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Presentació
Jesús Bernat
Vicepresident de la Societat d’Onomàstica

La Universitat de València, amb l’es-
forç i coordinació dels nostres conso-
cis i antics vicepresidents Vicenç Ros-
selló i Emili Casanova, organitzà els 
anys 1990 i 1991, ja en fa més de vint-
i-cinc, el primer Mestratge de Topo-
nímia, formador, sens dubte, de gran 
part dels estudiosos actuals d’Ono-
màstica al País Valencià. Els enyorats 
Ramon Amigó, Pere Català Roca i En-
ric Moreu-Rey, Cosme Aguiló, Gabriel 
Bibiloni, José Enrique Gargallo, Lluís 
Gimeno, Joan Ivars, Joan Miralles, Jo-
sep Moran, Ernest Querol, Xavier Ter-
rado, Joan Tort o Albert Turull, mem-
bres destacats de la Societat d’Ono-
màstica, foren alguns dels ponents 
d’aquells dos cursos farcits de noms. 

La SdO, com no podia ser d’una al-
tra manera, ja havia tingut les terres 
valencianes com a seu dels coŀoquis. 
El 1985 fou València, el 1988, Alacant, 
i aquell 1991, Castelló de la Plana. Des 
d’aleshores, Ontinyent (1995), Sa-
gunt (1999), Teulada (2002), Algeme-
sí (2005) i novament València (2007 
i 2012) han estat seu de diversos del 
nostres coŀoquis. 

Altrament, l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, a través de les Jorna-
des d’Onomàstica, ha seguit conre-
ant l’estudi i l’estima pels noms pro-
pis. Sant Mateu (2006), Oriola (2007), 

Xàtiva (2009), Vila-real (2010), Dénia 
(2011), Alzira (2012), Xèrica (2013), Vi-
naròs (2014), Mislata (2015) i Gandia 
(2016) han enriquit el seu patrimoni 
comarcal amb els estudis onomàstics, 
sovint amb la participació d’aquells 
alumnes del Mestratge i d’alguns dels 
nostres socis del Principat.

Enguany, 7 i 8 d’abril, la celebració 
conjunta a Elda i Petrer de la XI Jor-
nada d’Onomàstica de l’AVL i del III 
Congrés de la Societat d’Onomàstica 
és una oportunitat per seguir treba-
llant en l’estudi de la nostra llengua i 
dels seus noms. La recent trobada al 
monestir de Sant Miquel dels Reis de 
València, del president de l’AVL, Ra-
mon Ferrer, i del president de la SdO, 
Joan Tort, enceta un camí de coŀabo-
ració entre les dues entitats que vol-
dríem ben llarg i fructífer.

I també fem camí a Noms. Ja es-
tem en la mitja dotzena, i en aquest 
número trobareu que ni la boira de 
la portada pot amagar els noms que 
s’enlairen en les serres. Un article 
d’Antoni Jaquemot sobre la munta-
nya del Canigó i la seua relació amb 
una inscripció ibèrica escrita en grec, 
i un altre sobre el massís de Montser-
rat, de Pau Tomé, així ho pregonen. El 
nostre president, Joan Tort, ens re-
gala una semblança sobre la perso-

na i el treball toponímic de qui va ser 
president de la Societat Catalana de 
Geo grafia i vicepresident de la Socie-
tat d’Onomàstica, Vicenç Biete, tras-
passat ara fa un any i a qui vam retre 
un acte d’homenatge el 24 d’abril de 
2016 a l’Institut d’Estudis Catalans. I 
ben interessant us ha de semblar l’ar-
ticle de Xavier Planas amb la propos-
ta d’un neo logisme toponímic, cindi-
nònim, referit als topònims sobre ris-
cos naturals. 

Trobareu, a més, un allau —risc 
més aviat editorial— de notícies d’ar-
reu del món pescades a la xarxa, de 
convocatòries onomàstiques i de no-
vetats bibliogràfiques. 

Per últim, diverses ressenyes es 
fan ressò d’algunes novetats edito-
rials. Hi destaquem l’extensa i senti-
da presentació feta pel nostre secre-
tari, Eugeni Perea, del llibre Univers 
Manent. Homenatge a la figura i obra 
d’Albert Manent i Segimon, tot un elo-
gi a la persona i a la profusa obra de 
qui fou durant tants anys president 
de la SdO.

Tot propostes a les quals, una ve-
gada més, us convidem perquè en si-
gueu els autors i puguem fer possible 
allò de “Ni un topònim sense recollir, 
ni un nom sense estudiar”.

Bona lectura!
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Notícies
Conferències i xerrades

Conferència “Tot està batejat. Els 
noms de lloc del nostre terme” 
de Jesús Bernat (Vistabella del 
Maestrat, 5–8–2016)
> https://vistabellaarxiumunicipal.
wordpress.com/2016/07/27/tot-esta-
batejat-diu-jesus-bernat/

Conferència “La toponímia a la 
Terreta” de Joan Tort Donada i 
exposició “La toponímia a la 
Terreta i els noms de les terres de 
l’antic terme municipal de Sapeira” 
dins de la XXIV Trobada de la 
Terreta (13/14–8–2016)
> http://www.ajuntamentdetremp.
cat/ca/agenda/xxiv-trobada-de-la-
terreta-2016

Parlament “Una pinzellada sobre 
l’etimologia de Torcafelló” d’Enric 
Ribes i Marí (Maçanet de la Selva, 
27–9–2016)
> http://editorialgregal.blogspot.com.
es/2016/10/una-pinzellada-sobre-
letimologia-de.html

Conferència “Aspectes històrics de 
la toponímia major penedesenca” 
de Josep Moran Ocerinjauregui, 
director de l’Oficina d’Onomàstica 
de l’IEC (Vilanova i la Geltrú, 27–
10–2016)
> http://www.iepenedesencs.org/nova/
acte.php?id=1469#dalt

Conferència “Toponímia dels 
municipis de l’horta de València” 
de Joan Carles Membrado (Paterna, 
24–11–2016)
> http://www.uv.es/uvweb/universitat/
ca/agenda-uv/toponimia-municipis-
horta-valencia-1285851282125/
Esdeveniment.html?id=1285984745577

Jornades i congressos

Jornada d’estudi i homenatge a 
Juli Moll Gómez de la Tía, filòleg 
menorquí que ha destacat en el 
camp de la toponímia (Ciutadella, 
16–7–2016)
> http://www.ime.cat/WebEditor/
Pagines/file/Tr%C3%ADptic%20-%20
Jornada%20d’homenatge%20a%20
Juli%20Moll.pdf

Jornades d’Estudis sobre el Pla 
d’Urgell (Bell-lloc d’Urgell, 22–10–
2016)
Amb la ponència inaugural “La toponí-
mia major del Pla d’Urgell: una visió pa-
noràmica de conjunt” de Moisès Selfa.
> https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=10210703246965441&set=pcb.1
55152831611637&type=3&theater

Simposio ILG 2016, Antroponimia 
e lexicografía (Santiago de 
Composteŀa, 24/26–10–2016)
> http://ilg.usc.es/agon/archives/1471/
simposio-ilg-2016-antroponimia-e-
lexicografia/

V Fórum de Toponímia (A Guarda, 
Portugal, 28–10–2016)
> http://correiodaguarda.blogs.sapo.pt/
toponimia-em-debate-na-guarda-617080

2º Encuentro Toponimia y 
onomástica alavesas (Amurrio, 
Euskadi, 5–11–2016)
> http://aztarna.es/2o-encuentro-
toponimia-toponimia-y-onomastica-
alavesas

XXXIV Jornades d’Història Local 
de l’Institut d’Estudis Baleàrics 
(Formentera, 18/19–11–2016)
Inclou la comunicació de Jaume An-
dreu “Arquitectura tradicional i topo-

nímia: el cas de l’antic terme de Pe-
tra (Mallorca)”.
> https://etnologia.blog.gencat.
cat/2016/11/17/xxxiv-jornades-dhistoria-
local-de-linstitut-destudis-balearics/

V Jornada de la Societat 
d’Onomàstica (Valls, 26–11–2016)
> http://www.onomastica.cat/news/
v-jornada-de-la-societat-onomastica-
valls-2016

26è congrés ICOS (Debrecen, 
Hongria, 27–8/1–9–2017)
> http://www.onomastica.cat/
news/26e-congres-icos-hongria-2017

Conférence Internationale 
d’Onomastique “Nom et 
dénomination. Sacré et profane 
en onomastique” (Baia Mare, 
Romania, 5/7–9–2017)
> http://onomasticafelecan.ro/iconn4/
fr/index.php

Rencontre internationale “Noms 
et professions” (Leipzig, Alemanya, 
20/21–10–2017)
Encontre internacional sobre nom i 
professions, tenint en compte que els 
noms d’activitats professionals esde-
venen molts cops antropònims (re-
noms o cognoms) i topònims.
> http://e-onomastics.blogspot.com.
es/2016/09/rencontre-internationale-
noms-et.html

Publicacions i presentacions

Publicació de Le Témiscamingue et 
sa toponymie sobre els noms de lloc 
d’aquesta municipalitat regional 
del Quebec
> http://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1006638/un-nouvel-ouvrage-
sur-la-toponymie-du-temiscamingue
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Volum 13 (2016) de la revista 
Problems of Onomastics
> https://onomastika.org/2016/07/02/
nuevo-numero-de-problems-of-
onomastics/

Publicat Eesti kohanimeraamat, “el 
llibre dels noms de lloc estonians”
> http://e-onomastics.blogspot.com.
es/2016/08/eesti-kohanimeraamat-book-
of-estonian.html

Presentació del primer mapa de 
toponímia marítima de la zona 
d’Algarve (Portugal)
> http://www.ualg.pt/pt/content/
primeiro-mapa-da-toponimia-dos-mares-
algarvios

Presentació del llibre Lousada 
Geológico: História, Toponímia e 
Património, d’Hugo Novais que és 
natural d’aquesta vila del nord de 
Portugal
> http://yesnoticias.pt/
yeslousada/2016/07/12/lousada-
geologico-historia-toponimia-e-
patrimonio/

The Postcolonial Condition of 
Names and Naming Practices in 
Southern Africa és una novetat 
editorial sobre els noms propis i les 
pràctiques de nominació en la Sud-
àfrica postcolonial
> http://www.cambridgescholars.com/
the-postcolonial-condition-of-names-and-
naming-practices-in-southern-africa

Aparició del primer mapa de l’illa 
de Còrsega amb la toponímia 
tradicional en la llengua pròpia
> http://france3-regions.francetvinfo.
fr/corse/haute-corse/corse/premiere-
carte-ile-langue-corse-toponymie-
traditionnelle-1154633.html

Novetat sobre toponímia xilena: 
Relatos de paisaje y toponimia en 
el valle de los ríos San Pedro y Calle 
Calle de Patricio Contreras, Roberto 
Concha, Martín Correa, Isabel 
Guerrero i Francisca Vergara
> http://www.ceiboproducciones.
cl/?product=relatos-de-paisaje-y-
toponimia-en-el-valle-de-los-rios-san-
pedro-y-calle-calle

Publicat el llibre Índice sintético 
de la toponimia entrerriana, obra 
del geòleg Juan Carlos Bertolini 
i de l’historiador Bourlot, sobre 
els noms de lloc de la província 
argentina d’Entre Ríos
> http://www.eldiario.com.ar/cultura/
valioso-aporte-al-conocimiento-de-
entre-riacuteos-a-traveacutes-de-la-
toponimia-1.htm

Publicat el vuitè número dels 
Cahiers de la Société française 
d’Onomastique dedicat íntegrament 
a l’estudi d’Arlette Playoust sobre 
la “Toponymie de Saint-André-de-
Rosans (Hautes-Alpes)”
> http://www.onomastique.asso.fr/
news.php?lng=fr&pg=256

Presentació del llibre Toponimia e 
historia antigua del pare Eutimio 
Martino
> http://www.leoncultural.com/evento/
presentacion-del-libro-toponimia-e-
historia-antigua-del-p-eutimio-martino/

Ha aparegut el llibre Toponimia 
de Sestao de Jorge Luis Tejedor, 
autoeditat amb l’ajut de 
l’Euskaltzaindia i de l’ajuntament 
d’aquest municipi d’Euskadi
> http://www.deia.com/2017/01/06/
bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/
sestao-historia-de-un-nombre

La revista Annales de démographie 
historique 131 (2016) està 
dedicada a la nominació personal 
amb el títol “Nommer: enjeux 
symboliques, sociaux et politiques”
Conté articles dedicats a la nominació 
en la noblesa francesa d’època mo-
derna, els esclaus del Carib, els jueus 
de París, els francesos de Califòrnia, 
els israelians i els noms compartits  
entre persones i gossos.
 És destacable l'article “Onomastics 
in a melting pot society with common 
roots: Israeli Jews in the Second Half 
of the Twentieth Century” de Shloh-
mit Landman, un estudi dels 3.000 
noms més posats i dels 600 més 
rars a Israel en el període 1948–2007. 
> https://www.cairn.info/revue-annales-
de-demographie-historique-2016-1.htm

> https://www.cairn.info/resume.
php?ID_ARTICLE=ADH_131_0131

El volum 2 de Toponímia de la Vall 
d’Ordino en accés lliure en PDF o 
EPUB
> http://www.ordino.ad/comu/cultura-
joventut-educacio/cultura/toponimia

Propera aparició del llibre 
Toponimia do concello de Lugo, tesi 
doctoral de Carlos Vázquez García
> http://www.lavozdegalicia.es/
noticia/lugo/lugo/2017/01/15/concello-
publicara-libro-sobre-toponimia-
municipio-investigador-carlos-
vazquez/0003_201701L15C4991.htm

50.000 cognoms britànics i 
irlandesos estudiats al nou Oxford 
Dictionary of Family Names in Britain 
and Ireland
> https://www.theguardian.com/
science/2016/nov/17/dictionary-of-
50000-surnames-and-their-origins-
published
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Presentació del llibre Toponimia de 
Sigüés de Mikel Belasko
El llibre sobre la toponímia d’aquest 
municipi aragonès al límit amb Na-
varra es pot descarregar lliurement a 
> https://drive.google.com/file/
d/0BxX2FZb300UidVpvNk9zX2sxVHc/
view

> https://onomastika.org/2016/08/05/
toponimia-de-sigues-liburua-aukerkeztu-
berri-du-mikel-belaskok/

S’han fet públics els Criteris 
lingüístics de l’administració de la 
Generalitat
Aquesta publicació institucional va-
lenciana dedica un interessant apar-
tat a la toponímia.
> http://www.ceice.gva.es/
documents/161863132/163843714/
Criteris+Ling%C3%BC%C3%ADstics_
web.pdf/6f973b73-2003-4c72-a608-
6f0afbfc8c59

Publicat el llibre Els gitanos catalans 
de França d’Eugeni Casanova
Aquest volum, que és una ampliació 
de la tesi doctoral d’Eugeni Casano-
va, recull entre moltes altres coses els 
cognoms de les famílies de gitanos de 
França que continuen mantenint ac-
tualment la nostra llengua, després 
de més de dos-cents anys, en una part 
important de l’hexàgon més enllà de 
la Catalunya Nord. També hi ha inte-
ressants observacions sobre la topo-
nímia que usa aquest coŀectiu.
> http://www.pageseditors.cat/index.
php/els-gitanos-catalans-de-franca.html

Tesis doctorals

“Paremiología toponímica de 
Galicia en refraneros gallegos y 
castellanos” de Vanessa Fernández 
Pampín (Universidad Complutense, 
2016)
> http://eprints.ucm.es/39973/

“Aproximación a las migraciones 
históricas a través del estudio de 
la información nominal” de Joan 
Pau Jordà Sánchez (Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2016)
Estudi sobre els fluxos migratoris re-
buts a Catalunya en els segles XV, XVI 
i XVII amb l’ajut dels cognoms.
> https://ddd.uab.cat/record/166211

L’onomàstica en la xarxa

“Calle Cristo de la Repolla, esquina 
Gol de Nayim: Bienvenido al 
callejero estrambótico de España”
Una mica d’humor en un breu repàs 
de la toponímia urbana més estram-
bòtica de l’Estat espanyol.
> http://blogs.publico.es/
strambotic/2017/01/callejero-
estrambotico/

La coalició política Compromís 
per Benidorm edita un calendari 
del 2017 de Pepet Pérez amb la 
toponímia del municipi.
> https://www.facebook.com/
compromisbenidorm/photos/a.6244619
07611022.1073741827.489834434407104
/1271633642893842/?type=3&theater

No hi haurà ni carrers ni places 
amb el nom de Fidel Castro segons 
una llei aprovada pel parlament 
cubà i que respecta la voluntat del 
líder revolucionari
> http://www.nacion.com/mundo/
latinoamerica/Nombre-Fidel-Castro-
monumentos-Cuba_0_1606239426.html

Almassora ja és l’única 
denominació oficial per a aquest 
municipi valencià de la Plana 
Alta que substitueix la bilingüe 
Almassora/Almazora
> http://www.almassora.es/ca/noticia/
consell-aprova-denominacio-almassora-
com-unic-toponim-oficial

Diverses notícies —encara— sobre 
toponímia franquista… i com 
superar-la (o no!)
> http://revistamirall.com/2016/08/27/
el-franquisme-imperceptible-als-carrers-
de-barcelona/

> http://www.alicantevivo.org/2016/10/
alegacion-de-alicante-vivo-al-listado.html

> http://www.vilaweb.cat/noticies/
un-jutge-obliga-a-lajuntament-dalacant-
a-restituir-els-noms-franquistes-dels-
carrers/

> http://www.naciodigital.cat/lleida/
noticia/21178/guardia/urbana/lleida/
denuncia/tres/joves/treure/plaques/
franquistes

> http://www.lamanyana.cat/detall-
noticies-curtes/article/presenten-
un-manifest-per-retirar-el-nom-a-8-
carrers-de-lleida-que-estan-dedicats-a-
personalitats-franquistes/

> http://cadenaser.com/
emisora/2016/12/12/radio_
lleida/1481530351_833753.html

> http://opinions.laveupv.com/opinio/
blog/8828/carta-oberta-a-lalcalde-
de-valencia-els-noms-dels-carrers-de-
valencia#comentaris

> http://cadenaser.
com/ser/2016/12/30/
tribunales/1483120237_879564.html

> http://www.laveupv.com/
noticia/21204/quart-de-poblet-ha-
designat-els-8-noms-de-dona-per-a-
substituir-els-carrers-franquistes?id_
butlleti_enviar=1329

Palma de Mallorca tornarà a ser 
Palma
> http://www.vilaweb.cat/noticies/
palma-de-mallorca-recupera-el-seu-nom/

Putinovo és el nou nom d’un poblet 
serbi en honor al president rus 
Vladimir Putin
> http://www.lavanguardia.com/
internacional/20161122/412048419642/
putinovo-pueblo-serbia-vladimir-putin.
html
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L’AVL aprova el topònim València 
però en recomana la pronunciació 
amb e tancada, amb les previsibles 
reaccions en contra
> http://officialpress.net/lavl-aprova-el-
toponim-de-valencia-pero-recomana-la-
pronunciacio-amb-e-tancada/

> http://www.directe.cat/
noticia/558444/l-obsessio-d-
espanyolitzar-ho-tot-de-ciudadanos-
arriba-a-extrems-absurds-a-valencia

> http://www.levante-emv.com/
opinion/2016/07/29/nom-ciutat-
valencia/1450174.html

Bases del I Premi d’Investigació 
Ramon Amigó en l’àmbit de 
l’onomàstica catalana
> http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/
docs/2016/10/11/09/59/783bf557-1fd6-
45d2-9c9d-7c7c76e27467.pdf

La doctora en Filologia Catalana 
Sílvia Veà rep el primer Premi 
Ramon Amigó i Anglès pel seu 
projecte sobre la toponímia de la 
Torre de l’Espanyol
> http://reusdigital.cat/noticies/el-
camp/la-doctora-en-filologia-catalana-
silvia-vea-rep-el-i-premi-ramon-amigo-i-
angles

Montoliu de Lleida (Segrià) dedica 
el primer carrer a la consulta 
sobiranista del 9-N
> http://www.naciodigital.cat/lleida/
noticia/20335/mas/inaugura/primer/
carrer/honor/al/9-n/voluntat/poble/no/
podran/inhabilitar?rlc=a2

“Los nombres más comunes en 
España década a década”
Mitjançat gràfics es pot veure per dè-
cades (1930–2010) l’evolució dels pre-
noms femenins i masculins més po-
pulars a l’Estat espanyol.
> http://politica.elpais.
com/politica/2016/12/07/
actualidad/1481107591_996675.html

Ivo García guanya la segona edició 
del concurs El Teixu de recollida 
de toponímia oral amb un treball 
sobre la localitat deshabitada de 
Los Montes de la Ermita (Igüeña, 
comarca del Bierzo)
> http://www.bembibredigital.com/
sociedad/10452-ivo-garcia-gana-la-
segunda-edicion-del-concurso-de-
recogida-de-toponimia-de-el-teixu

“Els Rogacionistes s’oposen a què el 
Santuari del Loreto es digui Ermita 
del Llorito”
Polèmica a Tarragona ja que el passat 
mes d’abril, l’Ajuntament es va plan-
tejar canviar el nom, atenent una pe-
tició feta per part de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.
> http://www.diarimes.com/
noticies/tarragona/2016/12/12/els_
rogacionistes_oposen_que_santuari_
del_loreto_digui_ermita_del_
llorito_12331_1091.html

Decret 2016-1689 de 8 de 
desembre que fixa definitivament 
el nom de les noves regions 
administratives franceses
> https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2016/12/8/INTA1628965D/jo/
texte

100 anys d’una errada: el Pinell de 
Brai hauria d’haver estar el Pinell de 
Broi
Un estudi de la Universitat de Lleida 
confirma que la proposta original era 
de Broi pel nom d’una finca on brolla 
una gran font.
> http://www.aguaita.cat/noticia/7985/
error/transcripcio/origen/denominacio/
brai/municipi/pinell

L’Institut d’Estudis Catalans 
reitera que ‘el Figueró’ és la forma 
correcta d’escriure el topònim
El vell debat sobre la forma d’escriu-
re el topònim de Figaró s’ha reobert, 

amb l’aŀusió directa que en fa la no-
va ortografia de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Els acadèmics insisteixen 
a remarcar que la fórmula correcta 
és ‘el Figueró’, però la població va vo-
tar fa 12 anys en una consulta per la 
forma Figaró.
> http://el9nou.cat/valles-oriental/
actualitat/linstitut-destudis-catalans-
reitera-que-el-figuero-es-la-forma-
correcta-descriure-el-toponim/

