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Moreu-Rey, en el record 
i en el present
Albert Turull
Coordinador de Noms

En l’obertura de l’anterior número de 
Noms destacàvem que enguany s’han 
complert cent anys del naixement 
d’Enric Moreu-Rey i, alhora, vint-i-cinc  
de la seva mort, el 1992. Molts recor -
dem que ens deixava just la vigí lia de 
l’obertura del Congrés d’Onomàstica 
que ell havia impulsat, finalment a 
Barcelona, i dotze anys després que 
s’hagués fundat la Societat d’Ono-
màstica, amb la seva irrepetible fi-
gura com a ànima i motor.

El número que ara presentem és 
dedicat a la seva memòria, i així es 
fa real un altre dels homenatges que 
enguany hauran tingut lloc; en tot 
cas, destaquem-ne uns altres dos: 
l’acte institucional del 30 de novem-
bre —diada de Sant Andreu, que Mo-
reu-Rey era de Sant Andreu de Palo-
mar— a la Facultat de Filologia de la 
Universitat de Barcelona, coorganit-
zat per la Societat d’Onomàstica i que 
compta amb la participació de diver-
sos membres de la Secció Filològica 
de l’IEC —dada rellevant, amb pers-
pectiva històrica— i es complementa 
amb una exposició bibliogràfica, fo-
togràfica i documental a la Bibliote-
ca de la mateixa Facultat, que era la 
seva; i el més modest, però altament 
significatiu, que va tenir lloc a la Sa-
la de Comalats, el 26 d’agost passat, 
en aquest cas organitzat pels descen-
dents de Moreu-Rey que serven i vi-

uen en aquell mític indret de la Cata-
lunya rural on havia tingut lloc, l’any 
1973, una primera trobada d’estudio-
sos de l’onomàstica catalana.

Trobareu en aquest número mono-
gràfic —a banda d’uns breus apar-
tats de notícies i de novetats biblio-
gràfiques, sense la resta de seccions 
habituals— una dotzena d’articles 
amb els quals es vol reflectir la plu-
ralitat d’interessos de la figura potent 
i polièdrica d’Enric Moreu-Rey. 

Hi trobareu articles sobre aspec-
tes concrets de la seva figura: Joan 
Tort sobre les seves facetes d’onoma-
siòleg; Anna Maria Corredor el reme-
mora com a professor de francès a la 
Universitat de Barcelona; José Enri-
que Gargallo com a company de de-
partament a la mateixa institució; 
Ventura Castellvell com a impulsor 
de recerques sobre onomàstica; Jo-
an Miralles sobre la seva relació amb 
les Illes Balears, així com Jesús Ber-
nat sobre el País Valencià, i Eugeni 
Perea sobre el Camp de Tarragona; 
Joan Peytaví com a antroponomista; 
Maria-Reina Bastardas sobre la pet-
ja en l’antroponímia romànica; i un 
apunt final d’un servidor sobre el que 
representa la Sala de Comalats en la 
nostra onomàstica. 

Aquests deu articles confiem que 
us aportaran dades valuoses i vi si-
ons actualitzades i, en llur conjunció,  

multiplicadores, pel que fa a un Mo-
reu-Rey que des que ens va deixar no 
ha passat ni un sol any, ni una sola  
trobada, reunió o publicació de la So-
cietat d’Onomàstica en què no se’l 
trobi a faltar —vet aquí el present 
que complementa el record en el tí-
tol d’aquesta presentació.

Però volem destacar els dos articles 
restants, en la mesura que són espe-
cials: el de Jordi Mir, l’homenot que a 
hores d’ara —un cop traspassat, l’es-
tiu d’enguany, l’estu diós de les Bor-
ges del Camp i soci d’honor, Ferran 
Jové i Hortoneda— deu ser el darrer 
testimoni d’aquella trobada de 1973 
a la Sala de Comalats; i el de Guillem 
i Miquel Figueras Moreu, néts del sa-
vi, que no solament ens aporten la se-
va visió personal, familiar, de l’avi En-
ric, sinó que, de part de la seva mare 
Núria Moreu Huet, ens han aportat 
la major part del material fotogràfic 
que iŀustra aquest número de Noms, 
el qual no és sinó una ínfima part del 
llegat de Moreu-Rey que, per sort, la 
família conserva i està decidida a ca-
talogar i posar a disposició pública.

És un repte que tots hem d’assumir  
 —Societat d’Onomàstica, família 
Moreu, institucions i acadèmies—, 
de posar en valor el fons documental i 
bibliogràfic del qui, sens dubte, va ser 
el nostre fundador i el seny inspirador 
de la moderna onomàstica catalana.
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Notícies
Conferències i xerrades

Xerrada «Què en saps del teu 
cognom?» de Joan Peytaví a Vilobí 
d’Onyar organitzada per Òmnium 
La Selva i l’ajuntament (19–7–2017)
> https://www.omnium.cat/activitats/
que-en-saps-del-teu-cognom

Converses onomàstiques en 
homenatge a Enric Moreu-Rey a la 
Sala de Comalats (26–8–2017)
Taula rodona amb Eugeni Perea, Car-
me Plaza, Josep M. Marimon i Pere 
Balañà.

L’historiador Josep Maria 
Vilarrúbia-Estrany ressegueix en 
una xerrada l’evolució dels noms 
dels carrers del barri d’Hostafrancs 
de Barcelona (2–10–2017).  
> http://el3.cat/hostafrancs-recorda-
levolucio-dels-seus-carrers-amb-una-
xerrada/

Descobrim la toponímia
Cicle de conferències a la Biblioteca 
Pública de Tarragona amb Pere Navar-
ro, Teresa Muntanya i Sílvia Veà (nov. 
2017).
> http://bibliotecatarragona.gencat.
cat/ca/actualitat/detalls/noticia/
Toponimia-00005

Toponímia de Vilafranca
Lluís Tetas, autor del blog Toponímia de 
Vilafranca, entrevistat a Penedesfera.
> https://www.ivoox.com/toponimia-
vilafranca-13-11-17-audios-mp3_
rf_22045233_1.html

Toponímia urbana de Pollença
Programes de Ràdio Pollença dedi-
cats a la toponíma de la població.
> http://www.radiopollença.net/
programes/toponimia-urbana-pollenca/

Publicacions i presentacions

Patrimoni medieval de la Cerdanya i 
el Capcir, de Rafael Català
S’hi recullen les noves informacions 
sobre escoles i mestres pintors, les 
restauracions i excavacions arqueo-
lògiques més recents, i analitza as-
pectes de la toponímia local. 
> http://panxing.net/cerdanya/cultura/
patrimoni-medieval-de-la-cerdanya-i-el-
capcir-d-en-rafael-catala

Coŀoquis

Seminari d’Onomàstica, preludi de 
la XXVIII Jornada de Toponímia i 
Antroponímia (6–10–2017)
> http://diari.uib.cat/arxiu/El-Seminari-
dOnomastica-preludi-de-la-XXVIII.
cid501648

XVIIIe Colloque d’onomastique 
(Toulouse, 17/19–1–2018)
> https://www.sfo-onomastique.fr/
news.php?lng=fr&pg=334

L’onomàstica a la xarxa

L’exposició «Lingüistes pel carrer» 
segueix la seva itinerància
S’ha pogut veure a Valls, Elda, Torto-
sa, Rossell, Vinaròs, Castelló, Benassal, 
València i Almassora. I serà a Vila-real  
(20–11/1–12) i a Man resa (abril 2018). 
Si voleu que s’exposi a la vostra pobla-
ció poseu-vos en contacte amb Jesús 
Bernat a través del seu blog.
> https://imatgies.blogspot.com.es/
search/label/LINGÜISTES%20PEL%20
CARRER

Homenatge a Renada-Laura Portet 
a l’IEC amb motiu dels seus 90 anys 
organitzat per la Institució de les 
Lletres Catalanes (28–6–2017)

L’enllaç conté el vídeo de l’acte, en què  
hi participaren Eugeni Perea i Jean-
Paul Escudero, i els textos de totes 
les interven cions.
> http://www.lletrescatalanes.cat/
ca/lletres-2-0/el-blog-de-la-institucio/
item/2003-homenatge-a-renada-laura-
portet-en-el-seu-90-aniversari

El TSJ admet un recurs del PP 
contra la denominació ‘València’
> https://www.diarilaveu.com/
noticia/74100/recurs-nom-valencia

Cervera canviarà el nom del carrer 
Duc d’Ahumada, fundador de la 
Guàrdia Civil
Com a rebuig a la violència de la poli-
cia espanyola de l’1 d’octubre.
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
cervera-canviara-el-nom-del-carrer-duc-
dahumada-fundador-de-la-guardia-civil/

L’AVL firma un conveni amb 
l’Institut Cartogràfic per a 
jerarquitzar la toponímia 
valenciana
> http://www.avl.gva.es/web/
comunicacio/notes-de-premsa/-/journal_
content/56/31991/134035/27602

Avance para un estudio de los 
gitanos en la toponimia valenciana
> http://lalindearqueologia.com/indice-
revista-no-8/avance-para-un-estudio-de-
los-gitanos-en-la-toponimia-valenciana/

Sitges nomena Ignasi M. Muntaner 
Fill Adoptiu
> https://sitgesvida.com/sitges-
distingue-ignasi-ma-muntaner-hijo-
adoptivo-sitges-221822/
Entrevista a Ràdio Maricel
> http://www.radiomaricel.
cat/2017/07/04/ignasi-muntaner-vida-
catala-toponimia-local/
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Novetats bibliogràfiques
Llibres

Actes de la X Jornada d’Onomàstica. 
Gandia 2016. València: Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, 2017, 262 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/54305/Actes_19.pdf/

Ana Isabel Boullón Agrelo, Estu-
dar toponimia: aproximacións meto-
dolóxicas e interpretativas. Santiago 
de Compostela: Servizo de Publica-
cións da Universidade de Santiago 
de Compostela, 2017, 180 p. 
Recull de set contribucions presenta-
des al curs d’estiu Toponimia: interpre-
tación e actuación d’aquesta univer-
sitat el 2013.
> http://ilg.usc.es/gl/novidades/ana-
boullon-agrelo-edita-un-volume-sobre-
toponimia

Sandrine Campese, Petit Dictionnai-
re insolite des aptonymes. París: La-
rousse, 2017, 192 p. 

Josep Espunyes, Municipi de Peramo-
la. Toponímia, Coŀecció d’estudis lo-
cals 5. La Seu d’Urgell: Salòria, 2017, 
287 p. 

Enric Garcia-Pey i Pey. Figaró-Mont-
many. Recull onomàstic. El Figueró: 
Grup Malhivern, 2017, 512 p.

Joan Latorre i Solé. Els noms de 
lloc i de persona de Santa Oliva, Cor-
pus de Toponímia Penedesenca 6. Vi-
lafranca del Penedès: Institut d’Es-
tudis Penedesencs, 2017, 569 p. i 15  
mapes. 

Yves Lavalade, Les Noms de lieux 
du pays de Juillac (Corrèze). Chabri-
gnac, Concèze, Juillac, Lascaux, Ro-
siers-de-Juillac, Saint-Bonnet-la-Ri-
vière, Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Solve, 
Vignols, Voutezac. Trenhac: Éditions 
de l’Esperluette, 2017. 

Emili Casanova, ed. Onomàstica Ro-
mànica: Antroponímia dels expòsits i eti-
mologia toponímica, especialment de 
València. València: Denes, 2017, 906 p.

Josep M. Pasqual Palau. Pedres, fi-
tes, cases i gent. Tarrés: onomàstica fa-
miliar. Tarrés / Juneda: Ajuntament 
de Tarrés / Fonoll, 2017, 159 p.

Ramon Pere Anglès, Onomàstica de 
Vallclara, Treballs de l’Oficina d’Ono-
màstica 28. Barcelona: Institut d’Es-
tudis Catalans, 2017, 232 p, 3 mapes. 

Carlos Vázquez García, Toponimia 
do Concello de Lugo. Lugo: Ajunta-
ment de Lugo, 2017, 303 p. 

Sílvia Veà Vila, Onomàstica de Vine-
bre, Treballs de l’Oficina d’Onomàs-
tica 27. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 2017,  362 p. i 10 mapes.

Articles

Lucas Destrem, «Les noms du tram. 
Quand les dénominations des sta-
tions disent le projet de ville». An-
nales de Géographie 713 (2017): 5–20. 

Josep Lluís Gallardo i Manuel Lus-
engo, «Els noms de Déu: toponímia 

sacra a Viladecans». Capelles, ermites, 
esglésies. IX Trobada de Centres d’Es-
tudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà (Vi-
ladecans, 12 nov. 2016), 175–178. Ga-
và: Centre d’Estudis de Gavà, 2017. 
> http://centredestudis.gava.ppe.
entitats.diba.cat/diba_document/poster-
viladecans-05/

Narcís Garolera, «En defensa de 
Sant Pere de Roda». Els Marges 111 
(2017): 78–98. 
> https://www.researchgate.net/
publication/314246225_En_defensa_
de_Sant_Pere_de_Roda

Jordi Pomés Vives. «Noms de perso-
nes als carrers de Canet (I)». El Sot de 
l’Aubó 61 (2017): 30–31.

Revistes

Butlletí de la Societat Catalana de Ge-
nealogia, Heràldica, Sigiŀografia, Ve-
xiŀologia i Heràldica 22 (2017).
Sumari a: 
> http://www.scgenealogia.org/docs/
publicacions/butlleti/Butlleti22.pdf

Dossier «Els noms i els llocs». Gavar-
res 31 (2017): 33–83. 
> http://www.editorialgavarres.cat/
index.php?option=com_redshop&view=
product&pid=110&Itemid=17&lang=ca

Rivista italiana di onomastica (RIOn) 
Publicats els números 22/1 (2016), 
22/2 (2016), 23/1 (2017) i 23/2 (2017). 
Els sumaris estan disponibles a: 
> https://dialnet.unirioja.es/servlet/
revista?codigo=10783

facebook.com/SocietatOnomasticaonomastica.cat
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Casa natal a Sant Andreu de Palomar, en una 
imatge d’època. (Arxiu de Núria Moreu Huet)

Enric Moreu-Rey 
als catorze anys, el 
setembre de 1931. 
(Arxiu de Núria 
Moreu Huet)

El llavors tinent Moreu-Rey amb un grup de 
militars de la República, a Begur, l’any 1937. 
(Arxiu de Núria Moreu Huet)

La Sala de Comalats en una imatge de 1973, 
quan lluïa l’esglesieta de Santa Maria tot 
just acabada de restaurar per iniciativa de 
Moreu-Rey. (Fotografia de Jordi Mir)

Nota d’alta de la Societat 
d’Onomàstica en el 
registre d’associacions 
el 1980. (Arxiu de la 
Societat d’Onomàstica)

Enric Moreu-Rey en un retrat fotogràfic 
de la segona meitat dels vuitanta. (Arxiu 
de Núria Moreu Huet)

Coberta del llibre Poesies, 
d’Enric Moreu-Rey (1984), 
amb iŀustracions de Joan 

Miró, Pere Pruna, Jacint 
Olivé i Alexandre Cirici.
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Enric Moreu-Rey,  
filòsof dels noms
Joan Tort i Donada
President de la Societat d’Onomàstica
Universitat de Barcelona

Evocar la figura d’Enric Moreu-Rey no és una tasca fà-
cil, però resulta, en canvi, tremendament agraïda. No és 
una tasca fàcil, perquè la potència del nostre personatge  
 —tant a nivell d’interessos inteŀectuals com de les múl-
tiples i variades facetes en què es desplega el seu periple 
vital— ens impedeix fer-ho ignorant el risc de caure en 
l’esquematisme. Però acaba sent, al cap i a la fi, extraor-
dinàriament agraïda. I per un motiu ben simple: ens per-
met retrobar-nos, a través de l’exercici actiu de la memò-
ria, amb l’essència d’una personalitat única i irrepetible; 
una personalitat que, més enllà del seu procés de cons-
trucció pròpia, necessàriament individual, va tenir la vir-
tut de deixar una empremta d’una gran significació en la 
major part de deixebles, coŀegues, consocis i amics que 
al llarg dels anys vam tenir ocasió de tractar-lo amb un 
mínim de profunditat.

En aquest exercici d’evocació, doncs, m’agradaria refe-
rir-me a les diverses facetes de l’Enric Moreu-Rey onoma-
siòleg (entenent com a tal la persona lliurada en ànima 
i cos a l’estudi dels noms com a epicentre dels seus inte-
ressos inteŀectuals), que, en un sentit o en un altre, ens 
descobreixen, darrere una primera aparença d’acadèmic 
poc amic de les convencions, la figura del filòsof conce-
buda a la manera dels clàssics —que ve a ser el mateix 
que dir a la manera etimològica—: o sigui, la persona que 
practica una cosa tan senzilla com difícil: l’amor a la savie-
sa. Dit amb unes altres paraules: sóc (i penso que no dec 
ser únic a fer-ho) dels qui creuen que, darrere la impor-
tantíssima tasca que va fer Moreu-Rey en pro de la cièn-
cia onomàstica, hi ha, inimpugnable, el paper de l’autèn-
tic pensador; de la persona conscient que el llenguatge 
(i, per tant, els noms) és indissociable del pensament, i 
que no fa cap pas dins el terreny, diguem-ne, lingüistico-

filològic, que es pugui realment dissociar del món de les 
idees i de la prospecció en el logos en general. L’admira-
ció que recordo haver sentit expressar per part del nos-
tre personatge en més d’una ocasió per la figura de Jo-
sep Ferrater Mora i el seu fonamental Diccionario de filo-
sofía em sembla ara, des de la perspectiva del temps, un 
indici expressiu d’aquella vocació en pro del coneixement 
global. Una vocació que es feia més evident, en Moreu-
Rey, a mesura que l’anaves coneixent. I que, considera-
da en el temps, s’acaba constatant de forma clara i ine-
quívoca en una gran part de les iniciatives i tasques que 
va promoure i portar a terme al llarg de tota la seva vida.

L’any 1995, en un article pòstum —i diríem que escas-
sament conegut— inclòs en un llibre de la Universitat de 
València editat per Vicenç M. Rosselló i Emili Casanova,1 
Moreu-Rey sintetitzava en poc més de set pàgines les lí-
nies generals d’allò que ens atrevim a presentar com el 
seu «pensament toponímic» (o sigui, i d’acord amb el que 
hem escrit al paràgraf anterior, la seva particular filo sofia 
onomàstica). El paràgraf amb què arrenca l’article, que 
transcrivim a continuació, pensem que és significativa-
ment eloqüent de les inquietuds epistemològiques del seu 
autor; en concret, aborda la raó de ser dels noms en tant 
que elements ordenadors del particular «univers» en què 
els humans ens movem i que tractem d’entendre a tra-
vés del coneixement: «Enfront del caos problemàtic, la 
reacció de l’home ha estat —i serà— d’intentar de sim-
plificar a tota costa (encara que sigui falsejant). La mi-

1 Enric Moreu-Rey, «Tipologia toponímica». Dins V.M. Rosselló Ver-
ger i E. Casanova, eds., Materials de toponímia I (Mestratge de topo-
nímia, 1990–1991), p. 45–52 (València: Denes / Universitat de Valèn-
cia / Generalitat Valenciana, 1995).
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llor manera, la més racional i fàcil, l’ha descoberta: resi-
deix en tasques classificatòries. De l’home diem que és 
un animal racional; hauríem de dir millor: que l’home és 
un animal classificador, sempre.» 

