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25 anys sense Moreu-Rey
Albert Turull
Coordinador de Noms

Les celebracions i les xifres rodones 
solen tenir un doble motiu: recordar 
un fet, un personatge o una època, i 
fer-ne una valoració, que pot ser ini-
cial, complementària o renovadora, 
en funció si és el primer cop que s’es -
cau o si convé ja fer-ne una reinter-
pretació, una relectura actualitzada. 
Així és normal que sigui, i així ho hem 
vist amb motiu de commemoracions 
de tota mena, des del cinquè cente-
nari l’any 1992 del “descobriment” 
d’Amèrica (que hom va voler fer co-
incidir amb les Olimpíades de Barce-
lona i l’Expo de Sevilla i altres afers 
de gran impacte mediàtic …però no 
pas gaire amb el mateix aniversari en 
relació amb l’expulsió del jueus o la 

“conquista” de Granada) fins al tercer  
 —centenari, també—, més recent, 
de les capitulacions de València, pri-
mer, i de Barcelona, després (el fa-
mós Onze de Setembre), davant de 
les tropes borbòniques, a la Guer-
ra de Successió. Han estat motius  
 —més ben o més mal aprofitats, 
aquesta seria una altra qüestió— per 
mirar enrere i entendre de manera 
crítica no només aquells episodis de 
fa cinc-cents o tres-cents anys (i el 
mateix podríem dir de molts altres 
relativament més recents, incloses la 
Guerra Civil o la Transició), sinó també 
per valorar coŀectivament el camí de 
les generacions que d’aleshores en-
çà han menat fins al moment actual 

i, en fi, per tenir una nova mirada so-
bre el present, en funció de tot plegat.

Una cosa semblant, si bé òbvia-
ment amb un component individu-
al afegit, passa quan el que es com-
memora, amb l’excusa d’un xifra ro-
dona de naixement o de mort, és una 
persona, una figura destacada (o dig-
na de ser recuperada en la memòria 
coŀectiva). De fet, pràcticament ca-
da any és un “Any Pla” o un “Any Ver-
daguer”, etc., i no falten els motius 
per a aquestes celebracions, atesa la 
transcendència d’aquests personat-
ges, o de tants altres (sense oblidar 
els que són tot just objecte de reivin-
dicació per tal que des de les institu-
cions es declari tal o tal any més…).

Doncs també des de l’àmbit de 
l’onomàstica tenim les nostres efe-
mèrides —o les podem tenir: tot és 
cosa de pensar-hi i de voler-ho— i 
les nostres xifres rodones, de ve-
gades fruit de l’atzar; per exemple, 
cent anys justos anaren des de l’apa-
rició, el 1899, del primer gran clàs-
sic del ram, els Orígenes históricos de 
Josep Balari, i la culminació, en ter-
mes reals (públics), del darrer gran 
clàssic, l’Onomasticon de Coromines 
(per bé que el peu d’impremta del 
volum VIII sigui de 1997, el mateix 
any de la mort del mestre: se n’han 
complert enguany les dues dèca-
des exactes, per tant). O com recor-
dem en el títol d’aquesta presenta-

ció: també a principis d’aquest 2017 
van complir-se els 25 anys del traspàs 
d’Enric Moreu-Rey, que es va produ-
ir just la vigília d’inaugurar-se el Con-
grés/Coŀoqui d’Onomàstica de Bar-
celona, en aquell any olímpic abans 
esmentat… I no sols això, sinó que 
Moreu-Rey havia nascut el 1917, de 
manera que vet aquí un altre possi-
ble centenari …que segurament no 
s’haurà aprofitat com calia. És volun-
tat de la Societat d’Onomàstica om-
plir aquest buit, en la mesura que 
es disposa de diversos canals de co-
municació, incloent-hi naturalment 
aquesta revista, Noms, i també un ja  
renovat web.

A banda de valorar encara com a 
imprescindibles les aportacions bi-
blio gràfiques de Moreu-Rey (que, re-
cordem-ho, posen les bases de pràc-
ticament totes les branques de l’ono-
màstica: la toponímia, l’antroponímia, 
els renoms i noms de casa, la topo-
nímia urbana i l’onomàstica “vària”, i 
fins i tot la bibliografia sobre la ma-
tèria), sembla que aquest quart de 
segle sense la seva imponent figu-
ra hauria de servir com a motiu per 
valorar, si més no, com ha evolucio-
nat la nostra Societat, que ell va con-
tribuir a crear el 1980 amb un pa-
per del tot protagonista i que, amb 
molts de canvis i renovacions, i cri-
sis i tot, es va apropant a la madura  
quarantena.
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Notícies
Conferències i xerrades

Conferència “Toponimia de la red 
de riego de la Huerta de Murcia y 
Lorca” pel Dr. Robert Pocklington, 
president de la Sociedad Española 
de Estudios Árabes
> http://www.um.es/
documents/3456781/5987337/Diptico_
IV+JAS_Contraparada+y+Huerta.
pdf/1c7624e9-e270-41e2-8340-
5b262cb22c7d

Conferència de Joan Peytaví de la 
Universitat de Perpinyà sobre els 
noms de Pesillà de la Ribera i el 
Riberal (Catalunya Nord)
> http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/
en/node/812

> http://www.onomastique.asso.fr/
articles.php?lng=fr&pg=271&mnuid=30
&tconfig=0

Conferència “Toponímia valenciana, 
el cas de Calp” de Francesc Xavier 
Llorca Ibi
> http://www.calpe.es/ver/3354/
toponimia-valenciana-el-cas-de-calp-
%80-por-francesc-xavier-llorca-ibi-de-la-
universidad-de-alicante--.html

”Del cap de Banyoles a l’Alfalig. 
Alguns noms propis destacats de 
Ginestar”, xerrada sobre toponímia 
de Ventura Castellvell a Ginestar 
(Ribera d’Ebre)
> http://www.ginestar.cat/agenda/view.
php?ID=3081

Conferència “Els topònims com 
a fòssils del passat d’un territori. 
Anàlisi fisiogràfica de topònims 
andorrans d’arrel preromana”, a 
càrrec de Xavier Planes
> http://www.ub.edu/geologia/noticies/
cartell20170301_Planas.pdf

Xerrada sobre el tema “La 
toponímia catalana: un viatge 
fascinant al territori”, a càrrec del 
professor Xavier Rull de la URV
> http://agora.xtec.cat/ies-rbiv-
cambrils/general/xerrada-sobre-
toponimia-amb-els-alumnes-de-1r-de-
batxillerat/

Conferència “A toponimia como 
ferramenta normalizadora da nosa 
lingua nos centros de ensino. O 
patrimonio inmaterial vencellado 
ás TIC”, impartida per Vicente 
Feijóo, filòleg 
> http://www.laregion.es/articulo/
agenda/conferencia-toponimia-gallega-
liceo/20170315231752694080.html

Jornades i congressos

V Jornada de la Comisión 
Especializada de Nombres 
Geográficos. Tradición y autoridad 
en los Nombres Geográficos. El 
Real Decreto de 27 de junio de 1916 
(Madrid, 3–4–2017)
> http://www.ign.es/resources/
VJornadas_CENG/inicio.html

XI Jornada Onomàstica i III Congrés 
de la Societat d’Onomàstica (Elda i 
Petrer, 7/8–4–2017)
> http://www.20minutos.es/
noticia/3005228/0/avl-presentara-
elda-petrer-aportaciones-antroponimia-
toponimia-valencianas-realizadas-
desde-2016/

> http://www.diarioinformacion.com/
elda/2017/03/30/elda-petrer-acogen-
congreso-onomastica/1877671.html

> https://www.noeresdeeldasino.
com/2017/03/29/la-academia-
valenciana-la-lengua-pone-valor-la-
toponimia-la-antigua-gobernacion-
orihuela-elda-petrer/

> https://www.youtube.com/
watch?v=p_DsDsNf0Mc

Simposio Internacional 
Panamericano en Toponimia (Rio 
de Janeiro, Brasil, 3/5–5–2017)
> http://www.amla.org.mx/simposio-
internacional-panamericano-en-
toponimia/

Congrés sobre clans i cognoms 
(Nenagh, Irlanda, 15/19–5–2017)
> http://www.clansandsurnames.com/
irishclans

2º Foro Euro-Amazigh de 
investigación “Onomástica 
amazigh y de la Península ibérica” 
(Granada, 23/24–5–2017)
> http://calenda.org/403420

Congrés Joan Coromines i el País 
Valencià (Vinaròs i Rossell, 25/27–
5–2017)
> https://www.onomastica.cat/congres-
joan-coromines-pais-valencia/

Reunió anual de la Societat 
Canadenca d’Onomàstica (Toronto, 
Canadà, 27/28–5–2017)
> http://e-onomastics.blogspot.com.
es/2017/01/call-of-papers-by-canadian-
society-for.html

XI simposi Internacional 
d’investigació lingüística dedicat 
al tema dels “noms en secret” 
(Universitat de Siegen, Alemanya, 
11/12–9–2017)
> http://e-onomastics.blogspot.
com.es/2017/02/xi-internationales-
symposium-namen-im.html

XVIII Coŀoqui d’Onomàstica de la 
Société Française d’Onomastique
(Tolosa de Llenguadoc, 17/18–1–2018) 
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Notícies

El coŀoqui estarà dedicat a la termi-
nologia onomàstica i a l’onomàstica 
occitana.
> https://www.fabula.org/actualites/
xviiie-colloque-d-onomastique_79663.
php

Publicacions i presentacions

“Los apellidos de los gitanos 
españoles en los censos de 1783–
85”
> http://www.revistadehumanidades.
com/articulos/29-los-apellidos-de-
los-gitanos-espanoles-en-los-censos-
de-1783-85

Llibre amb treballs d’onomàstica 
en honor a Ricardo Cierbide
> https://onomastika.org/2017/04/24/
ricardo-cierbide-liburuko-omenaldia-
homenaje-de-libro/

Novetat editorial occitana sobre 
la toponímia de Senta Orsa 
(Dordonya)
> http://www.sainte-orse-memoire-
patrimoine.fr/fr/actualite/28445/
toponymie-locale-restitution-collectages-
par-jean-louis-leveque-20-mai-2017

Nou número de la Rivista Italiana di 
Onomastica
Corresponent al 2015 però presenta-
da enguany.
> http://www.editriceromana.net/
eshop/serita/onomastica/collane/rion/
rivista-italiana-di-onomastica-rion-21-
2015-1-1290-detail

Nouvelle revue d’onomastique
Disponibles en línia els números des 
de l’any 1983 al 2013.
> http://www.persee.fr/collection/
onoma

Nou número d’Acta Onomastica
> https://www.ceeol.com/search/
journal-detail?id=571

Nova edició de l’Atles Escolar 
Valencià
Segueix els criteris de fixació toponí-
mica de l’AVL. A més, té un apartat 
dedicat a la “Toponímia aràbiga a la 
Comunitat Valenciana”.
> http://www.lallibreria-uv.es/Atles-
escolar-valencia-Isbn-978-84-940967-4-7-
Codigo-JPH,000004

Novetat editorial txeca: “Laberint 
de noms propis i dialectes”
> http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/
nakladatelstvi/literarni-veda-a-historie/
studie-osobnosti-brnenske-lingvistiky/
labyrintem-vlastnich-jmen-a-nareci-1311

Tesis doctorals

“La información codificada en 
la toponimia urbana: análisis 
geográfico de paisajes e 
imaginarios en la periferia toledana 
a partir de sus nombres” d’Ayar 
Rodríguez de Castro
> http://oa.upm.es/45269/

Defensa de tesi doctoral sobre els 
noms dels animals en l’onomàstica 
semítica (Universitat de Leiden, 
Països Baixos, 14–2–2017)
> https://www.universiteitleiden.nl/
en/events/2017/02/thy-name-is-deer.-
animal-names-in-semitic-onomastics-and-
name--giving-traditions-evidence-from-
akkadian-northwest-semitic-and-arabic

L’onomàstica a la xarxa

Lingüistes pel carrer
> http://imatgies.blogspot.com.
es/2017/05/linguistes-pel-carrer-de-
tortosa.html

> http://imatgies.blogspot.com.
es/2017/05/linguistes-pel-carrer-tortosa.
html

> http://imatgies.blogspot.com.
es/2017/04/linguistes-pel-carrer-una-
realitat.html

Canvi dels noms de carrers 
franquistes de la ciutat de València
> https://www.diarilaveu.com/
noticia/73877/pp-carrers-valencia-novo

> https://www.diarilaveu.com/
noticia/73823/carrers-valencia-illegalitat-
franquista?id_butlleti_enviar=1819

El Govern espanyol justifica l’ús de 
la toponímia no pròpia, en llengua 
espanyola, en determinats casos
> http://www.lavanguardia.com/
vida/20170516/422630466750/el-
gobierno-defiende-que-en-mapas-de-
geolocalizacion-se-usen-toponimos-en-
su-redaccion-castellana-como-la-coruna.
html

Sobre el nou nom dels “comuns” a 
Catalunya
> http://www.naciodigital.cat/
noticia/131162/podem/critica/comuns/
plantegin/utilitzar/seves/sigles/marca/
nou/partit

> http://beteve.cat/els-comuns-ja-
tenen-nom-oficial-catalunya-en-comu/

Google i Facebook i la toponímia 
en les llengües oficials de l’Estat 
espanyol
> https://dbalears.cat/
estat/2017/05/10/301502/ministre-
foment-intentara-google-altres-respectin-
les-llengues-cooficials.html

> http://www.laveupv.com/
noticia/25455/foyos-desapareix-de-google

> http://www.laveupv.com/
noticia/24482/el-pspv-demana-a-
facebook-que-no-traduisca-al-castella-el-
nom-dels-pobles-valencians

La Diputació General d’Aragó 
multarà els municipis que 
mantinguin carrers amb noms 
franquistes
> http://www.elperiodicodearagon.
com/noticias/aragon/dga-multara-
municipios-no-retiren-calles-
franquistas_1197347.html
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Notícies

Castripol, un topònim asturià que 
no convenç a tothom
> http://www.elcomercio.es/
asturias/occidente/201705/04/
propuesta-castripol-como-toponimo-
20170504000922-v.html

Presentació del llibre en 
homenatge a Ricardo Cierbide i 
assemblea general de la Societat 
Basca d’Onomàstica
> https://onomastika.org/2017/05/04/
r-cierbideren-omenezko-liburuaren-
aurkezpena-eta-asanblada-orokorra-
tafalla-erriberrin/

“El neng de Castefa se multiplica” 
de Quim Monzó
Wikipedia, una bona eina que en 
mans d’indocumentats provoca 
monstres toponímics.
> http://www.lavanguardia.com/
opinion/20170427/422075260902/el-
neng-de-castefa-se-multiplica.html

Presentació del Nomenclàtor 
Toponímic de les Illes Balears
> http://www.arabalears.cat/cultura/
Mes-toponims-conformen-Nomenclator-
Balears_0_1784221750.html

La repetició de topònims oficials 
(isotoponímia) a hores d’ara a 
l’Estat espanyol
> http://www.abc.es/sociedad/abci-
espana-nombres-repetidos-necesita-
nuevo-marques-foronda-201704242251_
noticia.html

Entrades d’onomàstica al blog 
Imatgies 
> http://imatgies.blogspot.com.
es/2017/04/coll-de-port-i-en-baixar-uns-
cognoms.html

> http://imatgies.blogspot.com.
es/2017/04/retolacions-ebries.html

> http://imatgies.blogspot.com.
es/2017/04/carrers-20-doficis-i-gremis-1.
html

Un bosc de vida a la memòria de 
Guillem Agulló
> http://amp.levante-emv.com/
morvedre/2017/04/11/bosc-vida-
memoria-guillem-agullo/1553259.html

La toponímia i antroponímia d’un 
document de cap al 1400 semblen 
indicar que la població navarresa 
de Murillo de Fruto encara devia ser 
bascoparlant en aquella època
> http://www.noticiasdenavarra.
com/2017/04/21/opinion/tribunas/el-
euskera-de-murillo-el-fruto-1400

L’AVL ja ha georeferenciat 123.000 
topònims
> https://www.facebook.com/
academiavalencianadelallengua/photos/
a.453144228125107.1073741828.4513203
14974165/1090462527726604/?type=3
&theater

“Toponímia gascona (V): noms de 
honts”; “Toponímia gascona (VI): 
noms de bèstias”
> http://opinion.jornalet.com/gabrieu-
balloux/blog/2129/toponimia-gascona-v-
noms-de-honts

> http://opinion.jornalet.com/gabrieu-
balloux/blog/2162/toponimia-gascona-
vi-noms-de-bestias

Arteixo contra Artejo
Els noms oficials dels municipis han 
d’afectar els noms dels carrers que 
en deriven en poblacions de fora del 
seu domini lingüístic?
> http://www.laopinioncoruna.es/
gran-coruna/2017/04/20/arteixo-
arteijo/1173041.html

Un projecte de toponímia del 
Matarranya (Franja de Ponent) 
entre els temes tractats per la 
darrera junta d’ASCUMA
> https://finestro.wordpress.
com/2017/04/17/junta-dascuma-del-13-
dabril/

Eliminació dels darrers residus 
franquistes de la toponímia de 
Cervera (Segarra)
> http://www.elpuntavui.cat/societat/
article/5-societat/1117715-cervera-
canviara-els-noms-de-carrer-vinculats-al-
feixisme.html

> http://www.somgarrigues.cat/
noticies/3900/cervera-canviara-el-nom-
d-un-carrer-que-tambe-es-a-les-borges-
per-estar-vinculat-al-franquisme

Nova guia per als noms dels 
valencians
> http://www.levante-emv.com/
cultura/panorama/2017/04/16/els-noms-
valencians-tenen-nova/1554949.html

Homenatge a Josep M. Albaigès, 
que fou president de la Societat 
d’Onomàstica i fill predilecte de 
Juneda
> http://www.juneda.cat/noticies/
homenatge-a-josep-maria-albaiges-fill-
predilecte-de-juneda

Proposta perquè Castelló de la Plana 
sigui l’única forma oficial
> http://www.levante-emv.com/
castello/2017/04/07/ayuntamiento-
quiere-unificar-toponimo-
castello/1551875.html

Presentació dels resultats de la 
II fase del projecte de Recerca 
Antroponímia de la Vall d’Àger 
(Noguera), a càrrec de Laura 
Benseny  i Cristina Masvidal
> https://etnologia.blog.gencat.
cat/2017/04/06/cultura-viva-2017-
antroponimia-de-la-vall-dager-ii-fase-el-
nom-de-les-cases-de-la-vall-dager/

Un carrer per a Pepe Rubianes a la 
Barceloneta
> http://www.elperiodico.cat/ca/
noticias/barcelona/calle-del-almirall-
cervera-barceloneta-sera-calle-pepe-
rubianes-5954783
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Notícies

Origen dels cognoms maltesos
> http://www.geneanum.com/malte/
documents/genealogie/origine-des-
noms-a-malte.html

La Cova dels Coloms, el topònim 
més usat a les Balears
> http://www.arabalears.cat/
balears/cova-Dels-Coloms-toponim-
usat_0_1786621411.html

Maite Mollà participa en 
la V Jornada de la Comissió 
Especialitzada de Noms Geogràfics 
amb la ponència “La denominació 
oficial dels municipis valencians. 
De 1916 fins a l’actualitat”
> https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=17214029214
85044&id=100008460583026

Preservació d’un cognom pallarès
> http://www.segre.com/noticies/
guia/2017/04/05/volem_preservar_
cognom_pallares_15987_1111.html

Toponímia oficial contra toponímia 
tradicional a Eivissa
> http://www.arabalears.cat/
balears/LIEE-critica-Vara-Rey-
SAlamera_0_1763823739.html

> http://www.lavanguardia.com/
vida/20170322/421090335895/el-institut-
destudis-eivissencs-lamenta-que-no-se-
cambie-el-nombre-al-paseo-vara-de-rey-
por-el-de-salamera.html

> http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-
balears/2017/03/17/ayuntamiento-
mantiene-nombre-paseo-vara/903231.
html

Publicats dos llibres sobre la 
toponímia de Verlhac (Verllhac-
Tescou) i Molhac (Mouillac) a 
Occitània
> http://www.ladepeche.fr/
article/2017/03/05/2529375-les-noms-
de-lieux-racontent-l-histoire-de-notre-
terroir.html

“Oiconímia dera Val d’Aran”
Sobre els noms de les cases a la Val 
d’Aran.
> http://opinion.jornalet.com/tonho-
castet/blog/2142/oiconimia-dera-val-
daran

“Una ley para poner tilde a los José 
de California”
> http://internacional.elpais.com/
internacional/2017/03/23/mundo_
global/1490234247_123650.html

Projecte de toponímia en centres 
d’educació secundària de Galícia
> http://www.xunta.gal/notas-de-
prensa/-/nova/19745/politica-linguistica-
desenvolve-obradoiros-toponimia-nos-
centros-participantes

“Països Baixos o Holanda? Una 
qüestió de precisió”
> http://www.vilaweb.cat/noticies/
paisos-baixos-o-holanda-una-questio-de-
precisio/

Senyalització dels camins rurals de 
Bétera (Camp de Túria)
> http://beterainformacio.es/not/2621/
betera-senyalitza-els-camins-rurals-i-
posa-en-valor-els-toponims-historics/

El Llibre del Repartiment i la 
toponímia com a base dels noms 
dels carrers de la urbanització del 
Mistero (Xàtiva)
> https://www.youtube.com/
watch?v=XrlwDeT-btM

> http://blog.xativa.es/2017/02/21/
lajuntament-posa-nom-als-carrers-del-
mistero/

Cicle de conferències relacionades 
amb la toponímia, personatges i 
genealogia de Santa Coloma de 
Farners (Selva)
> https://www.omnium.cat/activitats/
toponimia-personatges-i-genealogia-de-
santa-coloma-de-farners

Interessant comparació entre les 
toponímies basca i gallega, oberta 
a discussió.
> http://pgl.gal/comparar-toponimia-
galega-basca-n-gramas/

Sant Pere de Rodes o Sant Pere de 
Roda?
> http://www.lavanguardia.com/local/
girona/20170319/42954805524/nombre-
sant-pere-de-roda-sant-pere-de-rodes-
garolera.html

Continua la denominació bilingüe 
de la Vila Joiosa (Marina Baixa)
> http://www.laveupv.com/
noticia/24977/%20la-dreta-de-la-
vila-joiosa-en-evidencia-aci-tenim-
un-toponim-original-i-un-altre-
imposat?publicitat=true

Doble retolació, amb la toponímia 
antiga i moderna, dels carrers 
d’Alfafar (Horta Sud) més 
emblemàtics
> http://elmeridiano.es/noticias-alfafar/
la-oficina-de-patrimonio-cultural-de-
alfafar-prepara-el-150-aniversario-de-la-
casa-consistorial/

Escrit del president de la Société 
Française d’Onomastique sobre 
el nom de les noves regions i 
municipis francesos
> http://www.onomastique.asso.fr/
news.php?lng=fr&pg=268

Proposta per anomenar oficialment 
les grans muntanyes aragoneses i 
primeres reaccions
> http://www.aragondigital.es/noticia.
asp?notid=153056

> http://www.pirineodigital.com/noticia.
php?idnot=2555

Emissió radiofònica sobre 
toponímia occitana en occità
> https://www.youtube.com/
watch?v=rRnR6Fq0JBA
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Notícies

Decret de canvi de nom de diverses 
comunes franceses
El decret afecta dues comunes cata-
lanes: Clarà i Villerac, i Santa Maria 
la Mar. 

