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Presentació
El llibre que teniu al davant té una significació molt especial. Es tracta de
l’obra que inaugura la coŀlecció L’Estralla de la Societat d’Onomàstica.
Estralla és un antic nom sinònim de fletxa o sageta. Va arribar al català a
partir de l’italià i apareix sovint a la documentació catalana a partir del
segle XIV. Joan Coromines diu que estrall i l’antic estralla significaren
primitivament ‘fletxa’, ‘tret mortífer’ i després ‘destrossa’. Es va seguir
utilitzant en els segles posteriors amb el sentit d’instrument d’atac o defensa fins que va anar perdent l’ús en favor dels seus sinònims. L’estralla,
a més de ser una arma, és un símbol que indica direcció o sentit. Amb
aquesta finalitat es van crear els penells de metall amb forma d’estralla
per indicar la direcció del vent, i és amb aquest sentit que el mot estralla
s’ha conservat en el poble de Ginestar (Ribera d’Ebre). Potser l’últim
reducte d’aquest nom d’origen medieval que identifica i singularitza el
penell que es troba a la punta del cimbori de la seva església parroquial i
que els seus veïns anomenen l’Estralla.
Aquest coŀlecció és un projecte llargament anhelat, a través del qual
la Societat d’Onomàstica vol executar un dels seus objectius estatutaris:
l’edició d’obres monogràfiques dedicades a l’estudi onomàstic. Aquesta línia d’acció vol contribuir a eixamplar la migrada oferta que fins al
moment present es detecta en matèria onomàstica en el mercat editorial, tot mantenint la ferma convicció de la rellevància cultural que suposa la difusió, en el sentit més ampli i més profund possible, dels treballs,
els estudis i les recerques relacionades amb l’univers dels noms propis.
Els textos que conformen aquest volum es basen en les contribucions
exposades i discutides a la cinquena Jornada de la Societat d’Onomàstica, que va ser acollida per l’Institut d’Estudis Vallencs el novembre de
2016 (tot fent-la confluir amb la Jornada d’Onomàstica de l’Alt Camp i
Muntanyes de Prades). En total són divuit aportacions que oferim en
dos apartats que hem establert a partir d’un criteri geogràfic: el primer,
“Estudis onomàstics sobre el Camp de Tarragona i comarques veïnes”,
conté tretze articles el contingut dels quals, per bé que molt diversificat
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temàticament, respon de manera directa a l’enunciat del títol. Són aportacions de caient empíric sobre la toponímia i l’antroponímia d’aquest
territori –amb un èmfasi particular en la ciutat de Valls i la comarca de
l’Alt Camp–, que es corresponen amb la lògica amb què es va concebre
la Jornada d’Onomàstica esmentada més amunt. El segon, “Altres estudis onomàstics”, agrupa una sèrie d’estudis que defugen l’anterior marc
geogràfic, ja sigui perquè tracten altres territoris o perquè són d’abast
més general, però reflecteixen també el capteniment comú d’aportar, en
la seva mesura, una mirada inèdita al llegat onomàstic del país.
Esperem que aquest llibre, doncs, com a primer número de la coŀlecció
L’Estralla, sigui l’inici d’un camí llarg i fecund, i que el segueixin molts
d’altres amb la intenció de divulgar l’onomàstica als quatre vents.
Els curadors
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Estudis onomàstics sobre el Camp de Tarragona
i comarques veïnes

Constants i criteris en la l’onomàstica
de ficció de Narcís Oller
Margarida Aritzeta
Universitat Rovira i Virgili
Hi ha dos tipus de noms de lloc i de persona a les noveŀles de Narcís Oller:
els que es corresponen amb uns referents reals i en guarden el nom original (Catalunya, Barcelona, París, Valls, convent del Carme; Emilio Castelar, Estanislau Figueres, general Prim, etc.). I els que són inventats per
l’autor (Vilaniu, la Maiola, Portal de Baix, plaça de les Monges, Pratbell,
Malgual; Pau Galceran, Gil Foix, Pilar Prim, etc.). En aquest article tractarem de l’onomàstica inventada i, sobretot, de la toponímia que configura dos universos de ficció complets, amb els seus accidents geogràfics,
els seus llocs habitats i els seus pobladors: es tracta de l’univers de Vilaniu, desenvolupat en tres noveŀles: Vilaniu, La febre d’or i La Bogeria
(Oller 1885, 1890-92 i 1899), i de l’univers de L’Escanyapobres (Oller 1884).
Fins ara, ningú no havia fet atenció al mètode que fa servir Narcís Oller
per crear una Onomàstica de ficció, ni tan sols no s’havia sospitat que
en aquesta activitat hi hagués cap mena de mètode.1 Però, observats els
noms de lloc d’una manera detallada i comparats entre si, veiem que la
invenció no és mai arbitrària ni deixada a l’atzar, sinó que segueix unes
constants metodològiques que s’apliquen rigorosament en tots els casos: és com si l’autor treballés sobre un mapa imaginari, superposant la
ficció a la geografia i la història dels indrets que li han servit de referència. D’aquesta manera aconsegueix que els noms de les noveŀles evoquin
clarament els seus referents reals i siguin alhora indrets de la fantasia. El
* Aquest article forma part de les tasques del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC), reconegut i consolidat per la Generalitat de Catalunya (2014
SGR 755), i del grup de recerca Identitat Nacional i de Gènere a la Literatura Catalana,
del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
1
Ens vam adonar que la invenció de topònims seguia unes constants en comparar
els topònims de L’Escanyapobres amb els de l’univers de Vilaniu (Aritzeta 2017).
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camí que segueix és sempre el mateix: la metonímia. I de vegades hi afegeix la ironia, que sovint és present també en la creació dels pocs antropònims que segueixen aquest mateix procediment constructiu. Perquè,
contràriament al que ocorre amb els topònims, quan l’autor inventa un
antropònim (sobretot un cognom) es cuida prou de desfigurar-ne la referència. De manera que de seguida ens adonem que els cognoms de l’univers de Vilaniu no es corresponen amb cognoms existents a Valls (on
no hi ha Galceran, ni Merly, ni Montellà, ni Riudavets, ni Serrallonga; sí
que hi ha algun Tàrrega, i força Rodon, però aquest darrer és un cognom
massa corrent perquè sigui significatiu). I en el cas de L’Escanyapobres
a penes hi ha cognoms (ni tan sols el del protagonista, només sabem el
del notari). Per tant, en aquest article parlarem sobretot de topònims i
inclourem només d’aquells antropònims que segueixen les mateixes regles constructives que els topònims de ficció.
Per tal de fer aquest estudi hem seguit el mètode filològic, que consisteix a observar les característiques lingüístiques dels textos. No tenim
documents de l’autor que ens donin informació sobre les seves intencions a l’hora de crear els noms de ficció, ni enlloc no ens dóna detalls sobre el procediment que fa servir per establir-los. El mètode, doncs, l’hem
inferit de l’observació de les constants que ofereixen els relats. Hem tingut en compte el context d’escriptura de l’autor, la geografia i la història
dels llocs que li han servit de referents per a les noveŀles i, finalment, ens
hem situat en la perspectiva de les Teories de la Lectura, concretament
en l’anàlisi semiòtica, que ens ha guiat en la identificació i interpretació
dels diversos codis utilitzats. Sabem que Oller diu repetidament a les seves Memòries que extreu els seus models de la realitat, però que les seves
noveŀles no en són una còpia, sinó que són fruit de la fantasia. I per això
es complau de vegades a canviar de casa les famílies, a alterar algunes propietats de finques o a modificar l’activitat econòmica d’una empresa, etc.,
per tal que es noti que no fa una crònica del seu temps sinó una noveŀla.
Aquest passar la realitat pel tamís de la fantasia li comporta una recreació
completa i, en alguns casos, una proposta onomàstica que fa pensar en el
joc d’un petit déu que pasta amb les seves mans, amb la seva ploma, un
món sencer. I que al setè dia s’entreté a donar-li noms. Com un joc joiós.
Tot seguit oferim una relació dels topònims i dels antropònims relatius a llocs, finques, cases i propietats que apareixen a l’univers de Vilaniu i, en acabat, a L’Escanyapobres; en donem el referent, expliquem el
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procediment que utilitza l’autor per anomenar el lloc i proposem una
justificació del vincle lingüístic que tenen els noms inventats amb el seu
referent real. Així mateix reproduïm el fragment o fragments de noveŀla
on apareix i, en alguns casos, la cita dels textos que ens han ajudat a descodificar el sentit dels noms.