No cal dir que l’article a què estem fent referència és, en 
el seu conjunt, una antologia del millor Moreu, diguem-ne, 
«teòric». Hi aborda, de forma concatenada, molts dels 
grans temes als quals va dedicar atenció com a onoma-
siòleg i en els quals va deixar gairebé sempre l’emprem-
ta d’un punt de vista que va ser, alhora i de manera in-
destriable, original i anticonvencional: les taxonomies i 
les classificacions dels noms, la relativitat de la distinció 
entre nom comú i nom propi; els seus peculiars criteris en 
tot el que feia referència al tractament gràfic i ortogrà-
fic dels noms propis; la (probablement impossible, com 
a conseqüència de l’apunt anterior) definició de topònim; 
les possibilitats que ofereix la consideració de l’etiologia 
dels noms com a fórmula que permet superar (o, com a 
mínim, complementar) les limitacions de l’etimologia, i 
un llarg etcètera. Ens conformarem ara, en el marc d’un 
article concebut com una peça més de l’homenatge que 
aquesta publicació ret a la seva memòria, a referir, com a 
complement del text anteriorment transcrit, el seu igual-
ment eloqüent paràgraf final. Un paràgraf, a criteri nostre, 
digne de ser subscrit pel més conspicu practicant de la 
filosofia analítica de la nostra època: «Tinc l’absolut con-
venciment d’haver-vos defraudat, sobretot si en vosaltres 
sobreneda la tendència classificadora o definidora. Ho la-
mento i presento excuses. Us recomanaria, però, de pen-
sar que en aquest món tot és relatiu, i que Einstein reco-
negué que les matemàtiques eren les menys exactes de 
les ciències. Què volia dir? Que les Matemàtiques no són 
prou properes a la realitat, s’allunyen massa de la realitat. 
Naturalment es referia a la Matemàtica teòrica; no pas a 
la Matemàtica aplicada. Què hauria dit de la Toponímia? 
Que serà tant més exacta com més s’apropi a la realitat 
(complexa i variable), i no es deixi enlluernar per fórmu-
les i definicions estàtiques i dogmàtiques.» 

Res més lluny del nostre plantejament, en qualsevol 
cas, que voler presentar un personatge com el que ens 
ocupa d’una manera reduccionista o esbiaixada. Moreu-
Rey, en el cas que acceptem la premissa del seu caient 
filosòfic, ha de de ser caracteritzat com un filòsof amb 
majúscules. O, dit de nou amb unes altres paraules: com 
un activista del coneixement. O sigui, com una persona 
inteŀec tualment inconformista que, lluny de limitar la 
seva tasca a la parceŀa específica que l’acadèmia li atri-
bueix i reconeix, les reivindica totes —la pròpia i les ad-
jacents, però també les circumdants— perquè sap que 

el coneixement és, per damunt de tot, i de forma intrín-
seca, únic i, alhora, pluridisciplinari. Així succeeix, d’una 
manera molt clara, en un terreny com el dels noms: un 
terreny reivindicable tant per si mateix, com a ciència 
amb estatus propi, com des de la perspectiva del con-
junt de ciències i branques del saber que, en un moment 
donat, el reclamen com a matèria primera. En aquest 
context, només des d’una sensibilitat científica ben des-
perta, i amb una gran obertura de compàs, es pot en-
tendre que Moreu-Rey proposés, en un moment donat, 
considerar topònims i antropònims com a «maons de  
l’edifici social»:

La toponímia avança molt més enllà de la simple es-
peculació etimològica, certament utilíssima per a la 
història de la llengua. Però els topònims i els antro-
pònims són maons de l’edifici social, són fites del 
devenir històric, són marques oronímiques o hidro-
nímiques; són ecos dels pensaments individuals o 
coŀectius, o armes estilístiques en mans d’escrip-
tors i poetes; vestigis de monuments, d’activitats 
artesanals desaparegudes; del pas de vies de co-
municació, o d’estructures defensives, etc. I en tots 
aquests aspectes, i d’altres, mereixen el nostre res-
pecte i examen, i no solament com a residus despin-
tats, desactivats, de llengües mortes.2

O que, en una línia similar, i en el marc d’un dels seus lli-
bres tinguts com a referència, ens brindi una caracteritza-
ció profundament elaborada de la toponímia (i, alhora, un 
diagnòstic sobre la seva raó de ser i sobre les seves pers-
pectives de futur), com la que transcrivim a continuació:

La toponímia pertany a les anomenades ciències 
humanes, com ho són les diferents branques de la 
història, la història de l’economia i de les instituci-
ons, la sociologia i l’antropologia cultural, la geogra-
fia humana, la lingüística i la filologia (…). La toponí-
mia utilitza bàsicament els serveis de tres altres ci-
ències: la història, la lingüística i la geografia, però 
ha de recórrer també sovint a auxilis suplementaris: 
l’epigrafia i l’arqueologia, l’arxivística i la paleogra-
fia, l’etnografia i el folklore, la psicologia social, la 
topografia, la botànica… Inversament, la toponímia 
ajuda i ajudarà cada dia més aquestes ciències. Ja 
és considerada com un dels molt útils auxiliars de la 

2 Enric Moreu-Rey, «La Societat d’Onomàstica», Butlletí Interior de 
la Societat d’Onomàstica, 48 (1992): 15.
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recerca humana. A poc a poc, la toponímia en parti-
cular com l’onomàstica en general, ha depassat l’es-
tadi infantil on se la volia mantenir. Els estudis ono-
màstics al nostre país no havien passat, salvant tí-
mides incursions, de l’etapa atomística, o, en tot 
cas, simplement taxonòmica i classificatòria: recer-
ca d’etimologies individuals, inclusió de topònims 
en períodes lingüístics o històrics. (…) Sembla ar-
ribat el moment de transcendir al grau superior de 
maduresa, on la toponímia i l’onomàstica poden ser 
considerades com a dedicacions majors d’edat en-
tre les ciències de l’home, i no com a serventes po-
bres de la filologia o l’etimologia.3

Sens dubte, la faceta d’Enric Moreu-Rey com a anima-
dor de la recerca onomàstica a les terres catalanes a par-

3 Enric Moreu-Rey, Els nostres noms de lloc, p. 11 (Palma de Mallor-
ca: Moll, 1982). 

tir dels anys seixanta, i com a creador de vincles entre els 
estudiosos i interessats en aquest camp a partir dels anys 
setanta (amb la reunió a la Sala de Comalats el 1973, i la 
constitució de la Societat d’Onomàstica el 1980, com a 
fites fonamentals), té també les condicions idònies per 
situar-la íntegrament dins el pla de l’«activisme pel co-
neixement» a què hem fet referència, i en el qual el nos-
tre personatge va exceŀir tot al llarg de la seva vida. El 
present número de Noms, que la Societat d’Onomàstica 
li dedica en ocasió del centenari del seu naixement i dels 
vint-i-cinc anys del seu decés, creiem que n’és una mos-
tra ben explícita. Una mostra que, alhora, vol ser el tes-
timoni del profund reconeixement que la Societat deu a 
la persona que en va ser inspiradora i promotora prin-
cipal. Una Societat que, trenta-set anys després, conti-
nua plenament identificada amb els valors i amb els pro-
pòsits que, al front d’un grup d’entusiastes dels noms, i 
de tot el que els noms impliquen, Enric Moreu-Rey va  
saber conferir-li.

Retrat d’Enric Moreu-Rey 
d’entorn de 1970. (Arxiu 
de Núria Moreu Huet)
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Enric Moreu-Rey,  
l’avi i el savi
Guillem i Miquel Figueras Moreu
Néts d’Enric Moreu-Rey

trobada de la Societat d’Onomàstica, casa d’estiu i avui 
fins i tot l’indret on alguns ens hem atrevit a fer-hi vi-
da. A La Sala hi arribà en una de les nombroses excursi-
ons que feia amb la família per aquells temps, excursi-
ons que sovint eren veritables treballs d’etnografia, com 
les que li serviren per a substanciar la seva tesi doctoral 
sobre Sant Martí.

S’enamorà de La Sala i hi comprà una casa. Amb els 
anys va contribuir a recuperar i promocionar el patrimo-
ni de la zona: restaurà diverses cases del poble i, sobre-
tot, la torre de guaita del segle XI, així com l’església i el 
forn comunal de l’indret; recuperà un sarcòfag i una es-
tela discoïdal del cementiri; i rescatà de l’oblit les cone-
gudes com a «Pedres decorades de Passanant» —cedi-
des, després de la seva mort, al Museu comarcal de Mont-
blanc. L’avi s’enorgullia d’aquesta tasca, i tota la família 
hem crescut amb el sentiment que era la nostra obliga-
ció salvaguardar i mostrar aquest patrimoni.

Fou justament a La Sala de Comalats on aquest mes 
d’agost vam celebrar un homenatge, modest, excèntric, 
quasi secret, en el context de la Festa Major.

Fou una mena d’experiment del que podria ser recor-
dar l’Enric Moreu-Rey l’any de les efemèrides: el cente-
nari del seu naixement, els 25 anys de la seva mort, i els 
50 anys de l’arribada a La Sala de Comalats.

Malgrat la improvisació i la relativa desconnexió amb el 
món inteŀectual que el va envoltar, vam aconseguir con-
vocar ponents i públic, i vam descobrir l’interès que en-
cara desperten l’obra i la persona.

De records personals, els qui escrivim aquesta nota no en 
tenim molts. Al 1992, quan l’avi va traspassar, teníem 7 i 
10 anys. Feia temps que estava malalt i sortia poc de ca-
sa; el vèiem sovint amb la granota de treball dels intel-
ectuals, el pijama. La cambra d’on sortia poc, era un cau 
de llibres i papers amb un llit immens que li feia d’ofici-
na, i una olor ingent de medicaments i regalèssia. El res-
pecte cap a les seves activitats rutinàries era absolut i 
generava enigmes entre la canalla. Era un home tendre 
amb els nens i amb els gats, taxatiu amb els grans. Vam 
anar entenent què era allò de ser savi, una mena d’an-
títesi del que se’ns retreia quan teníem ocurrències in-
tempestives. En tot cas segur que no s’hi neix. La savie-
sa de l’avi la vam anar copsant pel respecte, el compro-
mís, el rigor de les dones que el van acompanyar, i amb 
qui certament vam tenir una relació més llarga i prope-
ra: l’àvia Mimie  —Marie-Thérèse— i la seva filla i coŀa-
boradora Mireia. 

La tieta Mireia, qui per cert va ser la primera Mireia a 
poder-se dir així, a la catalana, gràcies a la perseveran-
ça i les argúcies de l’avi perquè la burocràcia franquista 
n’acceptés l’accepció.

Per parlar del llegat familiar, cal esmentar el suport que 
li donà a la seva filla Núria —la nostra mare—, la prime-
ra universitària i catedràtica de la família i conservadora 
del seu llegat. No podem negar que l’avi va iniciar una fí-
lia humanista a la família. 

Una altra herència de l’avi és un lloc, el llogarret de La 
Sala de Comalats, refugi inteŀectual, seu de la primera 
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El 26 d’agost ens vam poder reunir en un acte intitulat 
«Els nostres noms de lloc. Converses onomàstiques en ho-
menatge a Enric Moreu-Rey». El resultat segurament ha-
gués agradat a l’avi. Dos néts neòfits vam fer de presen-
tadors. Uns convidats d’excepció ens van delitar en una 
conversa repleta d’erudició, de profunditat històrica, de 
respecte i de records personals. 

En Josep Maria Marimon, fill de Glorieta, membre de la 
Societat d’Onomàstica, advocat i erudit, va iniciar la dis-
cussió. Es va focalitzar en l’impacte de l’arribada de Mo-
reu-Rey al terme de Passanant, no només pel seu interès 
en la història local, sinó també per les formes de valorit-
zar i protegir el patrimoni, on el saber dels padrins i l’ofi-
ci dels paletes mereixen els més sentits elogis. 

Tot seguit vam llegir el text que ens va enviar en Pere 
Balañà, que malauradament no va poder ser-hi. Les pro-
postes sobre toponímia aràbiga a la Conca de Barberà el 
van fer molt present al llarg de les discussions posteri-
ors. La Carme Plaza i l’Eugeni Perea van fer-nos enten-
dre la complexitat dels estudis de toponímia que, para-
frasejant Ramon Amigó, són un autèntic «esbarzer» on 
és ben fàcil d’enganxar-se. 

El públic, majoritàriament gent del país, va respondre 
amb interès, i va escoltar amb atenció les explicacions dels 
experts sobre alguns topònims de la comarca, com ara La 
Cirera, Sarral, Comalats o la Mesquita. No dubtem que es 
va fer palesa una heurística pròpia d’en Moreu-Rey: la bar-
reja de rigor científic i erudició local, en un ambient respec-
tuós i distès a la vegada, amb tocs d’ironia i franques rialles. 

Sigui com sigui, l’acte va servir no només per a xerrar, 
divulgar, celebrar, rememorar, homenatjar, sinó que tam-
bé ens interroga als descendents sobre com hem de viu-
re i gestionar un llegat que sovint ens sobrepassa. L’he-
rència inteŀectual de l’avi, com acostuma a passar amb 
els qui creen escola, va molt més enllà de la família natu-
ral i requereix hospitalitat i generositat per part nostra.

Aprofitem doncs per agrair els esforços en divulgar i re-
cordar la seva obra, als qui han coordinat l’edició d’aquest 
número de la revista Noms i als qui han organitzat l’ho-
menatge a la Universitat de Barcelona. Ens congratula 
veure que els abanderats són «gent jove» sense vincles 
íntims amb l’avi, fet que mostra una transmissió i un re-
lleu generacional. 

Esperem sobretot que la gratitud no sigui només emo-
cional, i ens oferim a posar-hi de la nostra part. La Sala 
de Comalats alberga ja el conjunt de les obres, manus-
crits, apunts, retalls i fitxes d’Enric Moreu-Rey, així com 
una extensa biblioteca fruit d’una faŀera coŀeccionista 
que s’ha anat contagiant entre els descendents. De mo-
ment, el corral a peu de torre que li fa d’aixopluc va pre-
nent forma, i ens comprometem a fer-ne un lloc de con-
sulta i rebre tothom qui ho demani. No volíem desapro-
fitar l’ocasió per a anunciar-ho.

Cal esmentar que quan escrivim aquestes notes estem 
vivint una època de greus amenaces a tot el que va sig-
nificar la vida i obra d’Enric Moreu-Rey. L’avi, d’indubta-
ble caràcter humanista, es va enfrontar amb les armes 
al feixisme. La guerra va truncar els seus estudis de Lle-

A la Sala de Comalats 
amb el nét Arnau, 
l’estiu de 1987. (Arxiu 
de Núria Moreu Huet)
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tres a la Universitat, on també dirigia el Teatre universi-
tari. Va ser amb companys estudiants que va entrar com 
a voluntari a l’Escola de guerra amb només 19 anys, i va 
defensar la República fins a la derrota, que el va conduir 
al camp de concentració d’Albatera. Com passa amb to-
ta la gent de la seva generació, la seva vida seria incom-
prensible sense l’episodi de la guerra i la postguerra. Si no 
es va mullar en política durant i després de la dictadura, 
segurament va ser perquè defugia les categories massa 
fàcils, i la seva heterodòxia hauria combinat difícilment 
amb la política de partits. La seva aposta per la història 
i la cultura no fou per una idea abstracta, èpica i essen-
cialista de la catalanitat, sinó per un enfocament trans-
versal i poc dogmàtic, una dignificació i valorització de 
la saviesa popular i l’empoderament de l’erudició local. 

Cal destacar en primer lloc l’aposta per l’autonomia de 
la Universitat i dels llocs de producció de saber, que cal 
protegir de les influències de les polítiques culturals de 
torn. Bona prova n’és la seva voluntat expressa que la So-
cietat d’Onomàstica no estigués adscrita a cap institució 
o departament universitari, i que el seu radi d’acció fos 
el de la llengua i no el del Principat. 

Però no podríem obviar algunes polèmiques sonades, 
que semblarien més pròpies de l’anècdota però que en-
caixen perfectament amb una idea d’independència, ri-
gor i honestedat inteŀectual.

Si va interposar un guió entre els seus dos cognoms 
(Moreu-Rey) fou per evitar que li posessin una i de mar-
cat caràcter castellanitzant. Però a la vegada, recordem la 

seva crítica ferotge als filòlegs, ben nostrats, que defen-
saven la minúscula en l’article dels topònims. O a aquells 
que, per dèria nacionalista, volien canviar l’ortografia del 
Palau March, o commemorar un miŀenari de la nació ca-
talana poc fonamentat. Les seves diatribes no pressupo-
saven, doncs, posicionaments polítics, sinó que eren de-
fenses aferrissades d’idees purament fonamentades en 
el coneixement i l’argumentació racional a partir de da-
des extretes de fonts verídiques.

També era clara la seva voluntat de fer avançar el conei-
xement amb el treball coŀectiu, i la seva participació en 
la Societat d’Onomàstica n’és el més clar exemple. Sem-
pre va encoratjar les recerques locals, portades a terme 
per gent del territori, tot coordinant i supervisant-ne el 
rigor científic a través del Butlletí, les trobades i altres 
congressos de la Societat d’Onomàstica. D’aquesta tas-
ca se’n deriva el reforçament de tota una xarxa d’erudits 
locals, estructurant el territori per a rescatar-ne el patri-
moni onomàstic en perill d’extinció.

La seva indomable curiositat el va portar a treballar so-
bre temes diversos, segurament estimulat per les conver-
ses que li agradava mantenir amb amics i coneguts. Les 
seves investigacions sovint tenien un caire local, o localis-
ta, com si necessités combinar la feina d’investigació als 
arxius, sempre austera i solitària, amb una dimensió hu-
mana, lligant les seves recerques als llocs que trepitjava. 

També llegim en aquests termes la seva tasca docent, al 
Liceu francès i a la Universitat, i en les innumerables xer-
rades i actes en què va participar. La seva incansable acti-

El capità Moreu-Rey 
(dempeus, el segon 
per l’esquerra; l’únic 
amb caçadora) amb 
un grup de militars 
republicans al front 
de Terol, prop del 
límit amb Castelló 
i València, el 15 
d’octubre de 1938. 
(Arxiu de Núria 
Moreu Huet)
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vitat a l’Institut francès demostra una faceta divulgativa. 
Si l’avi va fer escola, és perquè va fer molta docència. Es 
va dedicar a ensenyar per vocació, però també per con-
vicció, en no voler integrar-se a la universitat franquista. 
D’alguna manera, durant els anys més foscos de dictadu-
ra, l’avi es va exiliar sense sortir del país. A les dues ins-
titucions culturals franceses de Barcelona (Liceu i Insti-
tut), però també treballant com a corresponsal de l’Agen-
ce France-Presse, va trobar refugi i va poder desenvolupar 
les seves activitats amb una certa llibertat, abans d’incor-
porar-se a la Universitat en plena «primavera Maluquer». 

En aquest sentit caldria valorar un altre sediment de 
la tectònica inteŀectual de l’avi: la francofília en la seva 
vessant lletrada i republicana. L’avi s’enorgullia de ser fill 
d’un mataroní i una francesa, va estar sempre molt lli-
gat al país veí, va fer-hi llargues estades. Moltes de les 
seves recerques tenen com a focus la història, la llengua 
i la cultura franceses, i sovint en les influències mútues 
amb Catalunya. Les idees de la Iŀustració configuren part 
del seu edifici ideològic, evidenciat per una especialitza-
ció en el segle XVIII.

El localisme no aniria doncs renyit de l’universalisme, 
com no ho estarien la polèmica i el joc.

I aquí topem amb un altre element central en el pen-
sament de Moreu-Rey: el divertiment. El joc del contra-
pet, El naixement del metre, À propos du vocabulaire éroti-
que, són algunes de les obres que revelen aquesta face-
ta lúdica, sempre present en la seva obra i que no desen-
tonen amb el rigor.

Però també ho serien les seves obres de teatre, el seu 
recull de poesies, les noveŀes que no va aconseguir pu-
blicar, i tantes i tantes manifestacions culturals que solia 
explorar, ben lluny del que es desprèn de la seva obra «se-
riosa»: des del cinema i el còmic, passant per la literatura 
de gènere, la cultura radiofònica o la música de varietat.

Georges Dumézil, inspirat en Roger Caillois, va dir que 
l’studium era un joc que concentra totes les categories 
lúdiques: alea ‘l’atzar’, agôn ‘la competència’, mimicry ‘la 
imitació’, helix ‘l’excitació, el vertigen’. L’studium però, no 
té mai vencedors i sobretot, a diferència d’altres jocs, «és 
jugat a la vegada per un individu, sobre una generació, i 
més enllà de l’individu, a través les generacions».1

Així doncs, que el joc continuï.