En alguns casos es tracta de modifi-
cacions ortogràfiques o menors, men-
tre que en la resta s’introdueixen de-
terminatius per tal d’evitar homoními-
es (a Clarà s’hi afegeix el nom de l’al-
tra entitat de població del municipi)
> https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/2/7/INTB1616867D/jo/texte

Campanya d’Arran per eliminar els 
noms franquistes dels carrers de 
Lleida
> https://www.totsuma.cat/
projecte/1527/fora-noms-franquistes-
dels-carrers-de-lleida

Origen dels topònims Iruña i 
Pamplona que designen la capital 
de Navarra
> http://mikelbelasko.blogspot.com.
es/2017/05/iruna-y-pamplona-video-
etimologico.html

Campanya a les xarxes per trobar 
nom a dos ossets de la Val d’Aran
> http://www.ccma.cat/324/campanya-
a-les-xarxes-per-trobar-nom-a-dos-
ossets-a-la-vall-daran/noticia/2770574/

Toponímia històrica de Tales (Plana 
Baixa), del Llibre d’assegadors de la 
vila d’Onda (1779)
> http://espadaniques.blogspot.
com.es/2017/01/toponimia-historica-
tales-1779.html

Cinc varietats de vinya recuperades 
i que s’han batejat a partir d’un 
topònim
> http://www.torres.es/ca/som/
noticies/cellers-torres-experimenta-amb-
varietats-ancestrals-de-gran-interès-
enològic

València únic nom oficial de la 
capital valenciana
> http://www.laveupv.com/
noticia/24826/la-generalitat-valenciana-
aprova-que-valencia-siga-el-nom-oficial-
de-la-ciutat

“Algo más que una cuestión de 
nombres”
Interessant per comprendre alguns 
dels motius del canvi en la toponí-
mia oficial.
> http://www.catalunyavanguardista.
com/catvan/algo-mas-que-una-cuestion-
de-nombres/

Controvèrsia sobre la toponímia 
franquista als carrers d’Alacant
> http://www.laveupv.com/
noticia/25316/el-carrer-miquel-grau-
dalacant-tornara-a-tenir-el-nom-del-
franquista-garcia-morato?id_butlleti_
enviar=1743

> http://www.infolibre.es/noticias/
politica/2017/03/09/el_alcalde_alicante_
invita_rajoy_restitucion_nombres_
calles_franquistas_tras_fallo_judicial_
que_razon_pp_62284_1012.html

> http://www.vilaweb.cat/noticies/la-
placa-de-la-igualtat-dalacant-torna-a-ser-
des-davui-de-la-division-azul/

Tenim nou web i som a Facebook.
Segueix-nos a la xarxa!

facebook.com/SocietatOnomastica

onomastica.cat
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http://www.laveupv.com/noticia/24826/la-generalitat-valenciana-aprova-que-valencia-siga-el-nom-oficial-de-la-ciutat
http://www.laveupv.com/noticia/24826/la-generalitat-valenciana-aprova-que-valencia-siga-el-nom-oficial-de-la-ciutat
http://www.laveupv.com/noticia/24826/la-generalitat-valenciana-aprova-que-valencia-siga-el-nom-oficial-de-la-ciutat
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http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/algo-mas-que-una-cuestion-de-nombres/
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http://www.laveupv.com/noticia/25316/el-carrer-miquel-grau-dalacant-tornara-a-tenir-el-nom-del-franquista-garcia-morato?id_butlleti_enviar=1743
http://www.laveupv.com/noticia/25316/el-carrer-miquel-grau-dalacant-tornara-a-tenir-el-nom-del-franquista-garcia-morato?id_butlleti_enviar=1743
http://www.laveupv.com/noticia/25316/el-carrer-miquel-grau-dalacant-tornara-a-tenir-el-nom-del-franquista-garcia-morato?id_butlleti_enviar=1743
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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_alcalde_alicante_invita_rajoy_restitucion_nombres_calles_franquistas_tras_fallo_judicial_que_razon_pp_62284_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_alcalde_alicante_invita_rajoy_restitucion_nombres_calles_franquistas_tras_fallo_judicial_que_razon_pp_62284_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_alcalde_alicante_invita_rajoy_restitucion_nombres_calles_franquistas_tras_fallo_judicial_que_razon_pp_62284_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_alcalde_alicante_invita_rajoy_restitucion_nombres_calles_franquistas_tras_fallo_judicial_que_razon_pp_62284_1012.html
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-placa-de-la-igualtat-dalacant-torna-a-ser-des-davui-de-la-division-azul/
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-placa-de-la-igualtat-dalacant-torna-a-ser-des-davui-de-la-division-azul/
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-placa-de-la-igualtat-dalacant-torna-a-ser-des-davui-de-la-division-azul/
http://www.facebook.com/SocietatOnomastica/
http://www.onomastica.cat
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• Antoni Prieto, José Joaquín Gar-
cia, Gabriel Segura, Brauli Monto-
ya, Elda, núm. 209, 8 p., 2 mapes.
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2017, 154 p. (2a edició augmentada) 

Terhi Ainiala, Jan-Ola Östman, So-
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mes. Amsterdam: John Benjamins, 
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Pierre-Valéry Archassal, Le dic-
tionnaire des prénoms. París: Ha-
chette Famille, 2016, 409 p. 

Albin Ballestra, Sophie Bernhaim 
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lades en toponymie cuersoise. Cuers: 
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Fabienne Bliaux, Francis Eck, Les 
rues de Saint-Gobain. Association His-
torique de Saint-Gobain: Éditions 
Gobanaises, 2016, 190 p. 

Corinne Bourrillon, 10.000 lieux en 
pays voironnais. Atlas toponymique 
et patrimonial des 33 communes (+ 1). 
Chirens: Corinne Bourrillon, 2016, 
vol. 1, 259 p. 

Roger Brunet, Trésor du terroir. Les 
noms de lieux de la France. París: 
CNRS Éditions, 2016, 655 p.

Jean P. Buord, Origine des noms des 
montagnes de la Savoie. Petites et 
grandes histoires des sommets. Sey-
nod: Color Verba, 2016, 363 p. 

Paul Burgan, Les noms de lieux de 
Mouillac, Tarn-et-Garonne. Étude pho-
nétique, historique, étymologique et 
sémantique. Montalban: Association 
Antonin Perbosc, 2016, 85 p. 

Esteve Canyameres, Les masies de 
Terrassa. Estudi fotogràfic, històric i 
genealògic. Fundació Privada Terras-
senca Sant Galderic / Fundació Pri-
vada Arxiu Tobella, 2015, 356 p, 280 
fotografies. 

Oscar Casin, Petite histoire de Béarn 
et Bigorre. À travers quelques noms de 
lieux de ces pays. Cressé: Éditions des 
Régionalismes, 2016, vol. 1, 236 p. 

Jordi Colomina, El sufix “-al/-ar” 
amb valor coŀectiu, abundancial i aug-
mentatiu. Un estudi de morfonologia 
lèxica iberoccitanoromànica. Univer-
sitat d’Alacant, Biblioteca de Filolo-
gia Catalana 24, 2017, 319 p. 

Joan Coromines, Llibreta de Camp 
XXV de l’«Onomasticon Cataloniae»: 
enquestes toponímiques i dialectals re-
alitzades a la Catalunya Nord (1959–
1960). Edició i estudi lingüístic a cu-

ra de Philip D. Rasico. Barcelona: Ins-
titut d’Estudis Catalans, 2016, 471 p.

Roger Galy, Les rues de Bordeaux. Des 
origines à nos jours. Dictionnaire his-
torique & biographique. Cressé: Édi-
tions des Régionalismes, 2016, 227 
p. (6a edició, revisada i augmenta-
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Federico Crespo, Toponimia de San 
Felices de Buelna. 2016.

Xesús Ferro, Estudos de onomásti-
ca galega. Microtoponimia. Experien-
cias de recolla, didáctica e codificación. 
Real Academia Galega, 2016, 356 p. 

Yves Garbez, Annoeullin. Origine & 
histoire des noms de nos rues. Asso-
ciation pour la recherche et la mise 
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toire d’Annoeullin, 2016, 99 p. 

Fritz Garvens, La toponímia prerro-
mana del norte de España. Lleida: Mi-
lenio, 2017, 399 p. 

Stéphane Gendron. Avec la collabo-
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Les rues ont un nom. Issoudun: Alice 
Lyner, 2016, 206 p.

Stéphane Gendron, Noms de lieux 
des bords de Loire. Liré, Drain, Champ-
toceaux, Ancenis, Saint-Géréon, Oudon. 
Ancenis: S. Gendron, 2017, 81 p. 

Francisco Gómez, Toponimia y antro-
ponimia de Orihuela. Oriola: Caja Ru-
ral Central, 2016, 113 p.

Víctor Hurtado Cuevas, Atles manu-
al d’història de Catalunya, 2. Dels com-
tes reis al Tractat dels Pirineus. Barce-
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lona: Rafael Dalmau editor, 2016, 261 
p. És continuació de l’Atles Manual 
d’història de Catalunya 1. Del paleolí-
tic a la unió amb Aragó, 2014, 304 p. 
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mapes i índexs toponímics. 

Sonia Julaud, Le plus joli des pré-
noms. París: First Éditions, 2016, 
255 p. 

Stéphane Laîné, dir., Au coin des rues 
de Saint-Lô. Essai d’odonymie saint-
loise. Caen: Presses Universitaires 
de Caen, 2016, 141 p. 

Yves Lavalade, Les noms de lieux 
du pays de Seilhac (Corrèze). Beau-
mont, Chamboulive, Chanteix, Lagrau-
lière, Pierrefitte, Saint-Clément, Saint-
Jal, Saint-Salvadour, Seilhac. Tren-
hac: Éditions de l’Esperluette,  
2015, 127 p. 

Y. Lavalade, Toponymie en Bas-Berry. 
Pays d’Éguzon et Marche occitane. Ba-
raize, Bazaiges, Cuzion, Éguzon-Chan-
tôme, Gargilesse-Dampierre, Pom-
miers, La Châtre-l’Anglin, Chazelet, 
Mouhet, Parnac, Saint-Benoît-du-Sault, 
Saint-Civran, Saint-Gilles, Vigoux. Édi-
tions de l’Esperluette, 2016, 136 p.

Y. Lavalade, Les noms de lieux du 
pays de Beynat (Corrèze). Albignac, Au-
bazine, Beynat, Lanteuil, Ménoire, Pa-
lazinges, Le Pescher, Sérilhac. Tren-
hac: Éditions de l’Esperluette, 2016, 
110 p. 

Y. Lavalade, Les noms de lieux du 
pays de Meyssac (Corrèze). Branceilles, 
Chauffour-Vell, Collonges-la-Rouge, 
Curemonte, Lagleygeolle, Ligney-
rac, Lostanges, Marcillac-la-Croze, 
Meyssac, Noailhac, Saillac, Saint-Ba-
zile-de-Meyssac,Saint-Julien-Maumont, 
Turenne. Trenhac: Éditions de l’Esper-
luette, 2016, 191 p. 

Y. Lavalade, Les noms de lieux du 
pays de Meymac (Corrèze). Alleyrat, 
Ambrugeat, Combressol, Darnets, Da-
vignac, Maussac, Meymac, Péret-Bel-
Air, Saint-Sulpice-les-Bois, Soudeilles. 
Trenhac: Éditions de l’Esperluette, 
2016, 131 p. 

Joan-Loís Leveque, Toponymie oc-
citane de Sainte-Orse / Toponimia oc-
citana de Santa Orsa. SOMP. Sainte-
Orse Mémoire et Patrimoine, 2017. 

Esther Limorti, Toponímia del Carxe. 
Regió de Múrcia. Acadèmia Valencia-
na de la Llengua, 2017, 12 p. 2 mapes.

Geneviève Lombard, Les microto-
ponymes de Champdor. Participati-
on à l’inventaire des noms de lieu des 
communes de l’Ain. Amb la coŀabo-
ració de Claudine Fréchet i Jean-Pi-
erre Gerfaud. Hauteville-Lompnes: 
Édition de l’Association Le Dreffia, 
2016, 252 p. 

Elvis Mallorquí, coord., Cinquanta-
cinc llegües de passos oblidats i xarra-
bascos. Els camins històrics de la pla-
na selvatana (la Selva i el Gironès), vol. 
1, Els camins vers la ciutat de Girona. 
Centre d’Estudis Selvatans, Estudis 
i Textos 18, 2015, 291 p.

E. Mallorquí, coord., Cinquanta-cinc 
llegües de passos oblidats i xarrabas-
cos. Els camins històrics de la plana 
selvatana (la Selva i el Gironès), vol. 2, 
Els camins transversals. Centre d’Es-
tudis Selvatans, Estudis i Textos 19, 
2016, 360 p. 

Albert Manent & Jaume Sabaté, Els 
noms populars de núvols, boires i vents 
al Camp de Tarragona, la Conca de Bar-
berà i el Priorat. Edicions La Mussa-
ra, coŀecció Meteorologia Popular 
1, 2016, 250 p. (3a edició, revisada 
i ampliada)

Virgilio Martínez & Esteban López, 
El paisaje de Tolox a través de su topo-
nimia andalusí en documentación cas-
tellana. Màlaga: Ediciones del Genal, 
2017, 369 p. 

Eutimio Martino, Toponimia e his-
toria antigua. Homenaje al P. Euti-
mio Martino. Universidad de Murcia, 
2015, 433 p.

Luz Méndez, Toponimia de Agolada. 
Real Academia Galega 2016, 112 p. 

Vicent Pitarch, Penyagolosa fasci-
nant, de nom venerable. Benicarló: 
Onada Edicions, 2017, 62 p. 

Jordi Petit & Jordi Sànchez, Histò-
ria dels carrers del poble de Sant An-
dreu de Palomar. Centre d’Estudis Ig-
nasi Iglésias, Llibre de Finestrelles 8, 
2015, 288 p. 

Emiliana Ramos & Ander Ros, Ono-
mastika, hizkuntza eta historia. Ricar-
do Cierbideren omenezko estudioak / 
Onomástica, lengua e historia. Es-
tudios en honor de Ricardo Cierbide. 
Bilbao: Onomastika Elkartea, 2017,  
461 p. 

Jean C. Ruegg, Mireille Bourny, 
La Roche-sur-le-Buis. Aperçu histori-
que et toponymie. Notice communa-
le. La Roche-sur-le-Buis: Édition la 
Commune de La Roche-sur-le-Buis, 
2017, 160 p. 

Madeleine Saint-Leu, Sarrant. Les 
lieux-dits. Sarrant: Éditions Glanes 
d’Histoire, 2016, 243 p. 

Josep Sanchis, Els noms dels carrers 
d’Ontinyent. Ed. El Fantasma de los 
Sueños, 2106, 344 p. 

Charles Schillinger, Wintzenheim, 
Haute-Alsace. Voies et places publi-

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16607974r
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ques. Winzene: Société d’Histoire 
de Wintzenheim, 2016, 70 p.

Pablo Suárez, Onomástica de Trubia. 
Oviedo: Academia de la Llingua As-
turiana, 2016, 642 p. 

Marie-Josette Subtil, Saint-Éti-
enne-du-Bois. Étude des microtopo-
nymes. Saint-Étienne-du-Bois: As-
sociation Maison de Pays en Bresse, 
2016, 237 p. 

Gérard Taverdet, Noms de lieux de 
Côte-d’Or. Fontaine-lès-Dijon: Gérard 
Taverdet, 2016, 125 p. 

Marie Tisseyre & Bernard Teis-
seire, Toponymes, noms de famille et 
sobriquets orgeixois et orlunais. Or-
geix et Orlu (Ariège). Acs: Les Amis 
des Chemins d’Ax et du Patrimoine, 
2016, 40 p.

Fernando Viader, Genealogies: 383 
genealogies de famílies gironines. Gi-
rona: Narcís del Puig i de Traver, 2016, 
668 p. 

Les changements de noms de lieux 
et de prénoms en 1792–1793. París: 
Archives & culture, 2016, 111 p. (2a 
edició augmentada)

Articles

Margarida Aritzeta, “Els topònims 
de L’Escanyapobres, de Narcís Oller”. 
Estudis romànics 39 (2017): 375–391. 

Mar Batlle & Josep Moran, “Mots 
fòssils romànics en l’onomàstica ca-
talana”. Boletín de la Sociedad Caste-
llonense de Cultura 91 (2015): 5–14. 

Jesús Burgueño & Albert Aubet, 
“Les reformes de la toponímia mu-
nicipal impulsades per la Real So-
ciedad Geográfica (1916) i la Gene-

ralitat de Catalunya (1933). Crònica 
d’una errada ortogràfica: el Pinell… 
de Brai?”. Treballs de la Societat Ca-
talana de Geografia 82 (2016): 35–68.
> http://revistes.iec.cat/index.php/
TSCG/article/view/142833/141731.pdf

Ana María Cano, “Los resultados 
del sufijo -ellu / -ella en la antropo-
nimia asturiana y el proceso de cas-
tellanización, en Cantares de amigos”. 
Estudos en homenaxe a Mercedes Brea. 
Universitat de Santiago de Compos-
tela (2016): 193–209.

Emili Casanova, “Topònims de la 
Vall d’Albaida formats amb el sufix 
-en(t)<anus, amb especial atenció a 
les bases antroponímiques d’Onti-
nyent, Agullent i Agrillent”. Alba, Re-
vista d’Estudis de la Vall d’Albaida 27 
(2017): 4–31.

Xulio Concepción, “El paisaxe so-
lidariu: léxicu y toponimia comuñe-
ra”. Revista de Filoloxía Asturiana 16 
(2016): 63–85. 
> https://www.unioviedo.es/reunido/
index.php/RFA/article/view/11544

L’onomàstica en la literatura

Darrer diumenge d’octubre

Darrer diumenge d'octubre,
el camí ja és ben sabut,
eixiu a la carretera
que cal aplegar-se al Puig.

La Marina i la Ribera,
l'Horta, els Ports i la Safor,
Vall d'Albaida, la Costera,
la Plana de Castelló.

Albocàsser, Elx i Alzira,
Carcaixent, Sagunt i Alcoi,
Ontinyent, Carlet, Gandia,
Almassora i Vinaròs.

El Garbí i el Puig Campana,
el Montgó i el Montcabrer,
Calderona, Bèrnia, Aitana,
Montot i Benicadell.

I vindrà gent de Girona,
de les Illes els millors,
Barcelona i Tarragona,
Lleida i Catalunya Nord.

Al Tall, Deixeu que rode la roda… (1976)

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

http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/142833/141731.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/142833/141731.pdf
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFA/article/view/11544
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFA/article/view/11544
mailto:revista%40onomastica.com?subject=
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ianès 55 (2016): 17–48.

Joan Tort, “Sobre la toponímia de la 
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Jaume Vilaginés, “El molí de Sota la 
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9–30. 

Vicenç Vilà, “Cal Músic, els orígens 
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6 (2017), 215 p. 
> http://ametlla.es/digiarmoria6/
mobile/index.html#p=20

Butlletí de la societat Catalana de Ge-
nealogia, Heràldica, Sigiŀografia Ve-
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Germà Colón, Dieter Kremer i Emi-
li Casanova, coord., Toponímia romà-
nica (Universitat de València, 2015), 
Lletres Asturianes 115 (2016): 185–
186.

Entrevista

“Els nostres usuaris: Entrevista a 
l’Enric Garcia-Pey”, Butlletí informa-
tiu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Ori-
ental 15 (2016): 8. 

Mapa

Mapa Físic de la Comunitat Valencia-
na 1/300.000, Institut Cartogràfic Va-
lencià / Corts Valencianes / Acadè-
mia Valenciana de la Llengua / Con-
selleria d’Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori de la Gene-
ralitat Valenciana, 2017.
> http://www.avl.gva.es/
documents/84900/91479/Mapa+f%C3%
ADsic+de+la+Comunitat+Valenciana

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=683533
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5866190
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5866190
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http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=678
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http://www.scgenealogia.org/docs/publicacions/butlleti/Butlleti19.pdf
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Novetats bibliogràfiques

Recensions

Gran atles topogràfic de Catalunya 
1:25.000. Barcelona: Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya, 2016, 
756 p. 

Conté un índex de 114.698 topònims, 
categoritzats i jerarquitzats, que aju-
den a localitzar la informació en els 
mapes i reflecteixen la riquesa del 
territori i de les variants lingüístiques. 
Actualitzat en aquells aspectes més 
sotmesos a canvis, com poden ser la 
xarxa de comunicacions, els espais 
naturals protegits, la delimitació ter-
ritorial o els noms geogràfics. L’obra 
mostra la realitat del territori amb 
un gran nivell de detall. Alguns dels 
elements geogràfics s’han reforçat 
amb una simbologia específica que 
permet que l’Atles sigui una eina, no 
només científica o tècnica, sinó de 
suport al sector turístic i del lleure.

Francesc Navarro, Toponímia vi-
va de Sora. Torelló: Publicacions de 
l’Associació d’Estudis Torellonencs, 
coŀec ció Territori i Paisatge 1, 2017, 
105 p. i 34 mapes. 

Llibre que recull els topònims usu-
als del terme de Sora de la comar-
ca d’Osona, a tocar del Ripollès i del 
Lluçanès. Conté 788 topònims facili-
tats per vint-i-tres informants, pro-
pietaris i masovers o antics maso-
vers, que han informat de la zona 
del terme que més coneixen. La vo-
luntat de l’autor era recollir i divul-
gar aquests noms de lloc que “en 
molts indrets estan en perill de per-
dre’s”. Explica com funciona un topò-
nim, els elements que el componen i 
en fa una relació per sectors del mu-

nicipi. De cada un, després del nom, 
indica si se’l coneix o si ha tingut un 
altre nom, les sigles dels informants, 
les coordenades UTM, la transcrip-
ció fonètica quan té una pronúncia 
particular o desconeguda per la ma-
joria i, en alguns casos, afegeix una 
explicació sobre el lloc. Trenta-quatre 
acolorits mapes indiquen la tipologia 
dels noms i els situen dins del terme 
amb el recurs de símbols. Un extens 
apartat informa del significat dels to-
pònims més interessants o dels que 
no s’entenen clarament, amb indica-
ció a la bibliografia consultada. Tan-
ca el llibre una relació de noms a par-
tir de l’específic i una altra agrupats 
per genèrics. 

Juan Piqueras, Atles escolar valen-
cià. Geografia i Història. València: De-
partament de Geografia de la Uni-
versitat de València i Arcis Edicio nes, 
2016, 174 p. i 250 mapes. 

Obra coordinada pel professor Juan 
Piqueras i dirigida al professorat i 
alumnat de l’escola elemental fins 
a la universitat i també al públic en 
general. S’han utilitzat les bases mu-
des proporcionades per l’Institut Ge-
ogràfic Nacional i l’Institut Cartogrà-
fic Valencià, als quals s’han afegit els 
elements complementaris i, sobretot, 
la toponímia en valencià, seguint en 
aquest cas, com en la resta de l’atles, 
els Criteris per a la fixació de la toponí-
mia valenciana de l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua. Consta de tres 
parts, la primera dedicada a la geo-
grafia, la segona a la història —del 
Nanderthal a l’època actual— amb 
referències a la toponímia aràbiga, i 
la tercera al món actual, espanyol, eu-
ropeu i mundial. 

Xavier Serra & Vicent Torregro-
sa, Inventari dels arxius parroquials de 
l’Alcoià, l’Alt Vinalopó i el Comtat. Va-
lència: Facultat de Teologia San Vi-
cente Ferrer, 2017, 280 p. 

L’interès d’aquest llibre rau en la im-
portància que té conèixer la docu-
mentació parroquial que es conser-
va, font inevitable per a l’estudi de 
l’antroponímia valenciana. De cada 
parròquia, a més d’indicar aspectes 
generals de la seva geografia, situa-
ció, immobles o possessions, detalla 
la documentació existent. Entre els 
més valuosos per a l’estudi de l’ono-
màstica hi ha els llibres de baptisme, 
batejos, confirmacions, matrimonis i 
defuncions. També llibres sobre visi-
tes pastorals i documents sobre l’ad-
ministració dels béns i de les rendes, 
acció pastoral, documentació judi-
cial, correspondència… i alguns do-
cuments aliens a la parròquia. Cor-
responen a trenta-sis parròquies 
d’aquestes tres comarques i majori-
tàriament són del segle XVI al XX, en-
cara que en algunes d’elles es conser-
va documentació del XIV i XV.