L’univers de Vilaniu
BAGA, CANAL DE LA, (pantà del Francolí), s’anomena el canal pel
lloc on s’ha d’executar. S’utilitza “baga” en l’accepció d’obaga, part d’una
muntanya, d’una vall, on toca poc o no gens el sol (DIEC). L’obaga del
Francolí.
A Vilaniu el canal de la Baga és un projecte d’enginyeria alternatiu al
túnel de Bondelit, però no es descriu en cap moment: “Els homes pràctics
pensen en lo que és més factible: en Galceran lo que farà és el canal de
la Baga. I això no ho diu per entabanar electors, sinó perquè és un bé per
al país i un projecte realitzable.” (Oller 1885, 29). A mig agost, sufocades
les primeres escaramusses revolucionàries, “Don Pau visitava sovint les
obres que feia a la casa de Vilaniu, celebrant conferències amb els terratinents pel canal de la Baga.” (Oller 1885, 184).
Segons en Pau Font de Rubinat, la Revolució de 1868 desbaratà el projecte de pantà del Francolí, que ubicava la presa a l’estret de la Riba. Segons un plànol del projecte, el pantà havia d’abastir el regadiu de bona
part del Camp de Tarragona. Se’n torna a parlar a partir del 1900 amb els
representants de Reus, Tarragona, Valls i l’Espluga de Francolí, i encara el 1923, quan Font de Rubinat escriu l’article, era un projecte ben viu
(Font de Rubinat 1923, 18-20).
BENITARIC (Alcover), s’anomena el poble pel nom del seu hipotètic
fundador, Benitaric, o fill de Tariq. Tàriq ibn Ziyad va protagonitzar les
expedicions sobre les terres de Tarragona a principis del s. VIII. L’ús
d’aquesta metonímia es justifica perquè el referent de Benitaric, o sigui
Alcover, és un topònim d’origen àrab, l’únic que n’és del rosari de pobles
que anomena a la vall del riu Francolí.
“De l’extensa faixa d’arbreda que s’armava riera avall, ressortien, blanquejant ací i allà, els campanarets de Vallfonda i Regolf, i el de Benitaric,
vestigi dels alarbs.” (Oller 1885, 146).
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L’enumeració dels pobles en el text segueix el curs del riu Francolí.
BLANCA, RIERA (riera dels Frares), s’anomena la riera pel color de
l’hàbit dels frares (Frares és el nom de referència: els monjos de Poblet
també s’anomenen “frares blancs”). En aquest topònim hi ha un encadenament metonímic.
“Llargues fileres de salzes i pollancredes parteixen en tres trossos desiguals la variada catifa de la plana, descrivint el curs de la riera Blanca i
el torrent dels Rossinyols.” (Oller 1885, 31).
La riera dels Frares va a parar a la Granja de Doldellops, que és una de
les antigues granges de Poblet, cosa que reforça el sentit de la metonímia.
“La rasa dels Frares davalla del Turó dels Quatre Vents, passa per entre
els Boscos i la muntanya de la Vila, creua Roma, rep per la dreta la rasa
de la Bòbila, un poc més avall per l’esquerra, la rasa del serraller i aboca
al riu Francolí prop de la Granja de Doldellops.” (Jassans-Selfa 2015, 169).
BONDELIT, GRAU de (falda del coll de Lilla i muntanya de la Vila),
el topònim està format per un adjectiu i un nom: bon i delit. S’anomena
el lloc per l’efecte que provoca en els passejants i caçadors. El “grau” fa
referència al tipus d’accident geogràfic, ja que és un pas a través d’un cingle. Es refereix a tot el paratge que hi ha des de la muntanya de Miramar
fins al Francolí, vorejant els Boscos per la part de dalt.
“I a l’altre cap [del serrat que mira a sol ixent], com penjades a la Grau
de Bondelit, que guaita la collada de Ponent.” (Oller 1885, 31).
“Aprofitant les vacacions d’estiu, me’n vaig anar amb un cosí meu, gran
caçador, a fer una excursió per Bondelit. Tres dies vam estar per aquella
serra, caçant poquíssim, però torrant-nos molt la pell i refent la musculatura que un perd a la ciutat.” (Oller 1899, 47).
La necessitat de comunicar l’Alt Camp i la Conca a través del túnel del
Coll de Lilla ja es parlava en aquell temps: “¿Quina empresa farà, per tan
pocs rendiments, el túnel de Bondelit?” (Oller 1885, 29).
L’Onomàstica de Valls situa la muntanya de la Vila “entre Picamoixons
i el Bosc de Valls.” (Jassans-Selfa 2015, 374).
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?15g47ADEX)
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CAMPLLOBÍ (Masmolets), paraula composta de camp i llobí: anomena l’indret pel nom del seus antics senyors, els Llobet. Segueix el mateix
procediment formatiu que el topònim de referència, (mas i Mulet).
“Pedracremosa i Campllobí s’aclofaven apomadets i mig amagats a
l’ombra del Serrat del Comte.” (Oller 1885, 146).
Segons l’Onomàstica de Valls, Llobet o Llobets és un “llinatge de la
petita noblesa vallenca dels primers segles històrics. Puigjaner ressenya
que els Llobet van ser senyors de Masmulets […] “den Llobet o Lupetius
dueño entonces de las tierras en las cuales se levanta el barrio foraneo
de Masmolets.” (Jassans-Selfa 2015, 205-206). Dels orígens de Masmulets, a l’entrada Mulet, en diu: “Quatre famílies duen aquest cognom de
paratge que segurament va ser el que donà nom a Masmulets.” (JassansSelfa 2015, 248).
Seria interessant pensar que la tria onomàstica queda reforçada pel fet
que es tracta d’un paratge on hi ha llops. A Records de noi, Oller explica
que quan era petit corrien llops a prop del mas dels Moragues, i Masmolets és just a l’altre costat de carretera: “Recordo haver sentit sos udols i
vist les llumenetes fosforescents de sos ulls pampalluguejar, en la negror
de la nit, de l’esquetxa estant d’on jo el guaitava amb la meva mare, tot
tremolant de por, arrapat a ses faldilles”. Trobem aquest i altres testimonis que parlen del llop a prop dels Boscos a (Vives Corbella 2007, 130).
CASTELLARDIT (Miramar), s’anomena el lloc pels seus orígens (castell) i per la seva qualitat (ardit: valent).
“Més amunt de la Grau, que cinglava com corbatí groc les altures de
Bondelit, guaitaven Castellardit i Cimeralta, amb ses casetes aplanades
i rostides pel sol.” (Oller 1885, 146). La descripció va d’oest a est.
CIMERALTA (Figuerola), s’anomena el poble pel lloc on està ubicat, a
la falda del Tossal Gros de Miramar (cimera), i la seva qualitat (alta), ja
que és el cim més alt d’aquell indret.
“Més amunt de la Grau, que cinglava com corbatí groc les altures de
Bondelit, guaitaven Castellardit i Cimeralta, amb ses casetes aplanades
i rostides pel sol.” (Oller 1885, 146). La descripció va d’oest a est.
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CIMDECORBS, AFRAU DE (estret de la Riba), tal vegada s’anomena el lloc pels corbs que viuen a les parts elevades que voregen l’afrau o
congost. O potser els corbs, irònicament, flairaven la carn dels cadàvers…
“La partida aixecada s’esvaí com vol de fantasmes per l’afrau de Cimdecorbs: no en aproximar-s’hi les tropes, que ni temps tingueren d’arribar-hi, sinó a l’aparició del sometent que aixecà el mateix país.” (Oller
1885, 143).
Hem de buscar la referència històrica d’aquest aixecament en un episodi que va tenir lloc el gener de 1866 i que s’assembla molt a com el descriu Oller a la noveŀla (n’hi va haver un altre l’agost de 1867, prop de Vilafranca, però no s’hi assembla). Va formar part d’un pronunciament fallit iniciat pel general Prim a Castella; els demòcrates i progressistes de
Valls s’hi afegiren amb un batalló de 700 homes molt mal armat i equipat, que juntament amb altres revoltats de Vilafranca, Vilanova i el Vendrell, formaren una columna d’uns 1200 homes, dirigida per l’Antoni
Escoda (fill d’Alió). Aquesta columna s’enfrontà a l’estret de la Riba a les
tropes del govern que la perseguien. Poca estona després de començar
a intercanviar trets, la columna es va dispersar i els revolucionaris van
fugir cames ajudeu-me muntanya amunt. I allí es va acabar aquella primera revolta. En parla l’Antoni Vallespinosa a la seva Historia de Valls.
Abans dels fets de la Revolució d’Octubre de 1868 només hi va haver dos
aixecaments que ens puguin servir de referència i en cap dels dos no hi
intervingué el sometent. Dec aquestes dades històriques a en Francesc
Murillo Galimany.
A una de les bandes de l’estret de la Riba, per on presumiblement es
van enfilar els fugitius, s’alça el cim de Puigcabrer (que pot ser el referent
del Cimdecorbs de la noveŀla) i la Torre d’en Pedrol o del Petrol.
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?sK17mCjwV)
COMELLAR, EL (els Comellars o les Escomelles), s’anomena el lloc
per l’accident geogràfic on està situada la propietat: terreny planer més
o menys ample situat al fons d’una clotada (DIEC).
“És la hisenda més gran que té en Daniel a una hora escassa de Vilaniu.
La circumstància de trobar-se aquest mas prou a prop per no a quedar
sense metge ni medicines, la de ser més a prop encara del bosc que va escalant la falda de Bondelit” (Oller 1899, 71).
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L’Onomàstica de Valls recull les dues variants del nom i les relaciona;
en primer lloc documenta els Comellars, prop de Picamoixons: “vinea
et terra campa sita[m] in d[ic]to t[er]mino de pichamoxons in parte vocata los comallas”. En aquesta entrada, remet la referència a les Escomelles, que explica així: “Partida de terra situada a les vessants orientals de
la muntanya de la Vila […] Jordi Rius també l’entra per Escomelles, que
és com es coneix la partida a Picamoixons.” (Jassans-Selfa 2015, 121 i 141).
La descripció que es fa de l’indret a la noveŀla (“més a prop encara del
bosc que va escalant la falda de Bondelit”) abona aquesta localització.
Els topònims de ficció de La bogeria són molt més senzills constructivament que els de les noveŀles anteriors del cicle de Vilaniu i s’assemblen
molt més al topònim real de referència.
COMTE, CASTELL DEL (castell de Prenafeta), s’anomena el castell
pel seu antic senyor.
Al “cap del serrat que mira a sol ixent”, hi ha les “ruïnes del castell del
comte, evocant el record de glorioses gestes.” (Oller 1885, 31).
Als segles XII i XIII Figuerola (topònim esmentat des del 980) i Miramar formaren part del terme del castell de Prenafeta i integraven un rosari de castells fortificats (avui dia derruïts) de la primera Reconquesta.
El 1157, en Pere de Puigverd en disputa judicialment la titularitat a Ramon Berenguer IV, aŀlegant que els seus drets familiars es remuntaven al
1054 (en temps de Ramon Berenguer I). En Ramon Berenguer III cedeix
aquestes possessions al Bisbe Oleguer el 1117 (dades de la GEC).
COMTE, SERRAT DEL (serra de Miramar), s’anomena la serra pel senyor històric que va dirigir la reconquesta de l’indret i hi va fer edificar
els castells. Vegeu: COMTE, CASTELL DEL.
“La volta del cel sembla que s’aixequi de l’altre vessant de l’esqueixalada serra coneguda per Serrat del Comte.” (Oller 1885, 30). “Pedracremosa i Campllobí s’aclofaven apomadets i mig amagats a l’ombra del
Serrat del Comte.” (Oller 1885, 146). (http://www.icc.cat/vissir3/index.
html?cwBeCTj47)
Per altra part, el Comtat modern de Figuerola va ser creat per l’Arxiduc
Carles d’Àustria el 1718 i restituït per Alfons XII el 1884, any que Narcís
Oller redactava la segona part de Vilaniu. Però tenint en compte que la
primera part de la noveŀla, on apareix el topònim, quedava escrita un any
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abans i que quan parla del comte anomena les antigues gestes, aquesta
referència moderna sembla que no té gaire sentit.
ESCOBILLS, MAS DELS (segurament, mas de l’Escombrall), utilitza
la sinonímia i la semblança fonètica.
Escobill és un terme usat a Puigcerdà (on estiuejava Oller d’ençà del
seu casament) per anomenar el raspall (DCVB) i un escombrall és una
escombreta o una escombra sense mànec (DIEC), pròxim al castellà escobilla.
“la dona, que va comparèixer l’endemà, tota desolada, dient que creia
a en Daniel al mas dels Escobills, cap on havia eixit a preparar la segada
feia dos dies” (Oller 1899, 100).
Segons l’Onomàstica de Valls el mas de l’Escombrall és a la partida de
la Serra (Jassans-Selfa 2015, 141).
ESPARVER, PUIG DE L’ (Tossal Gros de Miramar), s’anomena el lloc
per la seva circumstància: el cim on nia o vola l’esparver. Com que és el
punt més elevat del Serrat del Comte, és inevitable que el camp semàntic dels rapinyaires (esparver) se’ns creui amb el camp semàntic dels primers comtes catalans, per anar a parar a la llegenda de la mort de Ramon
Berenguer II, “Cap d’Estopes”, el lloc de la qual assenyalava des del cim
d’una branca el seu astor. Esparver i astor són espècies de la mateixa família (gènere Accipiter). Aquí, l’esparver, des del punt més elevat, assenyala la presència del comte (el castell de Prenafeta en cau just sota, pel
vessant de la Conca de Barberà). Si Oller no ho va pensar així, la seva tria
almenys ho suggereix.
És el “cap del serrat que mira a sol ixent.” (Oller 1885, 31).
Cal fer notar que la serra, més cap a l’est del coll de Cabra, a la muntanya de Cabra, rep el nom de la Voltorera. (http://www.icc.cat/vissir3/
index.html?eckR1dTYj)
FLORS, VALL DE (Alt Camp), s’anomena el lloc per la situació (comarca situada en una vall) i pel que la caracteritza (les flors).
Són flors virgilianes (Geòrgiques i Bucòliques): de la contemplació de
la terra que fruita i de la contemplació de la natura sense cultivar. Hi
dedica llargs paràgrafs a Vilaniu, quan descriu l’arribada del carruatge
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que porta els personatges a la ciutat, amb la visió de la serralada al fons
(Oller 1885, 30).
A La Bogeria dóna una visió de la vall des de Bondelit, o sigui des de
l’altra banda: “A la millor, per dalt de la carena, una recolzada inesperada ens oferia la vista panoràmica de l’enlluernadora vall de Flors. Al mig
d’ella, bon tros amagada per l’arbreda dels rierals i carreteres que l’enranden, descobríem Vilaniu, cap de partit de tota aquella plana sembrada de
poblets, de masos i de torres.” (Oller 1899, 147).
FONT DEL ROURE, vegeu ROURE, FONT DEL
GRAU de BONDELIT, vegeu BONDELIT, GRAU
MAIOLA, LA (el Bosc de Peixets), s’anomena el lloc per un dels seus
conreus, la vinya (mallol: vinya novella). Per extensió, també s’anomena
així la casa que hi ha.
La torre és el nucli central de la propietat (el Bosc): “En baixant del cotxe hom la veia tan gran com era, plantada com un castell entre la capella
i la cotxeria, que es redossaven humilment a l’empara d’aquella matronassa. La torrada calç de son davanter li dava cert aspecte de maduresa
que esqueia a ses proporcions. No tenia sinó baixos, primer pis i golfa;
reixes a baix, balcons a dalt, finestres més amunt; i el fustam d’aquestes
obertures era pintat de verd, un verd ja begut pel temps. Damunt del balcó del mig, un rellotge de sol.” (Oller 1885, 148).
S’hi conrea la vinya:
“A la dreta, la plana s’eixamplava […] les vinyes escalant els puigs per
a cobrir-los de pàmpols […] La Maiola no distava de la vila sinó una llegua […] Alguns capbrots de les vinyes s’atrevien a guaitar per damunt
d’aquells vorals, com tremolosos de curiositat.” (Oller 1885, 146-147). “Encara s’arribaren a un caminal que era partió de la vinya i l’horta.” (Oller
1885, 149).
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?zH3k0ivgv)
PEDRACREMOSA (Fontscaldes), s’anomena el lloc per les seves qualitats, amb ironia, en relació amb el topònim de referència: no hi ha fonts
caldes, sinó pedres que cremen al sol.
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“Pedracremosa i Campllobí s’aclofaven apomadets i mig amagats a
l’ombra del Serrat del Comte.” (Oller 1885, 146).
POMERALT (Turó dels Quatre vents), paraula formada pel substantiu pomer i l’adjectiu alt. S’anomena el lloc pels arbres que hi ha i per la
seva situació o qualitat (alt). Segurament es refereix a la varietat de pomera borda que es pot trobar als Boscos, la moixera de guilla (Vives Català 2002, 134) i a un dels llocs on hi havia aquesta varietat, que és més
“alt” que la resta del terreny.
El Turó dels Quatre Vents va ser el lloc on es va originar un gran incendi el 1999: “L’origen del foc es localitza al turó dels Quatre Vents, el
migdia del 22 de febrer, i aquest es va propagar per tots costats.” (Vives
Català 2002, 137), per la qual cosa ara és impossible anar-hi a trobar la
vegetació originària.
És molt a prop de la Maiola. (http://www.icc.cat/vissir3/index.
html?jOdi7b3Uc)
PUIG DE L’ESPARVER vegeu ESPARVER, PUIG DE L’
REGOLF (Picamoixons), s’anomena el poble per un accident del riu
Francolí en aquell indret (hi forma alguns meandres).
“De l’extensa faixa d’arbreda que s’armava riera avall, ressortien, blanquejant ací i allà, els campanarets de Vallfonda i Regolf, i el de Benitaric,
vestigi dels alarbs.” (Oller 1885, 146). L’enumeració dels pobles, de l’interior a la costa, segueix el curs del Francolí.
RIERA BLANCA, vegeu BLANCA, RIERA
ROSSINYOLS, TORRENT DELS (torrent o rasa del Serraller), una
de les eines que fa servir el serraller és el rossinyol i, fruit de la ironia, el
mot rossinyol aquí es creua amb un altre camp semàntic, el dels ocells:
“saltants d’aigües i fonts misterioses que el rossinyol mai no abandona.”
(Oller 1885, 31). S’anomena el lloc pels ocells que hi canten: torrent on
canten els rossinyols.
“El torrent dels Rossinyols borbollava sorollós allí a dues passes [de la
Maiola, el Bosc de Peixets].” (Oller 1885, 149).
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?pGmKNXPgi)
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ROURE, FONT DEL, (la Mineta), s’anomena la font per l’arbre que hi
creix a la vora. Si hi havia un roure, ara hi ha un gran pollancre. Però en
realitat, en la tria del nom hi ha una altra metonímia encara més interessant: la dels efectes que té la font del Roure en els seus visitants.
La Rosa Cabré apunta en un article que la tria del nom pot ser un homenatge a Anselm Clavé i a la seva cançó La font del Roure (Cabré 2013,
145), i aquesta és una observació molt interessant. Anselm Clavé visitava Valls el juliol de 1863, poc abans que Oller anés a estudiar a Barcelona
(Aritzeta 2017), i sens dubte va deixar un gran impacte en el noveŀlista,
que en cita la composició Los xiquets de Valls a la primera part de Vilaniu
(Cabré 2013, 145). Però precisament perquè ja fa referència a Clavé a l’inici de la noveŀla, sobta que la cita sigui feta només amb l’objecte de retre-li
un homenatge doble. Observat el fenomen amb atenció, ens adonem que
quan bateja la font amb el nom de la cançó de Clavé la utilitza com a topos per evocar el seu to idíŀlic, de manera que quan hi acudeixen els protagonistes de la noveŀla Vilaniu, tot és a punt perquè l’Albert i la Isabel hi
descobreixin els sentiments purs i l’amor net, tal com prometia la cançó:
Veniu nenes sota el roure
que ha dat nom a la font pura,
prop la qual gentil natura
gala fa de son tresor.
A la sombra del ramatge,
combinant mil balls airosos,
los ulls conten amorosos
los secrets de nostre cor.2

