunya
Ràdio, Onda Rambla, RNE o en mitjans de comunicació
escrits com Muy Interesante, Expansión, Cauce, Quo o La
Vanguardia, espais mediàtics on feia palesa la seva saviesa memorística sobre els noms i cognoms, sobre enginyeria, història o economia.
L’any 2011 li arribà el reconeixement al seu poble natal,
Juneda, que el féu fill predilecte de la vila, per diversos
motius. A més de les seves publicacions, havia impartit
innombrables conferències sobre temes variats, des de
la sarsuela als gratacels. Va ser el promotor i un dels organitzadors de la jornada de celebració dels 100 anys de
ferrocarril a Juneda i l’impulsor del pas soterrat vora l’es-

tació, a més de ser peça clau en l’obra del pavelló poliesportiu. Va coŀaborar amb l’Ajuntament i les forces culturals del poble, prenent part en l’organització de diverses activitats, des de la Festa de la Cassola fins als actes
de commemoració del centenari de la llum de Juneda.
Fins i tot, va ser guardonat amb dos premis als Jocs Florals de Juneda al 1994. A tot arreu on s’havia mogut deixava molt clar els seus orígens humils, fent que el nom
de Juneda fos conegut internacionalment. I per damunt
de tot, sempre havia mostrat l’orgull de ser un junedenc
enamorat de la seva terra, on havia nascut l’octubre de
1940 a cal Favero.
Ell era un humanista, home de debat i de conversa, que
enriquia les reunions amb els amics. Sabia compartir viatges, tertúlies, excursions, conferències, debats i dinars
amb llargues sobretaules, en què anava desgranant tota la seva saviesa entorn dels temes que anaven sorgint,
sempre aportant dades serioses, contrastades i fidedignes. Era un enginyer de formació i un enginyós de vocació que tenia la mirada d’investigador encuriosit per l’univers sencer. Darrere de l’escriptor polifacètic i polígraf, s’hi
amagava el retrat d’un home amb un cert posat britànic,
de tracte obert i franc, d’una inteŀigència fora del normal, de tarannà tranquil, treballador seriós, però que sabia prendre’s la vida de forma divertida, un punt escèptica. No es quedava en el present. S’avançava al futur, predeia temes de recerca, els enllestia i deixava que el temps
els madurés perquè era conscient que algun dia podrien
ser útils per a un determinat sector de la població. Per això, tota la seva vida l’havia dedicat a l’enginy, a la recopilació de curiositats onomàstiques, històriques, científiques i verbals, amb les quals componia els seus particulars llibres misceŀànics. I ara valorem els seus fruits perquè el seu llegat és immens. Aprofitem-los.
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Els cognoms més freqüents
a Europa per estats
Santi Arbós

Introducció
Partint d’un mapa —que es troba a http://i.imgur.com/ Toponímics i gentilicis:
• ‘Croat [poble eslau]’: Horváth, Horvat.
Gtc4EKo.png— dels estats europeus amb el cognom més
• Altres: Almeida (població del districte portuguès
nombrós en cadascun d’ells, d’una manera provisional i
de Guarda, al límit amb Espanya), Bērziņš (‘bedoll’),
molt esquemàtica, proposem una classificació segons
Tamm (‘roure’ o ‘presa’).
els diferents tipus de noms de família, i n’extraiem unes
breus conclusions.
Cal tenir també en compte que la fiabilitat d’alguna de Oficis, càrrecs, títols:
• De tipus religiós: ‘fill del sacerdot’: Popescu, Papadoles dades d’aquest mapa és limitada, ja que alguns estats
poulos; ‘mestre, senyor, imam’: Hodžić, Hoxha.
no disposen d’aquesta informació d’una manera oficial o
• ‘Moliner’: Müller, Melnik.
aquesta ha pogut variar amb el temps. Tot i així, conside• Altres: Smith (‘ferrer’), Gruber (‘miner’).
rem que, per als objectius proposats, les dades són suficientment vàlides.
Malnoms:
• ‘Home nou, estranger, convers’: Nowak, Novák, Novak
Tipus de cognoms
• Altres: Smirnov (<смирный, ‘tranquil, afable, gentil’), De Jong (‘el jove’), Rossi (‘roig’ [plural]), KorhoPatronímics:
nen (‘sord, maldestre, vell’), Nagy (‘gran’)
• ‘Fill d’en Joan’: Joensen, Hansen, Johansson, Jensen, Ivanov, Jovanović.
• Altres: Dimitrov (<Dimitri), Peeters (<Pere), Martin Desconeguts o controvertits:
• Borg (‘torre’?)
(<Martí), García (nom preromà), Murphy (forma angli• Kazlauskas (del polonès Kozlowski?, càrrec eclesiàscitzada de Ó Murchadh ‘descendent d’en Murchadh’),
tic?, renom?)
Angelovski (<Àngel).
NOMS 5 | 2016 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177
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Conclusions
(1) A grans trets veiem que els cognoms recopilats es
poden incorporar tots als cinc grans grups que s’utilitzen
per a l’estudi dels llinatges catalans i d’altres llocs. Podríem dir hi ha unes motivacions universals pel que fa a la
creació de cognoms, almenys en l’àmbit europeu.
(2) De la mateixa manera, determinats noms propis o
d’oficis han deixat rastre en els cognoms creats en moltes de les llengües d’Europa. Els oficis de ferrer i moliner,
per exemple, es podrien retrobar en llinatges de moltes
de les cultures europees.
(3) Els cognoms de tipus patronímic es localitzen principalment en estats que no han incorporat el sistema de
NOMS 5 | 2016 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

noms de família hereditaris fins a èpoques relativament
recents, com és el cas dels escandinaus i eslaus. No hem
d’oblidar que fins a finals del segle XIX o principis del XX,
els països escandinaus no tenien veritables cognoms hereditaris sinó que usaven un patrònim, és a dir, un derivat del nom del pare que, lògicament, podia variar de generació en generació.
(4) Els cognoms també posen de relleu les influències
o submissions que alguns països han patit per part d’altres. Així, els primers cognoms d’Irlanda i Lituània semblen mostrar influències angleses i poloneses que es remunten a uns fets històrics fàcilment constatables.
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Sobre l’origen de Paco
i altres hipocorístics del
nom Francisco
Francesc Ojeda i Briones

A l’obra Toponímia urbana i onomàstica vària d’Enric MoreuRey,1 un dels millors estudis que coneixem sobre aquest
tema, podem llegir això: “En moltes de les formacions hipocorístiques es produeixen, bé mutacions de fonemes
—consonàntics o vocàlics—, bé supressions o addicions
de fonemes, per raons d’expressivitat i d’eufonia que no
han estat ni ben estudiades ni, encara menys, aclarides, i
que mereixerien, per compensar, un seriós inventari, preludi d’una fonda investigació.”
L’objectiu d’aquest article és contribuir una mica a l’estudi d’aquests fenòmens intentant esbrinar l’origen d’alguns dels hipocorístics del nom castellà Francisco, que fins
ara no han estat, almenys que sapiguem, ben aclarits, tot
aprofundint en alguns d’aquests procediments i, sobretot,
traient a la llum un d’ells (la “falsa regressió”) que, pel
que sabem, no ha estat prou posat de manifest fins ara.
La dificultat per explicar l’origen de Paco (i també d’altres hipocorístics com Pancho i el basc Patxi) rau en la notable distància que hi ha entre el nom originari i aquestes formes.
Aquesta misteriosa diferència ha donat lloc a diferents
intents d’explicació que creiem poc reeixits: com a acròstic (Pater Communitatis, suposant que aquest títol hau1 E. Moreu-Rey. 1974. Toponímia urbana i onomàstica vària. Palma
de Mallorca: Moll.

ria estat donat a Sant Francesc d’Assís) o com a resultat
d’una suposada abreviatura medieval Phco.2 (de la qual
no tenim constància que hi hagi cap documentació; d’altra banda, només ens consta documentat l’hipocorístic
Paco des de finals del segle XVIII). O bé d’un suposat nom
ibèric Pacchieccus.3
Aquests intents d’explicació són poc convincents, no expliquen l’existència d’altres hipocorístics com Pancho o el
basc Patxi, no aporten cap prova i, a més, no s’adiuen en
absolut amb el que coneixem sobre el tema.
En realitat, és ben conegut, fins i tot per les persones
gens especialitzades en la matèria, que la majoria d’hipocorístics són deguts a deformacions del llenguatge infantil sobre les quals, posteriorment, poden actuar altres forces fins generar un llarg ventall de possibilitats.
Generalment no costa gaire de veure la similitud entre
la forma originària del nom i la seva deformació. Així, tothom pot entreveure fàcilment que Xixo o Chicho són simplement derivacions de Narcís o de Narciso, Fofo es una
derivació d’Alfonso, Chencho d’Inocencio o, fins i tot, que
Lloll deriva de Dolors.
2 A. Buitrago i J. A. Torijano. 1998. Diccionario del origen de las palabras. Madrid: Espasa Calpe.
3 J.M. Albaigès. 1998. Enciclopedia de los nombres propios. Barcelona: Planeta.
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Altres vegades la deformació actua sobre un diminutiu:
Josepa > Josepona > Pona. Fins i tot, de Pona es podria generar un nou diminutiu *Poneta i després escurçar-lo en
*Neta, amb la qual cosa resultaria difícil o gairebé inviable relacionar Neta amb Josepa si no fos perquè, generalment, es tracta de creacions ocasionals dels parlants i els
seus creadors en coneixen l’origen.
En altres casos, però, les successives deformacions, si
arriben a estendre’s més enllà de l’àmbit d’uns únics i ocasionals creadors, fan que l’origen s’enfosqueixi. La majoria
de gent no sap veure quina relació hi ha entre José i Pepe
i alguns han cregut necessari imaginar històries que l’expliquessin (per exemple que Pepe vindria de P.P. que, suposadament, significaria Pater Putativus, en relació a la
figura bíblica de sant Josep) tan imaginatives i tan poc
versemblants com les que hem vist suara a propòsit de
Paco. En realitat la relació entre José i Pepe esdevé menys
opaca si sabem que José va ser abans Joseph i encara una
mica menys quan comparem el doblet castellà José/Pepe
amb el corresponent doblet català Josep/Pep que fa evident que la forma hipocorística és simplement una deformació de la forma primària.
De vegades la cosa es pot enfosquir una mica més pel
fet que sobre aquestes deformacions actua un cert intent
de racionalització o de regularització. En castellà, el nom
Dolores té els hipocorístics Loles i Lola. Creiem correcte deduir que Dolores s’ha deformat en Loles i, posteriorment,
s’ha convertit en Lola segurament amb la intenció d’assimilar-lo als nombrosos noms femenins acabats en -a.
Altres vegades, i arribem ara al punt que ens interessa
per a l’esclariment dels noms que són objecte d’aquest
estudi, aquests intents de formalització condueixen a les
anomenades “formes regressives”, en alguns casos actuant directament sobre el nom originari. Vet aquí alguns
clars exemples:
(1) A Mèxic d’algú que es digui Benito en solen dir Beno,
amb el convenciment (real o imaginari) que Benito, donada la seva terminació en -ito, és una forma de diminutiu.
(2) A la noveŀa La Regenta de Leopoldo Alas, Clarín,4
el personatge Fermín de Pas és anomenat sovint Fermo
per part de la seva mare, la qual interpreta Fermín com
si fos un diminutiu i cerca, per tant, la forma originària
de què aquest procedeix.
(3) També molta gent imagina, per mor de la seva terminació, que el nom Julita és un diminutiu del nom Júlia
(i, per tant, anomena així les dones que el porten), tot i
que en realitat es tracta de noms diferents.

A partir d’aquests antecedents, entenem, doncs, que
aquest és, senzillament, l’origen dels estranys i gairebé
misteriosos equivalents familiars de Francisco:
Francisco > *Panchisco > *Panchico > Pancho
Francisco > *Panquisco > *Paquico > Paco
Francisco > *Panchisco > *Pachico > Pacho/Pachi/Patxi
És a dir, Francisco ha donat lloc a deformacions pròpies del llenguatge infantil (la majoria de les quals encara
existeixen, sobretot a Mèxic) la terminació de les quals
(-ico) ha fet que s’hagin interpretat com a diminutius i és
a partir d’aquests que s’han creat consegüentment les
formes regressives Paco, Pancho i Patxi (en aquest darrer
cas, la confusió podria haver estat també, potser, amb
el morfema basc de genitiu -ko). A partir d’aquestes formes regressives es podran formar després nous diminutius com Paquito, Panchito, Pachín, etc.
Afegirem també que les formes regressives afecten a les
formes andaluses (avui, potser, caigudes en desús) Frasco i Frasquito. Contràriament al que es podria pensar, el
segon no és, segurament, un diminutiu del primer, sinó
que, com en el cas de Paco, el primer és la forma regressiva del segon, el qual, al seu torn, és una reducció del
diminutiu Francisquito (Frasco difícilment pot derivar de
Francisco donat que això suposaria la pèrdua de la síŀaba
tònica, cosa poc versemblant, ja que a les llengües romàniques la síŀaba tònica sol ser la part més difícil de perdre’s d’una paraula). La seqüència correcta en l’aparició
d’aquests hipocorístics seria, doncs, la següent: Francisco > Francisquito > Frasquito > Frasco. A partir de l’últim
terme de la llista encara es poden generar nous diminutius: Frascuelo, Frascuelito, Frascuelillo. I en el cas dels dos
darrers la seva generació requereix sis fases: Francisco >
Francisquito > Frasquito > Frasco > Frascuelo > Frascuelito, Frascuelillo.
Pel que fa al català, a partir de formes hipocorístiques
com les abans ressenyades, es formen hipocorístics com
Quico o Xisco (paraŀeles a Cesc, a partir del normatiu Francesc) pel procediment d’afèresi, usat correntment a la
nostra llengua.