Aprovada per l’ajuntament 
la toponímia en asturià del 
municipi de Llanera llevat de dues 
excepcions
> http://www.eltapin.com/
noticia/2380/el-pleno-aprueba-por-
unanimidad-la-toponimia-en-asturiano-
en-el-concejo-de-llanera

Lingüistes pel carrer
> http://imatgies.blogspot.com.
es/2016/05/linguistes-pel-carrer-un-
projecte-i-una.html

> http://imatgies.blogspot.com.
es/2016/06/linguistes-pel-carrer-ii-reus-
una-mostra.html

> http://opinions.laveupv.com/imatgies/
blog/8254/f-de-borja-moll-un-linguista-
pel-carrer

El Partit Demòcrata Català 
(PDC) es converteix en el Partit 
Demòcrata Europeu Català 
(PDECat)
> http://www.elpuntavui.cat/politica/
article/17-politica/1015331-el-nom-de-
partit-democrata-europeu-catala-ja-es-
oficial.html

“Quan l’èxit està en el nom” d’Aida 
Corón
Interessant article sobre el procés de 
nominació naming en el món dels ne-
gocis.
> http://www.viaempresa.cat/ca/
notices/2016/10/quan-l-exit-esta-en-el-
nom-21903.php
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Notícies

“La toponímia asconenca en 
l’obra de Carmel Biarnés i Andreu 
Carranza. Proposta de rutes 
literàries” de Montserrat Ferrús 
d’Ascó, estudiant a l’Institut de 
Flix, ha estat el treball guanyador 
de la nova edició del Premi IDECE, 
que ha rebut el primer premi dotat 
amb 1.500 €
> http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/
AppJava/notapremsavw/296170/ca/
treball-toponimia-asconenca-lobra-
carmel-biarnes-andreu-carranza-
proposta-rutes-literaries-montserrat-
ferrus-dasco-guanya-v-premi-dece.do

“Quan els lliris esdevenen nom de 
dona i càntic religiós” de Daniel 
Climent
> http://opinions.laveupv.com/daniel-
climent/blog/7389/quan-els-lliris-
esdevenen-nom-de-dona-i-cantic-religios

“Al Priorat, els topònims no 
solament ens parlen de la fesomia 
del terreny, sinó sobre com aquesta 
terra s’ha relacionat històricament 
amb la gent” comenta Joan Anton 
Rabella Ribas, cap de l’Oficina 
d’Onomàstica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i encarregat 
de l’estudi de la toponímia del 
Priorat, que s’inclou en l’apartat 
de patrimoni immaterial del 
dossier de la candidatura Priorat-
Montsant-Siurana, paisatge 
agrícola de muntanya mediterrània, 
a Patrimoni Mundial de la UNESCO
> http://prioritat.org/al-priorat-els-
toponims-no-solament-ens-parlen-
de-la-fesomia-del-terreny-sino-sobre-
com-aquesta-terra-sha-relacionat-
historicament-amb-la-gent/

El rànquing dels noms dels carrers: 
Pau Casals i Jacint Verdaguer 
empaten
La història d’un territori es recons-
trueix resseguint els noms de places i 

carrers. A Catalunya, el més freqüent, 
amb diferència, és el nom de carrer 
Major, segons el rànquing de l’Insti-
tut Cartogràfic.
> http://www.ara.cat/data/ranquing-
carrers-catalunya_0_1628837168.html

ADOPIA: Atles Digital Onomàstic de 
la Península Ibèrica Antiga
> http://ausonius-dh.u-bordeaux-
montaigne.fr/ADOPIA/index.php/es/

Iniciativa d’Òmnium de l’Alguer per 
a la retolació bilingüe de les vies 
urbanes
> http://lliureimillor.cat/2016/08/16/
omnium-de-lalguer-facilita-plaques-amb-
la-toponimia-local-en-catala/

Noms de nadó per a pares 
indecisos
Més curts, laics i mediàtics. Ràn-
quings i tendències que expliquen la 
Catalunya del segle XXI. Així ha evo-
lucionat l’onomàstica. 
> http://interactius.ara.cat/noms-nen-
nena-catalans/

La UB permet el canvi de nom a les 
persones transsexuals, però només 
en la documentació no oficial
> http://cat.elpais.com/cat/2016/09/22/
catalunya/1474558645_102209.html

El día en que más de 500 pueblos 
de España cambiaron de nombre 
por decreto
> http://www.abc.es/historia/abci-mas-
500-pueblos-espana-cambiaron-nombre-
decreto-201607070216_noticia.html?ns_
campaign=gs_ms&ns_channel=abc_
es&ns_source=fb&ns_fee=0&ns_
linkname=cm_general

Guils de Cerdanya celebra el 
centenari del seu topònim
> http://www.naciodigital.cat/cerdanya/
noticia/283/guils/cerdanya/celebra/
centenari/seu/top/nim

L’ajuntament destina 2000 euros 
per a la fase final de l’estudi de la 
toponímia de la Selva del Camp 
(Baix Camp)
> http://canalcamp.xiptv.cat/canal-
camp-noticies/capitol/lajuntament-
destina-2000-euros-en-la-recta-final-de-
lestudi-de-la-toponimia-local

L’Ajuntament d’Altea promou una 
enquesta per donar nom a una 
nova platja
> http://blogs.laveupv.com/ajuntament-
daltea/blog/lajuntament-daltea-promou-
una-enquesta-per-a-donar-nom-a-la-
nova-platja?id_butlleti_enviar=1420

Nouveaux noms de régions 
françaises et marketing territorial, 
ou quand le grand, le haut et le 
nouveau ratent ce que l’Occitan 
réussit
Compleixen els nous noms de les re-
gions franceses els objectius de co-
hesió interna i visibilitat exterior? Se-
gons aquest article, sembla que no…
> http://neotopo.hypotheses.org/625

La toponymie comme enjeu de 
la gouvernance transfrontalière: 
le cas des noms de stations du 
tramway du Grand Genève
Diferències en l’assignació de noms 
per a diverses estacions de la mateixa 
línia de tramvia, però situades unes a 
Suïssa i les altres a França.
> http://neotopo.hypotheses.org/607

La nova plataforma de toponímia 
gallega permetrà la participació 
ciutadana per tal d’augmentar el 
corpus de noms de lloc existent i 
en perill per la despoblació rural 
entre altres motius
> http://galego.lavozdegalicia.es/
noticia/santiago/2016/06/27/nueva-
aplicacion-permitira-ciudadanos-
realizar-aportaciones-estudio-toponim
ia/00031467026454175725483.htm
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http://canalcamp.xiptv.cat/canal-camp-noticies/capitol/lajuntament-destina-2000-euros-en-la-recta-final-de-lestudi-de-la-toponimia-local
http://canalcamp.xiptv.cat/canal-camp-noticies/capitol/lajuntament-destina-2000-euros-en-la-recta-final-de-lestudi-de-la-toponimia-local
http://canalcamp.xiptv.cat/canal-camp-noticies/capitol/lajuntament-destina-2000-euros-en-la-recta-final-de-lestudi-de-la-toponimia-local
http://blogs.laveupv.com/ajuntament-daltea/blog/lajuntament-daltea-promou-una-enquesta-per-a-donar-nom-a-la-nova-platja?id_butlleti_enviar=1420
http://blogs.laveupv.com/ajuntament-daltea/blog/lajuntament-daltea-promou-una-enquesta-per-a-donar-nom-a-la-nova-platja?id_butlleti_enviar=1420
http://blogs.laveupv.com/ajuntament-daltea/blog/lajuntament-daltea-promou-una-enquesta-per-a-donar-nom-a-la-nova-platja?id_butlleti_enviar=1420
http://blogs.laveupv.com/ajuntament-daltea/blog/lajuntament-daltea-promou-una-enquesta-per-a-donar-nom-a-la-nova-platja?id_butlleti_enviar=1420
http://neotopo.hypotheses.org/625
http://neotopo.hypotheses.org/607
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/06/27/nueva-aplicacion-permitira-ciudadanos-realizar-aportaciones-estudio-toponimia/00031467026454175725483.htm
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/06/27/nueva-aplicacion-permitira-ciudadanos-realizar-aportaciones-estudio-toponimia/00031467026454175725483.htm
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/06/27/nueva-aplicacion-permitira-ciudadanos-realizar-aportaciones-estudio-toponimia/00031467026454175725483.htm
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/06/27/nueva-aplicacion-permitira-ciudadanos-realizar-aportaciones-estudio-toponimia/00031467026454175725483.htm
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/06/27/nueva-aplicacion-permitira-ciudadanos-realizar-aportaciones-estudio-toponimia/00031467026454175725483.htm
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Notícies

“Ellos son doctores, ellas vírgenes y 
santas”
Sobre la distribució per gèneres dels 
noms de les vies públiques de les ciu-
tats de València, Barcelona i Madrid.
> http://politica.elpais.
com/politica/2017/01/06/
actualidad/1483666778_781495.html

L’estadi de la Ceràmica nou nom 
del camp del Vila-real CF
> http://www.vila-realinformacio.com/
villarreal-presentacio-estadi-ceramica-
aficionats/

Manifestació el 10 de setembre 
de 2016 a Perpinyà a favor de la 
denominació regional Occitània-
País Català
> https://www.racocatala.cat/
noticia/39958/catalunya-nord-sortira-
carrer-aquest-dissabte-reclamar-
denominacio-occitania-pais-catala

Marc i Martina repeteixen com els 
noms de nadó més posats, Leo i 
Arlet despunten
El rànquing del 2015 constata la influ-
ència de Messi i de les sèries de TV3. 

> http://www.ara.cat/data/
noms-nen-nena-mes-posats-
catalunya-2015_0_1665433621.html

El V Concurso de Recogida de 
Toponimia ‘Concha de Lama’ ha 
esta atorgat al treball “Toponimia 
de Pinos” de Leopoldo Antolín 
Álvarez 
> http://www.ileon.com/
cultura/065985/leopoldo-antolin-gana-
el-v-concurso-de-recogida-de-toponimia-
concha-de-lama

 AB C D E F G H I M N T R 
P D Z S Ç F J G VGG VG H IG V H I M G V M 

 B C O P
C D E F G H I M  S Ç F J  M  S Ç F J G V M G V

N T 
P D Z S Ç F J G V  H I G V  H I M G V M 

 B C O P

XI JORNADA D’ONOMÀSTICA 
DE L’AVL 
III CONGRÉS DE LA 
SOCIETAT D’ONOMÀSTICA
Data: 7 i 8 d’abril del 2017

Lloc: Elda i Petrer 

TEMES

/ Toponímia i antroponímia de la Governació 
d’Oriola (l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix 
Vinalopó, el Baix Segura i l’Alacantí)
/ Onomàstica de contacte

COMUNICACIONS 

/ La data límit de presentació de comunicacions és 
el 31 de desembre del 2016
/ Per a poder presentar una comunicació, s’ha d’en-
viar 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

Fes-te membre de la Societat d’Onomàstica!

http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483666778_781495.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483666778_781495.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483666778_781495.html
http://www.vila-realinformacio.com/villarreal-presentacio-estadi-ceramica-aficionats/
http://www.vila-realinformacio.com/villarreal-presentacio-estadi-ceramica-aficionats/
http://www.vila-realinformacio.com/villarreal-presentacio-estadi-ceramica-aficionats/
https://www.racocatala.cat/noticia/39958/catalunya-nord-sortira-carrer-aquest-dissabte-reclamar-denominacio-occitania-pais-catala
https://www.racocatala.cat/noticia/39958/catalunya-nord-sortira-carrer-aquest-dissabte-reclamar-denominacio-occitania-pais-catala
https://www.racocatala.cat/noticia/39958/catalunya-nord-sortira-carrer-aquest-dissabte-reclamar-denominacio-occitania-pais-catala
https://www.racocatala.cat/noticia/39958/catalunya-nord-sortira-carrer-aquest-dissabte-reclamar-denominacio-occitania-pais-catala
http://www.ara.cat/data/noms-nen-nena-mes-posats-catalunya-2015_0_1665433621.html
http://www.ara.cat/data/noms-nen-nena-mes-posats-catalunya-2015_0_1665433621.html
http://www.ara.cat/data/noms-nen-nena-mes-posats-catalunya-2015_0_1665433621.html
http://www.ileon.com/cultura/065985/leopoldo-antolin-gana-el-v-concurso-de-recogida-de-toponimia-concha-de-lama
http://www.ileon.com/cultura/065985/leopoldo-antolin-gana-el-v-concurso-de-recogida-de-toponimia-concha-de-lama
http://www.ileon.com/cultura/065985/leopoldo-antolin-gana-el-v-concurso-de-recogida-de-toponimia-concha-de-lama
http://www.ileon.com/cultura/065985/leopoldo-antolin-gana-el-v-concurso-de-recogida-de-toponimia-concha-de-lama
http://www.onomastica.cat
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Novetats bibliogràfiques
Articles

Marina Aparicio, “Entrevista a Mai-
te Mollà Villaplana, Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua”. Caroig 4 (2015): 
15–17. 
> http://media.wix.com/ugd/e53cff_2e
9d2cbc01254bca80200b2ea58d2c9d.pdf

Roger Brunet, Trésor du terroir. Les 
noms de lieux de la France. París: 
CNRS Editions, 2016, 656 p.

Ventura Castellvell, “L’antropò-
nim Espanyol”. Misceŀania del CERE 
26 (2016): 73–84. 

José Virgilio García, “Toponimia 
prelatina de Asturias. Una revisión 
crítica en perspectiva histórico-
comparativa”. Lletres Asturianes 115 
(2016): 51–71.
> http://www.academiadelallingua.
com/lletresasturianes/index.
php?px=articulu&cod=678

Antoni Mas, Joan-Lluís Monjo i 
Josep Mas, “L’aportació balear en 
el repoblament de Bicorb i Quesa 
després de l’expulsió dels moriscos 
(1609)”. Caroig 6 (2016): 3–5.

Joan Carles Membrado, “L’Horta a 
través dels seus noms”. Mètode 91 
(2016): 29–37. 

Marcos Moll, “Els mapes toponí-
mics  a escala local com a  clau per 
al coneixement del territori: el cas de 
la Vall de Laguar”. Aguaits 36 (2016): 
7–33. 

Xavier Planas, Pere Oller, Car-
les Gascón, “Vacades o allaus. El 
cas dels topònims en boa- i boe- a 
l’alt Pirineu català”. Nabius. Revista 

del Consell Cultural de les Valls d’Àneu 
14 (2016): 33–36. 
> http://www.aneu.cat/wp-content/
uploads/Nabius14-2016.pdf

Josep Puig, “Pseudònims usats per 
periodistes, escriptors i artistes ma-
taronins (segles XiX–XXi)”, 32 Sessió 
d’Estudis Mataronins (2016): 47–50. 

José Antonio Ranz i José Ramón 
López, “La toponimia de Guadalaja-
ra: estado de la cuestión”. Revista de 
Folklore 401 (2015): 4–16.
> http://www.funjdiaz.net/
folklore/07ficha.php?ID=4012

José Antonio Ranz i José Ramón 
López, “Topónimos de Villanueva 
de Alcorcón (Guadalajara) conteni-
dos en La calle Angosra de Maria Lui-
sa Martínez Martínez”. Revista de Fol-
klore 406 (2015): 39–54.
> http://www.funjdiaz.net/
folklore/07ficha.php?ID=4065

Carles Sancho, “La toponímia al 
Matarranya”. Temps de Franja 128 
(2016): 5. 
> https://issuu.com/temps_de_franja/
docs/tdf-130-web.

Leandre Santonja, “Mapa hidrolò-
gic i toponímic del Reg de Viverets i 
del Pou Clar (Ontinyent)”. Alba, revis-
ta d’estudis comarcals de la Vall d’Al-
baida 26 (2015): 36–49. 

Mario Sanz, “Hagiotoponimia so-
ria na. La impronta de lo sagrado en 
el paisaje”. Revista de Folklore 399 
(2015): 42–72. 
> http://www.funjdiaz.net/
folklore/07ficha.php?ID=3995

Albert Turull, “Les noves revistes 
de la Societat d’Onomàstica”. Nabius. 
Revista del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu 14 (2016): 52. 
> http://www.aneu.cat/wp-content/
uploads/Nabius14-2016.pdf

Pineda Vaquer, “Cartes onomàsti-
ques: la correspondència entre Artur 
Bladé i Ramon Amigó (1973–1981)”. 
Misceŀània del CERE (2016): 213–226. 

Dolors Vila, “La població d’Agulla-
na (1596–1704)”. Annals de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos 46 (2015): 
237–252. 
> http://www.raco.cat/index.
php/AnnalsEmpordanesos/article/
view/10.2436-20.8010.01.187/393801

Valeriano Yarza, “Notas sobre to-
ponimia de origen romano en Bizka-
ia”. Fontes Linguae Vasconum 120 
(2015): 345–384.

Luis María Zaldúa, “Sobre el ele-
mento indoeuropeo pre-latino en 
la toponimia de Vasconia: los nom-
bres de lugar terminados en -ama”. 
Fontes Linguae Vasconum 121 (2016): 
185–233.

Llibres

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
ha editat al llarg de l’any 2016 onze 
títols de la coŀec ció Toponímia dels 
pobles valencians:

• Dionís Seguí, Riba-roja de Túria.
• Jesús Bernat, Benafigo.
• Abel Soler, Rugat.
• José M. Segura, Miquel Vives i Vi-

cent Cabanes, Agres.

http://media.wix.com/ugd/e53cff_2e9d2cbc01254bca80200b2ea58d2c9d.pdf
http://media.wix.com/ugd/e53cff_2e9d2cbc01254bca80200b2ea58d2c9d.pdf
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=678
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=678
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=678
http://www.aneu.cat/wp-content/uploads/Nabius14-2016.pdf
http://www.aneu.cat/wp-content/uploads/Nabius14-2016.pdf
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=4012
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=4012
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=4065
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=4065
https://issuu.com/temps_de_franja/docs/tdf-130-web
https://issuu.com/temps_de_franja/docs/tdf-130-web
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=3995
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=3995
http://www.aneu.cat/wp-content/uploads/Nabius14-2016.pdf
http://www.aneu.cat/wp-content/uploads/Nabius14-2016.pdf
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/10.2436-20.8010.01.187/393801
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/10.2436-20.8010.01.187/393801
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/10.2436-20.8010.01.187/393801
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Novetats bibliogràfiques

• Rafael Sebastià, Vicent Cabanes i 
Josep L. Peiró, Muro d’Alcoi.

• Joan Coba, Vicente G. Sancho i 
Josep L. Peiró, Quart de Poblet.

• Josep Ignasi Pellín, Vicent Caba-
nes, Josep Pérez i Celeste Serra, 
Alcoleja.

• Francisco Marco, Rafal.
• Ferran Guardiola, Portell de Mo-

rella.
• Alfons Vila, Novetlè.
• Vicent Ripoll, Benilloba.

Aquestes edi cions són d’accés obert 
al web de l’AVL
> http://www.avl.gva.es/web/
publicacions

Actes de la IX Jornada d’Onomàstica. 
Mislata 2015. València: Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, 2016, 160 p. 
> http://www.avl.gva.es/
documents/31987/54305/Actes_18.pdf

Pascual Miguel Ballestín, La topo-
nimia no es un mamífero ciego que no 
tiene ninguna importancia. Saragos-
sa: Gara d’Edizions, 2016, 160 p. 

Juan Francisco Carricondo, Topo-
nimia de la provincia de Ciudad Real. 
Edició de l’autor, 2016, 339 p. 

José A. Correa, Toponimia antigua 
de Andalucía. Universidad de Sevilla, 
2016, 576 p. 

Ismael Pascual Chiva, Toponímia 
d’Artesa. Recull geogràfic i etimològic 
dels noms de lloc urbans i rurals arte-
sols, 2016, 165 p. 

Diversos autors, Noms de lloc i de 
persona de la Ribera d’Ebre i altres es-
tudis d’onomàstica. Flix: Centre d’Es-
tudis de la Ribera d’Ebre, 2016, 412 p. 

Sandra Flores, Toponimia de Serué 
(Alto Gállego, Huesca). Sabiñánigo: 
Comarca Alto Gállego, 2016, 95 p.

José Luis Fuentes i Ignacio Prieto, 
Toponimia de Sabugo. Villablino: Club 
Xeitu, 2016, 120 p. 

Josep Fusté, Noms de lloc, cognoms i 
renoms de Nulles. Ajuntament de Nu-
lles, 2016, 235 p. 

Aurelio García, Los condes de Yebes. 
De la familia genovesa Imbrea-Pallavi-
cini a la Figueroa-Tur de Montis. Torre-
lavega: Fanes 2016, 184 p. 

Alberto González, La toponimia 
de Bejes y Tresviso. Puertos de Brañas, 
Andra y Escarandi. Santander: Mon-
tañas de Papel, 2016, 184 p. 

José Antonio González, Sergio A. 
Oliva i Carmen Rosa Escobar, La fa-
milia Ara. La gestación de un apellido 

de origen canario. La Orotava: Le Ca-
narien Ediciones, 2015, 116 p. 

Antonio González i Carlos Mén-
dez, Toponimia da Bola. La Corunya: 
Toxosoutos, 2016, 287 p. 

Maria Aurina González i Jerónimo 
González, Conceyu de Piloña, parro-
quia de L’Arteosa. Oviedo: Academia 
de la Llingua Asturiana, 2016, 28 p. 

Gaspar Guardiola, Josep Oliveras  
i Manel Soler, Notes històriques 
dels masos i molins de la Vall de Bia-
nya. Sant Joan de les Fonts: Ajunta-
ment de la Vall de Bianya / Editorial 
Oliveras, 2016, 384 p.

Patrick Lavaud, Toponymie gascon-
ne du Sud Gironde. Ce que les noms de 
lieux veulent dire. Bordeus: Editions 
Confluences i Les Nuits Atypiques, 
2016, 288 p. 

Joaquim Mundet, Mont-roig i Mos-
queroles. Toponímia dels veïnats de 
Cassà de la Selva. Ajuntament de Cas-
sà de la Selva, 2016, 392 p. 

Ignasi M. Muntaner, El terme de Sit-
ges i la seva rodalia. Els seus noms de 
lloc. Sitges: Grup d’Estudis Sitgetans 
2016, 898 p. (2 volums). 