“Aquí, a tres-centes passes [de la carretera], trencant a l’esquerra, tenim la font del Roure.” I també: “Del peu mateix de la font arrencava un
extens viver de pollancres.” (Oller 1885, 165).
A L’Onomàstica de Valls se’n diu: “Era una deu que eixia d’una mineta
a la zona més oriental de la partida del Bosc, en la qual es feien freqüents
Clavé, Josep Anselm. La font del Roure: Contradansa. Aquestes dues estrofes, escrites a la partitura, són consultables al Cervantes virtual. http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-font-del-roure-musica-impresa-contradansa--0/ (consultat el 2 de
novembre de 2016).
2
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visites i berenades. Actualment és seca i perduda entre la bosquina.” (Jassans-Selfa 2015, 231). (http://www.icc.cat/vissir3/index.html?XdieuigeK)
SANT SALVADOR, MONESTIR DE, (Sant Llorenç), s’anomena el
monestir pels seus efectes guaridors i salutífers (en realitat el que s’anomena per aquests efectes és el sant: és “salvador”).
“I a l’altre cap [del serrat que mira a sol ixent], com penjades a la Grau
de Bondelit, que guaita la collada de Ponent [Coll de Lilla], altres parets
no menys interessants i expressives testimonien la passada existència del
monestir de Sant Salvador, un temps ric i venerat de reis i poble, avui cau
de feréstega soledat.” (Oller 1885, 31).
Oller escrivia en un altre indret: “Aquell martre [Sant Llorenç], advocat de la peste, té una capella a la vila y un’altra al Bosch […] hont solen passar els rigors de l’estiu, sobretot si hi ha malures o epidèmies. En
semblants calamitats, el vallench que pòt refugiar-se al Bosch, ja’s veu sa,
y per aquesta rahó potser, s’aixecà al mitj d’aquelles pinedes, en sigles ja
remots, un cenobi i temple, baix l’advocació de Sant Llorenç. D’aquí també l’aplech qu’anyalment fan els vallenchs al peu de dit temple en aquella
diada.” (Cf. Vives Corbella 2007, 227).
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?EUxgwt1br)
SERRAT DEL COMTE vegeu COMTE, SERRAT DEL
TORRENT DELS ROSSINYOLS vegeu ROSSINYOLS, TORRENT
DELS
VALL DE FLORS vegeu FLORS, VALL DE
VALLFONDA (La Riba), s’anomena el poble per la seva situació geogràfica.
El riu Francolí hi ha excavat un profund congost, dit l’estret de la Riba,
on rep les aigües del Brugent.
“De l’extensa faixa d’arbreda que s’armava riera avall, ressortien, blanquejant ací i allà, els campanarets de Vallfonda i Regolf, i el de Benitaric, vestigi dels alarbs.” (Oller 1885, 146). La descripció segueix el curs
del Francolí.
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També trobem un poble que es diu Vallfonda a “La fàbrica” (Oller 1897,
61-67), que podria prendre’s com una imatge de la Riba si no fos perquè
el narrador el situa al costat d’un afluent del Cardoner.
VILANIU (Valls), de vila i niu, és un topònim centrat en l’efecte que
produeix la vila en els seus habitants.
Té un doble sentit: d’una banda niu-refugi, lloc acollidor; de l’altra, niu
d’escurçons, lloc insuportable.
El jove advocat de Vilaniu, Albert Merly, adverteix a Isabel de Galceran,
la protagonista, muller de don Pau, sobre els mals del lloc, que coneix bé
perquè hi ha nascut: “Jo sóc fill d’aquí, sé la terra que trepitjo […] Això
és un infern d’odis, d’enveges, de mesquineses inconcebibles. La política, l’odiosa política de poblet, ho mou tot. Hi ha a Vilaniu qui va començar per odiar a don Pau i al meu pare a causa de la política, i que encara
somia amb fer-nos pagar, a vostè i a mi, els plats trencats.” (Oller 1885,
166). Ella, però, veu la població “com un trosset de paradís” i, a través de
la psiconarració, ens trasllada el plaer intens de gaudir-ne: “Ah! Que bé
que li esqueia el nom! Era un niu, el niu més plaent de la terra.” (Oller
1885, 212). En aquests moments Isabel de Galceran encara no sap el tramat d’enraonies i calúmnies que s’estan forjant a la seva esquena sobre
la seva relació adúltera amb Albert Merly. Quan ell se n’assabenta, cap
al final de la noveŀla, el contrast entre la bellesa del lloc i la fúria maledicent dels seus habitants li provoca una reflexió amarga: “Allò era Vilaniu,
aquell gran cau d’escurçons tan afavorit per la naturalesa, tan acaronat
pel sol.” (Oller 1885, 248).
Onomàstica urbana
CARME, CAPELLA DEL (església del Carme)
“La portada barroca de la capella del Carme, la qual estava situada al
cap del convent.” (Oller 1885, 36).
CARME, CONVENT DEL. Conserva el nom de referència. Situat a la
plaça del Carme, actualment és l’escola Enxaneta.
“La casa dels Galceran ocupava tota l’ala de la plaça de les Monges paraŀlela al convent del Carme.” El convent era “com tots sever i amb certa
fesomia de presó.” (Oller 1885, 36).
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Inicialment el convent havia estat de Carmelites calçats. Però al llarg
de la història també fou hospital militar, hospital civil, convent de Jesuïtes, Escolapis, Seminari i coŀlegi de Claretians, etc.
CASINO, EL (situat al carrer Major)
“En aquell moment desembocaven al carrer Major, per la cantonada del
de Santa Maria, els personatges de casa Galceran. El governador preguntà on era el casino. –Aquí, a dues passes: veu?– respongué el vell Merly
apuntant amb el bastó […] S’internaren els quatre personatges per aquell
portal de forma aplanada, pobrament iŀluminat per un fanal xinesc on es
llegia La Vilaniuense, i emprengueren per una porta, també aplanada i de
bastiment barroc.” (Oller 1885, 111).
ESGLÉSIA, CARRER DE L’. Conserva el nom de referència.
“La casa [d’en Serrallonga] era al carrer de l’Església (un carreró estret,
tortuós i fosc que feia baixada).” (Oller 1899, 48).
GALCERAN, CAN (actualment, locals de la Cooperativa Agrícola, a
la plaça del Carme), és l’antiga casa Rubinat, dels marquesos de Vallgornera, que van deixar d’habitar a partir de 1868, amb motiu dels fets revolucionaris.
“La casa dels Galceran ocupava tota l’ala de la plaça de les Monges, paraŀlela al Convent del Carme. Aixecada a les darreries del divuitè segle,
participava alhora de la grandiositat de línies de les construccions de
Carles III i de la pobresa d’ornaments que caracteritza les de Carles IV.”
(Oller 1885, 36).
Al cap de pocs anys, “el castell dels Galceran, cavallers de guant i espasa durant tres centúries, era avui cafè i casino on el jornaler ballava
amb les criades i renegava del burgès contínuament.” (Oller 1890-92; 166).
També és seu de reunions de negoci, amb motiu de l’eufòria borsària al
voltant de les accions del Carril de Vilaniu: “La reunió en la sumptuosa
casa dels Galceran (llavors Casino Artesà), nombrosíssima, calorosíssima, més gran i entusiasta de com la referia la premsa.” (Oller 1890-92,
296).
GALCERAN, PAU, és un dels personatges principals de Vilaniu, propietari de la Maiola (Bosc de Peixets). No és de Vilaniu i el cognom no es
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troba entre els cognoms vallencs. La tria del cognom, reconegudament
antic (i que es pot posar en relació amb la figura de Galceran de Pinós, enterrat a Santes Creus), escau a un personatge que és diputat per Vilaniu i
que encarna les glòries del passat i la solidesa del Partit Conservador. El
galzeran, també, és una espècie arbustiva dels Boscos, poblats d’alzinar
en les parts incultes. En un passatge de Vilaniu, el personatge manifesta
que li agraden més els jardins que les granges i els conreus (Oller 1885, 151
i 153). La creació de l’antropònim pot ser una ironia més de l’autor.
MAJOR, CARRER. Conserva el nom de referència.
MONGES, PLAÇA DE LES (plaça del Carme), anomena, amb ironia,
el lloc pels habitants del convent. No hi hem de buscar monges, sinó només el convent.
“Paraŀlela al convent del Carme.” (Oller 1885, 36).
MONTELLÀ, CASA (can Sagarra). És una casa de senyors, amb diversos balcons, que té una posició privilegiada a la plaça de la Vila (plaça del Blat).
“Sortirem pel portal del campanar, travessarem el carreró d’en Simonet, i d’un salt som a la porta falsa que té en Montellà al carrer del Reixat
Vell.” (Oller 1885, 69).
PARRÒQUIA, també anomenada TEMPLE (parròquia de Sant Joan).
PORTAL DE BAIX (Portal Nou), anomenat així per la seva situació a
la vila.
“Així arribaren al Porlat de Baix.” (Oller 1885, 34).
PORTAL DE DALT (antic portal per la zona de la Font de la Manxa),
anomenat així per la seva situació a la vila.
“Devien anar a la Maiola, perquè han tirat pel portal de Dalt.” (Oller
1885, 145).
REIXAT VELL, CARRER DEL. Avui desaparegut. Hi situa l’entrada
per la part del darrere de la casa Montellà, a l’inici del carrer d’en Simó
(Oller 1885, 69).
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RODON, CAN (ca Mercadé). Situada a la cruïlla entre el carrer Major,
el carrer de Sant Antoni i carrer d’en Simó.
“Els balcons de donya Mercè, situats al carrer Major.” (Oller 1885, 90).
SANT ANTONI, HOSTAL DE (antic Hostal, a la muralla de Sant Antoni, avui enderrocat), s’anomena el lloc pel nom del carrer on està situat.
Quan el Baró de Maldà va visitar Valls el 1794 s’hi va allotjar.
“El majoral rebé, en parar la diligència davant de l’hostal de Sant Antoni, caloroses felicitacions dels passatgers.” (Oller 1885, 34).
SANTA MARIA, CARRER DE (carrer del Carme). S’anomena el lloc
pel nom genèric de la Verge.
“Ara n’he vist passar dues safates cap al carrer de Santa Maria”, camí
de can Galceran. (Oller 1885, 92). La Mercè, la dona d’en Rodon, ha vist
passar les safates de gelat des del balcó de casa seva. A la realitat, el recorregut va del carrer Major cap al carrer de la Carnisseria, decanta pel
carrer del Carme i acaba a la plaça del Carme.
SIMONET, CARRERÓ D’EN (carrer d’en Simó). S’utilitza el diminutiu del nom de referència. (Oller 1885, 69).
TORNER, CAN. És el nom de la casa on viu en Daniel Serrallonga a La
Bogeria. L’antropònim és antic a Valls (Jassans-Selfa 2015, 357-358).
“La casa, que per al poble conservava encara el nom patrimonial de Torner, era al carre de l’Església […] Només tenia dos pisos i golfa, i son davanter, d’uns vuit metres d’amplada, amb balconada llarga al primer pis i
esgrafiats del XVIII ja tots negres, no prometia gran cosa.” (Oller 1889, 48).
VILA, CASA DE LA (Ajuntament)
VILA, PLAÇA DE LA (plaça del Blat). “A les dues de la tarda […] la plaça de la Vila restava deserta.” (Oller 1885, 77).
VILANIUENSE, LA (vegeu CASINO, EL).
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L’univers de L’Escanyapobres
CARBONÍFERES DE MALGUAL (oficina i empresa), vegeu també
MALGUAL, MINES.
“Al cap de pocs dies s’obrí una oficina al carrer Major [de Pratbell], amb
un rètol que deia “Carboníferes de Malgual”. (Oller 1884, 74).
CASTELL (castell de l’Espluga de Francolí)
“Així travessaren mitja vila, fins a arribar a les darreres casetes del carreró miserable d’on partia la costa del castell […] Amb poques passes més
s’assolia el cim del turó, la plaça que precedia el castell; una plaça empedrada amb grans carreus desnivellats per la força increïble dels escardots
i fonolls que hi creixien entre els junts. Un cop allí, podia un asseure’s en
el llarg pedrís de l’esquerra i contemplar el castell. Aquest era un bastiment del segle XIV, que s’aixecava alterós encara amb les seves torres emmerletades, sos finestrals trilobats, partits pel corresponent mainell, la
seva pedrera esqueixalada avançant al mig de l’extens davanter ja terrós,
esquerdat i ple de pedaços de diferents temps i gust. Fins els més llecs en
arqueologia se sentien dominats de misteriós respecte davant d’aquell
ferreny monument, que ressaltava sobre el blau del cel amb imposant
majestat.” (Oller 1884, 38-39).
Quan Oller situa l’acció de L’Escanyapobres, la memòria sobre el castell de l’Espluga encara és viva, tal com es recull en un número de “El
Francolí” de 1923:3 “Fa cosa d’uns 60 anys [o sigui el 1863] encara’s podia reconstruir la estructura antiga d’aquesta fortalesa. Sens gran esforç
s’endevinaven els rastres primitius; les voltes de faisó romànica, els salons, ojivals, les llotjes, els miradors, cementiri i patis.” (Miquel 1923, 22).
A la noveŀla figura que el castell és propietat d’un noble arruïnat i se
n’apodera el notari Xirinac, que fa préstecs d’usura. En realitat el va comprar l’Ajuntament quan es van posar a subhasta les antigues propietats
de l’orde deSant Joan de Jerusalem. L’enderroc del castell s’inicià el 1860
i el 1862 quedava aterrada bona part del recinte. Les pedres es van fer
servir per a l’edificació de l’església nova. (Roca 2000, 224), i no pas per
construir una fàbrica tèxtil, com escriu l’autor a la noveŀla, ben irònicaHe d’agrair la coneixença del número extraordinari del periòdic “El Francolí” de
30 de juliol de 1923, a l’amabilitat d’en Josep Maria Vallès.
3
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ment, en descriure les línies de progrés i creixement futur de l’econmia
de lla vila.
(http://www.poblesdecatalunya.cat/fotos/normal/020746.jpeg)
COMA, LA (la Granja), s’anomena la finca pel lloc que ocupa, situada
en una fondalada o coma. Per extensió, també s’anomena així la casa que
hi ha, encara que l’edificació és a la part més alta de la clotada.
La finca és a un parell d’hores de Pratbell (Oller 1884, 23). “S’esqueia
la Coma a sol ponent, dins d’una fondalada tranquiŀla i apacible, encara
que un xic tristoia pel to negrós que donava als vessants l’espès alzinar
que els coronava. Pel galze dels vessants corria una riera sense nom que
regava l’horta de la hisenda i alguns pollancres d’extremada alçària. El
vessant de ponent, abans d’arribar a l’aigua, s’aplanava, formant dalt de
la riera com un graó esgaiat que tindria ben bé una trentena de jornals.
Al mig hi havia la masia, una casa de pagès, de teulada a dos vessants […]
El primer pis era ben bé l’allotjament del senyor.” (Oller 1884, 25). La descripció, tant de la casa com de la finca, és llarga i detallada.
“La fondalada en què estava enclotada la Coma no li permetia veure
Pratbell.” (Oller 1884, 28). Però sí que podia veure el poble si s’endinsava al Bosc de Poblet i s’enfilava serra amunt, possiblement fins a la zona
on ara hi ha el Mirador de la Pena: “Un jorn rúfol i ventós […] se’n pujà
serra amunt, internant-se per la garriga […] Muntant, muntant, arribà al
cim que dominava la conca. Mai que ho hagués fet! Allà, entre la negror
d’arbres que clapejaven la rogenca plana, veié destacar la grisa silueta de
la vila, amb el seu castell i campanar.” (Oller 1884, 31-32).
Si consultem un mapa de l’època (http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/
singleitem/collection/externs/id/114/rec/1), ens adonem de la situació
de la Granja, una de les poques edificacions que hi consten, a ponent de
l’Espluga i molt a prop del camí miner que porta al barranc de l’Argentada i a les mines.
ESCANYAPOBRES, malnom que rep l’Oleguer, protagonista de la noveŀla L’Escanyapobres. El malnom té origen en la qualitat dominant del
personatge.
“–Escanyapobres! Renom que li aplicaren feia un quant temps, que
anava popularitzant-se, i que duia en si tots els aires d’una persecució
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rabiosa, que era un estigma amb què li escopia a la cara tot un poble.”
(Oller 1884, 20).
Poc més endavant, es qualifica el personatge d’avar i astut: “tenia pels
diners veritables tendreses, els disputava a tothom amb les astúcies més
cruels.” (Oller 1884, 21). Arribats en aquest punt, hem de fer notar que
aquest personatge instaŀla el seu negoci al carrer de la Roca (carrer de la
Pedrera) i que aquest hodònim rep el nom per proximitat de la pedrera
del poble, al capdamunt del carrer, anomenada les Roques del Guineu.
Aquí, escanyapobres i guineu són sinònims: el personatge de la noveŀla
se’ns presenta com una veritable guineu, una persona astuta i malintencionada (DCVB).
ESCANYAPOBRES, MAGATZEM DE L’ (magatzem de cal Borràs),
al carrer de la Pedrera.
ESGLÉSIA (esgésia vella de sant Miquel)
“Al capdamunt, la vila destacava la seva foradada silueta, amb el seu
castell emmerletat i el seu campanar romànic.” (Oller 1884, 17).
ESTACIÓ, CAMÍ DE L’, conserva el nom de referència.
“El camí era solitari, cobert d’un fang roig i envidreït que cruixia sota
el calçat.” (Oller 1884, 17).
Entre l’estació i el poble hi havia vinya.
ESTACIÓ DEL FERROCARRIL DE PRATBELL (estació del ferrocarril de l’Espluga)
“El carril, aquell carril tan desitjat, que, a so de campanes i terrabastall
de músiques, el 15 de juny del 65 s’inaugurà a Pratbell, acabà arreu amb els
antics mercats […] Enmig d’aquella quietud, ressonava amb certa tristesa l’espinguet potent de la locomotora, crit d’alerta d’una nova civilització sorollosa i atrafegada. Llavors l’estació s’animava un xic; els veïns del
raval guaitaven per les finestres; els pocs pagesos escampats per la plana
com figuretes perdudes, es redreçaven i restaven embadalits, les mans
plegades damunt l’eina de treball.” (Oller 1884, 15).
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?6dBkdmGHj)
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GROC, MÍSTER, és un personatge anglès: es dóna a la persona el nom
del producte que consumeix la gent del seu país.
“Grog” era un tipus d’aiguardent de baixa qualitat que, des del mercat
de Reus, sortia en direcció a Anglaterra.4
“A aquell de les barballeres he sentit que l’anomenaven mestre Groc,
míster Groc o no sé com. Parla molt poc i empatollat: tinc entès que és
anglès.” (Oller 1884, 72).
Aquest antropònim, com el malnom d’Escanyapobres, segueix els mateixos procediments constructius que els topònims de ficció, la qual cosa
és del tot excepcional.
HORT DELS MÍNIMS, (Horta d’Amunt o de Munt o Horta d’Avall
o de Vall)
L’explicació del topònim no és clara a primera vista però, com en tots
els altres casos, quan s’endevina la metonímia és transparent. A l’Espluga
no hi ha hagut mai convent de Mínims, però a Valls sí: es tracta del convent de Sant Francesc, ocupat en temps d’Oller (i ara) per l’Hospital. El
procediment seria el següent: al convent dels Mínims hi ha l’Hospital;
parlar dels Mínims és parlar de l’Hospital i parlar de l’Hospital és parlar
dels Mínims. L’hort de la noveŀla, efectivament, és un hort de l’Hospital
(en aquest cas, per homonímia, ja que no és un hospital qualsevol sinó
que es tracta de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem). El fet que l’hort és a
tocar de les Parades del Pont, que ens consta que havien estat de l’Orde,
ho abona. A la noveŀla es diu que l’havia adquirit al mateix temps que la
Coma i les Parades de Dalt, “que el tribunal li lliurava per sentència executiva.” (Oller 1884, 22). És l’època en què subhasten diversos lots provinents de la desamortització, primer de l’orde de Sant Joan de Jerusalem,
després de Poblet (Roca 2000, 189; Vallès 2014).
L’Horta d’Amunt o de Munt està situada al nord de la població, sota
l’estació i la via del tren, s’allarga fins al Molí del Grassetes i la rega la sèquia del riu Milans. L’Horta d’Avall o de Vall és a l’altra banda de la carretera d’on hi ha l’Horta d’Amunt o de Munt, sota les Parades del Pont i
a la riba del Francolí.
Diuen que ‘grog’ era la barreja de rom amb aigua ensucrada calenta que l’almirall
Vernon, que tenia el malnom d’Old Grog per l’abric de ‘grogram’ (del francès ‘groisgrain’) que sempre duia, va imposar als soldats de l’English Royal Navy cap al 1740.
4
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(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?TciiJmAHQ )
MAJOR, CARRER, conserva el nom de referència.
MALGUAL (Vimbodí), s’anomena el poble pel lloc on està situat (al
gual del riu Milans) i la seva qualitat (mal, “dolent”).
MALGUAL, FORADADA DE, vegeu MALGUAL, TÚNEL DE
MALGUAL, MINES DE, o CARBONÍFERES DE (les mines de Vimbodí o Poblet: la Mina Atrevida), s’anomenen les mines pel mineral que
produeixen i pel lloc on estan ubicades (terme municipal).
En aquest cas, per localitzar el seu referent real, no hi hem de buscar
mines de carbó, sinó només mines.
La mina “Atrevida” va ser la primera explotació de barita registrada
a Espanya l’any 1870, en una concessió que figurava a nom de Manuel
Abelló Pascual, de la família Abelló de Montblanc. Hi ha constància que
aquesta mina havia estat en explotació alguns anys abans, perquè al plànol-mapa ja hi figura un “Camino minero”, que va des de molt a prop de
la Granja Mitjana, al camí de Vimbodí a Poblet, fins a les instaŀlacions
mineres de les Avernades, on hi ha el filó de l’Atrevida, prop del Barranc
de l’Argentada.
“–On cau el pou? –Mai no l’he vist, però tinc entès que és a l’altre vessant.” (Oller 1884, 72).
“Un centenar d’homes, manats per míster Groc, començaren de valent,
dalt d’aquell botjar, un casalot, un camí, un pou, i més avall una mina.”
Poc més endavant descriu amb detall el complex de la població minera:
“Aquí un terraplè; allí un desmunt; a dalt, una gran plaça; pertot arreu
carrilets amb trucs que corren sols, carregats de terres o rocs, i ells mateixos es buiden i allarguen aquells caminals penjats sobre la timba. Dalt
de la plaça hi veureu les habitacions, un casalot com mig carrer Major,
fet amb massís de maó fins a uns vint pams d’alçària, i, damunt, pel cap
baix, metre i mig d’engraellada, també de maons en ziga-zaga, per a la
ventilació dels aires. Hi ha establia, la forja, una gran quadra on dormen
els treballadors, i altre cop cambres per a míster Groc i els capatassos. Us
dic qe és obra de gegants i que sorprèn trobar-la en aquell tou de muntanyes plenes de bosc.” (Oller 1884, 74). Després d’aquest inici tan prome31