4 L. Alas Clarín. 1974. La Regenta. Madrid: Alianza.
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L’adopció del cognom del marit
per les dones casades i afirmacions
sobre la condició femenina en
les Instituciones de Derecho Público…
de Dou. Observacions actuals
sobre la qüestió
Sebastià Solé i Cot

Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols (1742–1832), professor
de Dret a la Universitat de Cervera, va escriure una monumental obra intitulada Instituciones de Derecho Público
general de España con noticia del particular de Cataluña, y
de las principales reglas de gobierno en qualquier estado. La
va començar a redactar cap a l’any 1776, i la va acabar el
1793; va haver de passar un llarg viacrucis de censura i,
finalment, entre 1800 i 1803, els nou manejables volums
de l’obra van sortir a la llum.1
Era una obra destinada als estudiants i als pràctics del
Dret, molt ben escrita, clara, completa, al dia de la legislació i —en el que li van deixar— de les teories jurídiNota: L’elaboració i redacció del treball present s’inscriu dins el
projecte d’investigació Juristas hispánicos: entre el imperio del derecho y la gestión del poder (s. xiii–xxi), projecte subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad amb un ajut de referència
DER2013-43431-P. També s’emmarca dintre les activitats programades pel Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya:
Seminari Interuniversitari d’Història del Dret Català Josep Maria Font i
Rius, de referència 2009SGR766.
1 Ramón Lázaro de Dou y De Bassols, Instituciones del derecho público general de España con noticia particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en qualquier estado, 9 vols. Madrid: 1800–
1803. Reedició anastàtica: Barcelona 1975. Digitalitzada i de lliure accés en diversos llocs de la xarxa (per exemple: http://bdh-rd.
bne.es/viewer.vm?id=0000073089&page=1). Una perspectiva general sobre l’autor i l’obra i una relació de la bibliografia corresponent l’efectuem en el nostre treball “Juristas catalanes del siglo
xviii. Ramon L. de Dou i de Bassols”, dins Los juristas catalanes y el
Estado. Barcelona: Marcial Pons, en premsa.

ques, polítiques i filosòfiques; allò que no podia dir obertament, ho insinua entre línies; té una sistemàtica modèlica, amb uns índexs molt detallats, dels quals destacarem la taula de matèries i l’índex alfabètic de conceptes
del darrer volum.
Una, si no la principal, finalitat de l’obra va ser facilitar
als juristes el coneixement del dret català que el Decret
de Nova Planta havia deixat vigent i que la manca de difusió i el menyspreu del legislador i dels governants anaven sepultant en l’oblit. Per això l’obra detalla especialment les diferències que hi ha en el dret, en els costums,
en els usos i en la mentalitat social de Castella i de Catalunya. Una d’aquestes diferències, segons l’autor esmentat, és el cognom de les dones casades. En el llibre I de
l’obra —De las personas—, títol III —De casados y solteros—, diu el següent:
De si tienen obligación ó solamente facultad las casadas de tomar el apellido de sus maridos se hablará después, pareciendo que esto mas debe ser º
ó derecho, que obligación.2
[…]
En algunas partes las casadas toman el apellido del marido.3
2 Dou, Instituciones…, vol.1 p.105 § 11.
3 És el títol marginal del paràgraf que segueix (op. cit., vol. 1, p.
106 § 13).
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En todos los estados, por la estrecha unión y vínculo del matrimonio, que une íntimamente al marido con la muger, es muy regular el privilegio que hemos indicado del apellido, y mucho mas entre nosotros, y quantos tienen elevado dicho contrato á
la dignidad de sacramento, haciéndose de dos una
carne con la significación de la unión de Christo con
la iglesia, como dice San Pablo.
Por esto mismo, y porque una vez que se trata de
varias personas reunidas en una familia, es justo que todas tengan un mismo apellido, y muy propio que siendo el hombre la cabeza, le tomen todos de él, debe ó puede tomar la muger el de su marido. Entre los romanos parece, que así se hacia, y
que á esto aludiría la fórmula ubi tu Caius, ego Caia:
por lo menos los hijos y descendientes seguían la familia del padre, y no la de la madre, ley 196. §.1 Dig,
de Verb. signif.,4 diciéndose sin duda por esto en la
ley 195 del mismo título, que las mugeres son principio y fin de la familia.5 Esto parece, que comunmente está recibido en todas partes: en quanto al apellido suele haber variedad: en Castilla las casadas no
le dexan. En Cataluña de tiempos muy antiguos tienen las mugeres la costumbre de tomar el apellido
de sus maridos, sin variarse esto jamas, sino quando con pacto expreso se estipula en las capitulaciones matrimoniales lo contrario.6

moni estava per damunt de la inferior condició femenina.
És el mateix cas de la condició reial: les dones no podien
exercir oficis públics però sí que podien ser reines —l’ofiEl jurista cerverí silencia que a Catalunya sovint els pu- ci més important de tots—, excepte on era vigent la llei
bills prenien el cognom de la seva muller, i que era aquest sàlica.7 Creiem que l’autor ho devia saber, però no ho diu,8
el que, amb preferència, es transmetia als fills —el patri- i es limita a apuntar, amb una certa vaguetat, que les dones casades catalanes conserven el seu cognom i no prenen el del marit quan així és estipulat a les capitulacions

4 N.del E.- D. 50,16,196,1 [Gai. 16 ad ed. prov.]: “Feminarum liberos
in familia earum non esse palam est, quia qui nascuntur, patris familiam sequuntur.” [“Digesta”, in: Corpus Iuris civiles. I. Instituciones.
Recognovit Paulus Krueger. Digesta. Recognovit Theodorus Mommsen.
Retractavit Paulus Krueger (Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 196317 [Reedició anastàtica: Hildesheim: Weidmannsche
Verlagsbuchhandlung, 198824]), 917]. = D. 50,16,196,1 [Gai. 16 ad
ed. prov.]: “Los descendientes de mujeres es evidente que no están
en la familia de ellas, pues, al nacer, siguen la familia del padre.” [El
Digesto de Justiniano. III. Libros 37–50. Versión castellana por A. d’Ors,
F. Hernández-Tejero, P. Fuenteseca, M. García-Garrido y J. Burillo (Pamplona: Editorial Aranzadi, 1975), 863].
5 N.del E.- D. 50,16,195,5 [Ulp. 46 ad ed.]: “Mulier autem familiae
suae et capuz et finis est.”. (“Digesta”, loc.cit. a la nota pròxima anterior). = D. 50,16,195,5 [Ulp. 46 ad ed.]: “La mujer independiente es
cabeza y fin de su familia, pues no puede tener a nadie bajo potestad.
[notes del traductor; la cursiva és nostra].” [El Digesto de Justiniano,
loc.cit. a la nota pròxima anterior].
6 Dou, Instituciones…, vol.1, 106–107 § 13.

7 Al s. XX hi ha el cas del primer nét mascle del dictador Franco,
Francisco Franco y Martínez-Bordiu (n. 1954), al qual s’imposaren
els cognoms invertits —primer el de la mare, filla del dictador—, a
fi de perpetuar el cognom de l’avi, però només a ell i no a cap més
dels seus sis germans, que duen els cognoms en l’ordre habitual. Avui, la llei espanyola del registre civil del 2011, creiem que amb
molt bon criteri, permet als pares triar l’ordre en què els fills duran
el primer cognom del pare i la mare —només poden posar el primer dels cognoms llurs, no el segon, art. 47.2, par. 2n—, però imposa, igualment creiem que amb molt bon criteri, que tots els fills
han de dur els cognoms en el mateix ordre —art. 47.2, par. 5è.
8 Ací Dou no és més explícit per no topar amb la censura, o la censura no li ho permet? L’expedient de censura de l’obra és a l’Archivo
Histórico Nacional, Consejos suprimidos, lligalls 50.850–50.852, segons n’informen Mariano i José Luis Peset, Carlos IV y la Universidad
de Salamanca, Madrid, 1983, p. 373–376, que n’efectuen un resum.
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matrimonials. Només si ho estipulaven les capitulacions
matrimonials, ens preguntem nosaltres?
Aquesta adopció del cognom del marit per les dones
catalanes quan es casaven és un element més que ens
acosta a Europa i ens diferencia de Castella, encara que,
aquesta vegada, és més pròxima a la mentalitat actual
la pràctica de Castella en aquesta qüestió.