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

Si vols que es ressenyi el teu 
llibre l’has d’enviar a:
Societat d’Onomàstica 
Carrer del Carme, 47 
08001 Barcelona

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

Llibres per ressenyar

http://www.avl.gva.es/web/publicacions
http://www.avl.gva.es/web/publicacions
http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=2328328&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=ca
http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=2328328&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=ca
http://www.avl.gva.es/documents/31987/54305/Actes_18.pdf
http://www.avl.gva.es/documents/31987/54305/Actes_18.pdf
mailto:revista%40onomastica.com?subject=revista%20Noms
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Novetats bibliogràfiques

Jean-Claude Rivière, Microtopo-
nymie de la commune de Vebret (Can-
tal). París: L’Harmattan, 2015, 312 p. 

Ruy Ventura, A Vide e o seu Castelo. 
Notas sobre a toponímia, a História e 
a Heráldica de Castelo de Vide. Editora 
Lincorne i Grupo de Amigos de Cas-
telo de Vide, 2016, 104 p.
> http://noticiasdecastelodevide.
blogspot.com.es/2016/09/livro-vide-e-o-
seu-castelo-de-ruy_19.html

Jesús Zugazaga, La lengua vasca en 
la toponimia europea. Nombres de lu-
gar repartidos por toda Europa cobran 
vida a la luz de la lengua vasca. Edició 
de l’autor, 2016, 360 p. 

Recensions
Perfecte Costa i Miquel Saña, Els 
masos de Vallfogona de Ripollès. Edi-
ció dels autors, 2014, 303 p. 
Interessant llibre sobre diversos as-
pectes relacionats amb els aproxima-
dament 150 masos, actuals o pretè-
rits, del terme de Vallfogona de Ri-
pollès. Conté dades històriques i de-
mogràfiques dels masos, descriu els 
edificis, els situa en el mapa, inclou 
fotografies actuals i antigues de les 
cases i de la gent que hi va viure i re-
cull la toponímia del terme i dels ma-
sos. El resultat és fruit del treball de 
camp dels autors i de les fonts do-
cumentals consultades que es con-
serven a l’Arxiu Comarcal del Ripo-
llès, a l’Arxiu del bisbat de Vic i de do-
cuments particulars. 

Joan Ivars, Salvador Alemany i Jo-
sep San Ruperto, La carta de pobla-
ment de Parcent (1612). Ajuntament 
de Parcent, 2014, 
Edició a cura de Joan Ivars que ha fet 
les transcripcions dels textos de la 
Carta poblament de Parcent de l’any 

L’onomàstica en la literatura
Cos mortal

       Així com cell qui és jutjat a mort 
       AusIàs MArch

Trinquet dels Cavallers, la Nau, Bailén, Comèdies,
Barques, Trànsits, En Llop, Mar, Pasqual i Genís,
Sant Vicent, Quart de fora, Moro Zeit, el Mercat,
Mercé, Lope de Vega, Colom, Campanares,
Palau, Almirall, Xàtiva, Cabillers, Avellanes,
Pouet de Sant Vicent, Cavallers, Sant Miquel,
Roters, Sant Nicolau, Samaniego, Serrans,
Rellotge Vell, Sant Jaume, Juristes, Llibertat,
Soledat, Ballesters, Bonaire, Quart de dins,
Blanqueries, Llanterna, l’Albereda, Correus,
Nules, Monteolivet, Gil i Morte, Espartero,
Miracle, Cordellats, Misser Mascó, Minyana,
el Portal de Valldigna, Porxets, Soguers, Navellos,
Querol, Reina Cristina, Mayans i Ciscar, Temple,
Ponts de la Trinitat, del Real, de la Mar,
d’Aragó, dels Serrans, de Sant Josep, de l’Àngel.
I l’Avenida del Doncel Luis Felipe Garcia Sanchiz.

Vicent Andrés Estellés 
(Burjassot, 1924 – València, 1993)
Llibre de meravelles (1971)

Pots contribuir en aquesta secció literària enviant els textos que més 
t’agradin on es parli d’onomàstica a revista@onomastica.com fent 
constar l’autor, el títol i la referència bibliogràfica.

1612, després de l’expulsió dels mo-
riscos, i dels Establiments repobladors 
de cases i terres del lloc de Parcent. 
En aquests dos documents es tro-
ben els cognoms i la toponímia que 
encara és present entre els veïns del 
poble. De Joan Ivars és l’estudi amb 

contingut onomàstic “Els veïns i els 
llocs de Parcent entre els segles XVI 
i XVII” (p. 95–111). Salvador Alemany 
escriu sobre la baronia de Parcent de 
1528 a 1636 i Josep San Ruperto ho 
fa sobre la família Cernesio, senyors 
de Parcent a partir del segle XVII. 

http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com.es/2016/09/livro-vide-e-o-seu-castelo-de-ruy_19.html
http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com.es/2016/09/livro-vide-e-o-seu-castelo-de-ruy_19.html
http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com.es/2016/09/livro-vide-e-o-seu-castelo-de-ruy_19.html
mailto:revista%40onomastica.com?subject=
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Univers Manent
Eugeni Perea Simón
Tarragona, Palau de la Diputació, 18 de novembre de 2016.

una misceŀània, atès que ja se n’hi 
havien dedicat tres: la promoguda 
des de l’Abadia de Montserrat, l’any 
2001; la de l’Aleixar, de l’any 2005 i la 
preparada per la Societat d’Onomàs-
tica, l’any 2011.

Allò que nosaltres crèiem que era 
necessari fer, perquè ens mancava, 
era un estudi sobre la vida, el treball 
i les influències de Manent, tot vist 
i analitzat des de la perspectiva i la 
realitat de les nostres comarques, i 
a partir del nucli radiador que va ser 
el Mas de Segimon, a l’Aleixar, des 
d’on es van gestar, promoure, acti-
var i animar tants i tants projectes 
culturals. El Mas de Segimon ha es-
tat semblant a un lloc de pelegrinat-
ge laic per a molta gent, gent de to-
ta condició i gènere durant la resis-
tència al franquisme, la transició po-
lítica de la dictadura a la democràcia 
i, finalment, en la recuperació de les 
institucions pròpies del país, i la seva 
gestió i funcionament. Per això, jus-
tament per tot això i per la implica-
ció de Manent en aquest teixit, hem 
titulat el llibre que avui presentem 
Univers Manent.

Però amb la idea de reconeixement 
i homenatge al treball de la persona 
no n’hi havia prou, sinó que es neces-
sitava un promotor, algú que el fes 
seu i el convertís en realitat. La Fina 
Anglès i jo mateix només som coordi-
nadors, els qui hem tingut cura d’es-
tructurar l’obra i cercar els coŀabo-
radors. Abans de citar aquests col-

aboradors i d’explicar les distintes 
parts de l’obra, cal esmentar, agrair i 
reconèixer a la Diputació de Tarrago-
na el seu patronatge i paper editori-
al. Quan la Fina Anglès i jo vam pro-
posar el projecte a la casa, des de la 
presidència se’ns va donar tot el su-
port i mitjans per fer-ho. Un suport, 
val a dir, no purament formal, sinó 
amb implicació personal del mateix 
president, Josep Poblet, a qui volem 
agrair molt especialment el seu ajut 
i confiança. Just és també de reco-
nèixer i d’agrair igualment el treball 
tècnic i professional dels serveis de 
Cultura d’aquesta administració, la 
cap dels quals vull esmentar: la Pi-
lar Casas. I, finalment, s’han de posar 
en relleu les imatges del llibre, mol-
tes de les quals han estat fetes ex-
pressament per aquesta edició, sig-
nades per Ramon Cornadó, un fotò-
graf que sap captar les pulsacions de 
vida del paisatge i de les persones. I, 
naturalment, agrair Carme López la 
revisió lingüística dels textos; a Va-
lèria, el disseny de l’obra, i l’empresa 
Pier Comunica de Tarragona l’execu-
ció editorial. 

Dit això, entrarem de ple en el con-
tingut del llibre explicant de mane-
ra succinta els capítols que el com-
ponen.

El cos del llibre s’enceta amb un 
text introductori de Fina Anglès so-
bre la mirada, la doble mirada de Ma-
nent: per una banda, la que furga en 
el món físic per tal de distingir i co-

Fina Anglès i Eugeni Perea, eds. Uni-
vers Manent. Homenatge a la figura i 
obra d’Albert Manent i Segimon. Tarra-
gona: Diputació de Tarragona, 2016, 
262 p. + iŀustracions.

Vostès m’entendran de seguida si els 
dic que aquest no és el llibre que ens 
haguera agradat escriure o coordinar, 
a la Fina Anglès i a mi, sobretot per-
què ens obliga a parlar en pretèrit. 
No és el llibre que ens haguera agra-
dat escriure o coordinar, però tam-
bé m’entendran de seguida si els dic 
que malgrat això, aquest és el llibre 
que calia escriure i publicar, com a 
testimoniatge de la vida d’una per-
sona singular —Albert Manent i Se-
gimon—, però també com a reflex 
de la història d’una època, la prime-
ra meitat del segle XX, en un territo-
ri precís, les comarques de Tarragona. 
Aquest és un període històric en què 
tot el millor i pitjor de l’home aflora 
i es fa present en la societat —repú-
blica, dictadura, transició, democrà-
cia— fins a condicionar els compor-
taments personals i coŀectius de di-
verses generacions.

Manent va traspassar el 14 d’abril 
de l’any 2014, aviat farà tres anys. Al 
cap d’unes poques setmanes del de-
cés, ens vam trobar la Fina Anglès 
i jo, i en parlar del mestre tots dos 
vam coincidir en la necessitat de re-
collir la seva vida i obra en un treball 
d’homenatge fet per gent del terri-
tori i des del territori. No podia ser 
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nèixer coses, paisatges i gent. I, per 
una altra banda, la mirada que es 
converteix en l’escàner de l’invisible. 
Veure-hi o no, en la doble dimensió, 
aquesta és la qüestió. Fina Anglès 
se serveix de la mirada per escrutar 
aquesta capacitat d’anàlisi humana, 
que és el que va permetre a Manent 
treballar, conèixer i planificar. Però 
en aquest camp no vull allargar-m’hi 
perquè, un cop jo acabi, ella mateixa 
us en parlarà. 

Feta aquesta introducció, entre el 
realisme i la poètica, el llibre inclou 
un text cabdal per situar-nos i enten-
dre l’època de Manent, el període que 
va de 1930 a 2014, el seu temps vital. 
En aquests més de vuitanta anys Ca-
talunya en general i casa nostra en 
particular experimenta canvis i evo-
lucions polítiques, socials, culturals i 
tecnològiques d’un calat extraordina-
ri. Passem d’una república i d’una es-
perança a la dictadura, i a la tragèdia 
personal i coŀectiva. Aquest capítol 
el signa Carles Martí, escriptor i soci-
òleg que sap prendre el pols a l’època 
i oferir-nos una síntesi de la realitat 
històrica, de manera clara i pedagò-
gica. De fet, el gran encert de Carles 
Martí, al meu entendre, és haver des-
triat els diversos elements de l’èpo-
ca i sabut fondre’ls en un únic dibuix, 
de manera que a través del relat en-
tenem la relació dels fets, el perquè i 
les conseqüències de manera didàc-
tica, clara i global.

Fet el marc històric, calia que al-
gú també tracés el retrat personal 
de Manent; aquesta tasca ha estat 
encomanada i feta per Xavier Garcia. 
Un retrat no pas físic, solament, sinó 
que seguint en la línia de la doble mi-
rada esmentada, sapiguem com era 
Manent, què feia i per què ho feia i 
quina finalitat tenia tot plegat. Xa-
vier Garcia és Premi Nacional de Pe-
riodisme i sap captar l’ànima del per-
sonatge entrevistat. No és en va que 

ha escrit i publicat tres volums sobre 
“homenots del sud”. Manent era un 
d’aquests homenots. Sense aquests 
retrats perdríem informació fona-
mental, i la història peces impres-
cindibles per al coneixement global. 

Vist el marc històric de l’època i fet 
el retrat personal d’Albert Manent, el 
llibre avança amb un treball que ens 
parla sobre l’obra de Manent i la se-
va relació amb Ramon Amigó, i com 
ambdós investigadors acaben creant 
l’escola d’onomasiòlegs del Camp de 
Tarragona, grup d’investigadors que 
ha estudiat, de manera sistemàtica, 
tota la regió, pam a pam. Crear escola 

és el més alt valor al qual pot aspirar 
una persona, perquè això vol dir que 
el treball personal té continuïtat i in-
terès, i transcendeix. En aquest sen-
tit, tant Manent com Amigó, en co-
incidència, són els mestres que han 
permès aquesta realitat. 

La bibliografia de Manent sobre 
les nostres contrades, recollida per 
Fina Anglès, Jordi Manent i jo mateix, 
era un altre dels capítols imprescin-
dibles d’incloure en aquest llibre. Ha 
estat una feina difícil, dura i de pa-
ciència benedictina —o maledicti-
na, com el mateix Manent solia dir— 
perquè Manent tant podia publicar 

Foto: El Temps
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coses d’aquí a l’ABC de Madrid com 
en un programa de festa major de la 
Morera de Montsant, posem per cas. 
Hem recollit 276 registres bibliogrà-
fics (40 llibres i 236 articles). Per això 
hem hagut de consultar i buidar to-
tes les publicacions, una tasca que 
no haguérem pogut assolir sense la 
coŀaboració d’aquests mitjans i de 
molta altra gent de centres d’estu-
dis o biblioteques que ens han aju-
dat a fer, d’aquest treball, un corpus 
gairebé definitiu.

A partir de la relació bibliogràfica fi-
xada —el següent capítol del llibre— 
podem conèixer les fonts d’alimen-
tació de Manent, la pedrera histori-
ogràfica d’on extreia els materials i 
construïa. En síntesi, podem dir que 
tots els seus treballs s’encaixen en 
cinc grans blocs temàtics: 1) Histò-
ria; 2) Dietaris i memòries; 3) Ono-
màstica i dialectologia; 4) Literatu-
ra i pensament, i 5) Divulgació i co-
neixement. Vull subratllar que en al-
guns dels temes tractats, com és en 
el cas de l’estudi de les ordinacions 
municipals, Manent no solament va 
ser pioner, sinó que a partir dels seus 
treballs es va despertar un veritable 
interès per aquest tema a la nostra 
regió. Com a prova, em remeto a la 
bibliografia. 

Els capítols següents que troba-
ran en aquest llibre són els referits 
a onomàstica i dialectologia, signats 
per Jordi Ginebra i Pere Navarro, pro-
fessors de filologia a la Universitat 
Rovira i Virgili. Jordi Ginebra analit-
za els treballs de toponímia i ono-
màstica elaborats per Manent per 
tal de veure i situar la seva aporta-
ció al món de la ciència. En aquest 
sentit, com el mateix autor de l’arti-
cle subratlla, cal tenir en compte dos 
vessants en l’obra manentiana: les to-
ponímies que ell fa i les que anima 
o impulsa a fer, en l’afany d’aplegar 
tota la toponímia del territori que 

s’estén de mar fins a muntanya, és 
a dir, de Vila-seca a Prades. Per la se-
va banda, Pere Navarro pren aquests 
mateixos materials i n’estudia l’ús de 
la fonètica i l’aportació de Manent a 
la dialectologia. En Manent, i això és 
una cosa que ens ajuda a fer veure 
Pere Navarro, és important la tasca 
de síntesi i interpretació que fa dels 
topònims trobats, des de les cone-
gudes “ràpites” fins a la comprensió 
del nom del “Coll de la batalla”, pas-
sant per les “ranes” o les “gotxes” i 
els centenars de noms de núvols i 
vents que recull o fa recollir en un 
catàleg que avui s’estén per tot Ca-
talunya. Tant el treball de Ginebra 
com el de Navarro contribueixen a 
entendre i valorar els noms. No puc 
estar-me de recordar allò que deia Vi-
gotski: una paraula és un microcos-
mos d’humanitat. 

Vostès ja saben que Manent va te-
nir una predilecció per la memòria 
oral, per la confecció dels dietaris. Li 
venia de família i alhora d’una certa 
tradició catalana que s’entronca amb 
el món anglosaxó. Francesc Roig, es-
criptor i poeta, agent cultural i so-
cial, s’enfronta a l’obra dietarista de 
Manent i n’extreu les principals claus 
d’interpretació. Per aquí passen per-
sonatges d’aquestes terres com Jo-
an Martí Alanis, copríncep d’Andorra, 
fill del Milà; el canonge Joan Baptista 
Manyà, de Gandesa; l’abat Aureli M. 
Escarré, de l’Arboç; Ramon Munta-
nyola, de l’Espluga de Francolí; Anto-
ni Rovira i Virgili, de Tarragona; el bi-
bliòfil Josep Porter Rovira, de Mont-
blanc, i tanta altra gent significativa 
de Falset, Tortosa, Valls… Centenars 
de biografies va fer Manent, moltes 
d’elles purs retrats impressionistes. 

El següent treball d’interès d’aquest 
llibre és el que ens proporciona mos-
sèn Josep Raventós Giralt en parlar 
sobre l’Església de l’època. Dubto que 
cap altre contemporani hagi tingut 

tanta relació i coneixement del món 
eclesiàstic com Manent. No se li es-
capaven ni parròquies ni bisbats, i el 
seu coneixement implicava tant el 
passat com el present. Encara recor-
do com instava l’arquebisbe de Tarra-
gona a exercir de metropolità!, i com 
venerava la figura del cardenal Vidal i 
Barraquer per la seva pastoral i fide-
litat a la terra. Mossèn Raventós ens 
fa propera la història diocesana de 
l’església preconciliar i la que sorgi-
rà del Vaticà II. És un capítol especi-
alment interessant, el de mossèn Ra-
ventós, perquè disposem de poques 
imatges de l’època preses des de dins 
mateix de l’església, sobretot realit-
zades amb la precisió i objectivitat 
amb què ell ho fa. 

El darrer capítol del llibre tracta el 
gènere epistolar, gènere que Manent 
tant va practicar. Es deuen comptar 
per centenars les cartes que va es-
criure a tot tipus de persones. I quan 
dic cartes em refereixo als fulls que 
s’escriuen a mà, es posen dins d’un 
sobre, es tiren a la bústia de correus i 
s’espera dies o potser setmanes a re-
bre resposta, no les confonguem pas 
amb el correu electrònic. Jaume Mas-
só utilitza la correspondència man-
tinguda entre Manent i Salvador Vi-
laseca per fer-nos veure la diversitat 
d’interessos que Manent tenia i com 
s’establien les relacions i les compli-
citats culturals a l’època. 

Aquest és l’Univers Manent que ens 
dibuixen els autors del llibre i que ara 
espera la seva mirada i atenta lectura. 

No és amb ànim provocador, però 
si vostès volen sentir el vertigen de 
l’univers que amb aquest llibre se’ls 
obre al davant, comencin a llegir-lo a 
partir de les darreres tretze pàgines, 
comencin per l’índex. Hi trobaran 
més de mil set-cents noms de per-
sona i de lloc, referències totes elles 
que formen la consteŀació del món 
Manent a les nostres comarques.
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Albert Massegur, Onomàstica de Pa-
llejà. Noms de lloc, de persona, de fa-
mília i renoms. Ajuntament de Palle-
jà, 2014, 114 p.

La comarca del Baix Llobregat dis-
posa de poques monografies d’ono-
màstica. Aquesta d’Albert Massegur, 
prologada per Josep Moran, n’és una. 
L’expansió industrial i urbanística, la 
proliferació de vies de comunicació, 
la minva de la tradicional activitat 
agrària i l’arribada de nous veïns vin-
guts d’arreu ha provocat la pèrdua de 
nombrosos topònims i antropònims 
tradicionals i posen en perill molts 
dels que encara resten vius. Per això 
és urgent la recollida i divulgació dels 
noms de lloc i de persona abans que 
ens deixin els coneixedors de la rique-
sa onomàstica que durant generaci-
ons ha definit i singularitzat els dife-
rents indrets de la comarca. 

Albert Massegur és un bon conei-
xedor i divulgador de la història i 
l’onomàstica del seu poble. Ha es-
crit Pallejà, apunts històrics (1985), 
200 anys de la ‘concòrdia’ de Santa Eu-
làlia de Palleja: 1801–2001 (2003), El 
castell de Pallejà i altres masies del ter-
me (2003), història del castell i de 
setze masies amb aportació d’ono-
màstica pretèrita, i Pallejà (2007), re-
cull d’història i d’aspectes socials i 
urbanístics. Sobre onomàstica és au-

tor de Pallejà: toponímia i quelcom més 
(1991), un primer recull de noms del 
terme municipal. 

El llibre presenta l’onomàstica, ac-
tual i pretèrita, en dos blocs, la topo-
nímia i l’antroponímia, acompanyat 
d’una seixantena de fotografies, la 
majoria en color, un mapa del terme 
amb la situació dels topònims i un al-
tre del nucli urbà. Els noms van or-
denats alfabèticament, a excepció de 
Pallejà, nom del poble i del municipi, 
que obre el llistat toponímic. L’origen 
del nom és l’antropònim PAllAdIus 
que, com en el cas de dos municipis 
veïns, Cornellà, de cornelIus, i Ga-
và, probablement de GAVIus, prove-
nen del nom d’un propietari de ter-
res de l’època romana. En el cas dels 
topònims l’autor descriu el lloc, in-
dica la seva situació, l’origen, les for-
mes antigues citant fonts arxivísti-
ques, notícies històriques i, en algu-
na ocasió, la seva pronunciació. Si és 
un torrent, riera o camí descriu per 
on passa, o passava si ha desapare-
gut, i també si els antics camins co-
incideixen amb alguna via de comu-
nicació actual. Dels pretèrits aporta 
la informació que li facilita la docu-
mentació consultada (peça de terra, 
torrent, camp, era…), tipus de cultiu 
(sembradura, vinya, ametllers…), si-
tua els límits aproximats i dóna els 
diferents noms que el lloc ha tingut 
en el transcurs dels segles. 