tedor, l’empresa “Carboníferes de Malgual” s’arruïna i les instaŀlacions
s’abandonen. “Vuit mesos després […] l’explotació formal de les mines
seria ben aviat un fet.” (Oller 1884, 83), però quan els enginyers hi arriben, troben les construccions abandonades i malmeses, el lloc és solitari.
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?hknvUlfwh i també a http://
mineratlas.com/location/385#13,41.37325356761014,1.0677547709731172
,hybrid)
MALGUAL, TÚNEL DE o FORADADA DE (túnel del ferrocarril de
Vimbodí), s’anomena per l’efecte (muntanya foradada) i el nom del poble que té més a la vora (Malgual).
Hi ha només un túnel a la línia i és un túnel curt, es troba a la sortida de
l’estació de Vimbodí en direcció a Lleida i és visible en els mapes del lloc.
“De sota terra, del túnel de Malgual, apareixia embolcallat en fum, el
tren, indecís, negre, empetitit com joguina de fira per la distància i per la
magnitud de les muntanyes que li servin de fons.” (Oller 1884, 15).
“Un dia baixaren del tren que venia de Barcelona tres senyors […] i, allà
a la una, eixiren en una tartana que els deixà al peu del túnel de Malgual
[…] i les emprengueren ben aviat per les fosquedats del túnel, rompudes
al capdavall per un forat lluminós, petit com un finestró.” (Oller 1884, 71).
(http://www.icc.cat/vissir3/index.html?cv013kHHq)
MINES, vegeu MALGUAL, MINES DE
NOTARIA, vegeu XIRINAC, CASA DE DON MAGÍ
PALLOL, EL (magatzem de cal Civit), anomena el magatzem per la
seva utilitat de contenir gra (pallol).
“Un dels magatzems que cridà l’atenció des de primera hora fou el que
al carrer de la Roca, vora el Portal Gran i a vint passes del Pallol, obrí
l’Oleguer.” (Oller 1884, 7).
Al magatzem de cal Civit, a poca distància del magatzem més petit
de cal Borràs (on es pot ubicar l’establiment que va obrir l’Escanyapobres), bàsicament hi havia cups, però la noveŀla justifica que l’anomeni
pallol: “En un obrir i tancar d’ulls, l’esperit especulador dels de Pratbell
comprengué la jugada i plantà arreu per tota la vila magatzems de grans,
cavant sitges vora mateix dels cups.” (Oller 1884, 7).
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Encara queda l’estructura d’aquest magatzem, l’edifici és molt gran.
Dec aquestes referències a en Josep M. Vallès.
PARADES DE DALT (Parades del Pont), anomena el lloc per les seves
qualitats: forma de distribució de la finca (parades), per la seva situació
(dalt, al nord de la població, sobre el riu Francolí).
“Avui que teniu la Coma, l’Hort dels Mínims, les Parades de Dalt, en
una paraula, el ronyó cobert.” (Oller 1884, 18).
Al segle XIX, les Parades del Pont era una peça de terra que havia pertangut a la comanda de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem (Roca 2000,
189). Estan situades a la part nord de l’Espluga, passat el pont del Francolí, a continuació de l’Horta d’Avall o de Vall, al davant d’on es va edificar la Cooperativa.
PORTAL GRAN (un dels portals del nucli emmurallat de l’Espluga,
amb tota probabilitat, el Portal de Poblet), anomena el lloc per una de
les seves qualitats en relació amb els altres (gran).
Segons dades de la GEC, a finals del segle XIX encara es mantenien
diversos portals a l’Espluga. El circuit emmurallat envoltava els nuclis
de l’Espluga Sobirana i la Jussana, seguint l’actual carrer Major (amb el
Portal Salvat, que comunicava amb la placeta d’en Canós), anava fins a
la plaça de la Vila (amb el portal d’Anguera, que portava a la Trinitat) i
continuava pel carrer de l’Hospital, tancant l’hospital i el cementiri, actual plaça de l’Església (on s’obria el portal de Poblet). El lloc, que es pot
situar segurament en algun punt de l’actual carrer Nou, és molt a prop
de l’inici del carrer de la Pedrera. La muralla girava cap al nord i enllaçava amb el carrer de les Parres (amb un portal a cada punta), continuava
per l’actual carrer de la Muralla (portal del Temple), seguia pel carrer de
Bonavista i acabava als murs del castell.
PRATBELL (l’Espluga de Francolí), s’anomena l’indret per la proximitat del lloc on està situada la població (els Prats) i per una de les seves
qualitats (bell).
Prats és un pujol entre l’Espluga i Blancafort, al costat de la Guàrdia
dels Prats.
“Al capdamunt, la vila destacava la seva foradada silueta, amb el seu
castell emmerletat i el seu campanar romànic.” (Oller 1884, 17).
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REMEI, EL (ermita del Remei, a l’Alt Camp).
“Temps enrere, un senyor que l’Oleguer acompanyava al Remei morí
estimbat i el mul no rebé ni una rascada.” (Oller 1884, 8).
ROCA, CARRER DE LA (carrer de la Pedrera), s’anomena el carrer
pel seu origen (l’origen de la pedrera és una roca).
“Un dels magatzems que cridà l’atenció des de primera hora fou el que
al carrer de la Roca, vora el Portal Gran i a vint passes del Pallol, hi obrí
l’Oleguer.” (Oller 1884, 7).
Al capdamunt del carrer de la Pedrera hi ha, efectivament, l’antiga pedrera de l’Espluga, que s’aomena les Roques del Guineu (o de la Guineu).
L’explicació del topònim és òbvia.
SANT ROC, HOSTAL DE (fonda del Comercio), s’anomena l’hostal
per la proximitat del carrer i la capella de Sant Roc i per les circumstàncies del patronímic.
“Per al dinar [l’Oleguer] estava aconduït a l’hostal de Sant Roc. Allí
concorrien els pagesos més endarrerits, els carreters més jugadors. I
l’Oleguer hi anava per bestreure’ls diners a ral per duro.” (Oller 1884,
10). “L’Oleguer ja no podia passar pel carrer de la Roca sense que li trenqués el cor la vista del seu antic magatzem amb la porta tancada; anava
a l’hostal de Sant Roc, i endebades hi cercava tot aquell eixam de carreters, sempre mancats d’una hora, d’un pam de corda5 i de diners, que ell
bestreia amb tant de profit.” (Oller 1884, 48).
La fonda del Comercio de l’Espluga de Francolí, del segle XIX, està documentada en una postal d’Àngel Toldrà Viazo de principis del s. XX.6
A l’antic carrer de Sant Roc, ara carrer de Mossèn Muntanyola, a pocs
metres del que va ser la fonda del Comercio, en aquella època hi havia una
capelleta de sant Roc; actualment només en queda el nínxol. El protaL’autor aclareix el sentit d’aquesta expressió en una nota a peu de pàgina: “Locució corrent entre ells per a pintar la peresa i xerrameca amb què passen el temps.”
(Oller 1884, 48).
6
Reproduïda al Bloc per a la recerca històrica i divulgació dels antics establiments
d’hostaleria de Catalunya, de Carles Fígols. Adreça: http://hostals.blogspot.com.
es/2012/04/fonda-del-comercio-espluga-de-francoli.html (consultat el 2 de novembre de 2016).
5
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gonista, que venia del carrer de la Roca, on tenia el magatzem, passava
pel carrer de sant Roc per anar a l’hostal. La distància entre un lloc i altre és molt curta.
D’altra banda, en la iconografia tradicional, sant Roc sempre apareix
acompanyat d’un gos. En el llenguatge coŀloquial, d’un gandul també se’n
diu gos, tal com ho són alguns dels habituals de l’establiment a la noveŀla.
VANITÓS DE LA GRANJA, EL, malnom d’un dels personatges acabalats de la vila. Fa referència a una de les seves qualitats (la seva vanitat) i
al seu lloc de residència, la Granja. Vegeu VIVES, EN.
VIVES, EN
“Un dia baixaren del tren que venia de Barcelona, tres senyors, s’ajuntaren amb en Vives (el vanitós de la Granja, que els esperava).” (Oller 1884,
71). Se suposa que aquest Vives s’ha convertit en propietari de la Granja,
però la Granja també és el referent extern de la Coma, una de les propietats de l’Escanyapobres. Aquest (com el de l’equívoca propietat del castell) és un dels artificis que fa servir l’autor per deslligar els personatges
de la noveŀla dels seus possibles referents reals i, en general, tota la noveŀla de la càrrega d’haver de ser una crònica històrica d’un temps real.
XALETS, ELS (les Masies, prop de la Font de Ferro)
“Es parlava ja de bonics xalets que projectaven fer-s’hi alguns barcelonins per passar-hi l’estiu.” (Oller 1884, 83)
XIRINAC, CASA DE DON MAGÍ
“L’única casa que freqüentava [l’Oleguer] era la del notari Xirinac.”
(Oller 1884, 10).
A l’època en què transcorre L’Escanyapobres hi havia dues notaries a
l’Espluga. Una d’elles era la d’en Joan Oromí i Torrent, que hi va exercir
entre 1856 i 1884, període que coincideix amb el temps històric en què
transcorre la noveŀla. “Cal destacar la intervenció del notari Joan Oromí i Torrent en tot el procés d’urbanització dels patis de l’antic castell.”
(Roca 2000, 188). Per indicació d’en Josep M. Vallès, situem la notaria al
carrer Nou, núm. 5 (ara núm. 3).
Cal fer notar que, a la noveŀla, el notari és qui adquireix el castell.
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També hem consultat la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC), el Diccionari
de la Lleguna Catalana (segona edició) de l’Institut d’Estudis Catalans
(DIEC) i el Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover i Moll (DCVB).
Els topònims que són assenyalats sobre els mapes moderns tenen la referència de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC, VISSIR); el mapa antic també és a la Cartoteca Digital de l’ICGC.
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Les coves i els avencs de l’Alt Camp
Gener Aymamí
Institut d’Estudis Penedesencs

Jordi de Valles
Espeleo Club de Gràcia

Introducció
Quan es tracta de fer un recull de noms de cavitats, ja sigui destinades a
fer un estudi, local o general, o a la confecció d’un catàleg (1) hom es troba amb un verdader maldecap degut a que moltes d’aquestes cavernes
tenen, a vegades dos o tres noms, i fins i tot més, i esbrinar el topònim
correcte no sempre és fàcil.
La manca d’informació i la gran absència de publicacions al respecte,
en ajudat a aquest desgavell, a més a més, en els anys seixanta i setanta
del segle passat és quan es produïren la major part de descobertes i exploracions de tot aquest reguitzell de coves i avencs per part, majoritàriament, de grups espeleològics de Barcelona i àrea metropolitana, que, a
més a més de desconèixer els topònims de la zona, la cartografia de l’època tampoc hi ajudava gens i aquest és el motiu de la duplicitat de noms
en una mateixa cavitat.
A continuació efectuem una relació de les coves i els avencs, que tenim
noticia, de la comarca de l’Alt Camp, indicant el nom, el municipi i en les
cavitats que es sap l’origen del topònim, també s’indica, en total són 184
cavernes que reuneixen 231 noms.

Relació de cavitats
Aigua, cova de l’ – la Riba.
Agnet, cova de l’ – la Riba.
l’Alba Vell, cova-avenc de – Aiguamúrcia. És al costat de l’ermita de santa Maria de l’Alba, d’on rep el nom.
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Àliga, cova de l’ – la Riba.
Ángel, cova de l’ – la Riba.
Antistiana, avenc – Aiguamúrcia. A la serra de la Torre, al límit de la comarca. És el nom d’un grup excursionista.
l’Arbre, avenc de; M.4 i M.5, avencs – Mont-ral. Nom degut a l’arbre
que neix a la boca de l’avenc. M.4 i M.5 són els noms que van donar els
espeleòlegs en fer les primeres exploracions.
Arjant o Argant, avenc de l’ – Valls. En un petit cingle visible al NE de
Picamoixons.
Avenc, l’ – Mont-ral. És al pla de la Coroneta.
Baixada, avenc de la – Mont-ral.
Ballesta, cova – Aiguamúrcia. Prop del Km 18 de la carretera de Pont
d’Armentera a Querol, difícil de localitzar per l’espessa vegetació.
Barranc de la Font Fresca, cova del – Mont-ral. Es troba a l’inici del citat barranc, als Motllats. A l’interior hi ha un petit bassal amb aigua.
Barranc dels Tres Pilons, cova del; Foradot, cova del – la Riba. Rep el
nom del barranc on es troba.
Bestiar, cova del; Cossioles, cova de les – la Riba.
Blocs, avenc dels – Mont-ral. A la serra d’en Clarà. Nom degut els blocs
de roca que envolten l’accés a la cavitat.
Bòfia, cova de la – Querol. Bòfia és sinònim de cova. És al fondo de la
Ballesta.
Bosquet, cova del – Mont-ral. Nom de lloc ja que el Bosquet és un petit llogaret del terme de Mont-ral. La cova es troba prop del puntal de
la Barrina.
Bràfim, cova del – Vilabella.
Bruixa, cova de la – Mont-ral. Situada en el Portell de la cova de la Bruixa.
Ca la Coca, cova de – Aiguamúrcia. Al municipi trobem la masia de ca
la Coca i a tocar el torrent de la Coca, la cova és entre la masia i Sapera.
Cabirol, avenc del; M.1, avenc – Mont-ral. M.1 és els nom que van donar
els espeleòlegs en fer les primeres exploracions. És a la serra d’en Clarà.
Calavera, cova de la – Mont-ral. A l’entrada de la cova, hi ha una calavera esculpida a la roca d’on li ve el nom. És troba a la zona del Niu
de l’Àliga.
Can Ferreres, cova de – Querol. Es troba propera a aquesta masia.
Can Gomis, cova de – Alcover. A prop de la pedrera de Ramon Cots, en
la carretera d’Alcover a Mont-ral.
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Can Recasens, cova de – Querol. Es localitza per la zona d’aquesta masia.
Carbonera, avenc de la; M.2, avenc – Mont-ral. M.2 és els nom que van
donar els espeleòlegs en fer les primeres exploracions. És a la serra
d’en Clarà.
Castell Dalmau, avenc del – la Riba. El Castell Dalmau és una agulla de
roca molt coneguda i característica.
Cinc Forats, avenc dels – Querol.
Cingle, avenc del – la Riba. Nom que rep per la seva situació en el cingle de Puig de Marc.
Cingles de Barrina, cova dels – Mont-ral. Nom del lloc on es troba.
Corral de la Vall, cova del – la Riba. Es troba sota del corral de l’Àguila.
Cova, la – la Riba. A la roca del Punt d’Oros, a tocar el poble, se la coneix així.
Coves, les – la Riba. Es troben al mas de Paüller.
Codó, cova del; l’Aixàviga, cova de – Mont-ral. Als anys 1971 i 1972 els espeleòlegs del GIEM de Montblanc que efectuen la topografia l’anomenen avenc d’en Cudó i l’Aixàviga és un llogaret del terme de Mont-ral.
Cremalló, coves del – Mont-ral. Als Motllats, servien de refugi els carboners. El topònim ens indica que a prop hi havia una plaça carbonera. A tocar hi ha el Cremalló i el portell del Cremalló.
Degotall, cova del; Filador, cova del – Alcover. Prop del riu Glorieta.
Diamants, cova dels – Querol. No gaire lluny del mas del Mandil.
Doctor Español, avenc del; Cavallé, avenc d’en – Mont-ral. Fou dedicat al biòleg vallenc Dr. Francesc Español tot i que sembla ser que el
nom original era el d’avenc d’en Cavallé, potser es refereix a Joan Cavallé (veure cova del Soldat). A part de Cavaller com a nom de persona, al municipi trobem el bosc i el pla del Cavaller. Es troba prop del
serrat dels Avencs.
Dolina, avenc de la; M.10, avenc – Mont-ral. És situat en una petita dolina a la serra d’en Clarà. M.10 és els nom que van donar els espeleòlegs
en fer les primeres exploracions.
Dolors, cova de la – Mont-ral. Als Motllats.
Drac, cova del – la Riba.
Escaladors, avenc dels – Alcover. Està situat prop del km 7 de la carretera d’Alcover a Mont-ral, al peu de la pedrera anomenada Ramon Cots.
Escletxa, avenc de l’ – Mont-ral. Cavitat estructurada en una diàclasi o
esquerda. A la serra d’en Clarà.
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Escolà, cova de l’ – Mont-ral. Al bosc de Mont-ral dins de la serra de
Paranys.
Falcó, cova del – Mont-ral. Als cingles dels Motllats, sobre el Bosquet, a
tocar hi ha la roca Falconera.
Faus, les – la Riba.
Félix, cova d’en – la Riba.
Feliu, avenc d’en; Verd, avencs d’en – Mont-ral. Al municipi tenim el
mas, el barranc, les rases, la font, els obacs i la serreta de cal Feliu.
Feréstega, cova – la Riba. S’obre a la part oriental del monòlit anomenat
Castell Dalmau.
Fonda, cova – la Riba. Es troba en el curs final del torrent de la Coma
Fonda. A prop hi trobem els topònims de cingle de la cova Fonda i el
cim Cresta de la Coma Fonda.
Foradada, la – Vilabella. Pont natural situat a la riba dreta del Gaià.
Foradada petita, abric de la – Mont-ral. Als Motllats, la Foradada petita és un arc natural.
Formació, avenc de la; M.12, avenc – Mont-ral. Té una galeria amb
moltes formacions litogèniques. M.12 és els nom que van donar els
espeleòlegs en fer les primeres exploracions. A la serra d’en Clarà.
Forner, avenc del – Querol. Aquesta cavitat va ser indicada als membres del GET de l’EA Talaia de Vilanova i la Geltrú pel senyor Marlés
forner del poble de Pont d’Armentera. Es troba a 15 minuts a peu del
castell de Saburella.
Fou de Balet, avenc de la; Ossos, cova dels – la Riba. És al barranc dels
Tres Pilars o de les Escomes.
Fous, les – la Riba.
Fumada, cova – Mont-ral.
Fusell, avenc del – Mont-ral. A pocs metres del Mas d’en Plana.
Gall Carboner, cova del – Mont-ral. En un indret dels Motllats, encara
que ningú recorda on és.
Garrofet, cova del – Querol. Surt esmentada a l’any 1909. Al municipi
trobem la masia fortificada del Garrofet i els cingles del Garrofet que
és on es localitza la cavitat.
Garrofet, cova petita del – Querol. Igual que l’anterior.
Gat, avenc del – la Riba.