ades que recuperen el cognom de naixement en divorciar-se (legalment no l’havien perdut mai, simplement el
tornen a fer servir, ja que en molts països es considera
que el cognom del marit és només “un cognom d’ús”) i
que el tornen a perdre (legalment, en alguns països no
el perden, només el deixen de fer servir) quan es tornen
a casar i adopten el cognom del seu nou marit.
Ha estat recentment que, a causa del procés d’equiparaPel que sabem, l’adopció del cognom del marit per la dona ció jurídica i social entre homes i dones, en alguns països
casada i la renúncia al cognom propi —pràctica comuna occidentals ha aparegut una legislació que ha pretès, amb
a la majoria de països occidentals i creiem que també en més o menys fortuna, establir i protegir l’ús del cognom
algunes altres cultures— és un antiquíssim costum i no de naixement per les dones casades, cosa que poques
una imposició legal, tot i que, a la pràctica, tenia la matei- han observat per mor del pes de la tradició i de la moral
xa força si no és que en tenia més. Entenem, doncs, que social. Amb anterioritat, només hi havia sobre la qüesquan Dou diu que no era cap obligació, vol dir que no ho tió una minsa jurisprudència judicial i administrativa.10
imposava cap disposició legal. Nosaltres hi afegirem que
Alguns juristes qualifiquen el nom de dret fonamenha estat, des d’antic i fins als nostres dies a la majoria de tal, tot i que, malgrat la seva importància, no consta a la
països occidentals —amb l’excepció de Castella i ara de Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU de 1948,
l’Estat espanyol, i no sabem si de cap més país occiden- potser perquè és un dret que poques vegades ha estat
tal—, una obligació social i moral tan inconcusa i forta negat o limitat i, doncs, no es va veure la necessitat de
que ni en els nostres dies, de tants avenços en l’equipa- proclamar-lo per defensar, i o potser perquè no hi havia
ració jurídica i social d’homes i dones, la majoria de les unanimitat sobre el seu abast,11 tot i que entenem que
dones, fins i tot de moltes de mentalitat avançada i que és un element essencial del dret a la personalitat jurídis’han guanyat meritòriament a pols un lloc destacat en ca, dret reconegut a l’article 6 de la Declaració. En canvi,
un món en què els homes ho tenien molt més fàcil, no ha sí que és reconegut a la Convenció dels Drets de l’Infant
gosat infringir l’arrelat costum de la renúncia per sempre de l’ONU de 1989 (article 8). A l’Estat espanyol, el nom
al cognom de naixement —dit, usualment, cognom de no és inclòs entre els drets fonamentals que enumera la
soltera—, tot i els inconvenients que té des de diversos Constitució de 1978 (articles 15 a 29), tot i que creiem
punts de vista (psicològics, laborals, socials, pràctics…): que és un element de la “integritat moral” de les persopensem, per exemple, en dones que abans de casar-se nes, dret fonamental que proclama l’article 15 del text
s’han guanyat un prestigi en la seva professió, han escrit constitucional esmentat; i és un dret dels pares d’impollibres i articles i que, a partir del seu matrimoni, són conegudes i els han de signar amb un altre cognom; o bé de https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton#Marriage_and_
family.2C_law_career_and_First_Lady_of_Arkansas, § 2.3 “Later
dones que tenen ascendents iŀustres i prestigiosos, com
Arkansas years” (consultat 25 jul. 2016).
la política francesa Martine Aubry, filla de Jacques Delors, 10 Vegeu, per exemple, les veus Nom de jeune fille a https://
el cognom de naixement de la qual probablement l’ha- fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_jeune_fille, i Nom de famille en
gués ajudat en la seva destacada i mal coronada carre- France a https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_famille_en_Franra política; o el cas de l’actualment coneguda com a Hi- ce (consultat el 24 jul. 016).
llary Clinton, de naixement Hillary Diane Rodham, dona 11 Alguns països, als segles XIX i XX, amb governs autoritaris i o
sota situació colonial, han obligat a canviar o a traduir el nom d’alde caràcter, feminista convençuda i conseqüent, que va
gunes persones: les autoritats colonials espanyoles a les Filipimantenir el seu cognom de naixement després del seu nes van obligar els seus habitants, el 1849, a adoptar noms “esmatrimoni amb Bill Clinton, fins que va adoptar el cog- panyols” (v. les veus Narciso Claveria y Zaldúa i José Rizal a la Wikinom del seu marit perquè va considerar que això facili- pedia.es, https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narciso_
taria la carrera política del seu cònjuge;9 o dones divorci- Claver%C3%ADa_y_Zald%C3%BAa, i https://es.wikipedia.org/w/
9 Va ser el 1982, durant la campanya del seu marit per la governació d’Arkansas. El canvi de cognom es va fer amb vaciŀacions: Hillary Clinton, Mrs. Bill Clinton, Hillary Rodham Clinton. Una explicació detallada i documentada d’aquest fet és a la veu Hillary Clinton
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index.php?title=Jos%C3%A9_Rizal, consultat 9 ag. 2016); el govern de Mussolini va obligar a italianitzar els noms de fonts dels
ciutadans de llengua alemanya del Tirol del Sud el 1939, el govern
de Hitler va fer una cosa semblant en alguns territoris conquerits,
els governs francès i espanyols obligaven a imposar els noms de
fonts en francès o castellà…
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sar-lo als fills i de les persones a ostentar-lo, drets recobres, y por qué t.1 p. 95 y 96: – pena moderada que
neguts per les lleis.
les corresponde por razón del sexo t.7 p.127 y 128.
No entrarem ací a analitzar com era considerat antigament el dret i l’ús del nom; només direm que era conMugeres casadas: sobre si deben tomar el apellido
siderat un element essencial de la persona. Per això, als
del marido t.1 p.106 y 107: – deben criar los hijos á
esclaus, era l’amo qui podia imposar-los o canviar-los el
sus pechos ib. p.103 y 104: – cuidar de la educación
nom —senyal de domini—; els papes de l’Església Catòlicivil, y moral y cómo ib. p.92 y 105: – sobre si pueca, quan són elegits, i, en alguns ordes religiosos, els monden obligarse sin consentimiento del marido ib. p.92
jos i els frares, quan professaven, adopten, els primers, i
y 105: – gozan del domicilio, fuero y nobleza del maadoptaven, els segons, un nom de fonts nou i deixaven
rido, aun después de muerto éste ib. p.106 y 107: –
d’emprar el nom i cognoms de naixement en senyal de
tienen derecho á gananciales en algunas partes ib.
renúncia al món i a la vida anterior, d’inici d’una vida nop.107, 108 y 109: – hipoteca en los bienes, del mariva, moralment superior, lliurada a Déu a través del lliudo para la dote ib. p.108: – alimentos al primer año
rament a l’orde i a l’Església —els papes adopten, i els
después de la muerte del marido ib. p. 109.
professos adoptaven, el nom d’un sant tingut per modèlic, que el que l’adopta vol imitar. Avui tenim entès que,
Esmentarem, com a anècdota iŀustrativa del tarannà
per respecte a la personalitat dels religiosos, d’acord amb de l’autor i de l’esperit de l’obra, la veu que, en l’índex, seels signes del nostre temps, en molts monestirs o ordes, gueix a les dues anteriors,
aquests, quan professen, ja no vénen obligats a adoptar
un nom nou, i només ho fan si volen. Per això mateix les
Mugeres prostitutas: no pueden tolerarse las que
dones adoptaven i adopten encara el cognom del marit
provocan t.4 p.22.
quan es casen: com a reconeixement de domini del marit —cosa contrària a la igualtat dels cònjuges que avui
En el lloc indicat, diu:
propugnem— i inici d’una vida nova.
que no haya en los pueblos mugeres de tropiezo, y a
que en donde la crecida población y vicios precisen,
para evitar mayores males, a la tolerancia, no sean muchas ni se les tolere el provocar en las calles y
plazas armando lazos a la juventud incauta12.

Un cop d’ull a les veus Mugeres i Mugeres casadas de l’índex alfabètic de conceptes del volum 9 de l’obra ens ofereix una àmplia panoràmica del que l’autor diu a l’obra
sobre aquestes matèries, en les quals recull els prejudicis
i les discriminacions comunes a la seva societat:
Mugeres: no les corresponden los trabajos de fatiga
t.1 p.90 y 91: – utilidad de ocuparlas ib.p.93 t.4 p.377
y 378, t.5 p.183: – debe dárseles buena enseñanza y
quál t.1 p.91 y 92: – debe facilitársele el exercicio de
sus labores ib.p.92 y 93: – están excluidas de los empleos públicos excepto la tutela y el reyno por sucesión t.1 p.20 p.94, t.2 p.224 y 225: – argumentos á favor de la sucesión de las mugeres en réynos hereditarios t.1 p.21 hasta la 23: – argumentos en contra ib.
p.19 y 20: – cómo sé admiten y excluyen en España
ib. p.23 y 24: – sobre si son testigos idóneos en testamento t.6 p.212: – no pueden embarcarse sin licencia acordada con el administrador de rentas t.5 p
.358: – no se pueden poner presas por deudas civiles
t.1 p.94 y 95: – no valen sus obligaciones accesorias
ib. pagina 95: – quedan comprehendidas en las excepciones del derecho de asilo t. 4 p. 144 y 145; – es
mas desaventajada su condición que la de los hom-

Hi havia des d’antic el convenciment que la prostitució era indispensable per a la tranquiŀitat de la població
masculina, especialment dels militars, i l’autor, tot i que
sacerdot, ho reflecteix a l’obra tenint cura de condemnar aquest mal.
Amb aquest article hem volgut oferir als estudiosos de
l’Onomàstica un fragment d’una obra de tema jurídic però
també social i econòmic —l’anomenada a l’època “ciència de la policia”— d’ampli interès, el qual fragment, pel
títol de l’obra i pels temes que tracta, aquells difícilment
arribarien a conèixer. Els nou volums d’aquesta obra van
ser reeditats anastàticament l’any 1975. Avui és lliurement accessible a la Xarxa en llocs diversos: creiem que
el d’accés més còmode és http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000073089&page=1.

12 Dou, Instituciones…, vol.4, 22.
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Toponímia i onomàstica
personal. Cognoms d’origen
lleidatà al País Valencià
Antonio Teruel García

La toponímia i l’onomàstica personal van sovint lligades
de la mà. No és estrany trobar, en qualsevol punt de l’Estat espanyol, persones que porten com a un dels seus cognoms, o potser els dos, el nom d’alguna ciutat, un poble
de mida més discreta o fins i tot un llogaret de xicotetes
dimensions urbanes i demogràfiques. En aquest sentit, és
molt significativa la presència al País Valencià d’un gran
nombre de cognoms que es corresponen amb topònims
catalans. I, tot i que aquests apeŀatius fan referència a
indrets d’arreu Catalunya, crida especialment l’atenció la
proliferació de cognoms que aŀudeixen exclusivament a
les comarques de Lleida, i que estan estesos de manera
profusa per tot el territori del País Valencià, des del nord
de Castelló fins al sud d’Alacant.
En total, segons dades recents de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), referides al padró d’habitants a 1 de
gener del 2014, al País Valencià es donen més de 100
cognoms que es corresponen, de forma idèntica o amb
mínimes diferències gràfiques, amb un topònim ubicat
a terres lleidatanes.1 Vora 200.000 persones al conjunt
d’Alacant, València i Castelló porten aquests apeŀatius (v.
quadre 1 i figura 1), que de vegades remeten a comarques
senceres —Noguera, Segarra—, unes altres a localitats
importants —Balaguer, Tàrrega, Cervera—, d’altres a viles de dimensió més reduïda —Verdú, Camarasa, Biosca—
i en altres ocasions a llogarets que ni tan sols arriben a
la categoria de municipi, com Agulló, Alberola, Amorós
i Pavia. Alguns els porten només unes poques persones,
però altres estan en el DNI de milers d’individus; a més
1 La freqüència d’un cognom, per província de residència o de naixement, es pot consultar a través d’aquesta aplicació en la pàgina
web de l’Institut Nacional d’Estadística: http://www.ine.es/apellidos/inicio.do (consultat el 7 oct. 2015).
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dels ja esmentats, cal citar en aquest sentit els cognoms
Ivorra, Torregrosa, Sellés, Ivars, Pons, Benavent, Roselló
i Montoliu com alguns dels més significatius.
Hi ha una circumstància afegida, i és que la pràctica
totalitat d’aquests cognoms no només es corresponen
amb topònims de l’actual província de Lleida, sinó que,
particularment, s’ubiquen en una àrea ben específica. En
concret, en una franja d’uns 30 quilòmetres d’ample que
s’estén aproximadament en un radi d’entre 20 i 50 quilòmetres al nord i a l’est de la capital ilerdenca (v. figura 2).
La zona es correspon, més o menys, amb les comarques
de la Noguera, la Segarra, l’Urgell i el Pla d’Urgell. Hi ha
en bona mesura una traslació de la toponímia de tota
aquesta àrea a l’onomàstica personal del País Valencià,
amb tal intensitat que, fins i tot, hi ha cognoms que són
endogàmics en un lloc en particular, ja que són gairebé
exclusius d’aquest indret o bé hi destaquen sobre la resta.
Tot i la profusió dels cognoms d’origen lleidatà al País
Valencià, el fenomen no és gaire conegut fora de l’àmbit
acadèmic. A nivell periodístic l’hem investigat des de fa
alguns anys, amb la publicació de diversos articles al diari Información d’Alacant. El més destacat és el que es va
publicar el 30 de desembre del 2013, que reflectia el tema en el marc específic de la província alacantina i, entre altres aspectes, recollia arguments sobre el tema per
part d’especialistes de les Universitats d’Alacant i Lleida,
així com testimonis de les comarques ilerdenques explicant la seua visió.2 Al cap de dos dies, el diari Levante-El
2 L’esmentat reportatge, “Los ancestros ilerdenses de los habitantes de Alicante”, pot encara llegir-se en internet: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/12/30/ancestros-ilerdenseshabitantes-alicante/1453229.html. Información (Alacant), 30 des.
2013, p. 6–7 (consultat el 7 oct. 2015).
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Cognoms corresponents a topònims
lleidatans més freqüents al País
Valencià per províncies (Font:
Institut Nacional d’Estadística. Mapa:
Wikimedia Commons)

Mercantil Valenciano de València, del mateix grup editorial que Información, també se’n va fer ressò, afegint la dada de l’extensió dels cognoms lleidatans a tot el País Valencià.3 La impressió general va ser que, tot i tractar-se
d’un fenomen molt estés, per a bona part de les persones
que porten aquests cognoms passa totalment inadvertit,
però també per als veïns de les localitats a les quals remeten els apeŀatius. Uns desconeixen que els seus cognoms són pobles de Lleida, i els habitants d’aquests indrets ignoren que les seues localitats estan d’alguna forma presents en el dia a dia de moltes persones a 400 o
500 quilòmetres al sud.