1 G. Dumézil, «Discours de réception de M. Georges Dumézil à 
l’Académie française et Réponse de M. Claude Lévi-Strauss (19–9–
1979)», reproduït a G. Dumézil, Mythes et Dieux des Indo-Européens, 
p. 312 (Paris: Flammarion, 1992).

Enric Moreu-Rey 
i la seva esposa 
Maria Teresa 
(Marie-Thérèse, o 
Mimie) Huet, l’11 
de març de 1947. 
(Arxiu de Núria 
Moreu Huet)
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Un nom per a cada lloc
Jordi Mir
Societat d’Onomàstica
Institut d’Estudis Catalans

la persona, i com a persona, d’Isabel la Católica. Al final 
va rebre una increpació d’un personatge que el va ame-
naçar reptant-lo, en una llengua que no era ni el català ni 
el francès, si seria capaç de manifestar tot allò en un lloc 
que no fos el que li donava aixopluc.

La impressió que em va fer, sense que en aquell mo-
ment pogués sospitar que m’hi havia d’acabar relacionant 
per un motiu ben diferent, no va poder ser més grata. En 
vaig anar tenint referències positives, però no va ser fins 
al cap d’una dècada que vam coincidir a la tertúlia que 
tenia lloc els dimecres al vell local de la UEC Barcelona, 
al carrer de Santa Anna, 10, cenacle on des de la imme-
diata postguerra s’havien covat idees per a refer camins. 
Allí, amb la concurrència habitual de socis, excursionis-
tes, és clar, com Salvador Miralda, Joan Tous, Mn. Igna-
si Colomer, Bartomeu Colomines i la sovintejada i agraï-
da companyia d’en Moreu, vam gaudir del seu mestrat-
ge mentre espremíem el fet de la reiterada presència de 
sant Martí en les devocions del paisatge català que ens 
revelava la seva minuciosa tesi, fins al punt que va fer que 
entre tots n’apleguéssim una bona colla i en féssim una 
exposició fotogràfica acompanyada d’un petit catàleg.

Fou allí, també, que es va gestar la idea de publicar l’ex-
tens treball sobre toponímia que tenia reunit i que l’any 
1965 la UEC mateix va editar amb el títol Els noms de lloc. 
Introducció a la toponímia. Contenia un bé de Déu de for-
mes i conceptes sobre punts concrets que pel simple fet 
que t’obrien els ulls a preguntes que un moment o altre 
t’havies fet ja et resultaven apassionants. Amb el temps, 
potser trobem que algunes solucions a aquelles qüesti-
ons sorgides posteriorment han anat esdevenint d’un ús 
preferent, però llavors aquell devessall de propostes so-
bre allò que eren dubtes constants es va convertir en un 
text de consulta obligada. Que aquelles estones, amb una 
comunió d’inquietuds i la seva franquesa, donessin lloc a 
una relació cordial va ser, doncs, ben normal.

D’allí endavant gaudir de la seva autoritat i dels seus cri-
teris en qüestions de toponímia ja va ser un fet habitual, 
com ho era, per exemple, coincidir-hi en les Assemblees 

Un principi bàsic quan es va pel món és saber per on pas-
sem i com se’n diu de cada lloc i això, quan el delit con-
sisteix a recórrer el propi país amb l’afany de conèixer-lo 
bé, encara és més necessari i complicat. Sobretot si ens 
movem en un terreny com el nostre que no és arriscat 
de dir que deu ser un dels que té una densitat major de 
topònims per quilòmetre quadrat.

Aquesta és la situació en què ens trobàvem els anys 
cinquanta i seixanta els qui ens abocàvem a l’engresca-
dora, i com més anava més apassionant, aventura de vo-
ler saber el nom correcte de cada lloc que trepitjàvem. I 
no era fàcil, no tan sols per la normalment única i sovint 
aberrant versió castellanitzada de què disposàvem, si-
nó per la relativament minvada bibliografia que llavors 
hi havia a l’abast.

Per tot plegat, doncs, aquesta voluntat comportava ben 
sovint força dificultats, ja que a aquest obstacle encara 
s’hi afegia la divergència freqüent que es produïa a l’ho-
ra de mirar de precisar la grafia d’un lloc concret (trobà-
vem, per exemple: Besciverri, Biciberri o Besiberri; Monti-
verri o Montiberri; Taurinyà o Torinyà; Estell o Astell; Pui-
morèn o Pimorent; Lleràs o Llaràs; Mont-rebei, Monrebei o 
Bonremei; Sançà, Sansà o Censà; Vallsabollera o Vallcebolle-
ra) en les reduïdes publicacions de l’època. La veritat és 
que al marge de les fonts més fiables com la Geografia 
de Catalunya de l’Aedos, el nomenclàtor del CEC, el bà-
sic i imprescindible El que s’ha de saber de la llengua cata-
lana i els en aquell moment desitjats i ben rebuts Estudis 
de toponímia catalana, de Joan Coromines, alguna de les 
escadusseres monografies locals o l’esplet dels tan útils 
mapes de l’Editorial Alpina, el cas és que no se sabia gai-
re més on anar a raure.

En aquella disjuntiva, per a mi va ser un bàlsam fer la 
coneixença d’un estudiós solvent d’aquesta disciplina cer-
tament complexa, com era Enric Moreu-Rey. En realitat 
ja en tenia una referència ben significativa de l’any 1955 
o 1956, se’m fa difícil de precisar, en ocasió d’una confe-
rència, en francès, al desaparegut Institut Francès de la 
Gran Via barcelonina, on va fer un retrat devastador de 
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Intercomarcals d’Estudiosos que es va aconseguir d’anar 
fent, amb la periodicitat possible, en diferents poblaci-
ons catalanes des de l’any 1950 a Martorell fins a la tren-
ta-sisena celebrada a Tremp el 1990.

En aquestes i altres accions d’aquest tipus que s’anaven 
duent a terme com es podia en aquella època, diguem-ne 
benèvolament complicada, l’interès per l’estudi de la to-
ponímia s’havia anat escampant. Els reculls de toponímia 
local anaven sorgint progressivament, sobretot a l’àrea 
de les terres tarragonines, sota l’impuls decidit de Ramon 
Amigó i d’Albert Manent que s’havien llençat a fer florir 
el precedent inestimable que en aquest sentit va repre-
sentar el recull capdavanter que Josep Iglésies en va fer 
del terme de la Riba el 1953.

Aleshores ell ja va veure que calia reunir aquells esfor-
ços més o menys dispersos per treure’n tot el profit pos-
sible. I així, sota la seva iniciativa i la seva tutela, va sor-
gir el primer, incipient però decisiu, Coŀoqui de Toponí-
mia del 1973 a la Sala de Comalats, aixoplugat al recer que 
Moreu tenia en aquell discret llogaret segarrenc. En aque-
lla ocasió només vam ser poc més o menys una quinze-
na, però va ser l’inici decisiu de les successives trobades 
a les Borges del Camp, Riudoms i Montblanc fins arribar 
a Vic el 1980, just quan tot aquell caliu ja havia culminat 
amb la creació de la «nostra» Societat d’Onomàstica, de 
la qual Moreu va ser el veritable impulsor i el capdavan-
ter des del primer moment en tant que president de la 
comissió gestora inicial.

La idea que havia dut al cap durant anys havia pres cos 
i si ell ja en va poder veure i viure el progrés durant dot-
ze anys a hores d’ara segur que estaria ben satisfet, po-
dem dir orgullós, del fruit que ha donat.

Volia que la Societat fos el sac on anessin a parar, per 
poder ser enregistrats i estudiats, el conjunt màxim dels 
nostres topònims i antropònims, tasca a la qual ell s’ha-
via dedicat pacientment i sistemàtica. En una carta que 
conservo amb complaença me’n feia coneixedor. Hi diu: 
«La Sala, 9.VIII.80. Jordi, Estic passant (picant a terminal 
d’ordinador) [jo encara ni olorava aquest sistema] el ma-
terial de renoms, malnoms, motius i noms de casa. Arri-
bo per ara als 38.000… [Es planyia que encara tenia co-
marques poc representades] Quan vas fer el recull topo-
nímic de Tremp, [no va ser editat fins l’any 1983] hi vas in-
cloure la llista de renoms? [Li vaig fer arribar els dos-cents 
cinquanta mal comptats que hi havia arreplegat. En una 
nota al peu encara deixava constància de com li bullia al 
cap la ‘seva’ Societat] També m’he ocupat del primer nº 
del Butlletí interior […] he corregit proves (primeres). Ho 
tirarà una impremta de Sant Hipòlit de Voltregà. Descen-
tralitzem!» Què diria avui veient els centenars de milers 
de noms d’aquests que tant estimava aplegats en aquest 
Butlletí al qual ell va dedicar tanta atenció i esforç des 
del seu origen? Segur que es donaria per molt ben pagat.

Sortosament una gran part dels dubtes que fa anys ens 
amoïnaven ara s’han esvaït. Molts topònims han adquirit 
un assentiment general i una oficialitat que els avala i per 
a la resta tenim a l’abast uns estudis que ens proposen 
formes en les quals en la majoria dels casos coincideix tot-
hom i fa bo d’avenir-s’hi. Això ja ens alleugereix del neguit 
immediat quan es tracta d’escriure el nom d’un dels nos-
tres llocs, però ell encara ens alertaria que no ens donem 
per satisfets perquè el món pràcticament infinit de la nos-
tra riquesa onomàstica ens obliga a continuar completant 
la tasca que ens va encomanar. I per ell, ho hem de fer!

Una part dels participants en la 
primera trobada d’estudiosos de 
l’onomàstica, a la Sala de Comalats, 
l’estiu de 1973, amb Albert Manent 
al capdavant i Enric Moreu-Rey al 
mig del grup; el coŀoqui va tenir 
lloc, en bona part, sobre el terreny. 
(Fotografia de Jordi Mir)
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Un dels llocs des d’on Enric Moreu-Rey va promocionar 
l’onomàstica va ser la Universitat de Barcelona a la qual va 
estar lligat, amb interrupcions, des de l’any 1934. Primer 
com a estudiant, després com a doctorand i finalment 
com a docent fins més enllà de la seva jubilació l’any 1986. 

El primer contacte va ser l’any 1934, quan va soŀicitar 
l’ingrés a la Universitat Autònoma de Barcelona1 per al 
curs 1934–1935. Aquest primer curs va estudiar les ma-
tèries comunes que s’impartien per a tots els estudiants 
de la Facultat de Filosofia i Lletres. Del curs 1935–1936 
no hi ha dades en el seu expedient acadèmic. Després va 
venir la guerra civil (1936–1939), es va presentar volun-
tari i va acabar sent capità amb funcions de comandant. 

El retrobament amb la Universitat de Barcelona es va 
produir en els cursos 1940–1941 i 1941–1942. Afortuna-
dament no va patir cap represàlia tot i haver estat oficial 
durant la guerra civil gràcies a un amic que va fer desa-
parèixer l’expedient militar, segons explica en una con-
versa amb Jaume Vidal Alcover.2 Abans d’iniciar el curs 
l’any 1940 va demanar, i se li va concedir, traspassar la 
matrícula de la secció d’Història Antiga a Filologia Moder-
na. En aquests dos cursos va estudiar dialectologia, filo-
logia romànica, etnografia, paleografia, prehistòria i ma-
tèries comunes de llengua i literatura. 

En el període universitari el seu nom apareix a la docu-
mentació amb varietat de formes. Unes escrites per ell i 

1 Nom que va adoptar la Universitat de Barcelona en el període 
comprès entre el 1933 i 1939. 
2 Enric Moreu-Rey / Jaume Vidal Alcover, conversa transcrita per Xa-
vier Febrés, p. 26 (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1989).

altres, les oficials, per l’administració acadèmica. Enrique 
Juan José Moreu Rey és tal com consta a la soŀicitud d’in-
grés a la Universitat Autònoma de Barcelona de 1934. El 
mes d’octubre d’aquest mateix any Enric Moreu Rey figu-
ra com a signatura d’una instància i també a l’encapçala-
ment d’una prova d’ingrés escrita en castellà signada en 
dues ocasions per Henri Moreu. A partir del curs 1940–
1941 sempre serà Enrique Moreu Rey, en algunes ocasions 
accentuat (Moréu) per algun funcionari. Encara no havia 
arribar el guió de Moreu-Rey.

Va tornar a la Universitat de Barcelona el novembre de 
1961 per fer el doctorat. Després de fer un examen de re-
vàlida li convaliden la llicenciatura en Filosofia i Lletres de 
la Universitat de Tolosa pels equivalents espanyols en Filo-
sofia i Lletres, secció Filologia Romànica. El maig de 1962 
va lliurar la tesi de llicenciatura i el juny obté el grau de lli-
cenciatura. En el curs de doctorat de 1962–1963 es matri-
cula de matèries ben diferents: «La sonoridad vocálica de 
la lengua española», «La transcripción filológica de textos 
medievales», «Obras no dramáticas de Lope de Vega» i 
«Arqueología». El novembre de 1964 llegeix la tesi docto-
ral sobre «San Martín de Tours en la toponimia y la antro-
ponimia de Cataluña», dirigida per Antoni Badia i Marga-
rit davant d’un tribunal presidit pel medievalista i filòleg 
José M. Lacarra, els vocals Carlos Seco i Emilio Sáez, his-
toriadors, i com a secretari l’historiador de la literatura 
José M. Blecua. La qualificació va ser exceŀent cum laude. 

El mateix any que va iniciar el curs de doctorat va pu-
blicar La rodalia de Caldes de Montbui. Repertori històric de 
noms de lloc i de noms de persona (1962), que va esdeve-
nir un nou model de presentació de reculls onomàstics 

Enric Moreu-Rey,  
la universitat i els estudis 
onomàstics
Ventura Castellvell
Societat d’Onomàstica
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a imitació del que es feia en altres països. En ell Moreu-
Rey relaciona els noms de lloc per ordre alfabètic per fa-
cilitar-ne la consulta, enlloc de fer-ho per agrupació de 
genèrics (partides, camins, hidrònims…), en benefici de 
l’agrupació per específics. Més tard va publicar els re-
culls municipals de l’Albiol (1976), Passanant (1978) i Be-
lltall (1987) amb el mateix criteri. Aquest model va costar 
que es generalitzés. Ramon Amigó ho va fer per primera 
vegada vint-i-tres anys després en el recull del terme de 
Prades (1985), amb un pròleg de Moreu-Rey. 

En el curs 1969–1970 torna a la Universitat de Barcelo-
na de la mà d’Antoni Badia i Margarit, ara com catedràtic 
contractat i encarregat de curs. Comença fent assigna-
tures del departament de Llengua Espanyola però en el 
curs següent va passar al departament de Romàniques 
on en va impartir de francès i algunes optatives, entre 
elles d’onomàstica. El primer curs d’onomàstica va ser 
«La toponimia de la reconquista española» (1970–1971). 
A partir d’aquí es possible que ja no deixés d’impartir cur-
sos sobre onomàstica. El seu expedient com a docent de 
la UB és incomplet i d’alguns cursos acadèmics no hi ha 
prou informació. Dintre de la secció de francès en va fer 
sobre els noms propis francesos (1973–1974), onomàs-
tica general (1975–1976), antroponímia catalana (1979–
1980), onomàstica romànica (1981–1982), i antroponí-
mia romànica (1982–1983). Es desconeix la demanda que 
hi havia d’aquests cursos, tots ells optatius. Sovint eren 
pocs alumnes. Consta que en el curs 1981–1982 n’hi ha-
via quatre de matriculats. 

El programa oficial d’«Onomàstica romànica» del curs 
1981–1982 tractava sobre aspectes generals de l’onomàs-

tica, teories sobre el nom propi, onomàstica i literatu-
ra, antroponímia (medieval i moderna, tendències, cog-
noms, renoms i noms de casa), toponímia (normes gene-
rals i escoles), la toponímia a França i a la península Ibè-
rica, problemes i estat de les recerques onomàstiques. A 
la bibliografia hi consten tres llibres francesos (de Paul 
Lebel, Charles Rostaing i Ernest Negre), Els llinatges ca-
talans de Francesc de Borja Moll,3 dos llibres seus, To-
ponímia catalana. Assaig de bibliografia4 i Renoms, motius, 
malnoms i noms de casa5 i el butlletí de la Societat d’Ono-
màstica que llavors només havia tret quatre o cinc nú-
meros. Per a l’avaluació demanava un treball d’aplicació  
pràctica.

A l’esmentat Assaig de bibliografia (1974) Moreu-Rey ex-
plica que l’any 1971 va redactar com a complement natu-
ral de docència universitària un Assaig de bibliografia de to-
ponímia catalana destinat als alumnes dels cursos d’ono-
màstica. No es va imprimir i se’n feien còpies. Tres anys 
després, corregit i ampliat, el va editar la Universitat de 
Barcelona. Va ser el primer recull bibliogràfic d’onomàs-
tica catalana i d’àrees veïnes, sobretot hispànica i gàŀi-
ca, amb més de sis-cents títols de llibres i articles. Entre 
ells seu llibre Els noms de lloc. Introducció a la toponímia 
(1965). A les conclusions posa la seva esperança en la ini-
ciativa particular i coŀectiva per salvaguardar i protegir 

3 Francesc de B. Moll, Els llinatges catalans (Palma: Editorial Moll, 
1959). 
4 Enric Moreu-Rey, Toponímia catalana. Assaig de bibliografia (Bar-
celona: Universitat de Barcelona, 1974).
5 Enric Moreu-Rey, Renoms, motius, malnoms i noms de casa (Barce-
lona: Ed. Millà, 1981). 

El doctor Enric Moreu-Rey  
al claustre de la Universitat 
de Barcelona, vers 1990. 
(Arxiu de Núria Moreu Huet)
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els topònims. Recorda l’urgent necessitat de recollir els 
topònims vius i pretèrits perquè zones senceres es des-
poblen. Creu que els reculls de noms són més efectius 
si ho fa un investigador local. Afegeix la necessitat d’in-
cloure-hi els antropònims situats cronològicament, els 
detalls històrics que permetin aclarir orígens dubtosos i 
les cites de les formes actuals i antigues.6 En les poste-
riors edicions ampliades d’aquest llibre, que durà el títol 
Els nostres noms de lloc,7 de nou insisteix en els reculls de 
noms, sobretot en l’enquesta oral i la consulta de la do-
cumentació escrita. 

Quan Moreu-Rey entra com a docent a la Universitat de 
Barcelona l’onomàstica ja hi tenia el seu espai. Dos pro-
fessors, Antoni Maria Badia i Margarit i Francisco Mar-
sà tenien l’onomàstica com a matèria destacada. Badia 
Margarit, que va dirigir la seva tesi doctoral, havia publi-
cat en els anys cinquanta i seixanta del segle XX articles 
sobre toponímia, majoritàriament en francès, i un «Cur-
estionario para la recogida de materiales de toponimia» 
(1955). Francisco Marsà va ser doctor amb la tesi La vi-
lla en la toponimia catalana (1957), va publicar en el anys 
cinquanta del segle passat diversos articles majoritària-
ment de toponímia i el 1977 el llibre Onomástica barcelo-
nesa del siglo XIV, tots en castellà, i el 1985 va dirigir la te-
si doctoral «Caminos y moradas de la toponimia españo-
la» de Juan Pablo García-Borrón.