 La informació que aporta l’autor 
és molt àmplia. Diu si el nom pro-
pi d’algun indret va lligat a lèxic pre-
tèrit, com el torrent Pregon, per pro-
fund, el Solonar, per eixida, el Camp 
dels Roure i les Rovires, noms lligats 
a la presència de roures, o antics ge-
nèrics esdevinguts topònims (l’Areny 
o l’Arenet del Senyor Marquès, del se-
gle XVIII). Altres defineixen els llocs 

on hi ha o hi havia una activitat agrí-
cola, com horts (l’Hortet, les Hortes, 
els Horts de Baix), eres (l’Era, l’Era Ve-
lla, camp de l’Era), pallisses (la Pa-
llissa), un arbre destacat (camp de 
l’Ametller, camp de la Noguera) o un 
conjunt d’arbres (peça dels Abrets, 
bosc de l’Albereda, peça dels Cirerers, 
camp de les Parres, camp dels Pres-
seguers Vells, la Verneda) i altres es-
pècies botàniques (Ginestar, torrent 
Joncar, turó Roldonar, camí de Violes 
o font del Vímet). La presència de pe-
tites clapes de pedra o de rocam im-
pedia créixer la vegetació a els Ermo-
tets i a les Garrotxes o quan el nom 
ens diu que no es podia confiar en la 
collita a la feixa Enganyadora. La do-
cumentació recorda l’antiga transhu-
mància a la Carrerada del Bestiar o la 
Carrerada d’en Teixidor, si calia aixo-
pluc pel bestiar al Corral Nou, quan es 
criaven coloms a les cases del Colo-
mar i la funció industrial del Molí i la 
Teuleria. Alguns topònims expliquen 
el procés d’expansió del poble amb 
el naixement i bateig de noves vies 
urbanes (Carrer Nou) i el canvi d’al-
guns genèrics, com quan el Camí Ral 
va passar a Carretera Nova. També el 
progrés ha fet desaparèixer torrents, 
com el de Fontcoberta, que havia re-
but diversos noms.

Són destacats els topònims Roca 
d’Adroc o Roca de Droc, que marca el 
límit amb el terme de Corbera de 
Llobregat, la Palagardana, antic to-
pònim que encara recorden els més 
vells i que segons J. Moran és d’ori-
gen germànic, noms curiosos com 
els pretèrits mas Cododena, el lloc 
de les Letgetes o el torrent Xenclens, 
documentats en els segles XVII i XVIII. 
Són topònims descriptius can Mont-
many de Sobre-roca o la Font d’Hivern 
situada al solell, històrics com Puig 
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de les Forques, Fossar, Guixar del Se-
nyor, és reducció d’un cognom com-
post Cal Puig per Puigventós, hi ha 
una feminització de Magí a la font 
de la Magina i una sufixació a l’Ar-
tigassa. També tenen interès les va-
riants gràfiques d’un mateix noms: 
Alomar i Olomar, torrent dels Ases i 
torrent dels Àsens, Eixida i Hixida, la 
Falluia, la Fallulla, la Falulla o plura-
litzat les Farulles, i el torrent de San-
ta Eulàlia o torrent de Santa Eulària, 
forma més propera a la pronuncia-
ció tradicional. 

Són habituals els canvis de nom 
d’un lloc segons l’època: Mas Alegre i 
Corral Nou; Mas Crespí i Can Salabert; 
Bolet i turó Roig; barri de la Magina i 
Colònia Vives; riera de la Creueta, de la 
Creu o de la Torroja; la Vinya antiga-
ment lo Solonar. Els cursos fluvials 
poden tenir noms diferents segons 
el sector (torrent del Fabricant i rie-
ra del Manyà). Igualment hi ha cases 
que han tingut més d’un nom: Ca la 
Lliberata o Cal Pagès, Ca la Madrona 
o Cal Segretari, Cal Puceta o Cal Caga-
llànties, Cal Parenostre o Ca l’Advocat 
dels Pobres. 

Destaca la varietat de malnoms i 
noms de casa. N’hi ha de compostos 
com Cap-de-gat, Mataporcs, Ca l’Espia-
pobres, Cal Fart-de-cansalada, Cal Ma-
tabous; compostos a partir de noi són 
Cal Noi Maco, Cal Noi Gran, Cal Noi Xic, 
Cal Noi de la Mare; de catalanitzats a 
partir el castellà trobem Cal Senyor 
Isidru, Ca l’Havaneru, Cal Pericu, Cal Tu-
reru, Cal Màliu —reducció de la mas-
culinització d’Amàlia—; hi ha femi-
nitzacions a la Ferra, dona de Cal Fer-
ro, Ca la Nassa, de Cal Nas; masculi-
nitzacions com Cal Nataló, de Natàlia 
o d’un hipotètic Natalió; referits a ac-
tivitats professionals són Ca la Penti-
nadora, Cal Quincallaire, Cal Matalota, 
femení de matalot, mosso d’hostal; 
indica el lloc d’origen Cal Masquefí; 
són reduccions per afèresi Cal Brera 

o Breda, d’Albareda, Cal Met, de Qui-
met, Ca la Tana, de Gaietana, Ca la Tu-
ies, de Gertrudis o Cal Badeu, que se-
gons l’autor podria venir de Vadó, pe-
rò també ho podria ser d’Amadeu > 
Madeu > Badeu; són diminutius Cal 
Ribetes, de Ribes; pluralitzacions Ca 
les Vendrelles; aglutinacions Can Po-
coll, de Josepó Coll, cal Parrosés, de 
Josepó Rosés, cal Bartomané —hau-
ria de ser Bartomaner— o la Barto-
manera, de Bartomeu Monner, nom 
explicat a l’entrada de Cal Tendre; 
variants formals com Salabert, Sala-
vert o Celavert, Ca la Tàrsila o Tèrsila, 

—prenom femení—, Cal Samaire per 
Salmaire, perquè cantava salms al fi-
nal de la missa, Cal Obianc per Aubi-
anch, cognom del s. XVIII, o noms cu-
riosos com Cal Cagoli, Cal Pitxirili, Cal 
Trincanta, Ca la Tia Maliquina o Tia Me-
litina i altres. 

L’autor no sempre ha seguit un ma-
teix criteri a l’hora de triar la forma 
que encapçala les entrades. N’hi ha 
que no segueixen la normativa mo-
derna i apareixen amb la grafia dels 
documents consultats com Abrets, 
Mayol del Capellà o Rech Molnar. En 
altres no sempre tria la mateixa for-
ma: Barnich entre els topònims i Ber-
nic entre els antropònims. Escriu la 
Fuguera i no la Foguera —forma tam-
bé documentada — lloc on diu que 
predomina la “pedra fogarenca”. Crea 
dos entrades diferents per al mateix 
lloc, Garalda i Geralda (també hi ha 
recollida la variant Gueralda). Entre 
els noms de casa cal Bernat te l’en-
trada per cal Barnat; Bordoy o Bordoi 
la té per Bordoy; matoner ‘venedor 
de matons’ apareix en dues entrades 
amb dues grafies, Cal Matoné i Cal Xic 
del Matoner.

La relació nominal podria haver es-
tat més completa perquè no tenen 
entrada pròpia noms que surten en 
anterior llibres del mateix autor com 
Cal Puça, Cal Xamós, Cal Goitateulades, 

Ca la Filoja, Cal Goima, Cal Parenostres 
o Cal Tresinu. Igualment passa amb 
alguns àlies Joan Canals àlies Bonica, 
Jaume Armengol àlies Carmu, Pere Pa-
llàs àlies Maca o Salvador Vinyals àli-
es Ximbau. 
jaume nabona

Josep Miquel Ribés i Magí Espinach, 
Llibre de passos de Vilanova d’Alcolea 
(1846–1907). Ajuntament de Vilano-
va d’Alcolea, 2014, 166 p.

Vilanova d’Alcolea, poble de la comar-
ca de la Plana Alta, quan la plana ja 
no és massa plana, està envoltat pels 
termes de les Coves, la Serra, Benlloc, 
Alcalà i la Torre. Terme que al llarg de 
la història ha estat testimoni de la 
presència continuada d’unes raberes 
que han mantingut la vida de molts 
vilanovencs. Ramat i conreu del camp 
han mantingut tradicionalment rela-
cions problemàtiques i això va condu-
ir a la redacció d’establiments i tam-
bé a la construcció de passos (assa-
gadors, lligallos, camins de bestiar…), 
als quals els calia una descripció mil-
imètrica i revisió continuada. El Llibre 
dels passos de Vilanova és una mos-
tra descriptiva de tots els assagadors 
que creuen el seu terme municipal. 

Els autors van arribar al coneixe-
ment de l’existència del document 
d’una manera anecdòtica i davant 
dels fulls del text ja van copsar la im-
portància de la informació que con-
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tenia, tant en quantitat com en qua-
litat. I cal assenyalar el fet, si sabem 

“l’ingent volum de documentació arxi-
vística desapareguda durant la guer-
ra de 1936”, en paraules dels autors, 
reconeguts escorcolladors d’arxius. 

I què conté el Libro de pasos del tér-
mino? Òbviament la primera i més 
clara informació que aporta és so-
bre la ramaderia i les vies pecuàries 
i a més, volíem caldo i en traem dos 
tasses, una quantitat molt conside-
rable de material toponímic i antro-
ponímic (lligat sempre a tant de pa-
per de visures i vedallers) i que pot ser 
lleute de venidors treballs sobre Vila-
nova primerament i també per a en-
fortir el coneixement de la històrica 
ramaderia comarcal.

Un dels principals objectius de l’edi-
ció és posar a disposició de la gent un 
text fins ara desconegut i, a més, fer-
ho de tal manera que siga entenedor 
per a qualsevol i estalviar l’engarro-
fament d’unes fulles de lectura poc 
agradosa. Per a aconseguir-ho han 
buscat, en un primer moment, de po-
sar el llibre en el seu context tot expli-
cant, de manera general, la ramade-
ria històrica a la comarca dels Ports i 
a les terres de Maestrat de Montesa, 
tot començant a l’Edat Mitjana, quan 
els passos, camins de bestiar o assa-
gadors apareixen a les terres valen-
cianes definitivament. La contextu-
alització històrica arriba fins el segle 
XIX quan la ramaderia inicia la seua 
decadència i el seu retrocés davant 
l’agricultura.

Per a que el contingut agrade més 
als vilanovencs cal recordar el pas-
sat de l’activitat ramadera al terme, 
que en té, i molta. Es repassa un gra-
pat de textos, començant al segle XIII,  
en els quals les referències al poble 
són continuades: la carta de població, 
l’establiment del bovalar i la devesa, 
l’amollonament del bovalar, l’expropi-
ació de terres, els ramats al segle XVI, 

els propietaris, la redonda, la dula, les 
raberes del XVII, els masos…

Finalment l’estudi se centra en el 
text del Libro de pasos del término 
(transcripció manuscrita de l’origi-
nal de 1846) del qual se’n fa un re-
pàs complert. D’antuvi situa el text 
en el contínuum que a les comarques 
castellonenques tenen els llibres de 
visures i després de fer-nos sabedors 
de la data de redacció, l’autor del text 
i la manera en la qual ha arribat fins 
avui, comença una descripció del lli-
bre i l’estructura del text (la forma 
de dietari que empren els llibres de 
visures). 

Un apartat que ens interessa espe-
cialment és aquell que tracta de la 
llengua del text (castellà) el qual, vo-
lent o sense voler, manifesta l’origen 
catalanoparlant de l’autor i del trans-
criptor així com el dels membres de 
la comissió de passos. I això es veu 
en l’estol de catalanismes que apa-
reixen en apeŀatius i genèrics diver-
sos: alvench, clapissa, collet, foya/foye-
ta, frechinal, llastra, lloma, llometó/llo-
metonet, pas, prat, suerte (sort), tosal/
tosalet… I també en el nom de la di-
versitat de plantes del terme: alfals, 
carrasca, carrasquisos, garroferal, gar-
roferet bort, malea/malesa, malla, ma-
tapoll, matisa, olivera, ullastre… Curi-
ós, si més no, és l’ús de l’adjectivació 
quan es desconeix el corresponent en 
castellà: (roca) roblida, (roca) saldo-
nenca, (roca) tapasenca, (caseta) de-
solada… I morfològicament és admi-
rable el nombrós ús del diminutiu, 
sobretot en les formes valencianes: 
bancalet, fondet, llometa, malladeta, 
serradeta, tancadet, tosalet… i arri-
ba fins el doble diminutiu, llometonet.

Un altre aspecte lingüístic fa refe-
rència a l’onomàstica. Pel que fa a la 
toponímia, el text és descrit per Ri-
bés i Espinach “com si d’una enques-
ta toponímica realitzada a mitjan del 
segle XIX”. Hi ha un corpus toponímic 

indexat al llibre amb 270 topònims. I 
quan a l’antroponímia s’hi recullen un 
total de 422 noms de propietaris, ma-
joritàriament de Vilanova. Apareixen 
també 28 malnoms “la pràctica tota-
litat dels quals encara vius”.

L’estudi del llibre continua tocant 
altres aspectes com els membres de 
la comissió de passos, variants que 
hi va haver, els seus treballs acurats, 
precisos i plens de coneixement. El 
calendari detallat de les faenes i 
dels passos reconeguts, les mesures 
(pam, pas, vara) i els tipus de passos, 
on conclouen els autors que “les de-
nominacions no tenien relació amb 
l’amplària” i “l’única distinció pel que 
fa a la importància i a l’amplada la dó-
na l’adjectiu reial”. 

Continua un annex amb quinze do-
cuments del segle XVII, tots ells pro-
tocols del notari Joan de Ostal i tots 
relacionats amb l’activitat ramadera 
de Vilanova. Després de la bibliogra-
fia, que cal i toca, apareix la trans-
cripció del text del Libro de pasos del 
término adobat amb fotografies que 
mostren la realitat actual d’alguns 
dels llocs que apareixen a la descrip-
ció. El text després d’un estudi intro-
ductori tan treballat perd la monoto-
nia consubstancial i guanya en ganes 
de llegir-lo, ja siga per aquells llocs i 
camins vilanovencs que es descobrei-
xen, ja siga per un llenguatge precís 
que amaga la llengua màtria del re-
dactor. 

Finalment un desig dels autors que 
hauríem de fer general: “Potser paga-
ra la pena, a partir de la recuperació 
i publicació de llibres de passos com 
aquest, iniciar també la recuperació 
dels nostres camins ramaders i de les 
denominacions tradicionals, com a 
elements patrimonials de primer or-
dre. No faríem cap altra cosa que re-
cuperar una part ben important dels 
nostre patrimoni”.
ferran guardiola
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David Paloma, Personatges conver-
tits en paraules. Barcelona: Barcano-
va, 2015, 320 p.

Personatges convertits en paraules, 
de David Paloma és el primer llibre 
en català que estudia els epònims, 
és a dir, els noms propis convertits 
en noms comuns. Són paraules que 
formen part de la parla habitual, que 
primer identificaven un personatge 
i ara formen part del lèxic general. 
Al seu darrere s’amaguen prenoms, 
cognoms, malnoms o derivats dels 
noms de personatges reals que for-
men part de la història. El nom que 
més identificava aquesta persona o 
allò destacat que va fer va crear un 
nou terme per a un nou concepte. El 
resultat és un nom que en ocasions 
té un origen transparent per la simili-
tud amb el seu primitiu i per l’ús que 
se n’ha fet (calvinista, dantesc, kafkià, 
satànic, carlí, platònic, xarlotada). En 
altres ocasions l’epònim que es crea 
pot ser desconegut perquè es desco-
neix el lligam que hi ha entre l’antro-
pònim i el fet que va fer famós qui 
el portava (guillotina, leotards, linxar, 
rímel). Aquest llibre ens dóna notí-
cia d’uns i altres, dels transparents 
i dels opacs.

L’autor relaciona alfabèticament 
160 epònims, alguns poc o gens co-
neguts, i explica què hi ha al darrere 
d’aquest lèxic d’arrels antroponími-
ques que sovint ignorem. Dedica a ca-
da epònim, segons el cas, una, dues o 

tres pàgines. Estructura les entrades 
en tres apartats. La primera està de-
dicada al protagonista, amb informa-
ció destacada sobre la vida i l’obra de 
qui va generar l’epònim, sovint sense 
que en fos conscient. La segona so-
bre la paraula, on s’expliquen aspec-
tes filològics i la seva història (la for-
ma original de l’antropònim, la forma 
catalana normativa o el nou signifi-
cat). La tercera sobre dades d’interès, 
anècdotes, curiositats, documentació 
sobre la paraula i el protagonista i la 
difusió que ha tingut la paraula nova.

Entre els exemples que divulga Da-
vid Paloma la majoria són internacio-
nals i per tant usuals en moltes llen-
gües (acadèmia, adonis). També n’hi 
ha d’origen espanyol (donjoan, quixot, 
sanfermines) i catalans (luŀisme, mi-
quelet) i alguns que tenen poc ús (ze-
pelí). Abunden els d’origen mitològic 
(apoŀo, afrodisíac, cereal, eòlic, morfi-
na, tità, volcà); literari (arlequí, casa-
nova, celestina, lolita, rebeca, el derivat 
pantagruèlic) o guinyol, nom del perso-
natge de titelles conegut per Guignol.

Hi ha productes coneguts amb el 
cognom del seu creador. Marcel Bich 
va crear el bolígraf bic; un personatge 
anglès, de cognom Boycott, va pro-
tagonitzar el primer boicot conegut 
de la història; el francès Louis Bécha-
meil va ser el divulgador de la salsa 
beixamel; Louis Braille, va inventar el 
sistema braille de lectura i escriptura 
per a cecs; de Vitorio Carpaccio surt 
el nom carpaccio, plat fred de peix o 
carn; Rudolf Diesel, enginyer alemany 
va ser l’inventor del motor dièsel; el 
nom jacuzzi té el seu origen en l’ita-
lià Càndido Jacuzzi; el nom dels popu-
lars leotardos es va estendre perquè 
Jules Léotard, acròbata de circ, ves-
tia cenyit amb mitges gruixudes; el 
pastís sacher és una creació del pas-
tisser vienès Franz Sacher. Un cas a 
part són les formes llatines Cartesius 
i Luŀius dels cognoms dels escriptors 

René Descartes i Ramon Llull. D’elles 
surten cartesià i luŀisme.

Altres epònims van néixer a partir 
d’un derivat del cognom d’un perso-
natge que estava directament relaci-
onat amb el producte creat o amb el 
concepte difós. Daltonisme té el seu 
origen en el cognom de John Dalton, 
naturalista i químic anglès que patia 
aquesta malaltia; masoquisme, de 
l’escriptor austríac Leopold von Sac-
her-Masoch; nicotina, de Jean Nicot, 
introductor del tabac a França; saxo i 
saxofon, d’Antoine Joseph Sax, fabri-
cant belga d’instruments musicals; 
Dòberman és el nom de la raça de 
gossos creada pel recaptador d’im-
postos alemany Karl Dobermann; el 
quinqué, llum de taula alimentat amb 
petroli, fou perfeccionat pel francès 
Antoine Arnoult Quinquet.

Hi ha epònims que presenten la 
grafia adaptada al català. La baque-
lita, resina sintètica, ve del cognom 
flamenc Baekeland; estentori, amb el 
sentit de molt fort, ve d’Stèntor, guer-
rer que surt a la Ilíada i que tenia una 
veu potent; fúcsia, del botànic ale-
many Leonhart Fuchs, va donar nom 
a una planta i a un color; linxar i lin-
xament, de Charles Lynch, jutge dels 
Estat Units d’Amèrica que es prenia 
la justícia pel seu compte; silueta, del 
francès Étienne de Silhouette; túper o 
tàper, del cognom del nord-americà 
Earl Silas Tupper, però pres de la for-
ma reduïda de tupperware; xarlotada, 
del francès Charlot, nom artístic de 
l’actor anglès Charles Chaplin; xovinis-
me, nacionalisme exagerat, del fran-
cès d’origen occità Nicolàs Chauvin.

Els prenoms també han originat 
noms comuns, com alfabet ciríŀic, de 
Ciril de Tessalònica; miquelet, membre 
d’una antiga milícia catalana dels se-
gles XVII i XVIII, derivat d’algú cone-
gut pel diminutiu Miquelet; sanfermi-
nes, festa anual de Pamplona que es 
celebra el dia de Sant Fermí, i aquest 
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de Fermí. El nom del fruit clementina, 
un tipus de mandarina, té el seu ori-
gen en el frare francès Clément, nom 
religiós, que civilment es deia Vital 
Rodier. Dels noms mitològics Hermes 
i Afrodita surt el nom compost her-
mafrodita.

També hi ha epònims que tenen el 
seu origen en un hipocorístic, com 
el nom de la nina Barbie, de Bàrbara, 
filla del fabricant, o de pseudònims, 
com és el cas de bescambrilla, dit es-
cambrilla en alguns llocs, nom d’un joc 
de cartes que ve del francès Bruscam-
bille, pseudònim del comediant fran-
cès Jean Gracieux; brisca, és la forma 
apocopada de la variant briscambille.

Es troben a faltar exemples d’epò-
nims catalans relacionats amb les 
arts, la literatura, la ciència, el pensa-
ment o la política. Alguns força cone-
guts i amb un origen fàcilment iden-
tificable, transparent, com gaudinià, 
fabrià, bertranada, carnerià, pujolista, 
fusterià, el mètode Trueta, can Felip…
jaume nabona

Germà Colón, Dieter Kremer, Emi-
li Casanova, eds., Toponímia romà-
nica. Quaderns de Filologia, Estudis 
lingüístics XX. València: Universitat 
de València, 2015, 372 p.

Es tracta d’un recull de quinze arti-
cles sobre toponímia precedits pel to 
reivindicatiu dels seus editors. En la 

“Presentació” ens recorden el paper 

fonamental dels estudis onomàstics, 
el valor del topònim com a georefe-
rent històric i el seu valor patrimo-
nial. L’especificatiu romànica s’ompli 
de sentit amb una mostra ben signi-
ficativa de les actuals llengües provi-
nents del llatí. Hi trobem articles en 
asturià, català, espanyol, francés, ita-
lià, occità, romanés i sard. A la diver-
sitat lingüística correspon també una 
varietat temàtica: etimologia, histò-
ria del lèxic, hidronímia i orografia, 
toponímia i literatura.

L’etimologia és la base d’estudi de 
tres dels articles. Pierre-Henry Billy 

“doMus: un mot relique dans la topo-
nymie de la France” aporta un seguit 
de microtopònims relacionats amb 
el mot llatí doMus i ens ofereix una 
mostra ben sucosa dels sufixos que 
l’acompanyen. A “Lat. Rég. *solAt(I)
cu: une partenaire de lunAtIcus con-
servé dans la toponymie de la Gaule 
méridionale” Jean-Pierre Chambon 
ens presenta un inventari de noms de 
lloc, Soulage i derivats, dins o a la vora 
del domini occità, que trobaria mos-
tres anteriors en un adjectiu subs-
tantivat solAt(I)cu. Jairo Javier Gar-
cía Sánchez, a “Lo que se verá a mi 
vera de Vera. Probable etimología ve-
ra del apelativo y topónimos homóni-
mos”, ens proposa diferents etimolo-
gies per als diversos Vera de la geo-
grafia peninsular, també per als Bei-
ra gallecs i portuguesos. Subratlla la 
importància referencial dels colors 
que porta a la creació d’apeŀatius i 
també topònims (VArIus ‘de colors 
diversos’). 