David Serrano, Sergi Saladié & 
Raz van Adrian, “Coneixement del 
territori i raonament espacial mit-
jançant cartografia cognitiva: Un 
assaig amb estudiants de batxillerat 
del delta de l’Ebre”. Documents d’Anà-
lisi geogràfica 63/1 (2017): 103–127.

Article que mostra l’interès de la car-
tografia cognitiva per valorar el co-
neixement del territori i el raonament 
espacial a partir de consignar topò-
nims, ben coneguts però no prou ben 
localitzats, i altres elements territori-
als en un mapa mut del delta de l’Ebre.

www.onomastica.cat

http://www.onomastica.cat
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Alexandra Capdevila et al., Les 
masies de Sant Andreu de Palomar. 
Inventari de cases de pagès andreuen-
ques. Sant Andreu de Palomar / Bar-
celona: Llop Roig, 2014, 272 p.

Recerca i inventari de cent seixanta 
masies i cases de pagès de Sant An-
dreu de Palomar, població del Pla de 
Barcelona, que va néixer en el segle 
X a l’ombra de l’església. El resultat 
certifica el passat agrícola d’aquest 
antic terme municipal que l’any 1897 
es va integrar a Barcelona i ara es tro-
ba totalment urbanitzat. Encara que-
den una vintena d’aquestes cases  
que, transformades, s’han adaptat a 
l’estructura urbana. Els autors han 
consultat arxius públics i privats, la 
bibliografia convenient, han parlat 
amb els últims estadants o els seus 
descendents, han fet una fitxa de ca-
da casa, han descrit els edificis i l’en-
torn agrícola explicant les modifica-
cions i la posterior urbanització, han 
retratat la gent que hi va viure i, fruit 
de la recerca gràfica, és el centenar 
de fotografies antigues que acompa-
nyen l’obra. L’estudi porta un pròleg 
de l’historiador Jordi Rabassa i a la bi-
bliografia es citen llibres de caracte-
rístiques similars, sobre les ma sies de 
Barcelona, Horta i Nou Barris. 

És un llibre d’història farcit d’ono-
màstica. Només cal mirar la fitxa de 
qualsevol de les cases o masos i ado-
nar-se de la riquesa de noms propis 
que acull. Per això és una important 

font per al coneixement de la toponí-
mia i l’antroponímia de Sant Andreu. 
L’estudi d’aquestes cent seixanta ca-
ses —d’una cinquantena d’elles s’ha 
trobat poca informació, però valuo-
sa—, ha posat al descobert cente-
nars de noms propis que han arros-
segat altres centenars de noms més 
llunyans. Són noms del passat, vius 
en la memòria dels últims estadants i 
presents a les fonts escrites consulta-
des pels autors. Noms de casa que se-
gons el període històric han tingut di-
ferents denominacions fruit del can-
vi de propietari, de masover, d’acti-
vitat econòmica o de la urbanització 
de l’espai. N’hi ha d’origen medieval, 
de portats d’un altre lloc per un nou 
propietari o un masover o són fruit 
d’una activitat, fet històric, anècdo-
ta, objecte, característica del lloc o de 
l’edifici, o es dedueix per les notícies 
que es tenen d’aquestes terres, i van 
introduïts per les partícules can o cal 
i els genèrics casa, mas, torre o, en el 
cas d’altres topònims, per camí o tor-
rent, que amb la urbanització del ter-
me han esdevingut carrer, plaça, bar-
ri, parc o centre cívic. 

La part específica de topònim és 
el prenom, cognom o malnom del 
propietari o del masover. El cognom 
dels propietaris pot ser el de l’últim 
o d’alguns dels anteriors (can Claris, 
cal Gaig o Gatx, la torre Morgadès, ca 
n’Oller, mas Roig o casa Roig, can Saba-
dell, can Vintró), el del masover (mas 
Muntaner, can Nyau, can Sebastià, can 
Severet) o algun malnom que tant po-
dia identificar el propietari, com el 
masover o un estadant (cal Cabreret, 
cal Borni o can Cua). Si no és un antro-
pònim la raó del nom o de part del 
nom, pot ser una circumstància des-
tacada. La casa coneguda per les Ca-
rasses ho és per les dues grans cares 

pintades a la façana, la d’un home ri-
ent i la d’una dona plorant. La Casa 
dels Set Balcons tenia set balcons. El 
món vegetal va batejar ca la Figuera, 
can Costa dels Xiprers i la casa conegu-
da com la Jardinera, la Torre dels Par-
dals per la quantitat d’ocells que piu-
laven pels arbres del voltant i a cal Ta-
ronjaire venien taronges. La grandària 
o l’antiguitat diferenciaven ca n’Amell 
Gran de ca n’Amell Xic i can Guineueta 
Vella de can Guineueta Nova. 

Feminitzacions, diminutius i altera-
cions del nom són habituals. Cal Ga-
lan i ca la Galana, Diumenjó i la Diu-
menjona. El Mas Llobet tenia els ma-
teixos propietaris que la Torre Llobe-
ta. L’amo del Mas Pujolet, cognominat 
Pujol, amb el diminutiu es diferenci-
ava de can Pujol. Les alteracions for-
mals són conseqüència del desgast 
per l’ús, les grafies arbitràries o la 
mà dels funcionaris. Es pot trobar 
can Càrcer o casa Càrcer, cognom dels 
propietaris, ocasionalment escrit Càr-
sar, i popularment per similitud va es-
devenir Casa Garsa. 

Els autors expliquen el desplaça-
ment dels noms que han deixat de 
definir un espai agrícola ara inexis-
tent per anomenar un barri (la Guine-
ueta, Canyelles), una via urbana (car-
rer de Can Borràs) o un espai públic 
(parc de Can Dragó, jardins de Can 
Verdaguer). En alguna ocasió bateja 
més d’un lloc. Can Cerdà, dóna nom 
al carrer Cerdà, les Cases d’en Cerdà i 
la barriada Cerdà. Can Fargues dóna 
nom a la Font d’en Fargues i al barri 
de la Font d’en Fargues. A la barriada 
de Can Porta, posteriorment només 
Porta, hi ha el carrer de Porta, el pas-
satge de Porta i el carrer Nou de Porta. 
La Torre Parellada, (nom del propieta-
ri), anteriorment Prat d’en Palau (cog-
nom d’un masover), va donar nom al 
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torrent d’en Parellada, carrer Parellada 
i l’antiga plaça de Parellada. Alhora un 
lloc ha pogut tenir diversos noms pel 
pas del anys. Així can Badaló va rebre 
els noms de mas Pujol, mas Feliu i can 
Feliubadaló. El baró de Maldà anome-
nava palauet la casa de can Sitjar o 
can Castellbell (o Castellvell) o Coŀegi 
de la Bona Vida. 

S’ha observat poca cura a l’hora 
d’escriure alguns noms, per manca 
de criteris o de revisió. Hi ha diverses 
grafies per a un mateix nom sense 
que, en molts casos, hi hagi una ex-
plicació. Can Cuyàs escrit també Cui-
às; can Santgenís o Sant Genís pel cog-
nom d’un dels propietaris, Sangenís; 
la Torre de Vergés, Verges o Vergers; Ba-
cardí alterna amb Bacardi; can Berdura 
o can Verdura, on l’específic és el cog-
nom dels propietaris en el s. XIX, ha 
donat nom al barri de Can Berdura i al 
passatge de Can Verdura, canviat des-
prés per Can Berdura a petició dels an-
tics propietaris. L’alternança de for-
mes a la documentació o el manteni-
ment de la dels últims segles ha ofi-
cialitzat noms com Centre Cívic Can 
Basté enlloc de Can Baster. La forma 
oficial no ha tingut en compte que 
l’escriptura d’un topònim és un nom 
públic que es regeix per la normativa 
i el nom de família parteix de criteris 
tradicionals o individuals. 

Tot el llibre és una font d’informa-
ció històrica sobre la construcció i de-
saparició de cases, activitats socials 
i laborals, indústries, aspectes juris-
diccionals i militars (pas de tropes) o 
dels condicionants ocasionats per la 
proximitat a Barcelona. El mas Batlle 
de la Ribera, conegut pel nom del pri-
mer propietari, es trobava a la ribera 
del Rec Comtal a tocar del molí de Sant 
Andreu. Destruït durant la Guerra del 
Francès i, fet de nou, va rebre el nom 
de Casa Nova del Molí. A ca la Peira o 
Lapeira, situada al turó de la Peira, hi 
va haver una pedrera, a can Peguera 

s’hi fabricava pega, a can Baster de les 
Parets s’hi feien teules i maons. En-
tre els locals públics hi havia la taver-
na del Ros, els antics hostals de la Bo-
lla i de la Seca. Can Borràs, prop del ce-
mentiri, és la causa de les dites “aca-
barà a can Borràs” o “se n’ha anat a 
Can Borràs”. Can Sabastida, d’origen 
medieval, porta el nom d’una família 
noble. A can Calau, antigament Hos-
tal del Botxí, prop del Barral del Bot-
xí, hi havia forques jurisdiccionals 
(pla de les Forques). A l’Hostal de la Se-
ca, o més antigament, Hostal de la Bo-
lla, hi havia un burot on s’hi cobra-
va la bolla. Del segle X és Finestrelles, 
un dels noms més antics i prolífics 
que acompanyava camps, un mas, un 
puig, un coll, un molí i la capella de Fi-
nestrelles o de la Trinitat que ha donat 
nom al barri de la Trinitat Nova. Del 
mateix segle és el topònim Canyelles 
que trobem a l’església de Sant Bar-
tomeu de Canyelles i posteriorment al  
mas Canyelles. 

La riquesa toponímica és destaca-
da. El llibre indica antics noms de lloc 
referits als límits de finques, a la si-
tuació de cases o punts singulars del 
paisatge. Els torrents d’en Parellada, 
de la Guineu, del Ninyo, d’en Carabassa, 
de can Claris o d’en Paixalet, de l’Estu-
diant… o la riera de Sant Andreu. Tros-
sos de terra (els Garrofers del Diumen-
jó), indrets (Viladrau o Vilatrau), ele-
vacions del terreny (muntanya del No-
tari, Puig Aguilar, ara Turó de la Rovira), 
barris (la Guineueta), paratges (vinya 
dels Aritjols, Camp del Milà, Camp de lo 
Poll, Camp de les Llambordes), vies de 
comunicació (camí de Dalt, després 
carrer de Dalt i ara de Concepción Are-
nal), els aiguamolls de la Torrassa o 
llocs singulars com els Quinze. 

Completa aquest rica toponímia la 
relació dels malnoms de 180 vinya-
taires que va publicar la revista sa-
tírica i d’humor Papitu l’any 1915. La 
reprodueixen a l’annex. Entre ells en 

Babot, el Beco, en Beies, la Bajoca, l’An-
ton Tiro-liro, l’Andreu de les Febres, en 
Coloma Coixa, el Dia Gros, l’Esteve Pa-
pataire, el Fesolet, en Galta Cremat, la 
Laions, la Ramena Ous, en Mata Porcs, 
en Pujadetes, en Plats i Olles, en Rajac, 
en Taia Ferro o en Tirxo.
jaume nabona

Jornada d’Onomàstica de la Ribe-
ra d’Ebre, Noms de lloc i de perso-
na de la Ribera d’Ebre i altres estudis 
d’onomàstica. Flix: Centre d’Estudis 
de la Ribera d’Ebre, 2016, 416 p.

Des que se celebra una trobada ci-
entífica fins que apareix la publica-
ció que en resulta, sol passar força 
temps, de vegades anys. Però hi ha 
casos excepcionals, com és el cas del 
volum que ens ocupa, on es recullen 
totes les intervencions de la Jorna-
da d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, 
celebrada encara no un any enrere 
(17–18 d’octubre de 2015). El perquè 
d’aquesta celeritat el trobem explicat 
en el text de presentació que obre la 
publicació, en el qual Joan Josep Du-
ran i Miró, president del Centre d’Es-
tudis de la Ribera d’Ebre (CERE), dei-
xa constància, d’una banda, de la vo-
luntat dels participants i dels orga-
nitzadors de publicar unes actes de 
l’esdeveniment, i de l’altra, del bon 
funcionament d’un model cultural 
particular de la Ribera d’Ebre, ba-
sat en una “constant cooperació en-
tre el Consell Comarcal, els ajunta-
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ments riberencs i l’associacionisme 
cultural de la comarca”. No hi ha dub-
te que la complicitat de les institu-
cions, afegida a la feina i el compro-
mís dels participants, dels organitza-
dors i dels membres del comitè cien-
tífic, i al suport dels socis del CERE, 
ha estat determinant perquè avui ja 
puguem gaudir d’aquesta publicació, 
editada d’una manera impecable pel 
CERE, amb la coŀaboració d’Òmnium 
Cultural Terres de l’Ebre i la Socie tat 
d’Onomàstica.

Una introducció a càrrec de Joan 
Tort, president de la Societat d’Ono-
màstica, precedeix el gruix del vo-
lum, format per les vint-i-tres inter-
vencions presentades a la Jornada. 
Tort qualifica el volum d’emblemàtic, 
tot recordant les observacions fetes 
anys ha per Josep Iglésies i Joaquim 
Santasusagna pel que fa al desconei-
xement geogràfic del sud de Catalu-
nya, però també esmentant la gran 
tasca onomàstica desenvolupada en 
aquest territori pels estudiosos Car-
mel Biarnés i Artur Bladé. En aquest 
sentit, Tort destaca la funció d’enllaç 
que ha de tenir aquesta publicació 
entre aquells primers treballs i tots 
els que sorgiran a partir d’ara. En la 
segona part de la introducció, hi tro-
bem una interessant classificació de 
les intervencions en cinc blocs: (a) 
treballs relacionats amb les Terres 
de l’Ebre en general, (b) treballs es-
pecíficament relacionats amb la Ri-
bera d’Ebre, (c) treballs d’orienta-
ció metodològica, (d) treballs rela-
cionats amb l’onomàstica de les zo-
nes riberenques i costeres, al marge 
de les Terres de l’Ebre, i (e) treballs  
misceŀanis.

Les tres ponències que es van pre-
sentar a la Jornada enceten el gruix 
de les intervencions. En la primera, 
titulada “Carmel Biarnés i l’estudi de 
la toponímia i l’antroponímia” i en-
capçalada amb la dedicatòria “A Joan 

Ramon Masip i Biarnés (1958–2014)”, 
Jordi Ferrús i Batiste (Universitat Mi-
guel Hernández d’Elx) desgrana la fi-
gura de Carmel Biarnès i la seva tas-
ca ingent en l’àmbit de l’onomàstica, 
i en particular en l’estudi de la influ-
ència de la cultura àrab en la toponí-
mia riberenca, sobretot d’Ascó. L’au-
tor repassa l’aportació bibliogràfica 
de Biarnés a l’onomàstica i explicita 
quin era el seu objectiu: “fer que, en 
llegir els resultats de les seves inves-
tigacions, especialistes i entesos ’vul-
guessen’ anar més enllà, bé per con-
tradir-lo, bé per confirmar les seves 
interpretacions i descobertes”. L’au-
tor es reserva per al final una bona 
notícia: la donació de l’arxiu de Car-
mel Biarnés a l’Arxiu Comarcal de 
Móra d’Ebre. En la segona ponèn-
cia, titulada “Onomàstica i dialec-
tologia a les Terres de l’Ebre” i que 
l’autor dedica a Jaume Vidal Alcover 
i Ramon Amigó, Pere Navarro Gómez 
(Universitat Rovira i Virgili) presen-
ta un estudi toponímic amb l’objec-
tiu de “analitzar aquells trets lingü-
ístics presents en l’onomàstica que 
ens donen informació sobre la varia-
ció geogràfica, bàsicament, que el ca-
talà ofereix en aquest territori”. L’au-
tor aclareix de bon principi que, per 
tal de compensar la manca d’inventa-
ris onomàstics de les Terres de l’Ebre, 
ha inclòs en l’estudi topònims de les 
comarques del Matarranya i del Pri-
orat, la qual cosa justifica pel fet que 
formen part de la conca hidrològica 
de l’Ebre. Aclareix igualment que en 
aquest estudi ha deixat de banda els 
antropònims i s’ha centrat només en 
els topònims. Navarro pren com a ba-
se del seu treball vint-i-vuit inventa-
ris publicats, que ha analitzat lingüís-
ticament tenint en compte la fonèti-
ca, la morfologia i el lèxic. En les con-
clusions, tot citant Joan Veny, l’autor 
destaca el lligam d’onomàstica i dia-
lectologia, i insisteix en la necessitat 

“que els nous treballs sobre onomàs-
tica comptin amb la transcripció fo-
nètica que reculli clarament el par-
lar local”. Navarro ofereix un apartat 
de bibliografia que reparteix en sis 
subapartats: (1) Estudis generals, (2) 
Baix Camp, (3) Matarranya, (4) Prio-
rat, (5) Ribera d’Ebre, i (6) Terra Alta. 
En la tercera ponència, titulada “Els 
plaers de la investigació onomàstica. 
Experiència i metodologia”, Eugeni 
Perea Simón (UNED) parteix del con-
cepte de plaer que normalment va as-
sociat a qualsevol treball “d’investiga-
ció, inteŀectual o científic”, però molt 
especialment de la seva dilatada tra-
jectòria en el camp de la investiga-
ció onomàstica. Així, l’autor es propo-
sa fer un “dictat d’apunts d’orienta-
ció i experiència personal”, i comença 
plantejant tot un seguit de preguntes 
que marquen l’inici de qualsevol tre-
ball onomàstic i per a les quals va ofe-
rint respostes al llarg de l’exposició. 
Perea explica d’entrada la diferència 
entre “inventari” i “estudi”, i va resse-
guint les diferents fases d’una recer-
ca onomàstica oferint tota mena de 
consells als futurs investigadors: con-
sells metodològics, però també con-
sells relacionats amb l’actitud perso-
nal de l’investigador, o consells pràc-
tics per entrevistar els informadors i 
treure el màxim de profit de les seves 
informacions. Perea utilitza el con-
cepte de “investigador de quilòme-
tre zero” per definir la persona que 
emprèn una tasca d’aquestes carac-
terístiques al mateix poble o dins la 
comarca on viu, segons ell la situació 
ideal per poder desenvolupar la recer-
ca en les millors condicions. En defi-
nitiva, l’autor no deixa cap pregunta 
sense resposta ni passa per alt cap de 
les etapes metodològiques d’una bo-
na recerca onomàstica; és més, ofe-
reix també informació per saber què 
fer un cop es dóna per acabada la re-
cerca i l’investigador es troba amb 
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un munt de material al qual cal do-
nar forma de llibre. El text de Perea 
s’acaba amb una “Bibliografia de refe-
rència”, que divideix en tres apartats: 
(1) Estudis generals, (2) Metodologia, 
i (3) Obres de referència.

A continuació dels textos de les tres 
ponències, comencen els articles que 
corresponen a les vint comunica cions 
que es van presentar a la Jornada, or-
denats alfabèticament pel cognom 
dels autors. Atès que fer una síntesi 
de cada treball depassaria l’espai que 
tenim assignat per a aquesta resse-
nya, hem optat per oferir la llista dels 
títols i dels autors, per tal que els lec-
tors que no van assistir a la Jorna-
da tinguin un coneixement precís de 
tots els temes que s’hi van exposar. 
Són els següents:

• “La toponímia franquista a la Ri-
bera d’Ebre (1950)”, de Jaume 
Aresté Bagés (Centre d’Estudis 
de la Ribera d’Ebre).

• “Gènesi i continguts de l’obra ono-
màstica d’Artur Bladé Desumvi-
la: ’Topònims de la vila de Benis-
sanet i del seu terme municipal’”, 
d’Artur Bladé Font (Centre d’Estu-
dis de la Ribera d’Ebre).

• “Cartografia lingüística de noms 
topogràfics. El Montsià”, d’Àngela 
Buj Alfara (Centre d’Estudis Lin-
güístics i Literaris de les Comar-
ques Centrals).

• “Noms de lloc esotèrics i divins 
de les Terres de l’Ebre”, de Vicenç 
Carbonell Virella (Societat d’Ono-
màstica).

• “Panoràmica onomàstica de la Ri-
bera d’Ebre”, de Ventura Castell-
vell Díez (Societat d’Onomàstica).

• “Carponímia de la Ribera d’Ebre”, 
de Maite Cot Ardévol (Associa-
ció Cultural la Riuada de Móra 
d’Ebre).

• “Toponímia i dialectologia: el par-
lar de la Palma d’Ebre (Ribera 
d’Ebre) a través dels seus topò-
nims”, d’Olga Cubells Bartolomé 
(Universitat Rovira i Virgili).

• “Els noms de les embarcacions 
fluvials i costeres segons les ins-
cripcions de l’Ajudantia Militar de 
Marina de Tortosa (1860–1942)”, 
d’Albert Curto Homedes i Laura 
Tienda Martínez (Arxiu Comarcal 
del Baix Ebre).

• “Lèxic i toponímia específica ri-
berenca. El cas de la séquia reial 
del Xúquer”, de Josep Lluís Do-
ménech Zornoza (Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua).

• “La toponímia asconenca en l’obra 
de Carmel Biarnés i Andreu Car-
ranza. Proposta de rutes literàri-
es”, de Montserrat Ferrús Salvadó.

• “Un nou mètode d’investigació 
per desxifrar els topònims. El Pa-
llars Sobirà com a banc de pro-

ves”, de Núria Garcia Quera (lli-
cenciada en Filologia Catalana).

• “Noms ibèrics a la Ribera d’Ebre i 
al Baix Ebre”, d’Antoni Jaquemot 
Ballarín (Societat d’Onomàstica).

• “Set topònims rasquerans”, de Mi-
quel S. Jassans (Societat d’Ono-
màstica).

• “Singularitat de l’onomàstica to-
ponímica del Camp de Tarrago-
na i del Penedès”, de Ramon Mar-
rugat Cuyàs (Societat d’Onomàs-
tica).

• “Noms de casa. Benissanet 
(2004)”, de Joana Medina Mañé 
(llicenciada en Filologia Catala-
na).

• “La generació del Nomenclàtor 
Toponímic Valencià”, de Maite 
Mollà Villaplana (Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua).

• “Els noms dels carrers de la co-
lònia química de Flix”, de Pere 
Muñoz Hernández (Centre d’Es-
tudis de la Ribera d’Ebre).

• “Els renoms de casa de Capçanes 
(1931–1935)”, de Marta Pelejà 
Muntané i Jaume Teixidó Mon-
talà (Arxiu Comarcal del Priorat).

• “Toponímia, urbanisme i paisat-
ge fluvial. El cas de Lleida”, d’Al-
bert Santasusagna i Joan Tort Do-
nada (Universitat de Barcelona).

• “Evolució de la manera d’anome-
nar les dones entre els segles XIV 

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
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i XX, segons documentació rela-
tiva a Vinebre”, de Sílvia Veà Vila 
(Universitat Rovira i Virgili).

Cal esperar que aquesta publicació 
doni aviat els seus fruits, en el sentit 
que sigui una embranzida tant per-
què comencin noves recerques ono-
màstiques a les Terres de l’Ebre, com 
perquè s’acabin i es publiquin les que 
estan en curs.
anna-maria corredor plaja

Josep Fusté, Noms de lloc, cognoms i 
renoms de Nulles. Nulles: Ajuntament 
de Nulles, 2016, 235 p. 