L’activitat onomàstica es pot seguir en el catàleg de la 
biblioteca de la universitat. Hi ha vuit tesis de llicenciatura 
dirigides per Badia i Margarit entre el 1958 i el 1968, deu 
de Francisco Marsà entre el 1963 i el 1987, i dues d’Enric 
Moreu-Rey, «La Toponímia a l’obra de J. V. Foix» (1972) 
de Jaume Cabré i «Étude linguistique des sobriquets du 
point de vue de la rhétorique et de la sémantique» (1979) 
d’Amalia Sopeña, a més del treball d’un curs de doctorat, 
«Estadística de noms contemporanis de Barcelona i rela-
ció amb el vot polític» (1984), de Suzanne Oncina. De Jo-
an Veny hi consten dues tesis de llicenciatura i dues te-
sis doctorals: «La formació dels coŀectius botànics en la 
toponímia catalana» (1993) de Maria Reina Bastardas i 
«Toponímia i antroponímia del terme municipal de Balsa-
reny (Bages). Estudi diacrònic i sincrònic» (1996) de Ra-
mon Carreté. No consten en aquest catàleg totes les te-
sis de llicenciatura d’onomàstica de la universitat. N’hi ha 
que no hi han anat a parar tal com es pot comprovar con-

6 Enric Moreu-Rey, Els noms de lloc. Introducció a la toponímia (Bar-
celona: UEC, 1965). 
7 Enric Moreu-Rey, Els nostres noms de lloc (Palma: Editorial Moll, 
1982 i 1999).

sultant la relació de tesines del Departament de llengües 
Romàniques que publica Enric Moreu-Rey l’any 1974.8

Hi ha treballs de curs ordenats o proposats per Enric 
Moreu-Rey que després, ampliats, han acabar editats en 
forma de llibre. 

Pilar Gispert-Saüch ve fer els cursos de doctorat a la 
Universitat de Barcelona i va triar el curs de toponímia 
que impartia Enric Moreu-Rey. Per ella sabem que primer 
parlava amb els alumnes per saber d’on eren i per veure 
què podien fer. Després proposava un tema, donava la bi-
bliografia, les eines bàsiques i posava la feina que s’havia 
de fer la resta del curs. Consistia en fer un treball pràc-
tic. En el seu cas va ser la recollida de topònims del seu 
poble, Vilablareix, en el Gironès. El fruit d’aquest treball 
va ser, anys més tard, el llibre Toponímia del terme muni-
cipal de Vilablareix (1986) publicat per l’Institut Cartogrà-
fic de Catalunya i la Societat d’Onomàstica.9 Va ser una 
idea de Moreu-Rey que volia fer una coŀecció, amb l’ajut 
de l’ICC en què s’anessin publicant reculls toponímics. El 
de Vilablareix va encetar la coŀecció Monografies. No en 
va tornar a sortir cap més fins l’any 1994, amb un altre 
format. Un topònim d’aquest recull, l’Estrada, va cridar 
l’atenció d’Enric Moreu-Rey un cop publicat el llibre. Va 
decidir anar a Vilablareix i en coŀaboració amb l’autora 
del recull va voler conèixer la situació d’aquest nom de 
lloc i parlar amb coneixedors del terme. Moreu-Rey esta-
va seguint un possible camí antic segurament romà. La 
informació que va recollir li va servir per un article sobre 
toponímia i arqueologia.10

Ignasi Maria Muntaner a les primers pàgines del llibre 
sobre noms de lloc de Sitges explica que tot va començar 
a partir d’un recull toponímic que va presentar al doctor 
Enric Moreu-Rey l’any 1973 al final d’un curs d’onomàs-
tica catalana. El mateix Moreu-Rey el va encoratjar i el 
va ajudar a millorar-lo i convertir-lo en una tesi doctoral 
que va presentar el 1981. El llibre va sortir el 1986. Tren-
ta anys després, el 2016, una nova versió gairebé duplica 
l’anterior en contingut i la dedica al mestre impulsor de 
l’onomàstica Enric Moreu-Rey.11 

8 Moreu-Rey, Toponímia catalana, p. 10.
9 Pilar Gispert-Saüch, Toponímia del terme municipal de Vilablareix 
(Barcelona: ICC / Societat d’Onomàstica, 1986). 
10 Enric Moreu-Rey, «Topònims i arqueologia. Un gran itinerari ro-
mà ignorat?», Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 25 (1986): 
8–12.
11 Ignasi M. Muntaner, Els noms de lloc del terme de Sitges i de les ter-
res veïnes (Sitges: Grup d’Estudis Sitgetans, 1986) i El terme de Sit-
ges i la seva rodalia. Els seus noms de lloc (Sitges: Grup d’Estudis Sit-
getans, 2016).
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També va ser la llavor d’una obra més àmplia un treball 
de curs d’Emília Anglada. A la presentació de Noms propis 
del Voltreganès (2008) explica que el nucli del llibre prové 
d’un treball sobre els motius de Sant Hipòlit de Voltregà 
l’any 1975 de l’assignatura d’antroponímia que impartia 
Enric Moreu-Rey. «El meu interès per recollir noms pro-
pis ve de llavors. Així és que vaig emprendre aleshores el 
camí llarguíssim d’anar anotant noms que podrien qua-
lificar-se de familiars a l’orella de la gent, a força de sen-
tir-los, i també em vaig interessar pels noms que no po-
dien arribar als nostres dies per tradició oral. És a dir, vaig 
iniciar la recerca de noms a través de testimonis escrits i 
dels fons documentals conservats als arxius».12

Anna-Maria Corredor també es va iniciar en el món de 
l’onomàstica, tal com explica en un article d’aquest ma-
teix número de Noms, a partir de la proposta del professor 
Enric Moreu-Rey a un reduït grup d’alumnes de francès 
a finals dels anys setanta. Es tractava de recollir durant 
l’estiu els sobrenoms de les seves respectives poblacions 
amb l’explicació del seu origen. Aquest va ser el principi 
d’una fructífera dedicació a l’onomàstica que ha generat 
dos complets reculls de noms propis dels termes muni-
cipals de Pals (2008)13 i de Portbou (2014),14 de nombrosos 
articles publicats al butlletí de la Societat d’Onomàstica 
i a revistes d’altres entitats empordaneses i de la partici-
pació en congressos, jornades i coŀoquis d’onomàstica.

Maria-Reina Bastardas a la «Nota preliminar» de La 
formació dels coŀectius botànics en la toponímia catalana 
(1993) explica que l’origen d’aquest estudi va ser un tre-
ball del curs de doctorat que li va suggerir el professor 

12 Emília Anglada, Noms propis del Voltreganès, p. 13 (Vic: Eumo edi-
torial, 2008). 
13 Anna-Maria Corredor, Pals. Recull onomàstic (Barcelona: Societat 
d’Onomàstica / ICC, 2008). 
14 Anna-Maria Corredor, Recull de noms de Portbou (i un repertori 
d’altres de la rodalia) (Figueres: Brau edicions, 2014). 

Moreu-Rey sobre «les relacions entre els noms comuns 
i els topònims: és a dir, sobre com un nom comú es po-
dia convertir en topònim i més concretament sobre com 
es reflectia això en la documentació històrica». D’aquí va 
sorgir el seu interès per la fitonímia i per a la memòria 
de llicenciatura, també dirigida per Enric Moreu-Rey, va 
fer un estudi sobre «els coŀectius vegetals formats amb 
els sufixos -et / -eda en la toponímia catalana». El pas se-
güent va ser la tesi que va originar el llibre.15

També Ramon Carreté, autor de Toponímia i antroponí-
mia del terme municipal de Balsareny (Bages). Estudi diacrò-
nic i sincrònic, fruit d’una tesi doctoral, va ser alumne seu 
i el considera un dels seus grans mestres.16 

Enric Moreu-Rey va ser un professor universitari rigo-
rós, apassionat, incitador i sovint irònic. Va estimular els 
estudis d’onomàstica entre els seus alumnes. Fora de la 
universitat va promoure l’estudi i els reculls onomàstics 
amb la fundació de la Societat d’Onomàstica, la creació 
i direcció del seu butlletí, la publicació d’imprescindibles 
llibres de toponímia, antroponímia i onomàstica vària i 
va saber reunir al voltant d’aquesta societat universita-
ris, erudits locals i entusiastes per l’onomàstica. Del 1980 
són unes «Normes per a reculls de topònims», sembla que 
redactades sobretot per Moreu-Rey, que es van distribu-
ir amb el primer número del Butlletí Interior de la Societat 
d’Onomàstica. La seva tasca es valora molt positivament 
en alguns dels reculls onomàstics. Són diversos els autors 
que a les primeres pàgines de les seves publicacions de-
diquen paraules d’agraïment al paper que va tenir Enric 
Moreu-Rey en la realització de la seva obra.

15 Maria-Reina Bastardas, La formació dels coŀectius botànics en la 
toponímia catalana, p. 9–10 (Barcelona: RABL, 1993). 
16 Ramon Carreté, Toponímia i antroponímia del terme municipal de 
Balsareny (Bages). Estudi diacrònic i sincrònic (Barcelona: Societat 
d’Onomàstica / ICC, 1996).

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

mailto:revista%40onomastica.com?subject=revista%20Noms
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«El vint-i-nou de maig de 1986», dijous, fou la data en 
què es llegiren els passatges inicials. El començament 
del que citaré a continuació hi té molt a veure. Es tracta 
de la justificació de Ramon Pla i Arxé, degà de la Facultat 
de Filologia, a la memorable festa acadèmica organitza-
da en homenatge a quatre mestres que l’atzar alfabètic 
va disposar en ordre correlatiu invers al de llur naixença: 
Antoni M. Badia i Margarit (1920–2014), Joan Bastardas 
(1919–2009), Ernesto Carratalá1 (1918–2015) i Enric Mo-
reu-Rey (1917–1992).2

El vint-i-nou de maig de 1986, la Facultat de Filolo-
gia celebrava una festa acadèmica d’homenatge a 
quatre dels seus eminents professors amb motiu de 
la seva jubilació. Els doctors A. M. Badia i Margarit, 
Joan Bastardas, Ernest Carratalà [sic] i Enric Moreu-
Rey hi correspongueren amb una lliçó magistral so-
bre la història de la llengua en quatre conferències 
esplèndides […] (Pla i Arxé 1986, 9)

Nota: Agraeixo a Maria-Reina Bastardas i a Joan Fontana la lectura 
del text, les seves valuoses observacions.
1 Millor Carratalá, amb l’accent gràfic tancat sobre la vocal tònica i 
final, tal com ell signava.
2 En canvi, l’ordenació dels textos dels quatre grans mestres enyo-
rats no és del tot alfabètica, car, darrere els de Badia i Bastardas, 
ve el d’Enric Moreu-Rey, que precedeix el text d’E. Carratalà [sic], 
l’únic amb el prenom abreujat amb la lletra inicial majúscula.

El text de la conferència de Moreu-Rey comença i aca-
ba tot reivindicant la legitimitat i el profit inteŀectuals de 
preguntar, d’interrogar, en la funció transitiva que expres-
sen aquests verbs, així com en les funcions activa i passi-
va, i també en la reflexiva. Els tres punts suspensius amb 
què acabava Moreu em conviden ara, més de trenta anys 
després, a teixir aquest altre text en ocasió de celebrar 
el centenari de la naixença de l’autor, i de commemorar 
els 25 anys del seu traspàs. Un text en què pretenc evo-
car, des de la memòria del cor, els deu anys (1982–1992) 
que vaig compartir amb ell al Departament de Filologia 
Romànica de la UB.

De fet, l’havia conegut abans (ell a mi, no encara): el 8 
d’octubre de 1978, un dilluns, l’alumne que aleshores jo 
era, de l’assignatura de llengua francesa de segon curs de 
Filologia, es va corprendre quan el professor Moreu es va 
presentar imprevistament a classe per tal de substituir 
aquell dia la professora titular de l’assignatura. Entre al-
tres coses poc convencionals, ens va explicar als alumnes 
que acabava de morir Jacques Brel. Va impartir la classe 
dempeus, de manera interpeŀant, damunt l’elevada ta-
rima de l’aula que ara s’identifica com a 312, a tocar dels 
locals no fa gaire assignats a la Secció de Filologia Llati-
na, ben a prop de l’Aula Joan Bastardas.

Però tornem la vista a un altre octubre: darreries d’oc-
tubre de 1982, que és quan em vaig incorporar de ma-
nera presencial i efectiva al meu Departament d’acolli-
da, on pràcticament ningú no em coneixia, ja que fins 

El meu Enric Moreu
José Enrique Gargallo Gil
Societat d’Onomàstica
Universitat de Barcelona
Institut d’Estudis Catalans

Si és ver que tots els camins menen a Roma (amb un caminar inter-
pretable com el de l’inteŀecte), no obstant la paremiologia puntualitza 
i adverteix que és «preguntant, preguntant» com s’hi arriba, al terme. 
(Moreu-Rey 1986, 31)

Per això les meves darreres paraules retrobaran les introductòries  
 —i que podrien esdevenir lema d’un bon investigador i d’un bon pro-
fessor: interrogar, deixar-se interrogar, i —més que tot potser— inter-
rogar-se… (Moreu-Rey 1986, 35–36)
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poc abans jo havia estat alumne de Filologia Hispànica. 
De fet, fou després de Tots Sants quan, de manera més 
cons cient per a mi mateix i per als meus nous companys 
de Departament, ens vam anar familiaritzant. Darrere la 
porta gran del cantó obac del primer pis del nostre claus-
tre de Lletres, compartíem despatxos una bona colla de 
professors, entre els quals el de sobra conegut Martín 
de Riquer; i també Enric Moreu-Rey, a qui jo em mirava 
amb una barreja de respecte, veneració i un xic d’inqui-
etud. Aquesta es refermà un bon vespre, quan, a darre-
ra hora, el Dr. Moreu va fer una trucada telefònica al De-
partament i jo, tot sol en aquell racó de l’edifici històric, 
un cop despenjat el telèfon, vaig contestar amb alguna 
resposta immediata i immeditada, com ara «Romàniques, 
sí?», que ell va jutjat del tot impròpia, amb un to que re-
cordo sever, en una conversa que no anà gaire més enllà. 
Val a dir que aquesta breu conversa telefònica vespertina 
va marcar la meva percepció primera de la relació coŀe-
gial amb qui encara veia com un Moreu sever i distant.

I crec recordar que aquesta percepció no varià substan-
cialment fins l’ocasió d’un retrobament dins del marc del 
XIII Simposi de la Sociedad Española de Lingüística (SEL): 
el 20 de desembre de 1983 vaig presentar-hi una comu-
nicació intitulada «Aspectos metodológicos en la elabo-
ración del ALDC (Atlas lingüístic del domini català)»,3 que 
es publicà set anys després, amb el subtítol de Valora-

3 Val a dir que aleshores l’acrònim d’ALDC corresponia a l’Atlas que, 
després de l’actualització ortogràfica publicada per la Secció Filo-
lògica de l’IEC l’any 1990, va esdevenir Atles.

ción y cotejo con otros atlas previos. Un d’aquests atles pre-
vis era l’ALC, l’Atlas Lingüístic de Catalunya d’Antoni Griera, 
els darrers tres volums del qual (VI, VII, VIII) es van elabo-
rar a partir d’enquestes posteriors a la guerra civil, uns 
quaranta anys després de la realització de les enquestes 
originals, per tal com s’havien perdut els corresponents 
quaderns d’enquesta arran de la guerra. I l’enquestador 
encarregat d’aquesta tasca fou Antoni Pladevall, «un ex-
plorador perfecte», en paraules de Griera (del pròleg al 
volum VI). El que jo pretenia exposar oralment als meus 
oients aquell 20 de desembre quedà formulat per escrit 
en la publicació definitiva de la manera següent:

Aun sin dudar de la buena voluntad de tal explora-
dor, que[,] por otra parte[,] no era especialista en 
lingüística, podía esperarse que su participación 
en una obra interrumpida durante tiempo, con una 
sensibilidad auditiva distinta, con una manera dis-
tinta de interpretar, y en la mayoría de los casos con 
sujetos distintos […], había de traer como conse-
cuencia algunos resultados distintos en los tres últi-
mos volúmenes (VI, VII, VIII) con respecto a los cinco 
anteriores […] (Gargallo 1990, 177)

Una simple ullada als mapes que contenen respostes 
amb previsibles resultats apitxats (com ara 917. Juliol, o 
1123. Pujar) als quatre punts de l’àrea dialectal correspo-
nent del valencià central (77. Murvedre, 76. València, 80. 
Alzira i 82. Gandia) mostra de manera aleatòria trans-
cripcions amb sordes i sonores, a diferència dels regis-

Moreu-Rey impartint una 
conferència, en una imatge  
de l’any 1966. (Arxiu de Núria 
Moreu Huet)
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tres dels cinc volums previs, que presenten sistemàtica-
ment resultats sords. Així ho vaig exposar dins Gargallo 
(1990, 177–178), amb la convicció que això només po-
dia ser imputable a la intervenció, un tant irregular, de 
l’enquestador. El que no sabia jo aquell 20 de desembre 
a la seu del XIII Simposi de la SEL, la Facultat de Biolo-
gia de la UB,4 era que Moreu professava amistat a Mos-
sèn Antoni Pladevall, qui, com he sabut més tard, ha-
via tingut un paper destacat en la creació de la Societat  
d’Onomàstica.

I tampoc comptava que, després de la meva exposició 
oral, el Dr. Moreu m’interpeŀaria a propòsit del paper de 
Pladevall com enquestador de l’ALC. Pel que recordo, no 
vaig reaccionar amb submissió i aquiescència, sinó refer-
mant-me en els meus arguments. Acabada la meva res-
posta, la gent que havia assistit a la comunicació va des-
filar cap a altres aules en què el congrés continuava el 
seu curs, o simplement va desaparèixer, a excepció d’En-
ric Moreu, que se m’acostà mentre jo acabava de recollir 
els meus papers. Per un instant, vaig pensar en el pro-
fessor sever, a voltes displicent, que fins aleshores havia 
dibuixat en el meu imaginari novell. En canvi, i per sor-

4 Nova seu de la Facultat de Biologia, acabada d’inaugurar el 1983 
al Campus de la Diagonal, on es va traslladar des de la ubicació an-
terior al vell edifici de la Plaça Universitat.

presa meva, se m’adreçà en un to afable: «Noi, molt bé; 
t’has defensat molt bé».

Aquest altre episodi tornà a marcar la meva percep-
ció d’en Moreu. Hi vaig descobrir per primer cop un ves-
sant (m’atreviria a escriure que) «afectuós»; en qualsevol 
cas, proper, de qui mira de guiar, d’assessorar, de com-
partir el seu saber amb algú que comença la carrera do-
cent i investigadora. I aquesta cordialitat va caracterit-
zar la nostra relació d’aleshores endavant: així, quan em 
va confiar els seus treballs sobre el culte a Sant Martí a 
casa nostra, i el seu rastre en l’onomàstica: la toponímia, 
l’antroponímia. Els primers temptejos investigadors al 
món de l’onomàstica, me’ls va suggerir Moreu: després 
d’haver-me inscrit l’any 1982 en la Societat d’Onomàsti-
ca per indicació seva, em va esperonar a participar en els 
coŀoquis anuals de la Societat. I li vaig fer cas: a València 
(1985), hi vaig presentar un «Recull de renoms del Racó 
d’Ademús» (Gargallo, 1986) a partir dels materials, enca-
ra inèdits, de la tesi doctoral en curs d’elaboració (Garga-
llo, 1987; reelaborada i publicada anys després: Gargallo, 
2004); a Castelló de la Plana (1991), on vaig aportar els 
resultats d’unes enquestes sobre els exotopònims de l’al-
tra banda de la frontera lingüística al País Valencià (Gar-
gallo, 1991, 1992).