La història del lèxic és un altre bloc 
temàtic amb tres articles. “Aportaci-
ones de la toponimia a la investiga-
ción de la historia del léxico hispánico” 
és l’article que ens presenta Stefan 
Ruhstaller. El topònim, com a fòssil 
lingüístic, aporta abundant informa-
ció lèxica. L’autor en destaca l’exis-
tència de variants fòniques, els canvis 

en la difusió geogràfica o els detalls 
cronològics en l’evolució de la llen-
gua castellana. Villar serveix com a 
mostra, enriquida amb diversos su-
fixos (Villarejo, Villarejillo, Villarosa, El 
Villareio, Los Villarones…). El profes-
sor Emilio Nieto és l’autor de l’arti-
cle “Sobre la voz murciana merancho 
y los topónimos Belinchón (Cuenca) 
y Maranchón (Guadalajara)”. A través 
de diversos topònims estudia l’origen 
del mot merancho, “séquia”. Després 
es compara amb una altra sèrie de 
topònims que mostren un substan-
tiu merdancho o formes derivades, 
del tipus Mierdanchel  i Arroyo de Mer-
dancho. La presència en tots els ca-
sos del lexema *merd- serveix per a 
comprendre l’origen i significat de 
tots ells. A “Vieyos apellativos afaya-
os pela toponimia nel dominiu ástur” 
Xosé Lluís García Arias analitza el to-
pònim Uviéu a partir d’un text me-
dieval. Passa després a exemplificar 
un seguit d’apeŀatius que tenen un 
topònim en el seu origen i, per últim, 
uns quants detoponímics ‘procedente 
de tal sitiu’ exemplificats amb varie-
tats de pomes i maçanes que tenen a 
l’apeŀatiu el lloc de procedència. 

Oronímia i hidronímia acullen qua-
tre articles. Alda Rossebastiano i Ele-
na Papa amb “L’opposizione alto/bas-
so nella toponomastica dell’area sub-
alpina” ens mostren la distribució to-
ponímica al Piemont dels conceptes 
alto i basso i ens assenyalen els di-
versos significats d’aquests elements, 
no sols situacionals. S’hi estudia, a 
més, els significats dels doblets al-
tus/alta i bassus/bassa, així com la se-
ua freqüència. “Unu idrònimu sardu” 
de l’investigador Mauru Maxia ens 
proposa el topònim Palàu, talassò-
nim format a l’època del domini his-
panocatalà, per a uns, mot català o 
d’origen lígur, per a uns altres. L’au-
tor hi veu la conformació d’un mot 
sard a partir del llatí pelăgum amb di-
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versitat de significats, com ara: pou 
d’aigua, piscina natural, dipòsit, lla-
cuna, pantà, terreny pantanós i bas-
sot (fossu pro dare a biere a su bestià-
mene). En altres parts de l’illa pren el 
significat de cànter i font. Amb tot, 
es tracta d’un hidrònim d’origen lla-
tí  esdevingut topònim dins la llen-
gua sarda. “Fluïdesa semàntica i va-
riació regional en hidrònims de les co-
marques valencianes de parla xurra” 
és el títol de l’article d’Antonio Gar-
cia i Osuna. Dins d’aquest context de 
la parla xurra centra l’estudi dels hi-
drònims naturals i artificials. L’autor 
analitza la variació regional, no sola-
ment amb diversos resultats lèxics, 
sinó també formals, fruit del contac-
te de llengües i de l’adstrat àrab his-
pànic. L’exemple més interessant cor-
respon a les variants formals “hoci-
no/hochino/hogina/ fuchino” corres-
ponents a l’ètim llatí foce+Inu, ‘gola, 
congost’. Oliviu i Nicolae Felecan ens 
expliquen dins “Straturi etimologice 
reflectate în hidronimia româneasca” 
els diversos estrats de la llengua ro-
manesa a través de la hidronímia. A 
més dels elements preromans, comp-
ten amb l’herència llatina, l’eslava i 
creacions ja de la mateixa llengua ro-
mànica. Després d’un ampli repàs als 
hidrònims pertanyents a l’estrat pre-
romà, classificats en tres grups (flu-
vii, râuri i ape) a partir de la seua llar-
gària, s’analitza l’estrat llatí i el supe-
restrat aportat per les llengües dels 
pobles eslaus i les diverses immigra-
cions. Aquesta història de la llengua 
romanesa vista a través dels seus hi-
drònims es manifesta sovint en algun 
dels seus llargs rius amb les diferents 
nominacions que prenen des del nai-
xement fins la mar. Conclouen amb 
la constatació que la llengua romane-
sa en la seua hidronímia presenta les 
mateixes estructures que altres llen-
gües romàniques i les mateixes capes 
etimològiques.

Joaquim Martí Mestre exposa a 
“Contribució de la literatura popularis-
ta dels segles XVIII, XIX i XX a la histò-
ria toponímica valenciana” les formes 
vives dels topònims i antropònims 
mostrades en els textos d’autors 
popularistes dels segles esmentats. 
L’autor repassa les variants que mos-
tren aquests textos sobre la toponí-
mia major (Almosafes, Benicassi, Cla-
villent, Portacèlit…) i menor valencia-
nes (la O de Sant Joan, curiós microto-
pònim sobre una rosassa d’església), 
tot exposant-hi els fenòmens lingüís-
tics que manifesten. També, l’ús de la 
toponímia dins la fraseologia valen-
ciana (alt com un Micalet) o l’adapta-
ció dels exotopònims (Auropa, Bilbau, 
les Meriques…). L’article clou amb un 
interessant apartat sobre les formes 
dels genèrics (partides, com a barris 
o vallada, carrer en pendent). 

“El terme pretopònim en el DECat 
de Joan Coromines” és l’article que 
ens presenta Maria-Reina Bastardas 
i Rufat. No es limita, però, a l’ús que 
n’havia fet el gran filòleg sinó que 
ens remet als diversos estudis so-
bre la història del lèxic i onomàstica 
catalanes, així com la difusió que se 
n’ha fet en la terminologia filològica 
de les llengües veïnes. Vicent Riviè-
re repassa dins “EN, article personau 
onorific?” un aspecte diverses vega-
des tractat a la toponímia catalana: 
la presència de l’article personal més 
enllà de la indicació de l’antropònim 
que n’és el propietari. L’estudi el cen-
tra a la zona de l’Isla de Baish, a po-
nent de Tolosa. El fenomen que ob-
serva l’autor de l’article és, pensem, 
ben usual a terres del Maestrat, on 
trobem ‘mas d’en Collet’ o ‘mas d’en 
Coll’ referit a un ‘mas del Collet’ o 
‘mas del Coll’ que, a través de l’arti-
cle personal, en marca la propietat 
d’un inexistent senyor Coll o Collet. 

Si el títol de l’article ja ens dibuixa 
un somriure “Osito, Bajo la Ciudad y 

Demás Lúbricas Toponimias de Más”, 
els diferents epígrafs que ens propo-
sa Xaverio Ballester ens mantenen la 
curiositat per descobrir allò que sus-
citen: “Nadar contra Corriente, Bu-
cear a Pulmón Libre”, “No Va Más: 
¿‘Huesito’ u ‘Osito’ Mimosín?”, “El 
Efecto Orión, el Latinajo Intempesti-
vo y la Síndrome de Obama” o “Cerco 
Estrecho al Acebuche” en són alguns 
exemples. En el repàs a topònims 
com ara Sogorb, Osset, Ascó, Ejea, Es-
tepa, Iniesta, Niebla o Segarra pretén 
avaluar el material preromà que pot 
ajudar a l’enteniment d’aquests noms 
de lloc. A “¿DOC? La toponimia y la 
deonimia francesas, en la lengua y en 
el lenguaje, para el Hexágono y para 
los países limítrofes” Juan José Cal-
vo García de Leonardo hi exposa el 
tractament que fan dels topònims i 
deònims francesos les diverses llen-
gües veïnes (l’anglès, espanyol, l’ita-
lià, l’alemany i el neerlandès). Ens 
sobta que el català, el basc o l’occi-
tà no en siguen, de llengües veïnes, i, 
al nostre parer, la taxonomia pròpia 
per catalogar les diferents relacions 
traductològiques és excessiva.

En resum, un recull ben atractiu 
que palesa la necessitat de seguir 
mostrant els estudis onomàstics d’ar-
reu del territori romànic, perquè són 
moltes les coincidències sobre les re-
cerques toponímiques que es fan en 
qualsevol de les llengües provinents 
del llatí, al mateix temps que s’hi ve-
uen solucions que han aportat estu-
diosos d’altres llengües. També la To-
ponímia Catalana, avalada des de fa 
dècades per centenars d’estudis, ha 
trobat la clau a molts dubtes que s’hi 
qüestionen: vilar, palanca, ullastret, 
domenges, l’article personal… 

Pel que fa a la pàgina web de Qua-
derns de Filologia https://ojs.uv.es/in-
dex.php/qfilologia, des d’on podem 
descarregar en pdf cadascun dels ar-
ticles, mereix algun comentari. Per 

https://ojs.uv.es/index.php/qfilologia
https://ojs.uv.es/index.php/qfilologia
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suposat és d’agrair disposar de la to-
talitat de textos. Cadascun presenta 
un resum en la llengua de l’article i un 
abstract en anglés. Evidentment, res-
pon a les normes d’edició. En aquest 
volum dedicat a la “Toponímia Romà-
nica”, però, hem trobat a faltar que 
no fóra una altra llengua romànica 
la que acompanyara el resum fet en 
la llengua del mateix article (francés, 
castellà o, per què no, el català com a 
llengua de la Universitat de València). 

Un aspecte que caldria revisar és la 
traducció al català dels resums (pos-
sibilitat que trobem al web). Ens sob-
ta, per exemple, la traducció del su-
fix castellà -ancho com -ample, o la 
confusió de romànic amb romanés. 
Altrament, el resum de l’article oc-
cità no té traducció. Amb tot, l’inte-
rés d’aquest volum 20 dels Quaderns 
de Filologia és innegable. La rique-
sa lingüística romànica s’afegeix a la 
varietat de qüestions toponímiques 
i convida a continuar amb propostes 
de tota la Romània per a millorar en 
l’estudi onomàstic de qualsevol llen-
gua llatina. 
jesús bernat agut

Albert Manent i Enric Prats , Noms 
de lloc, llinatges i renoms de Vilaplana. 
Reus: Pragma edicions, 2016, 143 p.

Una cultura és una manera d’enten-
dre el món que es manifesta de mol-
tes formes i, entre elles, una d’impor-

tància capital que és el llenguatge, les 
paraules que designen el món. Si per 
exemple el català empra el mot glaçó 
per referir allò amb què refredem un 
líquid en un vas i el castellà utilitza 
el mot cubito per designar la mateixa 
realitat, se’ns fa avinent que una cul-
tura s’hi ha apropat explicitant l’es-
tat sòlid de l’aigua i l’altra, la forma 
que ha pres en solidificar-se. Cap de 
les dues possibilitats no és ni millor 
ni pitjor que l’altra però sí diferent i 
és bo tenir-ho present perquè només 
una explicita la manera d’entendre el 
món que ens és pròpia i genuïna. 

Diem això per cridar l’atenció de la 
importància de l’obra que ressenyem. 
El seu contingut és el saldo resultant, 
a hores d’ara, de les paraules que in-
diquen, com el títol informa, noms 
de lloc, llinatges i renoms de Vilapla-
na al Baix Camp. Hi trobem paraules 
de les generals de la llengua: mas, era, 
font, torrent… adjectivades o comple-
mentades amb elements del territo-
ri vilaplanenc. I hi trobem denomina-
cions que han sorgit del propi col-
ectiu vilatà o n’hi podem trobar de 
grups més reduïts com pot ser una 
colla, veïns etc. d’abast, doncs, més 
restringit. 

Ambdós grups de paraules situen 
Vilaplana en el món: l’un pel fet de ser 
com tothom (denominacions que tro-
bem en altres indrets propers o am-
plis i d’abast local o nacional), cosa 
que fa ‘ser’ perquè s’és com els sem-
blants. I l’altra, per les singularitats 
que també fan ‘ser’ i que atorguen 
identitat. I el conjunt, el saldo resul-
tant, és fidel testimoni de passat i de 
present en múltiples i diversos aspec-
tes. És, com diu Eugeni Perea, “font 
documental d’altres ciències del co-
neixement” (Noms-3, 2015). 

Comprovarem que aporten estruc-
tura i evolució de la llengua (lèxic ge-
neral i dialectal) interferències lingü-
ístiques, informació del món econò-

mic, històric, cultural, sociològic… o 
sigui de molts camps del coneixe-
ment. Vegem-ho: 

• Dialectalismes: l’Abadia per Rec-
toria; la Casa de la Vila per Ajunta-
ment; el corraló per atzucac.

• Antics oficis: apotecari, precedent 
de farmacèutic; paraire, persona 
que es dedica a l’art de la llana 
des del rentat fins al perxat.

• Antics càrrecs, algun de públic: 
Ca l’Assessor; Cal Cònsul (avui Cal 
Consu).

• Hipocorístics: Cal Mengol per Ar-
mengol, però també, per interfe-
rència, Ca l’Hermenegildo; Cal Va-
dó per Salvador; Cal Gori per Gre-
gori; Ca la Mundeta; Cal Pep, Pe-
pet, Po per Josepó, Pepito, tots 
per Josep. 

• En una mena d’aiguabarreig per 
interferència amb el castellà i 
amb trets també del català, Ca 
l’Ignès 

• Precisions geogràfiques: riu/rie-
ra referint-se a la de la Mussara 
pel fet que a Vilaplana, poble si-
tuat just al peu de la muntanya, 
quasi sempre baixa aigua pel riu 
i per això s’hi refereixen emprant 
aquesta denominació, cosa que 
no es fa a la resta de pobles de 
la vall, situats més avall, en els 
quals per designar el mateix di-
uen riera ja que l’aigua hi baixa 
només quan ha plogut. 

• Tipus d’economia: agrícola i rural: 
l’abeurador pel record de quan es 
treballava el camp amb animals; 
l’avellanar que potser singularit-
zava un tipus de conreu; el roldo-
rar, pel roldor que es plantava i 
s’emprava per adobar pells i que 
abans aquí era conreu i ara, vege-
tació; els bouars partida, segons 
S. Mariner, que indicava lloc de 
bous; les carboneres per l’indret 
on es feia carbó; el molí de la Vi-
la / el molí del Savall… 
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• Petita indústria: els alambins per 
destiŀar aiguardent: l’olla de cal 
Pere del Mas; Ca l’Olla. 

• Les vies de comunicació: la carre-
rada; el Portal / el Portal Antic. 

• Les roques en els cingles que, te-
nint com aliat el sol, informaven 
de l’hora als pagesos de la plana: 
la Cabra, la Gitana, el Cap de Frare, 
el Colomet.

• Aspectes diversos de la societat. 
De la justícia: les Forques, la Presó. 
De l’església: el Calvari. De la guer-
ra civil espanyola: els Refugis. De 
procedència ciutadana: Cal Caste-
llà o possiblement Cal Serbio.

• Llinatges per masos i terres o per 
arbres: Mas de Mariner o Marine-
ra. Trobem: el Mas, el pont del Mas, 
el racó del Mas, el torrent del Mas, 
la font del Mas, l’era del Mas… de 
Mariner. El cirer, el pi, la figuera, 
l’hort, la pedrera… del Morell.

• Noms de carrer  que evidencien, 
també, l’escala de valors dels vi-
laplanencs puix que hi trobem 
diversos doctors: Doctor Flèming, 
Doctor March, Doctor Mallafrè. I di-
versos escriptors, com Verdaguer, 
Guimerà i Rusiñol o músics com 
Pau Casals.

• Patronatge. No hi falten el patró 
del poble, Sant Sebastià, ni el dels 
pagesos, Sant Isidre. 

Els reculls d’aquestes caracterís-
tiques, doncs, com hem comprovat, 
ens aporten moltíssima informació 
de molts camps del coneixement 
i ens són útils tant per fer com per 
confirmar hipòtesis d’investigació.

Però no sempre de la majoria de 
mots recollits en toponímies i obres 
d’onomàstica en general, se’n pot sa-
ber, de manera transparent i directa, 
el seu significat perquè alguns són 
absolutament opacs.

Per exemplificar-ho, posaré un 
exemple aleixarenc que puc explicar 

gràcies a informació de la  Sra. Jose-
fina Segimon, mare d’Albert Manent, 
a qui m’agrada esmentar, i  doncs vi-
vificar, referint-m’hi. 

A l’Aleixar, hi havia el renom Cuane-
ses. L’Anton Cuaneses va anar a fer el 
servei militar a Madrid en una èpo-
ca en què rarament els ciutadans de 
Catalunya, i especialment els del me-
di rural, sabien parlar castellà i que 
quan s’esforçaven a fer-ho, la fonè-
tica ho evidenciava. De l’estada, li va 
quedar, en la parla, l’expressió cas-
tellana ‘y con esas’ que emprava so-
vint en el seu discurs i, lògicament, 
amb fonètica catalana. Singularitzat 
doncs per la seva expressió inusual a 
casa nostra i passada a fonètica ca-
talana i a la comoditat que hi apor-
tava la diftongació de la síŀaba inici-
al, va sorgir i quedar el renom: ‘cua-
neses’. Aquest procés de creació de 
renom no el pot emparar cap gramà-
tica històrica ni cap estudi científic. I 
és que la realitat, sovint i en el que li 
sembla, fa la seva! 

Hem parlat de passat i de present 
però un recull d’aquestes caracte-
rístiques, pot ser també base de da-
des pel futur, encara que només en 
la mesura que estiguem disposats a 
tenir-lo en compte. Posaré dos exem-
ples vilaplanencs de fortuna diferent. 

Existeix de fa temps, el renom i 
nom de casa Ca la Peirona i quan, fa 
anys, els propietaris havien de do-
nar nom a un restaurant que van 
obrir, optaren per donar al seu nego-
ci el nom de la casa i renom de tota 
la vida: Ca la Peirona i així segueix i 
amb èxit. Un altre exemple és el d’un 
bar-cafè que el seu propietari, Jau-
me Salvat, conegut com Jaume Ritu 
pel nom de la seva mare, va obrir al 
públic amb una denominació, pròpia 
d’aspiracions del temps: Bar Moderno, 
però que no va quallar entre els vila-
tans que sempre s’hi van referir com 
el bar o el cafè de Cal Ritu. 

En aquest aspecte, ens agrada rei-
vindicar que en el moment de donar 
nom a un carrer, a una urbanització, 
a un comerç, a un negoci… que està 
vinculat de manera directa a un es-
pai que ja té assignat un nom dins la 
coŀectivitat, es tingui present aquest 
nom. Ho diem en el sentit que massa 
sovint, al nostre entendre, cerquem 
expressions forasteres o ens delim 
per voler ser tan exòtics que acabem 
negant-nos a nosaltres mateixos amb 
poca fortuna o amb un benefici nul. 

Està clar, per posar un exemple, 
que si a Vilaplana, ara mateix, es vol-
gués donar nom a un negoci que cer-
qués la complicitat del públic tindrí-
em més èxit inspirant-nos en el to-
pònim la Font dels Petons que amb 
el nom de casa Ca l’Apedregat però 
d’aquí a semblar que siguem a Copa-
cabana, a Bali o a Honolulu, n’hi ha 
un tros…

Vilaplana ha tingut de temps, es-
tudiosos, alhora fills del poble, que 
s’han interessat, amb coneixement 
de causa, per la parla, la literatura, 
el folklore etc. de la seva vila nadiua. 
Tractant el tema que tractem, no po-
dem deixar d’esmentar-los: Sebastià 
Mariner, “Castellanismos léxicos en 
un habla local del Campo de Tarra-
gona”, al Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona (1953) 
i Oleguer Huguet, “A mig camí de 
la muntanya” dins Misceŀània mun-
tanyenca (Reus, 1958) visió literària, 
folklòrica, sociològica de la vila i els 
seus habitants.

El primer autor no vilaplanenc que 
estudia el territori i en fa una publi-
cació, és Albert Manent (1930–2014) 
que enceta el treball de camp entre 
1959 i 1964 del que serà la seva Topo-
nímia de Vilaplana i del seu terme pu-
blicada el 1969–70 en el butlletí de 
la Reial Acadèmia de les Bones Lle-
tres, llavors en castellà. En el temps, 
el mateix autor la va anar enriquint 
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fruit del seu treball constant i incan-
sable i de la suma de moltes altres 
voluntats. 

EI 2016, quaranta-sis anys després, 
i també d’Albert Manent, encara que 
com a obra pòstuma, s’ha editat el 
llibre Noms de lloc, llinatges i renoms 
de Vilaplana. 

N’és coautor, Enric Prats Auqué, 
reusenc molt vinculat a Vilaplana, 
amic personal de tota la vida d’Albert 
Manent i autor, per la gràcia manen-
tiana, de diverses toponímies de l’Ar-
gentera (2003), la Torre de Fontau-
bella (2006) i el Pradell de la Teixeta 
(2009), aquesta amb Josep M. Duran. 

Per justícia, hi ha un altre nom a 
esmentar: Jordi Manent i Tomàs, fill 
d’Albert Manent, qui pràcticament 
assoleix cim en la fita d’editar les 
vuit obres pòstumes del seu pare, 
moltes d’elles en coŀaboració amb 
altres autors com en aquest cas, i 
quatre d’elles de terres tarragonines 

—dues, per cert, molt properes com 
són l’Onomàstica de Maspujols. Recull 
de noms de lloc i de persona (2015) i 
aquesta de Vilaplana.

Valgui, doncs, l’edició d’aquesta pu-
blicació, quasi dos anys després del 
decés d’Albert Manent, com acte de 
reconeixement i gratitud, indiscuti-
blement merescut, a la seva obra i a 
la seva persona des de la vall de l’Alei-
xar, Vilaplana, i Maspujols que ell tant 
va estimar, va investigar i va ajudar, 
al llarg del viure, a situar al món amb 
majúscules.

D’aquest recull, en podem celebrar 
que s’hi hagin quasi duplicat les en-
trades, que s’hagin actualitzat i que 
s’hagin reordenat, cosa que en facili-
ta la consulta. 

Ens trobem amb un volum que 
conté 1073 entrades, una llista de 

renoms actuals i una dels en desús, 
una llista de barraques de pedra seca, 
un mapa del terme i els noms de casa 
ubicats també en un plànol. 