El llibre de l’onomàstica de Nulles feia 
vuit anys que estava fet, tal com dó-
na a entendre el pròleg que va escriu-
re l’any 2008 l’enyorat Albert Manent. 
Va ser el mateix Manent, tal com diu 
l’autor a l’inici del llibre, el responsa-
ble que Josep Fusté fes el recull de 
noms, va ser ell qui el va engrescar 
i orientar. 

Un extensa i completa introduc-
ció és el pòrtic del complet llistat de 
noms propis de Nulles, terme muni-
cipal de 10,70 quilòmetres quadrats 
situat al sud de la comarca de l’Alt 
Camp. A més del nucli principal, que 
es troba a 232 metres sobre el nivell 
del mar, conté els agregats de Bella-
vista i Casafort i alguna masia disse-
minada. En total sumen uns 400 ha-
bitants. Segueix una breu descripció 

dels conreus i de l’economia i una 
més extensa referència als noms de 
lloc, l’antroponímia i les notes sobre 
la parla nullenca. Destaca en aquesta 
introducció l’apartat d’història, matè-
ria que l’autor demostra conèixer so-
bradament. Detalla cada un dels pe-
ríodes històrics i dóna una completa 
idea del pas dels temps per Nulles. 
Primer ho esbossa per períodes am-
plis i a partir del XIV, segle a segle. És 
evident que l’autor vol en part suplir 
amb aquest resum l’absència d’una 
monografia històrica de caire gene-
ral. La relació de documentació d’ar-
xiu i la bibliografia consultada avalen 
la seriositat d’aquest treball. 

Al final del llibre uns annexos com-
pleten la informació onomàstica. El 
primer és una relació de tots els 
noms classificats segons el genèrics 
amb indicació dels que estan en de-
sús: basses, camins, cases, vies urba-
nes, carreteres, cognoms, eres, fonts, 
horts, masies o masos, mines, parti-
des de terra, ponts, pontets o pontar-
rons, renoms, trossos de terra, tor-
rents, rases o recs, i vinyes. Una sego-
na llista enumera els sacerdots i vica-
ris coneguts des del 1568 fins al segle 
XXI. Acaba el llibre amb dos plànols, 
un del terme, amb indicació de la to-
ponímia de fora de la vila, i l’altre del 
nucli urbà amb els noms dels carres, 
places, ravals, edificis destacats i les 
vies d’entrada i sortida de la població. 

El nucli del llibre és la llista de noms 
presentada per ordre alfabètic. Va de 
l’Abadia, topònim urbà també cone-
gut per la Vicaria, a les eres del Xurro, 
topònim rural pretèrit que conté un 
renom documentat en el segle XVII. 
L’autor aplica a l’entrada la normati-
va moderna quan la forma documen-
tal dels topònims, o l’oficial en els cas 
dels noms de família, no coincidei-
xen. Els cognoms Aguadé i Ferré o Far-
ré, formes habituals a Nulles oficialit-
zades per la tradició escrita dels úl-

tims segles, tenen la seva entrada a 
Aguader o Ferrer. Aquesta actualitza-
ció no l’aplica en els noms que tenen 
una sola forma escrita entre els do-
cuments de Nulles, com Casañas, Sa-
nahuja o Segalà, que la normativa i en 
altres ocasions o llocs escriuen Cassa-
nyes, Sanaüja o Segalar. En el cas dels 
noms que presenten més d’una gra-
fia per causa de transformacions fo-
nètiques i gràfiques, parteix de for-
mes normatives, modernes o no, i re-
met a la més actual. En el cas de Giner 
ens adreça a Gener, diu que també fi-
gura escrit Gené o Janer i que la forma 
que apareix a la documentació fins 
ben entrat el segle XIX és Giner. L’en-
trada del renom Ginera confirma que 
en la parla quotidiana la forma Giner 
era habitual. També indica que la pro-
nunciació relaxada d’alguns cognoms 
ha creat diferents formes gràfiques a 
Nulles. És el cas d’Aubia, Ubia, i Ovia, 
Barulles i Brulles, Boronat, Boranat i 
Bonanat, Cabestany, Capestany i Capis-
tany o Olomar i Alomar. 

En el cas dels llinatges més comuns 
i documentats diu quan apareixen, de 
quin lloc provenen quan se sap, si en-
cara són vigents, si algun portador 
ha ocupat càrrecs de responsabilitat 
o ha destacat per alguna activitat, el 
renom individual i la casa o mas on 
vivien. En algun cas fa una breu ge-
nealogia i descriu les diferents bran-
ques que ha generat el cognom. 

En el cas dels topònims amb més 
d’una forma escrita parteix de la més 
actual i dóna notícia d’altres variants 
formals. És el cas de la partida dels 
Rabassats que l’autor ens envia als 
Arrabassats, o la peça de terra de la 
Gordiola que ho fa a la Guardiola. Els 
canvis formals són habituals a cau-
sa de l’ús que transforma els noms 
fins a extrems ben curiosos. En són 
exemples la partida documentada 
en el passat sota les formes Ruixa-
dors, Roxadors, Rojadors, Rajadors o 
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Rejadors ha acabat sent la partida 
dels Regidors. La peça de terra que 
abans era coneguda com la Romago-
sa ara és la Mugorosa i també ha do-
nat nom a la partida de la Remugo-
rosa. El pretèrit Eixermadors o Aixer-
madors es va modificar en Eixamer-
dors i altres variants. De les Planes, les 
Quadres i els Ponts es tendeix a les Es-
planes, les Esquadres i els Esponts per 
aglutinació de l’article plural al nom i 
l’aparició d’un nou article. És curiós el 
topònim Pivencs de Requesens, trans-
formació de pins vers, i no tant el de-
rivat de Gardeny que ha originat les 
Gardenyoles. 

De les partides de terra indica la se-
va situació i detalls orogràfics, dóna 
informació documental, copia vari-
ants arcaiques i fonètiques del nom, 
n’explica l’origen i significat quan se 
sap i diu si el nom és viu o és un pre-
tèrit. Semblants són les entrades de-
dicades als masos. D’ells dóna els di-
ferents noms que han tingut, la seva 
antiguitat, els canvis de propietaris 
o l’estat i funció actual. Descriu l’iti-
nerari dels torrents: on neix, per on 
passa, quines terres rega, on desem-
boca i si rep altres noms. El torrent de 
Bellavista se’l coneix amb els noms de 
la Fonollosa, de Caus, de l’Hospitalet i 
de Vallmoll, nom que varia segons el 
municipi per on passa. També expli-
ca amb precisió l’itinerari dels camins 
(vegeu com ho fa amb els de Puigpe-
lat i de Valls) o la raó del seu nom: ca-
mí de Combregar, per on hi duien el 
viàtic als que estaven malalts, i ca-
mí dels Morts, per anar al cementiri 
de Vallmoll. 

L’autor sempre que pot inclou in-
teressants dades històriques. La Mu-
ralla i el raval de Sant Joan, entrades 
que es complementen, contenen una 
breu síntesi històrica de la muralla 
que protegia el poble i del carrer que 
segueix el recorregut d’aquests antics 
murs quan la part del darrere de les 

cases eren parets defensives, abans 
que fossin l’entrada de corrals o patis. 

Els renoms en qualsevol recull ono-
màstic representen una de les parts 
més vives i riques, tant si es referei-
xen a un individu (la Vilavina, alte-
ració de Ludivina, nom que corres-
pon al prenom Luz Divina, o la Bèria, 
de Libèria), com si formen part del 
nom d’una casa (ca la Maleneta, per 
Magdaleneta o cal Micolau per Nico-
lau). S’han creat popularment a partir 
d’una anècdota (Penjat), reducció del 
nom (Madeu, d’Amadeu), diminutiu 
(Macianet), metàtesi (cal Martri, de 
Pere Màrtir), una activitat (Peret de la 
Via, com altres treballadors de la via 
del ferrocarril), feminització (Solera, 
Blaia), masculinització (Ritu, de Rita, 
Suntu, de Sunta, reducció d’Assump-
ta). La necessitat de diferenciar per-
sonatges amb el mateix renom origi-
na compostos. La segona part iden-
tifica el portador amb el pare, l’avi 
o la casa (Pau de Blai, Pau del Mins), 
la població d’origen (Pau de Creixell), 
una activitat professional (Pau Car-
ter). Quan el prenom és d’origen cas-
tellà s’indica entre cometes (cal fer-
ho?). “Antonio” de l’Anna, però cal Car-
los del Xinat, l’”Alfredo” però cal Senyor 
Alfredo, cal “Baldomero”, però el Me-
ro, ca l’”Eduardo”, però no cal Duardo. 
Tampoc a Isidro de la Cisca. 

Josep Fusté, molt encertadament, 
indica sovint les variants fonètiques. 
El nom de la partida de l’Albereda “sol 
ser pronunciada l’Aubareda”, la “for-
ma popular” de Quarterada és Curte-
rada, i Delmes és Deumes. Altres no-
més els presenta amb la forma usual 
Diumenges per Domenges, Mas d’Arcís 
per Mas de Narcís o cal Flare. El cog-
nom Raldà, variant de Raduà, va ar-
ribar a Nulles ja modificat. Del lèxic 
destaca forma rasa i raseta, conduc-
te natural d’aigua, que funciona com 
a genèric a rasa o raseta de Casafort, i 
com a topònim a peça de terra “dita 

la Rasa” l’any 1725, carrer de la Rase-
ta o el torrent de la Raseta. Entre els 
adjectius pretèrits hi ha la forma so-
birà, modernament substituïda, per 
alt: peça de terra dita Puig Sobirà (s. 
XVII) o el carrer Pus Sobirà (s. XV), el 
més alt de la població. 

Magnífica, interessant i oportuna 
contribució a l’inventari onomàstic 
de les comarques del Camp que van 
iniciar els impulsors de l’onomàstica 
a Catalunya, Enric Moreu-Rey, Ra-
mon Amigó i Albert Manent. 
jaume nabona
 

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

El lingüista, historiador i professor Ig-
nasi M. Muntaner ha publicat trenta 
anys després una nova versió del re-
cull onomàstic de Sitges i el seu en-
torn. L’any 1986 el Grup d’Estudis Sit-
getans va publicar Els noms de lloc del 
terme de Sitges i de les terres veïnes, pri-
mer número de la coŀecció “Estudis 
Sitgetans. Sèrie Major”, de 350 pàgi-
nes, 2.726 topònims i un pròleg del 
catedràtic Joan Veny de la Univer-
sitat de Barcelona. Ara, la mateixa 
coŀec ció acull la nova versió que su-
pera l’anterior i passa a tenir 4.710 
entrades, 1.994 més, amb un pròleg 
de Josep Moran, també de la Univer-
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sitat de Barcelona i director de l’Ofici-
na d’Onomàstica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. L’autor dedica aquesta 
nova versió al “mestre” i impulsor de 
l’onomàstica Enric Moreu-Rey, que 
el va animar a introduir-se en els via-
ranys dels noms de lloc. 

A la introducció l’autor exposa la 
història del llibre, agraeix les ajudes 
rebudes i dedica unes pàgines als au-
tors de dos anteriors estudis dels to-
pònims de Sitges, Antoni Torres To-
màs i Esteban Barrachina Benages. 
Segueixen unes explicacions sobre el 
contingut del llibre, l’origen dels ma-
terials i unes orientacions per consul-
tar-lo. Després ve el “Diccionari de to-
pònims”. El primer volum va de la lle-
tra A (l’Abellar) a la lletra P (el xalet de 
la Punxa) i el segon de la Q (can Qua-
drats) a la Z (carrer de Zumalacàrre-
gui). A continuació hi ha tres anne-
xos i tanca el llibre l’apartat dedicat a 
abreviatures i, sobretot, les referènci-
es a la gran quantitat de fonts consul-
tades que ocupen vint-i-nou pàgines: 
manuscrits, reculls documentals, bi-
bliografia, publicacions periòdiques, 
mapes i plànols. 

Les entrades contenen més infor-
mació que l’edició del 1986 i les no-
ves consultes bibliogràfiques —que 
s’han multiplicat— han permès una 
major precisió històrica, fruit de la 
dedicació de l’autor a la recerca ono-
màstica de Sitges durant una quaran-
tena d’anys. L’ampliació no només és 
d’entrades, sinó també del contingut 
de cada una d’elles. L’annex destinat 
a significats i etimologies és un evi-
dent exemple de la voluntat de l’au-
tor de fer una obra diferent, amb més 
volum informatiu. Poques poblacions 
tenen un recull toponímic tan com-
plet i tan divers. No cal dir que es 
tracta d’una gran feina: consulta do-
cumental, enquestes orals, ordena-
ció dels materials i redacció del text, 
i un esplèndid i positiu resultat que 

va més enllà del terme de Sitges i de 
l’interès local. 

Aquest dos volums són una revisió 
i ampliació de la primera edició d’un 
llibre que per a Sitges ja era una ei-
na fonamental de consultes, no no-
més onomàstiques, sinó també histò-
riques, geogràfiques, urbanístiques, 
econòmiques, socials o lingüístiques. 
Tant la primera versió com l’actual se 
les pot qualificar de grans obres his-
toriogràfiques que contribueixen a 
divulgar la història de Sitges. La in-
clusió dels noms actuals i pretèrits 
(poc coneguts o totalment descone-
guts) són un aspecte més d’aquest 
caràcter històric que fa que aquest 
nou llibre sigui imprescindible com 
a eina de consulta, estudi i coneixe-
ment de l’evolució dels diferents in-
drets i dels noms propis sitgetans. A 
ell caldrà anar per conèixer els més 
íntims detalls. 

Si l’edició de l’any 1986 deia en el tí-
tol que la intenció inicial de la publi-
cació eren els noms de lloc, en aquest 
nou llibre l’autor amplia la intenció 
i tria un títol doble. La primera part 
mostra quin és el tema central, Sit-
ges, que tracta des d’una òptica glo-
bal, com si fos una enciclopèdia, amb 
entrades pròpies de matèries huma-
nístiques que també trobem en altres 
reculls onomàstics. A més, aquesta 
primera part del títol inclou l’àmbit 
territorial del recull, Sitges i la seva ro-
dalia, atesa l’estreta relació que hi ha 
amb amplis sectors dels termes veïns. 
La segona part del títol és la que de-
fineix la idea principal del llibre, del 
recull, el que li dóna la categoria de 
llibre de toponímia, els seus noms de 
lloc. Aquest és l’objectiu i el resultat 
del llibre: els seus noms propis i sin-
gulars, els que hi ha i els que hi ha-
via, la seva localització, la raó del seu 
nom, la petita història de cada lloc, la 
descripció, els detalls… Es podria dir 
que és l’obra definitiva sobre la topo-

nímia de Sitges si no fos que el ter-
me definitiu no és aplicable a aquest 
tipus d’estudis. 

Tot i que el títol destaca el seu ca-
ràcter toponímic, l’antroponímia hi 
és present en tota l’obra. No hi ha en-
trades específiques per als noms de 
persona, però els prenoms, cognoms 
o renoms hi són dins d’altres entra-
des. En parlar de la Farmàcia Ferret, 
l’autor esmenta els noms dels pri-
mers propietaris, entre ells la viuda 
coneguda com la Inglesa, el propieta-
ri que li va donar el nom actual, Josep 
Ferret “dit Pepe de la Farmàcia”, i el 
d’alguns dels seus dependents. Són 
presents els noms de persona en les 
cases (can Folch i Torres), en els car-
rers dedicats a personalitats (carrer 
de Cristòfol Domènech), en algun to-
pònim (puig d’en Ramon), en el nom 
d’un arbre singular (garrofer d’en Pe-
rot Robert), d’un antic cafè (can Lau-
reano), i en molts altres més. 

El volum d’informació que el llibre 
dóna de cada topònim és d’exten-
sió variable i depèn de la documen-
tació existent consultada. El contin-
gut de cada entrada té un caràcter 
clarament documental, històric, mis-
ceŀànic. L’autor pren nota de la infor-
mació amb precisió notarial i inclou 
les referències dins del text entre pa-
rèntesis, descriu el lloc, explica la se-
va història, el significat i origen del 
nom, la pronunciació i com l’han es-
crit. Sembla que no vulgui deixar cap 
detall per donar a conèixer. Tot té un 
sentit, tot és vàlid per divulgar l’itine-
rari vital de cada nom de lloc (proto-
cols, actes, publica cions, informació 
oral, observació del lloc…). Camins, 
masos, urbanitzacions, vies urbanes, 
partides de terra, edificis religiosos i 
civils, indrets singulars, llocs costa-
ners… tot és retratat per la mà del 
l’autor d’aquesta magna obra. Més 
d’un centenar d’imatges (fotografi-
es antigues i actuals i uns pocs di-
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buixos) completen la informació so-
bre els topònims. 

També inclou topònims de fora del 
terme de Sitges, de la seva rodalia. El 
municipi de Sant Pere de Ribes, o Ri-
bes, té moltes més entrades de to-
pònims i pàgines que la resta de ter-
mes veïns. Noms com Angelers, pot-
ser aglutinació d’en Gelers, els Brugals 
o Burgals, el Carç, cort d’Eqües, puig del 
Moro, les Penyatones o el pretèrit Tro-
toneres. Les pàgines del terme d’Oli-
vella, que inclou l’antic terme de Ja-
fre, són un complement de l’inèdit To-
pònims d’Olivella de Vicenç Carbonell. 
Hi apareix la penya Embassada, defor-
mació d’Embalçada, can Morsell, la pla-
na Novella o Sarboç. Del terme de Be-
gues relaciona Campgras i Vallgrassa 
amb llocs fèrtils. Dels termes de Ga-
và i Castelldefels inclou pocs noms, 
bàsicament de vies urbanes. 

Hi ha tres apèndixs. L’apèndix A 
ofereix una classificació temàtica de 
tots els topònims segons es referei-
xin a la terra, al mar, a l’aigua, siguin 
vegetals o animals, parts del territo-
ri, nuclis habitats, vies urbanes, ele-
ments de comunicació i activitats 
(productives, recreatives, culturals…). 
Entre els genèrics més singulars hi ha 
les cocones (clots que fan de cisterna) 
o els corralons (carrers estrets i més 
aviat curts), formes també documen-
tades i usuals a les comarques veïnes. 

A l’apèndix B Muntaner estudia to-
pònims de difícil comprensió o curio-
sos. Dedica més de setanta pàgines a 
exposar àmpliament el que se sap de 
cada un d’ells i a presentar raonades 
conclusions sobre l’origen, o possible 
origen, d’uns cent vint noms, alguns 
de significat opac: Aiguadolç, com-
post que manté l’adjectiu arcaic in-
variable, Aragaus, possible variant 
d’aragall, Cagalella, petit estany na-
tural, Codrell, còdol, Fanigola, farigo-
la, Jafre, originat a partir d’un antro-
pònim àrab, Madriguera, coŀectiu 

que indica abundància de camami-
lla, Pins Vens, plural de pi ver, pi ver-
dader, o Trispol, variant de trespol, se-
gurament referit a una era de batre. 

L’apèndix C són “Notes comple-
mentàries”, amb dades diverses que 
amplien la informació sobre perso-
nes, famílies, llocs, noms religiosos, 
el procés de catalanització del noms 
dels carrers, mapes, noms de plaques 
que hi ha al saló de plens municipal 
o casos concrets com ca n’Stämpfli o 
el topònim Súbur. 

Les fonts d’informació utilitzades 
són ingents, tal com s’ha dit anteri-
orment. Manuscrits, bibliografia, so-
bretot la referida a Sitges i al Pene-
dès, o publicacions periòdiques, cer-
tifiquen l’interès de l’autor per no dei-
xar cap nom de lloc, ni cap aspecte 
històric o geogràfic que els relacio-
ni quedi al marge d’aquest comple-
tíssim recull de noms. No només les 
fonts donen una idea del mèrit i la 
dedicació, ans també de la inversió 
en hores i anys, i la voluntat d’ofe-
rir aquest magnífic recull toponímic 
a Sitges i a l’onomàstica. 
jaume nabona

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

Magnífic recull i estudi de la toponí-
mia d’aquesta zona muntanyosa càn-
tabra situada en el cor del massís ori-
ental dels Picos de Europa. La seva to-
ponímia és un reflex de la llengua de 

frontera entre Cantàbria i Astúries. 
Trets lingüístics de l’asturià oriental 
detallats per l’autor són presents en 
la llengua de la Cantàbria occidental. 
La seva situació geogràfica fa que en 
unes poblacions tingui més força l’as-
turià i en altres el castellà, i la toponí-
mia recollida és una bona font per a 
l’estudi del parlar d’aquesta àrea. La 
informació és fruit d’enquestes orals 
fetes durant més de dos anys a on-
ze informants fills d’aquestes munta-
nyes. Cal destacar l’abundància d’es-
plèndides fotografies, també d’Alber-
to González (algunes ocupen tota la 
pàgina), i al final del llibre vint-i-una 
pàgines de làmines amb la toponímia 
sobreposada a les fotografies.

Els topònims van relacionats, des-
crits i justificats tenint en compte:

• El relleu, a partir del genèric, l’es-
pecificatiu o tots dos (El Cuetu 
Barreda, El Cabezu, El Virdiu, Coteru 
Columbru, Panda la Jorcaúra el Can-
tu, El Saltu la Cabra, La Traviesa Lla-
na, La Cárcova, Canal del Argayu).

• La geologia càrstica (El Jorau, 
Tombu la Canales, La Cueva la Gobia, 
Los Torcos), La Peña Entrambas-
matas, El Paré los Castrones —on  
pared és forma masculina—, 
Pue nte la Llambria, El Riscu, Llas-
tra Surrobre, El Calabreru, Cantu 
la Torca, El Redondal, La Canal de 
Perilluenga) i els seus colors (La 
Ruyas, Los Pardos, Mataescura, Las 
Verdelices).

• Els hidrotopònims (La Juntanuca, 
Fuente el Peju —amb duplicació 
tautològica—, El Arriau los Sau-
ces, La Güera de Bejuco, La Llaúna, 
Sulláu —sobre el llac).

• Els fitotopònims (Las Argañosas, 
La Junciana, La Gándara), els ar-
bres més habituals (Fuente Bedul, 
El Prau del Rebollar), els boscos 
(Matallana), troncs o parts d’un 
tronc (Cuesta Jordinéu —jordina 
és un tros de llenya per cremar—, 
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Toricu Secu, El Toju), així com l’ab-
sència de vegetació (La Cuesta el 
Joyu los Calvos). 

• La zootoponímia, marcada per 
l’àguila, el voltor, l’ós o el taup 
(Senderu las Alieras, Canal de la 
Butrera, Canchal del Osu o Cuesta 
las Topinerias).

• Relacionats amb l’hodotoponí-
mia: pel tipus de camí (Barga las 
Cañas), els elements que el confi-
guren (La Aramaúra el Roblu), as-
pectes del seu recorregut (La Re-
vuelta las Tejucas) o punts de càr-
rega i descans (Posa la Carrá).

• Topònims creats a partir de la ra-
maderia, principal activitat eco-
nòmica de la zona. Abunden els 
referits a llocs de pastura (Puertu 
la Brañas, La Fuente Tresdelpráu), 
sobre construccions que tanquen 
o aixopluguen el bestiar (Los Cor-
ripios, Los Covajos de las Porqueri-
za), per allotjar el pastor (Cabaña 
del Sapu), sobre infraestructures 
(El Burdiu) o per a l’elaboració de 
productes, com Torcu Manteque-
ru, una cavitat que sempre con-
serva neu.

• L’activitat agrícola ha generat 
topònims que descriuen el con-
junt de terres de cultiu (La Ería), 
molt fèrtils (Las Vegas de Ándara, 
Las Veas), les espècies cultiva-
des (Cuetu Mijal, La Pumará) o al-
tres termes per indicar parceŀes  
(El Cuerne, Las Hazas, La Tazá, El 
Quemáu las Fuentes, La Llosa).

