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Terres de Penyagolosa,
lletra de convit
Jesús Bernat
Coordinador de la jornada

Els propers 4, 5 i 6 de maig, Atzeneta i Vistabella del Maestrat acolliran
la Jornada d’Onomàstica de les Terres de Penyagolosa, VI Jornada de la
Societat d’Onomàstica.
Penyagolosa és el pic més emblemàtic de les terres valencianes i del
seu excursionisme. El seu cim és trifini de tres pobles, de tres comarques i punt de trobada de dues llengües. Villahermosa (l’Alt Millars), Xodos (l’Alcalatén) i Vistabella (el Maestrat) s’arrapen fins al capdamunt
d’aquest enorme tossal que s’espenya cap al migdia amb cingles infinits.
Ha estat, durant segles, vedaler del
pas de raberes entre l’Aragó i la Plana, cruïlla de cultures, aplec de terres
i parles diverses. Sant Joan de Penyagolosa, a través dels seus camins centenaris, acull rogatives centenàries de
Xodos, Vistabella, Culla, les Useres i
Puertomingalvo, ja a l’Aragó.
També el seu nom, el topònim Penyagolosa, ha estat objecte de nombrosos estudis. Des d’aquells ’prelingüístics’ com els d’Escolano, que veia
una penya ’goluda’, o Cavanilles, que
la trobava ’gegantina’, a les propostes etimològiques de Joan Coromines (penya aquilosa i, més tard, pegolosa), Vicent Pitarch (lucosa), Emi-

lio Nieto (closa) o Jesús Bernat, tot
partint d’unes fitxes del mateix Coromines (aigualosa).
Ens trobem, doncs, amb un indret
farcit de raons culturals per aplegar
una Jornada sobre la toponímia i antroponímia d’aquestes terres i sobre
el triangle excursionisme, noms de
lloc i cartografia d’arreu del nostre
domini lingüístic.
Atzeneta del Maestrat ens rebrà el
divendres. El coll de la Bassa, porta
d’aquestes terres, serà el mirador toponímic que ens permetrà albirar per
llevant el conjunt de planes i serres
que formen els corredors disposats
des del massís de Penyagolosa fins a
la mar; a ponent gaudirem del seguit
de tossals i llomes que guarden el pla
d’Atzeneta i Meanes: la lloma Bernat,
Penyagolosa, el Marinet, l’Albagés…
ens dibuixaran un paisatge que des
dels 400m d’Atzeneta arriba als 1814
de l’emblemàtic pic.
Ja en el poble, després de la restauració i un petit passeig per antics carrers, encetarem la Jornada amb els
parlaments de les autoritats i una ponència sobre Penyagolosa de Vicent
Pitarch, membre de l’IEC i senyera de
l’excursionisme castellonenc. Un seguit de comunicacions, que esperem
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nombroses, ens il·lustraran sobre
l’onomàstica d’aquestes terres. Ben
prop romandrà una exposició que,
de ben segur, serà de l’interès de tothom: Bibliografia Onomàstica de les
Terres de Penyagolosa.
Dissabte serà Vistabella, el poble
més alt del País Valencià (1249m),
qui acollirà la Jornada. A l’Espai Cultural «La Presó» encetarem les comunicacions a la vora d’una exposició fotogràfica dels informants dels
treballs toponímics d’Atzeneta, Benafigos, Vistabella i Xodos, que, de fet,
en són els veritables coautors. Abans
de dinar pujarem al Castell des d’on
escolumbrarem un esplèndid paisatge. Ben dinats reprendrem les exposicions per tancar amb la ponència del
geògraf i humanista Vicenç Rosselló.
L’endemà, diumenge, el passeig toponímic recorrerà el pla de Vistabella
fins a Sant Joan. Després de la visita a
l’ermita de la Font Coberta hom podrà
optar per caminar per la senda dels
Peregrins fins a Xodos o baixar en autobús. El poble, ara sí de l’Alcalatén,
mereixerà tres tombs abans de dinar.
Desitgem que aquesta Jornada, esdevinguda cap de setmana, ens òmpliga el cap de bells noms, els lleus de
bon aire i el cor de bona gent.
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Notícies
L’onomàstica a la xarxa
Mor Jordi J. Costa, soci d’honor de
la Societat d’Onomàstica
L’estudiós nord-català Jordi J. Costa
(1939–2018) va morir el passat 22 de
febrer. Professor de la Universitat de
Perpinyà i membre corresponent de
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Costa havia destacat
entre altres per la seva recerca en
l’àmbit de l’antroponímia històrica,
tal com posen de relleu el seu monumental RAPPO (repertori i atles
patronímic del Departament dels Pirineus Orientals, en dos volums, dels
anys 1994 i 2000) o una important
contribució, l’any 2015, en el primer
número d’Onomàstica, el nou anuari
de la nostra Societat, de la qual havia
estat nomenat soci d’honor.
El portal de notícies de l’IEC s’ha fet
també ressò d’aquesta notícia:

> https://www.iec.cat/activitats/
noticiasencera.asp?id_noticies=2143

> https://opinion.jornalet.com/laurenc-

> http://www.diaridegirona.cat/

revest/blog/2432/questions-de-nomsoccitanie-pyrenees-mediterraneeprovence-alpes-cote-dazur
https://www.jornalet.com/
editorial/9305/de-provencals-provincials
http://www.leparisien.fr/
politique/provence-alpes-cote-dazur-ne-dites-plus-paca-mais-regionsud-16-12-2017-7456320.php

girona/2017/12/11/girona-aprovacanviar-nom-placa/884470.html

>
>

> http://www.elperiodico.com/es/
politica/20171226/que-es-tabarniapropuesta-secesion-barcelona-tarragonaresto-cataluna-6517873
https://www.elnacional.cat/ca/
politica/que-es-tabarnia_224637_102.
html
http://www.diaridebadalona.com/
ball-de-noms-als-carrers-del-centre-decarrer-del-mar-carrer-de-tabarnia

>
>

Reivindicació del nom de Provença
enfront PACA i Region Sud

> https://opinion.jornalet.com/gerardjoan-barcelo/blog/2430/revendiquemprovenca

> https://www.vilaweb.cat/noticies/
rebategen-carrers-de-barcelona-amb-elsnoms-dels-membres-del-govern/

L’exposició “Lingüistes pel carrer”
s’ha pogut veure a Vila-real (a
l’Espai Jove), del 20 de novembre a
l’1 de desembre, i a Barcelona (Som
Cultura Popular, Sant Andreu), del
25 al 28 de gener de 2018

> https://www.teleponent.cat/canvien-

> http://imatgies.blogspot.com.es/

nom-rambla-darago-rambla-cultura/

search/label/LING%C3%9CISTES%20
PEL%20CARRER

Aparició de toponímia urbana
que commemora el Referèndum
d’autodeterminació de Catalunya
de l’1 d’octubre de 2017

> http://elmon.cat/noticia/215164/unTabàrnia és un nou topònim
imaginari que per a una minoria
designaria la Catalunya de majoria
unionista

La iniciativa popular rebateja
carrers de Barcelona amb el nom
dels presos polítics per la repressió
de l’Estat espanyol

poble-de-50-habitants-de-lleida-dedicauna-placa-a-l1-o
https://www.vilaweb.cat/noticies/
la-placa-constitucional-daiguaviva-esconverteix-en-la-placa-de-l1-doctubredespres-del-setge-policiac-repressioguardia-civil-referendum-independencia/
http://toponimiavilafranca.blogspot.
com.es/2017/10/el-referendum-de-l1-o-ila-toponimia.html
https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=1829941600366636&set=a.3743
20649262079.98164.100000524413213&
type=3&theater
http://www.directe.cat/xoc-detrens/688206/els-problemes-de-lacaverna-amb-el-nom-puigdemont
http://anoiadiari.cat/societat/calaftindra-carrer-wembley-posara-biblioteca1-octubre/

>

>

>

Canvi de nom simbòlic a Lleida de
Rambla d’Aragó a Rambla de la
Cultura en resposta al trasllat de
les obres de Sixena

Procés de recuperació i localització
de la toponímia de la comarca del
Matarranya

> https://tempsdefranja.org/
territoris/matarranya/la-toponimia-delmatarranya/
http://comarquesnord.cat/
radiomatarranya/2017/12/13/toponimia/

>

Nou projecte participatiu de la
Comission Toponimica Occitana de
l’Institut d’Estudis Occitans

> http://www.in-oc.org/
actualitats/1716-openstreetmap-enoccitan

“Navarra y su abrazo etimológico”,
ponència de Mikel Belasko llegida
en el Seminario de las dos Navarras

> http://mikelbelasko.blogspot.com.

>

es/2017/10/navarra-y-su-abrazoetimologico.html

>

Recurs del PP contra la
denominació València
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> https://www.diarilaveu.com/
noticia/74100/recurs-nom-valencia
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Notícies
Les conseqüències onomàstiques
del procés d’autodeterminació de
Catalunya es deixen sentir més
enllà del Principat

> https://www.20minutos.es/
noticia/3161694/0/seat-retrasaanuncio-nombre-nuevo-coche-desafioindependentista-catalunya/
http://www.eldiario.es/politica/
Rigoberta-Menchu-Valladolid-represionCataluna_0_696080865.html
http://www.directe.cat/
noticia/680234/un-botiguer-devalladolid-canvia-el-nom-de-la-sevabotiga-per-la-catalanofobia-que-patia

>
>

“Brochazo a los errores de
toponimia”
Una forma expeditiva de denunciar
les errades en la senyalització dels
noms de lloc de Redondela (Galícia).

> http://www.farodevigo.es/
comarcas/2017/07/06/brochazo-errorestoponimia/1711496.html

Més diners per a l’estudi de
l’onomàstica basca a Navarra

l’actualització del Nomenclàtor
oficial de toponímia major de
Catalunya

> http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/
noticia/La-Comissio-de-Toponimia-deCatalunya-impulsa-el-Nomenclatormundial-en-catala

Acte en record d’Enric Moreu-Rey a
la Universitat de Barcelona

> https://www.onomastica.cat/acterecord-denric-moreu-rey/

Traspàs de Ricardo Ciérbide,
president d’Onomastika Elkartea,
la societat basca d’onomàstica

> https://onomastika.org/2018/01/06/
ricardo-cierbide-zendu-da-ha-fallecidoricardo-cierbide/

Albert Turull, soci de la SdO i
professor de la Universitat de
Lleida, nou membre numerari de
la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans

> https://www.iec.cat/activitats/
noticiasencera.asp?id_noticies=2079

Oficialització de la toponímia de
Soto del Barco (Astúries)

> http://lainformacionbn.
es/2017/05/26/los-quebrantos-ofrecerala-misma-calidad-de-siempre-enfatiza-elalcalde/
http://www.lne.es/aviles/2017/11/18/
revision-toponimica-acorta-nombresan/2195340.html

>

Decret de regulació dels criteris
per al canvi de denominació dels
municipis del País Valencià

> http://www.levante-emv.com/
comunitat-valenciana/2017/06/03/
valencianizacion-toponimos-serapotestad-consell/1575600.html

L’únic nom oficial és Benissa!
Campanya de Compromís a change.
org per tal de fer respectar el nom
oficial a les xarxes socials i servidors
d’internet.

> http://www.infobenissa.cat/noticies/
politica/compromis-una-campanya-enwww-change-org-anomenada-lunic-nomoficial-es-benissa/

> http://navarra.elespanol.com/
articulo/politica/mas-dinero-euskeranavarra-ollo-gasta-150000-eurosestudiar-onomastica-toponimia-lexicovasco/20170619150731122587.html

Maria Isabel Guardiola, sòcia de
la SdO i professora de la Universitat
d’Alacant, nova acadèmica
de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua

Segons Mikel Belasko, els noms
de les cases navarreses es poden
seguir fins a l’any 1500

> http://valenciaplaza.com/mariaisabel-guardiola-elegida-como-nuevaacademica-de-la-avl

> https://onomastika.org/2017/05/28/
egunean-egunean-ezagunagoak/

Rajoy té un cert retard toponímic…

> http://www.eldiario.es/rastreador/
La sortida toponímica a Osor i
els seus voltants (les Guilleries),
organitzada per la SdO, va tenir lloc
el dissabte 6 de maig de 2017

> https://www.onomastica.cat/sortidatoponimica-osor/

Rajoy-nombre-franquista-entiendocambiado_6_713638640.html

> http://www.lne.es/
occidente/2017/10/14/xunta-toponimiapropone-cudillero-sea/2177582.html

Polèmica toponímica a Aragó amb
el projecte d’oficialitzar el nom de
les muntanyes de més de 3.000
metres

> https://www.diariodelaltoaragon.es/
NoticiasDetalle.aspx?Id=1066151

> http://www.heraldo.es/noticias/
Canvi en els criteris d’ús i formes
gràfiques de les denominacions de
les localitats navarreses

> http://www.diariodenavarra.es/
La Comissió de Toponímia de
Catalunya impulsa el Nomenclàtor
mundial en català i treballa en

Cudillero/Cuideru, un altre procés
d’oficialització de la toponímia
Astúries no exempt de polèmica

noticias/navarra/2017/11/28/luz-verdenavarra-proyecto-denominaciones-laspoblaciones-564252-300.html
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aragon/2017/07/13/el-par-muestraoposicion-cambio-nombre-mas-160montanas-aragon-1186731-300.html
http://www.radiohuesca.com/
noticia/591663/El-PAR-lleva-a-las-Cortesel-proyecto-tres-miles-para-intentarparalizarlo

>
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Notícies
En defensa de la forma Sant Pere
de Roda

> http://www.horanova.cat/rodes-oroda-pregunta-garolera/
http://www.diaridegirona.cat/
cultura/2017/03/08/insten-generalitatrectificar-lerror-rodes/833332.html
http://www.diaridegirona.cat/
opinio/2017/06/30/sant-pereroda/854256.html

>
>

El cognom patern ja no té
preferència en inscriure el fill al
Registre Civil

> http://www.ccma.cat/324/el-

> http://www.laopinioncoruna.es/

Per la recuperació de les formes
pròpies dels noms i cognoms
gallecs

Noms comercials o del món dels
negocis per a les estacions de
metro de Washington

> http://www.elidealgallego.com/

> https://www.washingtonpost.com/

articulo/sociedad/academia-galegareivindica-recuperen-formas-autoctonasnombres/20170930234915351412.html

news/dr-gridlock/wp/2017/07/10/
station-renaming-new-parking-fees-andmetros-other-ideas-to-find-new-cash/

>

“¿Cuántas Coreas hay en el mundo?”
Diverses ciutats de l’Estat espanyol
a-vueltas-sobre-la-vasquidad-del-apellido- tenen barris anomenats Corea.

> https://onomastika.org/2017/06/01/

Lliurament dels guardons de la
quarta edició dels Premis FilCat.UB
a treballs de recerca de batxillerat
En la modalitat de llengua catalana
va resultar guanyador exaequo el treball “Toponímia de l’Olla de Núria i
Capçalera del Freser” de Genís Esteva,
tutoritzat pel soci i vocal de la Junta
de la SdO Fèlix Bruguera.

Article del diari digital Público
sobre els noms Laia i Nora

otrora-nombre-garcia/

> http://www.publico.es/
tremending/2017/02/15/nombres-eneuskera-por-que-los-vascos-y-vascas-lesllaman-a-sus-hijas-laia-si-es-un-nombrecatalan-ohwait/

> https://imatgies.blogspot.com.

menu_eines/noticies/2017/05/003.html

es/2017/08/retolacions-toponimiques-ilagencia.html

Premi d’innovació educativa en
dinamització lingüística per al
projecte sobre toponímia “A pedra
é vida e vai ao lonxe” de Xulia
Marqués

> http://imatgies.blogspot.com.

> http://www.edu.xunta.gal/centros/

>

> http://anthony1956.blogspot.com.
es/2017/11/welsh-place-names-in-usa.
html

Sobre el cognom de l’estadi del
Barça

> http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
els-matins/grifols-pot-ser-el-cognom-

> https://elpais.com/
elpais/2017/07/10/del_tirador_a_la_
ciudad/1499703860_241439.html

Adaptació al gallec de la toponímia
urbana castellanitzada de La
Corunya

> http://www.laopinioncoruna.es/
coruna/2017/05/31/coruna-adaptatoponimia-callejero-ley/1186253.html

Retolacions toponímiques errònies

> http://www.ub.edu/web/ub/ca/

Noms de lloc nord-americans
d’origen gaŀès

sociedad/2017/06/09/origen-nombreprovincias-espana/1189444.html

És d’origen basc el cognom Garcia?

cognom-patern-ja-no-te-preferenciaen-inscriure-el-fill-al-registre-civil/
noticia/2797221/

cpidevedra/node/463

L’origen del nom de les províncies
espanyoles

comercial-del-nou-estadi-del-barca/
video/5697644/
https://www.ara.cat/esports/
barca/Camp-Nou-perd-aspirantcatala_0_1895210486.html

Els jardins de l’Hospital de Santa
Maria de Lleida portaran el nom de
l’escriptor George Orwell

> http://m.ara.cat/cultura/Santa-MariaCarrers amb noms d’oficis
es/2017/05/carrers-doficis-carrers-22oficis-3.html
http://imatgies.blogspot.com.
es/2017/06/de-gremis-son-castellosendu-la-palma.html
https://imatgies.blogspot.com.
es/2017/09/carrers-doficis-b-carrers-23oficis-4.html

>

Tota la toponímia urbana de
l’Alguer serà en català i italià

> http://www.vilaweb.cat/
noticia/4198478/20140618/mario-brunopresentare-meu-govern-algueres-llenguavital.html
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Lleida-George-Orwell_0_1804019798.
html

“Renommer les lieux dans la
mondialisation en Amérique latine”
Processos de neotoponímia antics i
moderns a l’Amèrica llatina.

> http://neotopo.hypotheses.org/809
El fet d’anomenar els llacs amb
noms de víctimes de la I GM a
Manitoba (Canadà) provoca un
efecte inesperat i segurament
no desitjat amb l’augment de
la masculinització del paisatge
toponímic…

> http://neotopo.hypotheses.org/802
4

Notícies
Informe sobre els noms dels
carrers de Sabadell per Josep Abad

Estudi del patrimoni onomàstic de
Barakaldo (Euskadi)

Hi ha varietats amb noms d’origen toponímic i antroponímic.

> http://www.elperiodico.com/es/

> https://onomastika.org/2017/05/30/

> http://www.termcat.cat/docs/docs/

politica/20170816/informe-josep-abadsobre-nomenclator-calles-sabadellantonio-machado-6227114

barakaldoko-izen-zaharrak/

DenominacioVarietatsVitivinicoles.pdf

Nova versió de la pàgina Luòcs de
la Comission Toponimica Occitana
de l’IEO

Presentació del mapa físic del País
Valencià de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua

> http://bdtopoc.org/

> http://www.diarioinformacion.com/

Cronovies: carrers amb noms de
dates

> http://cronovies.cat/index.
php?idioma=ca

Discussió sobre un possible canvi
de nom de Sud-àfrica

> https://businesstech.co.za/news/
government/178793/arts-minister-tolobby-the-anc-to-change-south-africasname-report/

Recopilació de 820 topònims
tradicionals de la ciutat d’Osca i els
seus nuclis agregats

> http://arainfo.org/129269-2/

Recull de toponímia de l’illa canària
del Hierro amb possibilitat de
consulta en línia

> https://www.canarias7.es/siete-islas/
el-hierro/grafcan-recopila-5-000-vocestoponimicas-de-la-isla-EA1453710

alicante/2017/05/23/mapas-hablanvalenciano/1897380.html

Llibre digital sobre “Toponimia
costera del Partido de Coronel
Rosales – Provincia de Buenos
Aires”

> http://gacetamarinera.com.ar/
Proposen canviar el nom de les
Filipines per eliminar els llaços
colonials amb Espanya

presentaron-el-libro-digital-toponimiacostera-del-partido-de-coronel-rosales/

> http://www.geopolitica.cat/proposen-

Dos nous llibres sobre toponímia i
antroponímia maies del municipi
de Hopelchén (Campeche, Mèxic)

canviar-nom-filipines-eliminar-llacoscolonials-espanya/

> https://www.lajornadamaya.
“Toponimia gascona (VII): noms de
laguvas”

Publicacions i presentacions

> http://opinion.jornalet.com/gabrieu-

Llibret sobre els “Criteris per a la
denominació catalana de varietats
vitivinícoles” del Termcat

balloux/blog/2198/toponimia-gasconavii-noms-de-laguvas

mx/2017-10-17/Dos-libros-que-rastreansignificado-de-una-voz-maya

José Mari Ugaldea, Euskal
toponimia munduan. Nou llibre

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.
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Notícies
sobre la toponímia basca arreu del
món

> http://blogak.goiena.eus/
elexpuru/2017/12/05/euskal-toponimiamunduan-liburua-argitaratu-du-josemari-ugaldeak/

Jornada d’Onomàstica de les
Terres de Penyagolosa (Atzeneta i
Vistabella del Maestrat, 4/6 maig
2018)

Tesis doctorals

> https://www.onomastica.cat/jornadaonomastica-terres-penyagolosa/

Rachel Anna, “Naming Particulars:
A Thirteenth-Century Debate on
Whether Individuals Have Proper
Names”. Univ. Toronto, 2016.