Tanmateix, s’ha reduït en dos as-
pectes molt significatius: ja no hi fi-
gura al costat de cap nom d’infor-
mant l’anotació ‘pagès amb lletra’ 
perquè, per sort, ja no singularitza 
ningú, i no s’han incrementat les en-
trades de Ca l’Estudiant, la qual co-
sa vol dir, també, que no singularit-
za ningú perquè és general.

És un volum que formalment té 
molta entitat per les característiques 
de la coŀecció En Negre, de Pragma 
Edicions: coberta i sobrecoberta, ti-
pus de paper pel gruix i pel tacte, mi-
da del tot adequada a les de la mà, ti-
pus de lletra molt clara i definida, la 
fotografia de portada d’Arcadi Vile-
lla… En fi, és un volum sòlid i alhora 
càlid i de bon consultar.

Aquesta publicació troba la seva 
funció en ella mateixa per als vila-
planencs —vesant local— però alho-
ra en té una altra que li atorga valor 
d’universal i és que se suma i se cir-
cumscriu a altres estudis de les ma-
teixes característiques. 

Comentarem aquest valor, seguint 
Eugeni Perea quan diu: “Els estudis 
de noms de lloc tenen dos mestres 
indiscutibles al Camp de Tarragona, 
Ramon Amigó i Albert Manent. És 
prou sabut el compromís que amb-
dós van prendre, allà pels anys cin-
quanta del segle passat, per inventa-
riar tot el territori, de mar a munta-
nya, o el que és el mateix, una franja 
que va de Vila-seca a Prades. Ami-
gó va començar a publicar inventa-
ris onomàstics l’any 1957, el de Reus, i 
Manent el 1962, el de l’Aleixar. D’ales-
hores ençà, dels vint-i-nou pobles  

 —inclosa la Mussara— que compo-
nen la comarca, a hores d’ara se n’ha 
estudiat el 89’65% del seu territori  
 —vint-i-sis pobles, en total. Els tres 
pobles restants —Botarell, Montbrió 
i la Selva del Camp—, que represen-
ten el 10’34% territorial, es troben en 
fase més o menys avançada d’estudi. 
D’ací a poc, doncs, podrem arribar al 
cent per cent del territori inventariat”  
(Noms 3, 2015).

Amigó i Manent han estat, doncs, 
els pioners en aquest tipus d’inves-
tigació, alhora que els mestres d’una 
escola d’onomasiòlegs única a Cata-
lunya i que ha convertit aquest terri-
tori en un dels més ben estudiats de 
tot el país. Vilaplana i la Mussara, avui 
un sol terme municipal, han estat ob-
jecte d’estudi per part de tots dos: Vi-
laplana per Albert Manent i la Mus-
sara per Ramon Amigó en el volum 
Els topònims del terme municipal i del 
poble de la Mussara, editat per l’Insti-
tut d’Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV l’any 1963, amb la qual 
cosa el municipi està d’enhorabona.

L’obra Noms de lloc, llinatges i re-
noms de Vilaplana, l’hem d’agrair a 
Albert Manent i Enric Prats pel seu 
treball d’investigació documental i de 
camp, a la tenacitat —coses de la nis-
saga— de Jordi Manent per propici-
ar-ne l’edició, a Pragma Edicions per 
materialitzar-la i a l’Ajuntament de 
Vilaplana i a la Diputació de Tarrago-
na per fer-la possible. Desitgem que 
ben aviat se’n pugui presentar una 
nova actualització i que hi segueix vi-
va amb la plenitud que anhelem, la 
nostra manera d’entendre el món, ni 
millor ni pitjor que cap altra, però la 
nostra i en la qual els noms tenen im-
portància cabdal.
fina anglès soronellas

www.onomastica.cat

http://www.onomastica.cat
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KANIKΩNE / Canigó 
Antoni Jaquemot

Aleshores Mr. Joel Thomas, de la UP, després d’estudiar 
la tesi ibèrica de Marques,3 fou del parer que la inscripció 
va dirigida a una persona: “a Kanikon” o “per a Kanikon”, 
tal com ell cregué que suposava el mateix Marques. Afir-
mava que els diversos morfemes ibèrics del nom són in-
solubles i, per tant, el nom de la muntanya del Canigó no 
té res a veure amb el de la gerra. No descartava la tesi 
celta i feia tot un seguit de consideracions respecte dels 
antics pobles i cultures mixtes que van existir en el ter-
ritori. Aŀegava que és inversemblant que un nom perso-
nal passés a denominar la muntanya i igualment que, a 
la inversa, una persona portés com a nom un topònim, 
perquè això s’esdevindria en època moderna. Aquesta 
opinió seva és en conseqüència d’haver jo proposat una 
de les possibles interpretacions de Canigó com a ‘roca 
grossa’, tot seguint la llengua basca —unes consideraci-
ons per part meva que, en principi, no anaven dirigides 
a l’àmbit universitari.4

3 Cf. António Marques de Faria, “Crónica de onomástica paleo-
hispânica (19)”, Revista Portuguesa de Arqueologia 15 (2012): 87–112. 
L’article a propòsit de la inscripció que ens ocupa és a les pàgines 
94–96. Consultable en línia: http://www.patrimoniocultural.pt/
media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/rpa15/04_C_no-
mastica.pdf.
4 Proposta encara consultable en línia: https://institutestudisi-
bers.wordpress.com/2014/03/08/canigo/. Per cert que hi propo-

Aquest bol de ceràmica grega (skyphos) del segle III a.n.e. 
fou trobat a l’òppidum del Molí a Peyriac de Mar (Corberes, 
Llenguadoc). I si bé Michel Bats,1 comme il faut, el consi-
dera gal, el fet és que el nom que hi és gravat, KANIKΩNE, 
ha estat estudiat com a ibèric escrit en alfabet grec. En 
tenir-ne notícia, de seguida vaig relacionar aquest nom 
amb el de la muntanya del Canigó, i em va estranyar que 
ningú no n’hagués fet esment.

A través del company Jean-Paul Escudero, el meu sug-
geriment sobre la coincidència del nom escrit en el bol i 
el nom de la muntanya va arribar a la Universitat de Per-
pinyà.2 Allí van fer l’autòpsia de la peça i em van donar 
la raó respecte al fet que hi deia KANIKΩNE, i no KANI-
KANE, que és com havia estat registrat de manera errònia.

1 Em refereixo i remeto al text de Michel Bats, “La logique de 
l’écriture d’una société à l’autre en Gaule méridionale protohisto-
rique”, Revue Archéologique de Narbonnaise 21 (1988): 121–148. En 
particular la referència és a les pàgines 125–126.
2 Introducció de la resposta de Joel Thomas: “KAnIKone (Nou-
velles lumières sur le nom du mont Canigou) troisième leçon (?) 
par Joel Thomas. – Le vendredi 12 décembre 2014 (ce n’était pas 
un vendredi 13), le catalaniste et toponymiste Jean-Paul Escude-
ro me transmet une information assez extraordinaire pour l’auteur 
de Démons et merveilles du Canigou (l’ouvrage venait d’être publié). 
L’information lui venait de son ami Antoni Jaquemot et je la repro-
duis d’abord telle que Mr. Jaquemot l’avait envoyée.”

http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/rpa15/04_C_nomastica.p
http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/rpa15/04_C_nomastica.p
http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/rpa15/04_C_nomastica.p
https://institutestudisibers.wordpress.com/2014/03/08/canigo/
https://institutestudisibers.wordpress.com/2014/03/08/canigo/


NOMS 6 | 2017 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 24

Articles

Discrepo, en tot cas, de la idea que els noms personals 
orogràfics no existien a l’antigor, perquè entenc, per lò-
gica, que determinats noms personals, des dels temps 
més reculats, es relacionaven amb els llocs on hom vi-
via o d’on procedia, tal com ha seguit passant en temps 
més recents, fins al punt que és així com s’expliquen bas-
tants dels nostres cognoms (Puig amb els seus derivats, 
com també els de Mont-, etc.). Ho corrobora l’onomàstica 
ibèrica dels noms personals escrits a la Turma Salluitana, 
com ILURTIBAS; on ILUR és l’ILDUR en grafia ibèrica que 
identifica ‘ciutat’ i està escampat arreu del territori tam-
bé com a nom personal (Ildir, Ildur, Ildun), i present tam-
bé en noms de poblacions com ara Iliber (Elna) i Kaukoili-
ber (Cotlliure). És possible que un component del nom re-
mot de Perpinyà, Biurbi, sigui un nom personal com Biur.

La toponímia és tossuda. La muntanya es diu Canigó 
i apareix davant de les Corberes, antigament està regis-
trada com a Canicone o Canigone (v. Coromines, Onomas-
ticon), que és exactament el que diu el bol. Posar en re-
lleu aquest fet va ser la meva intenció en assabentar-me 
de la coincidència d’aquestes formes amb la inscripció de 
la peça que ens ocupa. 

Podria entrar a desfer els “insolubles” morfemes ibè-
rics de KANIKΩNE que Mr. Joel Thomas de la UP indica, 

sava una altra etimologia possible de Canigó: que procedís de Cadí 
(també Catí) ‘forma d’olla’ per les vessants rectes de la muntanya 
formant una vall. La idea venia d’una descripció de Joan Coromines 
sobre el Pla Cadí que es troba situat a la muntanya del Canigó, on 
Jacint Verdaguer va escriure el seu poema. Aquesta observació no 
consta en l’Onomasticon a l’entrada Canigó sinó a la de Cadí, en què 
es fa referència a Canidell, a la vall del Coll d’Ares, com a metàtesi 
de cadinell; aquest és el topònim sobre el qual vaig apuntar la hipò-
tesi, cosa que Mr. Joel Thomas no havia vist i em retreia.

seguint Marques de Faria, que són: kani + kon o bé kan + 
ikon i en tot cas el sufix -e; però el problema es resol mit-
jançant una altra seqüència ibèrica completa: IKONYGEIYI, 
que és el nom personal Iko-Nygei + yi, essent IKON un hà-
pax en la manera que s’ha llegit. En conclusió: els morfe-
mes anunciats no formen part de l’escrit del bol KANIKO-
NE ni kani no és un nom personal.5

He reprès l’estudi després d’enviar la informació de l’es-
crit d’aquest bol i he trobat que els elements del nom 
KANIKΩNE corresponen a paraules ibèriques d’origen me-
diterrani afins al grec. Per aquesta raó en dono una no-
va informació posterior a la nota enviada al company Je-
an-Paul Escudero.

Es tracta del morfema KANI que el corpus ibèric té re-
gistrats: KANIO, KANIS, KANIR, KANIERON (no kanibe-
ron). És curiós que KANIO surt escrit en iber en una àm-
fora de l’àrea del Llenguadoc (B1328A) igual que la gre-
ga KANIKΩNE. En grec κανατι (kanati) és ‘gerra’ i κωνη 
(kone) vol dir ‘pinya, conífera, cònic’, de manera que ‘ger-
ra cònica’ seria la descripció de la peça.

Aleshores, doncs, el topònim de la muntanya del Ca-
nigó, el seu pic, rebria aquesta denominació de la forma 
cònica d’una gerra, com de ‘pinya’, un mot de la mateixa 
família lèxica que penya. És el nom que li deurien de do-
nar els primers colonitzadors grecs.6

5 Resultat obtingut a través de l’aplicació informàtica: http://
cathalaunia.org/Iberika/Cerca?sig=simp. Sobre el corpus ibèric: 
http://ibers.cat/corpus.html.
6 En toponímia tenim muntanyes que porten noms de gerres com 
Cullera i Aznalcóllar, procedent d’alcolla (una mena de gerra de coll 
alt), denominació que segons Joan Coromines ve de l’àrab hispànic 
(àrab clàssic qullah; copte kelol; grec kylix; ibèric kulez…). I el nom 
de Pirineus no és també una aportació grega?

El Canigó vist des del Barcarès (Fotografia de Viquipèdia)

http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?sig=simp
http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?sig=simp
http://ibers.cat/corpus.html
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Topònims: orònims, 
hidrònims, talassònims…;  
i els cindinònims?
Xavier Planas

Com bé ens recorda Elvis Mallorquí a la introducció del 
llibre que ell mateix va coordinar —Toponímia, paisatge i 
cultura: els noms de llocs des de la lingüística, la geografia i 
la història, que gira a l’entorn de la conveniència d’estu-
diar els noms dels indrets amb un enfocament interdisci-
plinari—, els topònims presenten “un estret lligam entre 
el nom i el lloc a què fan referència”, de manera que “po-
dríem establir tants tipus de topònims com tipus de llocs 
hi ha: microtopònims, macrotopònims o corònims, orò-
nims, hidrònims, fitotopònims, zootopònims, geotopò-
nims, odònims, talassònims, hagiotopònims, paleotopò-
nims, neotopònims, exònims, etc.” (Mallorquí 2006, 9–16).

Quan treballem amb l’estudi concret dels topònims que 
intuïm que fan referència a trets paisatgístics, és molt 
interessant tenir ben present el principi de significativitat 
territorial, formulat amb encert per Joan Tort (2003, 678) 
tot assenyalant que “en condicions determinades d’espai 
i de temps (que permetin pressuposar una creació origi-
nària del nom, i que permetin excloure una vinculació an-
troponímica, una formació derivativa o el simple trasllat), 
un topònim tendeix a reflectir algun aspecte geogràfica-
ment significatiu del territori al qual fa referència”. Una 
referència que pot ser, per exemple, a característiques 
com la morfologia del relleu, el seu cromatisme, fenò-
mens que s’hi donen, assentaments, etc. Aquest principi 
és aplicable, lògicament, a topònims de qualsevol mena, 
sigui quina sigui la seva llengua originària i, per tant, la se-
va comprensibilitat actual, tot i que en els noms transpa-
rents el fet resulta prou obvi i, per contra, en els obscurs 

la seva aplicació sigui també força menys evident. Tan-
mateix, hem apuntat (Planas et al. 2016a: 8) que, per ex-
tensió d’aquest principi, és molt important tenir present 
també que molt probablement la fisiografia del paratge 
designat per un topònim obscur (dubtós, indesxifrat, re-
mot) encara guardi la clau per desxifrar el seu significat; 
i que, en tot cas, sens dubte és molt interessant conèixer 
i estudiar des d’una òptica interdisciplinària el paisatge i 
els canvis que ha pogut patir el territori en qüestió (his-
tòrics, ambientals, etc.), ja que també poden ser crucials 
per poder-ne copsar el sentit.

Des d’una òptica fisiogràfica i multitemàtica, doncs, 
pel que fa al Pirineu o més en concret a l’Alt Pirineu  
 —principalment Andorra, Alt Urgell i sectors propers—, 
fa alguns anys que un petit grup d’especialistes en dife-
rents branques del coneixement (historiadors, geòlegs, 
lingüistes…) estem coŀaborant amb un esperit innova-
dor i estem fent recerca sobre el terreny, a l’entorn dels 
noms que localitzem en el territori, ja que ens ajuden a 
comprendre aspectes no sols històrics i lingüístics del 
nostre passat, sinó també geològics. En aquest línia, un 
dels camps en què hem centrat més esforços és justa-
ment el que fa referència als riscos naturals (esllavissa-
des, allaus, aiguats…) que afecten aquest àmbit geogrà-
fic, ja que són una eina molt útil tant per conèixer la nos-
tra història (afectacions sobre estructures de poblament, 
vies de comunicació, etc.) com per gestionar l’ordena-
ció de territori mitjançant l’actualització de cartografi-
es temàtiques, l’estimació de la periodicitat d’esdeveni-
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ments, l’avaluació del risc, etc. Aquests treballs, per un 
altre costat, ens han ajudat a avançar en el coneixement 
de les parles que han existit en aquest territori; ja sigui, 
per exemple, a través del reconeixement de tautologies, 
o bé mitjançant la identificació de topònims potencial-
ment indicatius d’antics continuadors lingüístics a través 
de la comparació sistemàtica amb altres parlars o llen-
gües de l’àmbit pirinenc. 

Doncs bé, en el curs d’aquestes recerques i de les pu-
blicacions a què han anat donant lloc (Planas & Ponsa 
2007; Planas & Ponsa 2008; Planas et al. 2008; Planas 
et al., 2011; Planas et al., 2012; Planas 2013; Planas et al., 
2013; Planas et al., 2016a; Planas et al., 2016b), a l’hora 
de parlar dels topònims indicatius de determinats fenò-
mens geològics que afecten o han afectat en el passat les 
nostres contrades, sempre havíem de recórrer a fórmu-
les de l’estil “topònims referents a riscos” (inestabilitats 
de vessants, esllavissades, allaus, despreniments, cor-
rents d’arrossegalls, etc.). No obstant, a la llarga, i prin-
cipalment en els textos escrits, aquesta expressió es fe-
ia feixuga i repetitiva; de manera que es feia patent la 
conveniència de trobar un terme específic per designar 
aquestes realitats. Però, com n’havíem de dir? Ni en els 
diccionaris ni en la bibliografia especialitzada no en tro-
bàvem referents —potser perquè aquesta temàtica cor-
respon a un nou front d’estudi, conseqüència justament 
d’un avenç en un camp molt específic, com a fruit de la 
recerca interdisciplinària abans aŀudida. Sigui com sigui, 
tot plegat semblava que el repte que ens havíem marcat 
cada vegada més ens encaminava cap a una solució que 
havia de passar per la creació expressa d’un neologisme.

Aleshores, mitjançant l’assessorament del professor Al-
bert Turull, del Departament de Filologia Catalana i Comu-
nicació de la Universitat de Lleida, vàrem posar-nos mans 
a l’obra. Primer de tot, era imprescindible que la formació 
morfolèxica fos factible, coherent i homologable; és a dir, 
calia prendre en consideració que si els derivats amb el 
sufix o component culte d’origen grec -ònim tenen sem-
pre arrels igualment gregues (AnthroPos a antropònim; 
toPos a topònim; thAlAssA a talassònim; zoos a zoònim; 
hydros a hidrònim, etc.), doncs també el derivat per de-
signar els noms referits als riscos geològics —o als riscos 
en general— era lògic i necessari de crear-lo partint del 
corresponent lexema grec (tot descartant un neologisme 
híbrid i espuri com hauria estat, per exemple, *riscònim).

I ho vàrem trobar: el mot de la llengua grega clàssica 
per designar el concepte de ‘risc, perill’ és KIndynos (que, 
per cert, es troba present en alguns termes especialit-
zats de l’anglès o del francès, tot i que sense res a veure 

amb l’onomàstica); per tant, era escaient que partíssim 
d’aquest mot per a la creació del nostre neologisme. Ai-
xí mateix, des del punt de vista morfolèxic, el derivat no 
podia ser una construcció curta com ara *cindònim per-
què això implicaria l’amputació injustificada de l’arrel (dit 
d’una altra manera, aquest hauria sigut el resultat si l’ar-
rel fos *KIndos; però no és el cas). Per tant, lògicament, 
el neologisme que cercàvem havia de ser cindinònim (i 
doncs cindinonímia com a derivat seu, etc.).

Val a dir que, durant el procés de reflexió i recerca que 
ens va dur fins aquí, va caldre descartar també altres pos-
sibles formacions, i en particular les del tipus *quindinò-
nim, ja que, en contra de les aparences o d’unes prime-
res temptacions d’adaptar la K- de l’original grec com a 
/k/ també en català (grafiada qui- davant de /i/, com 
en aquest cas), ens vàrem adonar, sortosament asses-
sorats per un manual de referència inexcusable com el 
de Carles Riera (1992, 65–66), que les K (kappa) gregues 
no s’adapten pas de manera sistemàtica mitjançant el 
so de /k/ en català (grafies ca, que, qui, co, cu), sinó que 
per tradició es transliteren sempre amb la lletra “c”, de 
manera que en la nostra llengua en resulten les grafies 
ca, ce, ci, co, cu; per tant, davant de /i/ (com en el cas 
que ens ocupa) o també de /e/, la pronúncia és /s/, per 
bé que això sembli (i sigui) allunyat de l’arrel originària 
del grec. Per altres raons (principalment per la norma 
d’adaptació al sistema gràfic propi del català tant dels 
manlleus com de les formacions cultes), convenia des-
cartar també altres opcions, com ara una forma *kindi-
nònim o fins i tot *kindynònim, en principi més properes 
a l’original grec KIndynos, ja que no resulta adequat de 
voler mantenir una grafia estranya al català, com és una 

“k” inicial (i menys encara una “y” en posició vocàlica). 
No calia donar-hi més voltes.

En fi, aquí us proposem el neologisme per referir-se als 
noms que fan esment als riscos naturals: cindinònim. Si 
us sembla bé, us encoratgem que també l’utilitzeu i que 
el difongueu.
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…hi ha paraules que surten de la boca dels homes i 
s’escampen per l’aire més proper. D’altres estan tan-
cades dins de flascons, es planten sobre el paper i 
arriben molt lluny. Les primeres moren de seguida, 
les segones poden viure cent anys o més…

VlAdíMIr ArsénIeV, Dersú Uzalà

Consideracions prèvies

El fet que el massís de Montserrat hagi estat una regió 
visitada i aprofitada per l’home des de fa segles, combi-
nat amb la gran complexitat del seu medi físic, ha donat 
com a resultat l’existència d’una nombrosa i rica toponí-
mia altament condensada en un territori d’una extensió 
relativament petita, si es compara amb altres massissos 
muntanyosos del país. I partint de la premissa essencial 
que els noms de lloc tenen per definició un abast geogrà-
fic, si es fa una anàlisi detallada d’aquests es podrà apro-
fundir en el paisatge del massís, el qual està en constant 
relació amb la seva toponímia.

En aquesta comunicació analitzarem una selecció re-
presentativa de noms de l’entorn montserratí, especial-
ment rellevants, a criteri nostre, des del punt de vista geo-
graficotoponímic, i estructurats temàticament. Posterior-

ment, sobre aquesta base, farem una sèrie de reflexions 
sobre la correlació entre paisatge i noms de lloc. Bàsica-
ment, tractarem de determinar les connexions existents 
en un espai geogràfic concret, en aquest cas l’entorn del 
massís de Montserrat, entre la toponímia i diversos as-
pectes geogràficament rellevants de l’espai de referèn-
cia. Amb aquesta manera de procedir pretenem, en dar-
rera instància, obtenir unes claus interpretatives prou 
significatives, a partir dels noms seleccionats, per a as-
sajar allò que podríem anomenar una comprensió global 
del territori analitzat.