El 1991, amb un Moreu ja afectat per la malaltia, no re-
cordo com em vaig veure implicat en l’organització del 

Enric Moreu-Rey, amb Gabriel Oliver, 
en la festa acadèmica en homenatge 
als doctors Badia i Margarit, Bastardas, 
Carratalá i Moreu-Rey, a la Facultat de 
Filologia de la Universitat de Barcelona, 
el 29 de maig de 1986. (Arxiu de Núria 
Moreu Huet)
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seu anhelat coŀoqui de la Societat d’Onomàstica a la Uni-
versitat de Barcelona, el «congrés de Barcelona», com ell 
solia dir-ne. El cas és que vaig prendre part en el comitè 
organitzador del congrés, amb el mestre Joan Veny com 
a president. I vaig proposar jo mateix les dates del 27, el 
28 i el 29 de febrer de 1992: dijous, divendres i dissabte. 
Em feia gràcia culminar el congrés en el dia afegit que el 
calendari ens regala cada quatre anys, en any de traspàs, 
per tal de compensar l’escreix del cicle tròpic del Sol so-
bre els 365 dies dels anys no bixestos. Encara al llarg de 
1991, l’any precedent, amb Joan Veny i la companya Ma-
ria-Reina Bastardas, coŀaboradora sempre eficaç, vam 
anar mantenint trobades amb el professor Moreu, qui, 
sense imposar explícitament directrius a l’organització 
del congrés, ens anava transmetent, de manera subtil, 
els seus desitjos, les seves preferències; per exemple, en 
la tria dels tres ponents principals, que van ser finalment 
els professors Dieter Kremer (de la Universitat de Trève-
ris), Vicenç Rosselló Verger (de la Universitat de Valèn-
cia) i Sebastià Serrano (de la nostra Alma Mater, la Uni-
versitat de Barcelona). Recordo haver-lo sentit parlar, en 
una de les darreres ocasions que el vaig veure, sobre un 
jove i emergent especialista en onomàstica, que també 
havia de participar en el congrés de Barcelona, i del seu 
exceŀent treball (Moreu dixit) sobre Els topònims de la Se-
garra (Turull, 1991). Arribat l’any del congrés, ja no tor-
naríem a veure l’Enric. Sabíem per la família que la seva 
salut era cada cop més precària. Vam desitjar que arri-
bés a viure almenys el congrés anhelat, conscients com 
érem que ja no el podria veure.

El matí del dijous 27 de febrer de 1992, a l’Aula Magna 
de la Universitat de Barcelona, just en el moment de la 
inauguració, ens vam assabentar del traspàs del Dr. Mo-
reu la nit anterior. Ara pot semblar mentida, però vint-i-
cinc anys enrere, sense mòbils, ni internet, ni xarxes so-
cials, una notícia tan rellevant per al congrés, segurament 
també per la discreció de la família, no es va conèixer ni 
propagar fins a l’endemà. Superat el moment de tristor 
i desencís coŀectius, el congrés es va celebrar com una 
mena de catarsi coral, de festa acadèmica en homenat-
ge al mestre Moreu,5 a la mateixa Aula Magna en què ell 
ens havia interrogat i s’havia interrogat aquell altre dijous, 
29 de maig de 1986. Ara mateix tanco els ulls i rememoro 
l’acte de clausura del congrés; i sento el final de la meva 
intervenció com a secretari, tot augurant: «Llarga vida a 
la Societat d’Onomàstica!».

5 Les actes corresponents es van publicar dos anys més tard (Bas-
tardas & Gargallo 1994).

Bibliografia
Bastardas i Rufat, Maria-Reina i José Enrique Gargallo 

Gil. 1994. Actes del Congrés d’Onomàstica. XVII Coŀoqui 
general de la Societat d’Onomàstica (Barcelona, 27, 
28 i 29 de febrer de 1992). Barcelona: Universitat de 
Barcelona.

Gargallo, J. Enric [Gargallo Gil, José Enrique]. 1986. 
«Recull de renoms del Racó d’Ademús», Xè Coŀoqui 
general de la Societat d’Onomàstica. 1er d’onomàstica 
valenciana (València, 29 i 30 de març de 1985). 
Barcelona: Societat d’Onomàstica, 368–372.

 —. 1987. «Una encrucijada lingüística entre 
Aragón, Valencia y Castilla: el Rincón de Ademuz». 
Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.

 —. 1990. «Aspectos metodológicos en la 
elaboración del ALDC (Atlas lingüístic del domini 
català). Valoración y cotejo con otros atlas previos», 
Revista de Filología Románica 7: 175–190.

 —. 1991. «Els pobles castellano-parlants en 
boca dels veïns de parla valenciana: resultat d’unes 
enquestes toponímiques a la zona septentrional 
del País Valencià (I)», Butlletí Interior de la Societat 
d’Onomàstica 46: 1–12.

 —. 1992. «Els pobles castellano-parlants en 
boca dels veïns de parla valenciana: resultat d’unes 
enquestes toponímiques a la zona septentrional 
del País Valencià (II)», Butlletí Interior de la Societat 
d’Onomàstica 47: 243–258.

 —. 2004. Habla y cultura popular en el Rincón de 
Ademuz. Madrid. CSIC [annex 96 de la Revista de 
Filología Española].

Moreu-Rey, Enric. 1986. «Antroponímia dels segles 
IX a XI: problemes pendents», Festa acadèmica en 
homenatge als Doctors Badia i Margarit, Bastardas, 
Carratalà i Moreu-Rey, p. 31–37. Barcelona: Quaderns 
Crema / Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona.

Pla i Arxé, Ramon. 1986. «Justificació», Festa acadèmica 
en homenatge als Doctors Badia i Margarit, Bastardas, 
Carratalà i Moreu-Rey, p. 9–10. Barcelona: Quaderns 
Crema / Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona.

Turull i Rubinat, Albert. 1991. Els topònims de la Segarra. 
Cervera: Centre Municipal de Cultura.



NOMS 8 | 2017 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 22

Articles

Abans que Enric Moreu-Rey fundés la Societat d’Onomàs-
tica (1980) i es convertís per a molts de nosaltres en el 
gran referent en l’àmbit de l’onomàstica catalana, jo vaig 
conèixer el temible professor Moreu durant els meus es-
tudis de Filologia Romànica (branca de francès).

El professor Moreu, en una època en què encara no es 
parlava de crèdits i la majoria de les assignatures eren 
anuals, em va fer classe de francès durant tot un curs 
sencer al vell edifici de la Universitat Central de Barcelo-
na. Sempre recordaré la imatge del professor Moreu tra-
ient-se una clau enorme de la butxaca per obrir una de 
les aules del claustre del primer pis un dia a primera hora 
del matí, mentre ens clavava aquella seva mirada tan pe-
netrant i plena de murrieria i ens deia somrient: «Jo sóc 
catedràtic». I és que aquell dia hi havia vaga dels profes-
sors PNN (tot això passava als anys 70) i per això els bi-
dells, que havien previst que aquell matí probablement 
no es faria docència, no havien obert cap classe. Els pocs 
estudiants que havíem acudit a la Facultat pensant, pe-
rò, que acabaríem fent festa, ens vam quedar bocaba-
dats i vam entrar capcots i decebuts al darrere del nos-
tre professor, que, impassible, va fer veure que no s’ado-
nava de la nostra sorpresa i va començar la seva lliçó com 
qualsevol altre dia, completament aliè a l’ambient enra-
rit que es respirava.

He fet servir la paraula temible, no pas perquè ens fes 
por la matèria que el professor Moreu ens impartia, ni 
els exercicis que ens demanava: el contingut de la matè-
ria ens agradava; les classes eren amenes, sovint molt en-
tretingudes i, sobretot, servien per aprendre; les pràcti-

ques, moltes vegades redaccions sobre temes diversos 
que ell ens proposava, o traduccions de frases que ell 
es devia inventar, ens feien reflexionar sobre les interfe-
rències entre llengües romàniques (francès, català, cas-
tellà), ja que ens les tornava plenes de comentaris alliço-
nadors i de correccions constructives. Però, ai las, el que 
tots temíem en aquelles classes eren les fitxes! I, doncs, 
la manera particular que el professor Moreu tenia de pas-
sar llista, especialment quan ens havia de retornar algun 
exercici que li havíem lliurat: en començar la classe, aga-
fava el pilot de fitxes i anava llegint els nostres noms tot 
completant la seva lectura amb algun comentari (sobre 
el nom o els cognoms d’aquell estudiant, o la seva pobla-
ció d’origen, o el que ell coneixia d’aquella població, tant 
se val) amanit amb aquell seu to irònic tan característic 
i el seu posat imponent sobre la tarima; recordo una no-
ia de la classe que es deia Àfrica i que un dia el profes-
sor Moreu va cridar com a «Àfrica, Amèrica i Oceania!», 
la qual cosa va provocar un esclafit general…

I és que l’enyorat professor Moreu era així, sempre te-
nia a punt algun acudit enginyós, mai no sabíem amb qui-
na ens sortiria, i de vegades era prou difícil saber si par-
lava seriosament o si feia broma. És el que ens va passar 
al final d’aquell curs a un grupet d’estudiants que un dia 
el professor va agafar a part per demanar-nos que durant 
l’estiu féssim una llista dels sobrenoms dels nostres po-
bles, amb l’explicació del seu perquè sempre que fos pos-
sible. Per als estudiants, amb qui el professor sempre par-
lava en aquell seu francès tan impecable, allò era tan nou 
i tan inesperat que ens vam haver de fer explicar què era 

Aprendre francès  
i iniciar-se a l’onomàstica 
amb el professor Moreu
Anna-Maria Corredor Plaja
Societat d’Onomàstica
Universitat de Girona
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un sobrenom i què volia que féssim exactament; no cal 
dir que nosaltres, estudiants de segon curs, no teníem ni 
la més remota idea de les recerques onomàstiques que 
ja aleshores feia el professor Moreu i tampoc no teníem, 
ni havíem de tenir durant la llicenciatura, cap assignatura 
que tractés de l’onomàstica. La majoria de nosaltres, en-
cara que només fos perquè no sabíem si el curs següent 
el professor Moreu ens tornaria a impartir classe o si allò 
ens podia ajudar a millorar la nota de francès, vam fer la 
feina, cadascú a la seva població i cadascú espavilant-se 
a la seva manera, és a dir, inventant-se la metodologia: 
jo m’ho vaig prendre tan seriosament que vaig fer la llis-
ta i les explicacions en francès!

Aquell va ser el meu primer treball de camp onomàstic, 
del qual recordo especialment la pregunta que una velle-
ta em va etzibar una mica esverada en preguntar-li el per-
què del nom de casa seva: «Això us fan fer, a la universi-
tat?» (prou que els estudiants ens n’havíem adonat, que 
aquell encàrrec no era una cosa gaire seriosa, i fins i tot 
dubtàvem si no era una atzagaiada del professor Moreu…). 
Tanmateix, al cap d’un parell d’anys, va ser una sorpre-
sa molt grata descobrir que el nostre estimat professor 
havia inclòs les llistes de sobrenoms que li havíem lliurat 
al llibre Renoms, motius, malnoms i noms de casa (1981) i 
que, a més, havia tingut el detall de fer constar els nos-
tres noms al final del volum i de considerar-nos investi-

Versió manuscrita del poema 
«Chanson», reproduïda en 
el llibre Poesies, d’Enric 
Moreu-Rey (1984), amb una 
iŀustració de Joan Miró.
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gadors. Gràcies, professor Moreu, sense aquest treball 
de camp difícilment jo hauria descobert el món apassio-
nant de l’onomàstica.

La meva relació onomàstica amb el mestre Moreu-Rey 
va continuar amb un curs de doctorat sobre antroponí-
mia romànica, que aleshores ja impartia com a profes-
sor jubilat, i que va servir per acabar-me d’adoctrinar en 
la matèria i per fer-me sòcia de la Societat d’Onomàstica; 
també a través del Butlletí, en el qual en diverses ocasions 
em va animar a publicar, i sobretot a través dels coŀoquis 
que organitzava puntualment des de la Societat d’Ono-
màstica. Així doncs, vam ser una bona colla els qui vam 
descobrir l’onomàstica a partir del nostre interès per la 
llengua francesa; el professor Moreu ho va fer possible.

En aquests últims anys, i especialment quan es va pro-
duir el seu traspàs, de Moreu-Rey se n’ha parlat més com 
a impulsor i mestre de l’onomàstica que no pas com a per-
sona molt vinculada a la cultura francesa, amb la qual no 
només mantenia lligams familiars. Per això, abans d’es-
criure aquest article, m’ha agradat rellegir el prefaci que 
Albert Manent i Joan Veny van redactar ja fa uns quants 
anys per als tres volums d’homenatge al mestre i a la seva 
obra (Misceŀània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 1988), que enceten des-
tacant precisament la seva faceta com a docent de la Uni-
versitat de Barcelona i la seva dedicació a l’ensenyament 
de la llengua francesa: vint-i-quatre anys a l’Escola d’Idio-
mes Moderns de la mateixa universitat (1955–1979) i, des 
del 1969 i fins més enllà de la seva jubilació, a la seva Fa-
cultat de Filosofia i Lletres. Tanmateix, com ho recorden 
els mateixos autors d’aquest prefaci, atès que les tasques 
d’investigació formen part de l’activitat d’un professor 
universitari, Moreu-Rey va exceŀir en les seves recerques, 
una gran quantitat de les quals relacionades també amb 
la cultura francesa o, més exactament, amb la interrela-
ció de les cultures catalana i francesa; l’arribada d’immi-
grants francesos a Catalunya i la influència del Segle de 
les Llums al nostre país són temes que el van interessar 
particularment. Només a tall d’exemple, espigolem en el 
seu llarg currículum títols com ara: Un barceloní a la cort 
de Maria Antonieta: Sartine (1955), El pensament iŀustrat 
a Catalunya (1966), Els immigrants francesos a Barcelona 
(segles XVI a XVIII) (1959, Premi Prat de la Riba 1954), Revo-
lució a Barcelona el 1789 (1967, premi Pròsper de Bofarull, 
1966), a més de nombrosos articles on traspua el seu in-
terès per ambdós territoris i les seves influències mútues.

Moreu-Rey també va estendre la seva activitat al vol-
tant de la llengua i la cultura franceses al teatre i al cine-
ma; es pot destacar la fundació del Cercle Lumière du-

rant la postguerra, del qual fou president, i la seva parti-
cipació en la creació del Teatre Universitari (1935), des del 
qual va posar en escena diversos autors francesos (Mo-
lière, Mirbeau, entre d’altres), contribuint així a la difu-
sió dels grans autors de la literatura francesa al nostre 
país. Aquesta tasca de difusió cultural i, més tard, però 
d’una manera continuada i fins al final de la seva vida, la 
seva participació activa i les seves intervencions exalta-
des (de vegades fins i tot incendiàries) en mil i un debats, 
els seus articles provocadors, tot plegat va anar bastint 
la seva imatge del que avui anomenaríem un agitador o 
un activista cultural, però això sí, amb una sòlida forma-
ció filològica i humanística.

Cal destacar igualment que Moreu-Rey fou correspon-
sal de premsa de l’Agence France-Presse (1946–1948) 
i agregat de premsa al Consolat de França a Barcelona 
(1946–1953). El fet que el govern francès li atorgués el 
títol d’«officier d’Académie» demostra fins a quin punt la 
seva tasca com a ambaixador de la cultura francesa fou 
important i reconeguda. També va mantenir una relació 
estreta amb Andorra, on va exercir el càrrec de sotsve-
guer (1953).

Moreu-Rey, perfectament bilingüe, fill de pare català i 
de mare francesa, fou igualment traductor del català, del 
castellà i del portuguès al francès, i autor de llibres de 
text destinats als antics estudiants de francès de l’EGB i 
del BUP, a més d’un Vocabulario básico francés (1957), un 
exemple més de la seva passió per les llengües romàni-
ques i, d’una manera especial, pel francès i la seva di-
dàctica.

«Pourquoi les éléphants mangent-ils des oranges?», «Vi-
ve la Belgique!», «Votez la gauche!» són algunes de les fra-
ses amb què el nostre professor iŀustrava les seves expli-
cacions de morfosintaxi francesa i que encara guardo en 
la memòria. Com s’ho feia, perquè les seves lliçons ens 
quedessin tan ben gravades? Vet aquí que no em sé es-
tar d’acabar aquest article tornant al principi i recordant 
la docència impartida pel professor Moreu, que ja ales-
hores els estudiants percebíem com algú extraordinari, 
un savi dels de debò, de vegades divertit (hi havia qui li 
trobava una retirada amb el gran Louis de Funès), de ve-
gades furibund, però terriblement bona persona i molt 
bon professor, un dels millors que he tingut.
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El llegat inteŀectual d’Enric Moreu-Rey em sembla que 
pot ser visualitzat en tres grans àrees o blocs: el de les 
publicacions pròpies com a investigador; el de director 
del butlletí de la Societat d’Onomàstica i, finalment, en 
l’impuls donat a persones i equips de treball d’investiga-
ció a través de la seva activitat docent a la universitat i, 
de manera singular, a l’escola d’onomasiòlegs del Camp 
de Tarragona.

Assenyalo de manera succinta els dos primers punts 
per a centrar-me i desenvolupar el tercer, que és el que 
pertoca a aquest article sobre l’obra d’Enric Moreu-Rey. 

En el camp de les publicacions pròpies i, doncs, llegat 
fonamental del filòleg i historiador, comptem amb un 
total de vint-i-dos títols bibliogràfics, els quals, desglos-
sats per temàtiques, ens donen un resultat de tres refe-
rències pel que fa a l’àmbit literari —poesia, teatre i as-
saig—; el bloc referit a l’onomàstica, amb nou títols com-
presos en una cronologia que va de l’any 1956 al 1993 i, 
finalment, deu volums referits a la història i la divulga-
ció —amb obres de referència actual, com són els estu-
dis sobre els segles XVII i XVIII a Catalunya. 

El segon enunciat de l’obra llegada per Moreu-Rey és 
el corpus de materials científics inclosos en el Butlletí de 
la Societat d’Onomàstica, iniciat l’any 1980 i publicat in-
interrompudament sota la seva direcció, fins 1992, quan 
per causa de la seva malaltia va passar a mans d’un nou 
equip editorial. Són centenars d’articles referits a l’estudi 
de noms i a la filologia i dels coŀoquis en l’àmbit d’influ-
ència de la llengua catalana, d’una extraordinària varietat 
temàtica i procedència geogràfica. El nombre de coŀabo-
radors d’aquells dotze anys de vida editorial del butlletí 
i la seva riquesa temàtica resulta sorprenent, tant com 
les nòtules, addendes o breus que Moreu-Rey coŀocava 
al final d’aquells articles o d’espais buits de la maqueta-

ció, amb aportacions sempre punyents i polèmiques, pe-
rò sense faltar mai al rigor i la metodologia científica, al-
hora que amb una clara intencionalitat pedagògica, di-
vulgadora i de debat inteŀectual. 

Finalment, cal remarcar el tercer punt de l’interès in-
teŀectual de l’obra del doctor Enric Moreu-Rey: l’impuls 
donat a persones i grups d’estudiosos de la història, pe-
rò amb una especial atenció sobre la toponímia i l’antro-
ponímia, des de la seva aula universitària i, singularment, 
a la que esdevindrà escola d’onomasiòlegs del Camp de 
Tarragona, segons la definí Albert Manent en un dels seus 
llibres de memòria.1 

La formació de l’Escola

Partint de la figura trinitària d’Enric Moreu-Rey, Albert 
Manent i Ramon Amigó, al seu entorn es va anar for-
mant un grup d’estudiosos, bàsicament de l’onomàsti-
ca, però no desvinculats d’altres àrees del coneixement 
i de la cultura, que acaba obtenint denominació singular, 
sens dubte, la més activa i organitzada en els estudis de 
l’onomasiologia de Catalunya. Del nucli inicial de com-
ponents de l’escola, hom ha de citar Pere Anguera Nolla, 
Fina Anglès Soronellas, Vicenç Biete Farré, Ventura Cas-
tellvell, Miquel S. Jassans, Ferran Jové Hortoneda, Josep 
M. Llauradó, Carles Maristany Tió, Maria Teresa Montaña 
Martí, Eugeni Perea Simón, Dolors Roigé Figueras, Jau-
me Sabaté Alentorn i Joan-Miquel Ventós Rodríguez. Més 
tard s’hi anaren incorporant altres investigadors, com 
Jordi Cáceres-Silva, Isabel Llopis Llort, Pere Navarro, Ra-
mon Pere Anglès, Enric Prats Auqué, Pilar Riera Fortuny 

1 Albert Manent, Semblances contra l’oblit. Retrats d’escriptors i de 
polítics, p. 22 (Barcelona: Destino, 1990).

L’escola d’onomasiòlegs  
del Camp de Tarragona
Eugeni Perea Simón
Secretari general de la Societat d’Onomàstica
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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i Moisès Selfa Sastre, que donen estabilitat, permanèn-
cia i continuïtat al grup. 