nom i cognoms, traspassant l’apeŀatiu de generació en
generació de forma oficial— amb el nom de la població
de la qual procediren directament, o amb la qual tingueren algun vincle ancestral. En aquest sentit, Turull recorda que en la conquesta de les taifes musulmanes de Lleida i Tortosa (anys 1148–1149) ja van intervindre persones provinents de territoris situats més a l’est i al nord,
on es troben Verdú, Amorós, Ivorra, Agulló, els dos Ivars
i altres poblacions. Així doncs, és possible que els repobladors del Regne de València no vingueren directament
d’aquells indrets, sinó de terres de les antigues taifes de
Lleida i Tortosa, però que de totes formes tingueren les
seues arrels a Verdú, Amorós, Ivorra, Agulló o Ivars, i expandiren així cap al sud els topònims com a cognoms.
La hipòtesi d’un perquè
Cal recordar que, durant l’Edat Mitjana, el sistema de
Sobre el motiu de la presència al País Valencià de tants cognoms transmesos de generació en generació de macognoms d’origen lleidatà i amb tanta profusió, bona part nera invariable encara no s’havia consolidat, i per idendels historiadors i els filòlegs —com és el cas d’Albert Tu- tificar les persones s’empraven fórmules com el patrorull, de la Universitat de Lleida, i Francesc Xavier Llorca, nímic —terminacions “is”, o “ez” en castellà, afegides al
de la Universitat d’Alacant— coincideixen en assenyalar nom del pare o la mare per indicar ‘fill(a) de’—, el mala repoblació del Regne de València a l’Edat Mitjana com teix antropònim del pare o la mare, l’ofici familiar, un malla principal causa.4 La hipòtesi més probable és que els nom o el lloc de procedència. És per aquesta raó que inrepobladors foren identificats —primer de forma mera- vestigadors com els esmentats Turull i Llorca consideren
ment indicativa i, ja una vegada consolidat el sistema de la hipòtesi de la repoblació com la més plausible perquè
els cognoms toponímics d’origen lleidatà s’estengueren
al llarg de tot el Regne de València. Cal considerar com a
3 Vegeu http://www.levante-emv.com/comunitatfactor demostratiu actual d’aquests vincles territorials, a
valenciana/2014/01/02/193000-valencianos-llevan-apellido-puemés, la simiŀitud lingüística entre l’actual País Valencià i
blo/1064757.html. Levante-El Mercantil Valenciano, 31 des. 2013, p.8
les terres de Ponent catalanes, no ja només per la perta(consultat el 7 oct. 2015).
4 Entrevistes de l’autor amb Albert Turull i Francesc Xavier Llorca.
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nyença al mateix gran grup dialectal del català occidental,
sinó també pel que fa a aspectes concrets de vocabulari.
Fóra com fóra, el cas és que alguns d’aquests cognoms
—o potser sobrenoms en un principi— ja apareixen documentats al Regne de València al mateix segle XIII, com
per exemple Verdú, segons un estudi del cronista oficial de la vila homònima, Ramon Boleda Cases, que cita la
presència d’un tal Ponç de Verdú a Ontinyent el 1242.5 El
cognom ha perdurat fins a l’actualitat en aquesta localitat —capital de la comarca de la Vall d’Albaida, a l’extrem
meridional interior de València—, tot i que amb una presència molt reduïda. Ara bé, una mica més al sud, ja a l’actual província d’Alacant, el cognom Verdú manté a hores
d’ara una gran vitalitat, amb una elevada freqüència a localitats com la mateixa ciutat d’Alacant, Alcoi, Ibi, Elx, Petrer, Xixona, Monòver, el Pinós i Elda; el fet que en aquesta última població es deixara de parlar català al segle XVII,
arran de l’expulsió morisca, no ha sigut obstacle perquè
el cognom mantinga la seua presència. Una situació similar s’ha donat amb altres apeŀatius a la comarca del Baix
Segura, plenament castellanoparlant des del segle XVIII.
Per la seua banda, Enric Guinot ha documentat la presència del cognom Verdú a Alcoi el 1296, recollida en el
llibre Els fundadors del Regne de València.6 Aquesta obra
resulta fonamental per comprovar com l’existència
d’aquests apeŀatius a l’actual País Valencià es remunta
ja a l’època medieval, amb la repoblació cristiana de terres conquistades als musulmans. Altres exemples que recull Guinot són els dels cognoms Alberola, Ivars i Torregrosa a Cocentaina, Benissa i Alacant, els anys 1290, 1381
i 1421, respectivament. En tots aquests casos es tracta
de cognoms que en l’actualitat es mantenen entre la població del País Valencià amb una gran vitalitat, i que, en
certa forma, mostren fins a quin punt encara es manté l’herència d’aquells primers pobladors. De fet, és molt
habitual que siguen moltes més les persones que porten
com a cognom un d’aquests topònims lleidatans que no
habitants té l’indret en qüestió.
Com a exemple d’això tenim la freqüència amb què es
donen els cognoms que acabem d’esmentar: Verdú, Ivars,
Torregrosa i Alberola. Segons les dades més recents de
l’INE, el primer d’ells és portat a tot el País Valencià per
11.159 persones, front a les 964 que resideixen en la vila
5 R. Boleda Cases, El cognom o renom de Verdú a la conquesta de Llevant. Disponible en format pdf en el següent enllaç: http://www.
verdudigital.net/ramonboledacases/escrits_breus/documents_
breus/cognom_verdu.pdf (consultat el 7 oct. 2015).
6 E. Guinot, Els fundadors del Regne de València. València: Tres i
Quatre, 1999.

de Verdú, mentre els Ivars en són 5.330 —als quals s’haurien de sumar 292 Ibars—, front als 1.374 habitants actuals d’Ivars d’Urgell7 i els 350 d’Ivars de Noguera. També hi ha moltes més persones amb el cognom Torregrosa al País Valencià —la grafia Torregrossa hi és molt poc
freqüent— que habitants té el poble de Torregrossa, tot
i la seua dimensió gens despreciable: 7.978 front a 2.235.
Per últim, el cas d’Alberola és un dels més paradigmàtics
de com l’antropònim pot arribar a eclipsar el topònim: el
cognom el porten 5.172 persones al País Valencià, mentre que al llogaret d’Alberola, un xicotet conjunt de cases
al municipi d’Os de Balaguer (Noguera), només hi ha en
l’actualitat empadronades 13 persones.

Apunts sobre vaciŀacions gràfiques
La grafia dels cognoms no sempre es correspon fidelment
amb la que presenten actualment els topònims. Cal tenir present que les transcripcions que en èpoques passades feien els escrivans encarregats dels diferents registres responien en certa mesura a criteris subjectius, com
el fet que conegueren o no la grafia correcta de l’apeŀatiu. Això ha donat lloc a cognoms diferents, associats
directament a la pronuncació, que en realitat parteixen
d’un únic concepte, com ocorre, per exemple, amb Ferrer / Ferré / Farré. Pel que fa a cognoms d’origen toponímic, un dels casos més interessants que trobem és el dels
apeŀatius Menargues i Menárguez, relacionats amb la vila de Menàrguens, a la Noguera, el qual, però, representa més una evolució del topònim que no del cognom. Segons el professor Albert Turull, l’actual cognom Menargues està directament relacionat amb el nom original
de la localitat,8 un aspecte al qual també aŀudeix el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, que
cita Menarges com a forma del topònim documentada al
segle XII.9 També alguna pàgina web sobre heràldica cita
aquesta mateixa circumstància.10
Així doncs, tenim que el topònim ha canviat la seua
forma amb el pas del temps, mentre que la del cognom
7 La xifra de 1.374 habitants correspon a la vila d’Ivars d’Urgell; el
municipi sencer compta amb 1.607 veïns, segons dades de 2014.
8 Entrevista de l’autor amb Albert Turull.
9 http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/territori_mobilitat/cartografia_i_toponimia/nomenclator_oficial_de_toponimia_de_catalunya/noguera/menarguens.pdf (consultat el 12 nov.
2015).
10 https://www.heraldicafamiliar.com/?s=menarguez&tipobusq
ueda=apellidos (consultat el 12 nov. 2015).
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s’ha mantingut invariable, encara que només d’una banda, perquè a més ha donat lloc a l’apeŀatiu Menárguez,
que en l’actualitat trobem al Baix Segura i l’Horta de Múrcia. En aquest sentit sí sembla més clar el paper dels escrivans del registre de torn; aquesta zona és de parla exclusivament castellana des del segle XVIII, la qual cosa
ha pogut contribuir més fàcilment a crear confusió entre “s” i “z” —més encara tenint en compte les particularitats pròpies del castellà de tipus murcià que es parla
en aquestes zones— i que, en un moment donat, hi haguera una primera transcripció errònia com a Menárguez.
Aquest cognom, que resulta ser un fals patronímic, presenta cert grau de vitalitat en les localitats on està present, tot i que en termes absoluts no són moltes les persones que el porten.
L’oficialització de les formes normatives en català per
als topònims, el 1984,11 va fer que moltes de les grafies
dels cognoms ja no coincidiren amb les dels llocs als quals
remetien, per una qüestió purament ortogràfica. Entre
els casos més significatius hi ha Torregrossa i Rosselló,
on els cognoms corresponents presenten, de forma molt
majoritària, una sola “s” intervocàlica. També és un cas
similar el de Ponts, on la parla local s’ha deixat sentir de
forma inesborrable al cognom Pons —que, tanmateix,
també podria derivar de l’antropònim Ponç—, així com
els de Sanaüja —el cognom equivalent s’ha mantingut
amb la forma arcaica Sanahuja— i el Cellers, nom de dos
llogarets situats als municipis de Castell de Mur (Pallars
Jussà) i Torà (Segarra). En aquest darrer cas, la pronúncia local de tots dos topònims és “sellés”, i així és com ha
perdurat de forma majoritària el cognom corresponent,
molt estés per tot el País Valencià però més especialment
a l’actual província d’Alacant. En aquestes mateixes comarques també en trobem la variant Sellers, poc estesa
—181 persones a la demarcació alacantina, i 191 en tot
el País Valencià— però que permet identificar més fàcilment el topònim al qual fa referència.
11 La majoria dels municipis catalans van adoptar la forma catalana com a única oficial en virtut d’una resolució aprovada pel Departament de Governació el 23 de març del 1984 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 d’abril següent:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=234752&language=ca_ES.
Alguns municipis, però, ja havien aprovat abans les seues respectives formes pròpies; un exemple n’és Ivars de Noguera, que va oficialitzar el seu nom actual el 16 de setembre del 1982 (DOGC 22–10–
1982): http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_
resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=10178&la
nguage=es_ES&newLang=ca_ES (consultat el 11 nov. 2015).

La vaciŀació gràfica Sellés / Sellers apareix en més cognoms, però quasi sempre per la disjuntiva entre “b” i “v”.
Els municipis d’Ivars d’Urgell, Ivars de Noguera i Ivorra
s’escrivien oficialment amb “b” fins la dècada del 1980, i
sembla ser que històricament hi havia hagut molta confusió pel que fa a la grafia. Aquest fenomen no és exclusiu
de l’àmbit lingüístic català, sinó que n’hi ha també molts
casos en territoris de parla castellana.12 Això, juntament
amb el ja esmentat paper que sovint en la història han tingut els escrivans dels registres a l’hora de crear cognoms
a partir d’errades ortogràfiques, ha derivat en l’existència
del que podríem qualificar com a cognoms homòfons: diferents apeŀatius que remeten a un únic lloc. Les formes
Ivars i Ivorra són especialment freqüents en les comarques alacantines, amb 4.058 i 2.868 individus, respectivament; ara bé, Iborra també té una important presència a Alacant i és la forma que predomina amb diferència
a la província de València, la qual cosa fa que, en el conjunt del País Valencià, aquesta última tinga una freqüència lleugerament major que la que segueix fidelment la
grafia oficial del topònim. Per la seua banda, Ibars és un
cognom molt minoritari a tot el País Valencià, tot i que
la seua presència a la província de València pot arribar a
ser qualificada de discreta, amb 210 casos.
Les variacions gràfiques també ens permeten establir
hipòtesis sobre si un cognom és o no la derivació d’un
topònim. Un exemple n’és Corbí, present sobretot a les
ciutats d’Alcoi i Alacant i a la vall del Vinalopó, especialment a Elda —municipi castellanoparlant en l’actualitat—, amb una notòria vitalitat. Potser aquest apeŀatiu
podria provenir del poble de Corbins, al Segrià, però és
una hipòtesi que ara per ara no tenim cap fonament per
a demostrar, a banda que tant Corbí com Corbins podrien
ser també diminutius —singular i plural— de corb, sense relació entre si. Un dilema similar ens trobem amb el
cognom Limiñana, molt típic de la localitat de Montfort,
al Vinalopó Mitjà —localitat també castellanoparlant des
del segle XVII, oficialment Monforte del Cid des de fa un
segle— i present també en municipis veïns com Novelda i Elx. Aquest apeŀatiu guarda moltes similituds fonètiques amb el topònim Llimiana —vila situada a la part
més meridional del Pallars Jussà—, per la qual cosa es
podria establir, però també sense cap fonament científic ara per ara, la hipòtesi d’una relació entre cognom i
lloc. A més, Enric Guinot ja cita el cognom Liminyana entre els que portaven els repobladors medievals del Regne
12 Dos exemples en són Cavia (Burgos) i Lentegí (Granada), que
fins la dècada del 1990 es deien Cabia i Lentejí, respectivament.
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de València; no obstant això, també podria haver ocorregut que ja aleshores s’haguera creat aquest cognom com
a deformació del topònim Llimiana. En qualsevol cas, es
tracta d’una mera hipòtesi.
També són hipòtesis algunes influències que la llengua
castellana puga haver tingut en la deformació de cognoms originals i en la creació de nous apeŀatius. Menárguez n’és un cas fonamentat, molt evident, però en canvi, no es pot afirmar amb tanta categoria que el cognom
Toral a l’extrem sud del País Valencià (Baix Vinalopó i
Baix Segura) i Torán al castellonenc Alt Palància, al límit
amb Aragó, siguen evolucions de l’apeŀatiu Torà en zones castellanoparlants. El que és cert és que el cognom
Torà és prou freqüent al Baix Vinalopó —valencianoparlant— i al Baix Segura —castellanoparlant i molt influenciat per la proximitat de Múrcia—, sobretot als municipis
d’Elx, Oriola i Callosa de Segura. Però sembla estrany, almenys a priori, que en aquesta mateixa zona i en els municipis murcians situats a l’antra banda del límit autonòmic trobem el cognom Toral, amb 599 casos al total de
la província d’Alacant i 457 a la de Múrcia. Quatre localitats de la província de Lleó porten aquest nom,13 la qual
cosa fa que no semble estranya la seua freqüència tant
en aquesta demarcació com en la de Valladolid. Ara bé,
per què la seua presència al sud d’Alacant i l’est de Múrcia? Pot tractar-se d’una altra evolució de la forma original per influència del castellà, potser a partir d’una simple transcripció errònia, com Menárguez?
Exactament la mateixa pregunta ens fem en el cas de
Torán, un cognom prou freqüent a la província de Terol14
que trobem amb certa facilitat en municipis com Rubielos de Mora, on també han arribat cognoms inequívocament lleidatans com Sanahuja i Solsona. Tots aquests cognoms també es donen en municipis de la veïna comarca
de l’Alt Palància, que ja pertanyen al País Valencià, però
que són igualment castellanoparlants. Així doncs, podríem estar davant d’una altra evolució de l’apeŀatiu toponímic Torà, a causa de la tendència natural de la parla castellana a acabar vocables com aquest amb la consonant “n”.