42

Gat, cova del; Mas del Gat, cova del – Figuerola del Camp. En el camí
PR-C 5 en el tram que uneix les poblacions de Valls i Miramar. A la
partida del mas del Llop.
Gat, cova del; Guineu, cova de la – Aiguamúrcia. Es troba a prop del
despoblat de Selma. És en una roca que vista de lluny te l’aspecte de
la cara d’un gat o d’una guineu.
Gatell, cova del; Solanes, cova de les; – Vilabella. Es troba al cingle de
les Solanes.
Gers, avenc – la Riba. Nom del grup espeleològic que el va descobrir i explorar cap a l’any 1975 (GERS, Grup d’Exploracions i Recerques Subterrànies de l’Agrupació Excursionista Muntanya de Barcelona) S’obre
pocs metres a l’E de l’esquerda del Puig de Marc i al mateix cingle.
Gitanos, cova dels – la Riba.
Gralles, cova de les – Mont-ral. Citada als Motllats, a prop del naixement del riu Brugent, però no ha estat localitzada i ningú no la coneix.
Gran, cova; Gran abric – Vila-rodona. Balma situada a la serra de Pedrafita.
Gran, cova – la Riba.
Grau de l’Abellera, coves del – Mont-ral. Nom del lloc on estan situades
a la mateixa capçalera del barranc del cingle dels Solans.
Grèvol, cova del – Mont-ral. Als Motllats, Al damunt de la cova hi creix
un grèvol. Al costat hi ha la font homònima.
Groc, coves del – Vilabella. Balmes situades al cingle de les Solanes.
Guarda, avenc del – Querol.
Guineu, cova de la – Mont-ral. A la serra de Clarà.
Home Mort, avenc de l’ – Querol. Al vessant esquerre del torrent Roig
i prop de Can Recasens.
Isard, cova de l’ – Mont-ral. Es troba a prop de la cova del Molí d’en Figuerola.
Jaiet, cova del; Faiet, cova del – Rodonyà. A la plana Morella molt a prop
del poble de Rodonyà.
Jan, coves del – la Riba. Desaparegudes, estaven al davant del molí del
Jan.
Jaume dels Gossos, cova del – Picamoixons. És a la sortida del poble.
Lladres, cova dels – Mont-ral. Gairebé desconeguda en l’actualitat, ningú no l’ha sabut situar.
Llagrimetes, cova de les – Mont-ral. En la mateixa situació que l’anterior.
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Llampecs, cova dels – Mont-ral. Al costat de la carretera a uns 3 km
abans d’arribar a Mont-ral.
Llarga, cova – la Riba.
Llastra, avenc de la – Mont-ral. Per la zona dels serrat dels Avencs.
Llop, cova del – Mont-ral. Al bosc de Mont-ral dins de la serra de Paranys.
Llop, cova del – Querol. Sense més dades.
Lluç, avenc del – la Riba. S’obre al costat de la via del tren, a poca distància de l’estació de la Riba.
Magí, Coves d’en – Mont-ral.
Mamut, cova del – la Riba.
Mandil, cova del: Diable, cova del – Querol. El primer topònim es refereix al mas proper i la cova del Diable és com la coneixen des de temps
immemorials la gent de la contrada.
Marcó, cova del – Querol. Amagatall d’un guerriller carlí. Possiblement
es tracti de Josep Masgoret i Marcó.
Martinet, cova de – Montferri. S’obre al marge dret del riu Gaià, prop
del camí que baixa des de Bràfim al riu, passant per l’ermita de Loreto.
Mas, coves del – el Pont d’Armentera. Es troba a prop del mas Alegret.
Mas de Mateu, Cova del – Mont-ral. Nom d’un mas de la contrada. A la
serra de la Roquerola.
Mas del Gerard, cova del; Clar, avenc: Ca l’Escolà, avenc de – Montral. Al peu d’un cingle prop de ca l’Escolà, a les Masies de Cabrera.
Mas del Roquerol, Cova del – Mont-ral. Mas aixoplugat sota del cingle
homònim. El nom li ve d’un ocell (Ptyonoprogne rupestris) molt cantaire a la primaveMontferrira que sovint habita en les cingleres. Al
costat hi ha el grau de Roquerol i la mola Roquerola. Es troba a l’agregat de Farena.
Mas de la Plana, avenc del; MP.1, avenc – Mont-ral. El camí d’accés a
l’avenc passa pel r aquest mas.
Mas d’en Toni, cova-avenc del – Mont-ral. És a prop d’aquest mas.
Masiet, coves del; Can Masiet, cova de; Can Masiet cova nova de – la
Riba. Interessant sistema subterrani de 521 metres de recorregut excavat en guixos situat a prop de de can Masiet.
Mel, cova de la; Foradada, cova de la; Moros, cova dels – Mont-ral. Als
cingles dels Motllats. És al costat de la font dels Moros.
Migdia, cova del – Alcover.
Minaire, cova del – la Riba.
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Miquelets, cova dels – Cabra del Camp. Prop de l’ermita de sant Ramon.
Es diu que aquests s’hi refugiaven i planificaven llurs accions.
Mitos, avenc – Mont-ral. Al serrat dels Avencs.
Moixeta, cova de la – Aiguamúrcia. És a prop de la Moixeta sobre la riera de Marmellar.
Molí d’en Figuerola, cova del – la Riba. Es immediata a aquests molins.
Molinet, coves del – Alcover. A prop del Molinet, al riu Glorieta.
Moneda, cova de la; Motllats, cova dels – Mont-ral. S’hi va fabricar
moneda falsa i el segon topònim ve donat per la situació en la zona
dels Motllats.
Moneda, cova de la – Alcover. A la cinglera del Mas de Gomis. Al peu
del primer cingle.
Moneda, cova de la – la Riba.
Mont-ral, cova de – Mont-ral. Nom del municipi on està ubicada. Cal
seguir el camí de Mont-ral a la Foradada.
Montserrat, cova de la Mare de Déu de – Montferri. És al costat de la
magnífica església de la Mare de Déu de Montserrat obra de Jujol i se
la coneix amb el mateix nom.
Moro, cova del; Coll, cova del; Prenafeta, cova de: Jordà, cova del
– Figuerola del Camp. El primer nom és llegendari, el segon el desconeixem ja que no esta situada en cap coll, el tercer es deu a que no
esta gaire lluny del nucli de Prenafeta i el darrer perquè és a prop de
la muntanya del Jordà.
Mosquits, cova dels – Cabra del Camp. Sense més dades.
Motllats, fonts dels – Mont-ral. S’obren a mitja alçada del cingle de la
Punta Moliné.
MR.1, MR2. MR.3, MR.4, avencs – Mont-ral. Per la zona dels serrat
dels Avencs.
Muntanya, avenc – la Riba. És a sota de l’esquerda del Puig de Marc.
Murtraner, cova de – Mont-ral. A prop del mas homònim.
Musté-Recasens, avenc – Mont-ral. Nom donat pels exploradors dels
anys 60 del segle passat en honor al matrimoni que va donat la casa
al Centre de Lectura de Reus per a fer el refugi de Mont-ral que du el
seu nom. Es troba al serrat dels Avencs.
Negra, cova – Aiguamúrcia. Al nord de can Xiretes i can Lió, al Pla de
Manlleu.
Negra, cova – Querol. Es troba a la muntanya de Montagut.
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Niaca-niaca, avenc – Mont-ral. Nom procedent de l’onomatopeia.
Nogueroles, avenc de les; MP.2, avenc – Mont-ral. A uns 500 m al NO
del mas de la Plana.
Nou, avenc – Querol. Al marge esquerre del riu Gaià, en una zona al
costat del riu, a pocs metres del cingle del qual s’ha desprès la Roca
d’en Benet.
Olivar, cova de l’ – la Riba. Es troba als olivers del Gomà.
Olla de Ferro, cova de l’ – Querol. És probable que sigui la mateixa cova
que popularment es coneix com cova de Requesens, nom que rep de
la propera masia.
Olla de Ferro, esquerda de l’ – Querol. A prop de can Recasens, al costat d’un monòlit de roca separat de la muntanya.
Os, avenc de l’ – Mont-ral. És obert al serrat dels Avencs, al costat dret
del camí de la punta Coroneta.
Ossos, cova dels – el Pont d’Armentera. Nom donat per la gran quantitat
d’ossos d’animals trobats en la cavitat. La boca es troba al peu d’una
cinglera sota el Castell de Selmella.
Papiol, cova del; Rodonyà.
Paradota, cova de la – la Riba. En la zona de l’antic molí paperer (Molí
del Jan).
Pecat, cova del – la Riba. El nom li ve per haver-s’hi acollit una parella
d’enamorats que s’escaparen a llurs famílies que s’oposaven a l’enllaç.
Pellicer, cova de – Mont-ral. Habitacle construït en una balma de la
Roca Pintada.
Pipa, avenc de la; Fang, avenc del – Mont-ral. En la zona del serrat dels
Avencs.
Poca-roba, cova del – la Riba.
Pont del Serna, Cova del – Valls.
Porc senglar, avenc del – la Riba. És prop del Puig de Marc.
Puig de Marc, avenc del; Rat-penat, avenc del – la Riba. Es troba a prop
de la carena de puig de Marc i s’ignora qui el va rebatejar amb el nom
de rat-penat.
Puig de Marc, esquerda del – la Riba. Prop del primer pla que forma el
puig de Marc.
Quadra, cova de la – Aiguamúrcia. Es localitza a l’est del Pla de Manlleu
i a tocar de la riera de Marmellar.
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Quatre boques, avenc de les – Querol. El nom es deu a les quatre boques d’accés que té. És al ves-sant esquerre del torrent Roig i prop de
can Recasens.
Quints, cau dels – Alcover. A prop del riu Glorieta.
Ressurgència Poblet; Be, cova del – Mont-ral. El nom el tenim que buscar en els primers exploradors de la cavitat, a l’any 1964, el grup SIEP
del Centre Excursionista Poblet que denominaren aquesta cavitat erròniament com a ressurgència, ja que el funcionament hidrològic és
de surgència. S’obre a la paret del cingle dels Motllats a uns 30 m per
dessota del pla superior, al capçal del barranc del Bosquet.
Riba, cova de la; Mina, cova de la; Talc, cova del – la Riba. S’obre al costat de la via del tren, a poca distància de l’estació de la Riba.
Roc de les Abelles, avenc del; Abelles, avenc de les – Mont-ral. És prop
de la roca de les Abelles i del portell de l’Abellera.
Roca Abellera, cova de la; Abelles, cova de les – Mont-ral. Igual que
l’anterior.
Roca d’en Benet, avenc de la – Querol. Es localitza al peu d’aquest monòlit de pedra, al marge esquerre del riu Gaià, en una zona al costat del
riu, a pocs metres del cingle del qual s’ha desprès la Roca d’en Benet.
Roca Ferrana, cova de – Aiguamúrcia. Es troba a la serra de l’Albà i a
prop de la Roca Ferrana.
Roca Foradada, la – Mont-ral.
Roca de la Pastera, Balmes de la – la Riba.
Roges, coves – la Riba.
Roja, cova – Vilabella.
Ruda, avenc de la – el Pont d’Armentera. La boca es troba al peu d’una
cinglera sota el Castell de Selmella.
Sabó, forat del – la Riba.
Sala, avenc de la; M.9, avenc – Mont-ral. La part més important d’aquest
avenc és una sala subterrània. A la serra d’en Clarà.
Salt del Niu de l’Àliga, bauma del – Mont-ral. A 10 m a l’esquerra de la
cascada del Niu de l’Àguila.
Sant Antoni, cova de; dels Tres cocos cova; dels Tres Trucs cova– Alcover.
Es troba sobre el santuari de la Mare de Déu del Remei que, segons
sembla, abans era dedicat a sant Antoni, d’aquí el nom de la cova. Com
que la tradició diu que els visitants que hi van per primera vegada han
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de donar tres cops de cap en la concavitat on es creu que va ser trobada la imatge mariana per tal de no tenir migranya ni mal de cap en un
any, d’aquest fet provenen els dos topònims amb els que també es coneix la cova.
Sant Macari, cova de – Querol. S’esmenta que es troba prop d’Esblada.
Sant Pere, cova de – Mont-ral. Vora el Bosquet, per la contrada aquesta
petita balma se l’anomena racó.
Sant Sebastià, eremitoris de – Aiguamúrcia. Es troben en el bosc de
sant Sebastià i al costat de les runes de l’església del mateix nom, als
afores de Santes Creus.
Santa Fe, forats de – Mont-ral. En un petit cingle proper a la Font del
Moro que està situada al camí de Mont-ral a la Foradada.
Satèŀlit, avenc del; M.3, avenc – Mont-ral. És a la serra d’en Clarà.
Sense nom, Avenc – Mont-ral. Al serrat dels Avencs.
Serra, cau d’en – Valls. Des de la població de Picamoixons cal prendre
la carretera TV-7421 que des de la sortida de la població en direcció a
Valls mena a les poblacions de la Masó i el Rourell. Recorreguts uns
200 cal seguir un trencall a l’esquerra.
Sílvia, Avenc; M.7 – Mont-ral. És a la serra d’en Clarà.
Siuló, cova del; Sauló, cova del; Santó, cova del; Badó cova del – Montferri. La primera notícia data d’una visita efectuada a l’any 1907 per
l’espeleòleg Mossèn Faura i que possiblement és la mateixa que Mossèn Font i Sagué cita en el seu Catàleg de 1897 anomenant-la cova del
Santó, ambdues cavitats les situen a la vila de Puigtinyós que a partir
de 1917 passà a denominar-se Montferri ja que els veïns consideraven
el nom original pejoratiu. Membres del SIE del Centre Excta. Àliga
de Barcelona l’exploren el 1972 i situen la cavitat a Bràfim i l’anomenen cova del Siuló o del Sauló fent referència als materials sorrencs de
la caverna. El nom de Badó és el del propietari del terreny. S’obre al
marge dret del riu Gaià, prop del camí que baixa des de Bràfim al riu,
passant per l’ermita de Loreto.
Solana, cova de la – Mont-ral. Al maset de Paijant, davant de la central
elèctrica.
Soldat, cova del; Moster cova d’en – Mont-ral. Es troba dins del bosc
d’en Moster, en època més moderna se la coneix més pel primer topònim ja que el propietari del terrenys era Joan Cavallé, dit el Soldat,
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perquè un avantpassat seu va comprar a un altre fer de soldat per poder guanyat uns diners extres.
També llegim que el nom es deu a que en una de les guerres carlines s’hi
trobà un soldat, sense especificar si viu o mort.
Tectònic “3 Perol”, avenc – Mont-ral. És al serrat dels Avencs.
Teix, avenc del – Mont-ral. És al serrat dels Avencs. Hi creix un teix a
l’entrada.
Teixos, cova dels – Mont-ral. A la cinglera del Mas de Gomis.
Tombes, avenc de les – Aiguamúrcia. Prop del camí del Pla de Manlleu
a Selma.
Torrica, coveta de la – Querol. Al cingle del mateix nom, a Valldossera.
Traça, cova del; Mas del Traça cova del; Trases, cova dels – Cabra del
Camp. Es localitza a prop del mas del Traça.
Valls, Cova de – Vilabella. És la mateixa que la cova Fonda de Salomó
(Tarragonès).
Vedell, cova del – la Riba. Al vessant dret del torrent del Rull.
Victòria, avenc – Aiguamúrcia. A la serra de la Torre, al límit de la comarca.
Via Nadal, avenc de la – Mont-ral. Per la zona dels serrat dels Avencs.
Virtuts, balmes de les – Alcover. A sota de l’ermita enrunada de les Virtuts, foren recer d’eremites.
Vives, cova del – És a la partida dels Capdells i a tocar de la font d’en
Vives.
Xacó, cova del – Picamoixons. És a la vora del riu.
Xalau, avenc del – la Riba.
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Els noms de les partides,
els hidrònims i les vies de comunicació
del terme de Puigpelat
Edgar Batet Bargalló
Universitat Rovira i Virgili

Introducció
La informació presentada en aquesta comunicació pertany a un inventari de topònims i antropònims del municipi de Puigpelat que, en un futur,
ha de ser completat amb la recerca en fonts escrites per tal d’esdevenir
un recull onomàstic exhaustiu. La recollida de la informació es va dur a
terme durant els mesos de març i abril del 2016 mitjançant entrevistes.
Puigpelat és un municipi de 9,48 km 2 situat al centre de la comarca
de l’Alt Camp. Presenta un relleu eminentment planer i la majoria del sòl
està conreat o construït, fet que fa que els noms de partides de terra i vies
de comunicació siguin molt més nombrosos que els d’elements del relleu.

Origen i significat dels topònims
Tal com és habitual, l’origen etimològic més freqüent de les partides de
terra del terme de Puigpelat és el de descriptius geogràfics. És força comú
que un topònim transmeti informació sobre el tipus de relleu o de material que hi ha. Així doncs, els orònims (els Arrabassats, les Clotes, la Coma,
les Planes, les Rases) i els geotopònims (les Arenelles, els Bastards, els Saldons, els Saliners, les Roques) són els més abundants al terme de Puigpelat. També cal destacar la presència de zootopònims (les Boveres), topònims referits a construccions (els Cabanyals, els Espous) i antropònims
(Ruanes, Torrelles).
De vegades ha actuat el fenomen de la metonímia i les partides de terra
s’han denominat a partir del nom del camí que les travessa. Al terme de
Puigpelat en trobem dos casos: el camí d’Alió i el camí de Bràfim. Aques51

ta denominació correspon tant a les partides de terra com a les vies de
comunicació. De la mateixa manera, també trobem camins anomenats
a partir de la partida de terra a la qual condueixen (camí dels Bastards,
camí de les Esplanes).
Els topònims moltes vegades no experimenten els canvis fonètics i semàntics de la llengua oral. Així doncs, podem trobar molts mots que ja
fa anys que han caigut en desús en el llenguatge quotidià, però que s’han
mantingut en els topònims. En alguns casos, això fa que el topònim hagi
perdut el component semàntic i avui en dia els habitants no en coneguin,
d’entrada, el significat. En el cas de Puigpelat cal destacar la presència de
falsos talls siŀlàbics als noms de diverses partides: les Esterres, les Esqudres,
els Espous. El fals tall siŀlàbic va quedar fixat en el nom del topònim i va
passar a formar part d’aquest, per tant, va passar a tenir un component
semàntic unitari amb el substantiu i es va crear un substantiu nou. Això
ens ho demostra la reduplicació de l’article, però també la creació de topònims homònims. Al terme trobem topònims amb presència i absència del fals tall siŀlàbic que corresponen a realitats geogràfiques diferents,
com les Clotes i les Esclotes, les Planes i les Esplanes, els Pous i els Espous.
D’aquí podem extreure que els habitants no interpreten el significat de
la forma amb fals tall siŀlàbic ja des de fa anys, i que les formes sense el
fals tall siŀlàbic són de creació posterior.
Ruanes i Torrelles són dos topònims d’origen antroponímic. Es tracta
de llinatges existents, en algun moment de la història, a la població. Torrelles havia estat un nucli de població, avui desaparegut. Formalment, es
diferencien de la resta de noms de partides de terra perquè són els únics
que no porten article.