• Altres topònims indiquen l’espai 
reservat per al creixement d’ar-
bres (La Jesa), la fabricació de 
teules (La Tejera), un punt de ca-
ça (Tiro l Tejosa) o la mineria (La 
Chimenea, Mina Aurora) que ha 
provocat canvis en la toponímia 
tradicional (La Rasa de la Inagota-
ble o Pico de Arce).

• L’antropotoponímia és present 
per designar l’amo o l’usuari 
d’una propietat (Joyu los Herre-
ros, La Majá el Tordu, Cabaña de la 
Zamorana o Covaju Sanjulián) i la 
situació respecte el poble ha cre-
at Cuetu Sullavilla.

• Els últims capítols estan dedi-
cats a la toponímia dels conflic-
tes i de límits (Colláu Pelea, Cote-
ras del Motivu), a la mitologia (Di-

ablillos de Colio, Cuetu Moro, Cue-
tu las Bendiciones) i a l’explicació 
dels topònims Bejes i Tresviso.

La bibliografia utilitzada, un índex 
de veus i les làmines amb els topò-
nims sobreposats sobre les fotogra-
fies, tanquen el llibre.
A http://toponimiacantabria.com/ 
es poden consultar tres catàlegs 
que contenen la descripció de tots 
el topònims recollits: “Cuaderno 
de toponimia de Bejes”, “Cuaderno 
de toponimia de los puertos de An-
dra i Escarandi” i “Cuaderno de to-
ponimia de Tresviso”. A més, sobre 
aquest llibre hi ha una ressenya de 
Xosé Lluís García Arias de la Univer-
sitat d’Oviedo publicada a la revista 
Lletres Asturianes, Boletín de l’Acade-
mia de la Llingua Asturiana 116 (2017): 
206–209 (http://www.academia-
delallingua.com/lletresasturianes/
pdf/1490780471Rese%C3%B1es%20
bibliogr%C3%A1fiques.pdf).
ventura castellvell

Fes-te membre de la Societat d’Onomàstica!

¿Vols contribuir a l’existència d’aquesta entitat, única en tot el territori  
i amb més de 35 anys d’història, que és punt de trobada dels interessats  
en aquesta matèria?

Fes-te’n soci per només 25 € l’any!

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

El teu nom hi ha de ser.

http://toponimiacantabria.com/
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/1490780471Rese%C3%B1es%20bibliogr%C3%A1fiques.pdf
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/1490780471Rese%C3%B1es%20bibliogr%C3%A1fiques.pdf
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/1490780471Rese%C3%B1es%20bibliogr%C3%A1fiques.pdf
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/1490780471Rese%C3%B1es%20bibliogr%C3%A1fiques.pdf
mailto:info%40onomastica.cat?subject=Vull%20ser%20soci%20de%20la%20SdO
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Jaume Sabaté Alentorn 
(1926–2017), síntesi d’una 
època
In memoriam
Eugeni Perea Simón

Algunes biografies, com la de Jaume Sabaté i Alentorn, 
sobrepassen l’àmbit d’interès personal i ens introduei-
xen en la realitat d’un país i d’una època sovint amb més 
efectivitat i realisme que no pas les dades i les estadís-
tiques generals, perquè en elles s’hi encarna l’època, al-
menys la d’un ampli i qualificat sector social. «L’homme 
se découvre quand il se mesure avec un obstacle», escriu 
Saint-Exupéry a El petit príncep, i això és el que ell va fer, 
de per vida i, amb ell, la comarca i el país. No podem en-
tendre l’evolució de Catalunya sense l’aportació de perso-
nes com Sabaté, des de la realitat dels pobles i en el tei-
xit, sovint poc flexible, de les comarques.

Fill de pagesos, va néixer al Lloar (Priorat), el 9 de maig 
de 1926. El seu pare, pagès, amb una ferma voluntat de 
treball i capacitat de superació, va opositar al cos de fun-
cionaris a l’Escola d’Administració Pública de la Genera-
litat, l’any 1932, va obtenir el grau i va exercir de secre-
tari d’ajuntament fins a la seva jubilació, llevat del perío-
de de la Guerra Civil Espanyola, temps durant el qual fou 
apartat del càrrec.

En esclatar la guerra de 1936 Jaume Sabaté comptava 
amb deu anys i aquest fet, juntament amb les circums-
tàncies del pare, depurat de les seves funcions laborals i, 
doncs, sense el suport econòmic de la família, va fer que 
fos «privat de tot», segons ell mateix reconeixia en un es-
crit inèdit de 1988 —aquest punt de biografia personal 
és similar al del seu amic Ramon Amigó i Anglès, que tant 
l’hauria d’influir en el tema de les futures investigacions 
onomàstiques. Acabada la guerra i amb les limitacions 

econòmiques pròpies del moment, Sabaté compaginà di-
versos treballs —pagès, radioelectricista— amb els es-
tudis lliures de comerç, batxillerat i secretariat d’ajunta-
ment —continuant amb la professió administrativa del 
pare—, amb formació en el Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local a Madrid i a l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, a Barcelona. 

Va ser administratiu de l’Ajuntament del Lloar i secretari 
dels ajuntaments de Gratallops (1965), el Masroig (1969–
1970), Torroja del Priorat (1974) i el Lloar (1975–1991). Des 
de 1964 també fou administrador de la Secció de Crèdit 
de la Cooperativa, secretari de la Societat Cooperativa Vi-
nícola del Priorat, a Gratallops (1972–1985), i de la Cam-
bra Agrària del Lloar (1956–1985). Fou un dels qui van em-
pènyer, l’any 1954, la fundació del Consell Regulador de la 
D.O. Priorat, iniciativa que aleshores va tenir molts detrac-
tors, en els mateixos pobles de la comarca, segons ell ma-
teix admetia. També creà el Centre d’Iniciatives Turístiques 
(1972) i dirigí la Caixa Rural del Lloar (1964–1990). Durant 
força anys va tenir cura de l’Arxiu parroquial del Lloar.

A banda de l’activitat professional, Jaume Sabaté va 
exercir una intensa tasca cultural i investigadora, sobre-
tot en el camp de la història i de l’onomàstica. 

Coŀaborà amb els mitjans de comunicació de l’època 
en la divulgació i en el coneixement de la realitat del Pri-
orat, tant a través de la premsa —en el Diario Español, 
de Tarragona, entre 1970 i 1980, amb coŀaboracions pe-
riodístiques de caràcter quinzenal; en el Correo Catalán, 
Mundo Diario i, finalment, en el diari Avui—, com també 
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a la ràdio —Ràdio Tarragona, 1988, en un programa de 
caràcter setmanal.

Coneguda la seva afecció per la història i la cultura de 
la seva comarca, Albert Manent i Ramon Amigó, cap els 
anys vuitanta del segle XX, l’animaren a fer els reculls ono-
màstics dels pobles on ell hi mantenia vincles o bé hi te-
nia un coneixement de la geografia i de les fonts docu-
mentals primàries directe i profund, i, d’aquest estímul, 
van néixer diversos reculls onomàstics a més d’obres de 
caràcter històric o de memòria oral.

Les fitxes bibliogràfiques de Jaume Sabaté mostren la 
riquesa i l’amplitud dels seus interessos històrics, so cials, 
culturals i humans. 

Pel que fa als articles, destaquem: «Arrelament de cog-
noms a Lloà, Gratallops i Torroja del Priorat», Butlletí inte-
rior de la Societat d’Onomàstica, XXVIII (juny 1987), p. 38–
45; «La toponímia de Torroja del Priorat a les vàlues i ca-
dastre del segle XVIII», dins Misceŀània d’homenatge a En-
ric Moreu-Rey, a cura d’Albert Manent i Josep Massot, v. 
III (1988), p. 195–215; «Privilegis reials a Escaladei», dins 
El temps sota control. Homenatge a F. Xavier Ricomà Ven-
drell. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1997, p. 481–888; 
«Desenvolupament socioeconòmic dels pobles al Priorat», 
Revista del Centre de Lectura de Reus, 68 (2001); «Costums 
i tradicions a la meva terra», Lo Violi, revista cultural del 
Priorat, 1 (2006), p. 4–6; «Velles fonts, mines i pous en el 
triangle el Lloar, Gratallops i Torroja», Butlletí interior de 
la Societat d’Onomàstica, 106 (2007), p. 160–166; «Parti-
cipació dels viticultors del Priorat a l’Exposició Universal 
de Barcelona de 1888», Lo Violi, revista cultural del Prio-
rat, 8 (2n semestre 2009), p. 25–27.

En el camp de la història, sempre centrada en els po-
bles de la comarca del Priorat, publicà els següents llibres: 
Guia del Lloar (1980), Guia de Torroja (1984), Guia de Grata-
llops (1986), Recull històric del Lloar i el seu entorn (1994), 
Torroja del Priorat. Recull històric de la vila (1998), Bando-
lers, llops i vents al Priorat (2000), Víctimes d’una guerra al 
Priorat (1936–19..) (2002) i Emigrants i altres rels al poble 
lloarenc (2010).

En referència a l’onomàstica, publicà els estudis: An-
troponímia i toponímia del poble i terme municipal del Lloar 
(1988); Noms de lloc i de persona actuals i pretèrits del po-
ble i terme municipal de Gratallops (1994); Noms actuals i 
pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat (1995); Ono-
màstica del poble i terme de la Vilella Alta (2000); Onomàs-
tica del poble i terme de la Figuera (2013, en coŀaboració 
amb Josep Anguera) i Els noms populars de núvols, boires 
i vents del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Prio-
rat (2016, amb Albert Manent).

Prolix, deixà alguns altres llibres inèdits, de poesia, me-
mòria o anotacions dietaristes, avui dipositats a l’Arxiu 
Comarcal del Priorat (ACPR). Són llibres mecanografiats, 
sovint fotocopiats i distribuïts entre familiars i amics. En 
total són catorze registres, segons l’inventari realitzat per 
Jaume Teixidó:

(1) Usos i costums, tradicions i llegendes a la meva terra. 
El Lloar, 1994, 189 p.; (2) Jovenet en peu de guerra. Poe-
mes dins la tragèdia. Guerra Civil 1936–1939. El Lloar, 1995, 
169 p.; (3) Vinyes i vins al Priorat amb llurs refranys. El Llo-
ar, 1995, 153 p.; (4) Un crit a la vida. Poemes de la meva ter-
ra. El Lloar, 1995, 268 p.; (5) Refranys i dites dintre el pas-
sat del meu poble. El Lloar, 1996, 2 vol., 272 p.; (6) Els Ro-
gerals i la Moleta al Lloar. El Lloar, 1997, 120 p.; (7) Emi-
grants i altres rels al poble lloarenc. El Lloar, 2000, 242 p. 
(Publicat l’any 2010 per l’ajuntament del Lloar); (8) Lluita 
per la llibertat al Priorat fins a la República. Processos elec-
torals 1891–1936. El Lloar, 2001, 146 p.; (9) Pes dels pobles 
del Priorat en la grandesa de la cartoixa i posterior desenvo-
lupament. El Lloar, 2002, 146 p.; (10) El Priorat una comar-
ca i una denominació d’origen. El Lloar, 2002, 149 p.; (11) 
Quatre segles i mig d’història de l’església de Sant Miquel del 
Lloar. El Lloar, 2006, 76 p.; (12) Emigració postfiŀoxèrica 
del Priorat. Gent prioratina destí a Reus. El Lloar, 2007, 131 
p. (en coŀaboració amb Josep. M. Alentorn Saperas); (13) 
Disquets dels treballs; (14) Disquet del treball No tenim 
riu. El riu Montsant agonitza. 

Per altra banda, en el dossier Cròniques del Priorat (1970–
1980), 2 vols. (1992) l’autor recull els materials publicats 
a la premsa comarcal.

Entre les moltes relacions i pertinences socials i cul-
turals a les quals va pertànyer, subratllem les de la Reial 
Societat d’Arqueologia de Tarragona, del Centre d’Estu-
dis Comarcals Josep Iglésies i del Centre de Lectura de 
Reus. També va ser conseller de l’Institut d’Estudis Tar-
raconenses Ramon Berenguer IV, de la Diputació de Tar-
ragona des de l’any 1989 i fins a la dissolució de l’enti-
tat, l’any 1996.

La premsa comarcal va recollir algunes de les seves ex-
periències i coneixements, transcrites per Josep Garriga 
Anguera: «Jaume Sabaté i Alentorn: essència del coope-
rativisme al Priorat», La Veu del Priorat, 11 (setembre-oc-
tubre 1991), p. 24 i, de Xavier Garcia, «Conversa al Lloar 
sobre la memòria històrica de la comarca» i «Jaume Sa-
baté: el Priorat al cor», Lo Violi, revista cultural del Pri-
orat, 4 (2007), p. 16–19. Alguns comentaris crítics a la 
seva obra els podem llegir a Butlletí interior de la Societat 
d’Onomàstica, XXXIV (1988), p. 57–58. Xavier Garcia va 
dedicar-li un capítol en una de les seves sèrie de perso-
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natges del territori on, manllevant la idea d’Eugeni d’Ors, 
el qualifica com un dels «solitaris comarcals» (Xavier Gar-
cia: «Jaume Sabaté. Llocs i gent del Priorat», dins Home-
nots del sud, v. II, 2004, p. 239–244). 

Amb referència a la finalitat dels treballs en projecte o 
en elaboració que l’any 1988 l’ocupaven, justificava l’es-
forç de fer-los amb aquesta idea, per «la iŀusió sempre 
de recuperar un passat, que malauradament se’ns esta-
va ensorrant». De l’associacionisme i el voluntarisme per-
sonal opinava, en jubilar-se l’any 1991: «el treball i la vo-
luntat exempta de lucre són els motors de la societat». 
Pel que fa al pes de la memòria oral, Sabaté deia que per 
als seus treballs cercava gent gran «perquè, com se sap, 
són els dipositaris, per tradició oral, d’aquesta memòria». 

El seu treball, per bé que personal i exercit en solitari, 
no el privà d’un contacte i d’una relació amb força gent 
del la comarca i del país. De fet, sobretot en el treball 
social, va intentar fer xarxa amb persones del territori, 
com Josep Piñol i Joan Salvadó Cubells, del Lloar; amb 
Maria Carme Simó, de Bellmunt o amb Antoni Panadès, 
de Tarragona, però també integrant-se en d’altres de ge-
nerals del país, on hi trobà Josep M. Puchades (del grup 
de Pau Vila), dels historiadors i editors Pere Català Roca i 
Rafael Català Dalmau, Josep Iglésies, Albert Manent, Ra-
mon Amigó, Xavier Garcia, Jaume Roig, Jaume Teixidó… 
Des del primer moment va formar part de l’anomenada 
Escola del Camp de Tarragona d’onomasiòlegs, aplegats 

sota el mestratge i guia de Ramon Amigó i Albert Ma-
nent. Esment a banda cal per al suport i coŀaboració de 
la seva dona, Teresa Sabaté, que l’acompanyà sempre en 
les seves tasques d’investigació, associacionisme i acti-
vitat cooperativa i cultural de la comarca. 

Era Soci d’Honor de la Societat d’Onomàstica (2013). 
L’ajuntament del Lloar, d’on era fill, el va nomenar, per 
unanimitat, Fill predilecte de la vila (2008) i l’homenat-
jà el 26 d’abril d’aquell mateix any. El Consell Comarcal 
del Priorat li preparava un homenatge del territori que, 
finalment, a causa del decés, no es va poder celebrar. 
En paraules de l’alcalde del Lloar, Jaume Montalbo Roi-
gé, Sabaté «va coŀaborar decisivament en l’estudi i mi-
llor coneixement de la història dels nostres pobles i, en 
concret, del nostre municipi a través dels seus treballs, 
llibres i altres estudis on es palesa el gran amor a la ter-
ra, a la comarca i a tots els pobles. El seu treball metò-
dic, analític i conciliador ha comportat un millor conei-
xement de la nostra vida i realitat socioeconòmica més 
directa. A banda del seu gran esforç, dedicació i volun-
tat d’escenificar una forma de vida i d’entendre la socie-
tat. Els seus profunds valors cristians i la seva visió de la 
societat els concebia com un espai on hauria de prevaler 
el bé comú i la germanor pel damunt dels partidismes». 

Jaume Sabaté i Alentorn va morir el 17 de febrer de 
2017 i fou enterrat en el cementiri de la seva vila nadiua,  
el Lloar.

El Lloar (Fotografia de Turisme del Priorat, http://www.turismepriorat.org)
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Rosselló, angulus ille?
Renada-Laura Portet

citur” havia de ser tornada al seu amo natural, el molt po-
tent rei Louis le Grand “ad suum naturalem dominum re-
diit, id est, ad potentissimum Regem nostrum Ludovicum 
cognomento Magnum”. I així fou. La Història girava frau-
dulosament un full, pesat com un plom. Lluís XIV guar-
donà Pèire de Marca nomenant-lo arquebisbe de París.

Però potser queden encara moltes coses a dir i a fer co-
nèixer sobre aquell bearnès que mai no publicà res del seu 
titànic treball, ja que es va morir abans de poder fer-ho. 
Fou el seu secretari Etienne Baluze qui ho va fer, quaran-
ta quatre anys més tard, però. Tenint present aquella cir-
cumstància, podrem fiar-nos sobre aquell repertori topo-
nímic? A més quan sabem el frau que féu aquell Baluze a 
favor del desvergonyit Cardenal de Bouillon…

Malgrat el sacrilegi que em permeto respecte a Baluze, 
gran investigador i arxiver de la prestigiosa Bibliothèque 
Colbertine, bé ens és una honrada obligació de divulgar 
aquí el fet —que no és cap secret, ja que hi va haver un 
plet i en Baluze va ser bandejat fora de França. Què va go-
sar fer Baluze? Simplement, va crear, obeint la demanda 
de Bouillon, que no volia haver de saludar primer el Rei, 
ja que pretenia ser descendent dels Prínceps de Sedan, 
i doncs de tan alta naixença que el Rei, en Baluze, per a 
complaure’l, va crear un fals document que demostrava 
la cosa i van inventar l’estratagema d’enterrar aquell fals 
document davant l’entrada d’una església, la de Brioude, 
a fi de fer, més tard, unes necessàries excavacions arque-
ològiques i… descobrir —per casualitat!— el famós docu-
ment! Efectivament va passar així, però el Baluze va ser 
denunciat, sentenciat i castigat, bandejant-lo de França.

I ara, sabent això, com guardar confiança a un arxiver 
que gosa fer unes malifetes d’aquest grau? Els documents 

És amb aquesta qualificació despectiva de raconet de res 
que Colbert, el brillantíssim ministre de Lluís XIV, definia 
al segle XVII el nostre Rosselló. Fórmula no sols dita sinó 
escrita, negre sobre blanc, en el pròleg de Marca Hispanica, 
el fabulós repertori de cartes oficials notarials (més d’un 
miler, exactament 1.402 documents autèntics) que Pèire 
de Marca, jurista bearnès, portà el 1659 a França des del 
Principat de Catalunya, a on s’havia quedat escorcollant 
des del 1644, durant quasi bé vuit anys, en tots els car-
tularis catalans i registres parroquials (fins els de Tarra-
gona), a fi de demostrar que el Rosselló sempre havia fet 
part del pagus Narbonensis, o sigui, del territori francès!

Val a dir que, sigui al segle XVII o ara, al tercer miŀenni, 
la gent jacobina de França segueix tractant-nos, els ros-
sellonesos, sempre amb el mateix menyspreu. I fent-nos 
occitans! Avui dia, en la reforma administrativa de les di-
verses regions de França gosen posar-nos, tal com ho fe-
ia Colbert, a Occitanie —onomàstica creada sense cap ni 
cua i acceptada tal qual per l’Estat—, refusant-nos el fet 
històric que nosaltres també sem catalans! No es neces-
sita dir que les nostres queixes i revindicacions en contra 
d’una aital impostura s’estan aixecant-se encara fins a la 
Presidència de la República i ens han promès que l’alta 
magistratura de l’Estat reexaminaria la qüestió. Esperem…

Citació completa a Marca Hispanica: “angulus ille in quo 
consistit nobilissimus Ruscinonensis, qui semper in Nar-
bonensis fuerat…”. I no hi ha res a contrapuntar sobre ai-
xò, ja que el Pirineu sempre ha estat el límit natural entre 
Gàŀia i Hispània: “montes qui fuerant naturales termini 
Galliarum et Hispaniarum dividerent in posterum Galli-
am Narbonensem”. I sense cap dubte se’n dedueix que “et 
eam partem citerioris Hispaniae quae nunc Catalonia di-
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de Marca Hispanica, passats per les seues mans, seran 
vàlids? S’aixecà i s’aixeca encara tota una polèmica. Tant 
envers Baluze com envers Pèire de Marca, acusat d’ha-
ver falsejat documents, de n’haver robat alguns —això 
es comprovà verídic a la seua successió—, i també d’ha-
ver descartat els documents que no portaven referències 
al reialme de França, que va ser el cas de gairebé tots els 
documents carolingis… I si això no fos prou, uns medie-
valistes catalans aixecaren recentment uns dubtes sobre 
la datació dels documents, declarant, per exemple, que 
el primer document, l’acta de consagració de Santa Ma-
ria d’Urgell (que obre, l’any 819, tot aquell corpus docu-
mental) era un fals document! D’altres historiadors s’hi 
varen posar també i, finalment, només seria un error de 
datació, de pocs anys… Santa Maria d’Urgell hauria estat 
consagrada un poc més tard. La comprovació la tenim 
ara, quina sort! D’ençà el 2004 tenim la tesi del doctor 
Ramon Ordeig i Mata, un magnífic treball intitulat Les do-
talies de les esglésies de Catalunya (segles XI-XII) que conté 
les actes de consagració de totes les esglésies catalanes. 
Totes! Les de la Catalunya del Nord també!

Finalment, i pel que fa al nostre angulus ille de Rosselló, 
a Marca Hispanica queda, per als toponomistes i onomas-
ticians (inclusos els rossellonesos), un riquíssim terreny 
d’investigació molt fiable! Les fonts hi són abundants i 
segures, d’una alta qualitat. Les recerques ulteriors em-
preses al Rosselló pels nostres exceŀents arxivistes Alard 
i Brutails ho han confirmat del tot. El treball de Julien-
Bernard Alart, recollit a la mediateca de Perpinyà amb el 
títol de Cartulaire roussillonnais, fou publicat per primera 
vegada el 1880 i es presenta en 62 volums, actualment 
microfilmats. També hi trobem una Table des noms de lieux 
i una Table des sanctuaires, amb dos volums manuscrits, 
tot referit al segle XIX.

Jean-Auguste Brutails, antic alumne de l’Escola Nacio-
nal dels Arxivers de França (la prestigiosa Ecole des Char-
tes de París), fou arxivista dels Pirineus Orientals, mem-
bre de l’Institut d’Estudis Catalans, paleògraf, jurista i ex-
pert en grafologia, historiador medievalista i historiador 
d’art. Té 262 títols publicats entre 1882 i 1925, en parti-
cular a la sèrie G de l’Arxiu Departamental dels Pirineus 
Orientals, que reuneixen, tal com ho féu l’Alart, valuosos 
documents fins aleshores inèdits (Les Coronells de Perpig-
nan o Etudes sur la condition des populations rurales roussi-
llonnaises au Moyen-Age).

Fonts de les més segures per a l’onomàstica són també 
els nostres capbreus, magnífics registres d’hisenda dels 
reis de Mallorca, arxivats a Perpinyà des dels temps en 
què Perpinyà era capital del brevíssim Regne de Mallor-

ca. Els documents originals hi són portats sobre perga-
mí i fins fina viteŀa i avui dia es poden consultar a l’arxiu 
departamental de Perpinyà. Ens val també el Liber feudo-
rum maior del segle XII, conservat a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó. Mutilat, sort que han encertat refer-lo, a partir 
d’un índex del segle XIV i amb els documents originals 
conservats en el mateix Arxiu.