> https://tspace.library.utoronto.ca/
Jornades, congressos i cursos

Conferències i xerrades

handle/1807/72926

13th International Conference on
Jewish Names (Universitat Hebrea
de Jerusalem, 7 ago. 2017)

Xerrada de Lluís Gimeno sobre la
toponímia de la marjal de Castelló
(Grau de Castelló, 2 juny 2017)

> https://icosweb.net/drupal/node/85

> http://www.levante-emv.com/

María Cristina de la Escosura,
“Movilidad, onomástica e
integración en la Hispania
republicana: el caso de Carthago
Nova”. Univ. Complutense de
Madrid, 2017.

Fórum sobre Toponímia (Guarda,
Portugal, 27 oct. 2017)

> http://correiodaguarda.blogs.sapo.pt/
forum-sobre-toponimia-659776

castello/2017/06/04/charla-toponimiamarjal-castello/1575948.html

> http://hdl.handle.net/10803/456521
Xerrada d’Ignasi M. Muntaner
sobre “La toponímia de Ribes”
(Sant Pere de Ribes, 14 nov. 2017)

Jordi Henales, “El callejero histórico
de Alicante: de la II República a
nuestros días: lugares de historia y
de memoria”. Univ. Alacant, 2017.

XXXVI Xornaes d’Estudiu de l’ALLA
(Universitat d’Oviedo, 7/9 nov. 2017)
Amb tres ponències sobre toponímia.

> http://www.cpnl.cat/noticies/view.

> http://asturnews.com/lalla-

Xerrada de Jaume Aresté sobre “La
Toponímia franquista a la Ribera
d’Ebre (1950)” (Flix, 19 set. 2017),
dins les Jornades de Patrimoni i
Curs Coneguem la Ribera d’Ebre
2017

desenvuelve-esti-payares-les-xxxvixornaes-destudiu/

Finnish Conference of Onomastics
(Universitat de Helsinki, 2/3–11–
2017)

> https://icosweb.net/drupal/finnishconference-2017

php?ID=19608

> http://rua.ua.es/dspace/

> http://associaciolacana.blogspot.com.
es/2017/08/jornades-de-patrimoni-icurs-coneguem.html?m=1

handle/10045/66630

César López, “Onomástica, ecología
y territorio. La toponimia de La
Rioja como indicador biogeográfico
y de la dinámica del paisaje
forestal”. E.T.S.I. Montes, Forestal y
del Medio Natural (UPM), 2016.

> https://doi.org/10.20868/UPM.
thesis.39636

Curs de la Secció Filològica de l’IEC
sobre “Onomàstica catalana: la
recerca toponímica” (6 febr. – 6
març de 2018).
Amb la participació dels consocis Josep Moran, Joan Anton Rabella, Pere
Navarro i Joan Tort.

> http://www.iec.cat/llengua/cursos.
asp

Segueix-nos a la xarxa!

Xerrada d’Antoni Banyuls, Miguel
del Rey i Joan Ivars sobre “La
Cometa, cases de Torrat i les cases
de tros: arquitectura i toponímia”
(Calp, 17 juny 2017)

> http://www.infobenissa.cat/noticies/
cultura/calp-acull-la-i-jornada-divulgativatercer-centenari-de-lermita-de-sant-joande-la-cometa/

onomastica.cat
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François-Marie Luneschi, “Le
vocabulaire corse de l’élevage
ovin et caprin: aspects lexicaux
et onomastiques”. Univ. Corsica
Pasquale Paoli, 2017.

> https://ecole-doctorale.universita.
corsica/plugins/actu/actu-front.
php?id=5036&id_site=21

facebook.com/SocietatOnomastica
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Javier Campo, Getxo en sus calles. Con oretical approach and its application.
nombre propio. Bilbao: Ediciones Be- Edició digital de l’autora, 2017, 208 p.
Toponímia dels pobles valencians.
ta III Milenio, 2017, 720 p.
Acadèmia Valenciana de la Llengua:
José Godoy, Ensayo histórico etimo• Josep Vicent Requena i Rafael Re- Joaquín Caridad, Toponimia célti- lógico filológico sobre los apellidos casquena, Manises, núm. 213, 2017, ca de Galicia. Barcelona: Avant, 2017, tellanos. La Corunya: Órbigo, 2016.
4 p.
284 p. 1a edició 1871.
392 p.
• Antoni Garcia, Meliana, núm. 214,
> http://bibliotecadigital.jcyl.es/
2017, 8 p.
Emili Casanova & Cèsar Salvo, eds., es/catalogo_imagenes/grupo.
• Robert Miralles, Ondara, núm. Serres, identitats i paraules. III jorna- cmd?path=10066843
215, 2017, 8 p.
des sobre els parlars valencians de ba• Vicent Cabanes i Joan Vicent Ca- se castellanoaragonesa, valencianoa- Yves Lavalade, Les Noms de lieux
lafat, L’Orxa, núm. 216, 2017, 2 p. ragonesa i castellanomurciana. Valèn- du pays d’Ahun (Creuse). Trenhac: Éditions de l’Esperluette, 2017, 114 p.
cia: Denes, 2017, 618 p.
Actes du Colloque National “De la toponymie algérienne: du local au national” Ciento cincuenta apellidos aragoneses. Yves Lavalade, Les Noms de lieux
(Jijel, 25–27 de juliol de 2015). Alger: Saragossa: El Periódico de Aragón, du pays d’Argentat (Corrèze). Trenhac:
ENAG Éditions, 2016.
Éditions de l’Esperluette, 2017, 129 p.
2017, 272 p.

Llibres

Jesús Alturo & Tània Alaix, Chartae Latinae Antiquiores Cataloniae.
Dietikon-Zuric: Urs Graf Verlag, 2017,
vol. 112, 128 p., vol. 113, 136 p.
Diplomes originals del segle IX i noves lectures de noms propis.

Emmanuel Espín, San Pedro Tehuixt- Karine Lefebvre & Carlos Paredes,
la: Historia de su toponimia. Cuerna- La memoria de los nombres: La Toponimia en la Conformación Histórica del
vaca (Mèxic), 2017.
Territorio. De Mesoamérica a México.
Xabiel Fernández, Conceyu de Llan- Morelia (Mèxic): Centro de Investigréu. Parroquies de Lada y La Venta. gaciones en Geografía Ambiental,
Academia de la Llingua Asturiana, 2017, 473 p.
Leopoldo Antolín, Toponimia de Pi- 2017, 112 p.
> http://www.ciga.unam.mx/
nos. Villablino: Asociación Club Xeipublicaciones/index.php/catalogotu de la Montaña Occidental Astur- Luís Fernández, Las Calles y su histo- completo/book/12-coleccionesciga/83
Leonesa, 2017, 180 p.
ria. Anécdotas y protagonistas del nomenclátor de Valencia. València: Lli- Esteban López & Virgilio MartíJoan Bauzà, Antoni Ginard & An- bres de la Drassana, 2017, 152 p.
nez, El paisaje de Tolox a través de su
dreu Ramis, El centre geogràfic de
toponimia andalusí en documentación
Mallorca. Pollença: El Gall Editor, Montserrat Ferrús, La toponímia castellana. Màlaga: Ediciones del Ge2017, 79 p.
asconenca en l’obra de Carmel Biarnés nal, 2017, 369 p.
i Andreu Carranza. Una proposta liteCarlos B. Belfanti, El nombre de rària. Ajuntament d’Ascó, 2017, 232 p. José Luis Martín, Antroponimia salnuestros pueblos. Toponimia complemantina: primeras aproximaciones
ta de las localidades de la Provincia de Joan Francés, Las comunas d’Occità- históricas. Instituto de las identidaCórdoba. Villa María (Argentina): El nia. Edicions Talvera, Coŀecció Esbri- des, Diputación de Salamanca, 2017,
Mensú Ediciones, 2017.
228 p.
galhs, 2017, 366 p.

> http://edicions.talvera.free.fr/
Liora Bigon, Place-names in Africa. esbrigalhs.html
Jorge Matey, Planos de toponimia acColonial Urban Legacies, Entangled Histual e histórica y Nomenclátor del Alto
tories. Zurich: Springer, 2016, 229 p. Martina Gibka, The functions of cha- Oja (La Rioja): Ezcaray, Ojacastro, Val> http://neotopo.hypotheses.org/888 racters’ proper names in a novel. A the- gañón, Zorraquín. Logronyo: InstituNOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

7

Novetats bibliogràfiques
to de Estudios Riojanos, 2016, 149
p. 4 mapes.
Norberto Mollo, Toponimia indígena. Sur de Córdoba, sur de San Luis y
sur de Santa Fe. Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentina) 2017.
Manuel Mosquera, Deza Augusta. Silleda: Edicións Fervenza, 2017, 120 p.
Revisió de topònims de Silleda i termes veïns.
Joaquim Mundet & Xaviel Niell, Serinyà. Toponínima dels veïnats de Cassà. Ajuntament de Cassà de la Selva,
2017, 300 p.
Santos Nicolás, Mapa toponímico
y geográfico de la parroquia de El Pino (Aller-Ayer). Astúries, 2017, 160 p.
Nombres y apellidos tradicionales de
Almería y su provincia. Análisis a partir del catastro del marqués de la Ensenada, en el siglo xviii. Almeria: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes,
2017, 360 p. Inclou un CD amb base
de dades d’avantpassats.
Rubén Pastor & Aureliano José
Lairón, Alzira. Avingudes places i carrers. De la A a la F. Ajuntament d’Alzira, 2015, 280 p.
Rubén Pastor & Aureliano José
Lairón, Alzira. Avingudes places i carrers. De la G a la P. Ajuntament d’Alzira, 2017, 320 p.
Santiago Ponsoda, Noms, cognoms
i pobladors a l’Oriola medieval. Estudi
antroponímic dels repartiments oriolans, segles xiii i xiv. Universitat d’Alacant, 2016, 252 p.
Jean-Paul Riffard, Lisle-sur-Tarn.
Rues, rieux, routes et autres lieux-dits.
Toponymie annotée. L’Illa d’Albigés /

Lisle-sur-Tarn: Association Éditions
du Rabisteau, 2017, 358 p.

Jesús Bernat, “De Castelló a Penyagolosa. La retolació oficial”. Dins J. A.
Garcia, ed., Paisatge, etnografia i rituJosé Antonio Rodrigo, Tras las hue- als a Penyagolosa, p. 167–183. Univerllas del apellido Chasco. Empezando en sitat Jaume I, 2017.
Santa Cruz de Campezo. Madrid: Edi- Vegeu un comentari sobre aquest artorial Letras de Autor, 2017, 258 p.
ticle a la ressenya d’aquest volum que
es publica en aquest mateix número.
Gabriele Rodríguez, Namen machen Leute: Wie Vornamen unser Le- Bruno P. Carcedo, “Los nombres
ben beeinflussen. Munic: Komplett- personales de los Autrigones. Conmedia, 2017
tribución al estudio de la etnicidad
Estudi de com els noms afecten a la de los pueblos prerromanos del Norvida de les persones.
te de Hispania (I)”. Hispania antiqua
40 (2016): 213–226.
Ramon Ruipérez, La toponímia rural. > https://dialnet.unirioja.es/descarga/
Una aproximació lingüística a l’horta articulo/5843326.pdf
de Meliana. Meliana: Institut Municipal de Cultura, 2017.
Bruno P. Carcedo, “Los nombres
personales de los Autrigones. ConJuan Ignacio Sáez, Toponimia de Lu- tribución al estudio de la etnicidad
na y sus aldeas, siglos xi–xix. Saragos- de los pueblos prerromanos del Norsa: Institución Fernando el Católico, te de Hispania (II)”. Hispania antiqua
2017, 364 p.
41 (2017): 20–40.

> https://dialnet.unirioja.es/descarga/
Martí de Viciana, Crónica de la íncli- articulo/6224717.pdf
ta y coronada ciudad de Valencia y de
su reino. Índexs onomàstic i toponímic, Alice Carette-Ismail, “Géographie
a cura de Joan Iborra. Universitat de et toponymie de la ’frontière anValència, 2017, 180 p.
dalouse’ dans l’historiographie humaniste hispanique, d’Alphonse de
Ewelina Zając, Toponimia powiatu Carthagène à Lucio Marineo Sículo”.
tureckiego. Słownik nazw. Varsòvia Atalaya. Revue d’études médiévales ro(Polònia), 2016.
manes 16 (2017).
Sobre la toponímia del comtat de Tu- > http://atalaya.revues.org/1773
rek, Polònia.
José Castillo, “La castellanización
de bu, chorrador y rocha en la topoArticles
nimia escrita de la Peñagolosa araMagdalena Barril, “Ejemplos de gonesa (Aragón y Comunitat Valenromanización a través de la onomás- ciana)”. Dins E. Casanova & C. Salvo,
tica y la iconografía en la provincia Serres, identitats i paraules. III jornade Cuenca”. Zona arqueológica 20 des sobre els parlars valencians de base
(2017): 75–89.
castellanoaragonesa, valencianoaragonesa i castellanomurciana, p. 407–
Mar Batlle, “El nom propi i la Gra- 427. València: Denes, 2017.
màtica de la llengua catalana de > https://www.academia.
l’IEC”. Llengua Nacional 101 (2017): edu/35105198/La_castellanización_
21–27.
de_bu_chorrador_y_rocha_en_la_
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toponimia_escrita_de_la_Peñagolosa_
aragonesa_Aragón_y_Comunitat_
Valenciana_

Names. A Journal of Onomastics, vol.
65/2 (2017): 78–87.

Maria Alice Fernandes & EsperanJean-Pierre Chambon, “Toponymie ça Cardeira, “Notas sobre toponíet vicairies carolingiennes: deux mia portuguesa medieval”. Aproxinouveaux cas de double éponymie macións á variación lexical no domi(Rouergue, Auvergne)”. Estrasburg, nio galego-portugués, M. Álvarez, A. I.
Société de Linguistique Romane: Re- Boullón & E. X. González, eds., 2017:
vue Linguistique Romane 81, (2017): 149–174.
157–167.
> http://ilg.usc.es/gl/novidades/
Julio Concepción, “El origen del
santuario y el pueblo: del monte Vindio a Vindonnus y Bendueños. La lectura del paisaje en la memoria milenaria de los nombres de lugar”. Lena: Vindonnus. Revista de patrimonio
cultural de Lena 1 (2017): 4–19.

aproximacions-variacion-lexical-nodominio-galego-portugues

Francisco Franco-Sánchez, “La toponimia árabe de los espacios viales y los espacios defensivos en la
península Ibérica”. Dins C. Carvalho, M. Planelles, E. Sandakova & M.
Aragón, coords., De la langue à l’exXosé Henrique Costas, “O sufixo- pression. Le parcours de l’expérience
icho/-a, caracterizador da microto- discursive. Hommage à Marina Aragón
ponimia galega de Zamora”. Verba. Cobo, p. 167–190. Universitat d’AlaAnuario galego de filoloxia 44 (2017): cant, 2017.
527–536.
Sonia Fournet, “Nom de Nom, desÁngel Delgado, “Colón y Cortés, fi- cends de ton trône! L’onomastique au
guras clave en la toponimia de Indi- service de la caricature dans Parodia
as”. Dins M. Insúa & J. Menéndez, co- de tronos de José Fonollosa”. Dirāsāt
ords., Viajeros, crónicas de Indias y épi- Hispānicas. Revista Tunecina de Estuca colonial, p. 51–69. Universidad de dios Hispánicos 4 (2017): 260–280.
Navarra, 2017.
Henar Gallego, “Romanización auLucas Destrem, “De la ville-musée gustea y onomástica personal de la
à la ville-monde, les enjeux de la to- Meseta Norte. El nomen Iulius”. Geponymie du tramway parisien”. Neo- rión. Revista de Història Antigua 35,
toponymie. Toponomascapes en cons- volum especial dedicat a La Hispatruction: études en toponymie politi- nia de Augusto (2017): 583–597.
que, 28 gen. 2016.
> https://neotopo.hypotheses.org/349 Jairo Javier García, “La toponimia
en el periodismo español de inforCarmen Díaz, “Álvarez Rixo y el in- mación y divulgación científica”, caventario toponímico de Cipriano pitol de La configuración lingüísticoGorrín”. Anuario de estudios filológi- discursiva en el periodismo científico,
cos 40 (2017): 159–188.
p. 251–278. Madrid: Vervuert, 2017.
Oliviu Felecan, “Oikonymic Trans- Jairo Javier García, “El interés de
formations in Romania in the Se- la toponimia en una de las Novelas
cond Half of the Twentieth Century”. ejemplares de Cervantes: El amante
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L’onomàstica
en la literatura
Dedicat al santuari del Tallat
Mireu los pobles a vols
coronant vostra capella:
Nalesc, Senant, Rocafort,
Forès, Belltall i Glorieta,
Vallfogona i Passanant
junt amb Albió i Ametlla,
Ciutadilla i Guimerà,
Vilet, Rauric i Granyena,
Preixana, Targa, Verdú,
Segura, Guàrdia, Conesa,
Bellpuig, Ibars i Golmés,
Gramuntell i Granyanella,
Anglesola i Montornés,
Llorac i Vilagrasseta,
Pira, la Riba, Montblanc,
Blancafort i Solivella,
Barberà, Cabra, Sarreal,
Vilavert i Prenafeta,
Vimbodí, l’Albi, Tarrés,
Borges, Vinaixa i Arbeca,
Montblanquet, Fonoll, Vilars,
Masdenbodia, Fulleda,
l’Espluga de Francolí,
tots los pobles d’eixa terra,
Rocallaura sobre tots,
que’s l’estoig de la joieta,
lo gerro d’or de la flor,
la conquilla de la perla.
Ramon Bergadà
Full parroquial de Constantí 51
(desembre de 1918), p. 4.
Pots contribuir en aquesta secció
literària enviant els textos que més
t’agradin on es parli d’onomàstica
a revista@onomastica.com fent
constar l’autor, el títol i la referència bibliogràfica.

9

Novetats bibliogràfiques
liberal”. Capítol d’Antes se agotan la
mano y la pluma que su historia / Magis deficit manus et calamus quam eius
hystoria. Homenaje a Carlos Alvar, vol.
2, p. 1333–1354. San Millán de la Cogolla: Cilengua. Fundación de San Millán de la Cogolla, 2016.

Joan Carles Membrado & Emilio
Iranzo, “Los nombres de lugar como elementos evocadores del paisaje histórico. Análisis de la toponimia de los núcleos de población de la
cuenca del Vinalopó”. Investigaciones
Geográficas 68 (2017): 191–207.