Sorgiment i desaparició de topònims
La toponímia és un fenomen espontani sorgit de la necessitat humana
de denominar les realitats geogràfiques de l’entorn. Al terme de Puigpelat hi trobem un topònim molt recent, la Carretera d’Alió, ja que aŀludeix
a una realitat que existeix des de fa només deu anys. Es tracta de la carretera d’Alió a Puigpelat, que va ser inaugurada l’any 2006. La població
va seguir el mateix procediment que quan van anomenar les carreteres
que van a Valls i a Vilabella, obertes durant l’època de la Mancomunitat.
Així doncs, podem veure com en el present els humans encara creem to52

pònims de manera espontània i que ho fem seguint els mateixos procediments i processos que en el passat.
Els noms de partides poden caure en desús o passar a denominar una
altra realitat. Aquest és el cas de les Rases, partida situada a ponent de la
població. Fins als anys noranta era una partida on abundaven els avellaners i també hi havia alguns masos, avui desapareguts. Però al tombant
de segle es va convertir en la principal zona industrial del municipi amb
la instaŀlació de la paperera SCA i altres fàbriques menors. El nou polígon
industrial ha mantingut la denominació que tenia l’espai abans de la seva
instaŀlació. Així doncs, s’ha conservat el topònim i el polígon industrial
s’ha anomenat les Rases, igual que la partida de terra.
També cal assenyalar el cas dels Saliners, partida situada a la part sudoriental del nucli de població. Avui l’espai conreat d’aquesta partida és
molt menor que anys enrere, ja que bona part de l’important creixement
urbanístic que ha experimentat la població durant les dues darreres dècades s’ha produït en aquesta zona. Així doncs, la zona urbanitzada de la
partida dels Saliners no ha conservat el nom i ha estat denominada amb
un topònim creat artificialment: urbanització Puignou.
Al terme municipal hi ha diverses urbanitzacions. Algunes mantenen
el nom de la partida on han estat construïdes, com les Boveres, la Planella i
Ruanes. Però hi ha hagut altres casos en què no s’ha respectat el nom propi i se n’han creat de nous, artificialment, com els Arcs, Puignou i la Sínia.

Hidrònims
Al terme de Puigpelat només hi trobem dos cursos fluvials, el torrent
dels Caus i el barranc de les Voltes, essent el segon, menys important,
afluent del primer. La denominació barranc de les Voltes aŀludeix a la forma del recorregut del riu, mentre que la de torrent dels Caus fa referència
a les construccions que es troben vora el seu curs. Fora del municipi, el
torrent dels Caus és anomenat torrent de la Fonollosa a Cabra del Camp,
municipi on neix, rasa de la Fonollosa al Pla de Santa Maria i torrent de la
Fonollosa o torrent de Vallmoll en aquesta població.
Al terme de Puigpelat també hi ha dues mines, la dels Horts i la del Senyor Arquebisbe. El nom de la segona fa referència a un fet històric real,
a partir del qual la població ha creat una llegenda paraŀlela. La llegenda
diu que l’arquebisbe de Tarragona, durant una visita a l’ermita de l’Hos53

pitalet, va beure aigua d’aquesta mina i la va trobar tan bona que va fer
portar-la cap a la ciutat. El cert és que l’any 1798 l’Arquebisbe Armanyà
de Tarragona va fer restaurar l’antic aqüeducte romà del Gaià, que passava per Puigpelat, per tal de transportar l’aigua d’aquesta mina fins a la
ciutat de Tarragona.

Vies de comunicació
Alguns camins del terme municipal reben diferents noms en funció dels
trams. El camí de Vallmoll posteriorment passa a denominar-se camí de
Bellavista. El camí dels Bastards s’anomena així des que arrenca de la població fins poc abans d’arribar a aquesta partida, quan passa a anomenar-se
camí de les Esplanes, fins que arriba a aquesta partida. Després de l’encreuament dels Quatre Camins, passa a denominar-se camí de Vila-rodona.
En el cas del camí de Tarragona cal destacar que en el passat aquesta
havia sigut la principal via de comunicació entre Puigpelat i la ciutat. A
partir de la construcció de les carreteres el camí va perdre aquesta utilitat
i avui en dia només serveix per accedir a les terres de conreu de la zona.
Malgrat el canvi de funció, la via de comunicació ha mantingut el nom.
Al terme municipal hi ha dos encreuaments de camins anomenats a
partir del nombre de vies de comunicació que hi conflueixen, els Quatre
Camins i els Cinc Camins.
La toponímia referida als tres ponts que hi ha al terme municipal és
moderna, ja que va aparèixer amb la construcció de la via del ferrocarril
que va de Vilanova i la Geltrú a Valls l’any 1878. El primer és anomenat,
simplement, pont de la Via, ja que és el punt per on la carretera de Valls
a Puigpelat passa per damunt de la línia del ferrocarril. Els altres dos, el
pont Fosc i el pont dels Cinc Ulls, per davall dels quals passen camins,
són eminentment descriptius. En el segon cas, el nom fa referència al
nombre d’arcades damunt de les quals se sosté la via del tren.

Conclusions
Els topònims apareixen de manera espontània en el moment en què l’ésser humà es troba amb la necessitat de designar un espai físic de l’entorn.
Moltes vegades, els topònims no segueixen l’evolució que experimenta
la llengua, fet que fa que la població en desconegui el significat original.
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És important investigar aquest origen per tal de conèixer els noms dels
llocs que ens envolten i, per tant, poder-los conservar i fer-ne un bon ús
davant d’un nou ordre mundial que tendeix a fer-los desaparèixer de manera cada cop més accelerada.
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“Lingüistes pel carrer”
a l’Alt Camp i les Muntanyes de Prades
Jesús Bernat Agut
Societat d’Onomàstica

Àngela Buj Alfara
Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris
de les Comarques Centrals

1 INTRODUCCIÓ
L’estudi present forma part del projecte Lingüistes pel carrer 1 que realitza conjuntament el CEL (Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de
les Comarques Centrals) i la Societat d’Onomàstica. Aquest projecte
ha rebut un ajut de l’IRMU i recull les mostres de toponímia urbana en
què apareixen lingüistes, especialment gramàtics i lexicògrafs. L’estudi
presenta les dades relatives a les comarques que formen part del territori específic d’estudi de la Jornada: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat i
la Conca de Barberà.
El nostre projecte parteix d’un interès per contribuir a la cohesió cultural entre els diferents territoris de la llengua catalana i pretén difondre
i popularitzar els nostres lingüistes a partir d’uns elements tan senzills,
quotidians, i alhora tan personals i universals, com són els noms dels
carrers. Per això, vol combinar la història de la cultura, amb una difusió
del valor patrimonial que mostren les vies urbanes vers la nostra història
lingüística. En aquest cas, aquesta vàlua la fixem en el nom dels lingüistes que han tengut una aportació important en l’estudi de la gramàtica,
onomàstica i la lexicografia catalanes.

1 Les informacions sobre el projecte i les seves activitats es poden consultar a http://
imatgies.blogspot.com.es/2016/05/linguistes-pel-carrer-un-projecte-i-una.html.
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Els lingüistes sobre els que es realitza la recerca són: Marian Aguiló, Josep Aladern, Mn. Antoni Maria Alcover, Fèlix Amat, Ramon Amigó, Joan
Josep Amengual, Josep Balari, Pere Barnils, Antoni de Bofarull, Joan Coromines, Josep Escrig, Joan Esteve, Pau Estorch, Pompeu Fabra, Antoni
Febrer, Bernat Fenollar, Gabriel Ferrater, Francesc Ferrer Pastor, Tomàs
Forteza, Lluís Fullana, Joaquim Garcia Girona, Samuel Gili Gaya, Josep
Giner Marco, Carles Grandó, Antoni Griera, Enric Guiter, Pere Labèrnia, Lluís Lamarca, Constantí Llombart, Ramon Llull, Gregori Maians
Ciscar, Joaquim Martí Gadea, Francesc Mestre i Noé, Manuel Milà i
Fontanals, Francesc de Borja Moll, Josep Nebot, Antoni Oliver, Jeroni
Pau, Onofre Pou, Lluís Revest, Rosalina Poch, Josep Roca Pons, Carles Ros, Antoni Rovira i Virgili, Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Manuel Joaquim Sanelo, Josep Sanna, Joan Solà, Josep Tarongí, Josep Ullastre, Emili Vallès, Enric Valor i Joan Baptista Xuriguera.
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2 L’ALT CAMP I LES MUNTANYES DE PRADES:
LINGÜISTES PEL CARRER
Dels lingüistes en què centrem la nostra comunicació apareixen exclusivament en aquest territori: Josep Aladern, Ramon Amigó i Antoni de
Bofarull. Acompanyen a aquests Joan Coromines, Pompeu Fabra, Gabriel Ferrater, Ramon Llull, Manuel Milà i Fontanals i Antoni Rovira i
Virgili. Tal i com apareix a la gràfica inferior, Pompeu Fabra representa
el 50% del total. També a la resta del domini, l’autor del Diccionari General de la Llengua Catalana, ocupa el primer lloc, amb 276 sobre un total
de 869, un 32% del total.

La imatge de les comarques estudiades en aquesta Jornada és prou
aclaridora pel que fa a la participació de cadascuna d’elles en la retolació viària dels nostres lingüistes. Des de la nuŀla presència del Priorat a
la densitat observada al Baix Camp.
El Priorat es troba conformat per 23 municipis. En cap d’ells hem trobat un carrer dedicat a un lingüista. La Conca de Barberà en conté 22; en
4 (18%) hem localitzat vies, amb 5 ex., un 15% del total. La mateixa aportació ens dóna l’Alt Camp, en 4 dels 23 municipis (17%), amb 5 ex. (15%).
El Baix Camp compta amb 28 municipis, dels quals 11 (40%) aporten
24 ex., un 70% del total de les comarques esmentades. Es tracta d’una de
les comarques amb major aportació del conjunt del domini lingüístic català, amb la mateixa quantitat que el Barcelonès i només superada pels 26
d’Osona, 35 de Raiguer (Mallorca) i el Baix Llobregat, 38 del Maresme,
39 del Vallès Oriental i els 47 del Vallès Occidental.
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Nombre de “Lingüistes pel carrer”
de cada comarca i a la ciutat de Reus
En el diagrama de barres adjunt podem observar la conjunció de comarques i lingüistes. Hi afegim, intencionadament, Reus, capital del Baix
Camp, per tractar-se d’una ciutat emblemàtica pel que fa a la cura de la
cultura catalana i pel fet de recollir tots els lingüistes, 9, que trobem en
la resta de pobles de les quatre comarques.
En el quadre següent mostrem els 34 exemples trobats. Tots els carrers, com en la resta de l’estudi, compten amb fotografies de la via i de la
placa. En aquesta publicació, però, mostrem només aquells que creiem
més significatius (exemples destacats en negreta).
Comarca i població

Vies

Comentaris

Alcover

Plaça d’En Cosme Vidal

Casa natal de Josep
Aladern (1)

El Pla de Santa Maria

Carrer Pompeu Fabra

A l’eixample del poble

Valls

Carrer Josep Aladern

Al barri de la Candela

Plaça de Pompeu Fabra

Medalló (2)

L’ALT CAMP

Vila-rodona

Carrer Pompeu Fabra
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Comarca i població

Vies

Comentaris

EL BAIX CAMP
Almoster

Carrer Gabriel Ferrater
Carrer Pompeu Fabra

Les Borges del Camp

Carrer de Pompeu Fabra

Botarell

Carrer de Pompeu Fabra

Cambrils

Carrer de Gabriel Ferrater Camp semàntic (3)
Carrer de Pompeu Fabra Placa informativa (4)
Carrer de Ramon Llull

Placa informativa

Castellvell del Camp

Carrer Pompeu Fabra

Montbrió

Carrer de Pompeu Fabra

Mont-roig del Camp

Carrer de Pompeu Fabra

Urbanització (5)

Carrer de Ramon Llull

Urbanització

Carrer de Pompeu Fabra

Cotxeres

Prades

Carrer de Rovira i Virgili Cotxeres (6)
Reus

Carrer de Joan
Coromines
Carrer de Milà i Fontanals
Carrer de Ramon Llull

Entre literats medievals

Carrer de Rovira i Virgili

Camp semàntic

Carrer Josep Aladern
Plaça de Gabriel Ferrater
Plaça de Pompeu Fabra

Sense placa (7)

Plaça de Ramon Amigó
Carrer d’Antoni de
Bofarull

Carrer important a
l’eixample

La Selva del Camp

Carrer de Pompeu Fabra

Retolació antiga i nova

Vinyols i els Arcs

Carrer Pompeu Fabra

Urbanització marítima

LA CONCA DE BARBERÀ
L’Espluga de Francolí

Carrer de Pompeu Fabra

Sense placa (8)

Carrer Rovira i Virgili

Sense placa
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Comarca i població

Vies

Comentaris

Montblanc

Carrer Pompeu Fabra

Santa Coloma de Queralt Carrer de Pompeu Fabra
Sarral

Carrer Rovira i Virgili

EL PRIORAT

∅

Sense placa

1. En la base de dades general comptàvem amb dos carrers de Josep
Aladern (a Reus i a Valls). En visitar Alcover per fotografiar la casa
natal, però, ens vam adonar de l’existència d’una plaça d’en Cosme Vidal, nom del lexicògraf.
2. La plaça de Pompeu Fabra, a Valls, compta, a més de la placa, amb
una escultura amb base granítica i un medalló dedicat al gramàtic.
Són molts els pobles catalans que van respondre a la crida feta
amb motiu del centenari del seu naixement (1968). Alguns d’ells
(sobretot places) afegeixen el medalló, obra de Josep Miret. L’any
1968, amb motiu del centenari i de l’Any Fabra, Òmnium Cultural,
a iniciativa de Lluís Carulla, va facilitar cent cinquanta medallons
de bronze a igual nombre d’entitats d’arreu del país per tal que
poguessen organitzar els seus homenatges particulars, tot contribuint així a difondre el coneixement de la vida i l’obra de Fabra.
3. A Cambrils, com en altres pobles, trobem el carrer de Gabriel Ferrater vorejat d’altres escriptors catalans, com ara Joan Fuster o
Mercè Rodoreda. Els camps semàntics, de vegades literaris, sovint sobre personatges de relleu dins la cultura catalana, ha estat
un criteri emprat per a diverses urbanitzacions i noves barriades
arreu del nostre domini.
4. Fins i tot, podem trobar aquest costum en polígons industrials. En
aquest mateix quadre trobem l’exemple del carrer de Rovira i Virgili de Reus, veí de vies com ara Joan Alcover o Santiago Rusiñol,
tot carrers del polígon industrial Agro-Reus.
5. Al mateix Cambrils, ja en una zona més cèntrica, trobem dos
exemples de ‘placa informativa extensa’ amb notes biogràfiques
dels autors:
“Carrer de Pompeu Fabra. Barcelona 1868-Prada 1948. Gramàtic i lexicògraf. Considerat l’ordenador de la llengua catalana moderna. Va ser president de l’Institut d’Estudis Catalans.”
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6.

7.

8.

9.