13 Es tracta dels municipis de Toral de los Guzmanes i Toral de los
Vados, i els pobles de Toral de Fondo (municipi de Riego de la Vega) i Toral de Merayo (municipi de Ponferrada).
14 Entre altres, l’ha portat un dels personatges més iŀustres de
Terol del primer terç del segle XX, l’enginyer de camins José Torán
de la Rad (1888–1932), que va arribar a ser alcalde de la ciutat i va
promoure i dissenyar obres d’enorme rellevància local com l’Escalinata de l’Estació o el Viaducte que uneix el nucli històric amb l’eixample, considerades monuments en l’actualitat.

Alguns dels topònims esdevingut cognoms donen nom
a més d’un lloc, la qual cosa fa que, sense un estudi científic en profunditat, siga difícil esbrinar d’on pot provindre en concret un apeŀatiu. El cas més evident és el
dels municipis d’Ivars d’Urgell i Ivars de Noguera. De quin
dels dos pobles pot derivar el cognom Ivars? O potser
de tots dos alhora? Deixar-se guiar pel fet que, a hores
d’ara, Ivars d’Urgell és una localitat més gran que Ivars
de Noguera, i que la primera té el títol de vila i la segona
no, podria ser erroni, perquè això per si no implica que el
nucli no puguera existir ja en època medieval, i que d’allí
no pugueren partir repobladors de la Catalunya Nova i
del Regne de València. De fet, segons la informació que
apareix en les respetives webs municipals, la primera referència escrita d’Ivars d’Urgell com a nucli de població
és de l’any 1090,15 tot i que es fa referència a un assentament musulmà previ, mentre que la d’Ivars de Noguera és del 1107,16 en què va ser conquerit als sarraïns. Per
tant, ambdues localitats son coetànies com a nuclis cristians. Així, la pregunta de quin dels dos pobles és l’aŀudit
al cognom Ivars té difícil resposta sense una pertinent i
explícita investigació, en la qual potser caldria examinar
la procedència de cadascun dels repobladors que portaven aquest apeŀatiu. El mateix podríem dir del cognom
Benavent, amb els pobles de Benavent de Segrià i Benavent de la Conca.
Una situació similar la trobem amb el cognom Mirambell, tot i que en aquesta ocasió els nuclis en discòrdia són
molt més petits. Porten aquest nom un llogaret del municipi de Bassella (extrem sud de l’Alt Urgell, ja al límit
amb la Noguera) i un altre de Calonge de Segarra (oficialment adscrit a l’Anoia, tot i el nom del municipi), de només 30 i 19 habitants, respectivament. Tots dos estan en
una de les zones de major concentració de topònims que
han esdevingut cognoms, l’entorn de la Noguera i la Segarra. I, no cal dir-ho, la pertinença administrativa de Calonge de Segarra a la província de Barcelona és del tot insignificant; al contrari, a banda del mateix apeŀatiu “Segarra” del topònim, aquest municipi forma part de la Vall
del Llobregós, un territori a cavall entre la Segarra, l’Anoia, el Solsonès i la Noguera on gairebé tots els topònims
majors han donat origen a cognoms populars al País Valencià. Així, qualsevol dels dos llogarets de Mirambell se15 http://ivarsdurgell.cat/index.php/municipi/historia (consultat
el 12 nov. 2015).
16 http://www.ccnoguera.cat/ivars/index.php/descobreix/historia (consultat el 12 nov. 2015).
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Ubicació de les localitats de l’entorn de Lleida que estan presents com a cognoms al País Valencià (Elaboració pròpia a partir
d’un mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

ria susceptible d’haver-se exportat cap al sud en forma de
cognom. I encara hi ha més; no podem oblidar l’existència d’un municipi anomenat Mirambel a la província de
Terol, a la comarca del Maestrazgo —veïna, òbviament,
del Maestrat castellonenc—, i que al País Valencià també són profusos els cognoms que es corresponen amb
topònims aragonesos (un tema que donaria per a un article propi, d’altra banda). Per tant, tenim tres possibles
orígens per a un cognom que, a més, està molt focalitzat en una única localitat: Montfort (Monforte del Cid).
El fet que aquesta població siga castellanoparlant donaria força a la hipòtesi de la vila aragonesa de Mirambel
com a lloc de procedència del cognom; ara bé, en aquest
cas, per què la forma de l’apeŀatiu és Mirambell i no Mirambel? Totes les opcions queden obertes.
En un tercer cas, Vilaplana, en teoria la disjuntiva podria tenir una solució més fàcil, però igualment, sense un
estudi rigorós és impossible fer cap afirmació categòrica. Amb aquest nom hi ha un llogaret de només 12 habitants al municipi de la Baronia de Rialb, i també una vila amb 630 veïns situada a 140 quilòmetres de distància,
al Baix Camp (v. figura 3). Vilaplana és un cognom molt
estés al País Valencià, especialment a la província d’Alacant, on també trobem altres apeŀatius que inequívocament remeten a topònims enclavats en l’actual demarcació provincial de Tarragona, com Valls i Reus. Per tant,
no seria estrany que el cognom Vilaplana procedira de la

localitat homònima. Ara bé, tampoc hi ha cap evidència
que rebutge de manera categòrica la hipòtesi del llogaret de Vilaplana a la Noguera, tot i que la diferència de
mida entre un nucli i l’altre fa que, a priori, siga més fàcil pensar en la primera opció.
Per últim, val la pena citar el cas de Cervera. La capital de la Segarra sembla l’origen evident del cognom homònim en l’àmbit lingüístic català; fins i tot el topònim
podria haver-se exportat cap al sud, havent donant nom
a la vila castellonenca de Cervera del Maestrat, segons
apunta Albert Turull en la seua obra Els topònims de la
Segarra.17 Tanmateix, el mateix autor cita la possibilitat
que el nom de la ciutat de Cervera ja siga en si un trasllat toponímic, del poble del Rosselló que duu el mateix
nom (Cervera de la Marenda, oficialment Cerbère). Però
a més, cal considerar que, en castellà, el topònim Cervera té la mateixa forma que en català, i que es repeteix en
diversos punts d’Espanya.18 Per tant, el cognom Cerve17 Font: http://locarranquer.blogspot.com/2010/03/lorigen-deltoponim-cervera.html (consultat el 12 nov. 2015).
18 A banda de Cervera i de Cervera del Maestrat, hi ha viles de certa rellevància com Cervera de Pisuerga (Palència) i Cervera del Río
Alhama (La Rioja), i pobles de mida més petita com Cervera del
Llano (Conca), Cervera de los Montes (Toledo), Cervera de Buitrago (Madrid), Cervera de la Cañada (Saragossa) i Cervera del Rincón
(municipi de Pancrudo, Terol), a més del llogaret de La Cervera, al
municipi d’Abejuela (també a Terol).
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ra és en un moment donat susceptible de provindre de
En aquest sentit, hem tingut un fàcil accés a documents
qualsevol de les localitats amb aquest nom, sobretot en d’aquest tipus,20 que ens han permet conéixer d’una mapersones sense cap tipus de vinculació amb els territo- nera molt aproximada en quines localitats i comarques
ris de parla catalana.
són freqüents els cognoms d’origen lleidatà, i quins apeŀatius en particular són típics de cada lloc. Per a la província d’Alacant hem utilitzat la guia telefònica del 1998 (v.
Distribució dels cognoms. Endogàmies i
figura 4), que ens revela com Ibi és el municipi on el cogexpansions
nom Verdú —el més estés en el conjunt de la demarcaLa distribució dels cognoms d’origen lleidatà no és ho- ció— és més freqüent en relació amb el total d’habitants,
mogènia al conjunt del País Valencià. Com es pot obser- però com també el trobem amb molta facilitat a Alacant
var en la figura 1, Segarra, Cervera i Verdú són, respecti- ciutat, Elda, Alcoi, Elx, Petrer, Xixona, Monòver i el Pinós
vament, els apeŀatius més freqüents a les províncies de (v. quadre 2 i figura 5). Per la seua banda, el següent cogCastelló, València i Alacant. Hi ha, a més, cognoms molt nom en importància, Amorós —que es correspon amb
focalitzats en un sol territori, com per exemple Montoliu, un llogaret del municipi segarrenc de Sant Guim de Freiamb molta presència a Castelló però poc rellevant a Va- xenet format per a penes una desena de cases i amb nolència i Alacant; el mateix ocorre amb Benavent a València més 13 habitants—, resulta especialment abundant a Elx,
i amb Ivorra a Alacant, en relació amb les altres demar- Villena, Alacant, Novelda, Callosa de Segura, Elda i el Picacions. L’aplicació de la pàgina web de l’Institut Nacio- nós. I el tercer cognom lleidatà per ordre de freqüència,
nal d’Estadística permet precisar quantes persones por- Agulló —novament un llogaret molt petit—, és particuten un determinat cognom, per província de residència o larment característic de la ciutat d’Elx, com ho demosde naixement; aquesta última dada fa més fàcil la ubica- tren els 455 abonats reflectits en la guia telefònica del
ció dels llocs on l’apeŀatiu es pot considerar com a pro- 1998,21 al marge dels qui el tingueren com a segon cogpi. Tanmateix, a priori resulta molt més complicat esbri- nom. Aquest mateix apeŀatiu és també molt freqüent a
nar en quines localitats en concret es dóna un cognom Alacant i Cocentaina.
amb més freqüència.
La guia telefònica també permet identificar el que es
Un mètode no gaire científic i no del tot exacte, però podria qualificar com a endogàmies en els cognoms, és
que sí permet obtenir una idea prou aproximada d’on és a dir, apeŀatius amb una freqüència especialment gran
més freqüent un cognom, és la guia telefònica. A partir en nuclis de dimensions petites o mitjanes. Alguns exemdel nombre d’abonats amb un mateix cognom que hi ha ples destacats que en trobem a la demarcació d’Alacant,
en una població determinada podem deduir la presència prenent com a referència la guia del 1998, són el cogque hi té l’apeŀatiu en qüestió. La progressiva retirada nom Amorós a la pedania de la Marina, a Elx (98 entrad’aparells fixos dels domicilis en els últims anys, junta- des); Ivars a Benissa (231 entrades), Pons a l’Atzúbia (35
ment amb la possibilitat de no figurar en la guia —que entrades), Guardiola a Callosa d’en Sarrià (54 entrades),
abans no existia—, fa que aquest mètode no siga tan vi- Torregrosa a Sant Vicent del Raspeig (181 entrades) i Viable si s’utilitzen com a referència documents actuals.19 laplana a Benimarfull (50 entrades). Però la que potser és
Ara bé, si es fan servir guies amb una certa antiguitat, la l’endogàmia més notable d’un cognom al País Valencià no
cosa canvia, sobretot si daten d’èpoques com la dècada la trobem a Alacant, sinó a València, al municipi de Quade 1990 o començaments de la dècada de 2000, en què el tretonda (comarca de la Vall d’Albaida, 2.402 habitants),
telèfon fix estava present en la pràctica totalitat dels do- amb l’apeŀatiu Benavent. Prenem com a referència l’any
micilis i la referència n’apareixia sempre en la guia. Amb 2008, ja que disposem d’una guia telefònica d’aquesta
un colp d’ull es poden identificar clarament els cognoms data. Segons l’Anuari Econòmic de La Caixa, aquest any
més freqüents de cada població.
19 Les guies telefòniques van deixar d’editar-se en paper l’any
2012, però des d’aleshores les successives edicions s’han anat penjant en format pdf en la pàgina web de Páginas Blancas, des d’on
es poden descarregar les corresponents a totes les províncies espanyoles: http://blancas.paginasamarillas.es/jsp/guia_servicio.
jsp (consultat el 12 nov. 2015).
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20 Es dóna la circumstància, molt profitosa per a la realització
d’aquesta investigació, que l’autor de l’article és coŀeccionista de
guies telefòniques, amb un fons en l’actualitat (novembre 2015) de
vora 150 exemplars de diferents províncies espanyoles, editats entre els anys 1943 i 2012.
21 Guía Telefónica de la Provincia de Alicante diciembre 1998. Madrid,
Telefónica de España, 1998.
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Vista sobre mapa dels llocs
on predominen alguns dels
cognoms d’origen lleidatà
freqüents a la província d’Alacant,
i del predomini dels cognoms
corresponents amb topònims de
la Vall del Llobregós en el conjunt
del País Valencià (Elaboració
pròpia a partir de les dades de les
guies telefòniques d’Alacant de
1998, de la de València de 2008,
i de la de Castelló 2012, edició
digital, i d’un mapa de Wikimedia
Commons).