> http://rua.ua.es/dspace/
Miguel Ángel González, “La
memoria de las piedras”. Diario de
Ibiza, 18 juny 2017.

handle/10045/72017

Joan Carles Membrado, “La relación entre toponimia urbana y topografía en la Ciutat Vella de Valenpitiuses-balears/2017/06/18/memoriacia: análisis mediante métodos cuanpiedras/923210.html
titativos y cualitativos”. Boletín de la
Tamara González, “A onomástica Asociación de Geógrafos Españoles 74
do bautismo no Arciprestado de Bo- (2017): 361–386.
laño”. Lucensia. Miscelánea de cultura e investigación 27 (2017): 131–142. Joan F. Mira, “Paraula de Joan Coro
mines” i “Un dia amb Joan CoromiJosep M. Grau, “L’emigració de les nes”. InfoMigjorn 1351, 14 nov. 2017.
muntanyes de Prades vers la Conca Número especial dedicat a Joan Code Barberà en el primer quart del se- romines.
gle XX”. Aplec de Treballs 34 (2016): > http://www.migjorn.cat/bd/im17-1114_1351.pdf
101–126

> http://www.diariodeibiza.es/

> http://www.raco.cat/index.php/
Aplec/article/view/315670

Marina Martín & C. George Peale, “Historiografía, genealogía y
onomástica: la cuestión del judaísmo de Luis Vélez de Guevara”. Criticón. Revue consacrée à la littérature et
à la civilisation du Siècle d’Or espagnol
129 (2017): 7–22.

> http://journals.openedition.org/
criticon/3276

María Martínez, “La identidad del
paisaje: la huerta andalusí y castellana de Murcia en el siglo XIII”. Historia. Instituciones. Documentos 44
(2017): 212–241.
Gonzalo Mateo, “La Naturaleza en
la toponimia española I”. Flora Montiberica 69 (2017): 94–122.

> http://www.floramontiberica.org/
entrada.htm

sa, valencianoaragonesa i castellanomurciana, p. 429–446. València: Denes, 2017.
Ricard Oliva, “Topònims, camins,
assentaments i organització a la
Terreta medieval”. Annals del Centre
d’estudis comarcals del Ripollès. Ibix 9
(2016): 83–97.
Pierre Ottino-Garanger & MarieNoëlle Ottino-Garanger, “Toponymie littorale aux îles Marquises,
Fenua ’Enata/Henua ’Enana, Polynésie orientale (Polynésie française)”. Revue d’ethnoécologie 11 (2017).
Dossier «Cartographie participative».

> http://journals.openedition.org/
ethnoecologie/2975

Vicent-Josep Pérez, “Els altres ’Crevillents’. Història de la interpretació etimològica d’un topònim i dades noves que la confirmen”. La Rella, Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, 30 (2017):
Maite Mollà, “La sufixació diminu- 149–188.
tiva en la toponímia i en la parla de la
Canal de Navarrés. La variant -íquio”. Francisco Ramírez, “El determinanDins E. Casanova & C. Salvo, Serres, te medieval lo en la toponimia del
identitats i paraules. III jornades sobre Campo de Cartagena”. Dins E. Cutiels parlars valencians de base castella- llas, coord., Nuevas aportaciones en
noaragonesa, valencianoaragonesa i la investigación en Humanidades, p.
castellanomurciana, p. 263–278. Va- 201–219. Universitat d’Alacant, 2017.
lència: Denes, 2017.
Assumpció Rehues, “Una aproximaRicard Morant, “Denominación, al- ció sobre l’origen dels topònims: el
ternancia onomástica y redenomina- Bruc, la Plana Llarga, can Maçana i
ción de animales domésticos”. RIL- Fembra Morta”. El Bruc: Planallarga
CE, Revista de filología hispánica 32 2 (2015): 20–23.
(2016): 201–224.
Yasmina Romero, “El estigma del
Emilio Nieto, “Les relacions toponí- nombre propio: Un acercamiento limiques (lingüístiques) entre la zo- terario a la onomástica femenina de
na dels Serrans i els seus veïns: de la alteridad”. Philobiblión. Revista de
comparació la llum”. Dins E. Casa- literaturas hispánicas, 5 (2017): 75–90.
nova & C. Salvo, Serres, identitats i
paraules. III jornades sobre els parlars Pere Rubió, Maria Rubió & Josep
valencians de base castellanoaragone- Rubió, “Estudi sobre el cognom ori-

NOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

10

Novetats bibliogràfiques
ginari dels escultors Rubió de Moià”. Moisès Selfa, “La toponímia major
Modilianum. Revista d’Estudis del Mo- del Pla d’Urgell: una visió panorámiianès 56 (2017): 13–18.
ca”. Mascançà, revista d’estudis del Pla
d’Urgell 8 (2017): 133–136.
Andreu Salom, “Toponímia i substitució”. Llengua Nacional 94 (2016): Maximiano Trapero, “Las ’pala25–25.
bras dulces’ que hubo en el español
de Canarias y lo que de ellas queda
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treball, fruit de la magnífica tasca
de recerca onomàstica de M. Teresa
Muntanya i Montserrat Sanmartí, va
comptar encara amb la participació
de Ramon Amigó —que ha estat el
principal mestre i promotor d’aquest
tipus d’estudis en l’àmbit de la llengua catalana—, tant amb el buidatge de la documentació notarial com
en l’ordenació de la informació recollida. Aquest estudi, que inclou una
nombrosa informació cartogràfica i
fotogràfica, depassa el que seria l’àmbit de l’onomàstica i ofereix una rica
mostra de la història i el paisatge de
l’antic terme de Tamarit.
Dolors Bramon, Moros i catalans. La
història menys coneguda dels sarraïns
a Catalunya. Barcelona: Angle editorial, 2017, 224 p.
Obra de divulgació, amena però ben
rigorosa, molt actual i actualitzada,
que no té pas com a objecte l’onomàstica, però que hi fa múltiples referències (tant toponímiques com
antroponímiques) per tal de contextualitzar episodis del període de domini islàmic (segles VIII–XIII) o de la
presència morisca fins al segle XVII,
entre altres explicacions. S’hi troba
a faltar, precisament, un índex onomàstic, que n’hauria fet més ràpida i
útil la consulta per part dels interessats en aquesta matèria i del públic
en general.
Eugeni Casanova, Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora. Lleida: Pagès
editors, Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural de l’Institut
d’Estudis Catalans, 2016, 714 p.
Obra monumental, en què el periodista i professor Eugeni Casanova
dóna a conèixer amb un detall extraordinari (i un relat apassionant) una
realitat que fins ara havia passat estranyament desapercebuda: la pre-

sència arreu de França (no només a la
Catalunya del Nord, doncs, que això
sí que és ben conegut i ha començat
a ser estudiat des de diferents perspectives) de nombroses i prou importants comunitats de l’ètnia gitana
que continuen emprant —amb graus
de vitalitat diversos, segons els casos
i les zones— la llengua catalana, en
alguna de les seves variants dialectals o bé amb trets propis distintius.
L’estudi és autènticament pluridisciplinari, i és així que al costat d’aproximacions antropològiques, històriques, sociològiques o pròpiament
lingüístiques, n’hi ha un bon grapat
també d’onomàstiques: tant pel que
fa als usos de determinats topònims
com, sobretot, pel que fa als noms
personals (sobrenoms inclosos). En
aquest sentit, pren una especial rellevància, en un apartat del llibre, la
relació dels cognoms propis de les famílies gitanes que s’han entrevistat
o documentat, amb una mica d’història de cadascun d’ells.

grat o per força, i ja en el segle XIV
la majoria dels noms dels musulmans que apareixen a la documentació de l’època segueix l’estructura
de prenom i cognom, com si fossin
noms romànics. No va passar el mateix amb els prenoms, noms íntims
i familiars, que sempre són de tradició àrab. Sí, en canvi, alguns cognoms,
més influïts pel català, van anar adquirint formes romàniques.

Joan Coromines, Llengua i Pàtria.
Edició a cura de Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès. Barcelona: Ara Llibres, Fundació Pere Coromines, 2017, 319 p.
Llibre confegit pels editors vint anys
després de la mort de Joan Coromines, principalment amb discursos i
articles diversos i una quarantena de
cartes, que tenen com a denominador comú una especial incidència en
aspectes polítics i identitaris, molt
presents en la ideologia i en l’activitat extraacadèmica del filòleg Coromines, però que, malgrat tot, inVentura Castellvell, “Apunts so- clouen ben sovint referències d’intebre els noms dels musulmans de Be- rès per al ram de l’onomàstica (per
nissanet (s. XIV i XV)”. Misceŀània del exemple, quan anuncia el projecte o
CERE 27 (2017): 31–52.
detalla l’estat de les recerques del fuPer conèixer l’antroponímia àrab en tur Onomasticon Cataloniae).
els segles XIV i XV l’autor ha partit de
cinc relacions nominals, la majoria Joan Coromines, Llibreta de Camp
d’origen fiscal, de veïns de Benissa- XXV de l’Onomasticon Cataloniae. Ennet de diferents anys, i n’ha desta- questes toponomàstiques i dialectals
cat els aspectes més característics. realitzades a la Catalunya del Nord
Explica que els musulmans de nou (1959–1960). Edició i estudi lingüíspobles de la Ribera d’Ebre, entre ells tic a cura de Philip D. Rasico. BarceloBenissanet, no van emigrar després na: Institut d’Estudis Catalans, Funde la conquesta cristiana i van man- dació Pere Coromines, 2016, 471 p.
tenir-se durant tres-cents cinquanta Volum lxxix de la Biblioteca Filolòanys a la comarca. Van conservar la gica, de la secció del mateix nom de
religió, els costums, les lleis, la llen- l’IEC, en aquesta ocasió en coedició
gua i els seus noms propis, diferents —per raons gairebé òbvies— amb la
dels noms cristians. Destaca que Fundació (Pere) Coromines, presenta
amb el pas dels anys el poder feudal l’edició completa i extremament acui el contacte amb el català va modi- rada d’una (una sola) de les nombroficar l’estructura dels seus noms, de ses llibretes de Camp que Joan Coro-
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mines anà emplenant amb notes manuscrites (i notacions de vegades de
difícil transcripció) durant les seves
dècades d’enquestes arreu del territori. L’edició, exemplar i molt treballada, és a càrrec d’un dels més directes coŀaboradors de Coromines en la
tasca ingent de l’Onomasticon, el professor nord-americà Philip D. Rasico,
a qui devem tot d’aportacions referides també a l’onomàstica de la Catalunya del Nord (entre força altres temes que aquí no és el moment de comentar). Una edició llargament esperada, doncs, que no sols desvetlla un
material durant massa temps adormit, sinó que posa de manifest fins
a quin punt és necessària la tasca de
recuperar tota la resta d’informació
inèdita que Coromines acumulà al
llarg de la seva intensa i prolongada
vida de filòleg, per a profit de les generacions actuals i futures.

Enric Garcia-Pey, Inventari General
d’Onomàstica del Vallès Oriental. Granollers: Arxiu Comarcal / Consell Comarcal del Vallès Oriental. Volum 1
(2017), A-Baix, 669 pàgines; volum 2
(2017), Baix-Bruguerar, 648 pàgines;
volum 3 (2017), Brugueres-Casserres.
652 pàgines.
S’han publicat els tres primers volums de l’Inventari General d’Onomàstica del Vallès Oriental, obra del granollerí Enric Garcia-Pey i Pey. Es tracta
de la culminació de més de 40 anys
de treball de camp de l’autor, que ha
recorregut tots els pobles de la comarca parlant amb desenes de persones i consultant arxius particulars
i públics. Ara, editat per l’Arxiu Comarcal i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, veuen la llum els tres
primers toms d’una sèrie de quinze.
S’ha fet una edició en paper molt limitada destinada a certes biblioteques i

arxius. El primer volum inclou, a més
de les entrades onomàstiques corresponents, un llistat d’abreviatures i un
de les fonts arxivístiques i bibliogràfiques. Les persones i institucions interessades en obtenir-ne exemplars poden encarregar-los a l’Arxiu Comarcal.
També en acabar la publicació en paper es farà una edició en suport digital. L’acte de presentació, realitzat
al Museu de Granollers el 19 de gener de 2018, va ser un èxit de públic,
amb més de 120 persones omplint
de gom a gom la sala d’actes, amb
presència de l’autor, del president del
Consell Comarcal, de l’alcalde de Granollers, del president de la Societat
d’Onomàstica i de l’historiador i professor Joan Garriga, que va fer la presentació de l’obra i de l’autor. L’acte
fou presentat pel director de l’Arxiu
Comarcal. Ha estat un brillant colofó
a la feina constant de tota una vida.

Fotografia del grup que va participar en la sortida toponímica de la SdO a Forques (Rosselló), el 18 de març de 2018.
Programa i recull fotogràfic a https://www.onomastica.cat/sortida-toponimica-a-forques-rossello/.
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Sílvia Veà, Onomàstica de Vinebre.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Treballs de l’Oficina d’Onomàstica 27, 2017, 362 p. (10 mapes).
El dia 20 de novembre de 2015, a la
Sala de Graus del Campus Catalunya
de la Universitat Rovira i Virgili, la vinebrana Silvia Veà Vila defensava davant un tribunal format pels doctors
Emili Casanova (de la Universitat de
València), Albert Turull (de la Universitat de Lleida) i Joan Peytaví (de la
Universitat de Perpinyà) la seva tesi doctoral que duia per títol “L’onomàstica de Vinebre”. L’Institut d’Estudis Catalans acaba de publicar la versió reduïda i adaptada de l’esmentada tesi doctoral.
Després de l’apartat dedicat a la
justificació del treball, Sílvia Veà redacta una introducció sobre la vila i
el municipi de Vinebre en la qual va
desgranant la seva història, la seva
situació, la població i l’economia, les
festes, entre d’altres qüestions. En
dos apartats curts —“Continguts” i
“Criteris quant a la llista de noms”—,
l’autora dóna notícia de les indicacions de la ubicació geogràfica d’alguns topònims; puntualitza que els
cognoms han estat recollits documentalment des de 1329 fins a 1939;
especifica que totes les entrades obtingudes de fonts orals van acompanyades de la seva respectiva trans-

cripció fonètica a través de l’AFI (Alfabet Fonètic Internacional). I abans
d’arribar a la llista de l’inventari, Sílvia Veà encara ofereix un apartat on
ens parla de les fonts orals i escrites
a través de les quals ha pogut dur a
terme el seu treball. Veà ha comptat amb cinc informants principals a
part de les consultes puntuals a d’altres habitants de Vinebre. Sorprèn la
quantitat de fonts escrites consultades, malgrat que no va poder disposar de documents habituals en treballs d’aquesta mena, atès que havien estat destruïts durant la Guerra
Civil espanyola.
Un total de 1.472 entrades configuren l’inventari onomàstic de la vila i del municipi de Vinebre. El nombre més elevat de noms de lloc tant
del terme com del nucli urbà recollits per Sílvia Veà a Vinebre correspon al conjunt de mots patrimonials
—usuals arreu dels Països Catalans—
que s’han convertit en noms propis,
el significat dels quals se’ns presenta
transparent, això vol dir que en sentir
el nom del topònim, podem entendre
fàcilment el seu significat: los Abeuradors, los Ascladors, lo pas de l’Ase, los
Comellars, los Freginals, los Horts, les
Illes, los Mallols, les Aubagues, les Planes, les Sorts, la Vall. De vegades, els
noms que localitza l’autora presenten
el regust del català propi de la Ribera
d’Ebre —que comparteix amb les altres comarques ebrenques i valencianes— com ara: l’Abadia —casa on viu
el capellà—, lo Bancal —tros de terra
conreable—, la Carrerada —camí ramader—, les Raboses —guineus, guilles—, lo Timonal —timó: farigola—.
També hi són presents trets fonètics
que localitzem en els noms de partides com les Aubagues —“obagues”,
on la /o/ inicial s’articula diftonga-
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da— o les Aumedines —“almedines”, on la /l/ agrupada ha vocalitzat.
Els topònims urbans de la Viladins
i la Cristiandat Vella són una mostra
de la fisonomia històrica del Vinebre
medieval i del set-cents, respectivament. La Viladins indica, sense cap
mena de dubte, el nucli antic de la
població, segurament emmurallat.
La Cristiandat Vella correspondria al
nom que la Viladins rebria a partir de
principis del segle XVII, després que
els moriscos abracessin el cristianisme —de bon o de mal grat— per tal
de no ser expulsats d’aquella localitat i que, de ben segur, vivien a la Raval, és a dir fora del nucli habitat pels
«cristians vells».
De la llengua d’aquells moriscos, Vinebre conserva topònims com les Aumedines —de l’àrab al mädîna «la ciutat»—, los Aubellons —de l’àrab alballóʿa, «séquia subterrània»—, los
Assuts —de l’àrab as-sudd, «mur de
contenció que atura o desvia l’aigua
d’un riu per aprofitar-la en l’agricultura o en la indústria»—, les Sénies
—de l’àrab saniya, «pou d’on la roda
treu aigua per a regar»—. El cognom
Carim, actualment viu a la població,
és una mostra més de la presència
d’aquell passat musulmà de Vinebre.
Per la seva forma fonètica, els topònims lo Galatxo, les Mutxoles, lo Tormo es presenten com a mostra del
mossàrab, l’antiga llengua romànica parlada pels cristians que habitaven sota territori dominat pels musulmans, que va ser present a la Ribera d’Ebre abans de la repoblació duta
a terme pels cristians catalans a partir del segle XII.
Sílvia Veà ha recollit a Vinebre alguns topònims que, a dia d’avui, es
presenten opacs per als llecs en qüestions d’etimologia, és a dir que es fa
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difícil saber què signifiquen. És el cas
de Beanta o los Gorraptes; ambdós recollits i analitzats pel gran onomasiòleg Joan Coromines en el seu Onomasticon Cataloniae. En canvi, Veà
en recull d’altres que no trobarem a
l’Onomàsticon, com per exemple (lo
coll) d’Arrutx, los Empiltres, les Seviques, que hauran d’esperar l’anàlisi
d’algun especialista en lingüística històrica per poder esbrinar el seu origen i el seu significat.
Abans de l’aparició de l’Onomàstica de Vinebre, la comarca de la Ribera
d’Ebre —a diferència del que s’esdevé al Camp de Tarragona i al Priorat,
on els treballs onomàstics són abundants—, només comptava amb dos
inventaris publicats: el de Benissanet
i el de Rasquera. L’any 1980, la Diputació de Tarragona treia a la llum “Topònims de la vila de Benissanet i del
seu terme municipal, (amb una breu
notícia de la pròpia comarca)”, d’Artur Bladé i Desumvila, dins Treballs de
la Secció de Filologia i Història Literària I. Vuit anys més tard, el 1988, el
Grup Cultural Rasquerà publicava el
segon inventari onomàstic de la comarca, la Toponímia de Rasquera, de
Miquel S. Jassans.
Han hagut de passar vint-i-nou
anys perquè la Ribera d’Ebre hagi tornat a ser objecte d’una nova publicació onomàstica, i ha estat Vinebre, al
nord del Pas de l’Ase, el municipi que
Sílvia Veà ha inventariat de manera
exhaustiva i meticulosa. Amb aquesta monografia, Sílvia Veà contribueix

a ampliar el territori inventariat de
l’esmentada comarca amb la voluntat
de preservar-ne l’onomàstica com a
signe d’identitat irrenunciable.
La publicació de l’Onomàstica de Vinebre converteix aquest inventari en
una fita cabdal en el món de l’onomàstica a casa nostra, i en particular
en el conjunt de les Terres de l’Ebre,
sense desmerèixer les que han aparegut fins a dia d’avui. Només una persona plenament conscient del que està fent, amb un profund amor al seu
poble i la seva llengua, amb la preparació tècnica, científica i humana
com és el cas de Sílvia Veà, és capaç
de dedicar un ingent nombre d’hores
a una tasca tan àrdua com és l’elaboració d’un inventari onomàstic tan rigorós i exhaustiu com aquest.
L’any 2016, Sílvia Veà va guanyar el
I Premi Ramon Amigó i Anglès que
s’atorga a treballs d’investigació en
l’àmbit de l’onomàstica catalana per
la proposta que ella va presentar per
tal d’inventariar el municipi de la Torre de l’Espanyol. Segons les paraules que ella mateixa exposava en la
justificació del seu projecte, Veà té
la intenció, a mitjà termini, de dur
a terme els reculls onomàstics dels
municipis que formaven part de l’antiga comanda hospitalera d’Ascó: Vinebre, la Torre de l’Espanyol, Ascó i
les Camposines —incorporades actualment al terme municipal de la
Fatarella—. Esperarem, amb deler,
aquestes noves aportacions. Pere
Navarro