El paper de l’escola d’onomasiòlegs ha estat subratllat 
per diversos autors en el llibre XX Jornades de literatura 
excursionista2 (2014), però centrat exclusivament en dos 
noms, els de Ramon Amigó i Albert Manent, tanmateix no 
es pot obviar un tercer vèrtex, el del doctor Enric Moreu-
Rey. Si repassem acuradament els informadors i coŀabo-
radors d’alguns dels seus llibres d’aplec de noms, sobre-
noms, motius i malnoms, ens adonarem que molts són 
alumnes seus que més tard coŀaboraran o pertanyeran 
al grup. Igualment veurem que Moreu fou tutor o direc-
tor de diversos treballs i que la planificació investigado-
ra de la zona arrenca en el punt inicial de la constitució 
de la societat, a la seva casa de la Sala de Comalats, Pas-
sanant (Conca de Barberà), l’any 1973.

Aportacions i novetats de l’Escola 

Consegüentment, i atès el relleu que donem a l’Escola, és 
preceptiu preguntar-se quina és l’aportació singular que 

2 XX Jornades de literatura excursionista. Curs d’història de l’excursi-
onisme català. Ramon Amigó Anglès. Excursionisme i cultura (Badalo-
na, novembre de 2014). L’Escola, a vegades, apareix lligada exclusi-
vament a Ramon Amigó, com recorden Jaume Gilabert-Padreny (p. 
10), Jaume de Ramon Vidal (p. 17), Xavier Ferré Trill (p. 27), Joan 
Anton Rabella (p. 63), Ferran Jové Hortoneda (p. 134–135), Miquel 
S. Jassans (p. 186) i Rafael Català Dalmau (p. 216). Altres autors, 
en canvi, fermen els noms d’Albert Manent i Ramon Amigó com a 
nucli generador de l’Escola: Jaume de Ramon Vidal (p. 18) i Joan 
Fuguet Sans i Carme Plaza Arqué (p. 204).

aquesta fa a l’onomàstica i quina importància o influèn-
cia ha tingut o té en l’àmbit català. Al meu entendre n’as-
senyalaria cinc, fonamentals.

Primerament, la sistematització en l’estudi d’un ter-
ritori, el Camp de Tarragona, poble a poble, de manera 
que puguin establir-se relacions i facilitar, d’aquesta ma-
nera, l’obtenció de conclusions generals amb categoria. 

Segonament, la qualitat i innovació dels seus estudis, 
amb obres de referència com les realitzades per Ramon 
Amigó —el primer que a la regió utilitza el sistema al-
fabètic en els inventaris, model que posteriorment serà 
adoptat pels investigadors amb caràcter general— o les 
novetats de temes fins aleshores negligits, com és l’es-
tudi pioner dels talassònims que fa Maria-Teresa Monta-
nya, segons veiem a Els noms de llocs sotaiguats de la mar 
sitgetana a la rapitenca (1991) o bé l’estudi de la nefoní-
mia, iniciada per Albert Manent, que aconsegueix recollir 
els noms de vents, núvols i boires de tota la província de 
Tarragona, poble a poble.3 Són igualment importants les 

3 Una mostra d’aquest treball pot veure’s en els inventaris de Ma-
nent: Els noms populars dels núvols, boires i vents: Camp de Tarrago-
na, El Priorat (Riudoms: Cerap, 1994); Els noms populars dels núvols, 
boires i vents: Ribera d’Ebre, Terra Alta (Riudoms: Cerap, 1997); en 
coŀaboració amb Joan Cervera: Els noms populars dels núvols, boi-
res i vents a l’Urgell (Lleida: Pagès, 2006); Els noms populars dels nú-
vols i de boires a la Conca de Barberà (Montblanc: Revista l’Espitlle-
ra / Editorial La Sallida, 1995); en coŀaboració amb J. Cervera, L. 
Cruset, R. M. Massegoda, i S. Vega: Els noms populars de núvols, boi-
res i vents del Baix Empordà (La Bisbal d’Empordà: Edicions Sidilla, 
2014); en coŀaboració amb Jaume Sabaté: Els noms populars de nú-
vols, boires i vents del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Prio-
rat (Reus: Edicions la Mussara, 2016); etc.

Moreu-Rey, al costat del regidor 
de Cultura de la Paeria de Lleida, 
Jaume Magre, acompanyant 
un grup que encapçala Albert 
Manent, president de la Societat 
d’Onomàstica, probablement 
amb motiu de la celebració 
del coŀoqui de Lleida, el març 
de 1983. (Fons fotogràfic de la 
Diputació de Tarragona)
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tesines i tesis doctorals impulsades o dirigides per Enric 
Moreu-Rey —l’onomàstica de Riudecanyes (Baix Camp), 
de Dolors Roigé, i la de Mont-ral (Alt Camp), d’Eugeni Pe-
rea—, sobretot perquè a partir de llavors aquests estu-
dis entren de manera formal i regular en els àmbits aca-
dèmics de la universitat. 

En tercer lloc, la consolidació d’un grup d’especialistes 
que s’han integrat a instituts, universitats, centres d’es-
tudis o a la mateixa Societat d’Onomàstica, des d’on se-
gueixen treballant en la recerca, estudi i divulgació dels 
temes lingüístics i onomàstics, però amb major resso-
nància, efectivitat i recursos a l’hora d’activar i promou-
re l’interès per la ciència. 

Un quart punt, també fonamental, és el dels treballs 
metodològics elaborats per l’Escola i els d’anàlisi global 
de l’onomàstica. Ramon Amigó,4 després d’anys d’estudi 
i especialització, pot redactar diversos treballs metodo-
lògics que avui segueixen essent útils tant per a neòfits 
en la matèria com per a professionals, i en l’àmbit gene-
ral de les llengües romàniques. I aquest mateix autor és 

4 Ramon Amigó Anglès: Sobre inventaris de noms de lloc. Introduc-
ció metodològica (Reus: Edicions del Centre de Lectura, 1989); en 
coŀaboració amb Dolors Roigé, Xavier Terrado i Albert Turull: Intro-
ducció a l’onomàstica (Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 1994); In-
troducció a la recerca en toponímia i antroponímia (Barcelona: PAM, 
1999); Llenguatge endins. Un recorregut històric pels noms de lloc 
(Reus: Edicions del Centre de Lectura, 2000); i en un llibre coordi-
nat per Elvis Mallorquí i amb la coŀaboració de Joan Anton Rabella, 
Joan Tort i Francesc Roma: Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de 
lloc des de la lingüística, la geografia i la història (Girona: Universitat 
de Girona, 2006).

un dels principals analistes de la toponímia i l’antropo-
nímia amb avaluacions i conclusions de caràcter global.5

Un darrer punt o fita que no haurà passat desaperce-
but al lector és la demarcació territorial de l’escola. Si 
bé l’apeŀatiu de Camp s’ajusta a la realitat primera, tant 
per la procedència majoritària dels seus membres com 
de l’àmbit territorial d’estudi, aquest aviat el sobrepas-
sarà i abastarà el conjunt de territoris de parla catalana. 
Recordem que Amigó treballà Vilallonga de Ter (Ripollès) 
i Montaña els tassalònims de part de la costa catalana; 
per la seva banda, Albert Manent ha fet l’estudi de la ne-
fonímia de vint-i-nou comarques de Catalunya —a hores 
d’ara ja es troben inventariats el total de noms celestes i 
de boires i vents d’Andorra, Illes Balears i l’Alguer; al País 
Valencià hi ha dues comarques estudiades. L’escola s’ha 
fet, doncs, universitat.

Aquests són alguns dels punts fonamentals que cal su-
bratllar respecte al valor, l’interès i l’aportació d’aquest 
grup d’investigadors dels noms de lloc i de persona, vents, 
núvols i boires del Camp de Tarragona, però que va més 
enllà del seu àmbit estricte. Tot plegat té noms i cognoms, 
però dins d’una veritable escola que s’ha anat formant i 
desenvolupant a l’entorn de mestres singulars com el doc-
tor Enric Moreu-Rey, en la base estructural del triangle, 
però que té Ramon Amigó i Albert Manent en els vèrtexs 
de la figura triangular que defineix l’Escola.

5 Ramon Amigó Anglès: El tràfic amb el fred al Camp de Tarragona 
(segles XVI–XIX) (Barcelona: PAM, 2002); El Territori de Tarragona. L’ai-
gua de Reus. Un tríptic reusenc (Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 
2004); Espigoladures onomàstiques (Barcelona: PAM, 2005).

Presentació a Riudoms 
de la monografia 
onomàstica d’Eugeni 
Perea, el 20 d’abril de 
1980; d’esquerra a dreta, 
Josep Maria Riu, Ramon 
Amigó, Enric Moreu-Rey 
i Eugeni Perea. (Arxiu 
d’Eugeni Perea)
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Enric Moreu-Rey  
en el record
Joan Miralles i Monserrat
Societat d’Onomàstica
Universitat de les Illes Balears
Institut d’Estudis Catalans

Aguiló i jo mateix. La meva comunicació va ser sobre Nor-
mes per a l’aplec i l’estudi dels malnoms (BISO 1, 1980: 29–
37). També aquest any Cosme Aguiló presentà el Mapa 
toponímic de l’arxipèlag de Cabrera, que motivà una resse-
nya crítica de Jaume Vidal Alcover, publicada també en 
el Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (BISO 3, 1981: 
15–17) amb algunes consideracions entorn del mot platja.

L’any següent tingué lloc el Coŀoqui de Tortosa. En 
aquella ocasió s’acordà que el proper Coŀoqui tendria 
lloc a Palma els dies 2 a 4 d’abril de 1982 i de bell nou 
Cosme Aguiló parlà entorn del mot platja i sobre alguns 
altres topònims de Cabrera (BISO 5, 1981: 44 i 45). Tam-
bé el BISO (8, 1982: 14–17) inclogué, segurament a càr-
rec de Moreu-Rey, un articlet sobre Malnoms de Mallorca 
entorn d’unes llistes de malnoms d’Inca, que havia reco-
llit el cronista local Gabriel Pieras Salom.

El VIIè Coŀoqui d’Onomàstica tingué lloc els dies 2–4 
d’abril de 1982 al monestir de la Real (Palma) i fou orga-
nitzat pels departaments de llengua i de literatura cata-
lanes, conjuntament amb la Societat d’Onomàstica. L’ob-
jectiu era fer un estat de la qüestió sobre els grans temes 
en relació amb l’onomàstica a les Illes Balears. Presidiren 
l’acte Antoni Arribas, degà de la Facultat de Lletres de Pal-
ma, Francesc de B. Moll, com a membre d’honor de la So-
cietat d’Onomàstica, Albert Manent com a president de 
la Societat, Joan Miralles, com a vicepresident, mentre 
que actuà de moderador Enric Moreu-Rey.

El comitè d’organització era format per Joan Miralles, 
cap del departament de llengua catalana i vicepresident 
de la SO, Gabriel Bibiloni, vocal de la SO i Pere Rosselló, 
professor del departament de català i un grup d’alum-

Vaig conèixer personalment el professor Enric Moreu-Rey 
en alguna ocasió de les que vaig anar a Barcelona a finals 
dels anys setanta de la centúria passada. Degué ser a l’edi-
fici de Lletres, on havia estudiat la carrera de filologia ro-
mànica, subsecció d’hispàniques, en la dècada dels sei-
xanta. El meu interès per l’onomàstica venia de lluny. El 
mes de febrer de 1969, havia defensat a la UB, forçosa-
ment en castellà, la tesina sobre els malnoms de Montuïri 
(Mallorca) des del segle XIII fins al segle XX. Ja des del pri-
mer moment em vaig sentir molt ben atès per aquell per-
sonatge singular que era Moreu-Rey. De fet des de temps 
enrere tenia un interès especial per conèixer la persona 
que havia publicat, el 1965, Els noms de lloc. Introducció a 
la toponímia (Unió Excursionista de Catalunya), i, el 1974, 
Toponímia urbana i onomàstica vària (Ed. Moll) i Toponímia 
catalana. Assaig de bibliografia (Universitat de Barcelona).

L’onomàstica, en la vida de l’amic i mestre, va passar 
a ser fins al seu traspàs, la raó inteŀectual i sentimental 
de la seva vida. És així que dia 1 d’abril de 1980, el profes-
sor Moreu-Rey presentà els estatuts de la Societat d’Ono-
màstica i el 2 d’octubre quedava inscrita en el Registre 
Provincial de Barcelona. Moreu-Rey em demanà que fos 
un dels signants del document fundacional com a mem-
bre de la comissió gestora i després com a vicepresident, 
a partir de l’assemblea celebrada el 21 de gener de 1981, 
junt amb Ramon Amigó i Antoni Pladevall, mentre Albert 
Manent en seria el president i Enric Moreu-Rey el secre-
tari general. Entre els vocals mallorquins hi havia Gabriel 
Bibiloni, Cosme Aguiló i Antoni Llull.

El mateix any 1980, se celebrà el Vè Coŀoqui d’Ono-
màstica a Vic. Aquí hi participàrem, de Mallorca, Cosme 
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nes: Gabriel Camps, Miquel Vives, Catalina Valriu, Joan 
Font, Joan Buades, Catalina Calafat, Maria Francisca Su-
reda, Assumpta Gorrias, Miquel Àngel Llauger, Francis-
ca Nicolau, Josep Noguerol, Maria Antònia Picó i Maria 
Obrador. També, entre els estudiosos de l’onomàstica i 
vocals de la SO: Cosme Aguiló i Antoni Llull. Guillem Si-
mó s’encarregà també de fer un resum dels debats, que 
foren enregistrats.

El Coŀoqui va ser tot un èxit i a part de la publicació de 
les actes en quedà la celebració anual quasi sense inter-
rupció que ha donat lloc a les Jornades sobre Onomàsti-
ca, que es vénen celebrant des d’aleshores, organitzades 
de primer pels Departaments de Filologia Catalana i de 
Ciències de la Terra de la UIB i pel Gabinet d’Onomàstica 
del Servei Lingüístic a partir de la seva creació. L’interès 
que ens menava no era solament de caire estrictament 
científic sinó també cívic i ecologista. En el discurs de 
presentació dèiem: «es sabut que els mots o els signes 
lingüístics són unitats indissolubles de significat i sig-
nificant, és a dir, de concepte i d’imatge acústica. Però, 
convé dir, que cal no perdre de vista el referent, és a dir, 
la cosa, la realitat a la qual es refereix el mot, i tot això 
per la necessitat de tocar de peus a terra, tant epistemo-
lògicament com cívicament. I és que als organitzadors 
d’aquest coŀoqui ens preocupen els mots, sí, però també, 
i de manera especial, les coses, sobretot quan es tracta de 
les nostres coses. I deim això, perquè no solament dema-
nam un respecte i consideració especials, i, naturalment, 
l’ús dels topònims tradicionals, sinó també, la protecció 
decidida, ferma, de les coses designades per aquests to-
pònims, és a dir, els nostres llocs, la nostra naturalesa, la 
nostra terra. Per tant, que quedi clar, que quan feim un 
estudi dels topònims de sa Dragonera, posem per cas, 
no volem solament actuar de notaris registradors d’una 
realitat més o menys fugaç, o qui sap si d’historiadors 
quasi-arqueòlegs, sinó que intentam, en la mesura de 
les nostres forces, sumar-nos abrivadament a aquesta 
lluita coŀectiva, llarga i dura, de tots aquells que creim 
que Mallorca i les Illes Balears en general es mereixen un 
destí millor que ser víctimes de l’egoisme, del cinisme o 
de la barbàrie de tots aquells venguts de fora amb men-
talitat d’ocupants, o de tots aquells mallorquins o illencs 
que serien capaços de vendre la pròpia terra, que és com 
vendre’s ells mateixos, per un plat de formigó asfàltic…»

La nòmina dels especialistes en onomàstica que inter-
vingueren en el Coŀoqui i els temes tractats mostren l’in-
terès que suscità: Francesc de B. Moll, «Mossèn Alcover i 
l’onomàstica» (BISO 9, 1982: 5–10); Joan Miralles, «Els es-
tudis de toponímia a Mallorca» (Id., 11–24); Joan F. López 

Casasnovas, «La toponímia de Menorca. Estudis. Estat 
actual» (Id., 25–31); Antoni Llull Martí, «Passat, present i 
perspectives de futur dels estudis d’antroponímia a Ma-
llorca» (Id., 32–64); Vicenç M. Rosselló i Verger, «Toponí-
mia litoral valenciana: pesqueres, caladors i senyes» (BI-
SO 10, 1982: 1–7); Enric Moreu-Rey, «Un sobrevingut: ‘bar-
ranc’» (Id., 10–12); Cosme Aguiló Adrover, «La toponímia 
de sa Dragonera. Recopilació i classificació» (Id., 13–28); 
Joan Coromines i J. Mascaró Pasarius, «Aproximació a la 
toponímia mossàrab balear» (Id., 29–41); Miquel Barce-
ló, «De toponímia tribal i clànica berber a les Illes Orien-
tals d’Al-Andalus» (Id., 42–46); Àngel Poveda i Sánchez, 
«Aigües i corrents d’aigua a la toponímia de Mayurqa se-
gons el llibre del Repartiment» (Id., 47–57); Jaume Rie-
ra i Sans, «Antroponímia jueva mallorquina (segles XIII– 
XV)» (Id., 58–65); Jaume Mascaró i Pons, «Noms de bateig 
i llur transmissió a Ciutadella de Menorca» (Id., 66–76); 
Maria Barceló i Crespí, «Anotacions sobre l’interès de les 
‘talles’ com a repertori antroponímic: segle XV» (Id. 81–
84), i Climent Picornell, «La nova toponímia de les Illes 
Balears. Una aportació als topònims sorgits arrel del tu-
risme» (Id., 86–100). Com ja s’ha dit aquests treballs van 
seguits d’un resum del debat a què donaren lloc. A la fi del 
Coŀoqui es redactà un manifest en defensa de la toponí-
mia popular i tradicional, que seria publicat al diari Avui.

Quan hom llegeix els debats que clogueren cada comu-
nicació hom pot adonar-se de fins a quin punt Enric Mo-
reu-Rey en va ser l’ànima junt amb alguns dels organit-
zadors del Coŀoqui. La figura de l’amic i mestre ens mos-
trava no solament la seva saviesa i el seu entusiasme si-
nó també les seves dèries —també algunes fòbies—, i 
el seu geni vehement, irònic i espectacular, sia en la de-
fensa a ultrança de personatges menystenguts com Mn. 
Alcover o en l’actitud escèptica davant certes lleis fonè-
tiques. És així que ens feia avinent el personatge que era, 
savi i valent, entusiasta, divertit i geniüt, una mica tea-
tral i sorneguer i, sempre, decididament vitalista i, ade-
siara, amb alguna expansió sorprenent de tendresa, prò-
pia de qui ja n’havia vistes moltes, des de la seva època 
de director del Teatre Universitari de Catalunya, durant 
la 2ª República, o de capità d’artilleria de l’exèrcit popu-
lar de la República durant la Guerra Civil.

Ara que celebram el centenari del naixement d’Enric 
Moreu-Rey és molt just i adient que a l’hora de fer-ne la 
valoració final, el considerem la persona que, des de la 
dècada dels anys seixanta fins al seu traspàs, contribuí en 
gran manera, amb les seves obres i el seu esforç perso-
nal, al coneixement i a l’expansió de l’estudi de l’onomàs-
tica en totes les seves vessants arreu dels Països Catalans.
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Durant els anys 1990 i 1991 a la Universitat de València 
hom va poder cursar el primer Mestratge de Toponímia 
celebrat al món romànic. Els nostres consocis Vicenç M. 
Rosselló i Emili Casanova foren els responsables d’aquest 
màster que convocà una quarantena d’alumnes, molts 
d’ells tècnics lingüístics, d’altres ensenyants llicenciats 
en Filologia o Geografia.