hi havia a Quatretonda 824 línies telefòniques fixes;22 la
guia telefònica (v. figura 6) indica que 130 dels abonats
tenien Benavent com a primer cognom, mentre que uns
altres 84 el tenien com a segon, i 80 més eren Benavent
Benavent.23 És a dir, 294 abonats en total. Extrapolant-ho
al conjunt de la població, vindria a dir que un 36% dels
habitants de Quatretonda porten el cognom Benavent.24
22 Segons la Base de Dades Municipals de l’Anuario Económico de
España 2013. http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/
(consultat el 13 nov. 2015).
23 Guía Telefónica de la Provincia de Valencia (Excepto Mislata, Valencia y Xirivella) 2008. Madrid, Telefónica de España, 2007.
24 Entre ells, l’actual alcalde de la població, Enrique Benavent Oltra, i cinc regidors més de la corporació, d’un total d’11: http://
www.quatretonda.es/ayuntamiento/page/coorporacio-municipal-2015 (consultat el 13 nov. 2015).
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Un altre aspecte curiós és que alguns dels cognoms
que es corresponen amb topònims lleidatans s’han expandit fora de l’àmbit lingüístic català. Una gran majoria dels apeŀatius són freqüents en comarques castellanoparlants del País Valencià —fins i tot en llocs que mai
han estat catalanoparlants, com Villena—, però també
han arribat a zones veïnes de Múrcia, com l’horta que envolta la capital murciana, el Campo de Cartagena i l’Altiplano de Yecla-Jumilla, i també d’Albacete, com la comarca d’Almansa. En aquest sentit, el nom de l’actual alcaldessa de la localitat murciana de Jumilla, Juana Guardiola Verdú,25 no és en absolut cap anècdota, ja que tots
25 Segons el Portal d’Entitats Locals. Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/consulta_alcaldes (consultat el 13 nov. 2015). Guardiola i Ver29
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dos cognoms estan molt estesos en les esmentades zones del territori murcià. De la mateixa forma, encara es
deixa sentir l’antiga pertinença a la Corona d’Aragó de la
vila de Caudete (Cabdet, en català), que actualment forma
part de la província d’Albacete,26 on són prou abundants
apeŀatius com Agulló, Amorós, Camarasa i Verdú, entre
altres que podríem considerar netament valencians.27 Alguns dels cognoms s’han estés també a Almansa i altres
localitats de l’entorn, tot i que d’una forma testimonial.
No obstant això, si hi ha una expansió d’un cognom que
crida especialment l’atenció és la de Torregrosa. L’apeŀatiu és abundant en tot el territori de la província d’Alacant,
i especialment profús a la capital i el seu entorn; l’exemple més notable n’és l’existència d’una partida anomenada Torregrosses al municipi de Sant Vicent del Raspeig.
Però a més, té una presència interessant a Múrcia i, sorprenentment, també a les províncies d’Almeria i Granada.
Si, novament, tirem mà de guies telefòniques, comprovem que, en aquestes demarcacions d’Andalusia oriental,
l’apeŀatiu Torregrosa es concentra en unes poques localitats molt pròximes entre si, de l’extrem nord de totes
dues províncies:28 Chirivel, Oria, Cantoria, Albox i Purchena a Almeria, i Cúllar, Benamaurel, Cortes de Baza, Castril i Huéscar a Granada (v. figura 7). En termes absoluts,
els Torregrossa d’aquestes contrades no són molts (339
a tota la província d’Almeria i 269 a la de Granada), però
la seua concentració en un espai territorial molt concret
i ben definit —rural i de muntanya— fa que això tinga
molta més significació.
Com és possible que el cognom Torregrossa haja pogut
arribar a Andalusia oriental? El professor de la Universitat d’Alacant Francesc Xavier Llorca creu que una hipòtedú són precisament els cognoms corresponents a topònims lleidatans més freqüents a Múrcia, amb 2.826 i 2.244 persones, respectivament.
26 Caudete (Cabdet) va ser durant segles un enclavament de la
Corona d’Aragó a Castella. El 1707, arran del Decret de Nova Planta al Regne de València, va passar a ser territori castellà. En l’actualitat forma part de la província d’Albacete, tot i que manté molts
més vincles amb Villena, a 14 quilòmetres (i que, al contrari que
Caudete, històricament havia estat una ciutat castellana i el 1833
havia estat integrada a la província d’Albacete, però només tres
anys després, el 1836, va ser incorporada a la demarcació d’Alacant a petició del propi Ajuntament), que amb Almansa, situada a
24 quilòmetres.
27 Guía Telefónica de la Provincia de Albacete 2003–2004. Madrid, Telefónica de España, 2003.
28 Segons la Guía Telefónica de la Provincia de Almería 2000. Madrid,
Telefónica de España, 2000; i Guía Telefónica de la Provincia de Granada 2000. Madrid, Telefónica de España, 2000.
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si probable n’és la pertinença de l’antiga taifa musulmana de Múrcia a la Corona d’Aragó durant un curt temps
entre els anys 1296 i 1304. Tot i l’escassa durada del període, Llorca considera plausible que mentrestant s’arribara a produir una repoblació del territori amb catalans,
que dugueren fins aquestes terres el cognom Torregrosa.
Aquest fenomen, no obstant això, també s’hauria pogut
donar tot i sense formar part aquesta zona de la corona
aragonesa, encara que no disposem de cap dada concreta
que ho puga avalar. En tot cas, sí podem afirmar que Torregrosa ha sigut en certa manera un cognom d’anada i tornada: la localitat d’Ibi, on ja existia de manera autòctona
aquest apeŀatiu, va rebre entre el 1950 i el 1980 una gran
onada immigratòria procedent, precisament, d’aquesta
zona d’Almeria i Granada. Així, ara mateix el cognom Torregrosa es dóna a Ibi tant entre persones amb arrels seculars al municipi com entre altres que hi van immigrar
i els seus descendents. Una coincidència que aporta encara major curiositat a l’expansió de l’apeŀatiu Torregrosa a terres andaluses.

Porta oberta als vincles
La coincidència entre un cognom i el nom d’una població pot ser, en un moment donat, una excusa per a visitar aquest indret, o perquè es tendisquen ponts entre la
localitat originària de l’apeŀatiu i una altra on siga freqüent. A nivell privat, això queda a la lliure disposició de
cada individu i, si bé és cert que potser moltes persones
no donaran cap trascendència al fet que el seu cognom siga homònim al nom d’una localitat, és més que probable
que moltes altres sí se senten atretes per la coincidència
i decidisquen visitar aquest lloc. En certa manera és una
forma de buscar les arrels, si bé no les més pròpies i directes, sí des d’un punt de vista sentimental; aquest vincles de tipus antroponímic poden despertar un cert sentiment de pertinença i d’estima.
En el cas concret dels cognoms corresponents amb topònims lleidatans, a més, la proximitat geogràfica entre Verdú, Ivorra, Amorós, Torà, Biosca, Sanaüja, Ribelles,
Ponts, Torregrossa, Ivars d’Urgell, Agulló, Alberola, Ivars
de Noguera, Benavent de Segrià, Menàrguens, Balaguer,
Camarasa i altres localitats fa possible que en un sol viatge se’n puguen visitar moltes. Per a moltes persones
provinents del País Valencià pot resultar gratament sorprenent el fet d’observar com, fins i tot a més de 500 quilòmetres de distància —per exemple, per a una persona
de la ciutat d’Alacant amb el cognom Ivorra—, existeixen
certes semblances culturals i, sobretot, lingüístiques. A
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més, pot ser una ocasió per a conéixer un patrimoni natural, arquitectònic i cultural que, sense aquesta excusa
aparentment tan intranscendent, no despertaria l’atenció.
Va ser precisament aquesta curiositat el que va portar
fins a Ivorra un grup de persones prou nombrós —aproximadament una cinquantena— d’una família amb el cognom homònim, provinents de la Nucia (Marina Baixa, Alacant), el 15 d’agost del 2009, per a sorpresa dels veïns. El
rector de la parròquia i cronista local, Fermí Manteca, testimoni de l’anècdota, explica que aquell dia el poble es
trobava en plena celebració de la Festa Major. La inesperada visita, conta, es va convertir ràpidament en un improvisat acte de germanor, gràcies al qual bona part dels
habitants d’Ivorra —poc més d’un centenar— van saber
com de lluny havia arribat el topònim en forma de cognom.29 Aquest és un exemple notable —i notori— d’un
fenomen que ara per ara és encara limitat, però que a
poc a poc va despertant més curiositat, i en el qual càrrecs polítics i empresaris consideren que pot haver una
possible alternativa des del punt de vista turístic. Això ho
hem pogut comprovar in situ durant la realització d’un altre reportatge per al diari alacantí Información30 i d’un altre article per a la revista Llobregós Informatiu, editada a
Torà, que també es va fer ressò d’una xarrada que hi vam
oferir sobre aquest tema al juliol del 2015.31
En un àmbit més públic, destaquen molt especialment
els vincles que, des de finals de la dècada de 1990, s’han
anat establint entre les localitats de Benavent de Segrià i
Quatretonda; en la localitat valenciana, com déiem abans,
més d’un terç dels seus 2.400 habitants porten el cognom
Benavent. Els primers contactes, realitzats a instàncies
del coŀectiu cultural quatretondí Dorresment, van cristaŀitzar al novembre del 1998 en un viatge d’uns cent veïns del poble a Benavent de Segrià (v. figura 8), una gran
majoria d’ells, com no podia ser d’una altra manera, amb
el cognom Benavent.32 El resultat satisfactori d’aquesta
trobada va fer que el contacte fóra encara més estret i
que, dos anys després, foren veïns de Benavent de Segrià i de Benavent de la Conca els qui visitaren Quatre29 Entrevista de l’autor amb Fermí Manteca.
30 Información (Alacant), 11 ag. 2014, p.8. http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/08/11/viaje-tierra-ancestros/1534203.
html (accés al contingut restringit a subscriptors) (consultat el 13
nov. 2015).
31 Llobregós Informatiu (Torà) 68 (des. 2014): 23–27 (http://issuu.
com/llobregos/docs/llobre-68/0); ibid. 73 (oct. 2015): 17 (http://
issuu.com/llobregos/docs/llobregos_01_10_15.pdf) (consultat el
13 nov. 2015).
32 Levante. El Mercantil Valenciano, 17 nov. 1998, 52.

tonda.33 L’enfortiment progressiu dels vincles va culminar
en l’agermanament entre Quatretonda i Benavent de Segrià a l’abril del 2004.34 La relació fins i tot es fa visible
en el viari públic; a Benavent de Segrià hi ha una avinguda anomenada Quatretonda i un altre carrer amb el nom
de la comarca de la Vall d’Albaida, mentre que a Quatretonda una altra via rep el nom d’Avinguda dels Pobles de
Benavent.35
No trobem a penes informació sobre aquest procés
d’agermanament dels darrers anys, la qual cosa ens fa
pensar que, a nivell oficial, les relacions han estat una mica aturades. Ara bé, això no vol dir, de cap manera, que
a instàncies privades, tant de manera informal com pública, els vincles no s’hagen mantingut, sinó tot el contrari. Així, al número de març del 2014 de la revista Dorresment, editada pel grup cultural quatretondí del mateix
nom, impulsor de les trobades amb els pobles anomenats
Benavent, apareixen coŀaboradors com l’aleshores vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Josep
Pont i Sans, que era president de la Diputació de Lleida
quan es van fer els actes d’agermanament.36 Creiem que
és prou evident que, una vegada consolidat el contacte entre Quatretonda i Benavent de Segrià, hauran estat
molts els veïns de tots dos pobles que hagen enfortit les
seues relacions personals i les mantindran en l’actualitat,
al marge de quina haja estat l’actuació de les institucions.
És també possible que un determinat panorama polític puga enrarir una mica la percepció sobre aquest tema, però considerem que, per damunt de tots els condicionants d’aquest tipus i els prejudicis que se n’hagen pogut derivar, el tema dels cognoms toponímics apeŀa tant
a la sensibilitat personal que acaba imposant-se per sobre de qualsevol barrera. Al nostre parer, la coincidència
homonímica entre un cognom i el nom d’una ciutat, un
poble o un llogaret pot ser motiu més que suficient per
apropar-se a aquest lloc i conéixer-lo, tant des del punt
de vista històric com social o merament turístic. A priori
pot semblar una qüestió intranscendent, però pot supo33 http://www.vilaweb.cat/noticia/1153915/20001105/trobadagermanor-benavent-segria-quatretonda.html (consultat el 14 nov.
2015).
34 http://www.acpv.cat/web/actualitat/quatretonda-i-benaventde-segria-sagermanen (consultat el 14 nov. 2015).
35 Font: https://goo.gl/maps/VNFLXYSDXFS2 i http://www.quatretonda.es/content/planol-carrers-de-quatretonda (consultat el
14 nov. 2015).
36 Dorresment (Quatretonda) 17 (hivern 2014): 5. http://es.scribd.
com/doc/207691302/REVISTA-DORRESMENT-N%C2%BA-17-pdf
(consultat el 14 nov. 2015).
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sar una porta oberta a la relació personal entre individus
de territoris i punts de vista diferents i, en conseqüència,
una forma d’enriquiment emocional bidireccional. I el que
és segur és que molts habitants del País Valencià tenen

a les comarques de Lleida (de la mateixa forma que en
altres zones de Catalunya o a distints punts de l’Aragó)
molts possibles referents on intentar trobar unes arrels
indirectes tan singulars com ancestrals.