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
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Pitu Basart & Pep Matas, coord.
“Dossier: Els noms i els llocs”, Gavarres 31, primavera-estiu 2017, p.33–83.
La revista Gavarres, en el seu número 31 de primavera-estiu de 2017, ha
dedicat un dossier de cinquanta pàgines a la toponímia titulat “Els noms i
els llocs”, en el qual es fa referència a
un notable nombre de noms de lloc
d’aquesta zona del territori de les comarques gironines, les Gavarres, a la
Serralada Litoral Catalana, que s’inclou dins d’una vintena de municipis.
Es tracta d’uns estudis d’índole molt
diversa i partint d’informació publicada, documental i oral.
En total, es tracta de més d’una vintena d’articles breus, de lectura ràpida, àgil i amena però que, tanmateix,
en molts casos no falten a la rigorositat, una bona manera de fer arribar l’afició per la toponímia de forma divulgativa, a l’abast d’un públic
ampli, divers i no necessàriament especialitzat.
El primer article, “Allí enllà”, escrit
per un dels coordinadors, en Pitu Basart, serveix de pòrtic al dossier realitzant una breu referència a tots els

Els llibres dels quals ara
donem notícia a Novetats
bibliogràfiques poden ser
ressenyats en els propers
números de Noms.
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textos que el seguiran d’autors i plantejaments molt diversos: hidronímia,
etimologies populars o pseudoetimologies —mitjançant tradicions toponímiques—, oronímia, vies de comunicació, topònims esotèrics…
Elvis Mallorquí és l’autor de tres
aportacions de caire divers: “Cruïlles
i camins” amb topònims relacionats
amb antigues vies de comunicació
properes a Cruïlles partint de diversos documents medievals; “Entre les
viŀes i les viles” on documenta més
d’un centenar de viŀes i vilars entorn
de les Gavarres; “Un món negre?” a
l’entorn a topònims esotèrics formats
amb l’element ’mort’ i d’altres com roques de les Bruixes o clot de l’Infern fent
referència a alguns casos d’etimologies populars. Així mateix, és autor d’un
text breu titulat “Recs i agulles” en
què fa aŀusió a diversos hidrònims relacionats amb agulles i recs madrals.
El tercer article porta per títol
“Noms oblidats a Santa Pellaia”, de
Quim Mundet, en el qual presenta
diversos noms de lloc d’aquella zona, alguns d’ells perduts o substituïts
amb el pas del temps, com puig dels
Cristians o torrent de Malagar, partint
de dos capbreus del segle XVII.
Segueix la recerca “Sant Cebrià dels
Alls” de Pep Matas, el qual presenta
diverses propostes etimològiques a
l’entorn d’Alls, serra Garnatxa, jardí del
Rei o bé pi de les Tres Creus.
El cinquè apartat és obra de Jordi
Frigola i Arpa, “Els Metges, un topònim popular” i ens argumenta com la
devoció als metges cristians martiritzats Cosme i Damià va provocar l’aparició popular del nom de lloc Metges
en substitució de l’oficial Sant Cebrià
de Lledó.
Continua el dossier amb el text “Palamós i el seu entorn” de Pere Trijueque, en el qual recull toponímia pretèrita i present de l’antiga batllia i
comtat de Palamós provinents de do-

cuments d’entre els segles XIV i XIX,
aportant-ne informació i comentaris
prou interessants i, en alguns casos,
curiosos i amens, per exemple Fret ha
es peus o Outayon. A més, l’estudiós
indica que té recollits més de 1.000
topònims d’aquesta zona.
El vuitè estudi és d’Albert LópezTauler, “La vall de Ridaura”, repassant
la toponímia a l’entorn de la vall d’Aro
i d’altres espais propers com és el cas
de S’Agaró.
Tot seguit, Albert Vilar presenta “La
Ganga, de Calonge”, un estudi a l’entorn d’aquest topònim, Ganga, usat
per referir-se a un coll, una riera i
una carretera i del qual procura explicar-ne el seu possible origen i sentit.
Posteriorment, podem localitzar-hi
un article interdisciplinari a l’entorn
de la relació que sovint existeix entre
la toponímia i l’arqueologia. És obra
de Joan Llinàs i té com a títol “Arques,
castells i palaus”; hi presenta el fet de
com alguns noms de lloc han indicat
la presència en aquell indret d’un jaciment arqueològic com ocorregué, per
exemple, amb el puig d’Arques.
El segueix l’apartat de Miquel Martín “Penya-segats i aiguamolls”, el
qual presenta aspectes toponímics
a l’entorn de Pals i Begur relacionats
amb la parla —article salat—, els oficis i l’entorn natural amb l’aportació
de noms de masos, fitònims i zoònims així com alguns aspectes etimològics o pseudoetimològics.
El dotzè estudi porta per títol “Alguns llocs amb ’pedra’” i és obra de
Salvador Vega, que ofereix una llista
de noms de lloc creats a partir del llatí petra així com una curiosa “Toponímia apòcrifa del Baix Ter” en què recull degeneracions escrites de noms
de lloc localitzades a partir de l’ofici de
carter que havia desenvolupat l’autor.
Coŀectivament, el Taller d’Història
de Celrà presenta la seva recerca “Del
torrent de Ferreres al Palagret” referi-
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da a hidrònims de Celrà, d’alguns dels
quals n’ofereix el sentit i en presenta els canvis de nom que es produeix en algun curs d’aigua segons la
zona per on discorre, com per exemple el torrent de Valltorta o dels Sants
o de Santa Tecla.
Tot seguit Meritxell Daranas, a partir d’una entrevista amb el cronista
de la ciutat de Girona, Enric Mirambell, parla de l’origen de Girona a partir de tres topònims, “Montjuïc, Montilivi i l’Onyar”.
Posteriorment, localitzem el text
“Triangle de misteri” de Joan Pinsach,
a l’entorn de tres curiosos topònims
de Llagostera: can Matadimonis, el pas
de l’Home Mort i la Cabra Penjada, a
banda de fer una breu reflexió sobre
el pou de les Goges.
“La incertesa guixolenca” de Xavier
C. Ribot és l’estudi que segueix, referit a l’etimologia de Guíxols i del terme gentilícic aplicat als habitants de
Sant Feliu de Guíxols, ganxó.
La penúltima aportació és de caràcter antroponímic: “Ceclina, Seclina o
Seculina” de Marc Martínez Comas.
El mateix autor hi inclou tres breus
reflexions toponímiques: “L’encís de
sa Boquera” referit a aquest topònim
de Tossa de Mar; “Caulers, a Caldes,
Caulès, a Vidreres” i “La ’professó’ de
Tossa” sobre un tipus de núvol baix i
blanc, indici de pluja conegut com la
professó pels tossencs.
El darrer text té l’autoria de Teresa Bonal i Núria Sabat sota l’epígraf
“Paraules que venen de lluny”, un estudi que recull toponímia de Palafrugell partint d’informants orals, fonts
documentals i reculls toponímics inèdits o poc divulgats. Endemés, inclou
dos breus textos a l’entorn d’altres
noms de lloc considerats foscos o
opacs: “L’origen de la discòrdia: ’Aigua
Xelida’ i ’Liris’ i “Enigma de Verges”
sobre la localitat del Baix Empordà,
en aquest cas obra de Salvador Vega.
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En conclusió, uns interessants i, alhora, amens i diversificats articles divulgatius de caràcter onomàstic de
fàcil i ràpida lectura que poden obrir
l’interès per als estudis toponímics
en aquest espai de la Serralada Litoral Catalana entre les comarques gironines del Gironès i el Baix Empordà, força òrfena de reculls i estudis
toponímics malgrat els estudis d’Anna Maria Corredor Plaja i Elvís Mallorquí entre d’altres. Fèlix Bruguera

Juan A. García-Esparza, ed., Paisatge, etnografia i rituals a Penyagolosa.
Castelló: Universitat Jaume I / Diputació de Castelló, 2017, 292 p.
El llibre és una replega de les comunicacions del curs que amb el mateix títol que el llibre es va celebra a la Llotja del Cànem de Castelló entre el 13 i
el 16 de juliol de 2015. Sí que duien les
jornades el subtítol de “Caminant cap
a la UNESCO”, que ací s’ha baratat
amb una introducció de Carmen Pérez Garcia i que vol ser la primera passa per a l’inici d’un expedient de declaració de Patrimoni Mundial per als
Camins dels Pelegrins a Sant Joan del
Penyagolosa (per una demanda de la
Diputació de Castelló). Totes les aportacions posteriors estan dividides en
dos grans blocs, el primer dels quals i
sota el títol de “Perspectives sobre els
itineraris culturals com a patrimoni
mundial UNESCO” (sic) és un feix de
sis treballs l’argument dels quals va

des del concepte d’itinerari cultural i
algun exemple dels Alps, l’antropologia dels paisatges i arriba, finalment,
sobre els punts d’interès (integritat
i autenticitat) que té Penyagolosa.
La segona part: “Els camins de peregrinació a Sant Joan de Penyagolosa” ajunta nou treballs que cauen
ja més propers a l’onomàstica. Àlvar
Monferrer, a “Els pelegrins de les Useres”, repassa, des del coneixement,
tots els elements que conformen la
rogativa dels Pelegrins de les Useres i,
per descomptat, fa un repàs de la caminada física adjuntant tota la toponímia dels llocs per on passa. No és
pròpiament onomàstica l’aportació
d’Enric Roncero, “Habitar la muntanya”, és un treball d’etnografia que
descriu amb precisió els elements
que formaven la vida dels habitants
d’un mas (casa, corral, era, pallissa,
font, bassa, bancals, bosc, forn, molí…), els quals sempre tenen un significat que s’acurta o s’eixampla segons
les comarques. Roncero, caminant
etern, precisa ben claret l’abast semàntic de tantes paraules explicatives de “generacions de masovers que
s’han fos en el paisatge i li han donat
forma i sentit”, i nosaltres afegiríem,
també “noms”.
El professor Joan F. Mateu, a “Cultura y naturaleza en Penyagolosa”,
estudia aquells elements de tot tipus, etnològics, científics, geogràfics, etc, que al llarg del temps han
ajudat a formar una idea gràfica de
Penyagolosa i així tan serà un paese
viscut com un element geodèsic, un
sentiment de molts valencians i un
racó d’ecosistemes valuosíssims, tant
una visió forta de la muntanya com
un element de tot un patrimoni natural i cultural. És per això una suma de
natura, història, cultura, símbol, ermitori, masos, camins, endemismes,
etc. I és també Penyagolosa una miranda i una destinació on s’ajunten
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esguards propers i llunyans. Al cap de
la correguda Penyagolosa és el resultat d’un camí de valoració i reconeixement de la muntanya i de la construcció simbòlica del territori.
Garcia-Eparza i Altaba Tena amb
“Releyendo el paisaje. Una aproximación a la configuración histórica y arquitectónica del área de Penyagolosa”, descriuen els diversos elements
arquitectònics que apareixen, amb
major abundància, a les terres de Penyagolosa: mas, pedrís, molí —assut,
resclosa, peixera, canal, canalera, rec,
bassa, cup, pou, cacau, salt—, bodega,
nevera, ventisquer, pou, abeurador, font,
sénia —caduf—, ermita, forn de calç.
En una segona aportació, “Las técnicas constructivass de la piedra en
seco. La catalogación de pavimentos como punto de partida para su
conservación”, Garcia-Eparza i Altaba Tena, ara amb Rambla Moliner, fan
un estudi sobre l’ús de la pedra seca
(quina barrina en batejar-la com *pedra en sec!) en la construcció de casetes de monte, parets de bancals, cocons i pous, basses, etc. Finalment
dediquen una bona part de l’estudi a
l’anàlisi de la pavimentació amb pedra seca dels camins de Penyagolosa i es demana la seua rehabilitació
per a allargar la vida dels camins, el
manteniment de l’herència històrica
i la recuperació del seu ús.
El treball d’Escorihuela i Monferrer,
“Arquitectura de piedra en seco en Villafranca del Cid: actuaciones y puesta en valor”, vol reconéixer i valorar la
presència de la pedra seca al paisatge
de Vilafranca. Allà l’abundància i qualitat de les construccions de pedra seca, en totes les seues manifestacions,
és constant a tot el terme. Tanta realitat han motivat la creació d’un Museu de la pedra “en sec”, únic museu
valencià d’aquestes característiques,
i també el disseny de tres itineraris
pel terme municipal per tal de com17
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provar la vitalitat actual i també la seua monumentalitat en el paisatge vilafranquí. També s’ha realitzat un inventari complert de les construccions del terme i un taller d’ocupació
ha volgut formar treballadors que puguen mantenir vives tantes mostres
arquitectòniques.
Un altre dels elements del paisatge estudiat és l’avifauna, i Valentín,
Giménez i Vera, a “La avifauna de
Penyagolosa”, n’ofereixen una anàlisi ben completa tot i afegint un nou
enfocament d’un lloc ric en biodiversitat, on han de conviure harmoniosament natura i humanització. Això
serà necessari per a conservar la biodiversitat i també en serà necessària la participació de la gent de Penyagolosa. Cal, per tant, noves visions que s’assenten en el rigor i en el
compromís, el diàleg, la transparència i la solidaritat, per tal de conservar els espais i els hàbitats.
El professor Bernat aporta un treball onomàstic, “De Castelló a Penyagolosa. La retolació oficial”, amb
una doble vessant. Primerament fa
una reivindicació sobre el valor patrimonial (adjectiu derivat de patrimoni, possessió de tots) que mostren
els topònims com a notaris escripturadors del paisatge, retratat en una
paraula, el topònim, i en una llengua.
És una afirmació que no mai sobra i
que, com un corcó onomàstic, sempre ens ho recorda en molts dels seus
treballs. La segona part és una anàlisi
del calvari toponímic (ben bé podríem dir misteris dolorosos) dels noms
que apareixen en la retolació viària
d’un camí de Penyagolosa: aquell que
per carretera porta des de la capital
a Penyagolosa. I són deu els misteris dolorosos i un de gojós, a saber:
• El riu de Borriol porta un genèric
“variable”, de vegades accentuat,
de vegades una imatge d’ones sinuoses, de vegades ben escrit, i

tot en un tram mínim de carretera. I és un riu que, si anem a
Google Maps, és confós amb el
Montlleó.
• El segon misteri es resa per l’article “la insistència per llevar l’article” se’ns mostra arreu de les retolacions del poble (Vall d’Alba)
fins i tot a la plaça de bous.
• El tercer cas va dedicat a les tautologies: barranc de la Ramblella.
• El quart a l’ortografia, “les Crevades”, enlloc de les Crebades.
• El cinquè a l’esquizofrènia en passar el coll de la Bassa, Atzeneta del
Maestrat, i si passem el coll del
Vidre, Vistabella del Maestrazgo.
• La tautologia torna al sisè: port
del Collao, amb un genèric ben
foraster.
• Torna el setè a l’ortografia i la normativització: Clèric, cognom antic a Vistabella, la grafia antiga
del qual ara s’ha retolat amb una
-g final.
• El vuitè és un pecat ortogràfic: trobem al mirador del Vidre,
“vostè està açí-usted está aquí”, i
tautològic “el port del Collao”.
• I quan un cognom Velart, antic i
documentat, esdevé Vela (I, II) a
les retolacions oficials, fem el novè misteri.
• Per arribar al desè que és una
constatació: “la denominació
’el Penyagolosa’ no l’hem sentida mai” i sembla fruit de les intervencions excursionistes, i una
aposta etimològica per a Penyagolosa: “es pot pensar en una
agualosa, derivada de AQUALE
’aigual, aiguamoll, ullal’”.
• Acabats els dolorosos, un misteri gojós: La COPUT ha estat capaç
de normalitzar un topònim (font
dels Molins) que en anys anteriors havia batejat com a font de la
Coput (la qual havia estat traduïda com a font de la Puput).
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Tant de bo totes les administracions anaren corregint tots els pecats
que sembren arreu de tants camins,
i així els camins de Penyagolosa, feta
la penitència, serien absolts dels seus
pecats “lingüístics” i recobrarien tots
els seus valors patrimonials. Ferran
Guardiola

Joan Latorre, Els noms de lloc i de
persona de Santa Oliva. Vilafranca:
Institut d’Estudis Penedesencs, 2017,
588 p.
Cal dir, per començar, que Els noms de
lloc i de persona de Santa Oliva, de Joan
Latorre i Solé, és una obra exceŀent.
És el volum 6 del Corpus de Toponímia Penedesenca iniciat l’any 1992 pel
Grup d’Estudis Toponímics de l’Institut d’Estudis Penedesencs. A més del
llibre de Joan Latorre, formen part
d’aquest corpus la toponímia d’Albinyana (en dues versions diferents), la
de Vilanova i la Geltrú, la d’Olivella i la
de Vilafranca del Penedès. Els membres del Grup d’Estudis Toponímics
han publicat, també, fora del corpus,
les toponímies de Sitges i Cubelles. A
més de publicar llibres, el Grup treballa en la recollida de topònims de
tots els termes del Penedès, pensant
en la publicació, quan sigui possible,
de la toponímia d’altres municipis.
Els topònims recollits fins ara, més
de 23.000, són consultables en una
base de dades que hi ha en el web
de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
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En la seva proclamació d’intencions, l’autor d’Els noms de lloc i de persona de Santa Oliva diu que el llibre
respon, per una banda, a la curiositat personal de “saber con es denominen, i com s’han denominat al llarg
del temps, els llocs i les persones de
l’entorn més immediat”, és a dir, el de
la vila i del terme de Santa Oliva i, per
altra, al “deure de salvaguardar un patrimoni immaterial [els noms de lloc]
que corre el risc de perdre’s”. Joan Latorre ha volgut fer, doncs, com molts
altres toponimistes, el que diu Salvador Espriu en l’Inici de càntic al temple: salvar els mots, retornar el nom
a cada cosa. Perquè aquesta és l’única manera d’aconseguir l’accés “al ple
domini de la terra”.
En la seva obra, Joan Latorre ha
anotat 2.521 noms. 1.987 d’ells són
topònims i, intercalats en la llista de
topònims hi ha 534 antropònims. La
intenció de l’autor, en publicar conjuntament la toponímia i l’antroponímia de Santa Oliva, ha estat mostrar la relació existent entre una bona
quantitat dels topònims santolivencs
i els noms, tant antics com actuals,
de persones o famílies que n’han estat propietàries o que hi han estat en
relació. Penso, però, que això dificulta la consulta de les dues classes de
noms, que de fet són diferents, i que
si hi hagués fet dues llistes separades,
tant l’una com l’altra haurien guanyat
en claredat i haurien estat més valorades. És, potser, l’única crítica que,
en la meva opinió, es pot fer a aquest
llibre, perquè totes les altres consideracions són, certament, elogioses.
Cal ponderar, en primer lloc, la gran
quantitat de noms recollits, els 1.987
topònims ja esmentats, que són
molts per a un municipi relativament
petit, de només uns 9’5 km2. L’explicació d’aquesta quantitat tan gran és,
en primer lloc, l’exhaustivitat del treball realitzat per l’autor, que ha dedi-