El professor Moreu-Rey hi va participar els dos anys del 
Mestratge amb les següents lliçons: «Les fonts bibliogrà-
fiques», «Tipologia toponímica i pretopònims» i «Mèto-
des toponímics». Evidentment, ens va convidar a conèi-
xer el Butlletí Interior i participar als coŀoquis de la Soci-
etat d’Onomàstica, ens va comentar el valor dels diccio-
naris de Joan Coromines i del DCVB, però també Onoma, 
Sharq Al-Andalus, L’Onomastique française, Les noms de li-
eux et de personnes, Que sais je? o els noms de Rostaing, 
Baylon-Fabre, Dauzat, Gillieron…, obres i autors que ens 
parlaven de la universalitat del mestre i de la seua sòli-
da formació francesa. 

Com a bon ensenyant sembrava el dubte, capgirava 
els principis i revisava les lleis. Des de la primera lliçó va 
guanyar-se un grapat d’admiradors. I dic admiradors, tot 
i el risc que comporta aquesta substantivació, perquè la 
rotunditat i argumentació de les seues afirmacions cre-
aven, gairebé, slogans, aforismes que ens convidaven a 
revisar els pocs conceptes que teníem del món onomàs-
tic. Els anys d’enquestes ens han retornat el pes i el sen-
tit d’aquelles frases: 

«L’home és un animal classificador». I, efectivament, ha 
estat la classificació del caos toponímic a partir del lema, 
del genèric, de la tipologia dels motius, dels camps se-

màntics…, que ens ha anat conformant una cosmovisió 
del paisatge i un enteniment del corpus toponímic. 

«Cal que l’etimologia es subjugue a l’etiologia». Davant 
Coromines, considerava les lleis fonètiques com a normes 
i l’analogia era per a Moreu la llei més important. Sovint, 
conèixer les motivacions de qualsevol nom de lloc ens ha 
fet més fàcil la comprensió d’alguns topònims que deses-
timaven raonaments etimologistes. 

«No hi ha cap nom o adjectiu que siga sinònim d’ell ma-
teix». Si bé aleshores ens conformàvem amb la idea de la 
inexistència de sinònims absoluts, les enquestes en di-
versos pobles i, fins i tot, dins un mateix terme, ens han 
fet saber que la significació de qualque genèric canvia so-
vint pel context. La perspectiva, la càrrega històrica, els 
microcosmos de cada mas…, en fan diferent el sentit: ar-
tiga canvia la seua significació en termes veïns, com ara 
Atzeneta i Vistabella; coll, collado i collet; rambla i barranc, 
lloma i tossal són d’altres exemples que creuen llur signi-
ficat o el canvien en funció de la perspectiva, en funció 
d’aquell context espacial del qual ens parlava Moreu-Rey.

El concepte de pretopònim va estar, sens dubte, una de 
les aportacions que tots recorden i que, tossut, retorna 
cada vegada que hem transcrit un document i hi dubtem 
de la conveniència o no d’una majúscula. També, repeti-
dament, ens recordava la multidisciplinarietat de la to-
ponímia i ens advertia dels diferents enfocaments i so-
bre la riquesa de la seua transversalitat.

Si bé l’estudiós Ramon Amigó ens havia de parlar del 
treball de camp, el professor Moreu, tot citant el reusenc, 
ens dictà un seguit de consells que, de ben segur, ens van 
servir des de la primera enquesta: 

Moreu-Rey, mestre  
del mestratge
Jesús Bernat
Societat d’Onomàstica

Déu vos guard
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«Cal conèixer els corònims del lloc». Només hem de re-
prendre l’afirmació sobre la inexistència de la sinonímia 
per comprendre aquesta necessitat de coneixement del 
paisatge i dels seus noms comuns, abans d’encetar l’en-
questa d’un terme.

«Mai no hem de dir allò que esperem sentir». I confes-
sem que ens ha passat més d’una vegada i hem maleït 
la precipitació que mata l’espontaneïtat d’un informant.

«Antroponímia i toponímia, convé estudiar-les juntes». 
Només cal, amb la dèria classificadora, sospesar el per-
centatge de topònims que tenen el seu origen en un nom, 
un cognom o un renom per comprendre aquesta neces-
sitat d’estudi conjunt.

«L’enquesta oral i l’arxiu són complementaris». És ben 
sabuda l’existència de treballs abocats en un sol sentit 
que manifesten, ben sovint, la necessitat de l’altra font. 
Molts topònims foscs en la parla, o amb deformacions 
que els fan entenedors des de l’etimologia popular, han 
trobat en l’arxiu el sentit precís. Recordem, com a mostra, 
un tossal de Vistabella del Maestrat, conegut com l’Esca-
la Munda, que trobava en la sucessió de cingles esglao-
nats la raó d’aquest nom. Visures de Vistabella de l’arxiu 

de Culla ens van descobrir que en aquell indret hi havia 
«l’abeurador de na Esclarimunda», antropònim ben cone-
gut. També, topònims registrats a l’arxiu expliquen el seu 
significat a través de l’observació de l’espai, de l’enquesta 
oral, del treball de camp que ’contextualitza’ aquell nom.

«La preparació de l’enquesta és el 60% de l’èxit», «No 
oblidem l’article», «Entre un document oficial i un de no-
tarial, és més fiable el segon», «Cal resseguir els camins»…
i tantes frases preses al vol dels seus mots en uns apunts 
estimats. I cada vegada que hem recorregut un terme 
amb un pastor o fèiem el buidatge d’algun document hem 
constatat la validesa dels seus savis consells. 

El professor Moreu-Rey no va participar als coŀoquis 
celebrats a València (1985) i Alacant (1989); sí que ho va 
fer, això sí, al de Castelló (1991), ciutat a la qual tenia una 
estima especial, tal i com ho manifesten els professors 
Lluís Gimeno i Ferran Arasa en la presentació de les ac-
tes d’aquell coŀoqui:1 

1 L. Gimeno i F. Arasa, «Presentació del XVIè Coŀoqui de la So-
cie tat Onomàstica». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 48 
(1992): 9–10.

Enric Moreu-Rey amb la seva 
esposa Marie-Thérèse Huet i 
els seus tres fills, Joan, Mireia 
(al mig) i Núria (en primer 
terme), durant una excursió 
vers els primers seixanta. 
(Arxiu de Núria Moreu Huet)
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Fou l’últim coŀoqui que presidí el nostre malagua-
nyat secretari general Dr. Enric Moreu-Rey, que va 
fer un gran esforç per tal de poder assistir-hi, ja que 
es trobava en condicions físiques bastant minvades. 
Sabem que ell havia estat vinculat a la nostra ciu-
tat durant l’època de la seua joventut i que alguna 
vegada així ho havia manifestat a algú de nosaltres. 
Sembla, per tant, que la conferència que pronun-
cià a la nostra ciutat durant els actes del coŀoqui 
fou un dels darrers —si no el darrer— actes públics 
que féu. A la redacció que ell en deixà —i que hom 
pot llegir en aquestes actes— s’hi poden rastrejar 
les idees cíviques i culturals que l’havien mogut du-
rant tota la seua vida. Gairebé ens trobem davant 
un document que podria passar com a una espècie 
de testament cultural de l’autor. Valga la publicació 
d’aquestes actes com un acte d’homenatge que la 
ciutat de Castelló de la Plana ret al Dr. Moreu-Rey.

I en aquella conferència inaugural, titulada «La Societat 
d’Onomàstica»,2 ens parlà de la seua fundació i en des-
tacà l’encertada opció d’erigir-se en una associació pú-
blica i independent. També dels seus estatuts, on va su-
bratllar la simplificació que el Ministerio del Interior va 
fer de la proposta «el ámbito de actuación de la Societat 
d’Onomàstica será, dentro de todo el territorio nacional, 

2 E. Moreu-Rey, «La Societat d’Onomàstica». Butlletí Interior de la 
Societat d’Onomàstica 48 (1992): 13–19.

el área de la lengua catalana y sus dialectos en la situa-
ción presente y en las precedentes etapas históricas» en 
reduir-la a «ámbito de actuación nacional», amb les di-
ferències semàntiques que el Ministerio i els fundadors 
de la nostra SdO feien del mot nacional. Una altra carac-
terística que posava en valor fou l’obertura i la indepen-
dència «que han permés la inclusió a les pàgines d’aquest 
Butlletí d’articles polèmics, i d’exposició de teories oposa-
des». Destacà la personalitat investigadora de dos grans 
toponomistes, «escollits fora del curriculum universita-
ri», Ramon Amigó i Cosme Aguiló. I va recórrer el camí 
creixent dels estudis onomàstics al País Valencià poste-
riors als coŀoquis de València i Alacant, «qui hauria pre-
vist, fa vint anys només, que la Universitat de València 
hauria organitzat (1990–1991) un mestratge (màster)  
de toponímia?»

I va ser al Mestratge, ho recordem, un dia en què hom 
esperava un ponent que no va acudir per una indisposi-
ció. Poc li va costar al professor Rosselló cobrir aquella 
absència amb una lliçó magistral, com sempre. En la se-
güent sessió es presentava l’autor d’un llibre que tots co-
neixíem, Els nostres noms de lloc. Anava mudat i amb un 
mocador al voltant del coll. Va deixar una cartera negra 
damunt la taula i es va presentar: «—Déu vos guard. Tinc 
setanta-tres anys i un càncer.»

Encara vam poder gaudir de la seua energia i passió per 
l’onomàstica en unes sessions més, i també a l’esmen-
tat XVIè Coŀoqui de la Societat d’Onomàstica, celebrat 
a Castelló de la Plana un any més tard.

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.

mailto:info%40onomastica.cat?subject=Vull%20ser%20soci%20de%20la%20SdO
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Enric Moreu-Rey és i ha de ser enaltit com una perso-
nalitat fundadora en la recerca antroponímica catalana 
i com a un investigador de la divulgació de la seua cièn-
cia preferida. A l’hora en què se celebra el trentenari de 
la Societat d’Onomàstica, recordar aquest home enamo-
rat dels noms és recordar la seua aportació cabdal com 
a inventor de jaciments onomàstics, més enllà de par-
lar de la persona que en va ser secretari general durant 
més de dotze anys. 

A més d’exercir de professor a la Universitat de Barce-
lona, és conegut principalment per les seves obres de di-
vulgació sobre l’onomàstica. Si es coneix Moreu-Rey, so-
vint és per la seua obra de toponímia Els nostres noms de 
lloc (1982) que ha sintetitzat amb molta traça allò que ens 
permetia encetar una recerca, i allà on molts han i hem 
anat pouant a continuació seua. Però l’obra de Moreu no 
pot ser entesa sense el seu vessant antroponímic. Ell va 
tocar totes les facetes dels noms propis i en particular en 
aquesta part antroponímica, va desvetllar molts interro-
gants i va proposar moltes solucions. Ara bé, home de la 
seua època en la qual no tots els instruments dels quals 
disposem avui eren a l’abast i a l’altura de la passió, no 
va poder assolir totes les fites que s’havia fixat. Moreu 
va ser un descobridor en moltes branques d’aquesta ci-
ència ella mateixa molt polivalent.

Enric Moreu-Rey és un coneixedor de l’antroponímia 
d’un temps català global, de la història catalana, del se-
gle VIII fins al segle XX; és un pensador d’allò que un cert 
nombre d’historiadors anomenem el temps llarg, aquell 

que ens permet opinar per damunt les èpoques massa 
constretes que la divisió convencional ha fabricat. Ell s’in-
teressa com a bon onomàstic a tots els elements que han 
compost al llarg de la cronologia de formació de la llen-
gua, el corpus dels noms de persones que han elaborat i 
conjuminat l’estoc patronímic local. En això, Moreu-Rey 
és innovador perquè prova de tocar i de fet aconsegueix 
tocar en tots els moments de la història dels noms pro-
pis, i durant tota la seua vida.

Amb les publicacions sobre el sistema antroponímic 
germànic (s. VIII–XI), divulga les arrels que tenen com a 
base els noms dels qui van envair el territori i el van do-
minar en el moment en què es va forjar el català prelitera-
ri. Més tard, aquests noms seran alhora noms i cognoms, 
aquests molt sovint es transmetran per filiació definitiva 
a partir de fixacions baix medievals. Aquest element lin-
güístic, prou original en una llengua profundament llati-
na, és avui un dels pocs rastres quotidià però poc sensi-
ble, per no dir invisible de la presència germànica a l’àrea 
catalanoparlant. Moreu-Rey fa arribar a més gent i per 
tant a més investigadors el coneixement dels predeces-
sors, romanistes, sovint estrangers (germànics o fran-
cesos), pel que fa al tema de la revolució antroponímica 
desvelada pels primers. Sembla ser que és la polivalèn-
cia del coneixement lingüístic de Moreu-Rey que li per-
meti d’abraçar tot un miŀenni: li agrada l’estudi de la va-
riació des d’un punt de vista diacrònic.

Més enllà del temps, Moreu sap apreciar el ventall ofert 
per l’estudi del nom propi. Nom de pila, cognom, nom de 

Enric Moreu-Rey, 
antroponimista pioner 
Joan Peytaví Deixona
Societat d’Onomàstica
Universitat de Perpinyà
Institut d’Estudis Catalans
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la dona, cognom de la dona, noms i cognoms dels estran-
gers, noms de les diverses comunitats religioses que po-
blen el país, noms compostos, els seus múltiples treballs 
ofereixen un nombre considerable d’angles d’aproxima-
ció als diversos coŀectius que fan l’antroponímia. En això, 
se’l pot considerar, perquè se’n sentia, com un continua-
dor de l’obra de mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc 
de Borja Moll. De fet, com molts a partir d’aquell treball 
filològic i dialectològic de primeríssima importància, fo-
namental per l’estudi dels noms propis, Moreu volia com-
pletar el Diccionari Català-Valencià-Balear i doncs Els Llinat-
ges Catalans, obres totes dues que romanen encara com 
a referent i principi de molts treballsen la major part dels 
antroponimistes catalans —tot i que sembla ser que ha 
esdevingut per parlar trivialment, un «esport nacional» 
de trobar-hi els errors, mentre que a defensa seua, sen-
se aquests pioners els continuadors, personals o profes-
sionals, no n’estarien on en són.

Al llarg de la seua obra, que s’ha de contemplar amb 
modèstia, Moreu-Rey fa bones preguntes que permeten 
el desenvolupament de la recerca en el tema. Es pregun-
ta com ara sobre l’origen de la reducció dels nombre de 
cognoms en el pas de l’edat mitjana a l’època moderna  
 —potser en enfocar la reflexió sobre el tema de forma, 
no en veu massa els aspectes demogràfics—, es demana 
d’on ve l’evolució cap al nom doble, demostra com l’ús del 
cognom doble té més origen a la patronímia castellana 
que a la catalana, malgrat l’existència d’una tradició au-
tòctona reservada a les capes més privilegiades (noblesa, 

ciutadans o burgesos honrats) o més elevades econòmi-
cament (pagesia amb patrimonis extensos).

No cal dir que per un servidor, Enric Moreu-Rey és bà-
sic per al descobriment i el coneixement del jaciment de 
la immigració «francesa» en la patronímia catalana. L’edi-
ció per l’Institut d’Estudis Catalans, el 1959, del petit llibre 
Els immigrants francesos a Barcelona (segles XVI al XVIII), va 
ser el tret de sortida de la recerca sobre aquest tema de 
demografia històrica. Aquesta divulgació va servir molt 
per tota la investigació històrica, coetània del pensament 
de Vicens Vives a Notícia de Catalunya (1954–1960) que 
subratlla el pes demogràfic formador d’aquelles onades 
migratòries dels segles XV a XVII (Ed. Vicens Vives / La 
Butxaca, Barcelona, 2013, p. 28). Home del seu temps, no-
més evoca sense definir-lo massa l’origen «occità» de les 
persones que venien a tapar les forats de la població ca-
talana danyada per les pestes baix medievals. Amb aquest 
treball, Moreu engega la temàtica del gran treball sobre 
el tema de Jordi Nadal i Emili Giralt, ells mateixos deixe-
bles de Vicens Vives, que li’n reconeixen la paternitat al 
començament de la tesi doctoral llegida a París i que se-
rà publicada poc després, el 1960, La population catalane 
de 1553 à 1717. L’immigration française et les autres facteurs 
de son développement. Nadal reprèn l’exemple el 1966 a 
La población española (siglos XVI a XX). 

Amb aquesta capacitat a moure’s per terrenys diversos 
i a adaptar-s’hi, cosa que permet l’onomàstica perquè ne-
cessita de ser polivalent, Moreu-Rey trenca tòpics i idees 
preconcebudes que es vehiculen com tradicions o clixés. 

Moreu-Rey retratat vers la 
segona meitat dels vuitanta. 
(Arxiu de Núria Moreu Huet)
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Una tria. «He sentit a dir molt sovint, per exemple, que els 
cognoms indicadors d’oficis assenyalaven un origen jueu. 
Aquesta idea és absolutament falsa» en un article publicat 
a la revista Estímul, l’any 1988, i reeditat a l’antologia An-
troponímia: història dels nostres prenoms, cognoms i renoms 
(Universitat de Barcelona, 1993), la millor publicació per 
abraçar la seua aportació com a antroponimista. «(cog-
nom) i (cognom) és tradició castellana», títol d’un article 
prou famós publicat el 1987 al Butlletí Interior de la Societat 
d’Onomàstica que va crear un cert malestar en una època 
en què molts catalans afegien la conjunció de coordina-
ció amb la i llatina. En aquest mateix article pot cometre 
l’error (Antroponímia…, op. cit., p. 145) de proposar que, 
al Rosselló, el doble cognom és tradició francesa, mentre 
que se sap que pot ser molt catalana el fet de constar els 
patrònims rics o d’heretats amb una colla de cognoms.

A més a més d’això, es pot pensar que clarament Mo-
reu-Rey és un erudit compromès, i per això, li convé de 
dir la seua quan veu que la seua ciència pot i ha de resol-
dre una qüestió. En la polèmica de les denominacions de 
llocs o edificis (ex. Can Buxeres o el Palau March i no Can 
Boixeres o el Palau Marc), avança uns arguments irreba-
tibles i definitius, sobretot quan entra en la comparació 
amb els usos que fan les altres llengües: amb els exem-
ples de Shakespeare, Montaigne o Goethe, que mai nin-
gú, a dins o a fora dels seus països, veurà o percebrà com 
Shakespear, Montanha/Montagne o Göthe; Moreu opina 
de manera molt contundent contra la «substantivitza-
ció» dels noms propis basada en un recurs massa dràs-
tic als ètims aplicats a l’estàndard. En aquest cas, Lluís 
Llach no pot ser Llac, ni Folch i Torres, Folc ni Tirant lo 
Blanch, Tirant el Blanc.

Entre 1986 i 1987, en el ja citat Butlletí Interior, Moreu 
entra mitjançant brevíssims però interessants treballs en 
la qüestió de la castellanització dels prenoms. El seu posi-
cionament a tall d’assaig li permet de repassar en un es-
tudi històric la dualitat de prenoms com ara Francesc(h)/
Francisco o Rafel/Raphel/Rafael o encara Jacinto/Jacint, 
Domingo/Domènec, etc. —oblida, però, com molts ono-
màstics, Francès o Hiacinto. Els posicionaments de Mo-
reu els reprendrà Joan Lluis Marfany, en la seua docu-
mentada i sovint encertada obra, La llengua maltracta-
da (2001, p. 27–88).

Finalment, en ser onomàstic total, Moreu-Rey de ma-
nera evident i natural ajunta amb gràcia els coneixe-
ments de toponímia amb els d’antroponímia. Quan par-
la de noms de cases o de masos, en cas d’antropotopò-
nims, introdueix els seus resultats per explicar cognoms 
de Sant Cugat, Solivella o Caldes de Montbui, per exemple.