Per aconseguir satisfactòriament els objectius abans 
esmentats tindrem en compte els tres principis metodo-
lògics bàsics de qualsevol estudi toponímic que es vulgui 
fer des d’un punt de vista geogràfic (Tort 1999, 59–72): el 
principi de transparència, referit a aquells topònims que 
poden ser interpretats en el seu sentit recte, sense ne-
cessitat de recórrer a referències etimològiques; el prin-
cipi d’excepcionalitat, el qual es pot resumir com un tipus 
particular de comportament toponímic en què els noms 
de lloc, en contextos determinats, tendeixen a reflectir 
les característiques excepcionals de l’entorn on s’inse-
reixen, i el principi de significativitat territorial, el qual 
apunta a una característica territorialment significativa 
que es mostra destacada respecte a la resta en un con-
text geogràfic concret.

Finalment farem una reflexió sobre toponímia i pai-
satge, i sobre les relacions entre un concepte i l’altre, ba-
sant-nos en els noms de lloc analitzats del massís de 

La toponímia com a  
clau per a la interpretació 
del paisatge.  
El massís de Montserrat 
com a cas d’estudi
Pau Tomé i Dessy

 Nota: Una versió d’aquest article, que ha restat inèdita, es va pre-
sentar a la Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre que va tenir 
lloc l’octubre de 2015.
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Montserrat, i tenint en compte els motius que han por-
tat al seu sorgiment i a la seva fixació com a topònims.

1 La relació entre toponímia i geografia

El paisatge es pot definir com una determinada manera 
de mirar i d’interpretar un territori. I l’home ho fa de diver-
ses maneres i punts de vista; una d’elles és posant noms 
als llocs. D’aquí ve la idea que una de les claus per inter-
pretar un territori sigui a través de l’estudi dels seus to-
pònims, i que els conceptes de paisatge i toponímia si-
guin totalment complementaris.

Tradicionalment els noms de lloc s’han estudiat des 
d’una perspectiva lingüística però, a més a més del seu 
valor com a noms, els topònims tenen un vessant geo-
gràfic en la mesura que fan referència a un espai determi-
nat, l’individualitzen i li atorguen una sèrie de caracterís-
tiques que defineixen allò que podem considerar com les 
seves singularitats. Per tant, els topònims poden trans-
metre una gran quantitat d’informació sobre el caràc-
ter d’un paisatge i oferir un valuós conjunt d’indicis per 
al seu estudi. Poden fer referència al medi natural, a les 
característiques del relleu, dels rius, dels sòls, de la ve-
getació, de la fauna, etc. També a la presència de les ac-
tivitats humanes en el territori,i a la relació que hi esta-
bleixen. Així que, a través del seu estudi, es poden fer vi-
sibles aquells trets d’un territori determinat que eren(o 
són) considerats significatius per a la seva població local 
(Riesco 2010, 8).

Aquesta visió geogràfica de la toponímia ja la van te-
nir anteriorment diversos autors clàssics de la geografia 
(Tort 2013, 1988–1990). Tot i que en el present treball no 
pretenem analitzar-los, sí que volem donar alguns exem-
ples d’aquesta moderna visió: Vidal de la Blache afirma-
va que els topònims eren el producte de l’observació lo-
cal (Vidal de la Blache 1888–1889, 5), Pau Vila que eren 
fonts vives de la geografia (Vila 1984, 31–43), H.C. Darby 
que les característiques dels llocs es reflectien sovint en 
els seus noms (Darby 1957, 387), i Carl Sauer que els noms 
de lloc eren les unitats amb significat del llenguatge de 
la geografia i les paraules del geògraf (Sauer 1956, 289).

Tot i això, no és fins el XXIV Congrés Internacional d’ICOS 
(International Council of Onomastic Sciences) sobre Cièn-
cies Onomàstiques, celebrat a Barcelona l’any 2011, que 
no s’ha inclòs en el seu programa una secció sobre ono-
màstica i geografia. Però no podia ser d’una altra manera; 
si la geografia s’entén a si mateixa com a disciplina inte-
gradora i completa que integra tant els aspectes humans 
com els físics d’un indret determinat, i la toponímia com 

a activitat humana que denomina llocs físics, doncs ge-
ografia i toponímia s’han de concebre com a dues cièn-
cies complementàries; això sí, sense excloure’n d’altres.

2 Notes bàsiques sobre els topònims 
considerats

Hem treballat tant en toponímia major o macrotopònims 
(els quals fan referència a grans unitats geogràfiques), 
com en toponímia menor o microtopònims (que fan refe-
rència a petits elements del paisatge en una escala de de-
tall), sense fer cap tipus de diferència entre ambdós grups, 
resultant un total d’una quinzena de topònims. Aquests 
conformen una petita selecció personal amb suficient en-
titat, a criteri nostre, la qual ens ha semblat prou repre-
sentativa, sobretot de cara a posar en relleu la diversitat 
territorial de l’àmbit proposat. Per tal d’analitzar-los els 
hem estructurat temàticament, d’acord amb l’àmbit de 
significació al qual fan referència: a) noms relatius al po-
blament, b) noms aŀusius a unitats orogràfiques o paisat-
gístiques, i c) noms referents a elements de poblament o to-
pogràfics amb utilitats determinades. Cada topònim és ob-
jecte d’una consideració específica, i hem fet un èmfasi 
particular en els aspectes descriptius i en la relació amb 
el seu entorn des d’una perspectiva geograficotoponímica.

a) Noms relatius al poblament

Collbató (municipi de la comarca del Baix Llobregat).Mu-
nicipi que s’estén al vessant meridional de Montserrat, 
amb una alçada mitja de 388 msnm. En la documentació 
antiga figura com a Colle Betonis. Si centrem l’atenció en 
la primera part del topònim, coll, veiem que té un signi-
ficat geogràfic. Coromines explica els dos sentits bàsics 
que té el terme: “pas elevat entre muntanyes més altes” 
(del llatí collum), o bé “pujol o turó baix” (del llatí collis)
(DECat, II, 821). Amb independència de l’extensió del mu-
nicipi, si ens fixem en la part més propera al poble ob-
servem que hi ha una petita part menys elevada, en for-
ma de coll, que dóna pas al vessant oriental del massís. 
Per tant, a criteri nostre,i tenint en compte la ubicació 
específica del nucli originari (testimoniat per l’església i 
el conjunt compacte de cases i carrers del seu entorn), 
sembla versemblant pensar que el “coll” de Colle Betonis 
és la descripció geogràfica de la ubicació del poble primi-
tiu; és a dir: prop d’una depressió o coll (llat. collum) en-
tre dos sectors més elevats. Pel que fa a la segona part 
del topònim, Bató, aquest és un derivat de Betonis, antro-
pònim d’origen germànic (OnoCat, III, 409).
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Collcabiró (urbanització del municipi de Monistrol de 
Montserrat, l’Anoia). Aquesta urbanització agafa el seu 
nom d’un topònim limítrof a ella anomenat Coll Cabiró. 
Per tant, fixarem la nostra atenció en ell. És un topònim 
format pels mots coll i cabiró. Pel que fa al primer mot, 
només observant l’orografia del terreny veurem que el 
seu significat és estrictament topogràfic: novament, de-
pressió o indret més baix en una carena. Quant a la sego-
na part del topònim, cabiró, Coromines comenta que pro-
vé del llatí vulgar capreone, derivat de capreolus, pròpia-
ment cervatell o cabirol, i de capra (cabra) (DECat, II, 369). 
Així mateix, Moreu-Rey reforçant aquesta idea especifica 
que cabirol i cabrirol denoten més sovint una espècie de 
cabra salvatge, sense descartar que equivalguin a dimi-
nutius de cabra (Moreu-Rey 1982, 67). I aquí hem de fer 
esment que històricament en el massís de Montserrat hi 
habitaven cabres, tot i que no està clar de quina espècie 
eren en concret. Aquestes van desaparèixer de la mun-
tanya fins que l’any 1995 el Patronat de la Muntanya de 
Montserrat va introduir exemplars de cabra salvatge (ca-
pra pirenaica hispànica), iniciant una sèrie d’alliberaments 
controlats. Ens trobem, doncs, davant d’un topònim que 
reflecteix una realitat pretèrita i que probablement fa 
referència al fet que en temps passats era un indret on 
aquesta fauna era abundant i la seva presència habitual.

El Bruc (municipi de la comarca de l’Anoia). Municipi situ-
at en el vessant sud-occidental de la muntanya de Mont-
serrat, d’una alçada mitja de 489 msnm, i el qual té quatre 
nuclis de població: el Bruc, el Bruc Residencial, Montser-
rat Parc i Sant Pau de la Guàrdia. Nom totalment trans-
parent, i que té el seu origen en la gran quantitat de ma-
tes de bruc (espècie arbustiva de la família de les ericà-
cies, la qual és força resistent a la sequera i al foc i que 
troba unes condicions de creixement idònies en aquests 
llindars) que revesteixen els vessants d’aquesta pobla-
ció (OnoCat, III, 125).

Marganell (municipi de la comarca de l’Anoia). Municipi 
situat al vessant septentrional de Montserrat, a la vall de 
la riera de Marganell, afluent del riu Llobregat que neix 
sota el coll de Can Maçana (el Bruc), d’una alçada mitja 
de 291 msnm. El terme comprèn, a més del poble de Mar-
ganell, cap administratiu, el raval de Cal Nen, la Colònia 
Puig, el Pla de Roldors, les urbanitzacions de la Calsina i 
del Casot i el nucli de Santa Cecília. Tot i que hi ha mol-
tes teories sobre l’etimologia del lloc, encara es desco-
neix d’on prové. Mentre que Moreu-Rey afirma que sem-
bla ser un derivat de marga (roca sedimentària de tipus 

terrigen) (Moreu-Rey 1982, 55), Coromines defensa que 
probablement és una dissimilació de margall-ell, derivat 
coŀectiu del nom de margall (lolium perenne), planta de 
la família de les proàcies (OnoCat, V, 198). Per tant, ens 
trobem davant d’un nom opac, respecte al qual les inter-
pretacions etimològiques conegudes són només aproxi-
matives. En tot cas, ens crida l’atenció que les dues hi-
pòtesis assenyalades anteriorment es fixen en elements 
concrets, i d’explicació plausible, de la fesomia física del 
lloc; en ambdós casos es fa referència a un tret del me-
di físic de l’indret i esdevé una mostra més de la caracte-
rística descriptiva dels topònims.

Monistrol de Montserrat (municipi de la comarca del Ba-
ges). Municipi situat al vessant nord-oriental de Montser-
rat, travessat pel riu Llobregat, i el qual es situa a una al-
çada mitja de 161 msnm. El nom de Monistrol prové del 
llatí monisteriolu, diminutiu de monisteriu, variant de mo-
nasterium (monestir) (OnoCat, V, 321). Antigament era una 
ceŀa monàstica de Montserrat, ja que pertanyia a l’anti-
ga jurisdicció de l’abat de Montserrat. Per tant, el seu to-
pònim descriu literalment la funció que acomplia en els 
seus primers orígens.

La Fonollosa (partida de terra del terme municipal del 
Bruc, l’Anoia). Partida de terra formada per una gran es-
planada on actualment hi ha un olivar i situada al ves-
sant sud de Montserrat. Segons Coromines, fonollosa és 
el coŀectiu més estès del fonoll (foeniculum vulgare), del 
llatí feniculum, diminutiu de fenum (fenc, farratge o her-
ba), i en aquest cas més limitat a la toponímia (DECat, 
IV, 93). El fonoll és una planta silvestre i conreada, molt 
comuna al mediterrani i, per tant, a les nostres contra-
des. És molt resistent a la secada i té usos gastronòmics, 
medicinals i en perfumeria; és un dels condiments tra-
dicionals de la cuina mediterrània. És versemblant supo-
sar que antigament on hi ha l’olivar creixessin aquestes 
plantes, ja que el paratge té les característiques ideals 
per al creixement de l’espècie. De fet, Josep Nuet i Josep 
M. Panareda descriuen que el fonoll es localitza a la ba-
se de la muntanya (de Montserrat), al riberal del riu Llo-
bregat i entre Collbató i el Bruc (exactament on es loca-
litza la Fonollosa), entre els 100 i 500 msnm, i esporàdi-
cament fins a 725 msnm (Nuet i Panareda 1992, 73). Per 
tant, ens tornem a trobar amb un topònim descriptiu i 
transparent d’una realitat passada.

La Vinya Nova (terme municipal del Bruc, l’Anoia). És una 
finca molt arrelada a la història del massís i del monestir 
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de Santa Maria de Montserrat, situada al límit dels mu-
nicipis de Collbató i el Bruc, als peus del vessant meridi-
onal de la muntanya. El que crida l’atenció d’aquest to-
pònim compost és el seu adjectiu nova, el qual fa pensar 
de manera indefectible que darrere d’aquest s’amaga la 
història del seu origen. I, efectivament, així és; l’any 1556 
el Monestir de Montserrat va comprar terres al Bruc per 
a plantar-hi ceps i augmentar la producció de vi que treia 
d’una altra finca d’Esparreguera. Des d’aleshores, aques-
ta antiga finca seria coneguda com la Vinya Vella (enca-
ra existent avui dia) per a diferenciar-la d’aquesta altra, 
que fou anomenada la Vinya Nova i que substituí a la pri-
mera. En el seu moment va ser molt més que una simple 
explotació vitícola i aviat esdevingué un important com-
plex productiu que proporcionava queviures als religiosos, 
escolans, ermitans i peregrins del monestir, i residencial, 
preparat per acollir els monjos durant llargues tempora-
des. En definitiva, una bona mostra de com un topònim 
pot ser descriptiu i, alhora, fer referència a la seva història.

b) Noms aŀusius a unitats orogràfiques  
o paisatgístiques

Coll de Port (situat a la línia de la delimitació territori-
al dels termes municipals del Bruc i Marganell, i també 
de les comarques de l’Anoia i Bages). Coll situat al ves-
sant nord de Montserrat, de 980 msnm, que separa les 
regions dels Ecos i dels Frares Encantats i que és una 

important cruïlla de camins des de temps pretèrits. To-
pònim format pel mot coll en el sentit de terme orogrà-
fic, “pas elevat entre muntanyes”, que permet passar fà-
cilment d’un vessant a un altre; en aquest cas, el que re-
sulta interessant és el mot port. Carles Domingo explica 
que port té dos significats en català (Domingo 1997, 100). 
L’un d’ells és el de coll o collada, en el sentit que esmen-
tàvem en parlar de Collbató. L’altre és el de “territori de 
pastius alts”. En aquest cas ens decantem clarament per 
la primera accepció, ja que l’orografia de l’indret és clara 
en aquest aspecte. Per tant, ens trobem davant una du-
plicació tautològica, on els mots coll i port tenen el ma-
teix significat. És important ressaltar, però, que en amb-
dues accepcions el mot port sol indicar un lloc limítrof, 
que tanca una contrada determinada envers una de con-
tigua, fent-hi doncs de frontera. I en una muntanya com 
Montserrat només aquells accidents topogràfics ben de-
limitats solen ser utilitzats com a fites per delimitar terri-
toris, com és el cas del Coll de Port. També cal tenir pre-
sent que els altres dos passos que hi ha a partir d’aquest 
coll en direcció nord-oest són derivats de port: el Portell 
Estret i la Portella d’Agulles. Finalment, volem fer esment 
que port com a pas de muntanya és a les terres centrals 
del nostre territori un genèric molt poc habitual, a dife-
rència del genèric coll.

La Bola de la Partió (terme municipal del Bruc, l’Anoia). 
Agulla de la muntanya de Montserrat que s’alça a 1.037 
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msnm. Es troba situada a la regió d’Agulles del massís. 
Forma part d’un cordó de roques i agulles que, des de 
l’anomenada, precisament, Paret d’Agulles, baixa en di-
recció sud al refugi Vicenç Barbé, del qual està a uns tres-
cents metres de distància. El nom de Partió sembla que 
fa referència a que era una fita par marcar fronteres ju-
risdiccionals o límits de propietat (Moreu-Rey 1982, 83). 
La seva silueta en forma de bola a la seva part superior 
la distingeix de les agulles del seu entorn i la fa ben fàcil 
d’identificar; per tant, és lògic que fos utilitzada per de-
limitar terrenys.

Montgròs (terme municipal del Bruc, l’Anoia). Turó o ele-
vació dins el conjunt montserratí que ateny una altitud de 
1.133 msnm. Es troba situat a la regió dels Ecos. Es tracta 
d’una gran mola amb forma de dom que, tot i no ser una 
de les muntanyes més altes de la serra és, per la seva po-
sició central respecte al massís, un dels seus miradors pri-
vilegiats. El topònim està format per dos vocables, mont 
(veure l’entrada que fa referència a Montserrat) i gros, el 
qual és un derivat del llatí grossus, que significa gras o 
gruixut (DECat, IV, 676). En el cas que ens ocupa el seu 
significat és clar i transparent (gruixut, gran), ja que des-
criu de manera inequívoca que el Montgròs és una mun-
tanya ample i grossa (ho és més que la mitjana dels altres 
cims i agulles de Montserrat), fet que la fàcilment distin-
gible i destacable des de diferents punts de la muntanya.

Montserrat. Massís muntanyós de la Serralada Prelitoral, 
límit (o trifini) de tres comarques: Baix Llobregat, Bages 
i Anoia, situat a ponent del riu Llobregat, amb una al-
çada màxima de 1236 msnm (cim de Sant Jeroni). L’any 
1987 es va declarar el Parc Natural de la Muntanya de 
Montserrat, el qual s’estén pels municipis de Monistrol 
de Montserrat, el Bruc, Collbató i Marganell. En la docu-
mentació antiga figura com a Monte Serrato (OnoCat, V, 
383). La primera part del topònim, mont, té un significat 
geogràfic. És un mot que tothom entén com a sinònim 
de muntanya. Carles Domingo explica que com a nom 
comú és més aviat poc usat, però en canvi la llengua an-
tiga l’utilitzava correntment; l’autor assenyala també 
que en molts topònims mont es troba fossilitzat, cons-
tituint un nom compost (Montserrat, Montsec, Mont-
sant, Montseny, etc.) (Domingo 1997, 29). Pel que fa a 
la segona part del topònim, serrat, Moreu-Rey planteja 
que pot suscitar problemes, no solament d’història si-
nó també de contingut, ja que sovint serra i els seus de-
rivats designen relleus unitaris, d’orografia arrodonida, 
de vegades quasi horitzontal, i sense carena ben delimi-

tada (Moreu-Rey 1982, 36). Però no és el cas de Mont-
serrat. Serrat prové de serra, vocable que deriva del llatí 
serra, el qual designa l’eina del mateix nom, i la munta-
nya de Montserrat presenta sens dubte una forma reta-
llada i irregular que fa pensar en dents de serra. Per tant, 
ens trobem davant d’un exemple paradigmàtic de fixa-
ció toponímica, a cavall entre el principi de transparèn-
cia i el principi de significativitat territorial. En el primer 
cas perquè pot ser interpretat en el seu sentit més rec-
te, sense necessitar cap tipus d’interpretació etimològi-
ca, i en el segon perquè és un element significatiu i to-
talment diferenciat, no només en el context físic on es-
tà ubicat, sinó en tot el territori del principat.

Roques Blanques (terme municipal del Bruc, l’Anoia). És 
un petit àmbit que constitueix una prolongació vers a po-
nent del massís de Montserrat. Tot i la proximitat a Mont-
serrat, l’espai presenta un substrat silici, sense carbonats, 
i una situació estructural ben distinta que determinen al-
gunes peculiaritats del paisatge d’aquest territori. Cal re-
marcar la importància de la presència de penya-segats 
triàsics, els quals permeten que s’hi desenvolupin espè-
cies de flora d’interès associades a unes determinades 
comunitats de falgueres (del gènere cheilanthes vellea) 
i crespinells(del gènere sedum), molt rares a Catalunya 
i pròpies de les contrades mediterrànies marítimes. En 
aquest cas trobem un clar exponent del comportament 
toponímic del principi d’excepcionalitat, ja que aquest 
topònim reflecteix unes característiques excepcionals 
i diferents en relació a l’entorn on s’insereixen, gens ha-
bituals i fins i tot considerades una autèntica raresa, les 
quals han fet que aquest espai hagi estat incorporat l’any 
1992 al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Serra Llarga (terme municipal de Collbató, el Baix Llo-
bregat). Llarga carena de poca entitat i no ben delimita-
da (hi ha diferents interpretacions sobre la seva longi-
tud), que neix en el Pla de les Taràntules i continua cap 
el riu Llobregat, fins que es despenja en direcció sud-est 
vers els vessants de Collbató. Segons Carlos Domingo el 
mot serra fa referència a una elevació muntanyosa del ter-
reny que es dreça més en sentit longitudinal que no pas 
en amplària i que segueix una mateixa direcció general 
(Domingo 1997, 87). Pel que fa al segon mot, llarga, Co-
romines explica que és un derivat del llatí largus, que sig-
nifica abundant i considerable, i que en aquest cas de-
signa longitud en l’espai (DECat, V, 83). Una vegada in-
terpretats els dos mots que formen el topònim i observa-
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da la topografia del terreny podem asseverar clarament 
que estem davant d’un topònim transparent, ja que és 
fa evident que la carena estudiada és força més consis-
tent amb la seva longitud que les altres carenes veïnes.

c) Noms referents a elements de poblament  
o topogràfics amb utilitats determinades

La Guàrdia de Montserrat (terme municipal del Bruc, 
l’Anoia). Antic castell medieval situat dalt d’un turó al 
sud del petit coll de Guirló i a ponent del coll de Can Ma-
çana, als contraforts del massís de Montserrat. Es trac-
ta d’una de les cinc fortificacions medievals que prote-
gien la muntanya de Montserrat (l’única que manté en-
cara vestigis visibles). Si observem on estava emplaçat 
de seguida s’entén el significat de guàrdia. Com a genè-
ric toponímic ja és freqüent almenys des del segle X (Ba-
lari 1899, 286–290). És un derivat de l’acció de guardar, 
procedent del germànic wardön (cercar amb els ulls, es-
perar, fer guàrdia o protegir) (DECat, IV, 698). En l’època 
en què es construí el castell (segle X) encara hi regnava 
força inestabilitat en el territori a causa de la presència 
dels sarraïns. Per tant, el topònim fa referència a la fun-
ció que acomplia, asseveració reforçada si ens en fixem 
en la seva situació estratègica, a dalt d’un turó i en una 
posició privilegiada, la qual permetia una exceŀent visió 
de tot el territori per prevenir possibles invasions musul-

manes i organitzar, amb prou antelació, les mesures adi-
ents amb l’objectiu de poder-les neutralitzar.