cat a aquest treball més de 20 anys
d’estudi i recerca. És ben segur que
deuen haver quedat topònims sense
trobar i anotar, perquè aquest és un
defecte inevitable en qualsevol recull
toponímic, però, la serietat i dedicació amb que Joan Latorre ha realitzat
la seva feina fa suposar que són molt
pocs. I una segona raó és que el llibre
recull tant els topònims actuals com
els històrics.
En relació a la cerca de topònims, i
a la documentació consultada per a
realitzar el treball, s’ha de remarcar
la importància de la recerca feta per
l’autor per a fonamentar amb dades
d’arxiu el recorregut històric de cada
nom. En l’apartat on l’autor dóna la
llista de les seves fonts d’informació,
consten consultes a 28 arxius públics
i 19 arxius privats. Són especialment
importants les consultes fetes en
aquests arxius privats, molt sovint,
de difícil accés i que corren sempre
el perill d’haver de lamentar la seva
desaparició. En el llibre figuren, també, 689 dels documents consultats. I
molts d’ells són no només un pergamí, un full de paper o un quadern de
poques pàgines, sinó que es tracta llibres gruixuts de capbreus, padrons
o llibres de bateig o de matrimonis.
També s’hi esmenten 150 obres impreses, 22 revistes i 15 mapes. Penso que aquesta enumeració mostra,
a bastament, l’amplitud del treball
fet per l’autor. I no cal dir que Joan
Latorre ha recorregut també abundantment a les fonts orals, al treball
dit de camp. El fet d’haver desenvolupat, durant molts anys, la seva tasca
pedagògica a Santa Oliva, ha fet que
tingués la possibilitat de parlar amb
les persones del poble que millor el
podien informar i aclarir-li els dubtes
i, certament, l’ha aprofitada.
Cada entrada està estructurada seguint un esquema comú. En primer
lloc es dóna la grafia nom, escrita
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d’acord amb les normes de l’Institut
d’Estudis Catalans i, en el cas dels topònims, s’explica la seva localització
geogràfica, i es fa una descripció física de com és el lloc i, si n’hi ha hagut,
dels fets que hi han esdevingut. En
aquest aspecte, el llibre de Joan Latorre és no solament útil per a conèixer la toponímia de Santa Oliva sinó
també nombrosos fets històrics de la
vila. És, per tant, al mateix temps, un
llibre d’història santolivenca.
Per a justificar les seves afirmacions o, en certs casos, per a donar
constància de les variacions gràfiques del nom en el transcurs dels
anys o segles, en cada entrada hi ha
un apartat de referències, en el qual
l’autor copia textualment frases o paràgrafs procedents dels documents
que justifiquen allò que diu. Normalment anota la referència més antiga
i la més moderna, i també els textos
que poden donar alguna informació
d’interès per a comprendre l’evolució
i la història del nom i del lloc corresponent. Acompanyen i iŀustren les
entrades toponímiques 32 fotografies antigues i modernes i, al final, hi
ha 15 pàgines de mapes amb la localització dels topònims del terme.
En resum, és tracta d’una obra que
no és una simple llista de noms. I dient això no pretenc criticar les que sí
que ho son, perquè tota contribució a
la catalogació i salvació dels noms de
lloc es elogiable i ha de ser encoratjada, però en aquest cas, el treball de
Joan Latorre és molt més complet. Es
tracta d’una obra densa, que descriu
de manera completa la toponímia i
antroponímia de la vila penedesenca —en concret baixpenedesenca—
de Santa Oliva. És un treball detallat i
exhaustiu, realitzat de manera científica i fruit de molts anys de dedicació.
Els noms de lloc i de persona de Santa
Oliva és útil per als santolivencs, que
hi podran descobrir noms, fets i llocs
19
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que possiblement desconeixien, però
també ho és per als toponimistes de
tots els Països Catalans. Tot estudi toponímic ben fet, i aquest ho és, és un
carreu més en la construcció de l’edifici total de la toponímia de les terres de parla catalana, i pot ajudar a
comparar els topònims de Santa Oliva amb els d’altres poblacions i termes, i, per tant, contribuir a entendre’ls. Finalment, com qualsevol altre
treball d’aquest tipus, encara que sigui més senzill que no aquest, contribueix a salvar noms seculars que actualment estan en greu perill de desaparèixer i ser oblidats. Ignasi M.
Muntaner

Josep M. Bertran. Toponímia a l’a
bast. Introducció a l’estudi dels noms
de lloc. Solsona: Edició de l’autor,
2013, 135 p.
El volum Toponímia a l’abast, subtitulat “Introducció a l’estudi dels noms
de lloc”, és obra del filòleg i professor
Josep Maria Bertran, nascut a Berga
i resident a Gironella, autor de diversos articles i assajos a l’entorn dels
noms de lloc com ara De Toponymia
Prœromana. Antigues arrels berguedanes (1988), “El canvi de nom en els
hidrònims. Alguns exemples de la
Catalunya central” (1998),“Reminiscències de topònims pagans: alguns
exemples d’hagiotoponímia berguedana” (2006), “Xiruca” (2008) al Butlleí Interior de la Societat d’Onomàsti-

ca i “Cap a una terminologia de l’onomàstica” (2013) a De noms i de llocs.
Misceŀània d’homenatge a Albert Manent i Segimon. En aquest cas, es tracta d’una composició que, segons l’autor, “respon al meu desig d’acostar
l’onomàstica, i especialment la toponímia, al gran públic, atreure’l i
estimular-li la curiositat, incentivar les recerques i fer veure el tresor cultural que els noms propis representen” (p.101). Partint d’aquesta
premissa, considerem que es tracta
d’una obra amb finalitats didàctiques a l’entorn d’una guia útil i pràctica per a poder conèixer i estudiar els
noms de lloc.
El la línia indicada, el llibre s’organitza a partir de diverses parts, un
pròleg, una presentació, una introducció, cinc capítols amb diversos
subapartats, una taula de lexemes
hidronímics, una llista bibliogràfica i
tres índexs finals de conceptes, que
apareixen en el decurs de l’opuscle.
Obre l’exemplar un pròleg d’Ernest
Pons i Duat, en què glossa les particularitats, innovacions i mèrits de
l’obra i del seu autor, destacant-hi la
idea, no del tot exacta, que “Tenim
doncs el primer manual de toponímia a l’abast de tots els públics de la
Península Ibèrica. I en català.” (p.5).
En destaca, per tant, l’originalitat i la
pedagogia en la voluntat de facilitar
que el lector pugui iniciar les seves
recerques i investigacions toponímiques malgrat no ser-ne especialista.
Segueix el pròleg una presentació
del propi Josep Maria Bertran on justifica i anota els objectius del manual a partir de la voluntat de contribuir a la difusió de la toponímia entre un públic ampli mitjançant la idea
d’animar gent jove, estudiants, excursionistes… a interessar-s’hi i, alhora,
aportar noves orientacions i metodologies europees en la recerca de
noms propis.
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Posteriorment, a la introducció,
Bertran hi mostra la complexitat de
l’estudi ampli de l’onomàstica i dels
seus perills com poden ser les conclusions etimològiques, cosa que demostra a partir d’experiències personals.
Tot seguit, s’obre l’estudi amb un
primer capítol titulat “Les beceroles”,
en el qual Bertran reflexiona sobre el
concepte de toponímia, la seva terminologia pròpia, retraient la manca d’una terminologia comuna a tots
els estudiosos i la necessitat d’unificar-la i concretar-la —una idea en la
qual insisteix en diversos moments
del text si es pretén, anota, que es
considerin com a plenament científics els estudis onomàstics—; de fet,
clou aquest apartat amb un ampli vocabulari onomàstic, en què recull termes tradicionals —hidrònim, zoònim,
orònim… malgrat alguna mancança
com fitònim— i d’altres de més esporàdics. Tot plegat, s’acompanya d’una
dissertació a l’entorn del concepte o
la naturalesa del nom propi com a
àmbit d’estudi de l’onomàstica.
Al capítol 2, “Comencem la recerca”, ens hi mostra el procés que recomana per a la realització d’una adequada recerca toponímica així com
els diversos aspectes que s’han de tenir en consideració. Així, es refereix
a la tria del tema, les fonts a consultar, la transcendència de la cartografia, les normes per a la recollida de
topònims, el tractament de les variants ortogràfiques en els noms propis, la relació entre oralitat i escriptura i els casos d’hipercorreccions —o
ultracorreccions.
El segueix “Classificació dels topònims”, on Bertran reflexiona sobre
la naturalesa i els tipus de classificació, considerant “les mancances
de rigor científic dels tres criteris de
classificació més freqüents: de pertinença a una llengua, de pertinença
a un determinat estrat lingüístic des
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d’un punt de vista diacrònic i segons
l’objecte designat” (p.57) i la transcendència que hi ha tingut i hi continua tenint l’etimologia. Posteriorment, defineix classificació, els elements que hi intervenen i els criteris
que considera que s’han d’aplicar, defensant el que anomena “classificació prototípica” (de classes de topònims) i defugint les classificacions de
naturalesa més lingüística. Per tant,
parteix d’una classificació amb criteris extralingüístics de discriminació
qüestionant alguns conceptes tradicionals com toponímia rural i toponímia urbana o toponímia menor i toponímia major. Alhora, proposa alguns
conceptes bàsics per a una classificació: oronímia, hidronímia, vies de
comunicació, coilonímia (depressions del terreny), hagiotoponímia
—sobre la qual raona àmpliament—
i d’altres.
Al quart apartat, sota el títol de
“La interpretació dels topònims”, es
reflexiona sobre la transcendència
que ha tingut l’etimologia en estudis
toponímics en l’onomàstica catalana i la que considera que ha de tenir, concloent que ha estat excessiva
però que continua essent necessària.
Anàlogament, qüestiona el concepte
tradicional d’etimologia popular, que
qualifica com a un terme fosc, ambigu i mal delimitat com demostra amb
tot un seguit d’exemples.
Per cloure l’estudi, al capítol 5, “Les
arrels més antigues”, l’autor es planteja “explicar alguns topònims a partir
de llur motivació semàntica (…) tractaré només algunes arrels de les més
antigues, això és, les més fosques, insegures i que es presten a especulacions.” (p. 101) és a dir, que analitza un seguit de noms de lloc procurant d’argumentar-ne el sentit partint de diversos lexemes (nava, -bard-,
gava, creu-, mal-, mola, etc.) referits
a coilònims, hidrònims o orònims.

A la part que tanca el volum hi localitzem un quadre amb trenta-un lexemes hidronímics amb l’origen, significat i exemples d’ús en topònims catalans i europeus; un model de fitxa
per a la realització de les enquestes
pròpies del treball de camp, la bibliografia amb vuitanta-tres referències molt diverses i, finalment, com dèiem al principi, un índex analític, un
de mots i un de topònims que han
anat apareixent durant l’estudi.
Per anotar algun aspecte millorable
podríem indicar, per exemple, que a
l’hora d’anotar topònims tant el genèric com l’específic, majoritàriament, s’anotin amb majúscules: Carrer de Guillola (p.16), Clot de l’Infern
(p.78), Riera de Merlés (p.70), Coll de
Pal (p.46), Puig Galliner (p.110) al costat de serra de Colobre o riera de Clarà
a les mateixes pàgines 46 i 110 respectivament, cosa que pot provocar
confusions d’ús de majúscules i minúscules en el lector.
En conclusió, Toponímia a l’abast,
Josep Maria Bertran presenta al lector una proposta de mètode de treball per a la recerca, estudi i classificació de noms de lloc que pretén
ser de caràcter divulgatiu i didàctic,
a l’abast d’un públic ampli, que s’allunyi del tòpic de l’estudi simplement
històric i/o etimològic. Alhora, reivindica la necessitat d’unificació de la
terminologia a l’entorn de l’onomàstica —malgrat que en el volum hi podem localitzar molts termes onomàstics que, en alguns moments, poden
provocar alguna confusió. Per realitzar aquesta proposta, l’autor ha consultat una àmplia i diversa bibliografia catalana i europea, malgrat que
hi trobem a faltar algun títol anterior que pretén seguir la mateixa línia
de proposar un manual de recerca toponímica com, per exemple, la Metodología de la investigación en toponimia (1999) de Xavier Terrado o la
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Introducció a la recerca en toponímia i
antroponímia (1999) de Ramon Amigó. En resum una proposta, amb algun aspecte o raonament opinables,
correcta i útil, divulgativa i pedagògica en la tasca de recerca toponímica. Fèlix Bruguera

Josep Espunyes, Municipi de Peramola. Toponímia. La Seu d’Urgell: Edi
cions Salòria, 2017, 287 p.
Cal saludar amb joia l’aparició del llibre de Josep Espunyes dedicat a la
toponímia de Peramola. I cal fer-ho,
no només perquè ens trobem davant
una nova fita del (llarguíssim) camí
cap a la formació del corpus d’inventaris integrals d’onomàstica de base
municipal del país; també, perquè essent un treball que fa visible la polivalència literària i lingüística del seu autor, ens dona així mateix la mesura de
la profunditat del seu vincle amb Peramola, és a dir, amb allò que podríem caracteritzar com l’epicentre del
seu món viscut. Però, encara, per un
altre motiu semblantment rellevant:
perquè estem, amb aquesta obra, davant un dels escassos −escassíssims−
treballs amb vocació d’inventari onomàstic d’abast municipal portats a
terme a dia d’avui en el conjunt de les
comarques pirinenques. És, aquesta darrera, una circumstància de la
qual no ens podem enorgullir gaire;
com vam assenyalar a la nostra contribució a la Jornada d’Onomàstica
21

Ressenyes
de les Valls d’Àneu, l’any 2013, el domini pirinenc continua sent, a desgrat de tot, un immens “forat negre”
pel que fa a estudis d’aquesta naturalesa, i seria imprescindible, cara
al futur, anar desplegant iniciatives
que ens permetin aconseguir capgirar, dins un termini raonable, aquest
estat de coses.
Sens dubte, el valor intrínsec
d’aquesta obra radica en la seva substància toponímica. És a dir, en el conjunt de noms que aplega i ordena —
un total de 1.729—, i que ens són
presentats per ordre alfabètic en les
dues parts principals del llibre: la titulada Segles XVI, XVII i XVIII (que recull i documenta 688 topònims extrets de quatre capbreus —de 1575,
1639, 1739 i 1780— i de l’anomenat
Cadastre de Patiño, de 1716), i la que
porta per títol Tradició oral (que, al
seu torn, aplega 1041 noms i esdevé,
a la pràctica, una relació dels topònims vius del terme concebuda des
d’una òptica essencialment testimonial). Aquestes dues parts o capítols,
que vertebren entre totes dues el
conjunt de l’obra, es complementen
amb una breu introducció (amb indicacions sobre el mètode de treball seguit i les fonts documentals utilitzades, com també sobre els criteris de
transcripció i d’escriptura dels noms
seguits), una addenda (que incorpora dos topònims detectats a darrera hora) i tres annexos: per una banda, una breu síntesi sobre l’origen del
topònim Peramola; seguidament, un
apunt sobre un pretèrit que s’havia
aplicat al lloc (Samaneyra/Samanera/la Menera), i, finalment, un apunt
sobre el pretèrit Lazuez, esmentat a
l’Acta de consagració de Santa Maria
de la Seu i que l’autor considera que
pot aplicar-se amb fonament al territori de Peramola.
Podríem dir que entre les dues
parts del llibre queda establert i des-

crit el patrimoni onomàstic —i, més
concretament, toponímic— del municipi de Peramola, considerat des de
la perspectiva dels darrers quatre segles i mig (o sigui, des de 1575 fins a
l’actualitat). Un patrimoni que permet al lector, en la perspectiva d’una
anàlisi detallada, fer-se àmpliament
càrrec de les particularitats geogràfiques i toponímiques d’aquest terme
municipal (extens, però d’una demografia molt feble) emplaçat en els dominis prepirinencs de la vall del Segre.
I que presenta noms tan suggeridors
i de tanta potència onomàstica com
la Garanta, d’arrel lingüísticament remota però avui pràcticament desaparegut de la llengua viva; o com els Espluvins, evocador d’un pas clàssic en
el camí de la Seu avui arraconat per
la moderna carretera; o com la roca
del Corb, que forma un conjunt indestriable amb Sant Honorat i que conserva ben sencera la seva singularíssima balma obrada; o com el clot de
Fontviva, indestriable de la veïna masia i hostal de Can Boix, o la partida de
Rombau, de ressonàncies també antigues però que ha mantingut, a través de diferents topònims derivats de
l’original, la seva virtualitat fins avui. I
això, per no parlar dels noms dels assentaments de població: des del mateix Peramola fins a Cortiuda i Castellllebre, passant per Tragó i Nuncarga;
noms que, per ells mateixos, com a
creacions lingüístiques, ja ens permeten tenir una certa intuïció de la
diversitat de paisatges i de territoris
que s’amaga darrere d’unes aparentment simples formes de denominar.
No podem estar-nos d’assenyalar que, en opinió nostra, l’eficàcia
de la contribució de Josep Espunyes
queda en darrer terme limitada per
la dificultat de “connexió” que percebem entre les dues parts o capítols estructuradors de l’obra. Pensem que un tractament formalment
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unitari dels noms hauria permès una
més fàcil consulta i/o lectura del llibre. Ara aquesta lectura integrada
és igualment possible, però a costa
d’una recerca deliberada per part del
lector. Creiem en aquest sentit, i en la
perspectiva general d’obres d’aquesta naturalesa, que és important cara al futur aprofundir en el concepte
de l’inventari integral de noms, sobre
el qual Ramon Amigó i els seus coŀaboradors propers ens han anat deixant les coses prou clares (i, en especial, en relació amb el mètode de
treball). Aquest tipus d’inventari no
es pot dissociar de la idea d’unitat de
la recerca, imprescindible avui dia en
un camp, com el de l’onomàstica, en
què la fragmentació metodològica no
deixa de ser un perill i una amenaça
per a la cohesió i la credibilitat de la
mateixa disciplina.
Les darreres consideracions, d’ordre estrictament formal, no treuen
de cap manera valor a la contribució
a l’onomàstica catalana que ens ofereix Josep Espunyes a través del seu
llibre. Contribució feta, en el punt de
partida, des de la premissa de l’estimació per la llengua i pels llocs als
quals la llengua, a través dels topònims, es vincula; i premissa sense la
qual seria impossible entendre l’abast
i la profunditat que l’onomàstica ha
assolit al nostre país al llarg, gairebé,
del darrer segle i mig. Per aquest sol
motiu ja ens plau fer-nos ressò de la
publicació d’aquesta obra. I de destacar-la com a mostra d’un tipus de recerca d’abast local encara poc generalitzada; sobretot, i com ja hem assenyalat a l’inici, en el context de l’Alt
Urgell i de les terres pirinenques en
general. Un tipus de recerca que, sense excuses, reivindiquem obertament
com a tema d’estudi immancable. I
des d’una òptica tant cultural i lingüística com patrimonial, per no dir estrictament onomàstica. Joan Tort
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Ferran Jové i Hortoneda,
onomatòleg indefallible
(1929–2017)
Jordi Cáceres-Silva

El 24 d’agost del 2017 ens deixava el Ferran Jové i Hortoneda, amic i mestre. La seva tasca desinteressada al capdavant d’entitats esportives, socials o culturals de la comarca del Baix Camp va ser decisiva en l’embranzida de
recuperació de la societat civil del tardofranquisme i en
la nostra presa de consciència com a poble català.
Ferran Jové era una persona aferrada al seu terrer. Neix
el 17 de novembre de 1929 en una família humil amb set
germans. Ben aviat, ell i el seu inseparable germà bessó Ricard es posen a treballar a la pedrera de granit amb
el seu pare, i als vespres anaven a classes particulars. La
postguerra els va impedir accedir a estudis superiors; per
tant, la seva formació fou autodidacta. Després de la pedrera, va treballar d’administratiu a la casa d’automòbils
Citroën i, finalment, va obrir un petit despatx de recanvis
per a automòbils a Reus fins a la seva jubilació, el 1994.
No obstant, la seva tasca desinteressada va ser un revulsiu social a les Borges del Camp: la represa de la biblioteca pública i els Amics de les Borges cap al 1973, la direcció de la revista local la Borja durant 22 anys, el registre
meteorològic entre 1983 i 2007, el Poliesportiu el Garrigó, l’excursionisme i el pessebre al puig de Gallicant, en
fi, tantes i tantes activitats desinteressades, que quan en
fèiem alguna sempre s’havia de consultar l’Oracle.
El seu despertar a la cultura fou tardà, quan tenia gairebé 40 anys, cap al 1968: “la meva universitat van ser 17
anys a la pedrera”, em deia sovint. La primera ocurrència que va tenir va ser mecanografiar uns paperots anNOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

tics de cal Dasca, que es van salvar de l’espurgo el 1927.
L’ajuntament d’aleshores, impulsat per les autoritats espanyolistes, havia venut a pes la documentació històrica de les golfes de ca la vila. L’Artur Dasca i Sumsi, secretari de la Ponència Territorial i estudiós, els recomprà al
drapaire. Anys més tard, el Ferran Jové no veia gaire clar
que el seu fill Joan, establert a Madrid, els acabés conservant. Sortosament, quan l’ajuntament va comprar la
pairalia de cal Dasca el 1995, ho va fer amb aquesta documentació i tot, però ja hi mancava algun que altre document com un preuat pergamí del 1384 sobre un laude per construir la primitiva església. Fortuna vam tenir
que el nostre homenatjat el va fer traduir del llatí a mossèn Eugeni Ferré, prevere de la parròquia. Aquesta dèria
d’anar recopilant papers vells va ser infatigable durant tota la seva vida, bé demanant-los a famílies de les Borges
que regiressin per calaixeres i golfes, o bé, consultant arxius històrics. El seu fons particular ha estat traslladat a
l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp, i és sens dubte
la major font d’informació històrica i contemporània del
nostre poble borgenc. Destaquen els seus dietaris particulars de fets polítics i socials locals des del 1979, que
no es podran consultar fins d’aquí a 25 anys.