“Carrer de Ramon Llull. 1233-1315. Escriptor i filòsof mallorquí
i una de les personalitats més rellevants de la cultura medieval catalana. Va conrear la poesia trobadoresca.”
No és aïllada aquesta tendència a considerar Ramon Llull com
a poeta, com ara a l’Ampolla (el Baix Ebre).
Mont-roig del Camp ens ha aportat dos exemples dins la urbanització costanera “Solemio”. Contrastant amb la coentor del nom
de la urbanització, els seus carrers han estat batejats per escriptors ben nostrats, com ara Jacint Verdaguer, Víctor Català… i els
carrers de Ramon Llull i de Pompeu Fabra. A migdia d’aquesta
trobem un seguit de carrers dedicats a topònims majors d’arreu
de l’estat (Menorca, Teruel…) i una mica més al sud “Miami Platja”. Pel nord, la urbanització veïna (els Pins de Miramar) ordena
els seus carrers amb fitònims, i una mica més al nord trobem un
seguit de vies dedicades a artistes catalans. Es tracta, doncs, d’un
terme que, farcit de noves urbanitzacions, pren el camp semàntic
com el recurs més fàcil per ordenar la sèrie de carrers de cada nou
espai. Cal dir que no obliden del tot la toponímia del lloc i, així, a
la vora d’aquests camps exposats trobem exemples, ben escassos,
però, com el carrer del Pou, carrer del Casalot o la Partida Prats.
A Prades ens va costar d’allò més trobar els carrers de Fabra i de
Rovira i Virgili. El fet és que donaven nom a uns carrerons sense
cap i ben amagats que accedien a les cotxeres d’un bloc adjacent.
I és que amb els exemples trobats de Pompeu Fabra recorrem tota
la casuística de les diverses ubicacions (al centre històric, en l’eixample, en una urbanització…), categories de les vies (carrers,
carrerons, places, avingudes…), amb preposició o sense (carrer
Pompeu Fabra, carrer de Pompeu Fabra) i tipologia de les retolacions (amb el diccionari pintat, amb medallons, amb informació
biogràfica, sense placa…). Un dels punts significatius de la ciutat
de Reus, on conflueixen la Riera de Miró i tres avingudes importants, rep el nom de plaça de Pompeu Fabra. No hi ha, però, cap
retolació que ho indique.
L’Espluga de Francolí tampoc atorga cap placa al carrer de Pompeu Fabra ni al de Rovira i Virgili; un plànol informatiu, però, ens
dóna fe de la seua existència a ambdós costats de la piscina municipal.
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3 ELS LINGÜISTES
3.1 Lingüistes exclusius
Hi ha tres lingüistes originaris del territori estudiat: Antoni de Bofarull,
Ramon Amigó i Cosme Vidal, conegut amb el pseudònim Josep Aladern.
Els dos primers nascuts a Reus i Aladern a Alcover. Com veurem, la seua
dedicació dins de la lingüística s’orienta en branques diferenciades: Bofarull, la gramàtica; Aladern, la lexicografia i Amigó l’onomàstica.
Antoni de Bofarull i de Brocà (Reus 1821 – Barcelona 1922)
Historiador, poeta, noveŀlista i dramaturg. Fou un dels principals animadors de la Renaixença literària. El 1859 va ser un dels restauradors dels
Jocs Florals i mantenidor-secretari. El 1862 va escriure la primera noveŀla
històrica en català, ambientada en el Compromís de Casp, La orfaneta de
Menargues o Catalunya agonisant (1862). Com a lingüista publicà Estudios,
sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana (1864) i Gramática
de la lengua catalana (1867). Alhora, fou membre de nombroses institucions, com l’Acadèmia de la Història de Madrid, la Societat Mexicana de
Geografia i Estadística, la Societat Arqueològica de Bèlgica, l’Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona, i va ser jurat de la Secció Arqueològica
de l’Exposició Universal de Barcelona del 1888.
Antoni de Bofarull té un carrer a Reus, situat a l’eixample de la ciutat,
entre el passeig Prim i el carrer de Vilafortuny. Aquesta ubicació suposa
una presència important del personatge prop del centre.
Josep Aladern, pseudònim de Cosme Vidal i Rosich (Alcover 1869 – Barcelona 1918)
Escriptor i editor. D’ideologia republicana i federal, fou el capdavanter del moviment modernista a Reus, on habità intermitentment des del
1893 i on portà a terme tota mena d’activitats, especialment des de la seua
llibreria, centre aglutinador del grup modernista local. Com a lexicògraf
va publicar en tres volums i un apèndix el Diccionari popular de la llengua
catalana (1904-1906).
Aladern té una plaça a Alcover, un carrer a Reus i un altre a Valls. A
Alcover, la plaça rep el nom d’en Cosme Vidal, amb una placa coŀlocada
en la façana de la casa natal. La ubicació és cèntrica, entre el carrer Major i el carrer de la Costeta. A la vora hi ha el Museu d’Alcover, en el qual
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hi ha una sala dedicada al Grup Modernista de Reus, el capdavanter del
qual fou Josep Aladern.
En el cas de Reus, s’ubica a la perifèria de la ciutat, perpendicular a
l’Avinguda de Saragossa i al carrer Plàcid Vidal i Rosich, germà d’Aladern.
A Valls se situa al barri de la Candela. És un dels carrers de la Cooperativa de Vivendes Socials, la Fraternal, pròxim també a la plaça Pompeu
Fabra, del mateix barri.
Ramon Amigó i Anglès (Reus 1925–2011) Escriptor i professor. És considerat una figura clau dins de l’estudi de l’onomàstica i el mestre d’una
generació d’erudits del Camp de Tarragona.
Vinculat a l’excursionisme científic, s’interessà per l’estudi del territori
i va formar part de l’Associació Excursionista de Reus, de la qual en fou
president. Amigó també va estar vinculat a l’Associació d’Estudis Reusencs i el Centre de Lectura. De la primera en va ser secretari (1959–1975)
i president (1979–1997), i de la segona, president del 1973 al 1975. A partir
del 1980 i fins a la seva mort, va ser vicepresident de la Societat d’Onomàstica. Des del 1994 fou membre corresponent de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans. El 1997 fou guardonat amb la Creu de
Sant Jordi.
Obra: Els topònims de la ciutat i el terme de Reus (1957), El topònims del
terme municipal i del terme de La Mussara (1963), El topònims del terme municipal i del terme de Constantí (1968), Toponímia dels termes municipals i
nuclis de població de Castellvell del Camp i d’Almoster (1968), Toponímia
de Vila-seca de Solcina i del seu terme municipal (1978), Toponímia de terme
municipal de Vilallonga de Ter (1979), Noms de lloc i de persona del terme
de Prades (1985), Materials per a l’estudi dels noms de lloc i de persona i renoms del terme de Reus (1988), Sobre inventaris de noms de lloc: introducció
metodològica (1989), Noms actuals i pretèrits del terme antic de Cornudella
de Montsant (1990), Introducció a la recerca en toponímia i antroponímia
(1999), Llenguatge endins: un recorregut històric pels noms de lloc (2000),
Les Etimologies, el territori de Tarragona, l’aigua, a Reus: un tríptic reusenc.
(2004) Homenatges, debats i records de muntanya (2005), Espigoladures
onomàstiques (2005), Onomàstica del terme municipal de Constantí (2008)
i Onomàstica del terme municipal de Porrera (2011).
En el cas de Ramon Amigó, la plaça s’ha situat en un indret específic,
sense habitatges, dins de l’espai públic del Mas Iglesias. La singularitat
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d’aquesta ubicació respon al reconeixement de la tasca d’Amigó. Aquesta plaça va ser inaugurada el 21 d’abril de 2012, dins de les Jornades de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Reus. Precisament
aquestes jornades foren en homenatge al toponimista.
3.2 Altres
Els altres lingüistes que hem localitzat en carrers d’aquestes comarques
són: Ramon Llull, Manuel Milà i Fontanals, Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili, Joan Coromines i Gabriel Ferrater.
El motiu pel qual s’ha escollit Ramon Llull és per la celebració enguany
de l’Any Llull. També, en ser el creador del català literari, ens ha paregut
adient relacionar-lo amb l’estudi i més encara quan, tal com avancem en
la recerca, percebem que és el més reconegut arreu de l’àmbit lingüístic, amb carrers per tota la geografia en què localitzem vies amb noms
de lingüistes.
Ramon Llull (Palma 1232-1316). Filòsof, teòleg, místic, noveŀlista i poeta.
La literatura catalana té en Llull el seu primer prosista i esdevé un autor
de dimensió universal. El seu gran mèrit és ser el primer autor medieval a emprar una llengua romànica per escriure tractats filosòfics. Amb
aquest gest d’independència respecte el llatí, Llull converteix el català
en una llengua literària i fixa un model de prosa que irradia sobre tota la
literatura coetània i posterior. Amb l’exemple de Llull, la Cancelleria Reial adopta el català a l’hora de redactar les quatre grans cròniques reials.
Manuel Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès 1818-1864). Filòleg,
historiador de la literatura i escriptor. Va ocupar un lloc destacat en la
Renaixença literària i en la restauració dels Jocs Florals. Cal destacar les
seues contribucions a l’estudi de la dialectologia. L’any 1861 va proposar
la divisió dels dialectes catalans en oriental i occidental, atenent al tractament de les vocals àtones. Publicà diversos articles a la premsa i l’opuscle
Estudios de lengua catalana (1875), un dels primers intents de descripció
científica del català, aportació important a l’estudi de la gramàtica. El 1865
se li premia l’estudi Ressenya històrica i crítica dels antics poetes catalans i
es pot considerar que reintrodueix la prosa científica en llengua catalana.
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Pompeu Fabra i Poch (Barcelona 1868 – Prada 1948) Enginyer i filòleg.
La seua aportació a la normativització i codificació ortogràfica és
de tots coneguda i es pot llegir en les següents publicacions: Ensayo de
gramática del catalán moderno (1891), Contribució a la gramàtica de la llengua catalana (1898), Siŀlabari català (1904), Tractat d’ortografia catalana
(1904), Gramàtica de la llengua catalana (1912), Normes ortogràfiques (1913),
“Els mots àtons en el parlar de Barcelona” (1914), Diccionari ortogràfic
(1917), Gramàtica catalana (1918), Curs mitjà de gramàtica catalana (1918),
Ortografia catalana(1925), “La Coordinació i la subordinació en els documents de la Cancilleria Catalana durant el segle XIV” (1926), Diccionari
general de la llengua catalana (1931), El català literari (1932), La conjugació
dels verbs en català (1937), Nova gramàtica catalana (1956), Converses filològiques (1954-56), Converses filològiques, I i II (1983-84), Introducció a la Gramàtica Catalana (1987) i Diccionari Manual de la Llengua Catalana(1995).
Paraŀlelament a aquesta extensa producció lingüística, també Fabra
és el lingüista més estès arreu de les comarques estudiades, amb un total
de dèsset vies urbanes. Pompeu Fabra representa el 50% del nomenclàtor
de lingüistes de l’Alt Camp, Baix Camp i Conca de Barberà. És present a
les tres capitals de comarca, amb dos places i un carrer, la resta d’ubicacions es reparteixen amb més presència al Baix Camp, i igualment a l’Alt
Camp i a la Conca de Barberà.
Dels autors que tractem a continuació, n’hi ha dos que són coneguts i reconeguts principalment per la seua dedicació en altres disciplines. En el
cas de Ferrater per la seua obra poètica i en el cas de Rovira i Virgili com
a historiador i polític. Ambdós, però, es dedicaren a la lingüística amb
diferents aportacions. Som conscients que no tots els personatges que
formen part de la llista de lingüistes seleccionats han tengut la mateixa
implicació i dedicació en l’estudi de la llengua. Però amb l’objectiu de
contribuir al coneixement, divulgació i valoració d’aquests en la vessant
lingüística hem cregut oportú incorporar-los.
Antoni Rovira i Virgili (Tarragona 1882-Perpinyà 1949)
Escriptor, periodista, historiador, traductor i polític. Entre la cinquantena d’obres que escrigué, en trobem algunes de caire lingüístic com
Novíssima ortografía catalana. Vocabulari ortogràfic segons les Normes de
l’Institut d’Estudis Catalans (1913) i com a lexicògraf redactà un Dicciona69

ri català-castellà&castellà-català, també del mateix any, al final del qual
hi ha un recull d’adagis amb la correspondència bilingüe. El diccionari
compta amb unes 80.000 entrades, repartides equitativament entre català-castellà i viceversa.
Les vies en què apareix Rovira i Virgili són tres, dos al Baix Camp i
una a la Conca de Barberà.
Joan Coromines (Barcelona 1905 – Pineda de Mar 1997)
Qualsevol de les dos obres adjuntes justificarien tota una vida d’un
gran lingüista; n’hi ha més, però. N’hi ha tant que, ara i ací, sols volem
esmentar el fet que només Reus recull un carrer de Joan Coromines i
que al País Valencià, amb sengles carrers a Bellreguard i Ontinyent, és
l’únic lingüista del Principat que bateja alguna via. Amb tot, en algun
altre context el reconeixement al lingüista també és present, com és el
cas de Benicarló, al Baix Maestrat, en què un dels seus instituts d’ensenyament secundari rep el nom de Joan Coromines.
La figura excepcional de Joan Coromines, de qui s’ha dit, ben encertadament, “una vida per a les llengües”, no pot estar glossada només en
aquest breu apartat. En el treball global en caldrà tot un per al gran romanista. Ara, però, ens permetem d’adjuntar uns breus apunts sobre la
seua obra. De ben jove les seues inquietuds filològiques es despertaren
amb entusiasme. Així ho notem en el seu interès i admiració per l’obra de
Fabra ja als 15 anys, en una carta escrita a Josep Pla el 12 de juny de 1961:
Ja he dit que poc o molt el coneixia des de 1920 [es refereix al llibre Gramática de la lengua catalana, publicada el 1912], i els seus llibres havien arribat a
ser el meu breviari, que em sabia de memòria.
Tenia 17 anys, i aquell mes de maig en lloc de preparar-me per als exàmens
de lògica, d’història i de literatura, em passava els dies i les nits al despatx del
meu pare llegint les publicacions de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; sorprès allí pel meu pare quan entrava amb un client […] el
meu pare va deixar caure amb un aire de falsa indolència i fins recança, però
amb molta murrieria oculta, la frase “aquest noi pot ser l’haurem de deixar
ser filòleg. [… diu Coromines sobre l’inici dels seus estudis lingüístics que
s’hi va llançar “com un cavall desbocat”]
Els meus estudis s’enfilaven com una heura entorn de tres troncs diferents:
la meva passió patriòtica donava agafador a l’aprenentatge de la filologia
catalana antiga i moderna i més endavant la romànica en general; la meva
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habilitat poliglòtica (estudiava alhora, i aprenia en part sense mestre, però
amb gran eficàcia, l’anglès, l’alemany, el llatí i l’àrab, poc més tard el grec, el
sànscrit, etc.) m’incitava a l’estudi de la gramàtica comparada indoeuropea;
i l’excursionisme a què em lliurava tots els diumenges amb iŀlusió, donava
aliments als estudis de toponomàstica, on trobaven aplicació combinada
els meus coneixements d’indoeuropeística amb els de lingüística romànica.

Gabriel Ferrater i Soler (Reus 1922-Sant Cugat del Vallès 1972) Poeta i
lingüista.
Professor de lingüística i crítica literària a la Universitat Autònoma.
Entre el 1969 i el 1972 escriu una sèrie d’articles sobre lingüística a la revista Serra d’Or, amb el títol De causis linguae. Tots els seus treballs lingüístics, iniciats el 1966, es troben recollits a Sobre el llenguatge, publicat el
1981 pel seu germà Joan Ferraté. Entre altres podem parlar d’unes primeres pàgines d’una gramàtica que estava elaborant –car el seu final tràgic
en no va permetre la conclusió–, escrits sobre la història de la lingüística,
la llengua normativa i l’ensenyament, la tasca del gramàtic… A propòsit
de Ferrater, Murgades i Masdéu (2013) expliquen:
Prou és sabuda la fructífera dedicació cada cop més aprofundida i innovadora de la darrera etapa vital de Ferrater a l’estudi de la lingüística. Va estrenar-se’hi amb les «Les gramàtiques de Pompeu Fabra» (Ferrater 1968),
primer dels dotze que escriuria de la sèrie «De causis linguae» (convé remarcar que fins molts anys després va continuar sent l’únic referent bibliogràfic indispensable per comprendre l’aportació de Fabra com a lingüista.

5 CONCLUSIONS
Les quatre comarques recullen un total de 96 municipis; només 19 participen amb carrers de lingüistes. En aquest hem recollit trenta-quatre vies
públiques, del total de vuit-centes seixanta-nou de tot l’àmbit lingüístic.
La comarca del Baix Camp n’arreplega vint-i-quatre i és, com hem vist,
una de les més productives. La seua capital, Reus, és emblemàtica per la
quantitat i varietat de lingüistes que recull, amb sis carrers i tres places.
Altrament, el Priorat no en té cap i és, juntament amb el Capcir, la Fenolleda, l’Alta Cerdanya, el Vallespir, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà,
el Pla d’Urgell, la Terra Alta, l’Alcalatén i la Franja de Ponent, una de les
poques, del total de 96 comarques, en què els lingüistes hi són absents.
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Pel que fa a la materialització de les plaques, la casuística és ben variada: des de carrers i places sense retolar (4), carrers amb plaques de diferents èpoques i formats o vies amb una rica informació complementària
–hi destaca Cambrils.
Un altre aspecte observat és el fet que sovint trobem els nostres lingüistes acompanyats d’altres carrers amb noms de personatges de la cultura catalana formant part d’un camp semàntic específic emprat en un
barri o urbanització, etc. Aquest darrer aspecte es repeteix arreu del territori de l’estudi global, característica que defineix molt del nomenclàtor
de les vies urbanes de la primera dècada d’aquest segle, fruit del desmesurat creixement urbanístic.
Quant a la localització, hi ha carrers cèntrics (Alcover), d’altres perifèrics (Almoster) i també en urbanitzacions apartades del nucli urbà
(Mont-roig del Camp) o, fins i tot, en polígons industrials (Reus).
Respecte a la vinculació i repercussió dels diferents lingüistes, notem
que Ramon Amigó, Antoni de Bofarull i Josep Aladern sí que són representats en les seues poblacions d’origen. Hem d’eixamplar, però, aquesta representativitat de Cosme Vidal a Reus i a Valls. Tant a la capital del
Baix Camp com a la de l’Alt Camp, apareix amb el pseudònim de Josep
Aladern, ja que és així com és conegut, principalment, en aquestes poblacions, amb el seu nom d’activista cultural. A Alcover, era el fill d’en
Cosme i el germà de Plàcid, una mica més enllà on desenvolupà la seua
tasca cultural amb la llibreria “La Regional”, al carrer de Jesús, a Reus, i
on encapçalà també el Grup Modernista de Reus, era Aladern i els contertulians “els de la colla de l’Aladern”. Es Gabriel Ferrater es troba representat en la seua població d’origen, Reus, i també en altres poblacions
més allunyades com: Castellar del Vallès, Granollers, Molins de Rei, Porqueres, Sabadell, Sant Cugat del Vallès… Tornant a l’entorn més pròxim
hi és a Cambrils, però el que ens interessa ara destacar és la presència en
el nomenclàtor d’Almoster, en una nova urbanització. En aquesta població la família Ferraté era propietària d’un mas i on hi sojornava sovint.
Per últim, volem fer notar que no hi ha cap representant dels altres
territoris del domini: cap valencià, ni rossellonès, ni balear… Aquesta
característica, extensible a l’estudi global del territori, denuncia en certa
manera que si bé és reconeguda la unitat de la llengua, no la representativitat dels seus lingüistes.
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Noms de lloc esotèrics i divins
de l’Alt Camp i Muntanyes de Prades
Vicenç Carbonell Virella
Societat d’Onomàstica
En el nostre Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica s’han publicat
quatre llistes de topònims esotèrics i complementaris de les terres de
parla catalana. La primera s’inserí en el núm. 97, de l’any 2004, la segona en el núm. 103, de l’any 2006, la tercera en el núm. 110, de l’any 2008 i,
la quarta en el núm. 123, de l’any 2012. En aquesta darrera, els noms de
lloc ja sumaven 1.796 entrades. Una cinquena relació, publicada a Noms 3
(2015), aconseguí un nombre de 2.227 topònims d’aquesta naturalesa. Actualment, mercès a diversos coŀlaboradors, ja disposem de 2.310 entrades.
En aquesta nova oportunitat –a semblança de la convocatòria de les
darreres edicions–, en aquesta cita facilitem els noms de lloc esotèrics
i divins de què avui dia disposem de la comarca de l’Alt Camp i de les
Muntanyes de Prades.
Repetim el que aleshores vam exposar en altres llocs. Esotèric és tot
allò misteriós, incomprensible i ocult, per als no iniciats. Considerem
topònims esotèrics Bruixa, Bruixo, Bruixot, Bruixeta, Encantària, Fada
i Dona d’aigua, Diable (antònim d’Àngel) i els seus sinònims Diabló, Dimoni, Banyeta, Lucífer, Satanàs i Botero, Infern (antònim de Cel i Paradís,
i sinònim de Llimbs), Infernet i Purgatori. Quant als noms de lloc complementaris o divins hem inventariat Ànima, Cel (com hem dit, antònim
d’Infern), Llum, Àngel (antònim de Diable), Missa, Déu, Jesús, Papa, Bisbe,
Calvari (exclosos els santuaris), Paradís (oposat a l’Infern), Diví, Llimbs
(sinònim d’Infern), Fe, Misteri i d’altres. També hi podrien entrar Drac,
Frare, Monjo i Capellà, tots de gran difusió toponímica, però, per ara, els
tenim a la reserva.
No cal dir que la toponímia esotèrica és universal, ja que aquestes
denominacions es troben en totes les llengües del món. Per proximitat,
hem afegit en la llista uns exemples. Són el barranco del Infierno i los pi75