Ara bé, a l’obra d’en Moreu-Rey també s’ha de reconèi-
xer li falta cientificitat explicativa, o metodologia de re-
dacció, però alhora això se li perdona per la feina de po-
sar molt material a disposició. Però, si li falta aquella co-
sa, no li faltava la seua intuïció que va paŀiar bona part 
de les esmentades mancances.

Moreu-Rey peca per desconeixement dels arxius: tre-
balla més amb llistes i materials ja publicats que no pas 
amb documents de primera mà. Per això, com molts an-
troponimistes del segle XX, escriu més coses a base d’es-
tadístiques del nom de pila o prenom que del cognom. La 
poca feina sobre el nom de família s’ha d’explicar en part 
per la diferència entre el baix volum d’arxius que fa dèca-
des estaven a l’abast de l’investigador onomàstic i l’enor-
me quantitat de documentació que s’ha posat a l’abast 
de tothom (investigadors i públic no professional). Fa al-
gunes dècades, no es disposava de tants referents dia-
crònics per cada segle per tal d’estudiar la variació d’un 
antropònim. Però fins i tot en això, Moreu-Rey és pioner 
perquè posa en relleu la poca documentació publicada 
de la qual disposa fa un quart de segle. 

Avui els antroponimistes de la llengua catalana tenen a 
l’abast llistes de població, censos, fogatges, registres par-
roquials, notarials, molt sovint buidats avui en bases o 
bancs de dades, cercadors d’arxius, etc. i és més, dispo-
sen de molts documents originals en línia —i això tant 
en tot l’àmbit de la llengua des del Rosselló fins al bis-
bat d’Oriola, des d’Andorra fins a les Illes Balears, com 
per gairebé tots els moments del miŀenari lingüístic. El 
nombre d’afeccionats en la recerca onomàstica, genealò-
gica i simplement històrica de tota mena ha multiplicat 
les possibilitats de trobar solucions a la suscitació voraç 
del qui cerca una part de la seua identitat, amb l’ajut de 
tots els instruments que expliquen el passat. És evident-
ment aquí que rau un dels punts de feblesa de l’obra de 
Moreu-Rey però és producte del seu temps i avui gràci-
es als camins traçats i les vies obertes, moltes qüestions 
que ell va formular es poden respondre.

Joan Tudela, en dedicar-li un homenatge arran de la se-
ua mort, va escriure en el Diari de Barcelona del 19 de març 
1992, el record d’una persona que divertia amb l’onomàs-
tica, apassionada dels noms. Per mi, el record de Moreu-
Rey és el que tinc cada dia en encantar-me per la recerca 
que aquella ciència poc sovint exacte me procura pel fet 
de ser un camí difícil de descobertes inacabables.
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En aquesta breu nota en memòria d’Enric Moreu-Rey vo-
lem evocar l’interès que s’ha demostrat que tenen algunes 
de les seves publicacions en el camp de l’antroponímia, i 
no només per a l’antroponímia catalana, sinó com a model 
per a altres dominis lingüístics. Evidentment, sense sortir 
del camp de l’onomàstica, també les seves contribucions 
en toponímia s’han de considerar rellevants, així com s’ha 
de considerar rellevant l’impuls que va donar a aquesta 
ciència amb la realització, per part d’alumnes dels seus 
cursos, de monografies de reculls onomàstics d’una loca-
litat o bé altres tipus de treballs, alguns dels quals es van 
publicar o convertir en tesis doctorals, com la meva (llegi-
da el 1992; Bastardas 1994), sense anar més lluny. Tanma-
teix, potser també perquè l’antroponímia sembla sovint 
menys estudiada que la toponímia, volem dedicar aques-
tes línies a la nostra experiència personal amb els treballs 
de Moreu en el camp de l’antroponímia i posar-ho en pers-
pectiva comparativa amb altres dominis de la Romània. 

Des de 1992, de la mà d’Antoni M. Badia, em vaig in-
corporar en el projecte PatRom «Patronymia Romanica», 
que tenia com a objectiu la redacció d’un diccionari his-
tòric de noms de persona provinents del lèxic comú en 
la Romània. A mi, que m’enorgullia (i m’enorgulleixo) de 
l’etiqueta de «romanista» com a vocació essencialment 
comparatista i atenta a la riquesa de la varietat de les 
llengües romàniques, la participació en aquest projecte 
em va permetre no només posar-me en contacte i treba-
llar amb alguns grans mestres de la lingüística romàni-
ca, de qui vaig aprendre moltíssim, sinó també entrar en 
l’«amical» món de la romanística (Badia 2000) i fer-hi ve-

ritables amistats que han continuat fructificant en l’àm-
bit personal i científic. També, és clar, aquesta coŀabo-
ració em va permetre de conèixer i avaluar la bibliografia 
existent en aquest àmbit en les diferents llengües romà-
niques. I és aquí on cal parlar d’obres d’Enric Moreu-Rey.

En PatRom (Cano, Germain i Kremer 2004–) la inter-
pretació dels noms de persona es basa en tres tipus de 
dades: la documentació històrica («Doc. hist.»), els cog-
noms contemporanis («NF cont.», abreviatura correspo-
nent al francès «noms de famille contemporains») i els 
renoms contemporanis («SN cont.», abreviatura corres-
ponent al francès «surnoms contemporains»). Si bé, se-
guint la tradició, es donà al principi molta importància a la 
documentació històrica, aviat es va veure el valor d’unes 
dades homogènies i exhaustives de cognoms contem-
poranis (homogeneïtat i exhaustivitat que no podia te-
nir la documentació històrica) i la lectura que se’n podia 
fer, fins i tot en clau de projecció històrica. Aleshores, els 
renoms contemporanis semblaven una mena d’afegitó, a 
vegades una mica molest, al final de cada paràgraf d’un 
article. De fet, es va constatar que, per molts dominis lin-
güístics, no es disposava de reculls de renoms; o, quan 
n’hi havia, eren publicacions puntuals, no sempre fàcils 
de localitzar i consultar, referides a un poble d’alguna zo-
na de la Romània, però no sistemàticament de tot un do-
mini lingüístic. Aquí, el recull de Moreu (1981) es va reve-
lar com una font extraordinàriament útil.1

1 Tampoc no volem pas dir que el cas català sigui únic. En altres 
zones de la Romània hi ha reculls de noms interessants i ben as-

La petja de Moreu en 
l’antroponímia romànica
Maria-Reina Bastardas i Rufat
Universitat de Barcelona



NOMS 8 | 2017 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 37

Articles

En la gènesi de la transformació d’un mot del lèxic co-
mú en renom i després cognom hereditari, hi ha d’ha-
ver intervingut una motivació, que avui en dia ens és in-
abastable. Per què a mitjans del segle XI un home era 
anomenat Miro Quadratus; un altre, Guitardo Oculo Lepri-
no; un tercer, Guitardus Lingua de Occa, o, encara, un dar-
rer, Gerallis Quadragesima intrante?2 Gairebé mai un do-
cument ens donarà informació de les raons d’aquests 
noms3 i, tanmateix, la motivació en l’aparició d’un renom 
és un aspecte ben important de la seva gènesi. És clar que 
es poden fer hipòtesis basades en els significats secun-
daris i les connotacions dels lexemes, també a vegades 
difícils de documentar per l’època antiga de la llengua; 
aquest treball de documentació de significats es va fer 
ben curosament en PatRom, però, amb tot i això, la mo-
tivació d’un renom històric sempre queda en el terreny  
de la hipòtesi.

Tanmateix, amb el recull de renoms de Moreu dispo-
sàvem d’un ampli repertori de renoms, la majoria dels 
quals acompanyats de la seva localització precisa (en un 

sortits; per exemple, els Soprannomi siciliani de Gerhard Rohlfs (Pa-
lerm: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1984) o altres 
del mateix autor.
2 Exemples extrets de Moreu-Rey (1993, 73), on es troben els anys 
concrets i les fonts.
3 Amb algunes excepcions. L’impagable Guillem de la Mula, treginer, 
de Rupit, documentat en el Fogatge de 1553 (Iglésies 1979–1981, 
vol. 1, p. 455) és totalment excepcional i, encara, tampoc no diu 
explícitament que el renom es degui a l’ofici, tot i que tot fa pen-
sar que és així.

poble) i molt sovint també acompanyats de la seva mo-
tivació, recollida en l’enquesta. Evidentment, disposar de 
la motivació d’un renom contemporani concret no cons-
titueix cap prova sobre la motivació d’un renom del se-
gle XI, XII o de qualsevol altra època pretèrita, però, com 
a mínim, contribueix a fer-se una imatge visible dels me-
canismes que han contribuït a l’antroponimització del lè-
xic comú en el domini català. Els «renoms de Moreu» van 
posar de relleu les múltiples possibilitats en aquest sen-
tit i els camins, a vegades ben inesperats, que conduïen 
a l’aparició d’un renom.

En donem alguns exemples, tant d’articles ja publicats 
com d’altres en curs de publicació. Si sabem que hi ha 
persones que duen per renom Nas, però que aquest re-
nom tant pot fer aŀusió a un nas gran com a un nas pe-
tit (Moreu 1981, 72); o si sabem que, les persones amb el 
renom Perdiu, el poden haver rebut tant per ser caçadors 
de perdius com per tenir els ulls petits i negres (Moreu 
1981, 88 i 151), en concloem que cal ser cauts en el mo-
ment de pensar en possibles explicacions sobre la gène-
si dels renoms antics i no fer-ne deduccions precipitades. 
I, a més, sovint es pot pensar també en una poligènesi 
d’un cognom; no només perquè el cognom s’hagi originat 
en diversos focus a partir de diferents renoms, sinó per-
què aquests diferents renoms, tot i ser formalment idèn-
tics, poden tenir diferent motivació. Si ens movem a es-
cala panromànica, la motivació del renom d’una persona 
de Ripoll anomenada Llengua de Bou perquè «arribava a 
llepar-se el nas amb la punta de la llengua» (Moreu 1981, 
73) pot donar una pista, sense que es pugui mai donar 

Acte de lliurament de la Creu 
de Sant Jordi, el febrer de 1990. 
(Arxiu de Núria Moreu Huet)
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per segur, sobre la motivació d’un cognom italià Lingua-
divacca o un personatge del segle XIV d’Amiens anomenat 
Thome Lingue Vituli. Però potser en altres casos la motiva-
ció pot ser totalment diversa, fins i tot oposada, segons 
la zona romànica on ens trobem. Els exemples que mos-
tren la utilitat de l’obra de Moreu es podrien multiplicar; 
el lector interessat els trobarà a les pàgines dels articles 
del diccionari PatRom.

Com és el cas per l’indispensable DCVB, els «renoms 
de Moreu» van mostrar que el domini català, sense ser 
el d’una llengua gran, compta amb l’empenta individual 
i coŀectiva dels seus estudiosos per produir obres inte-
ressants i capdavanteres.

Una altra publicació antroponímica que va ser ben útil 
per al projecte PatRom fou el recull d’articles Antropo-
nímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms. 
Aquesta publicació, acollida amb encert pel Servei de 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, recull arti-
cles diversos, publicats al Butlletí de la Societat d’Ono-
màstica o en altres llocs, però que no resultaven d’accés 
fàcil i còmode. S’hi recullen, en ordre cronològic, articles 
que van des dels noms de persona dels segles IX i X fins 
a prenoms actuals, tot rematat per la ressenya, no sem-
pre complaent, però justament per això útil, d’Els llinat-
ges catalans, de Francesc de Borja Moll. En el llibret d’An-
troponímia hi hem pouat exemples, però sobretot també 
el mètode de conèixer les fonts de primera mà i a fons, 
i de no fer hipòtesis sense base. Són també significatius 
els estudis de tipus estadístic, com el de l’evolució dels 
antropònims en la Barcelona dels segles XIV i XV.

D’aquesta manera, Moreu-Rey, tot i que no publicà gai-
res articles en els canals de difusió de la romanística (ex-
ceptuant el breu article del LRL, que tracta de l’onomàs-
tica catalana en conjunt, toponímia i antroponímia), dei-
xà una petja a través de la seva obra en un dels grans pro-
jectes de vocació panromànica que s’han desenvolupat a 
cavall dels segles XX i XXI.
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A l’Assemblea Intercomarcal 
d’Estudiosos de l’any 1973,  
a Santa Coloma de Farners; 
d’esquerra a dreta, Josep Maria 
Puchades, Antoni Bergós, Pau  
Vila i Enric Moreu-Rey.  
(Fotografia de Jordi Mir)
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Dues visites  
a la Sala de Comalats
Albert Turull
Societat d’Onomàstica
Universitat de Lleida

Comencem pel començament: vaig conèixer Enric Mo-
reu-Rey el mes de març de 1983, amb motiu d’un dels pri-
mers coŀoquis de la ja constituïda Societat d’Onomàsti-
ca, que es feia aleshores a Lleida. Jo era un marrec de vint 
anyets —els complia precisament aquells dies preequi-
noccials de mitjan març— i tot just si feia segon curs de 
la carrera, a l’Estudi General de Lleida —el primer d’es-
pecialitat en una filologia catalana aleshores encara bas-
tant nova—; l’historiador medievalista Prim Bertran i Roi-
gé, professor de mon germà i amic de Moreu-Rey, que 
era un dels coorganitzadors d’aquell coŀoqui, em va en-
redar perquè hi presentés una comunicació (genèrica) 
sobre la toponímia de la Segarra. Vaig fer-ho, i fou una 
de les meves primeres produccions molt o poc acadèmi-
ques, o la primera ben bé. Recordo que estava tan ner-
viós, i impressionat, que aquell matí, de camí cap al lloc 
on es feien les sessions del coŀoqui (l’IEI, justament, que 
més d’un quart de segle més tard jo havia de dirigir du-
rant un parell d’anys), vaig haver d’entrar en un bar per 
prendre una tiŀa —una cosa que no he fet gairebé mai, 
ni aleshores ni ara. Però recordo encara més vivament 
que aquells nervis i angúnies es van convertir en pànic 
quan, just abans de la meva intervenció, un seriosíssim 
i fins irritat Moreu-Rey va esbroncar en públic, sala ple-
na, un senyor que havia acabat de presentar una comu-
nicació (certament impresentable, em temo) sobre l’eti-
mologia de «Balaguer». En fer-se el silenci després de la 
tempesta, em tocava de parlar a mi…

Però no va anar malament, ni vaig ser esbroncat. Al 
contrari, allò fou l’inici d’un amor pels noms, per l’ono-

màstica, que ja fa trenta i bon escaig d’anys que dura. I 
fou l’inici també d’una relació bàsicament epistolar amb 
Enric Moreu-Rey (tinc ganes de trobar-les i repassar-les, 
aquelles cartes; segur que les guardo), que ben aviat es 
va concretar de dues maneres: amb la meva alta com a 
membre de la Societat d’Onomàstica (no pas de la Jun-
ta, que això seria a partir de 1997, ja sense Moreu-Rey: 
en fa… vint anys), i amb una visita estiuenca, tot sol, a 
la Sala de Comalats, on Moreu-Rey m’esperava, amable 
i amatent, i com un honor em mostrà la sala de la Sa-
la: una estança de sostre alt en un pis alt del castell del 
lloc, amb una gran arcada gòtica sense cap funció arqui-
tectònica de sosteniment, sinó merament ornamental o, 
més aviat, protocoŀària: de marca de posició, d’estatus 
senyorial. La Sala.

Vaig copsar ben aviat, i molt clarament, que aquell in-
dret màgic al cor dels Comalats (que és com la remota i 
alta Baixa Segarra, per dir-ho en forma de paradoxa que 
alguns entenem) era no sols un dels espais vitals bàsics 
del meu venerat amfitrió, que n’havia fet refugi i castell, 
sinó també un dels indrets mítics de l’Onomàstica Cata-
lana tota ella. Per dues raons òbviament connectades en-
tre si: d’una banda, per la mateixa presència magnètica 
de Moreu-Rey entre aquells turons boscans i amples («la-
tes») comes, dins d’aquelles sales de densa antigor, que en 
feien un punt de peregrinatge d’amics i visitants i una re-
ferència constant (fins i tot en termes epistolars); d’altra 
banda, perquè tothom sabia que era allí, just allí, i no pas 
per casualitat, que havia tingut lloc, en un cada vegada 
més llunyà estiu de 1973, una primera trobada d’amics i 



NOMS 8 | 2017 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 40

Articles

practicants de l’onomàstica, que fou de forma evident (i 
explícita, reconeguda i confirmada temps després) l’em-
brió del qual havia de sorgir la nostra Societat d’Onomàs-
tica. Tant és així, que, tal com pot comprovar tothom on 
line, el Coŀoqui de Vic de 1980 —que hauria de comptar 
com el primer de la Societat com a tal, constituïda i lega-
litzada aquell any— duu com a numeral el cinquè, ja que 
hom va voler comptar també com a coŀoquis de la SdO 
(avant la lettre, si voleu dir-ho així) els quatre que s’ha-
vien celebrat abans, començant tot just per aquell de la 
Sala de 1973 (els altres tres tindrien lloc a les Borges del 
Camp, Riudoms i Montblanc entre els anys 1977 i 1979, ja 
enllaçant doncs, sense solució de continuïtat, amb el de 
1980 i tots els següents). El de 1973, vist així, esdevé en-
cara més singular en la memòria coŀectiva de la gent del 
ram: fou el primer, cert, però no sols això, sinó que fou 
realment precedent (mig aïllat i tot en la cronologia que 
acabem de recordar) i fou, què caram, en el lloc més pe-
tit, minúscul i també aïllat on mai no s’hagi fet una tro-
bada. A la Sala de Comalats, de la mà d’Enric Moreu-Rey, 
el senyor del lloc, el savi de la torre.

*

He tornat a la Sala de Comalats gairebé trenta anys des-
prés, novament arran d’una visita concertada una tarda 
d’estiu —finals d’agost— aquest cop amb els descen-
dents directes d’Enric Moreu-Rey, que segueixen fent seu 
el lloc (alguns ja hi viuen permanentment i tot!) i que 
en preserven la memòria. La memòria i el llegat mate-

rial: l’arquitectònic (les estances del castell, sala inclosa, 
i l’esglesieta que Moreu-Rey féu restaurar, i sobre la qual 
ha tornat a caure el pas del temps) i el documental (pa-
pers i biblioteca: dues joies, dos tresors), que en el seu 
dia calgué treure de Barcelona per coses de la pressió im-
mobiliària. A la Sala no sols hi ha lloc per a aquest fons  
 —que ara tindrem el repte entre tots d’inventariar i posar 
a disposició del públic: ja avanço que per part de la Socie-
tat d’Onomàstica no en mancarà la voluntat— sinó tam-
bé per a la vida reposada i en horacià equilibri dels seus 
estadants. Aquella tarda del proppassat estiu, pocs dies 
abans que hi tingués lloc una taula rodona sobre Moreu-
Rey i l’onomàstica en el marc de la feliçment recupera-
da festa major del llogaret, m’hi reberen la Núria Moreu 
Huet, geògrafa i professora recent jubilada, filla del Dr. 
Moreu-Rey (i que, amb el seu germà Joan i, fins a la se-
va mort el 2004, la seva germana Mireia, són membres 
fundadors de la Societat d’Onomàstica i s’hi mantenen fi-
dels) i dos dels seus fills, el Miquel —antropòleg, que està 
preparant la tesi doctoral— i el Guillem Figueras Moreu, 
amb la seva parella —tots dos historiadors—, que són els 
qui viuen més permanentment allí. Fou, com trenta anys 
abans, una visita extremament agradable, i vam tornar 
a veure la sala de la Sala (que aquest cop em va semblar 
més petita: tant l’havia mitificada en el meu record per-
sonal!), però també una altra sala, menys antiga i noble, 
de la part de residència habitual, que és on es van reunir 
aquells homes visionaris i valents de 1973 per començar 
a engegar la roda d’un futur que encara anem fent.

Vista exterior de la torre i d’una part del pati i del castell de la Sala de Comalats, l’agost de 2017.  
(Fotografia d’Albert Turull)
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Enric Moreu-Rey resseguint els camins, 
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(Arxiu de Núria Moreu Huet)
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