Llibres i articles
L’activitat cultural i divulgadora de Ferran Jové no es restringia només a l’onomàstica, camp en el qual va despun23
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tar, sinó que també va publicar sobre temes d’història i
antropologia. Llibres com la Guia de les Borges del Camp
(1983), Les pedres i els homes. La pedra de granit a les Borges del Camp (2000) —conjuntament amb el seu bessó
Ricard—, un estudi sobre l’Ermita de la Mare Déu de la Riera a les Borges del Camp (2001) amb l’Agustí Pàmies, o
la biografia Maties de Vall i Llaberia, mariscal de camp carlí,
1802–72 (2003), monografia impulsada pel Pere Anguera
Nolla, historiador capdavanter de l’època contemporània.
Els articles de divulgació o investigació comarcals localitzats són setze, dels quals destaquem: una Memòria sobre el primer centenari del cementiri de les Borges (1982) editada dins del mateix programa commemoratiu per Ajuntament de les Borges; “Apunts d’història recent de la vila
de les Borges del Camp” sobre la proclamació de la segona República a la revista Penell (núm. 1) del Centre d’Estudis Comarcals Josep Iglésies (1984), p. 111–123; “Memòria. Dietari manuscrit de Manuel Juncosa de les Voltes, 1764–1863”, Penell, núm. 2 (1985), p. 125–147; “Algunes notícies sobre la construcció de la línia fèrria entre
Reus i Falset-Marçà” dins del llibre d’homenatge a Ramon
Amigó Amb el barret a la mà (Reus, edició no venal, 1989, p.
41–67); “Apunts d’antroponímia masculina de Mont-roig
del Camp segons el cadastre de l’any 1755” dins del BISO,
LXII, 1995, p. 40–43; i “Les Borges del Camp: algunes notícies del costumari local”, entorn dels rituals a l’hora de
casar-se i batejar els nadons, dins del llibre Amb reconeixença i de vós. Misceŀània en homenatge a Albert Manent i
Segimon amb motiu dels 75 anys (l’Aleixar, edició no venal,
2005, p. 85–98).
La seva activitat cultural va iniciar-se amb la narrativa,
que va abandonar pel periodisme i la història. La tasca
periodística i de difusió va començar ben aviat com a corresponsal informatiu de premsa, entre el 1968 i el 1977,
a la revista comarcal Mestral, i també a l’Avui, el Correo
Catalán i el Diari Español de Tarragona. El 1971 coŀabora
amb la Gran Enciclopèdia Catalana amb diverses entrades.
També va participar esporàdicament en el Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (BISO), Lo Floc de Riudoms,
la Revista del Centre de Lectura de Reus, Ressó Mont-rogenc o Serra d’Or.
Les entitats culturals a les quals va estar vinculat van
ser la Societat d’Onomàstica (des de 1971 com a membre impulsor, i finalment soci d’honor; el Grup d’Estudis
Comarcals Miquel Joan Gili (1972), com a cofundador; el
consell de redacció de la revista comarcal Mestral (1978–
79); la junta directiva d’Òmnium Cultural al Baix Camp; el
Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (1980–
84), dins del consell de publicacions; l’Associació d’EstuNOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

dis Reusencs (1982) com a secretari; i el Centre d’Estudis
Comarcals Josep Iglésies (1982–2004), en tant que fundador i secretari.

Estudis d’onomàstica
El 1968 Albert Manent i Ramon Amigó van contactar amb
Ferran Jové, perquè els donés suport en el seu projecte
de recollir els noms de lloc i de persona de la comarca del
Baix Camp, amb l’encàrrec d’aplegar-hi els del terme i el
nucli urbà de les Borges. Dos van ser els informadors excepcionals i bons coneixedors dels topants, el Jaume de
les Cabres, pastor, i el Josep Arturo, pagès i caçador. El
gran valor d’aquest estudi —em comentava el Ferran Jové— havien estat els informadors, bons coneixedors dels
8,24 km2 del terme pel seu ofici, ambdós amb lletra, però
amb una parla pròpia del Camp de Tarragona, encara no
pervertida. El treball referenciava un total de 746 entrades, encara ordenades en capítols segons els genèrics i
una introducció històrica. El 1970 el treball va merèixer el
Premi Eduard Brossa de la Societat Catalana de Geografia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. La presentació
de la Toponímia de les Borges del Camp i del seu terme municipal (Associació d’Estudis Reusencs, 1981, 171 p.) no va
ser fins el dia de Sant Jordi de 1981, a càrrec del Dr. Enric
Moreu-Rey, mentre que el pròleg era d’Albert Manent, qui
va contactar amb Jové responent-li a una carta al director, publicada a Serra d’Or el 1968. En una darrera conversa vam repassar aquesta onomàstica amb l’autor, comptant fins a uns cent setanta noms ja caiguts en desús.
Cap als anys setanta, la transformació socioeconòmica cap al món dels serveis implicava l’abandonament del
camp, i també les formes tradicionals i històriques d’anomenar els accidents geogràfics o dels renoms tradicionals.
Aquest perill va incentivar-lo a salvar la llengua catalana,
especialment aquell patrimoni oral que havia format part
de la seva peculiaritat durant segles i que entrava en una
alteració profunda i irreversible. Puc dir que he estat testimoni mut d’aquesta passió encomanadissa que professava Ferran Jové, des de menut, quan ens portava d’excursió els dissabtes a la tarda a qualsevol lloc del terme amb
tota la canallada del poble, i més endavant quan de jove
vaig compartir una munió de projectes culturals amb ell,
o bé, durant els meus estudis superiors o investigacions,
donant-me punts de vista que els professors universitaris no oferien. Després del seu traspàs no puc amagar el
seu mestratge moral i inteŀectual, ni la complicitat que
ens va unir, motiu pel qual ofereixo aquesta nota a tots
els amics de l’onomàstica.
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Ferran Jové Hortoneda, amb Albert Manent i Armand Pascual, al mas de Segimon (juliol 1990). Fotografia extreta del llibre
Univers Manent (2016), de Fina Anglès i Eugeni Perea.

El 1986 va començar a treballar en ferm sobre el terme
de Riudecols, de 19,46 km2. El principal escull va ser que
eren tres termes en un, amb les Voltes agregat el 1842 i
les Irles el 1949. Jové va voler que l’estudi onomàstic recollís la idiosincràsia territorial, que encara va trobar entre els seus informants i, també, entre els documents
dels segles XVII a XX. L’estudi contenia una extensa notícia històrica seguint una pauta positivista i una acurada llista d’uns 1.500 noms ordenada per específics, però
fent referència entre parèntesi a quin dels antics termes
pertanyia amb la seva inicial. L’extensió va obligar l’editor a publicar-lo en dos volums: Història i onomàstica de
Riudecols i dels seus agregats, les Irles i les Voltes (Centre
d’Estudis Comarcals Josep Iglésies, vol. 1, 1990, 213 p., i
vol. 2, 1991, 361 p.). El pròleg del vol. 1 fou redactat per
Ramon Amigó, i ell mateix en féu la presentació el 29 de
juny de 1990, mentre que la presentació pública del vol. 2
va anar a càrrec del filòleg i traductor Josep Murgades i
Barceló el 9 de febrer de 1991. L’encert onomàstic rau en
l’aplegament dels noms de les valls jussanes de la mun-

tanya de Puigcerver (Prelitoral catalana) per carboners,
pastors, caçadors o pagesos, que encara havien conreat
o trepitjat els espais més deshumanitzats.
I encara quan no havia acabat Riudecols li van encomanar el terme de Mont-roig. Aquí s’enfrontava amb un terme molt extens, de 63,32 km2, i a més molt antropitzat
—més de 25 urbanitzacions sorgides a partir dels anys
seixanta, però especialment a partir de l’autopista AP-7,
construïda cap al 1971. Des del punt de vista metodològic
s’encarava amb un recull de noms a la franja litoral, pràcticament colonitzada pel turisme i on els exònims eren
abundants. Així, doncs, va diferenciar-los dels noms de
lloc o de persona que havia sentit alguna vegada dels seus
informadors en un annex. Un altre dels comentaris que
em feia sovint era la reticència durant les enquestes orals
en l’esment de renoms, malnoms o motius, cosa gens rara perquè Mont-roig era una població prou gran demogràficament per suportar socialment noms molt despectius.
L’exhumació de noms va allargar-se durant vuit anys, posant al descobert documents del fons notarial parroquial
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des del segle XIV, però amb poca presència de fonts municipals. L’Estudi onomàstic de la vila i terme de Mont-roig
del Camp (Ajuntament de Mont-roig del Camp, 1999, 525
p.) conté un estudi inicial de més d’un centenar de pàgines amb una introducció geogràfica i del clima, un repàs
als conreus agrícoles, la morfologia urbana, apunts demogràfics i algunes consideracions del complert cadastre
de 1755. El llibre va ser prologat per la professora M. Dolors Roigé i Figueras, mentre que vam assistir a una presentació sublim de Ramon Amigó el 18 de juny de 1999.
L’empresa onomatològica més gegantina va arribar amb
la proposta de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; Jové
va expressar-me els seus dubtes pel fet de superar la setantena d’anys i la immensa extensió de 102,67 km2 per
recórrer, el terme més gran estudiat onomàsticament
fins aleshores, però el que va encoratjar-lo definitivament
fou la inestimable coŀaboració oferta per Ramon Amigó, qui va traspassar dos anys abans de la seva publicació, quan els dubtes de l’inventari estaven ja resolts i tan
sols quedaven serrells de redacció. Metodològicament va
trobar-se amb 10 nuclis de població, 11 si comptàvem la
Pobla del Coll de Balaguer. En total, Ferran Jové va consultar 28 bons informadors principalment, i documents
i bibliografia que el van portar a 8 arxius, consultant 35
manuscrits, i 59 fonts impreses. El resultat final de deu
anys de feina fou Onomàstica del terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Institut d’Estudis Catalans,
2013, 661 p.), prologades per l’historiador Carles Maristany i Tió, i presentada amb intervencions de Joan Anton
Rabella i Ribes, cap de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC, i
Pere Navarro i Gómez, dialectòleg i professor de la URV,
a ca la Torre de Vandellòs el 3 de novembre de 2013.
En total, el conjunt dels quatre termes inventariats per
Ferran Jové tenen una superfície de 193,69 km2, que signifiquen el 27,8% del total comarcal del Baix Camp, que
va recollir i publicar tot sol. Aquesta tasca el distingia
com un dels onomatòlegs vius amb més llarga experièn-

cia. Tota la seva obra onomàstica té un fil conductor unitari: el mestratge de Ramon Amigó i Anglès, qui en tot
moment va traslladar a Ferran Jové la necessitat de realitzar una “obra ben feta”, que no era altra cosa que estudis onomàstics minuciosos d’un terme, que permetessin aportar als filòlegs materials lingüístics objectius, paraules que un picapedrer com Ferran Jové metaforitzava
dient: “Jo només porto la pedra a peu d’obra”.

Reconeixement a la plèiade d’autodidactes
estudiosos del país
L’escola d’onomàstica del Camp de Tarragona, sota el guiatge de Ramon Amigó i Anglès, a més de la quantitat de
reculls onomàstics impulsats i de la metodologia desenvolupada, contenia una base ideològica profunda amb
aquestes fites assolides com la construcció nacional en
clau de resistència cultural i una pedagogia nacionalitària a través de l’ensenyament de la llengua, manllevant
paraules de Xavier Ferré Trill, és a dir, hi havia una consciència premeditada de fer país a través de la cultura des
d’un territori concret. Aquesta contribució va ser compartida per estudiosos com el mateix Ferran Jové o M. Teresa Montaña, M. Dolors Roigé, Miquel S. Jassans, Eugeni
Perea o Jaume Sabaté Alentorn, entre d’altres.
Ferran Jové fou un investigador indefallible, dinamitzador cultural i catalanista insubornable. Va pertànyer a
la generació d’autodidactes estudiosos del país. La Guerra Civil va impedir que anés a la universitat, però tot i això va desenvolupar obres científiques del més alt valor.
Aquesta situació, lluny d’acovardir-lo, va esperonar-lo a
treballar constantment, amb un punt d’humilitat i senzillesa excessius. L’accés universal a la cultura tenia per a ell
la màxima prioritat, després d’haver patit tantes dificultats per assolir-la, i sentenciava: “un país culte és un país amb criteri, amb seny, amb capacitat per decidir i que
no li dictin el seu destí. Només la cultura ens farà lliures!”.

Ni un topònim sense recollir,
ni un nom sense estudiar
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Les paraules diuen coses.
Els noms de cançó dels Pets
i dels Lax’n’Busto
Gerard Català Perera

Després d’un daltabaix, tot procés de recuperació cultural bascula entre la defensa d’allò propi (la tradició, el
folklore, les arrels) i l’emmirallament en les tendències
internacionals (la modernitat, la globalització); la gràcia
rau a trobar l’equilibri entre els dos extrems, i a no deixar que l’un ofegui l’altre. D’una banda, abusar del folklore pot propiciar l’aïllament d’un poble, i pot condemnar
la cultura als ancestres, a l’antiguitat, a la festa popular
de diumenge al migdia. De l’altra, prendre com a referent
altres cultures sense parar-se a veure el que es té a darrere condueix les societats a perdre la seua identitat, a
vendre la seua manera de fer i de ser.
Aquestes mateixes idees, expressades en uns altres termes, van ocupar bona part de la inteŀectualitat catalana
durant la Transició. Són famosos, en literatura, per exemple, els articles que es creuaren Joaquim Molas i Pere Calders. En música no hi ha, que jo sàpiga, un exemple de
discussió tan paradigmàtic, però és obvi que van coexistir
maneres diferents de fer i d’entendre la recuperació cultural: de Serrat a Llach, de La Trinca a Bonet. En el marc
d’un estudi presentat a la Universitat de Lleida fa uns mesos, i una mica en aquesta línia, vaig dedicar-me a analitzar els títols de totes les cançons dels Lax’n’Busto i dels
Pets, dos grups paradigmàtics de finals de la Transició,
les trajectòries dels quals s’estenen fins als nostres dies.
Vaig voler comprovar si, a partir de la taxonomia onomàstica, es podien intuir en aquestes dues bandes diferents intencions, o maneres dispars d’entendre la cultura.

Us exposo a continuació un petit tast dels criteris de
classificació que vaig seguir, així com les conclusions que
n’he extret. Fins a un 4% dels títols de cançó d’Els Pets
fan referència a Catalunya o al territori de parla catalana (“Tarragona m’esborrona”, “Perdut al mig de Sitges”,
“No n’hi ha prou amb ser català”, etc.), mentre que els
Lax’n’Busto semblen tenir més preferència per l’ús d’estrangerismes (“Miami Beach” [tanmateix aplicat a una
platja catalana], “Johnny el Melenes”, “Fish in the Water”, etc.). Sembla que els del Vendrell miren més cap a
fora i, els de Constantí, cap a dintre. Els Pets −qui ho diria, vist el seu nom− tampoc tenen por a l’hora d’optar
per l’escatologia o els mots grollers, en els títols; fins a
un 7% dels seus noms de cançó s’inclouen en aquesta categoria (“Fins a la soca dels ous”, “Vaig calent”, “Aquesta
nit agafo una ceba”, “Aquest cony de temps”, etc.), mentre que la xifra és insignificant en els Lax’n’Busto. A l’inrevés passa amb el camp semàntic de l’amor; l’usen un
8% més els del Vendrell que els de Lluís Gavaldà; l’amor
és, diuen que per culpa dels trobadors, el tema per exceŀència de la música pop internacional, i sembla que els
Lax han volgut sumar-se al carro de l’empatia (“Tu ets la
llum”, “Poder tocar-te”, “Per tu, mare”, “Els teus ulls pregons”, etc.), mentre que Els Pets, un altre cop, se’ns mostren en aquest aspecte més desimbolts.
La llargada dels sintagmes és un altre dels elements que
vaig treballar. Els Lax’n’Busto tendeixen a l’ús de sintagmes curts: el 70% dels seus títols no passen de tres mots
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A l’esquerra, El Pets i a baix,
Lax’n’Busto (foto de Jordi Santacana).

(“Perdut”, “Intuïció”, “És un punt”, “Començar”, “Amnèsia”, “Presoner”, “Gris”, etc.) i Els Pets, en canvi, tendeixen a la qualificació; fins i tot el mot més usat en els seus
noms de cançó és la preposició “de” (“Dins de cada cotxe hi ha un animal”, “Una estona de cel”, “Un món, dues
classes de persones”, etc.); la brevetat, en els títols dels
Lax’n’Busto, els fa àgils i directes, mentre que la llargada,
en els dels Pets, permet detallar-los i acotar-los.
D’un cop d’ull a aquestes quatre dades se’n podria inferir que els Lax’n’Busto han pretès buscar títols −i, per
tant, temàtiques− d’acord amb les tendències internacionals del pop, i que han procurat de ser directes, moderns i comercials. Els Pets, en canvi, han tingut més aviat la voluntat d’aproximar-se al territori i al seu entorn, i
han reivindicat més tot allò que els queda a prop. Dit aiNOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

xò, cal reconèixer que treure conclusions rotundes d’un
estudi com aquest sembla agosarat. Si bé s’han recollit
tots els noms de cançó −i filtrat els que apareixien reeditats en diversos àlbums− l’arbitrarietat dels criteris fa
pensar que, conscientment o inconscient, la visió que l’autor, jo mateix, pogués tenir prèviament sobre els grups
n’ha determinat la selecció i, per tant, les conclusions.
Tanmateix, sí que penso que és útil per obrir la porta a
futurs estudis més profunds, detallats i perfilats, ja que
apunta tendències. Sigui com sigui, sobretot, m’agradaria que fos útil per recordar, una vegada més, que l’estudi onomàstic i la classificació de noms no és només un
treball lingüístic, sinó una anàlisi de les societats, de les
cultures i de la història.
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Norfeu o Nofeu?
Narcís Garolera