A principis del segle XIX hi hagué a França la creació del 
cadastre napoleònic i uns funcionaris francesos vingue-
ren fins al Rosselló a recollir, de la boca dels autòctons, 
els noms de lloc. Als antics comtats catalans, els autòc-
tons parlaven només el català. Tot i que aquells funcio-
naris francesos no entenien gaire el català, la recoŀecció 
toponímica la varen fer, direm, escrupolosament, repro-
duint tot allò que sentien, però amb grafia fonètica fran-
cesa. Clar que, amb tal mètode, les cacografies i errades 
semàntiques abunden. Però, per a la gent de la meua ge-
neració, que tenen —pel que fa a la majoria— el català 
com a llengua materna i, a més, criats en català amb els 
noms de lloc oïts i retransmesos fidelment i correcte, de 
generació a generació, al si de la família, aquella grafia a 
la francesa, en lloc de ser un handicap val, al contrari, a 
tall d’ajut, sobretot per a aquell qui té una bona forma-
ció filològica, amb les regles molt precises pel que fa a la 
variant rossellonesa del català. I, tot i això, es fa possible 
una reconstitució ortodoxa del topònim.

Un exemple: la Colomine du Retour, llocdit del municipi 
de Cànoes (Canohès, al cadastre francès). Bé sabem que la 
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colomina, amb la seua freqüent variant de rotacisme coro-
mina, prové del neutre llatí condominia, amb el seu sentit 
de copropietat. A l’edat mitjana aquell mot representava 
la porció de terra exempta d’impost que el senyor feudal 
es reservava entre els béns que cedia en feu. Ara bé, què 
pot designar aquí el determinant du retour? Simplement 
el mot francès recteur (en català rector, amb la -o- tòni-
ca tancada de la variant rossellonesa, oïda per una orella 
francesa). En català, aquell mot designa el sacerdot, res-
ponsable de la parròquia. I aquest lloc era un bé eclesiàs-
tic, eximit d’impostos. Fonèticament, i atès que es tracta 
d’un oxíton (amb l’accent tònic sobre la darrera síŀaba), 
es produeix en rossellonès un tancament de la -o- tòni-
ca (escrita -ou- en francès amb dos grafemes). I com, en 
rossellonès, es produeix també una assimilació progres-
siva de la implosiva -k- a la dental que segueix, una ore-
lla francesa sent el mot francès retour.

Un cop aclarides totes les cacografies d’aquesta mena, 
es podria creure la toponímia del Rosselló correctament 
retransmesa als nostres registres cadastrals. Malaura-
dament, al segle XX, han estat engegades unes revisions 
cadastrals a cada municipi, sovint a l’atzar de les modifi-
cacions parceŀàries. I aquí és on tot es torna malbé. Per-
què els secretaris municipals, la majoria autòctons i ca-
talans rossellonesos, interpreten a la llur manera allò que 
es figuren entendre.

Un exemple: la Colomina del Paré. Aquesta primera 
transcripció del 1809, amb enquesta feta sobre el ter-
reny mateix a Alenyà, era fidel, en la seua grafia a la fran-
cesa, a l’exacta pronunciació rossellonesa d’aquell nom de 
lloc, ben atestat pel que fa al determinant pera: 991 “po-
gium qui vocatur Pera” (Marca Hispanica) i el 994 “ipso 
perario”, a un document carolingi del cartulari Alart, to-
tes dues atestacions amb el sentit de perer (-e- pretòni-
ca oberta < a).

Però el 1934, aquell topònim, interpretat pel secreta-
ri d’ajuntament del municipi, va esdevenir Colomine del 
Payrrer, és a dir, del paleta, en la seua variant rossellone-
sa amb, a més, unes faltes d’ortografia. No oblidem que 
el rossellonès de socarrel sols coneix, del català, la forma 
oral i no l’escrita. Doncs, de l’arbre, específic d’una acti-
vitat agrícola i marca descriptiva d’un paisatge, es passa-
va a l’home, determinat per una activitat artesanal, pei-
rer, freqüent també al Rosselló com a antropònim. Qui-
nes que en siguin les raons circumstancials, es tracta d’un 
transfert fonològic i polisèmic. 

Com portar-hi remei? Només d’una manera, així com 
m’ho va formular un dia el Doctor Pradal, director del 
CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) de To-

losa de Llenguadoc: “En toponymie, seuls les toponymis-
tes devraient être autorisés à s’en occuper. J’entends, par 
toponymistes, les bons linguistes bien formés en philolo-
gie et phonétique scientifique (et non dans une seule et 
vague phonologie comme aujourd’hui) et, pour ce qui 
est de la toponymie romane, encore faut-il qu’ils soient 
bons latinistes…”.

Ai las, avui dia, tota una plètora de profans sense forma-
ció lingüística, publiquen. I fins i tot, ens passa una ma-
la sorpresa, la de veure uns cartògrafs qui, bé que gradu-
ats específicament en geografia, però sense cap de les 
condicions demanades per aquell director de CNRS, pu-
bliquen també i amb uns errors que a hores d’ara inun-
den els nostres mapes d’IGN, fent per manera que amb 
aquell ritme puntual acabaran per ser, de cara a les ge-
neracions futures, no unes noves fonts segures, sinó una 
veritable Torre de Babel.

I allò particularment greu és quan aquells autors obli-
den, voluntàriament o no, que, d’ençà l’annexió del Ros-
selló el 1659, s’han creat, i fins aquí mateix, al Rosselló, 
noms de lloc en francès. Com, per exemple les Redoutes, 
que són obres militars de defensa del territori. El topò-
nim ha estat creat en francès, amb un vocabulari iden-
titàriament francès, doncs no es pot traduir a tall de to-
pònim català! I a més afegint a la impostura històrica un 
barbarisme en català!

Malauradament, al costat d’aquelles aberracions incre-
ïbles, es poden notar ple d’altres topònims interpretats 
i percorregits pel mateix autor i els seus amics, amb les 
llurs incompetències pel que fa a les ciències filològiques 
i fonètiques universitàries, i sens dubte també amb el llur 
desconeixement bàsic del llatí. A hores d’ara el problema, 
que ja veiem que no ha parat, d’ençà els temps de l’anne-
xió, d’agreujar-se un poc més a cada època! El problema, 
insoluble, és que aquells errors tramesos avui dia oficial-
ment, acadèmicament, en unes obres fonamentals com 
ho són els mapes d’IGN, esdevindran unes noves fonts!

Rosselló, malaguanyat Rosselló, avui posat a Occitanie 
(!) i ben esborrada voluntàriament pels franximans la te-
ua catalanitat, ets de plànyer. Patim, i molt, de veure’t 
esdevenir una mena de renegada caricatura del florent 
Comtat català que has estat. Nosaltres, catalans d’aque-
lla terra històricament i volgudament catalana, voldríem 
tornar els nostres noms de lloc a aquella autenticitat se-
va. Integritat indispensable per aquella història que cami-
na que és tot topònim, segell irrefutable, que guarda la 
terra viva en la seua veritat.

París, desembre 2015 – Perpinyà, gener 2017
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Noms de casa i renoms  
del Bruc (Anoia)
Ressons d’un temps que s’esvaneix
Assumpció Rehues Estivill

En la memòria de Josep Jorba i Maria Guixà de cal Mion

que sentim com a remot, perquè s’ha anat transformant 
a un ritme imparable i trepidant. Observem, per exem-
ple, com la pressió urbanística hi ha influït. Allà on hi ha-
via una casa com ca l’Aiguader o cal Fuster del Simeó ara hi 
ha un bloc farcit d’apartaments amb noms com aquests: 
Núm. 3 Baixos A, Núm. 3 Baixos B…

Resumint doncs, la meva intenció s’ha centrat en re-
copilar la informació, ampliar la investigació i elaborar 
una classificació semàntica —dins de la limitació òbvia 
dels noms opacs— junt amb la transcripció fonètica dels 
noms de casa i renoms del Bruc. I el resultat n’és aquest 
treball.1

Metodologia

El recull dels noms de casa del Bruc s’ha fet a partir de les 
converses amb els veïns de més edat del poble. Bàsica-
ment s’ha recorregut a la memòria oral dels entrevistats. 

En molts casos es constata que la línia que separa el que 
és el nom de casa i el renom és gairebé inexistent i això 
fa que sigui complicat o fins i tot impossible destriar els 
uns dels altres. Posem per cas que neix el renom —que 
és individual i va precedit del determinant el o la—, però 
amb més o menys rapidesa es va convertint en nom de 

1 He d’agrair a Eugeni Perea que m’ha aconsellat i sempre ha estat 
disposat a aclarir-me els dubtes que han anat sorgint durant la rea-
lització d’aquest estudi.

Justificació

El meu interès pels noms de casa va sorgir ja fa uns anys 
quan vaig anar a viure al Bruc. Em va sorprendre que els 
noms de casa i renoms fossin tan vius, cosa que sent de 
ciutat no havia pogut experimentar, però sobretot em va 
cridar l’atenció l’interès dels vilatans quan intentaven ubi-
car-me en un lloc concret dins el poble, és a dir, buscaven 
saber un nom de casa on em poguessin situar; coneixent 
el meu nom i la meva procedència no era suficient, ca-
lia saber el nom de casa que em lligava al poble. Aclarit 
aquest punt i resolt el misteri, tots contents!

A aquesta petita anècdota introductòria he d’afegir que 
la meva gran passió és la nostra llengua i la seva variació 
diatòpica. Aquests, van ser, doncs, uns bons motius per a 
començar aquest estudi relacionat amb l’onomàstica i en 
concret amb la del poble que m’ha acollit tots aquets anys.

La tardor de 2015 vaig començar amb les entrevistes 
i els llistats. Una bona empenta per al meu recull incipi-
ent va ser la llista que Jaume Escriu, anomenat el Vica-
ri, va elaborar per al meu propòsit en menys de 24 ho-
res. Després vaig conèixer l’existència del catàleg fet per 
Pere Redon l’any 1994, i encara, el llistat de Miquel Fà-
bregues fet l’any 2004. Decididament vaig contrastar la 
informació obtinguda i vaig començar a engegar el meu 
projecte amb l’objectiu bàsic de preservar de l’oblit uns 
noms, la majoria dels quals resten sols en la memòria de 
la gent més gran i van caient en desús entre les genera-
cions més joves i per motius diversos.

La raó dels noms de casa respon a una manera de fer 
i de relacionar-se pròpia d’un temps, no tan llunyà, però 
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casa —llavors precedit per cal o ca la— passa a designar 
tot el coŀectiu familiar.

També s’ha detectat el canvi d’alguns noms de casa 
a mida que uns propietaris han donat pas a uns altres. 
Aquest fet ha representat una de les dificultats més grans 
a l’hora d’ubicar els diferents noms en un mateix habi-
tatge. Perquè, per part del sector de la població de més 
edat, sol passar que els noms resten tots en la memòria 
i fins i tot en l’ús, de manera que fàcilment trobem cases 
amb més d’un nom, i aquesta realitat complica una mi-
ca el recull; per contra, la riquesa toponímica augmenta. 
Constatem doncs, igual que Cubells, que és molt difícil 
delimitar els noms de casa des d’un punt de vista sincrò-
nic, “les cases són simples béns immobles i, com a tals, 
es compren i es venen i, amb ells, es modifica i remodifi-
ca, sovint, el nom coŀectiu dels membres que l’habiten” 
(Cubells 2010, 128).

Tanmateix, altres vegades, queda clarament explicada 
la prevalença d’un nom pels meteixos protagonistes que 
en recorden els fets. És el cas de cal Flequer: el nom de ca-
sa es trasllada junt amb el coŀectiu familiar que designa 
i perdura durant diverses generacions fins a l’actualitat.

És evident que hi ha renoms que han sorgit de la ma-
la intenció i que poden resultar grotescos i ofenosos a la 
persona a la qual van dirigits —no tot és simpatia i ben-
volença. Ho notem perquè l’informant ens els diu en veu 
baixa i mig rient, i al mateix temps apunta: —“Ui, aquest 
no el diguis que s’enfadarien!” O simplement l’obvia. És 
de sentit comú la poca rellevància que té indicar a qui fa 
referència un malnom i per això ens fem ressò de les pa-

raules de Ramon Amigó: “És recomanable de no indicar 
a qui correspon un renom; aquesta correspondència no 
servirà de res. El renom té valor per ell mateix, no per la 
persona a qui s’atribueix” (2011, 20).

Han sorgit alguns dubtes ortogràfics a l’hora d’escriure 
noms de casa que podien presentar diversitat ortogràfi-
ca. Cal Vepe, que ara sabem que equival a vespre, prime-
rament el vam anotar amb b inicial i a final, i al conèixer 
l’anècdota que l’havia generat vam poder rectificar ine-
quívocament. Cal Cerdanet vam escriure’l amb s inicial se-
guida de a, però igualment vam rectificar al saber que el 
nom fa referència a l’origen d’un avantpassat vingut de 
la Cerdanya. Can Badó ha generat dubtes sobre la presèn-
cia o no de la ròtica final, sembla clar que és la truncació 
de Salvador, tanmateix l’hem trobat escrita en totes les 
grafies possibles; mantenim la més estesa.

Malauradament, no s’ha pogut desvetllar el significat 
d’alguns dels noms opacs; i, tenint en compte que bàsica-
ment només s’ha disposat de les fonts orals, molts dubtes 
ortogràfics han quedat sense resoldre. L’enquesta oral sí 
que ens ha permès donar la transcripció fonètica de tots 
els noms —el parlar del Bruc es correspon al del català ori-
ental i, atenent-nos a la divisió subdialectal, al central, amb 
les característiques pròpies d’aquest subdialecte i amb les 
peculiaritats específiques com a poble rural que és. Per 
a la transcripció fonètica hem fet servir l’Alfabet Fonètic 
Internacional (AFI) i la transcripció utilitzada és l’ampla.

El Bruc està format per quatre nuclis de població:  
el carrer de la Parròquia —que és el nucli originari—, el 
carrer del Bruc de Dalt, el carrer del Bruc del Mig i el del 
Bruc de Baix. No cal ser un gran observador per apreciar 
en els noms dels carrers del Bruc l’essència mateixa de 
la funció de la toponímia. La seva simplicitat contrasta 
amb la màxima eficàcia, això és: orientar i situar. De fet, 
el carrer de la Parròquia és anomenat popularment car-
rer de “l’altra banda”, ja que està separat de la resta del 
poble pel Torrent de l’Illa. Òbviament, el creixement ur-
banístic dels últims anys ha comportat l’obertura de nous 
carrers dominats per un seguit de cases en filera sense 
cap mena de personalitat.

L’estudi inclou, també, les masies de Sant Pau de la 
Guàrdia, més allunyades del nucli poblacional —però dins 
el mateix terme del Bruc— i en un entorn més munta-
nyós i de caràcter més marcadament rural; algunes es 
troben, malauradament, en un estat deplorable i ruïnós. 
Per altra banda, en queden al marge les urbanitzacions 
més modernes de Montserrat Parc i del Bruc Residencial.

El topògraf Joan Cabeza, l’any 1909, confeccionà la pri-
mera cartografia fidedigna de la muntanya de Montser-

Carrer del Bruc de Dalt, 1903. (Fotografia d’Antoni Bartomeu 
i Casanovas, Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de 
Catalunya)
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rat. Es tracta d’un Mapa Topogràfic2 a escala 1:50.000 
del massís on veiem representat el poble del Bruc amb 
els seus carrers ben diferenciats. En el detall de l’ampli-
ació observem la separació entre els nuclis del Bruc del 
Mig i el del Bruc de Baix; avui dia les cases són a tocar. En 
el topònim del Bruc també hi trobem representada una 
h final que tants cops ens hem preguntat què represen-
ta, doncs bé, Ramon Amigó ens en dóna raó: “Aquestes h 
darrere només servien antigament per a indicar que la c 
tenia un so velar oclusiu i no alveolar fricatiu” (1999, 41).

Sobre l’estructura formal

Introductors. Els noms de casa del Bruc vénen introduïts 
per la partícula ca —contracció de casa amb pèrdua de 
la síŀaba final sa— seguida de l’article determinant el o 
la. A partir d’aquesta forma introductòria inicial podem 
trobar diferents sintagmes que tot seguit detallem. Per 
contra, en el nom d’un bon nombre de masies, en espe-
cial les del sector pròxim al nucli poblacional, l’article que 
s’adjunta a la partícula ca és en (casa d’en > ca’n > can).

2 Dins l’opuscle Guia de Montserrat. A la Revista Montserratina núm. 
5 (1910) i núm. 6 (1910) es publiquen dos articles de R. Colomé on 
explica com es va confeccionar (www.totmontserrat.cat).

Les diferents estructures sintagmàtiques. Són aques-
tes: article + adjectiu + substantiu (els Quatre Vents); ad-
jectiu + nom (Sant Miquel); ca + article + substantiu (ca 
l’Arcisa, cal Noi, ca la Serafina, can Vallès); ca + article + 
substantiu + adjectiu (ca la Tia Xica, cal Pere Valent); ca + 
article + adjectiu + substantiu (cal Xic Cordero, cal Xic Sa-
bater); ca + article + substantiu + sintagma preposicio-
nal + substantiu (cal Jaume de l’Antonet, ca la Maria del Pis, 
cal Peret del Forn).

Derivacions en els noms de casa. La sufixació és molt 
present i permet donar diferents matisos als noms de ca-
sa. Ens aporta sempre una valoració subjectiva que pot 
fer referència a la dimensió (ja siguin sufixos augmenta-
tius o diminutius). Exemples d’augmentatius: format pel 
sufix -assa, ca la Paulassa; pel sufix -arro, cal Mossarro; pel 
sufix -ot, cal Jaumot. Els diminutius, a banda d’indicar la 
petitesa, també poden aportar-nos un valor afectiu o de 
familiaritat. Els més freqüents són els hipocorístics for-
mats pel sufix -et/-eta. Exemples: cal Jaumet, cal Lluïset.

Truncació. Consisteix en la formació d’un nou mot des-
prés d’eliminar-ne una part de la seva base. És un feno-
men molt productiu en els parlants i acostuma a donar 
un caràcter més afectuós al designat. La truncació que 

Detall del Mapa Topogràfic de Joan 
Cabeza (1909).

http://www.totmontserrat.cat
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es dóna d’esquerra a dreta és la més freqüent i més ge-
nuïna en català, i consisteix en l’eliminació de la primera 
part de la base de l’hipocorístic. Exemples: cal Poldo (de 
Leopold, castellanitzat), cal Gènio (d’Eugeni, castellanit-
zat), cal Met (de Jaumet). Però també existeix la trunca-
ció que elimina l’element central del nom o hipocorístic. 
És el cas de cal Jep (de Josep). No han sorgit exemples 
de truncació de la part final del mot, és a dir, de dreta a 
esquerra, aquests són poc habituals en la parla oral tra-
dicional nostra.

Metàtesi. Fenomen que es produeix quan, dins d’un mot, 
alguns dels sons canvien de posició. Exemples: cal Se-
mió de Pagès (Simeó>Semió), i amb truncació i metàte-
si cal Mion.

Síncope. Es produeix quan s’omet algun so medial. Exem-
ple: cal Rafel.

Masculinitzacions i feminitzacions. Exemples: cal Rita, 
(nom de dona amb masculinització del proclític); ca l’Alei-
xa, (feminització d’Aleix); la Mateva de cal Masip (feminit-
zació de Mateu); ca la Sereneta (feminització de Sereno). 
Classificació semàntica. Els noms de casa s’han agrupat 
semànticament seguint la classificació establerta per En-
ric Moreu-Rey (1981). No s’ha descartat cap sobrenom; 
fins i tot en els casos en què la casa ja no existeix aquest 
s’ha recollit, ja sigui per recuperar-ne la memòria com 
també pel seu valor antroponímic intrínsec. En aquests 

casos s’especifica. En les cases que acumulen més d’un 
nom s’ha classificat el nom considerat com a principal, 
ja sigui pel seu ús més freqüent i tradicional com per la 
seva força ancestral, però també s’ha donat raó dels al-
tres en la mateixa entrada.

Noms de casa relacionats amb oficis, activitats o càr-
recs. Cal Mestre Xic3 [ˈmɛstɾəˈʃik] era mestre d’obres i era 
xic; cal Mestre de la Plaça [ˈmɛstɾəðələˈplasə] era mestre 
d’obres i la casa està situada a la Plaça; cal Mataporcs4 
[ˈmatəˈpɔɾks] en la majoria de cases es criava un porc i en 
el moment de la matança s’avisava al matador5 perquè fes 
la feina; cal Simeó Fuster [səˈmjonfusˈte] i també cal Fuster 
del Simeó [fusˈteðəlsəˈmjon], (amb metàtesi), segons es fes 
referència al pare o al fill, era un habitatge unifamiliar que 
s’ha reconvertit en un bloc de pisos; cal Porquer [puɾˈke] 
o cal Camps; cal Sereno [səɾ̍ɛnu]; cal Sabater [səβəˈte]; cal 
Cabrer [kəˈβɾe] com que hi havia un roc a l’entrada tam-
bé se li deia cal Roc [ˈrɔk]; cal Rellotger [rəʎuˈdʒe] o tam-
bé anomenada cal Matagats [ˈmatəˈɣats]; cal Fassiner6  

3 Les filles, que eren tres germanes, eren anomenades les Mestres 
Xiques.
4 Es coneix també com ca l’Aleix i com ca la Cartera perquè és l’ofi-
ci de la descendent.
5 Sempre anaven dos homes, un era el Mataporcs, el matador, l’al-
tre l’ajudava. També s’avisava la mocadera que preparava la moca-
da del porc per a fer els embotits.
6 Ni el DIEC2 ni el DCVB recullen aquesta entrada, però sí fassinai-
re, o fessinaire: “el qui treballa a la fessina” (DCVB)

Can Badó, 2017.
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[fəsiˈnə], van ser tres generacions de fassiners; cal Cam-
paner [kəmpəˈne], antigament coneguda com a cal Tuius 
[ˈtujws], renom del pare del que va ser campaner; cal Fle-
quer7 [fləˈke]; ca l’Aiguader [əjɣəˈðe], antigament hi va viu-
re un mestre d’obres que ja tenia aquest renom, ara s’ha 
reconvertit en una casa de pisos; cal Corregidor [kuɾʒiˈðo] 
amb síncope del so vocàlic medial, actualment reconver-
tida en pisos; cal Pau Pastor [ˈpawpəsˈto] ara és un forn 
on no hi fan pa, però en venen; cal Peó [peˈo]; la Fassi-
na del Díaz [ləfəˈsinəðəlˈdiəs], ja no existeix; cal Masip 
[məˈsip] pronunciat amb ensordiment de la fricativa; cal 
Salvador de l’Estanc [səlβəˈðoðələsˈtaŋk]; cal Simeó de Pa-
gès [səˈmjonðəpəˈʒɛs]; cal Cordero8 [kuɾˈðeɾu].

Noms de casa que fan referència a les institucions, ser-
veis. L’Ajuntament Vell [ləʒuntəˈmenˈβeʎ] també ano-
menat el Consultori [kunsulˈtɔɾi], perquè actualment hi 
ha el consultori municipal a la planta baixa i en els pis 
superior el casal d’avis, tot i així segueix sent referèn-
cia el nom de quan era Ajuntament; la Casa dels Pobres 
[ləˈkazəðəlsˈpɔβɾəs], ja no existeix; cal Perico de l’Hostal 

7 La casa originària (deshabitada) la trobem al Bruc de Baix. Al 
traslladar-se la família el nom es traslladà amb ells. Mentre va ser 
cafè se la va anomenar Cafè de cal Ton.
8 Resta en la memòria oral la relació del nom amb l’ofici de fer 
corda, encara que la o final ens fes pensar d’entrada en una possi-
ble castellanització de corder, la cria d’ovella.