Cognoms d’origen toponímic lleidatà més freqüents al País Valencià
Cognom

Localitat a la qual fa referència TOTAL PAÍS
VALENCIÀ

Cervera

Cervera

13.393

1.378

1.383

10.632

Pons

Ponts

12.375

3.090

1.233

8.052

Castelló

Castelló de Farfanya

11.412

3.237

1.079

7.096

Verdú

Verdú

11.159

8.636

128

2.395

Amorós

Amorós

9.105

7.503

248

1.354

Benavent

Benavent de Segrià
Benavent de la Conca

8.360

428

153

7.779

Torregrosa

Torregrossa

7.978

6.279

108

1.591

Segarra

Segarra (comarca)

7.948

1.759

3.714

2.475

Balaguer

Balaguer

7.742

1.306

2.071

4.365

Agulló

Agulló

7.006

6.380

23

603

Boix

Boix (despoblat)

6.792

2.233

1.304

3.255

Roselló

Rosselló

5.951

1.700

347

3.904

Ivars

Ivars d’Urgell
Ivars de Noguera

5.330

4.058

59

1.213

Alberola

Alberola

5.172

2.632

25

2.515

Sellés

Cellers (Castell de Mur)
Cellers (Torà)

4.694

3.319

238

1.137

Noguera

Noguera (comarca)

4.277

2.247

177

1.853

Iborra

Ivorra

4.049

1.670

70

2.309

Guardiola

Guardiola (Bassella)
Guardiola (Vilanova de l’Aguda)

3.780

2.428

362

990

Vilaplana

Vilaplana

3.107

2.207

105

795

Bellver

Bellver de Cerdanya
Bellver d’Ossó

3.310

88

99

3.123

Ivorra

Ivorra

3.001

2.868

5

128

Camarasa

Camarasa

2.949

1.072

29

1.848

Alòs

Alòs de Balaguer
Alòs d’Isil

2.217

369

360

1.488

Garrigues

Garrigues (comarca)

1.775

71

81

1.623

Solsona

Solsona

1.763

35

1.345

383

Cubells

Cubells

1.734

39

246

1.449

Tàrrega

Tàrrega

1.704

32

502

1.170

Ribelles

Ribelles

1.609

294

243

1.072
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Alacant Castelló

València
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Cognom

Localitat a la qual fa referència TOTAL PAÍS
VALENCIÀ

Alacant Castelló

València

Pavia

Pavia

1.589

325

163

1.101

Biosca

Biosca

1.508

177

103

1.228

Montoliu

Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra

1.505

28

1.068

409

Corbí

Corbins

1.450

1.163

24

263

Tárraga

Tàrrega

1.430

821

99

510

Almenar

Almenar

1.406

60

28

1.318

Canós

el Canós

1.358

5

935

418

Sanahuja

Sanaüja

1.329

33

909

387

Villaplana

Vilaplana

1.214

428

140

646

Font: Padró d’habitants a 1 de gener del 2014. Institut Nacional d’Estadística.

Localitats on predominen els cognoms toponímics d’origen lleidatà més
freqüents a Alacant (estimació a partir de la guia telefònica del 1998)

Verdú
Amorós

Alacant, Elda, Alcoi, Ibi, Elx, Petrer
Elx, Villena, Alacant, la Marina (Elx),
Novelda, Callosa de Segura
Agulló
Elx, Alacant, Cocentaina, Santa Pola, Alcoi,
Torrellano (Elx)
Torregrosa Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Novelda,
Alcoi, Torrevella, Elx
Ivars
Benissa, Dénia, Calp, Teulada, Alacant,
Xàbia
Sellés
Alacant, la Vila Joiosa, Alcoi, Cocentaina,
Benidorm, Altea
Castelló
Alacant, Agost, Alcoi, Cocentaina, la
Canyada, Xàbia
Pons
Pego, Dénia, Gata de Gorgos, Xàbia,
l’Atzúbia, Alacant
Ivorra
Alacant, Alcoi, Sant Joan d’Alacant, la
Nucia, Agost, el Campello
Alberola
Alacant, Elx, Asp, Novelda, Montfort,
Mutxamel
Guardiola Callosa d’en Sarrià, Elda, Petrer, Villena,
Novelda, Altea
Noguera
Pedreguer, Alacant, Dénia, Elche, Oriola,
Ondara
Boix
Elx, Alacant, les Baies (Elx), Agost, Santa
Pola, el Campello

Alcoi, Muro d’Alcoi, Alacant, Benimarfull,
Ibi, Cocentaina
Iborra
Alacant, Petrer, Benidorm, Elda, Alcoi,
Xixona, Saix
Segarra
Elx, Alacant, Xàbia, Torrellano (Elx), Dénia,
Santa Pola
Roselló
Alacant, Dénia, Benissa, Pedreguer, Xàbia,
Calp
Cervera
Dénia, Alacant, Benidorm, Xàbia, Asp,
Santa Pola
Balaguer
Alcoi, Alacant, el Castell de Guadalest,
Muro d’Alcoi, Benimantell, Benidorm, Elx
Corbí
Monòver, Elda, Alcoi, Alacant, Petrer, Elx
Camarasa Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Alacant,
Biar, Elda, Banyeres de Mariola
Box
Albatera, Alacant, Torrevella, Guardamar
del Segura, Elx
Menárguez Elx, Oriola, Catral, Formentera del Segura,
Alacant, Callosa de Segura
Torà
Elx, Oriola, Alacant, Callosa de Segura, el
Fondó de les Neus, Saix
Menargues Elx, Alacant, Oriola, Crevillent, Rojals,
Callosa de Segura
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Font: Guia telefònica de 1998. S’han tingut en consideració
només els primers cognoms dels abonats.
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Articles

Informe del cognom
Cendra a la vall de Pego
(1533–1745)
Josep Vicens Pascual

Introducció i justificació
El nom de família Cendra (amb les variants Sendra, Çendra) és el llinatge més repetit als llibres parroquials pegolins del ventall cronològic estudiat, i aquesta insistència
arriba fins els nostres dies de manera que és el cognom
més representatiu dels habitants de la vila; fins i tot podem asseverar que aquells que actualment no el porten
segurament han tingut avantpassats que l’han portat.
Té tanta representativitat el cognom que pels cognoms
familiars amb què s’emparenta es pot seguir l’intercanvi
poblacional o immigratori que es produeix a la població
de Pego, i així obtenim també una mostra dels diversos
noms familiars de la vila.

Segurament el cognom Cendra va entrar a la vall en
aquells anys i com a conseqüència de la carta que redactà el rei, però en tenim constància documental a partir
del segle XV.
El fet és que a partir de 1533, quan s’inicien els registres parroquials i fins el 1745 (fi de l’etapa cronològica estudiada) el cognom presenta un predomini abassegador
sobre tots els altres.
Convé fer constar també que la vall de Pego d’aquells
anys s’estructurava en dues parròquies, la de la vila (de la
qual hi ha registres des del 1533) i la de Favara de Pego, a
la qual corresponien els llocs de Favara de Pego, Benumeia i l’Atzúvia (on consten quinques des de 1736).
La primera persona documentada al primer quinque
Exposició
de la vila de Pego és Francesc Cendra menor (senyal que
La primera inscripció en què consta Cendra és de l’any hi havia un altre Francesc Cendra més vell, segurament
1533, quan s’enceta la sèrie de quinque libri de la parrò- el pare), el qual bateja una filla el juny de l’any 1533 (Viquia de Pego, però ja abans en tenim referències al llibre cens 2011).
de Béns, que s’inicia el 1488.
La taula següent representa una relació de cognoms
El rei Pere va dictar la carta de poblament del castell i familiars que porten Cendra, classificada per ordre alfatota la vall de Pego l’onze de setembre de 1279, i va con- bètic, i on s’indica la quantitat de persones que porten
cedir a Berenguer Suau, Guillem de Pallejà, Jaume de Puig els corresponents cognoms així com el rang cronològic
i Bernat de Pallejà poder per a poblar i repartir entre els en què viuen; a més, a les observacions s’indica l’origen
homes de Barcelona i el seu terme i encara a qui vulguen dels cognoms respectius que es plasmen als registres
(Guinot, Torró i Martí 2004).
parroquials.
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Articles
Taula dels Cendra
Cognoms

Quant.

Rang de data

Ahuir Cendra

7

1582–1594

Una família de Pego

Alzina Cendra

51

1608–1743

Moltes famílies de Pego

Arnau Cendra

1

1608–1620

Arnau de Murla, Cendra de Pego

Auli Cendra

5

1729–1733

Una família; Auli és foraster i escolà de la parròquia

Banyuls Cendra

2

1741–1744

Una família; Banyuls de Pego, Cendra de Benumeia

Bella Cendra

1

1672

Benimeli Cendra

4

1731–1738

Bodi Cendra

1

1643

Bolufer Cendra

5

1725–1730

Una família; Bolufer de Xàbia, Cendra de Pego

Cambrils Cendra

15

1637–1717

Quatre famílies; un Cambrils originari d’Oliva

Canet Cendra

2

1695–1704

Una família; Canet de Potries, Cendra de Pego

Cardona Cendra

6

1579–1705

Dues famílies; una del s. XVI i l’altra del XVIII

Catala Cendra

2

1735–1737

Una família; Catala de l’Alqueria de la Comtessa, Cendra de Pego

302

1513–1711

Nombroses famílies

Cendra Aguilar

1

1725

Cendra Ahuir

19

1585–1647

Tres famílies naturals de Pego

Cendra Alzina

44

1583–1744

Diverses famílies, naturals de Pego

Cendra Amoros

13

1714–1734

Una família; Cendra de Pego, Amorós d’origen francès

Cendra Andres

1

1616

Cendra Arbona

1

1708–1733

Habitants de Benumeia

Cendra Avargues

3

1740–1744

Una família; Cendra de Pego, Avargues del Real de Gandia

Cendra Aynat

3

1671–1687

Una família; Aynat natural de la Font d’en Carròs

Cendra Ballester

3

1741–1744

Una família; Cendra de Benumeia, Ballester de Tormos

Cendra Banyuls

7

1732–1829

Dues famílies; els Cendra de Pego, un Banyuls natural del Real de
Gandia, l’altre de Pego

Cendra Bella

2

1669–1671

Una família natural de Benigembla

Cendra Bernia

2

1654–1663

Una família de Pego

Cendra Bertomeu

12

1553–1736

Tres famílies, una de cada segle; Bertomeu del XVIII natural d’Oliva

Cendra Bodi

12

1669–1696

Dues famílies de Pego

Cendra Camaro

5

1736–1745

Una família; Cendra de Pego, Camaro del Verger

Cendra Cambrils

4

1665–1703

Una família; Cendra habitant de Benumeia i Cambrils natural de Pego

Cendra Cardona

20

1653–1695

Dues famílies; un dels dos Cendra de Benumeia

Cendra Castanyer

2

1621–1624

Una família de Pego

Cendra Catala

4

1687–1733

Una família de Benumeia

Cendra Cendra

143

1612–1745

Nombroses famílies, de Pego i Benumeia

Cendra Cerver/a

7

1682–1745

Dues famílies de Pego

Cendra

Observacions

Una persona
Una família; Benimeli de Bolulla, Cendra de Pego
Una persona

Cendra natural del Verger i Aguilar de Mira-rosa

Una persona
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Articles
Cognoms

Quant.