Sempre he sentit dir Nofeu [nuféu] als pescadors de Roses,
i sempre m’ha sorprès que no diguessin Norfeu [nurfèu],
la forma habitual d’aquest cap (i torre) de la badia rosinca. Els pescadors ho diuen bé, segons Joan Coromines,
que abona, etimològicament i amb prou documentació,
la forma Nofeu en el seu Onomasticon Cataloniae.1
Després de conèixer la defensa d’aquesta forma pel
gran lingüista, la sorpresa va deixar de ser-ho, i per aquest
motiu dono a conèixer què en diu l’iŀustre etimòleg, i reblo el seu parer, encertat i convincent, amb l’aportació
d’uns quants testimonis documentals que ell no va poder tenir en compte.
Nofeu, Torre i Cap de ̴
A la costa del Cap de Creus, entre Roses i Cadaqués. Oït: kap nuféu a un dels meus inf[ormadors] de
Roses, i «a nuféu», ras i curt, a dos pescadors de Roses, mentre costejàvem, enfora de la costa, a la vista dels Jóncols, i tirant cap a Cadaqués; mentre
que d’un terrassà trobat en aquelles cales vaig sentir i anotar luféu (1964). A Cadaqués, només «Torre i muntanya de luféu»; i crec que també a l’altre
inf[ormador] d’allí (1964). La Torre de nuféu me l’assenyalaven més al N[ord] dels Jóncols, entre «Les
Ermites» i «El Canadell».
En Casac[uberta], el 1958, em deia: «en el país diuen
nuféu»; «encara que alguns han escrit Norfeu», afegia somrient, potser recordant-se que el meu pare
ho havia posat així a Les Gràcies de l’Empordà, pro1 Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae, vol. 5 (1996), p. 466–
467.
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bablement per haver-ho vist en obres d’homes erudits, d’arrels empordaneses, i de vida més constant
a l’Empordà que la d’ell.
En efecte, el savi crític i recercador Frederic Rahola (de família cadaquesenca) en un article de fi
del segle passat […] escrivia «Cabo Norfeu» en les seves explicacions, si bé reconeixent honestament
«que la gent diu Cap de Nofeu en lloc de Cap de n’Orfeu»; però en els doc[ument]s que transcriu es llegeix només Torre de Nofeu (any 1672) […].
N’hi ha una menció medieval ant[iga] [s. XIII]:
«[de oriente] recensitus est de ipso port cuius nuncupatur Jonculs usque in ipso capud Nofeu, et de meridie recensitus est ex ipso capud Nofeu usque in ipso capud Morrell”, [Jaime] Villanueva (Vi[age] lit[erario á
las iglesias de España], XIV, [p.] 235); dada que ja cridà l’atenció a Alart […].
Això ja basta per orientar l’etim[ologia]. És clar
que l’atribució al semi-déu de l’harmonia i de la lira
sublim (qui sap si ja anterior al cultíssim Rahola) és
deguda a una semblança temptadora, però merament paronímica.2
És evident que el nom d’aqueixa torre i del cap ve
tan poc dels grecs i dels romans, com els Vila-, innombrables de l’Empordà, […] que no són grecs, ni
romans, sinó romànics o, si molt convé, aràbics i visigòtics o fràncics (Vilabertran, Vilatenim, Vilaco2 L’escriptor empordanès Carles Fages de Climent se serví d’aquesta forma no etimològica per transparència semàntica interessada.
La grafia adoptada fa encara més evident l’origen grec que ell hi
volia veure (n’Orfeu).
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lum…). La -r- de la forma Norfeu és de fantasia; i només la forma popular […] és genuïna [el subratllat és
meu]. […]
Com tants noms de torres i castells, podria venir d’un nom de persona, i més probablement germànic. […] Alfhaid […]. L’evolució fon[ètica] d’Alphaid a Alfeu és tan normal en cat[alà] com ho fou la
d’Adalhaid en Aδaléδ > Araleu > Ralleu […]; i és clar
que els empordanesos que […] encara diuen escaufar […] per ’escalfar’, n’havien de fer Aufeu i, més
vulgarment, Ufeu; mantingut per uns com Torre de
l’uféu i altres: de n’uféu. […]
En tot cas descartem no sols la faula mitològica
i altres possibilitats antroponímiques […],3 perquè
amb un Orfeu […] la pron[úncia] moderna seria amb
è oberta; com que és tancada (6 informants unànimement), una é davant u, en fonètica oriental catalana, només pot venir de ai; cf. factu > fét, lactu >
llét, laicu > lléc […]; això ens dóna nova comprovació de la base Alfhaid. […]4

en la forma n’ perquè determina un mot començat
en vocal.5

D’altra banda, un altre estudiós de l’onomàstica i la toponímia catalana, el professor Albert Turull, m’ha comentat
que hi ha «altres topònims catalans possiblement derivats de l’antropònim (germànic?) Alfeu (Aufeu, Ufeu, Lufeu, Nofeu…), i molt en particular el que, segons es desprèn de la documentació altomedieval, rebia la vall del
Corb (a la Segarra històrica, entre les actuals demarcacions de la Conca de Barberà i l’Urgell), llavors coneguda
com a vall d’Alfeu». (Li agraeixo la informació.)
Testimonis documentals de Nofeu:6
“ex ipso port nuncupatur Ionculs usque in ipso capud Nofeu”
Josep M. Marquès i Planagumà, El cartoral de Santa
Maria de Roses (segles X–XIII), (Barcelona, 1986), doc.
1 (976), pàg. 27.

“usque in ipso capud Nofeu et de meridie recensitus est ex ipCarles Domingo, destacat estudiós —i divulgador— de so capud Nofeu usque in capud Morrell”
la toponímia catalana menor, dedicà fa poc un article als
Jaime Villanueva, Viage literario á las iglesias de Esnoms que reben els accidents geogràfics (caps, puntes…)
paña, tom 13: Viage á Gerona (Madrid, 1850), p. 235.
al llarg de la geografia costanera. Tot i que escriu —o li publiquen— Norfeu, dedica una extensa nota a resumir l’ex- “mande V.M. que la torre de Nopheu se haga […] porque asplicació etimològica del nom d’aquest cap empordanès: si conviene al servicio de dios y de V.M. y bien de sus vasallos
porque de alli sacan la vida con pescas”.
Coromines explica que la gent del país, els pescadors de Roses entre altres, coneixen aquest cap per
cap Nofeu (o Lofeu). La forma Norfeu va ser introduïda per erudits empordanesos, induïts per la semblança temptadora amb el nom del semidéu de
l’harmonia, Orfeu. La forma Nofeu, però, ja és documentada en el segle XIII, i l’iŀustre lingüista creu
que deu venir d’un antropònim germànic, esdevingut Ofeu en català i precedit de l’article personal en

Privilegi atorgat pel rei Felip III a la vila de Roses el
30 de juny de 1599 (ACA, Cancillería, reg. 4879). El
document és reproduït a Marià Baig i Aleu, «La vila
de Roses en els segles XVI i XVII», Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 21 (1988), pp. 154–157.

“la Tor del Rey, antes dicha Tor de Nofeu”

3 La llegenda ha tingut ressò fins i tot en escriptors estrangers:
«La leyenda explica que el Cap de Norfeu nació cuando el dios griego
Orfeo pasó cerca de la costa, interpretando unas maravillosas canciones. Tan bellas eran las tonadas y tan evocadores los versos que salían
de la mente y el corazón del talentoso Orfeo que las montañas más cercanas a la costa fueron aproximándose hasta la roca donde estaba sentado Orfeo para poder escuchar mejor la música que entonaba. Así nació el “Cap d’en Norfeu” o Cap Norfeu, en español “cabeza de Orfeo”»
(Birgit Liebscher, «Cap Norfeu, la leyenda de Orfeo», El blog de la
Costa Brava, 11 noviembre 2009: http://www.selected-property.
es/blog/cap-norfeu-la-leyenda-de-orfeo/#el-cap-norfeu).
4 J. Coromines, ob. cit., ibidem.
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«Planta y Profil de la Tor del Rey», Archivo General de
Simancas, Guerra Antigua, lligall 1504.
M. Baig i Aleu, art. cit., p. 178. Al plànol, traçat per
l’enginyer Agustín de Alberti el 1643, hi llegim “Tor
de Nofeu”. A la nota de l’autor, però (com en tot l’article), el topònim pren la forma Norfeu. L’errònia lectura de l’encapçalament del planòl es manté en la
reproducció que en fa un altre historiador (Pablo de

5 Carles Domingo, «Caps, puntes i morros de marina», Llengua Nacional, 94 (1r trimestre 2016), p. 29.
6 La disposició dels testimonis és cronològica. La negreta és meva (per ressaltar la grafia del topònim).
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Cap Nofeu [oficialment Norfeu]
(Ajuntament de Roses)

la Fuente, Les fortificacions del golf de Roses en l’època
moderna [Figueres, 1998], p. 306).

Pablo de la Fuente, «Un exemple d’arquitectura defensiva […] la torre de Norfeu», Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 26 (1993), p. 162.

“en lo Capdenofeu, entre la cala dels Ioncols y la Pelosa,
está construhida una Torra per a guarda de ditas calas “Cº Nofeu”, «Mapa de la costa emporitana en el siglo VI a. de
[…] com en effecte sa Magestat tingue guarnicio en dita J.C.»
torra del Capdenofeu mentre estigue en peu”
José Pella y Forgas, Historia del Ampurdán (BarceloDocument inèdit (1672) de l’arxiu parroquial de Cadaqués.

na, 1883), p. 126.

“La altura gemela de c[arall] bernat en cabo Nofeu”
“Cabo Nofeo”
Franz von Sach, Allgemeine Geographische Ephemeriden […]. Vierter Band (Weimar, 1799), p. 35.

“Cap de Nofeu”

Id., ibid., p. 127.

“Felipe III, en 1599, mandó construir una gran torre (69 canas
de circuito) en el cabo Nofeu, la cual destruyó un rayo en el
siglo siguiente”

José Benito, El diario de un sitiado. Relación histórica
de los sucesos ocurridos en Rosas com motivo del sitio y
rendición de la plaza a los franceses en el año 1808 (Figueras, Tip. La Comarca, 1926), p. [3].

Id., ibid., p. 717, n. 3. Pella extreu la informació d’Antoni Perich, Relació de las antigüetats y modernitats
[…] de la vila de Rosas, fins al 1808 (manuscrit inèdit).

“del puerto de Jonculs, del cabo Nofeu, de otro cabo lla“la antigua arruinada torre de Nofeo situada en el cabo del mado Morrell […]”
mismo nombre”, ACA, Comandancia de Ingenieros, lligall
Id., ibid., p. 392.
323 (1829).
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Cap Nofeu [oficialment Norfeu] (Ajuntament de Roses)

“la costa […] es molt variada y pintoresca: de S. á N., dei- “[cova] La Reparada (Cadaquers – No-feu [sic])”
xant las ayguas de Rosas, presenta ’1 cap Nofeu, las platMossen Marian Faura, Recull espeleològic de Catalujas de Joncus y La Cruilla”
nya (Vilanova i la Geltrú, Club Montanyenc, 1907),
«Un dia á Cadaqués», La Renaixensa, any XXII, núm.
34–36 (1892), p. 563.

p. 16.

Flora and vegetation of Cape Nofeu (Spain)
11“quedó demostrado que la Torre de Nofeu, atalaya para dar
aviso á otras torres, […] habia sido construida á gastos y expensas de la Universidad de Rosas”
Federico Rahola y Tremols [sic], Algunas noticias
acerca de las antiguas comunidades de pescadores en
el Cabo de Creus (Barcelona, 1904), p. 462.

Trad. anglesa de J. Girbal Lladó – L. Polo Alberti,
«Flora y vegetación del Cabo Norfeu», Boletín de la
Estación Central de Ecología, 7 (1978), pp. 3–22.

“en un penya-segat de cap Nofeu”
Anuari d’Ornitologia de Catalunya [Institut Català
d’Ornitologia], 2000, p. 254.

“Cap de Nofeu (de ’n Orfeu)”
id., ibid., p. 476.

“Coll de Nofeu” [entre cala Jóncols i punta de la Ferrera]
GR-92 de Cadaqués a Roses (25-I-2004)

“Después de hecha y fabricada la torre de Nofeu, los particulares y la Universidad de Rosas la donaron y entregaron á S. “Cap Nofeu”
M. para que pusiese en ella guarnición”
E. Ballesteros, X. Torras, S. Pinedo, Mª García, L.
id., ibid., p. 478.

“y cada any més y més lo riu s’acosta / al vell Nofeu que
per mirarlo’s gira”
Frederich Rahola y Trémols, «Al golf de Roses»,
Jochs Florals de Barcelona […] en 1907, p. 99. Lema:
“Des lo Cap de Nofeu fins a les Medes”.
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Mangialajo, M. de Torres, “A new methodology based
on littoral community cartography dominated by macroalgae for the implementation of the European Water Framework Directive”, Marine Pollution Bulletin, 55
(2007) p. 177.
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“El nostre destí és la platja de Jóncols, arrecerada dels “the same road running along the coast and going on to
vents […] davant les onades decidim […] buscar el recer beyond Cape Nofeu”
del cap Nofeu”
http://context.reverso.net/traduccion/ingles-espaEduard Marquès, «Cap de Creus amb caiac», http://
mardamunt.blogspot.com.es/2010/08/una-escapada-contradictoria.html (2010)

nol (2017)

“the same road running along the coast and going on to
beyond Cape Nofeu”

“INS[TITUT] Cap Nofeu (Roses)”
Diàlegs d’Educació, núm. 51; dins Recull de premsa,
Ajuntament de Roses (2015): https://issuu.com/crpaltemporda/docs/dialegs_d_educacio_num_51

http://www.linguee.es/ingles-espanol/ (2017)

“us regalarem un viatge […] al Cap Nofeu!”
Els Blaus de Roses. https://www.facebook.com/ElsBlausDeRoses/posts/653136248087723 (2017)

“Cap Nofeu”
«Other known names», HotelFizz – Travel Agency, Roses (2015). http://www.hotelfizz.com/accommodation.php?id=816904

“Institut Cap Nofeu. Carrer Ponent, s/n – 17480 Roses”

“Cap de Nofeu”
Shutterstock.com (2016). https://avopix.com/ph/
premium-photo/384382489-shutterstock-cap-denofeu

“El Cap de Norfeu (o Nofeu) dins el municipi de Roses”
Ressenyes d’activitats de la secció de senderisme – Costa Brava – Península de Norfeu, Centre Excursionista
de Badalona, 13-VII-2017
http://www.cebadalona.org

“Sa Rata: sardinal build in North Catalonia, after an accident
on the sea Cap Nofeu”
Francesc Despuig, “Reparant un cop d’una antena”,
Instagram, 18-IX-2017
http://sociestory.me/po
st/1486773369935657096_4813614088

“These areas include the Farallons, the Nofeu Cape and
the Creus Cape”
Cap de Creus National Park – Exceptional Stays
https://www.exceptionalstays.com/spain/costabrava/points-interest/cap-de-creus-national-park
(2017)

http://www.inscapnorfeu.cat/17_altri/neteja/tecniques.pdf

Conclusions
a Nofeu és la forma atestada més antiga (s. X) i documentada fins avui.
b Els pescadors de Roses parlen sempre del cap (o
punta) Nofeu [nuféu].
c Norfeu no apareix als documents fins molt més tard
(juntament amb Nofeu), probablement per transparència semàntica (Norfeu = n’Orfeu).7
d En traduccions angleses actuals trobem Nofeu, encara que l’original català (o castellà) consigni Norfeu.
e Els historiadors i geògrafs d’avui escriuen Norfeu,
fins i tot en la transcripció de documents on el topònim es llegeix, clarament, Nofeu.
f Joan Coromines defensa la forma Nofeu a partir de
l’etimologia del topònim, invocant la pronúncia —
unànime— dels pescadors de Roses, i aportant documentació històrica probatòria.8
g Davant de la documentació aportada, i reconeixent
l’autoritat lingüística de Joan Coromines, caldria restituir el nom de Nofeu [nuféu] al cap de la badia de
Roses conegut avui com a Norfeu [nurfèu].

“Cala Calitjàs. This is a little cove with a 110-metre beach
surrounded by cliffs and with transparent waters. It is 8
kilometres from Roses, between Pelosa and Montjoi co7 Vegeu la nota 2.
ves. Access is via the same road running along the coast
8 La confusió Nofeu/Norfeu presenta un paraŀelisme amb la duand going on to beyond Cape Nofeu”
plicitat nominal del monestir de Sant Pere de Roda/Rodes. Vegeu
Port Roses (Roses), «The Beaches»: http://portroses.com/eng/platges.asp (2017)
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el meu article «En defensa de Sant Pere de Roda», Els Marges, 111
(2017), p. 78–98.
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Un desgavell nesonímic:
les Balears i Pitiüses a
l’Itinerarium Maritimum
Bartomeu Obrador Cursach

L’Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti (‘Itinerari de
les Províncies d’Antoní August’; en endavant Itinerarium
Provinciarum) és una valuosíssima recopilació de les vies
més importants de l’Imperi Romà que permet conèixer
quines eren les connexions entre les ciutats, les possibles
aturades al bell mig d’aquestes (mansiones) i les respectives distàncies. És una obra tardorromana, actualment
datada al s. IV d.C., en temps de l’emperador Dioclecià o
Constantí (Arnaud 2004, 3), encara que la tradició l’havia
atribuït a l’emperador Antoní Pius (qui governà del 138 al
161 d.C.). L’Itinerarium Provinciarum no només és un testimoni de primer ordre per a conèixer les vies terrestres,
sinó també de la toponímia romana, car és l’únic testimoni per al nom de moltes contrades.
Tanmateix, en aquesta petita aproximació ens fixarem
en l’obra que la tradició manuscrita ha transmès a continuació: l’Imperatoris Antonini Augusti Itinerarium Maritimum ’L’Itinerari Marítim de l’Emperador Antoní August’
(d’ara endavant Itinerarium Maritimum). De fet, fins fa ben
poc s’havia pensat que ambdues obres eren en realitat la
mateixa. Encara que l’Itinerarium Provinciarum i el Maritimum són d’una natura semblant, els estudiosos moderns
han demostrat que es tracta d’un material molt diferent.
El primer és una font molt fiable per a les rutes terrestres
de tot l’Imperi al s. IV d.C. mentre que el segon és una recopilació molt desigual de diverses rutes marítimes a les
quals s’hi han afegit algunes recopilacions d’illes mediterrànies i atlàntiques (l’insulari) amb nombrosos errors
i corrupcions pel que fa a la toponímia i amb poques inNOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

dicacions de les distàncies entre elles. Tota l’obra consisteix en afegitons absolutament independents (com els
receptaris en què de generació en generació s’hi van afegint noves receptes). Pel que fa a la data d’aquesta segona obra, només es pot parlar de la recopilació, que es
feu necessàriament abans del s. VII d.C. (data del primer
manuscrit que el transmet), ja que sembla que les diferents parts de l’obra tenen orígens diferents.
El nostre interès en aquest obra, no tant coneguda ni
estudiada com les diferents parts de l’Itinerarium Provinciarum, rau en el fet que pel que fa a les Illes Balears i Pitiüses l’obra ha transmès uns noms mancats de paraŀels.
Això ha provocat que sigui una referència gairebé obligada en les obres historiogràfiques o toponímiques dedicades a les Illes a l’Antiguitat, especialment pel que fa a
Menorca. Vegeu el fragment esmentat segons l’edició de
Cuntz (1929 [=1990]):
INTER HISPANIAS ET TINGI MAURETANIAM:
insula Diana Lesbos Ebusos,
ab hac insula Cartagine Spartaria stadia CCCC
et a supra scripta insula ad Baleares stadia CCC,
insula Columba, Balearis maior,
insula Nura, Balearis minor,
inter se habent Baleares stadia DC

’Entre les Hispànies i la Mauritània Tingitana: l’illa de Diana, Lesbos, Eivissa, d’aquesta illa a Cartagena 400 esta34
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Manuscrit de l’Itinerarium provinciarum Antonini Augusti,
probablement autògraf, de Geoffroy Tory (ms. 312, Fons
antic de la Biblioteca Municipal d’Orleans. http://www.bvh.
univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1169).