[pəɾ̍ikuðəlusˈtal]; l’Hostal del Tripa9 [lusˈtaldəlˈtɾipə]; 
l’Hostal.

Noms de casa relatius a activitats espirituals. Cal Fraret 
[fɾəɾ̍ɛt], antigament hi havia viscut un familiar que era 
frare, coneguda també pel cognom de la família, cal Su-
sagna [suˈzaŋnə]; cal Pelegrí [pələˈɣɾi] antigament hi ha-
via viscut un home que anava vestit amb túnica de pele-
grí i feia vida d’ermità, era un home solitari i li va quedar 
aquest nom que encara es recorda.

Noms de casa basats en les característiques físiques, 
singularitats… Cal Ros [ˈros] fa referència a un avant-
passat que era ros, cosa poc habitual; cal Mostatxet 
[mustəˈtʃɛt]; cal Mostatxo [musˈtatʃu] tenia un bigoti tapit 
i gros; cal Pigat10 [piˈɣat]; cal Manco [ˈmaŋku] actualment 
està ensorrada; ca la Marieta Bòrnia [məɾiˈətəˈβɔɾnjə]; 
cal Cigala11 [siˈɣalə]; ca l’Esquerrà [əskəˈra], era esquer-
rà i un dia jugava amb altres nens a tirar la pilota con-
tra la paret, llavors van dir “mireu, aquest tira amb la 

9 Estava situat en el carrer del Bruc de Dalt. Era lloc de pas i hi va 
arribar a haver tres hostals i d’aquí que el carrer es conegués tam-
bé com els Hostalets.
10 Coneguda també com ca la Tresa i ca la Benvinguda, noms de les 
persones que hi van viure.
11 Ressaltem aquí l’expressió de l’informant quan va veure que ja 
el teníem recollit: —“ai, aquest també me l’he deixat! I això que 
són significatius!”.

Carrer el Bruc del Mig (vista parcial). (Arxiu Històric Municipal del Bruc)
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mà esquerra”; cal Coix [ˈkoʃ] dita també cal Coix del Mes-
tre [ˈkojʃðəlˈmɛstɾə], perquè descendia del Mestre de la 
Plaça, més tard coneguda com ca la Laura; ca les Pelu-
des [pəˈluðəs]; ca l’Andreu Vell [ənˈdɾewˈβeʎ]; ca la Petita 
[pəˈtitə]; cal Menuts [məˈnuts]; cal Peret Sec [pəɾ̍ɛtˈsɛk] es 
deia Pere i era prim; cal Sec Fuster [ˈsɛkfusˈte]; cal Quico del 
Gorro [ˈkikuðəlˈɣoru]; cal Mossarro [muˈsaru] mas situ-
at en el sector pròxim a Marganell i també casa homòni-
ma en el Bruc de Dalt; cal Titó [tiˈto]; cal Negret [nəg̍ɾɛt] 
no és que fos negre però era de pell molt morena, les fi-
lles eren anomenades les Negretes tot i que eren ben blan-
ques; cal Tipens [tiˈpəns] nom relacionat amb l’adjectiu 
tip, perquè la canalla de la casa anaven tips, en el sentit 
d’estar ben alimentats.

Noms de casa procedents de prenoms. Cal Queloiu12 
[kəˈlɔju], probablement derivat de Miquel; ca l’Arcisa13 
[əɾˈsizə], antigament li deien cal Marc [ˈmaɾk]; cal Lluï-
set [ʎuiˈzɛt]; cal Rafel [rəˈfɛl], amb síncope de la sego-
na vocal àtona; ca la Lluïsa [ʎuˈizə]; cal Benet [bəˈnɛt]; 
cal Jep [ˈʒɛp] de Josep amb síncope o també dit cal Jepó 
[ʃəˈpo] amb síncope i sufixació; ca l’Engràcia [əŋg̍ɾazjə]; 
ca la Paulassa [pəwˈlasə] o cal Mílio [ˈmilju] (d’Emili) 
coneguda també com ca l’Amadeu [əməˈðɛw] o cal Pe-
re Tastané [ˈpeɾətəstəˈne]; ca la Marceŀina [məɾsəˈlinə]; 
cal Quildo [ˈkildu] (d’Hermenegild, castellanitzat i amb 
afèresi), regentava un bar que se’l coneixia com el Cafè 
del Quildo; cal Gènio14 [ˈχɛnju] (d’Eugeni castellanitzant 
la consonat inicial que seria una fricativa); cal Fonso 
[ˈfonsu], d’Alfons amb truncació i castellanitzat; cal Ma-
nelet [mənəˈlɛt]; ca l’Ignació [əgnəˈzjo] amb assimilació 
vocàlica, també anomenada cal Xic Jumet [ ʃikʃuˈmɛt] 
(probablement derivat diminutiu de Jaume amb sínco-
pe); cal Lígio [ˈliχju], (d’Eligi, castellanitzat); cal Deogrà-
cies [ˈdewˈgɾasiəs], abans coneguda com a cal Cap Pe-
lat [kapəˈlat] perquè el protagonista era calb; cal Clàu-
dio [ˈklawðju] nom castellanitzat; cal Felip [fəˈlip]; ca 
la Serafina [səɾəˈfinə]; ca la Paula [ˈpawlə]; ca la Rosalia 
[ruzəˈliə] abans dita ca la Poŀònia [puˈlɔniə], que era la 
besàvia, d’Apoŀònia amb truncació; ca la Petra15 [ˈpɛtɾə]; 

12 Més tard va ser anomenada cal Pepet Lluís, i també cal Cul Ample.
13 Aquest és un nom molt antic, ens explica la Corona Pons, era 
segurament de la meva besàvia. El matrimoni eren el Marc i l’Arci-
sa. Ara també la coneixem com a ca la Corona.
14 Existeixen dos cases amb aquest renom, una al carrer de la Par-
ròquia i l’altra al del Bruc del Mig. També un passatge on antiga-
ment hi havia el corral de la casa.
15 També coneguda com cal Forner, perquè era el forn, ara és un 
solar buit.

ca l’Esperança [əspəɾ̍ansə]; cal Carlets [kəɾˈlɛts]; cal Ge-
roni [ʒə ɾ̍ɔni], ara reconvertida en pisos; cal Fèlix Co-
lom [ˈfɛliʃkuˈlom]; ca la Prudència [pɾuˈðɛnzjə], ano-
menada també la Cabanya; cal Rita [ˈritə]; ca l’Enric 
[ənˈrik] abans era la Vinya de cal Cobix; ca la Montserrat 
[munsəˈrat], antigament se la coneixia pel nom i cog-
nom de la família, cal Jaume Termes, però a l’obrir bo-
tiga la mestressa li va posar el seu nom, l’actual; cal 
Met [ˈmɛt] diminutiu de Jaumet, estava a l’entrar al po-
ble i pertanyia al terme dels Hostalets de Pierola, en 
modificar la carretera la van enderrocar; cal Gasparó16 
[gəspəɾ̍o]; ca la Rossina [ruˈsinə]; cal Moisès [mujˈsɛs] 
antigament anomenada cal Perisco [pə ɾ̍isku]; cal Pol-
do [ˈpɔldu] (de Leopold, nom castellanitzat); cal Polo-
ni [puˈlɔni], podria ser la truncació d’Apoŀoni, ara és 
un garatge; ca la Tuies [ˈtujəs] (hipocorístic per trans-
formació fonètica de Gertrudis); cal Fitus17 [ˈfitus] (di-
minutiu castellanitzat i amb afèresi de Rodolf); cal 
Pau Farrés [ˈpawfəˈres]; ca l’Adelina [ləðəˈlinə]; cal Mi-
on [miˈon] (de Simeó, castellanitzat i amb afèresi); ca 
l’Isidro [əˈzidru] (nom castellanitzat i pronunciat amb 
un cert grau d’obertura de la vocal inicial); cal Pau de la 
Meta [ˈpawðələˈmɛtə] posteriorment hi va anar a viure 
un home que anomenaven el Coqui i per això també se 
la coneix com a cal Coqui [ˈkɔki]; cal Quet [ˈkɛt] (proba-
blement de Miquel); cal Titus [ˈtitus], diminutiu d’Isidre, 
amb afèresi; can Quim [ˈkim] masia de la Guàrdia, de Jo-
aquim amb afèresi; can Simonet [simuˈnɛt] masia de la 
Guàrdia que també se la coneix per la feminització del 
nom, el vell de la casa era el Simonet i la dona la Simo-
neta; cal Mariets [məɾiˈɛts] masia de la Guàrdia actual-
ment en ruïnes; ca l’Isidre Mariets [iˈzidɾəməɾiˈɛts] ma-
sia de la Guàrdia, eren descendents de cal Mariets; cal 
Ventura [bənˈtuɾə] per truncació de Bonaventura, ma-
sia de la Guàrdia; cal Ramon [rəˈmon] masia de la Guàr-
dia; ca l’Angelino [ənʒəˈlinu] masia de la Guàrdia co-
neguda també com a can Pere Tori [ˈpeɾəˈtɔɾi]; cal Jau-
mot [ʒəwˈmɔt] masia de la Guàrdia ara anomenada pel 
cognom del nou propietari; can Badó18 [bəˈðo]; cal Mílio 
[ˈmilju] d’Emili, castellanitzat i amb afèresi de la síŀa-
ba inicial; can Manuel [mənuˈəl] en el sector de Roques 

16 Actualment al seu lloc hi ha pisos i el nom ha caigut en desús.
17 També coneguda per ca la Vicentona i també per cal Xarranca, 
per la manera de caminar del protagonista, amb les cames separa-
des, enxarrancades.
18 Truncació de Salvador > Vador, però respectem la grafia més 
estesa. Dins la finca hi havia dos masos més, cal Xarrampa i ca la 
Serafina, ara totalment en ruïnes.
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Blanques; cal Ponet [puˈnɛt] truncació i hipocorístic de 
Josep (Josep > Josepó > Jepó > Po > Ponet).

Noms de casa basats en cognoms. Cal López [ˈlɔpəs]; 
cal Paisano [pəjˈsanu]; cal Paisanito [pəjsaˈnitu], era el 
fill del Paisano; ca l’Archs [ˈarks]; cal Pujolet [puʃuˈlɛt] de 
Pujol; cal Peralta [pəɾ̍altə]; cal Camps [ˈkams]; cal Vilal-
ta [biˈlaltə] o ca la Felícia [fəˈlizjə]; cal Rial [reˈal], pro-
nunciat amb un cert grau d’obertura de la vocal àtona, 
antigament se la coneixia com a cal Jaume de l’Hostal 
[ˈʃawməðəlustal], però no era hostal, el nom li va venir 
de tants viatges que feia el designat a Barcelona a buscar 
provisions; cal Rossell [ruˈseλ]; can Casas [ˈkazəs] és on 
hi ha l’Ajuntament actual; cal Calvo [ˈkalbu]; cal Canals 
[kəˈnals], va ser enderrocada per les bombes durant la 
guerra civil, actualment hi viu un bomber i se la coneix 
com a cal Bombero [bumˈbeɾu], castellanitzat; cal Deus 
[ˈdews]; cal Basolí [bəzuˈli]; can Comas [ˈkoməs] o la Tor-
re del Pla del Pinal [ˈtorəðəlˈplaˈðəlpiˈnal]; can Gispert 
[ʒisˈpɛɾ] anomenada popularment, per les seves grans 
dimensions, el Falcon Crest [ˈfalkonˈkɾəs], sèrie televi-
siva americana dels anys 80; can Grau19 [ˈgɾaw]; can Ri-
bera [riˈβeɾə]; cal Lassa [ˈlasə]; cal Mas [ˈmas]; can Far-
rés [fəˈres]; can Vallès20 [bəˈλɛs]; can Conill [kuˈniλ] ma-
sia de la Guàrdia, el nom està relacionat amb el cognom 
Moncunill; cal Mensa [ˈmɛnsə] masia de la Guàrdia ac-
tualment en ruïnes, dins de la finca hi trobem cal Cor-

19 Antigament era can Vilert i més tard va ser anomenada ca la Se-
nyora Angeleta, la persona que la va comprar.
20 El primer nom conegut de la finca és el de mas Elies (Muset 
2006, 11–12).

res [ˈkorəs] i cal Pau Corres [ˈpawˈkorəs]; ca n’Ollé de la 
Guàrdia21 [uˈλeðələˈɣwaɾðiə]; can Boladeras [buləˈðəɾəs] 
masia de la Guàrdia; can Serra [ˈsɛrə] masia de la Guàr-
dia; ca n’Elias [əˈliəs] o el Forn de Vidre (al segle xvii s’hi 
va desenvolupar aquest ofici), al seu entorn hi trobem 
construïts els edificis de: l’antiga rectoria, cal Ton, cal 
Jep, cal Simon, cal Pujó, can Marceŀí [məɾzəˈli] i l’església, 
tots ells formen el nucli de Sant Pau de la Guàrdia; can 
Maçana22 [məˈsanə]; les Casetes d’en Massacs23 [məˈzaks] 
la fricativa pronunciada sonora; cal Viladiu [biləˈðiw] 
situada en el sector més pròxim a Marganell; la More-
ra [muɾ̍eɾə] masia de la Guàrdia, annexionada a aquest 
mas encara queden restes de cal Cabreta i, també dins 
la mateixa finca, cal Patxó [pəˈtʃo] i cal Mateo [məˈtew], 
ambdues ensorrades; cal Díaz [ˈdiəs] casa d’estiueig co-
neguda també com a Villa Antoinette, nom que podem 
llegir en la façana de la casa; can Jorba [ˈʒoɾβə]; can Cas-
tellet [kəstəˈλɛt] i amb la partícula introductòria cal per 
a la casa homònima del Bruc de Baix; cal Parés [pəɾ̍es]; 
can Ribera [riˈβeɾə]; can Canyelles [kəˈɲeɣəs] masia en-
sorrada en el sector de Roques Blanques; cal Cots [ˈkots]; 

21 En la mateixa finca hi trobem la capella romànica en ruïnes de 
Sant Simeó Estilita i les restes dels masos que en prengueren el 
nom: cal Vicenç de Sant Simeó i cal Nasi de Sant Simeó.
22 Llinatge vinculat a la Guàrdia que dóna nom a la masia i al coll 
on està situada. Antigament la hisenda era coneguda com a mas 
Martí (Muset 2009).
23 Situades en el sector pròxim a Marganell el formen els masos 
de: can Pere Massacs, cal Pagès (en ruïnes), cal Cametes, cal Tetxer, 
cal Calés i cal Massachs. Són cases amb nous propietaris i no hem 
tingut l’oportunitat de preguntar per l’origen dels renoms.

Masia Can Vallès, 1933 (Fotografia de 
Llucià Procopi, Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya)
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can Mata [ˈmatə]; can Balaguer [bələˈɣe]; can Marquès24 
[məɾˈkɛs]; can Guixà25 [giˈʃa], conjunt de cases situades 
a Roques Blanques.

Noms de casa basats en la procedència, motius de vi-
atge. Cal Murciano [muɾˈsjanu] nom castellanitzat; Pa-
namà Canal [pənaˈmakəˈnal] abans era coneguda amb 
el cognom de qui la va construir, cal Pujol;26 cal Cerda-
net [səɾdəˈnɛt], antigament era cal Cerdanyet, perquè els 
avantpassats havien vingut de la Cerdanya, però el nom 
s’ha anat modificant per la freqüència d’ús; can Salses 
[ˈsalsəs], van venir del poble de Salses (Rosselló).

Noms de casa que fan referència a la situació fami-
liar, relacions… Cal Noi [ˈnoj]; ca la Tia Xica [ˈtiəˈʃikə] 
també coneguda per ca la Generosa [gənəɾ̍ozə]; cal Xi-
carrin27 [ ʃikəˈrin] era el més petit dels germans; cal 
Peret de la Gran [pə ɾ̍ɛtdələˈgɾan]; cal Josepet del Ju-
met [ʒuzəˈpɛtðəlʒuˈmɛt], ara també és ca l’Agne-
ta [əgˈnɛtə]; cal Pere de l’Onclo [ˈpeɾɛðeˈloŋklu] i tam-
bé anomenada posteriorment cal Joanet Pere de l’Onclo 
[ˈʒuəˈnɛtˈpeɾɛðeˈluŋklu]; cal Xic Sabater [ˈʃiksəβəˈte]; 

24 Per la història se sap que Marquès és cognom, però popular-
ment es creu que el mot té origen nobiliari i remet als fets ocorre-
guts l’any 1835 durant la Guerra dels Carlins (Muntadas 1871, 310).
25 Hi havia set cases amb aquests noms: ca l’Esrebinat, cal Trompes, 
cal Maceter, can Busquesser, cal Potes, cal Soroll i cal Maset i la cape-
lla romànica de Sant Miquel de Vilaclara; en aquests moments tot 
el conjunt es troba en un estat deplorable i ruïnós.
26 Va passar a dir-se Panamà Canal quan un home de Collbató que 
havia fet fortuna a Amèrica la va comprar.
27 Antigament havia sigut fonda i se la coneixia com la Fonda.

cal Joan Xic [ʒuˈanˈʃik]; can Casas Petit [ˈkazəspəˈtit] per-
què era d’un fill de la família Casas; cal Peret de la Gran 
[pəɾ̍ɛtðələg̍ɾan]; cal Cordero Vell28 [kuɾˈðeɾuβeλ]; cal Xic 
Cordero [ˈʃikuɾˈðeɾu] era el fill petit de la casa; cal Xic Va-
llès [ˈʃikβəˈλɛs] era el més petit dels germans; cal Noio29 
[ˈnojw].

Noms de casa relatius a activitats musicals. Cal Guitar-
rer [gitəˈre], el designat era músic i un dia quan anava a 
la festa del Sant Crist de Piera a tocar, portava la guitarra 
a l’espatlla i quan pujava per la costa de Matamatxos va 
relliscar i va caure amb tan mala sort que va xafar la gui-
tarra, llavors va sorgir el renom; cal Trompets [tɾumˈpɛts] 
l’avi de la casa era músic, tocava la trompeta i l’acordió, 
a la seva dona li deien la Trompets (amb feminització de 
l’article), ara és cal Pons.
Noms de casa que fan referència a característiques d’es-
perit: Cal Pere Valent [ˈpeɾəβəˈlen], (ens explica un fami-
liar que al seu besavi ja li deien Pere Valent, perquè treba-
llava tot el dia a la vinya i a més també anava molt d’ho-
ra, a les 3 o a les 4 de la matinada, a la muntanya a fer 
llenya o carbó. La gent deia: —“Mira que és valent el Pe-
re, treballa de nit i de dia!”, i d’aquí el renom); cal Sant 

28 Era una casa gran amb molt de terreny on s’hi va construir el 
Xalet Sant Jordi i cal Climent i l’Enriqueta.
29 Anomenada anteriorment cal Soldat perquè durant la guer-
ra del francès van estar-s’hi uns soldats. Més tard es va dir cal No-
io; en un principi al personatge se li deia el Noi, però es va anar fent 
gran, i, tot i que seguia sent el Noi de la casa perquè era conco, les 
seves grans dimensions van comportar que tothom li digués Noio. 
I el renom va canviar. Actualment la casa és un restaurant que por-
ta aquest nom.

Masia el Castell, 1990 (Arxiu Històric 
Municipal del Bruc)
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[ˈsan] l’avantpassat rebia aquest renom per la seva bon-
dat i maneres de fer afables.

Noms de casa relatius a hagiònims. Sant Miquel 
[ˈsammiˈkɛl], a la Guàrdia.

Noms de casa relacionats amb l’arquitectura. Can Cairot 
[kəj ɾ̍ɔt] masia que va originar la casa homònima del Bruc 
de Dalt; el Pou dels Frares [ˈpowðəlsˈfɾaɾəs] el pou encara 
hi és i antigament en treien aigua per fer obra, ja que tam-
bé hi havia un forn d’obra i era obra per al Monestir, d’aquí 
la referència als frares; ca la Maria del Pis [məɾ̍iəðəlˈpis] el 
determinant fa referència al primer i únic pis que hi havia 
al poble; la Casa de les Voltes [ˈkazələsˈβɔltəs] antigament 
coneguda com a cal Feudal i també com a can Domènec; 
ca l’Antonieta del Racó [əntuˈnjɛtəlrəˈko] la casa es troba 
a la plaça del Racó; cal Pau del Pont [ˈpauðəlˈpɔn] i més 
tard ca la Rossita del Pont, que n’era la filla, la casa es tro-
ba on comença el pont del Torrent de l’Illa, l’únic pont del 
Bruc; la Casa de Fusta [ˈkazəðəˈfustə]; cal Nacra de les Vol-
tes [ˈnakɾəðələsˈβɔltəs]; la Casa Vella [ˈkazəβeλə] masia 
de la Guàrdia, que paradoxalment està restaurada i ara 
és la més nova; Raval de l’Espinac30 [rəˈβaldələspiˈnak]; les 
Cases del Raval [ˈkazesðəlrəˈβal], situades en el sector de 
Roques Blanques, ara totes són ruïnes; cal Vileta [biˈlɛtə] 
diminutiu de vila, perquè hi estiuejava una família de Bar-
celona i els deien els de la Vileta perquè venien de la vila; 
la Casa Nova [ˈkazəˈnɔβə]; cal Petit Vell [pəˈtitˈbeλ] o cal 
Petit del Forn, mas situat en el sector pròxim a Marganell, 
l’adjectiu vell sorgeix quan la família construeix una no-
va casa, cal Petit Nou [pəˈtitˈnɔw].

Noms de casa relacionats amb element de la natura, 
animals, colors… Cal Puça [ˈpusə], probablement rela-
cionat amb les dimensions petites del designat; cal Ga-
llineta31 [gəλiˈnɛtə]; cal Groc [ g̍ɾɔk]; ca l’Olivar [uliˈβaɾ]; 
el Corral de can Pasqual [kuˈraldəkanpəsˈkwal] fa refe-
rència a la seva utilitat ramadera; cal Cobix32 [ˈkɔβitʃ] o 

30 Engloba un conjunt de masies de Sant Pau de la Guàrdia: can 
Maçana Gros, cal Maçana Xic, l’Hostal i ca l’Esteve.
31 Les persones de més edat en recorden el nom, però ja no van 
veure que hi visqués mai ningú.
32 Alguns informants ens han parlar de l’ocell que fa xac, xac, xac, 
el bitxac o cagamànecs; però el relacionem amb el còbit (a l’escrip-
tura de l’antiga vinya el nom ve escrit amb ts final). Un descendent 
ens n’explica l’anècdota que el va originar: —com que no se sa-
bia mai on parava, referint-se al seu besavi, quan algú preguntava 
on era sempre deien “està caçant cobix”, uns ocells imaginaris que 
servien d’excusa als qui volien saber massa!