Roca de les Onze (terme municipal de Marganell i Mo-
nistrol de Montserrat, Bages). En aquest cas ens trobem 
davant d’una unitat orogràfica amb un topònim singular, 
el qual acomplia una funció específica. Segons Carles Do-
mingo el nom de roca, en l’ús comú i en els genèrics topo-
nímics, és un mot que podem trobar aplicat a qualsevol 
mena de relleu. I en molts llocs, juntament amb el nom 
de roc, ha esdevingut sinònim de cim (de cim rocós) (Do-
mingo 1997, 147). Efectivament, la Roca de les Onze, punt 
culminant del serrat al qual li dóna el seu nom, Serrat de 
les Onze, és el cim de la impressionant Paret dels Diables, 
al vessant nord-est del massís, i és perfectament distin-
gible des del municipi de Monistrol de Montserrat. Però 
el que és més interessant d’aquest topònim és el seu vo-
cable onze; en determinades èpoques de l’any la projec-
ció de l’ombra d’aquesta roca (cim) abasta indrets espe-
cífics del municipi a hores concretes (les onze del matí). 
És evident, doncs, que és un cim que era utilitzat com a 
roca horària solar en una època passada, on les úniques 
referències horàries de les quals es disposava eren les pro-
porcionades pel propi Sol, i on l’activitat humana estava 
totalment subordinada al seu cicle estacional. Per tant, 
tot plegat representa un altre exemple de com elements 
destacats del paisatge eren utilitzats i integrats a la vida 
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quotidiana dels pobladors, fet que quedà reflectit en mul-
titud de topònims. Finalment, farem esment que el mu-
nicipi del Bruc també tenia la seva roca horària solar prò-
pia, en aquest cas la Roca de les Vuit (Barberà 1977, 19).

3 Consideracions finals

L’objectiu del nostre treball ha estat mostrar la utilitat 
de l’estudi de la geografia des de la toponímia i mostrar 
les seves possibilitats. Antigament s’utilitzaven els to-
pònims per descriure les característiques físiques i hu-
manes d’un territori i, per fer-ho, els habitants o explo-
radors d’aquest prenien com a referència algun element 
predominant del paisatge com la vegetació o la fauna, la 
forma del relleu, la hidrologia o les activitats econòmi-
ques, entre d’altres. Per tant, a manera de recapitulació, 
i a partir dels exemples abans estudiats, volem fer dues 
reflexions finals que reforcin la idea que geografia i to-
ponímia son dues ciències complementàries.

La primera és que hem volgut constatar, a partir dels 
exemples proposats de l’entorn del massís de Montser-
rat, que a través de l’estudi geogràfic dels llocs es pot ar-
ribar a conèixer l’origen i la raó de ser de molts topònims. 
I fins i tot pot ajudar i ser útil en aquells casos d’orígens 
dubtosos. A més a més, en altres ocasions, pot perme-
tre corregir diagnosis errònies, sobretot quan s’ha fet un 
estudi etimològic d’un topònim concret de procedència 
incerta, sense considerar l’àmbit al qual aquest nom s’ha 
aplicat històricament o s’aplica en l’actualitat.

La segona reflexió que volem ressaltar és defensar el 
valor de la geografia com a ciència integradora d’altres 
ciències, ja que creiem que és del tot imprescindible la 
coŀaboració entre diferents disciplines en la recerca ono-
màstica. Tot i els tres pilars bàsics en què es basa la topo-
nímia, l’espai (objecte d’estudi de la geografia), el temps 
(objecte d’estudi de la història) i la llengua (objecte de 
la lingüística), en funció del territori pot ser necessari la 
cooperació amb altres disciplines, com poden ser, a tall 
d’exemple, la botànica, la geologia o la zoologia,perquè 
aportin el seu punt de vista en determinats topònims. 
Dit d’una altra manera, només procedint d’aquesta for-
ma es podrà comprendre la totalitat d’un territori a tra-
vés de l’estudi dels seus noms.
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Vicenç Biete,  
toponimista i estudiós  
dels noms
Joan Tort i Donada

Vicenç Biete no pot ser considerat, en sentit estricte, com 
un dels fundadors de la Societat d’Onomàstica, el 1980. 
De fet, no forma part de la comissió gestora constituïda 
al voltant d’aquesta data, sota l’impuls del tàndem Enric 
Moreu-Rey−Albert Manent; però sí que hem trobat refe-
rències sobre la seva assistència a algun (o alguns) dels 
quatre coŀoquis constituents de la Societat: el 1973, a la 
Sala de Comalats, el 1977 a les Borges del Camp, el 1978 
a Riudoms o el 1979, a Montblanc. També és present al 
primer coŀoqui oficial, a Vic, el juny de 1980, i figura a la 
primera llista de socis, distribuïda amb el número 1 del 
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (BISO).

És clar que manté, en qualsevol cas, un vincle actiu di-
recte i permanent amb la Societat, des dels seus orígens. 
I que manté durant tota la vida. Al fil de les seves coŀa-
boracions escrites al Butlletí, deduïm que, a banda de la 
seva vocació cap a l’estudi dels noms, indissociable de la 
passió per la geografia, la seva relació personal amb els 
dos personatges capdavanters de la Societat, Enric Mo-
reu-Rey i Albert Manent, va ser determinant en la con-
formació de la seva implicació amb la Societat d’Ono-
màstica, des dels inicis de l’entitat i mantinguda al llarg 
de tota la vida.

La seva seqüència de vinculació amb la Junta Directiva, 
d’acord amb les dades de què disposem, és la següent: el 
juny de 1994 consta per primer cop com a vocal. El juny 
de 2001 apareix ja com a vicepresident, amb Ramon Ami-
gó i Vicenç M. Rosselló, i amb Andreu Romà com a secre-
tari. El referit vincle el manté fins al 2007, data a partir de 
la qual torna a figurar com a vocal.

Finalment, durant l’etapa de Josep M. Albaigès com a 
president (2010–2013), Vicenç Biete torna a constar com 
a vicepresident, juntament amb Emili Casanova i Albert 
Turull. En ocasió de la renovació de l’any 2013, Biete de-
mana de retirar-se (després de dinou anys de coŀabora-
ció ininterromputs). I, a l’Assemblea de socis d’aquell any, 
és proposat i nomenat Soci d’Honor.

La tasca de Biete dins la Societat és indissociable del 
seu paper com a impressor del seu òrgan d’expressió, el 
BISO, que perdura al llarg, gairebé, dels seus 123 núme-
ros: des del primer, del juny de 1980, fins pràcticament 
el darrer (la que havia estat la seva impremta hi consta, 
encara, al número 120, l’abril de 2011). Al llarg de l’exis-
tència d’aquesta publicació Biete hi publica una cinquan-
tena d’articles de format breu, en gran mesura ressenyes 
d’actes i de publicacions diverses.

Qualificatius que pensem que escauen a Vicenç Biete 
per a caracteritzar, sintèticament, els seus trenta-cinc 
anys de vincle actiu amb la Societat d’Onomàstica: eficà-
cia des de la discreció. Un diagnòstic que no difereix gens 
del que formula Enric Bertran en valorar l’aportació de 
Biete al front de la Societat Catalana de Geografia: “Com 
a president, Biete va demostrar eficiència i gran capacitat 
resolutiva, escoltant tothom i buscant sempre el consens.”

Una visió integral de la geografia

La visió de la geografia, per part de Vicenç Biete, la po-
dem qualificar d’integral. És una visió dins la qual s’hi in-
tegra, amb naturalitat, l’onomàstica.
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de geografia, ja que la matèria d’estudi m’entusias-
mava i em sentia capaç de poder fer-ho.

Hi ha una sèrie de paraules que reflecteixen, molt 
encertadament, l’objectiu de formar íntegrament 
els alumnes: criticar, entendre, pluridisciplinar, enra-
onar, observar, matisar, reflexionar… Aquests termes 
són aplicables a la geografia, disciplina que, des del 
meu punt de vista, ha de seguir aquest model de vi-
sió integral en el seu enfocament.

El poble de Cabacés com a tema d’estudi

Tot i els vincles familiars amb Cabacés, la idea d’estudi-
ar el poble —o, més ben dit, de convertir-lo en objecte 
d’estudi des de diversos plans— no la desenvolupa fins 
que ja és gran:

Les coses són resultat de la maduresa de les ide-
es, i un estudi detallat d’un poble, per petit que si-
gui, comporta una gran dedicació i esforç, sovint de 
molts anys de durada. […] L’aspecte pel qual vaig co-
mençar a interessar-me va ser el de la toponímia, 
amb motiu d’haver conegut l’Albert Manent després 
d’un coŀoqui d’onomàstica que es va celebrar a les 
Borges del Camp [a l’entrevista consta, equivocada-
ment, les Borges Blanques]. […] Metòdicament, par-
ceŀa per parceŀa, vaig començar el recull de topò-
nims acompanyat d’un amic meu, Josep Vilalta, pa-
gès i caçador, que coneixia molt bé el territori. Du-
rant un temps vaig dedicar-me a recollir dades, que 
posteriorment vaig confrontar amb la documenta-
ció antiga que vaig trobar.

El recull va guanyar el premi Josep Iglésies, i va ser pu-
blicat el 1979 a Revista Catalana de Geografia. El guardó 
l’esperonà a continuar estudiant Cabacés; amb els mate-
rials que aplega, l’any 1985 publica Cabacés. Documents i 
escrits. I, a continuació, la recerca sobre el poble culmi-
na amb la publicació de la monografia Cabacés. Un poble 
al peu del Montsant. La voluntat, segons ell mateix asse-
nyala, era fer un llibre “que reflectís els aspectes geogrà-
fics i històrics del terme.” El treball va ser laboriós: “Vaig 
estar uns quants anys anant cada vespre, després de la 
meva jornada laboral, a diverses biblioteques i arxius, a 
la recerca de qualsevol document o escrit que fes refe-
rència, directa o indirecta, a aquest poble del Montsant.” 
La pretensió, com ell mateix subratlla, va ser fonamen-

Un apunt seu, d’una gran força expressiva, recollit a l’en-
trevista que vam tenir amb ell el juny de 1997, pensem 
que és, respecte de la qualitat apuntada, prou eloqüent:

Recordo que quan era petit ja m’interessava pel 
lloc on vivia. M’agradava tafanejar i saber el perquè 
de les coses. Quan vivia al carrer del Torrent de les 
Flors […] em preguntava com devia ser la Barcelo-
na de l’altra banda, la ciutat de més enllà del barri 
de Gràcia. Aquest esperit encuriosit, que ha estat el 
meu company de viatge al llarg de la vida, és el que 
m’ha portat a interessar-me per la geografia. De 
sempre m’he sentit atret per les muntanyes, per sa-
ber com estava estructurat el país […]. 

Però va ser a Cabacés […], d’on era filla la meva ma-
re i on la família conservava la casa pairal, on se’m 
va desvetllar veritablement la dèria geogràfica. Allà, 
davant els contraforts de Montsant, sortia a obser-
var els detalls del territori, del meu entorn més pro-
per. M’agradava d’apuntar els noms dels llocs per 
on passava. Va ser a Cabacés on vaig començar a 
adonar-me que a les coses no se les anomena per-
què sí: els elements del territori, quan els dónes un 
nom, sembla que prenen vida; els fas, en certa me-
sura, més teus. I d’aquesta manera, tan viscuda i in-
tensa, vaig anar recorrent cada racó del terme, des-
cobrint els elements físics i humans que el configu-
raven. Vaig familiaritzar-me, per dir-ho d’alguna ma-
nera, amb la seva història.

Pensem que aquesta predisposició de Biete a una vivèn-
cia intensa i sensible del territori i del paisatge és indisso-
ciable de la seva formació, en la qual el període del batxi-
llerat, a l’Institut-Escola, va ser determinant:

L’Institut-Escola […] procurava de formar-nos com a 
persones d’una manera integral. […] Ens feien pre-
guntar-nos, contínuament, el perquè de les coses. 
[…] L’esperit que ens van inculcar m’ha acompanyat 
al llarg dels anys, a l’igual que a altres persones que 
van passar per les seves aules. […] La geografia i les 
ciències naturals eren una de les assignatures més 
rellevants de l’Institut. Sortíem al parc, moltes ve-
gades, a analitzar les coses, a observar-les directa-
ment. Els professors […] sempre ens estaven remar-
cant la necessitat d’observar els elements que for-
men la realitat. I va ser en aquestes excursions on 
va néixer, en la meva ment, la idea de ser professor 
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talment divulgadora: “La meva intenció va ser elaborar 
un llibre per a la gent del poble.”

La personalitat de Vicenç Biete  
com a toponimista

Pensem, d’acord amb la concepció “integral” de la geo-
grafia per part de Biete a què hem fet referència, que la 
seva aportació material a la recerca toponímica s’ha de 
considerar, d’una manera particular, en relació amb du-
es de les tres obres que publica sobre el poble de Caba-
cés: el recull toponímic i l’estudi monogràfic sobre la lo-
calitat (cal tenir en compte que, encara, en publica una 
tercera, d’interès netament històric: Cabacés, documents 
i escrits, de 1985). Ens hi referirem per separat.

a) El recull toponímic (1979)

Porta el títol de “Toponímia de Cabacers i el seu terme”. 
Publicat nominalment el gener del 1979 al volum II (nú-
meros 5 a 8) de Treballs de la Societat Catalana de Geogra-
fia, revista dirigida aleshores per Josep M. Puchades. Tot 
i la data de 1979, pensem que la publicació va ser més 
tardana. De fet, en un article de 1980 titulat “Els estudis 
d’onomàstica catalana. L’estat de la qüestió”, al número 
1 del BISO, que aplega les aportacions del coŀoqui, Albert 
Manent assenyala el recull de noms de Cabacés, dut a ter-
me per Biete, com un dels inèdits.

Té el mèrit de ser, tenint en compte la informació 
d’aquest article de Manent, un dels primers seixanta re-
culls de toponímia integral municipal que es porten a ter-
me a Catalunya (dels quals, a la data de l’article, juny de 
1980, només se n’havien publicat una vintena). Cal re-
cordar que aquest tipus de treball s’havia inaugurat tot 
just a mitjan anys 30, amb el recull de toponímia de Sant 
Pere de Riudebitlles a càrrec de Cristòfor Cardús (i a im-
puls de l’Oficina d’Onomàstica promoguda per Josep M. 
de Casacuberta).

Aplega 665 topònims (la immensa majoria dels quals, 
procedents de recerca oral) i 244 antropònims (renoms 
i cognoms).

Treball pulcre i ordenat, d’una seixantena de pàgines, 
molt ben sistematitzat, s’ajusta del tot a la metodolo-
gia que Joan Coromines i Enric Ribas havien establert 
a l’opuscle “Per al recull de noms de lloc de Catalunya”, 
publicat el 1936 (juntament amb la monografia de Car-
dús), i que d’alguna manera representa el tret de sortida 
d’aquest tipus d’estudi a Catalunya.

b) La monografia Cabacés. Un poble al peu del 
Montsant (1991)

És interessant, per aclaridor, l’apunt que fa Albert Ma-
nent al pròleg del llibre: “Cabacés ha trobat el seu histo-
riador en Vicenç Biete i Farré” (p. VII).
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I més endavant: 

El gran encert de Biete és no haver-se limitat a una 
monografia exclusivament històrica, sinó que, amb 
una visió inteŀigent i una gran amplitud d’horitzons, 
ha volgut fer —i ho ha aconseguit— allò que en di-
ríem la història total d’un poble, donant al mot his-
tòria un sentit amplíssim que comprendria, per tant, 
capítols com els de l’economia, la demografia, la 
toponímia, els usos i costums, les tasques agríco-
les, la vida religiosa, la casa i el parament, les tem-
pestes i les glaçades, els vents i els núvols, les dites, 
corrandes i cançons, etc. I, no cal dir, la riquíssima 
fauna i flora. (p. VIII)

Per part de l’autor, trobem a l’inici de l’obra l’expressió 
de la seva motivació: 

Aquest treball pretén adreçar-se, prioritàriament, 
als veïns de Cabacés i a les persones vinculades 
amb aquest poble […], però, també, a tothom qui 
pugui sentir curiositat per conèixer l’ahir i l’avui 
d’una població de la Catalunya Nova. 
 Cal fer avinent […] que no es tracta d’una obra 
erudita ni del fruit d’una tasca d’investigació. El 
minso bagatge d’uns estudis interromputs arran de 
la guerra no ens hauria pas permès d’intentar-ho, 
tot i haver mantingut des d’aleshores ençà una con-
tinuada afecció per la geografia, la història i la llen-
gua de la nostra terra. (p. XI)

La potència descriptiva

L’escriptura de Vicenç Biete presenta aquesta qualitat, fo-
namentada en una remarcable capacitat d’observació. Per 
exemple, en parlar, en relació amb el relleu, del sector del 
terme que correspon a la serra del Montalt:

La serra del Montalt comença el seu traçat al coll 
de les Barraques, també anomenat de les Soque-
tes, i pren la mateixa orientació que l’anterior. Pre-
senta les màximes altituds a la punta de la Canaleta 
(703 m) i a la de la Guixera (721 m). Entre totes du-
es s’obre el portell de la Ullera (672 m). La partió del 
terme s’adreça, cap al sud i tot descendint, a la vo-
rada del cingle que guaita les Vilelles i la ressegueix 
fins a trobar el riu. L’altre vessant del Montalt, fen-
dit pels racons de la Cova del Sol, del Montalt i dels 

Pouets, baixa més suaument envers el barranc de 
Cavaloca, que discorre als seus peus. (p. 17)

Respecte del sector del terme que correspon al vessant 
sud-oriental de Serra la Llena:

El terreny torna a ser aquí oligocènic, i les seves al-
tituds es mouen entre els 410 i els 485 m. Els seus 
vessants occidentals resten oberts a la Ribera. Des 
del coll de la Torre fins al coll de la Batalla, prenen 
el nom de serra de Gorraptes, i des del coll esmen-
tat fins al de l’Avenc, el de serra de l’Avenc. Ambdu-
es serres són de pendents suaus, i això permet con-
rear els seus nombrosos racons: racó dels Colls —
amb la punta Redona, 345 m—, racó dels Atans —
amb la punta del Sinada, 362 m—, dels Aixoriguers, 
de les Favares —amb les puntes de la Cometa i del 
Firmes—, de la Coma, del Baixest, de la Llobatera, 
de les Coves —amb la punta de la Xuta—, del Mo-
livell i, finalment, dels Segrassos —amb les pun-
tes dels Castellassos, de l’Enclusa i del Cigró. Un es-
trep de la serra dels Gorraptes s’avança fins a tocar 
el riu i forma el tossal del Pont (362 m). Al seu peu, 
el petit replà de l’Amburriana permet també el con-
reu. (p. 17–18)

Amb motiu de presentar-nos les característiques orogrà-
fiques del sector septentrional del terme de Cabacés:

Tots aquests contraforts presenten una estratifica-
ció pràcticament horitzontal, basculant lleugera-
ment cap a ponent, tret d’una línia de crestes que 
va des de la Foia fins a les Canals, on els estrats de 
conglomerat han arribat a adoptar una posició gai-
rebé vertical. El perfil transversal de pràcticament 
totes aquestes serres reflecteix uns vessants orien-
tals més rostos, fins i tot de vegades encinglerats, i 
uns vessants occidentals més suaus. L’erosió, en ac-
tuar sobre les capes més febles que s’alternen amb 
les de conglomerats, ha deixat aïllats grans penyals 

—tormos— coronant els tossals o estimbats pels 
vessants, sobretot a la banda dreta del barranc de 
Montsant, on fins i tot hi ha un rodal anomenat els 
Tormegals per la gran quantitat de blocs que hi ha 
anat caient. La imaginació popular ha tingut cura de 
batejar les roques més rellevants o de formes més 
suggeridores: tormo Rovellat, tormo del Pa Badat, el 
Gegant, la Geganta, tormo del Frare, tormo dels Ju-
eus, la Mesquita, el Nas i tants d’altres. (p. 15)
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identificació precisa de varietats dels fenòmens que 
estudiem, com per a la construcció de visions cultu-
rals comparatives.

Diu Biete, resumidament, en ocasió de l’entrevista de 
1997: 

Per a mi la geografia és, senzillament, estimar el pa-
ís. […] M’apassiona el territori que tinc més a prop. 
M’interessa i m’atreu tot el que és geografia: la de-
limitació de les comarques, l’orografia, els assenta-
ments de població…, sempre i quan els pugui situar 
en el marc concret del país. Per a mi, aquest és l’as-
pecte fonamental.

Fem nostres les paraules de Pau Alegre, al final de la 
seva ressenya de la monografia sobre Cabacés inserida 
al web de la Societat Catalana de Geografia:

Voldria manifestar la meva admiració per la qualitat 
i la sensibilitat que Vicenç Biete ha sabut donar a la 
interpretació del terrer i la gent de Cabacés.

Postiŀa final

Pensem que Biete, a través de les seves obres sobre Ca-
bacés, i, sobretot, a través del seu treball toponímic, ha 
contribuït a allò que Carl Sauer anomenava, en un arti-
cle de 1956, una “lectura de la fesomia de la Terra”. Res-
pecte d’aquesta qüestió, és interessant transcriure la re-
flexió que fa aquest autor al respecte, tot referint-se a la 
necessària connexió de la tasca dels geògrafs amb els sa-
bers de base popular:

Els professionals no existim perquè hàgim desco-
bert una línia de recerca o perquè posseïm una de-
terminada, sinó perquè els homes sempre han ne-
cessitat el saber geogràfic, i l’han acumulat i clas-
sificat. Els noms que apliquem professionalment 
als elements o formes que identifiquem, i fins i 
tot als processos que analitzem, procedeixen sem-
pre de denominacions tingudes per vulgars. Nosal-
tres, simplement, els organitzem en un vocabulari 
més clar i més inteŀigible. […] En particular, el voca-
bulari geogràfic local i la toponímia de cada idioma 
constitueixen un substrat de saber que, en una bo-
na mesura, encara ha de ser explotat: tant per a la 

Acte d’homenatge a Vicenç Biete celebrat el 24 de maig de 2016 a la Sala Coromines de l’Institut d’Estudis 
Catalans. D’esquerra a dreta: Francesc Nadal, Societat Catalana de Geografia; Joandomènec Ros, President 
de l’Institut d’Estudis Catalans, Josep Oliveras, President de la Societat Catalana de Geografia, i Joan Tort, 
President de la Societat d’Onomàstica. (Fotografia del servei de premsa de l’IEC)



Ni un topònim sense recollir, 
ni un topònim sense estudiar
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