dis i d’aquesta illa, esmentada a sobre, a les Balears 300
estadis, l’illa de Columba, la Balear major, l’illa de Nura,
la Balear menor, entre elles hi ha 600 estadis.’
Aquest apartat corresponent a les Illes Balears i Pitiüses és interessant per diverses peculiaritats. En primer lloc aquest fragment presenta les distàncies les diferents contrades amb prou exactitud (tenint en compte l’error constant a tota l’obra de CCC en lloc de DCC),
quelcom que comparteix amb els principals itineraris, el
nord-oest d’Àfrica, Itàlia, Sardenya i Sicília. També comparteix amb tota aquesta àrea l’ús dels mots item i supra
scripta. Atès que aquesta àrea correspon a la que ocupà
el regne vàndal, Uggeri (1998, 46–48 i 2002, 12–15) ha
proposat que tot aquest subapartat es confeccionés en
aquesta època (429–534 d.C.). Ara bé, el tret més significatiu és l’únic fragment en què els llocs reben més
d’un nesònim (noms d’illes). El motiu d’aquesta raresa és
fàcil d’esbrinar. La primera sèrie de nesònims, Columba
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(= Mallorca), Nura (= Menorca) i Diana Lesbos (= Eivissa),
són del tot insòlits i només coneguts per aquesta obra i
sembla que el recopilador o un dels recopiladors va considerar necessari d’afegir-hi els nesònims més universals:
Balearis maior (= Mallorca), Balearis minor (= Menorca) i
Ebusos (= Eivissa).
Com que l’Itinerarium Provinciarum i el Maritimum es
consideraven una mateixa obra fins fa ben poc i en el
primer cas la informació continguda és de primer ordre,
els estudiosos en general han donat per bona aquesta informació i han proposat tota mena d’explicacions més o
manco especulatives per a l’origen i significació d’aquest
nesònims. Aquest ha estat especialment el cas de Menorca. Certament, el nom de Nura no remet a res conegut en llatí, motiu pel qual no són pocs els estudiosos
que hi han volgut veure un nesònim d’origen preromà
ja sia púnic o indígena. Encara que no seria gens estrany
topar-nos amb un d’aquest, atès que el nom de l’arxipèlag balear encara no ha pogut ésser explicat, cap de les
propostes és satisfactòria i el més versemblant és que
en tot aquest fragment ens trobem davant d’una més de
les nombroses confusions que conté l’Itinerarium Maritimum pel que fa a les illes i de les quals hem intentat donar compte en dues publicacions recents (Obrador 2016 i
en premsa). No és quelcom que hagi d’estranyar si s’analitza la manca d’informació que mostren les fonts antigues respecte a les illes en general. Serveixi de mostra les
dificultats que tingué Galè (s. I–II d.C.) per a saber com
arribar a Lemnos, motiu pel qual ofereix un petit itinerari per a futurs viatgers (De simplicium medicamentorum
temperamentis 9).
Per començar a explicar l’origen i la problemàtica que
envolta les nostres illes, comencem per la major de les
Pitiüses. Eivissa, anomenada Diana Lesbos Ebusos, és el
cas més complex perquè té no només dos noms, sinó un
tercer. Pel que fa a Diana l’explicació és ben senzilla. Dianium era el nom romà de Dénia i l’Itinerarium ha substituït el nesònim Ebusos per aquest (amb la forma femenina
Dian(i)a en concordança amb insula ’illa’) en la línia dels
constants errors consistents en la denominació d’una illa
pel nom d’un cap o ciutat en el cap que més proper. És el
cas, per esmentar un exemple, d’Erithra, nom d’una ciutat
de Jònia que en aquest obra es fa servir per a anomenar
l’illa de Quios, situada just al davant. Aquesta mena d’er35
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rors de ben segur tenen a veure amb el fet que en un estret les dues vores (la continental i la insular) eren esmentades en itineraris previs i la recopilació d’aquest material
els hauria acabat unificant amb la conseqüent confusió.
Pel que fa a Lesbos, nom que clarament remet a la famosa illa grega, proposarem que es tractaria d’una mala segmentació d’un sintagma similar a Insula Ebusos ’illa
d’Eivissa’ (especialment a les seves variants com Ebosos)
escrit de forma abreviada. El resultat seria una forma Lebos (documentada per una altra obra tardana, l’Anònim
de Ravenna) que en algun punt de la tradició del text ha
estat esmenada per la seva semblança amb l’illa de egea.
Aquesta mena de nous topònims creats a partir d’abreviacions tampoc són insòlits en l’Itinerarium Maritimum.
Dos casos ben estudiats són la forma Amecas, que només
pot correspondre a A M(auretania) Cae(sariense) ’des de la
Mauritària Cesariense’ i Incitaria, que bé podria ser el resultat d’una mala segmentació de In cetaria o d’In(sula)
Caro (actual Cap Couronne o Baia de Carro, segons Arnaud 2004, 11 i 16).
Com hem esmentat, Nura és el cas que més repercussió ha tingut en la historiografia i els estudis toponímics
per les implicacions resultants de les interpretacions publicades des de que l’iŀustrat maonès Joan Ramis i Ramis
les estudiés per primer cop (1819, 44–47). Per una banda, s’hi ha volgut veure un nesònim d’origen púnic, derivat d’una suposada paraula fenícia *nur ’llum, foc’. Ara bé,
aquesta etimologia en realitat no es basa en una paraula d’aquesta darrera llengua, sinó en l’arameu nwrʔ ’foc’.
És cert que tant l’hebreu com el fenici tenen derivats de
la mateixa arrel, però sempre amb el significat de ’llàntia’ i amb un vocalisme diferent que exclou aquest lligam.
Per altra banda, no han mancat veus que han identificat
aquesta forma amb el poliònim sard Nora / Nura (al sud
de l’illa) o Nure, nom de Porto Ferro a l’Itinerarium Provinciarum, i el nom que reben els monuments sards per exceŀència, els nuraghi. De fet, hi ha autors que han arribat a defensar que la compartició d’aquest mot implicava una connexió entre la cultura talaiòtica i la nuràgica,
quelcom afavorit per una visió superficial d’ambdues cultures, o fins i tot que a les dues illes es parlaven llengües
emparentades d’alguna mena. Tanmateix, el més versemblant és que ens trobem en una confusió i en aquest punt
proposarem una simple errònia localització del topònim
sard Nura a l’illa de Menorca.
Aquest error és versemblant si es considera juntament
amb el nom Columba per a l’illa de Mallorca. En aquest cas
el nesònim transmès per l’Itinerarium Maritimum ens remet al Κολυμβάριον ἄκρον ’cap Columbari’ documentat
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en Ptolemeu, Geographia III, 3, qui el situa a l’est de l’illa
de Sardenya entre Ὀλβιανὸς λιμήν (‘el port olbià’, de la
moderna Òlbia) i Ἄρκτου ἄκρα (‘caps de l’ós’, identificat
amb el Capo d’Orso). Per mor d’entendre per quin procés
han sorgit aquestes dues confusions cal tenir presents
alguns factors, més enllà de la general manca de coneixement pel que fa a la geografia illenca. La distància entre Mallorca i Menorca esmentada per l’Itinerarium Maritimum no es gaire diferent a l’existent entre Porto Ferro i
el ’cap Columbari’. Per altra banda, les fons semblen documentar l’existència d’“itineraris no només anotats, ans
també iŀustrats” (Vegeci III 6). No és menys cert, però,
que les representacions antigues d’illes que han perviscut mostren unes representacions molt esquemàtiques
i mancades de trets especials. Aquesta mena de documents s’assemblarien més a les representacions de les
línies del metro que als nostres mapes moderns (Brodersen 2001, 16–19). A més a més, a l’antiguitat trobem el
prejudici de què una illa només té una ciutat, motiu pel
qual el poliònim (nom de ciutat) acabava sovint emprat
com a nesònim. Així doncs, no és estrany que un epígraf
d’una ciutat en una representació esquemàtica d’una illa
coneguda (en aquest cas Sardenya) s’hagi considerat que
és en realitat el nom d’una altra illa relacionada d’una
manera o altra. És precisament aquest procés que proposem per a explicar que en l’Itinerarium Maritimum Menorca s’anomeni Nura i Mallorca Columba. Sigui com sigui, s’infereix del text que el recopilador, o un d’ells, va
considerar que aquest noms eren prou desconeguts per a
glossar-los amb els nesònims que tots coneixem. Aquest
fet insòlit en tota l’obra (cap altre error és esmenat) demostra, deixant de banda les explicacions donades, que
aquest noms difícilment poden ésser tinguts com a genuïns de les nostres illes i que l’autor tindria algun coneixement d’aquestes illes, a diferència de les egees (amb
anacronismes que permeten considerar una simple recopilació erudita basada en lectures escolars) o les britàniques (amb una toponímia absolutament corrompuda).
En aquest punt i per a acabar, convé recordar que durant l’època vàndala (període al que versemblantment
pertany el fragment segons hem esmentat) les Balears
i Sardenya tingueren un lligam intens perquè les primeres estaven supeditades a la segona. Arran d’aquesta situació la confusió suggerida pren un grau més de versemblança. Però això no és tot, la nostra explicació guanya força si es considera un text contemporani, la Notitia
Provinciarum et Civitatum Africae ’Notícia de les Províncies
i Ciutats d’Àfrica’. Aquesta breu composició compta sota l’epígraf Nomina episcoporum insulae Sardiniae ’Noms
36
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Costa nord de Menorca (Fotografia d’Oscar Bagur, 2016)

dels bisbes de l’illa de Sardenya’ (noteu l’ús del mot insu- Cutz, O. 1929 [=1990]. Itineraria Roma I. Itineraria
la ’illa’ i no provincia) Macarius de Minorica, Helias de MaioAntonini Augusti et Burdigalense. Stuttgart: Teubner.
rica i Opilio de Euuso entre els vuit bisbes catòlics ’de l’illa Obrador, B. 2016. “L’origen dels nesònims “balears”
Sardenya’ que assistiren, juntament amb la resta de bisColumba i Nura de l’Itinerarium Maritimum (Wess. 511,
bes dels territoris controlats pels vàndals, a la Conferèn3 – 512, 1)”.Pyrenae 47.2: 53–63.
cia de Cartago el febrer del 484.
Obrador, B. (en premsa). “Els nesònims d’Eivissa a
l’Itinerarium Maritimum (WESS. 510, 4)”. Dins M.
Anglada Fontestad, A. Martínez Ortega i M. Riera
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El calidoscopi onomàstic
d’Albert Jané
Albert Turull

El veterà gramàtic i escriptor Albert Jané (Barcelona,
1930), que és un referent per a tots els estudiosos i per
a molts usuaris de la llengua catalana, i membre atípic
de la Secció Filològica de l’IEC, acaba de publicar un llibre important i inclassificable (presumptament, una noveŀa: la primera, als 87 anys!), que duu per títol Calidoscopi informal (Girona, Edicions de la Ela Geminada, 2017;
coŀecció Trivium, 17). Es tracta d’un volumàs imponent,
de 1.412 pàgines en un elegant paper fi (gairebé de bíblia), amb un breu pròleg de Joan Ferrer, professor de la
Universitat de Girona (i un dels mantenidors, fidel i savi,
de la Fundació Coromines). I aneu a saber si la xifra de
1.412 és un atzar còsmic, o si ni tan sols no és pur atzar,
atès el compromès cul de llàntia que les clou…
No és aquest el lloc —ni sóc jo la persona més indicada,
em temo— per fer una ressenya ni una crítica completa i detallada, en termes literaris, d’aquesta obra impressionant, desbordant, proteica i multiforme (tant, que el
qualificatiu de noveŀa li escau només fins a un cert punt).
És plena de personatges, d’impressions, de clucades d’ull,
de referents explícits o implícits, de misteris poètics, de
joies subtils. És una meravella i un esclat de petites meravelles. És un torrent que s’enduu el lector incaut que
gosa obrir el volum de cobertes de color crema per una
pàgina qualsevol. O no és un torrent: és una torrentada,
una rovinada, un tsunami de mots i d’idees. Però (però?)
no té exactament un argument, i encara menys una intriga, ni un espai definit (sinó milers d’espais aŀudits) ni
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rents són catalans però són de la cultura universal, i de la
cultura popular i de l’alta cultura (i de la gremial cultura
filològica i lingüística, ben sovint), indistintament i fins i
tot barrejats i a punt de quallar en una cosa nova, sense
cap de les intencions de les noveŀes noveŀades. Els personatges van desfilant —com en aquella famosa cançó
de Sisa, gairebé— i van sumant brins de noms i notes al
peu que no són pas a peu de pàgina, oficis i desficis insòlits, relacions d’amagatotis als ulls dels veïns i converses breus i bonhomioses, o transcendents, entre desconeguts, tot plegat sota la mirada estupefacta del lector,
que al cap de mig minut ja s’adona que es troba davant
d’una obra única i irrepetible, brillant i poderosa: d’un
clàssic del futur.
Ja veieu per on vaig: no sé definir-ho, perquè és un llibre autènticament indefinible. Tanmateix hi ha una certesa que el travessa de dalt a baix, i que ja apunta en el
seu pròleg Joan Ferrer: “el protagonista central és la llengua catalana”. I més, especificant-ho: “Jané construeix un
món màgic de paraules on tot és joc”. Tot? Aneu a saber.
Potser sí. Segurament sí.
I bé: allò que, si calia, justifica que n’estiguem parlant
precisament aquí, a Noms, és que, com resulta també
molt evident des de la primera pàgina o des de qualsevol lectura que se’n pugui fer (en diagonal, en profunditat, amb lupa o sense miraments), l’onomàstica és una
de les peces clau d’aquesta obra, una de les estratègies
principals del joc continu sobre la llengua, un dels factors
essencials del seu espaterrant resultat.
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Trobem en aquest calidoscopi informal onomàstica pel
dret i pel revés, onomàstica pels descosits, onomàstica
al cor de moltíssims dels incomptables paràgrafs: de tot,
topònims reals i topònims inventats, topònims inventats versemblants i topònims impossibles (fets tanmateix realitat literària, és clar), i més encara, encara més
que topònims, antropònims. Perquè són tants, tants, els
personatges que hi circulen, molts d’ells tan sols traient
el cap, o objecte d’aŀusions de tercers, que només això ja donaria de si per a fer-ne un estudi tan erudit com
divertit.
Una mostra bastant a l’atzar ens fa presents l’Hortensi Bori-Valeri, l’Alexandre Puigdellívol, el Silví Santamarina (que és altrament el pallasso Sila Salsa), la Tatiana
Campdelacreusàbat, l’Hanníbal Margarida, en Dudú Pocatela, o el Sadurní de les Olles (i més, i més, i més: el reverend Josep Sucamulla, en Pacomi Planademunt, o l’Abelard Calcomany, “nom que cal pronunciar sense palatalització final, és a dir, Calcomaní, car és un nom d’origen
eslau”…). Tot això (i moltíssim més) al costat d’un relatiNOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

vament recurrent Boris Karloff —que no fa pas de Boris
Karloff (calia dir-ho?) sinó que és un personatge més de
la festa— o d’una gairebé tintinesca parella formada pel
senyor Valeri Batllori i el senyor Aureli Balari (o d’una altra
per en Vidal de les Cintes i en Biel de les Vetes, “nom que
ell mateix, a cops, ortografiava, a tort, de les Betes”)… La
total i absoluta obertura de comportes no trontolla quan
apareixen com a personatges (en forma de parella, també) Sant Ramon Nonat i l’Espasa de Dàmocles, que, per
cert, “es van trobar a l’hostal dels Tres Ballesters i la Reina Mora (antiga casa Quintana)”; o el bandoler Joan Sala
i Serrallonga i “la reina Cleòpatra del nas bonic”, que paraŀelament (?) “van coincidir en un hostal de les aspres
terres del Conflent, a Oleta”…
No són els únics personatges reals (vull dir històrics, de
nom no inventat) que trauen el nas en plena torrentada
calidoscòpica. Hi ha també “un informàtic que es deia
Ramon, Ramon Llull”, o “el gran Pere Calders”, o el compositor J. S. Bach, o Pompeu Fabra, o el poeta J. V. Foix,
o el pare Claret… La idea de confegir un índex onomàstic
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d’aquesta obra, que de vegades sembla necessària i fins
obligada, esdevé irrealitzable davant de la potència engolidora del torrent.
A més, com ja hem vist, són constants i recurrents els
jocs sobre l’onomàstica mateixa, els parèntesis metalingüístics (etimològics, normatius, variacionistes, lúdics!).
Vet aquí “un profeta apocalíptic que es deia Xenixell de
les Hores (o d’Aleshores) i que anunciava, amb grans escarafalls, la propera fi del món”. O un paràgraf tot sencer
(dels relativament llarguets) que ens explica això i així:
Una vegada hi havia una pintora, exactament una
aquareŀista, que es deia Diftèria Casadevall. Dibuixava molt bé, tenia molta sensibilitat i feia unes
aquareŀes molt boniques. Però quan va saber que
“diftèria” era un nom comú que designava una malaltia molt desagradable, horroritzada, el va canviar per un altre: es va fer dir Adelaida, que és un nom
sonor i prestigiós. Però al cap de poc es va saber,
també, que Adelaida era el nom de la madrastra de
la Blancaneu, aquella seductora, però sens dubte
malvada, reina del mirallet. No li va fer gens de gràcia i se’l va tornar a canviar. Aleshores es va fer dir
Roser, que és un nom familiar i amorós, desproveït de connotacions, si més no negatives. Qui no s’ha
enamorat mai d’una Roser és que s’ha enamorat de
dues. El cas és que l’aquareŀista es va quedar ben
satisfeta amb aquell nom, i ja no se’l va canviar mai
més. El que no sabia és que la madrastra de la Blancaneu en realitat no es deia Adelaida sinó Eduarda,
com la nostra tieta Eduarda.

També la toponímia esdevé recurrent, tant en l’aŀusió
com en el joc i en el metallenguatge. Però aquí s’inverteix
el clar decantament que es donava en l’àmbit de l’antroponímia a favor dels noms ficticis (pura inventiva); per bé
que també ensopeguem amb algun nom de lloc de creació lúdica (o que ho sembla), o noms reals però no oficials (la Tarumba, nom alternatiu de Viladecavalls), són ara
molt més freqüents, per no dir exclusius, els topònims reals —si bé no s’escapen pas de la passió pel joc i pel toc
d’atenció: vet aquí “un corrector d’estil (d’estil i de proves) que es deia Filalici, fill d’un fideuer que havia vingut
de Tavertet i d’una cansaladera d’un poblet de la Cerdanya, un d’aquests pobles amb el nom d’una sola síŀaba:
Alp, o Ger, o Das, o Bor, o Er, o Ix, o Lles, o Grus. Ara no
me’n recordo. I no pot ser Pi? No, si fos Pi me’n recordaria.”
Resulta tota una declaració de principis que ja a la segona pàgina llegim aquest diàleg entre els dos únics persoNOMS 9 | 2018 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

natges que, d’alguna manera, recorren l’obra de principi
a fi (de manera que són el més semblant a uns protagonistes, sense que de cap manera es pugui dir que el seu
és un paper protagonista, entès això com en la narrativa tradicional), el senyor Salsufragi i el senyor Pelamdeu:
—Abrera abans tenia fama per les olles —va recordar el senyor Salsufragi—. Les olles d’Abrera.
—No, senyor Salsufragi —el va rectificar el senyor
Pelamdeu—. Vostè confon les olles amb els porrons.
Les olles eren de Breda. Hi havia les olles de Breda i
el porrons d’Abrera.
—Potser sí, senyor Pelamdeu —va concedir el senyor Salsufragi—. En tot cas, no he confós les olles
amb els porrons sinó Abrera amb Breda, que és
una confusió lògica i natural, perquè, fonèticament,
Abrera i Breda s’assemblen molt. És com Guissona i
Isona. O com Tivissa i Tivenys. O com Llers i Lles.

I així segueixen una bona estona…
En fi, per anar acabant, no vull deixar de fer esment
que l’onomàstica mateixa, en tant que disciplina, o alguna curiosa (i improbable?) variant seva, apareixen també en aquest magma de referències. Per exemple quan
se’ns presenta “un professor de grec i de llatí, de lingüística romànica i de gramàtica històrica, de filologia, de
paleografia, de dialectologia, d’onomàstica, d’ortografia
i de caŀigrafia, i fill del poble de Llaberia”. O “el senyor
Timoteu Balafia, anomenat sovint Tomeu Balafia, com a
conseqüència d’un error molt curiós, que recollirien amb
goig i delícia els investigadors de l’onomàstica que s’han
especialitzat en el camp de la hipocorística, que ha consistit a atribuir al nom Timoteu l’hipocorístic que prové
de Bartomeu”. Fins i tot trobem una “Societat de Psiconomàstica”, per influència “dels membres més conspicus”
de la qual un determinat personatge “es va decidir a la regularització gràfica del seu cognom, i així, el senyor Raül Caralt va esdevenir, d’un dia per l’altre, Raül Queralt”.
Però sens dubte el moment esteŀar, l’aparició clau de
la disciplina dels noms propis compta amb una referència ben explícita no sols a la nostra Societat d’Onomàstica (amb el seu nom real, aquest cop) sinó també, i sobretot, al nostre enyorat fundador, Enric Moreu-Rey, qui
esdevé d’aquesta manera un dels personatges episòdics
del llibre, al costat d’un dimoni anomenat Fumarol de
Banyafumada. És el paràgraf que reproduïm fotogràficament, i que esperem que us animi a endinsar-vos en
aquesta obra magna amb què Albert Jané ha obsequiat
per sempre la cultura catalana.
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