[ˈkɔβiks]; les Torres del Pla de les Ginesteres33 eren torres 
d’estiueig que es coneixien de manera individual pel cog-
nom dels seus propietaris; la Vinya Nova [ˈbiɲəˈnɔβə] era 
una vinya que van adquirir els frares i el nom de nova va 
sorgir en relació a l’antiga vinya, també de la seva pro-
pietat: la Vinya Vella; can Serrat [seˈrat]; els Quatre Vents 
[ˈkwatrəˈβəns], masia de la Guàrdia actualment en ruï-
nes; cal Palletes34 [pəˈλɛtəs] masia de la Guàrdia; cal Pau 
Palletes [ˈpawpəˈλɛtəs] masia de la Guàrdia sense rela-
ció de parentiu amb la de cal Palletes; can Solà de la Roca35 
[suˈlaðələˈrɔkə] masia de la Guàrdia, el determinant fa 
referència al cingle sobre el qual es troba construïda, en 
el cingle i sota la masia hi ha una gran balma, per això es 
coneix també com can Solà de la Balma, i la balma tam-
bé en pren el nom, la Balma de can Solà; can Solà de la Vall 
[suˈlaðələˈβaλ], can Marc de la Vall [ˈmaɾkðələˈβaλ] i el 
Forn de la Vall [ˈfoɾnðələˈβaλ] són tres masos situats en el 
sector pròxim a Marganell; la Cova [ˈkɔβə] construïda, en 
gran part, dins la roca; cal Nasi de la Serra [ˈnaziðələˈzɛrə] 
masia en ruïnes, truncació d’Ignasi; la Venta [ˈbentə] era 
una casa situada en una zona ventosa i el nom fa refe-
rència al vent que sempre hi feia, al construir l’autovia la 
van enderrocar.

Noms de casa que remeten a fets diversos. Cal Mion de 
les Unces36 [miˈonðələˈzunsəs] també dit cal Mion Carre-
ter [miˈonkərəˈte] ja que el protagonista era d’ofici carre-
ter; cal Presoner [pɾəzuˈne] relatiu a uns fets penats d’un 
avantpassat dels antics propietaris, abans era cal Bombar-
do [bumˈbaɾðu], ara preval el nom del negoci, Bar Anna; 
cal Patam Nou [pəˈtamˈnɔw] i cal Patam Vell [pəˈtamˈβeλ], 
són dos masos de la Guàrdia, el nom sorgeix a partir dels 

33 En el seu dia, en aquest pla s’hi va obrir un carrer que segueix 
sense nom. Encara hi podem veure alguna ginestera, però el nom 
de Pla de les Ginesteres ja no el recorda tanta gent, per això recollim 
aquí la reflexió que ens han fet: seria bo recuperar aquest nom per 
a un carrer que li escau i que encara no en té.
34 El nom remet a l’ofici de comprar i vendre palla, l’activitat de 
l’últim habitant de la casa. Però recollim la reflexió d’un familiar: 
No podem descartar la possibilitat que provingui de pell, ja que un 
avantpassat era caçador i sempre portava pells de conill penjades 
a la cintura. Llavors escriuríem Pelletes per Palletes.
35 És una masia on van viure diferents famílies que en prengueren 
el nom: cal Canyelles de can Solà, cal Vicentó de can Solà, cal Noi de 
can Solà. Antigament fou també cal Jorba de la Roca.
36 L’origen del nom ens remet a la guerra dels carlins. Segons ens 
expliquen, els carlins van guardar un bagul ple d’unces a casa seva, 
però quan el cap va caure en una emboscada el bagul va quedar a 
casa del Mion, ningú el va anar a buscar. I, és clar, el va saber apro-
fitar, sempre pagava amb una unça i d’aquí el nom.
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jocs de les tres germanes de la casa, que sí patam per 
aquí, que si patam per allà… (dóna la casualitat que ac-
tualment les descendents són també tres germanes i en-
cara segueixen fent juguesca amb la mateixa expressió), 
i quan els masos van canviar de propietaris, aquests van 
canviar el nom tradicional per cal Farran Nou i cal Farran 
Vell; cal Marrell37 [məˈreλ], les germanes se les coneixia per 
la feminització del renom, les Marrelles [məˈreλəs]; cal Vi-
cari [biˈkaɾi], renom sorgit d’una juguesca.38

Noms de casa sorgits de fets de parla. Cal Vepe [ˈβepə], 
(el Vepe era forner i li deien així perquè al parlar queque-
java i es menjava sons, quan li demanaven quan portaria 
el pa deia: —“cap allà al ve[s]p[r]e”. O bé si li deien: —“Au 
Cisco que ja toca a retiro”, ell responia: —“sí, sí, que ja 
és ve[s]p[r]e”); cal Siprò [siˈpɾo], (era un home que sem-
pre repetia “sí…prò…” i d’aquest fet de parla li va quedar 
el nom), bàsicament el sentim pronunciat amb [o] tan-
cada; cal Fardota39 [fəɾˈðɔtə], (la família tenia una vinya 
al pla de sota el Castell, on hi havia oliveres, ceps, ver-
dura… Quan el pagès tornava de la vinya algú li va dir:  
 —Sempre véns carregat de verdura de la vinya! i ell con-
testa: —Sí que en traiem de fardotes de la vinya del Cas-
tell! I d’aquí en va sorgir el renom. La vinya també se la 
coneix com la Vinya del Fardota); cal Quíqueres [ˈkikəɾəs], 
(de nom es deia Quico i en una festa en un moment do-
nat havia de posar fruita a la panera d’una portadora i 
al parlar va fer un seguit d’interrupcions i repeticions:  
 —“qui…qui…qui…”. I la canalla que sempre és una mi-
ca maliciosa i està a punt de fer gresca li va treure el re-
nom), també se la coneix com a cal Jaume de l’Antonet 
[ˈʃawməðələntuˈnɛt], el vell de la casa es deia Antonet; 
cal Tafera [təˈfeɾə] i ca la Tafera, que era la seva dona, tam-
bé és coneguda com cal Clemenyó [kləməˈɲo] (l’origen 
del renom Tafera es remunta a un dia plujós quan el pa-

37 Ens expliquen que l’origen està relacionat amb una anècdota 
relativa a uns gossos del propietari de la masia. Però, com que són 
rajolers, en un primer moment vam pensar que el renom feia refe-
rència a l’ofici, ja que un marrell és un “pastó d’argila o terrissa que 
el gerrer treballa” (DCVB). També anomenada can Rovira.
38 L’amo de can Termes va dir a dos nens: —“Demà ens hem de lle-
var dematí que hem de matar el porc”; i els va enjogassar: —“Qui 
es llevi primer serà el meu Rectoret i qui es llevi segon serà el meu 
Vicari”. I així va ser. Tanmateix, només ha perdurat el renom Vica-
ri; el Rectoret va marxar a viure a fora del poble. Qui ens narra la 
història és l’actual Vicari i com que és fill del Mestre de la Plaça co-
mença l’explicació dient: “De Mestre de la Plaça vaig passar a Vica-
ri” (amb això ens ve a dir que al casar-se amb la filla del Vicari en va 
heretar el renom).
39 Relatiu a fardot: “Fardell o bolic mal fet” (DCVB).

gès tornava de la vinya i al passar per davant de cal Jepó  
 —llavors els portals estaven oberts, sense vidres— li de-
manen: “què feies avui a la vinya amb aquest temps?”, i 
ell que respon amb la intenció de fer riure —a manera 
de malapropisme— “estava fent una taferota” en lloc de 
dir una “barracota” i d’aquest fet li va quedar el renom; 
la va fer i encara hi és, al marge, dins la pedra a la vinya 
que en deien els Lluerts).

Falses interpretacions. Cal Marquesó [məɾkəˈzo], un dels 
nois de la casa era presumit i anava sempre molt arreglat, 
com si fos un marquès; ca la Marquesona [məɾkəˈzonə]; 
el Castell [kəsˈteλ] és una masia que rep aquest nom des 
d’antic, la seva situació i la descoberta, no fa gaires anys, 
de les restes d’una torre medieval van fer pensar en la 
possibilitat que fos un antic castell del Bruc.40

Noms de casa opacs. En aquest grup recollim els noms 
difícils de classificar semànticament. Com és de suposar 
en el seu origen van ser transparents, però el transcurs 
del temps i l’ús constant del nom sumat a l’oblit del fet 
que els va originar, ha acabat provocant un desgast lingü-
ístic que ha fet que esdevinguessin completament opacs. 
Hem preguntat per l’origen de tots ells, però, ara per ara, 
no n’hem pogut treure l’entrellat. Per la seva opacitat i 
de moment sense més pistes sobre la seva grafia, s’han 
escrit segons la pronúncia dels parlants, que podria ser 
encertada o no. Can Tricolet [tikuˈlɛt]; can Pixu41 [ˈpitʃu]; 
cal Xarrampa [ʃəˈrampə]; cal Xermines42 [ʃəɾˈminəs] era el 
celler de cal Fassiner, on guardaven les botes, ara són unes 
cases en filera; cal Xipitè [ʃipiˈtɛ]; cal Basqueret [bəskəɾ̍ət], 
les germanes eren anomenades amb la feminització del 
nom les Basqueretes; cal Botijut [butiˈʃut]; cal Marranyinyo43 
[mərəˈɲiɲu]; cal Calemany Gros [kələˈmaɲ̍gɾɔs]; cal Plague-
ta [pləˈɣɛtə]; cal Xullo [ˈʃuλu]; cal Pefellot44 [pəˈfəλɔt]; cal 
Maies [ˈmaλəs]; cal Xucla [ˈʃuklə]; cal Silons [siˈlons]; cal Si-
pronet [sipɾuˈnɛt]; cal Carolí [kəɾuˈli], les generacions més 
joves la coneixen com ca la Cèlia [ˈsɛliə]; cal Paloni [pəˈlɔni] 

40 La documentació existent ens porta a pensar en un mas forti-
ficat, un mas-torre, i desmenteix l’existència d’un castell. Antiga-
ment era el mas Subirats (Muset 2007, 39–40).
41 El trobem destacat en el mapa de Ramon de Semir (1949) amb 
aquesta grafia “can Pichu”.
42 Tot i que una xeremina és un broc de banya que serveix per ta-
par les botelles de cuiro, no se n’ha establert la relació.
43 Podríem suposar que el nom tenia relació amb el bestiar, en 
concret amb els marrans, però no ho hem pogut constatar.
44 Existeix un camp a l’entrada del poble, ens expliquen, conegut 
pel mateix nom: “els vells en diem el Camp del Pefellot”.
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masia en ruïnes; can Matastacs Vell [mətəsˈtaksˈβeλ] i a 
pocs metres cal Matastacs Nou [mətəsˈtaksˈnɔw], masi-
es de la Guàrdia actualment en ruïnes; can Pèfol [ˈpɛful], 
en ruïnes; cal Catiu [kəˈtiw] nucli de masies de la Guàr-
dia, una de les quals és cal Pasol [pəˈsɔl] perquè segons 
ens expliquen el designat sempre menjava “pa sol”; cal 
Balegues [bəˈlɛɣəs]; cal Falions [fəliˈons]; can Julenques 
[ʒuˈlɛŋkəs], conjunt de masies de la Guàrdia en ruïnes 
situades en el torrent homònim; ca l’Empon [əɱˈpon] ens 
expliquen que l’antic estadant anava amb cadira de ro-
des i es feia empènyer per la canalla, llavors els donava 
una monedeta, i el significat hi podria estar relacionat, 
però no s’ha pogut determinar (després, amb els nous 
propietaris, també es va conèixer com cal Peret del Forn 
[pəɾ̍etðəlˈfoɾn], i el forn fa referència a la bòbila on ha-
via viscut abans el designat).

Conclusions

Hem vist com una mateixa casa pot aplegar més d’un 
nom. Tot i que els noms es van sobreposant de manera 
que un anuŀa l’altre, no és estrany que en la memòria i 
en l’ús de la gent més gran perdurin els anteriors fins que 
definitivament guanya el que realment identifica les no-
ves generacions que habiten la casa.

Respecte als noms de les masies observem que, en ge-
neral, són més estables. Poden canviar de propietaris, pe-
rò habitualment conserven el nom de casa original fins 
i tot quan ja han quedat deshabitades o han esdevingut 
ruïnes. Una explicació força probable la trobem en el fet 
que són punts de referència obligada, i com que no exis-
teix carrer ni numeració possible que ens serveixi d’ajuda, 

llavors el nom de casa pren rellevància ja que són punts 
clau d’orientació. La partícula introductòria sol ser can en 
una freqüència més elevada que no pas en els noms del 
nucli poblacional; l’entitat de la masia —l’objecte arqui-
tectònic— pren protagonisme a l’entitat humana.

Tanmateix, sovint, quan es tracta d’un malnom i fins i 
tot quan no és un malnom despectiu, aquest no és ben 
acceptat. Per aquest motiu quan una casa canvia de mans, 
ràpidament el nou propietari canvia l’antic nom de casa 
pel seu. Així noms que hem recollit com cal Jaumot, cal 
Vepe o cal Patam han estat substituïts per un nom més 
afí als nous propietaris. Evidentment tot és prou legítim 
i respectable; a més, les necessitats són diferents i la ma-
nera de comunicar-se ha canviat radicalment. Ara domi-
na l’anonimat, amb la imprescindible numeració de les 
cases dins el poble, i a la muntanya sol triomfar el GPS 
amb les seves coordenades. Però precisament per aquest 
fet és tan necessari recuperar de l’oblit uns noms que de 
moment encara podem trobar, ni que sigui arraconats, 
en la memòria de la gent més gran. Cada nom compor-
ta una història que ens parla de la gent i del poble, d’una 
manera de viure, d’un lligam entre el territori i les perso-
nes i aquest fet els dóna aquest caràcter valuós i singu-
lar que cal preservar.

Per altra banda, existeix una relació molt estreta entre 
els topònims i els antropònims. Només cal fer un cop d’ull 
a la cartografia local i trobarem topònims del relleu que 
fan referència directa als noms dels masos i als dels seus 
propietaris. En són exemples el Clot del Palletes, l’Obaga i 
el Torrent del Patam, el Bosc de la Casa Vella, la Balma de Can 
Solà… Tots ells, podem assegurar que han sorgit de la ne-
cessitat indiscutible de referenciar l’entorn més immedi-

Can Casas (Ajuntament actual), 2017.
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at a les persones que ocupen el territori. Però, què pas-
sa amb aquests topònims que estan entrellaçats tan es-
tretament amb l’antropònim quan aquest canvia? Aquest 
és un tema realment a considerar.

Es constata que les cases d’estiueig es coneixen pel cog-
nom, o pel nom i cognom dels propietaris. Difícilment 
s’originen renoms a partir d’aquests vilatans, ja que pas-
sen temporades curtes al poble i hi interaccionen de ma-
nera diferent. En els noms d’aquestes cases se sol avant-
posar “senyor…/senyora…” marcant així el distanciament 
obvi de la convivència que no passa de ser temporal.

L’apartat de noms de casa classificats com a opacs ha 
resultat ser més quantiós del que hauríem desitjat. El seu 
origen és tan remot que s’ha perdut totalment el motiu 
que els va originar i conseqüentment el seu significat. So-
vint, quan n’hem demanat la raó, el desconcert s’ha fet 
evident: “Això sí que no t’ho puc dir, ja ho sentíem dir als 
avis…”; o bé “Llàstima, els pares segur que t’ho hagues-
sin dit”. Està clar que hem perdut l’oportunitat d’entre-
vistar una generació que ens hauria desvetllat molts dels 
nostres dubtes. 

En definitiva, els renoms i noms de casa perviuen i són 
utilitzats per la gent de més edat; la gent més jove i so-
bretot les persones nouvingudes en coneixen tan sols 
un nombre molt reduït. Els nous estils de vida i la pres-
sió urbanística d’aquesta zona, tan pròxima a Barcelona, 
han fet canviar tant la fesomia del poble com el sistema 
de denominació entre els veïns. No obstant això, obser-
vem un interès creixent en recuperar uns mots que ens 
pertanyen i que formen part de la nostra història més re-
cent. Moltes de les cases han fixat a la façana el seu so-
brenom a manera de rajola decorativa, recurs molt esca-
ient i eficaç per a poder mantenir en el record de qui ho 
desitgi els ressons d’un temps que s’esvaneix.
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Informants

Conxita Altirriba, de cal Rossell, mocadera i nascuda 
al Bruc el 1922. Mercè Baeza, nascuda a Esplugues el 
1930, al casar-se va anar a viure a cal Siprò. Jaume Escriu, 
anomenat el Vicari, de cal Mestre de la Plaça, pagès, nascut 
al Bruc el 1924. Montserrat Esteve, de la masia el Castell, 
pagesa, nascuda al Bruc el 1929, al casar-se va anar a viure 
a can Salses. Enriqueta Guixà, de can Ribera, cosidora i 
nascuda al Bruc el 1936. Maria Teresa Jorba, del mas la 
Morera, pagesa i nascuda a la Guàrdia. Mercè Jorba, de ca 
la Marceŀina, cosidora i pagesa, al casar-se va anar a viure 
a ca la Serafina, nascuda al Bruc el 1922. Corona Pons, de ca 
l’Arcisa, pagesa i nascuda al Bruc el 1924. Miquel Pons, de 
cal Cerdanet, pagès, nascut al Bruc el 1932. Núria Reventós; 
de cal Fassiner, nascuda al Bruc el 1932. Assumpció Salses, 
de la masia de can Badó, pagesa i nascuda al Bruc el 1930. 
Josep Termes, conegut com el Flequer, de cal Flequer, pagès 
i cafeter, nascut al Bruc el 1917. Montserrat Vallès, de can 
Vallès, mestre, nascuda al Bruc el 1924.

Aquest treball no hauria estat possible sense l’ajuda 
de la gent gran del Bruc. Gràcies a tots ells per les seves 
explicacions, la seva memòria i el seu temps dedicat!
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Presentació d’originals per a Noms

La revista Noms, editada per la Societat d’Onomàstica, 
és una publicació electrònica dedicada als noms propis 
en un nivell de divulgació.

Inclou diferents apartats, com ara notícies sobre ono-
màstica i referències de novetats bibliogràfiques. Tots 
els socis de l’entitat i el públic en general són convidats a 
coŀaborar-hi enviant les dades corresponents, com més 
completes i clares millor, a l’adreça electrònica revista@
onomastica.cat. També és oberta la recepció de textos 
literaris que facin referència a l’onomàstica i de fotogra-
fies per a la portada (vegeu-ne els apartats respectius 
dins de la revista i a la contraportada).

En aquest document s’especifiquen els requisits bà-
sics per a la presentació d’originals d’articles i ressenyes. 
Hi són assimilables altres possibles documents d’interès 
públic, com reportatges, entrevistes o ressenyes biogrà-
fiques, amb les seves característiques pròpies.

En tot allò que no s’especifiqui en aquest document 
de mínims, s’aplicaran per defecte les normes de l’anua-
ri Onomàstica, que publica la mateixa Societat (consulta-
bles a https://www.onomastica.cat/publicacions/anua-
ri-onomastica/).

Ressenyes

Són comentaris analítics i crítics de publicacions sobre 
onomàstica, preferentment de monografies o de volums 
coŀectius, sense descartar ressenyes d’articles en el cas 
que siguin particularment rellevants. L’extensió ha de ser 
entre 4.000 i 8.000 caràcters (amb espais inclosos), i ha 
de tenir sempre en compte el nivell de divulgació que és 
propi de Noms. Han d’anar signades, incorporant sempre, 
a l’encapçalament, la referència bibliogràfica completa de 
l’obra ressenyada: autor(s) o curador(s), títol (i subtítol, 
si en té), lloc d’edició, editorial, any d’edició i nombre de 
pàgines (poden constar-hi també, si és el cas, el traduc-
tor o altres responsables de l’edició, la coŀecció o sèrie 
amb el seu número, etc.), tot seguint aquest model bàsic:

Ramon Solsona, Marques que marquen. La curiosa 
història de les marques més conegudes. Barcelona: 
Pòrtic, 2015, 286 p.

Articles

Els articles que es presentin per a Noms han de ser origi-
nals, escrits en català (prèviament corregits, si cal), amb 
el to i el nivell de divulgació propis d’aquesta revista, i han 
d’estar clarament relacionats amb l’onomàstica. L’equip 
de redacció es reserva la potestat de remetre els origi-
nals de caire més acadèmic a l’altra publicació periòdica 
de la Societat d’Onomàstica, l’anuari Onomàstica, on hau-
rien de ser avaluats d’acord amb els seus procediments. 
Es poden realitzar també propostes prèvies d’articles es-
crivint directament a la redacció de la revista, si bé això 
no implica cap compromís per part d’aquesta.

Els articles destinats a Noms que tractin sobre qües-
tions especialitzades, com ara l’etimologia, encara que 
sigui en un nivell de divulgació, seran avaluats de mane-
ra anònima per experts externs a la redacció de la revis-
ta, per tal de garantir la seva adequació i un mínim rigor 
metodològic. Els resultats d’aquestes avaluacions poden 
dur a refusar un original o a haver-ne de modificar aspec-
tes concrets.

L’extensió dels articles no pot superar els 24.000 ca-
ràcters, amb espais inclosos (entre text, notes i biblio-
grafia). En el cas de voler presentar originals més exten-
sos (a causa d’annexos o similars), cal posar-se en con-
tacte amb la redacció.

Tant els articles acabats com les propostes s’han d’en-
viar a l’adreça electrònica revista@onomastica.cat.

En tots els treballs han de constar, a banda del nom 
complet de l’autor, la seva adreça electrònica i postal, 
un telèfon de contacte, el número del document oficial 
d’identitat i, si és el cas, la institució o entitat a la qual 
pertany. Aquestes dades no es publicaran, sinó que són 
d’ús intern per part de l’equip de redacció.

mailto:revista@onomastica.cat
mailto:revista@onomastica.cat
https://www.onomastica.cat/publicacions/anuari-onomastica/
https://www.onomastica.cat/publicacions/anuari-onomastica/
mailto:revista@onomastica.cat
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Normes d’edició

Els articles han de constar com a mínim i de manera ex-
plícita de tres elements:
Títol. Es recomana que sigui clar, descriptiu del contin-

gut de l’article, i relativament breu. Hi ha la possibili-
tat d’incorporar un subtítol.

Autor. Convé que quedi clara l’opció pel que fa a l’ús d’un 
cognom o dos, guionets, conjunció o altres variants for-
mals, i també pel que fa a l’ordre dels autors en el cas 
que n’hi hagi més d’un.

Text. Tret dels articles breus, és recomanable estructu-
rar el text amb titolets (sense numerar), però sense 
abusar dels subapartats ni entrar en nivells jeràrquics 
complexos.

A més d’això, els articles poden incloure (i es recomana 
que incloguin) altres elements:
Imatges. Ja siguin fotografies, mapes o gràfics, s’han de 

lliurar per separat, en format .tif o .png, i han de ser de 
qualitat, amb una resolució mínima de 200 dpi (punts 
per polzada). Per a cada imatge cal indicar-ne l’auto-
ria i la font, a més de fer constar l’autorització per a la 
publicació, si convingués. En el cas que hi hagi d’haver 
peus de fotografia, cal aportar-ne la redacció, que es 
recomana que sigui breu i concisa.

Bibliografia. Es poden admetre originals sense biblio-
grafia, depenent del tipus d’article de què es tracti i 
atenent al caràcter de divulgació de la revista; tanma-
teix, en el cas que s’hi citin obres cal incorporar les re-
ferències corresponents, ja sigui en nota al peu o bé 
mitjançant el sistema de citació abreujada (per exem-
ple: Albaigès 2011; Albaigès 2011, 33–34) i relació bibli-
ogràfica al final del text, tot seguint el següent model 
formal (per a llibre, capítol de llibre propi o coŀectiu i 
article en revista, respectivament):

Albaigès, J.M. 2011. Els secrets dels noms catalans. 
Barcelona: L’Arca.

Coromines, J. 1965. “Introducció a l’estudi de la 
toponímia catalana”. Estudis de toponímia catalana, i, 
7–30. Barcelona: Barcino.

Ginebra, J. 2016. “Albert Manent i l’onomàstica”. Dins 
F. Anglès & E. Perea, eds., Univers Manent, 151–169. 
Tarragona: Diputació de Tarragona.

Tort, J. 2003. “A propòsit de la relació entre toponímia 
i geografia: el principi de significativitat territorial”. 
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 94–95: 
675–688.

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

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