Rang de data

Observacions

Cendra Chorro (Jorro)

7

1636–1692

Una família de Pego

Cendra Ciscar

22

1568–1745

Sis famílies, de Pego i Benumeia

Cendra Civera

7

1657–1669

Una família; Cendra de Pego, Civera de Xàbia

Cendra Cots

19

1675–1743

Tres famílies de Pego

Cendra Dominguis

8

1578–1707

Dues famílies de Pego, una del s. XVI i l’altra del XVIII

Cendra Durba

8

1715–1744

Dues famílies, una de Pego; Durba procedeix de Benissivà

Cendra Escriva

24

1599–1745

Sis famílies; els Cendra de Pego, els Escriva de Pego i també de la Font
d’en Carròs i d’Oliva

Cendra Falgas

6

1693–1745

Una família, de Pego

Cendra Feliu

1

1577

Una persona

Cendra Femenia

3

1715–1717

Una família

Cendra Ferrando

66

1562–1744

Nombroses famílies; tots dos cognoms de la vall de Pego

Cendra Ferrer

14

1682–1738

Tres famílies; els Cendra de Pego, els Ferrer de la Pobla del Duc,
d’Alcalà de la Jovada, i de Pego

Cendra Fluixa

1

1744

Cendra Formento

7

1588–1603

Una família; Formento natural de Dénia

Cendra Franquesa

6

1702–1744

Tres famílies; dos Cendra de Benumeia, l’altre de Pego

Cendra Garcia

12

1655–1682

Tres famílies, totes de la vall de Pego

Cendra Gasco

5

1714–1724

Una família de Pego

Cendra Gavila

4

1682–1697

Una família; Cendra de Pego, Gavila de Dénia

Cendra Gilabert

3

1733–1739

Una família de Benumeia

Cendra Gomez

1

1717

Cendra Gonzalez

35

1695–1741

Set famílies, de Pego i Benumeia

Cendra Gosp

5

1727–1739

Una família de Favara de Pego

Cendra Guitart

7

1732–1745

Una família; Cendra de Benumeia i Guitart de Pego procedent de Planes

Cendra Hortola

53

1589–1745

Diverses famílies, totes de Pego

Cendra Ivars

6

1691–1703

Una família; Cendra de Pego

Cendra Llac

8

1718–1736

Una família; Cendra de Pego, Llac de Planes

Cendra Llambies

4

1711–1721

Una família; Cendra de Pego, Llambies de Benissivà

Cendra Llopis

9

1695–1708

Una família; Cendra de Pego

Cendra Llorens

1

1721

Cendra Mariner

5

1596–1606

Cendra Marti

5

1733

Cendra Martinez

18

1641–1677

Tres famílies; un Martinez natural de Simat de la Valldigna

Cendra Mata-redona

6

1643–1649

Una família; Mata-redona natural d’Alcoi

Cendra Mauro

1

1681

Cendra Mengual

14

1699–1866

Una família; Cendra de Pego, Fluixa també però procedent de la vall
d’Ebo

Una família natural del Verger

Una família; Llorens de Catamarruc
Una família
Una família; Cendra de Benumeia, Marti de Pego

Una família; Cendra de Benumeia, Mauro de Carcaixent
Quatre famílies; els Cendra de Pego, els Mengual procedents tres
d’Ebo i una de Benirrama (Vall de Gallinera)
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Articles
Cognoms

Quant.

Rang de data

Observacions

Cendra Mesquida

3

1740–1743

Una família; Cendra de Pego, Mesquida procedeix del Patró (Vall de
Gallinera)

Cendra Minyana

2

1647–1649

Una família; Cendra de Pego

Cendra Mir

8

1627–1641

Una família; el llinatge Mir apareix el 1602

Cendra Miralles

44

1606–1744

Diverses famílies, tots de Pego

Cendra Naia

9

1668–1686

Una família, de Pego; Naia procedeix de l’Olleria

Cendra Ochoa

1

1668

Cendra Oltra

7

1659–1674

Dues famílies; un dels Oltra natural d’Orba

Cendra Pastor

23

1647–1728

Quatre famílies, tots de Pego

Cendra Perez

14

1715–1743

Dues famílies; un Pérez natural del Verger

Cendra Pi

19

1660–1705

Dues famílies; Cendra de Pego

Cendra Picornell

1

1705

Cendra Piera

63

1581–1744

Diverses famílies, tots de la vall de Pego

Cendra Pintor

8

1580–1626

Dues famílies, de Pego

Cendra Pons

20

1711–1745

Quatre famílies; Cendra de Pego, Pons de Tormos i l’Atzúvia

Cendra Puig

11

1736–1740

Tres famílies, de Benumeia

Cendra Pujol

4

1737–1743

Una família, de Benumeia

Cendra Rafel

63

1598–1701

Diverses famílies, de Pego

Cendra Ribera

27

1621–1737

Diverses famílies, de Pego

Cendra Roig

3

1733–1737

Una família, de Benumeia

Cendra Rovira

6

1699–1706

Dues famílies; els Cendra de la vall de Pego, un Rovira del Ràfol
d’Almúnia, i l’altre de Benumeia

Cendra Sala

25

1633–1743

Diverses famílies, tots de Pego

Cendra Sanchis

17

1618–1731

Quatre famílies; Cendra de Pego, Sanchis de Pego i un de València

Cendra Sancho

3

1730–1734

Una família

Cendra Sapena

10

1706–1729

Dues famílies; Cendra de Pego, Sapena d’Ondara

Cendra Sastre

28

1621–1745

Diverses famílies, tots de Pego

Cendra Selles

19

1595–1697

Tres famílies de Pego

Cendra Seresola

7

1723–1733

Una família de Pego; els Seresola apareixen el 1658

Cendra Serra

20

1635–1742

Tres famílies de Pego

Cendra Seser

2

1699

Una família

Cendra Sirera

1

1688

Una família

Cendra Solbes

5

1726–1737

Una família; Cendra de Pego, Solbes de Catamarruc

Cendra Tamarit

24

1606–1729

Cinc famílies de Pego

Cendra Tarrago

3

1710–1718

Una família; Cendra de Pego, Tarrago procedeix de València

Cendra Taverner

1

1654

Cendra Toldra

3

1589–1595

Una família

Cendra Tomas

3

1620–1637

Dues famílies

Una família de Pego

Una família; Cendra de Pego, Picornell de Benissivà

Una família de Benigembla
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Articles
Cognoms

Quant.

Rang de data

Observacions

Cendra Torra

24

1581–1717

Cinc famílies

Cendra Torres

14

1689–1722

Tres famílies de Pego; entre els cognoms Torra i Torres hi ha algunes
interferències

Cendra Vallcaser

4

1600–1609

Una família

Cendra Vallsalobre

2

1743–1745

Una família; Cendra de Pego, Bacelobre (Balsalobre) és natural de
Múrcia

Cendra Velilla

9

1712–1737

Una família; Cendra de Pego, Velilla (Vidilla, Vedilla) procedeix de
Fuentespalda del regne d’Aragó (Fondespatla de la comarca del
Matarranya)

Cendra Vidal

10

1713–1738

Una família; Cendra de Pego, Vidal natural de l’Atzúvia

Cendra Vives

12

1653–1695

Dues famílies de Pego; Vives procedeix de Dénia

Ciscar Cendra

83

1579–1745

Diverses famílies de Pego

Cortes Cendra

3

1680–1684

Una família; Cortes natural d’Onil, Cendra de Pego

Cots Cendra

42

1586–1743

Diverses famílies de Pego

Domenec Cendra

1

1691

Una família de Pego

Domingo Cendra

1

1674

Una família

Dominguis Cendra

17

1646–1679

Dues famílies de Pego

Durba Cendra

7

1683–1698

Una família; Durba procedeix de Dénia, Cendra de Pego

Escriva Cendra

14

1583–1696

Tres famílies de Pego

Falgas Cendra

2

1682

Femenia Cendra

9

1726–1742

Una família; Femenia és natural d’Ebo, Cendra de Benumeia

Ferrando Cendra

58

1622–1743

Diverses famílies de Pego

Ferrer Cendra

5

1722–1745

Dues famílies de la vall de Pego

Fluixa Cendra

9

1719–1739

Una família; Fluixa procedeix d’Ebo, Cendra de Pego

Franquesa Cendra

21

1694–1743

Quatre famílies de Pego; els Franquesa apareixen el 1659

Frau Cendra

2

1716

Garcia Cendra

24

1622–1745

Diverses famílies i procedències també diverses: Garcia de Pego i
Almudaina, Cendra de Benigembla, el Verger i Pego

Gasco Cendra

15

1697–1743

Dues famílies de Pego; un Cendra del Verger

Gilabert Cendra

1

1744

Gonzalez Cendra

33

1650–1736

Gosp Cendra

1

-

Gracia Cendra

9

1717–1737

Una família; Gracia natural de la Font d’en Carròs i Cendra de Llaurí

Hortola Cendra

37

1651–1744

Diverses famílies de Pego

Ivars Cendra

12

1688–1742

Dues famílies de Pego; Ivars procedeix de Benissa, Cendra de Pego

Jorda Cendra

3

1704–1710

Una família

Jover Cendra

9

1716–1738

Una família; Jover d’Oliva, Cendra de Pego

Llambies Cendra

4

1721–1728

Una família; Llambies de Benissivà, Cendra de Pego

Llodra Cendra

6

1735–1745

Una família de Pego

Una família de Pego; Falgas apareix el 1667

Dues famílies; Frau apareix el 1709

Una família; Gilabert natural de Forna, Cendra de Pego
Diverses famílies de Benumeia i Pego
Una família natural del Verger
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Cognoms

Quant.

Rang de data

Observacions

Martinez Cendra

10

1586–1700

Dues famílies, una a finals del s. XVI i l’altra a finals del XVII; el Martinez
del XVII és natural de Favara de Pego

Mengual Cendra

10

1723–1744

Dues famílies; un dels Mengual procedeix d’Ebo, l’altre de Murla, i els
Cendra de Pego

Mestre Cendra

7

1579–1720

Dues famílies de Pego, una del s. XVI l’altra del XVIII

Mir Cendra

2

1625–1699

Una família; Mir natural de Mallorca, Cendra de Pego

Miralles Cendra

22

1578–1735

Quatre famílies de Pego

Montanyana Cendra

1

1616–1662

Una família

Moya Cendra

1

1668–1733

Una família; Moya de Dénia, Cendra de Pego

Nadal Cendra

6

1733–1744

Una família; Nadal de Beniarrés, Cendra de Pego

Naia Cendra

8

1675–1692

Una família de Pego; Naia procedeix de l’Olleria

Pastor Cendra

35

1582–1745

Diverses famílies de Pego

Perez Cendra

8

1671–1723

Dues famílies, la primera de Parcent, la segona de Pego

Perles Cendra

2

1625–1690

Una família; Perles de Calp, Cendra de Pego

Piera Cendra

42

1617–1735

Diverses famílies de Pego

Puig Cendra

4

1716–1721

Una família de Pego

Rafel Cendra

36

1606–1695

Diverses famílies de Pego

Ribera Cendra

10

1666–1692

Dues famílies de Pego

Rodriguez Cendra

3

1740–1745

Una família de Pego

Rovira Cendra

9

1661–1699

Dues famílies de Favara de Pego

Sanchis Cendra

16

1693–1744

Quatre famílies de Pego

Sastre Cendra

52

1623–1868

Diverses famílies de Pego

Segarra Cendra

6

1731–1743

Una família; Segarra natural del Verger, Cendra de Pego

Serra Cendra

8

1578–1642

Dues famílies de Pego

Solbes Cendra

6

1719–1722

Una família; Solbes de Catamarruc, Cendra de Benumeia

Tamarit Cendra

13

1584–1693

Quatre famílies de Pego

Toldra Cendra

3

1590–1598

Una família de Pego

Torra Cendra

9

1664–1704

Dues famílies de Pego

Torres Cendra

18

1673–1745

Tres famílies de Pego

Vives Cendra

1

1738

Volta Cendra

10

1730–1744

Una família; Vives de Parma i Cendra de Pego
Dues famílies de Pego; Volta procedeix de Dénia, Cendra de Pego
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/ Per a poder presentar una comunicació, s’ha d’enviar un correu a Maite Mollà
(molla_marvil@gva.es) amb el títol i un
breu resum (20 línies com a màxim)

CONFERENCIANTS I PONENTS
/ José Enrique Gargallo
/ Carmel Navarro
/ Robert Pocklington
/ José Ramón Valero Escandell

ORGANITZA
/ Acadèmia Valenciana de la Llengua
/ Societat d’Onomàstica
/ Ajuntament d’Elda
/ Ajuntament de Petrer

Ni un topònim sense recollir,
ni un topònim sense estudiar

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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Envieu les vostres fotografies per a la
portada de Noms a revista@onomastica.cat.
Han de tenir 31 cm d’alçària per 22 cm
d’amplada, com a mínim, i 200 punts de
resolució.