cos del Infierno, localitzats en el Pirineu aragonès, però n’hi ha arreu de la
península Ibèrica. Així, al SE de la província de Guadalajara, al municipi
de Peñalén (Alto Tajo), a tocar la província de Conca, hi consten la sima
del Diablo, el pozo del Infierno i la puerta del Infierno (BISO 94, p. 375, 376
i 379). De fet, segons vam llegir en un altre butlletí (BISO 54-55, p. 469),
la veu popular ha batejat els llocs segons el benestar o el malestar de l’indret: Purgatori, Infern, Glòria, Paradís, etc.
L’inventari de l’Alt Camp i les Muntanyes de Prades consta de més
d’un centenar d’entrades, les quals venen relacionades en una taula per
ordre alfabètic, on hi figura el topònim, el seu accident genèric, el municipi on pertany i la informació disponible. A les notes, es dóna la seva
situació i es comenten algunes llegendes que s’han publicat. En aquesta
llista hi pot haver aportacions dels assistents en la Jornada d’Onomàstica del 26 de novembre de 2016. També seran ben rebudes tota mena d’esmenes i afegits que puguin millorar i incrementar el nombre d’aquest tipus de noms de lloc. Gràcies anticipades per la seva coŀlaboració. Heus
ací la relació:
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77

ÀNGEL,

ÀNGELA,

1695

655

BOTJAR DE
LES.

ÀNIMES,

ÀNIMES,

1656

546

BOSC DE LES.

L’.

CA L’.

PLANA.

CARRER DE L’.

COVA DE L’.

1696 ÀNIMA,

ÀNIMA,

ÀNGEL,

608

1526

ÀNGEL,

800

RIU DE L’.

L’.

ÀNGEL,

1655

Baix Camp, el

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Garrigues, les

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Aleixar, l’

Alcover

Vallmoll

Bràfim

Aiguamúrcia

Vallmoll

Riba, la

Pobla de
Cérvoles, la

Alcover

Municipi

P. 44: Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Al NO del terme, vora el de Cervià de les Garrigues, és
tributari del riu de les Tapiades (Mp. 138, 3224 45860).
Núm. 412: A l’inici del torrent de Rull, damunt de la font de
la Tosca.
P. 29: Va del portal de la Creu a la plaça de la Vila. “calle
llamada del Àngel, antes de Vall” (Registre 1872).

Alcover
Gran Atles
la Riba
Vallmoll

Notifica que surt en el llibre de Josep M. Espinàs A peu per
l’Alt Camp.
P. 29: “Cusidó i Molné, Pablo (a) Anima” (Cuaderno 1862).
P. 44: Tros de terra situat prop de l’anomenat Purgatori del
Milà.
Núm. 620: Vora la riera de Salvià, no gaire lluny del Salt.
Durant el segle XIX el jovent arrabassà el racó de les
Ànimes per pagar l’altar de les Ànimes. És a la vora del bosc
del mateix nom (BISO 62, p. 6; Llunari, p. 23).

Reig
Vallmoll
Alcover
l’Aleixar

Atles topogràfic A ponent del poble, a l’altre costat del Gaià i tocant el terme
veí del Pla de Santa Maria vol. 2, p. 91, 361 4577; Gran Atles
Mp. 141, 3611 45774 i Nomenclàtor Oficial, p. 15, 3604 45772.

Notes

Informació
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ÀNIMES,

ÀNIMES,

BANYETA,

BANYETES,

911

630

595

ÀNIMES,

607

848

ÀNIMES,

1472

Alt Camp, l’

Conca de
Barberà, la

COVA DEL.

EL.

CAL.

Baix Camp, el

Priorat, el

Conca de
Barberà, la

MASIA DE LES. Alt Camp, l’

FONT DE LES.

COVA DE LES.

TROS DE LES.

ÀNIMES,

721

Baix Camp, el

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Vilaplana

Ulldemolins

Vimbodí

Valls

Riba, la

Montblanc

Capafonts

Municipi

Comunicació de 14-5-2008. Segons la Guia de les muntanyes
de Prades, el Montsant i la serra Llena, de J, Iglésias, és entre
el mas de Noguers i el Pinetell; també Gener Aymamí ens
ho diu en data 16-4-2015, juntament amb la rasa de la cova
de les Ànimes.
Núm. 192: Brolla al llit del riu Brugent, sota la capella del
Cementiri; BISO 62, p. 6; Llunari, p. 23.
Vol. 2, 199.
Butlletí 93, 678: Renom d’una casa.
P. 109: “Jaume Toldra Banyeta” (Comptes 1755, fulls que
semblen del segle XIX).
Núm. 206: A la Mussara. Sota el mas de Pistol, en un
cinglall. És petita i molt amagada. No sabem si es refereix
al diable o és un antic renom (Llunari, p. 56). N’Albert
Manent ja ho manifestava a BISO 18, p. 14; PallarèsPersonat, p. 86: “cova d’en Banyetes”; UEC, Memorial
Josep Iglésies, 86.

la Riba
Onomasticon
BISO
Ulldemolins
Mussara

P. 56. És un bocí de terra. N’Albert Manent ja ho
manifestava a BISO 18, p. 13; Nova Guia de Capafonts, p. 95:
terra campa situada a la partida del Ribatell, coneguda com
el Tros de les Ànimes.

Llunari

Reig

Notes

Informació
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BISBE,

BISBE,

BISBE,

BISBE,

BISBE,

1748

547

548

549

631

EL.

BOSC DEL.

AIXÒ DEL.

FONT DEL.

CAL.

LO.

BISBE,

1657

Priorat, el

Baix Camp, el

Baix Camp, el

Baix Camp, el

Baix Camp, el

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Ulldemolins

Aleixar, l’.

Aleixar, l’.

Aleixar, l’.

Aleixar, l’

Alcover

Municipi

Comunicació 13-9-2009.
Núm. 120: Dins el bosc del mateix nom. És un toll que de
vegades s’asseca.
Núm. 327: Bosc de pins vers. Al vessant oriental de
Rocanys.
Núm. 624: És al vessant de ponent de Rocanys. Tot
d’alzines i pins pinyoners.
P. 119: És un monòlit de conglomerat, a la vora esquerra del
congost de Fraguerau, abans d’arribar a la balma del Sapo;
En data 16-8-2007, Joan Reig en diu “la roca del Bisbe”,
situada en el riu Montsant en el tram entre Fraguerau i
Margalef; En altra ocasió Joan Reig diu que podria ser
el què es veu en el mapa de la marxa del Reddis, a la vora
esquerra del riu Montsant, poc més avall de de Fraguerau;
En el Memorial Josep Iglésies de l’UEC de març de 1988, a
la p. 42 es recull un plànol del Montsant, on l’agulla núm. 7
porta el nom “El Bisbe de Fraguerau (el Bèlit). Després, a la
p. 45, es diu que és la roca reina de la regió que es ressenya.
Aleshores li donaren el nom de Bèlit, pel fet que la colla que
hi ascendia era coneguda per aquest nom. Aclareixen, que
respecten el nom de Bisbe a la roca perquè així en diuen els
del país.

l’Aleixar
l’Aleixar
l’Aleixar
Ulldemolins

P. 55: Joan Voltor, dit lo Bisbe. Renom documentat ja des
del segle XVI.

Alcover
Manent

Notes

Informació
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BISBE,

BRUIXA,

BRUIXA,

BRUIXA,

BRUIXA,

BRUIXA,

BRUIXA,

806

449

96

343

344

319

457

PORTELL DE
LA.

COVA DE LA.

PONT DE LA.

BARRANC DE
LA.

PEDRA DE LA.

BARRANC DE
LA.

COMA DEL.

MAS DEL.

BISBE,

1389

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Priorat, el

Priorat, el

Baix Camp, el

Baix Camp, el

Conca de
Barberà, la

Garrigues, les

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Mont-ral

Mont-ral

Cornudella

Cornudella

Arbolí

Albiol, l’

Vimbodí

Vilosell, el

Municipi

P. 128: Vora d’allà on el barranc de les Comes d’en Morell
s’ajunta amb el riu de Siurana, en terme de la Morera, una
mica en avall de Sant Marcell (sic).

Cornudella

Sagarra

Relacionat amb la cova de la Bruixa. Nota: No l’hem trobat
en l’obra de Perea.

Relacionada amb el “portell de la Bruixa”. De la Mussara a
Mont-ral, als Motllats (l’Aixàviga), cara N del puig Pelat. És
una petita balma, poc ampla (Perea, p. 138). Albert Manent:
Comunicació comarcal i Llunari, p. 56. N’Albert Manent
ja ho manifestava a BISO 18, p. 14; Les bruixes es pentinen,
p. 171.

P. 128: Dintre el Montsant, afluent del barranc de Pèligs.
Sembla que també hi ha la “roca de la Bruixa” (Manent 148-2001); Les bruixes es pentinen, p. 170.

Cornudella

Sagarra

A la partida de Planiols, damunt de l’era del Xiquet. Talaia,
març 1997; BISO 62, p. 11; Esment a Llunari, p. 30 i 56.
N’Albert Manent ja ho manifestava a BISO 18, p. 14.

Aymamí

Comunicació comarcal 14-8-2001; Les bruixes es pentinen,
p. 170.

Baixa de la serra de la Mina vers Riudabella, al sud de
Vimbodí (Mp. 139, 3343 45804).

Gran Atles
Manent

Comunicació comarcal 26-3-2008, al publicar-ne el llibre
de topònims del Vilosell de l’IEC.

Notes

Manent

Informació
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22

BRUIXES,

BRUIXA,

1562

TORRENT DE
LES.

LA.

CA LA.

BRUIXA,

338

Alt Camp, l’

Priorat, el

Priorat, el

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Aiguamúrcia

Ulldemolins

Ulldemolins

Municipi

Notes
P. 131: Al carrer de l’Hostal. No se sap que el renom tingui
relació amb el barranc de la Bruixa de dintre a Montsant.
Potser en va tenir amb la partida de terra que s’anota a
continuació. O potser amb alguna llegenda de bruixes
de les moltes que en circulen, una mica pertot. Vegeu a
la introducció l’apartat dedicat a “La religió, els tributs i
alguna superstició”.
P. 131: Una partida de terra situada a les Garrigues,
corresponent al terme de Juncosa, i coneguda a
Ulldemolins. Que hagués pres el nom de la paraula
amb què en algun lloc designen les òlibes no hauria de
fer estrany; però per ací ningú no sap que les òlibes es
coneguin amb aquest sobrenom. En algun altre indret, com
Alforja, qualifiquen de Bruixa una boira gelada procedent
de l’Urgell.
Antic terme de Santes Creus amb les Ordres: “torrente
llamado de las Brujas confrontando con el término de
Las Ordas” (Núm. 18, p. 17). En una crònica sentimental
d’Aiguamúrcia, publicada l’any 1990, es cita un doc. el s.
XIX que donava les afrontacions de Santes Creus. El torrent
era a la part de tra., limitant amb el terme de les Ordres, ara
conegut per torrent de la Romenguera (Talaia, març 1996,
Bruixa núm. 57); Les bruixes es pentinen, p. 174.

Informació
Ulldemolins

Ulldemolins

Gran Penedès
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BRUIXES,

BRUIXES,

97

438

BRUIXES,

95

BRUIXES,

BRUIXES,

1282

2205

BARRANC DE
LES.

BRUIXES,

384

PONT DE LES.

COVA DE LES.

SALETA DE
LES.

FONT DE LES.

Conca de
Barberà, la

Baix Camp, el

Alt Camp, l’

Baix Camp, el

TORRE DE LES. Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Montblanc

Capafonts

Cabra del
Camp

Alforja

Alcover

Alcover

Municipi

Manent

Comunicació comarcal 28-8-2001. Segons Aymamí (2-102007), està situat en el barranc de la serra Blanca, pont d’un
sol ull, d’estil gòtic amb arc d’ogiva. Lloc perdut on no hi
passa cap camí. Té una alçada de 3,5 m, llargada a baix de
3,5 m i una amplada de 2 m (“Ponts de pedra a la Conca
de Barberà”, de Manel Martínez García); Les bruixes es
pentinen, p. 173.

Butlletí 18, 14 i Butlletí 62, 11; En aquest cas és una
denominació de caràcter infantil. Esment a Llunari, p. 30 i
56. És una denominació de caràcter infantil. BISO, set. 1995;
Talaia, març 1997; Les bruixes es pentinen, p. 171.

Butlletí 62, 11; Talaia, març 1997. En una comunicació
comarcal, Manent fa menció del “Pont de les Bruixes” o de
la “Bruixa” (2-12-2000). També a Llunari cita la “font de
les Bruixes” (p. 30). En canvi, la Guia d’Alforja, 2003, no fa
menció d’aquesta font; Les bruixes es pentinen, p. 172.

BISO

BISO

Avui inexistent, era en el carrer de la Bretxa i formava part
de les muralles (p. 25); Alcover, p. 59: Documentada l’any
1482, és una torre que s’alçava a la sortida del carrer de la
Bretxa.

Guia d’Alcover

Comunicació 12-5-2014: és un pas i una roca.

P. 80. Afluent del Glorieta, que s’hi ajunta pel veïnatge
del mas de Batistó; Alcover, p. 59: torrent de les Bruixes,
assenyala el record d’uns éssers fantàstics que a l’Edat
Mitjana van tenir molt de predicament. Passa per terme de
Vilallonga del Camp; Les bruixes es pentinen, p. 170.

Llunari

Aymamí

Notes

Informació
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320

BRUIXES,

RÒSSEC DE
LES.

Alt Camp, l’

Conca de
Barberà, la

COVA DE LES.

439

BRUIXES,

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Mont-ral

Montblanc

Municipi

Manent

Aymamí

Informació

Comunicació comarcal. Llunari, p. 56; Perea, p. 138: No
hem pogut identificar-ne l’emplaçament, però sembla que
podria tractar-se d’un lloc proper a la Plana, entre el mas de
l’Estamenyer i el tossal Pedregós, en una fita del terme de
Mont-ral amb el Samuntà, part inclosa també al municipi
mont-ralenc. “y va dret fins al rosech de la Buigas” CAP
1724, F 181v.; “y va derecho a un parage nombrado el Rosech
de las Bruixas, en donde hay otra fita” Capbreu 1789, F 155.

Comunicació del 2000 i de data 16-4-2015. A Rojals, en
el cingle de Cantacorbs. També comunicació comarcal
d’Albert Manent 28-8-2001. En una segona comunicació
diu “cova de la Bruixa” (25-3-2004); Pallarès-Personat, p.
87, ens parla d’un “avenc de la Bruixa”; Coves Catalanes,
p. 114: Cova de les Bruixes o de la Bruixa, també dita de
Cantacorbs, perquè és en aquesta serralada. Es troba a
l’agregat de Rojals, és ben visible des de la població. S’obre
a mitja alçada del cingle situat al sud, a l’altre vessant del
barranc de la Variella. Abric jaciment arqueològic. S’explica
per la vila de Rojals que el lladre i malfactor Miquel del
Llarg, que era fill de la vila i actuava per la serralada del
Montsant fent robatoris i enviant més d’un a l’altre barri
d’una trabucada, tenia un tresor d’or, fruit dels seus furs,
amagat en aquesta cova que era ben bé al davant de casa
seva, i sembla que era així, ja que al davant de cal Llarg hi
ha la cova de les Bruixes; Les bruixes es pentinen, p. 171, fa
menció de la “cova de la Bruixa”.

Notes
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BRUIXES,

BRUIXES,

BRUIXOT,

CALVARI,

142

1658

723

BRUIXES,

450

1747

BRUIXES,

94

MUNTANYA
DEL.

LO.

CLOT DE LES.

RASA DE LES.

CARRER DE
LES.

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Garrigues, les

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

CAU I COSTER Alt Camp, l’
DE LES.

BRUIXES,

1019

BARRANC DE
LES.

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Alcover

Alcover

Vilosell, el

Valls

Valls

Pont
d’Armentera,
el

Nulles

Municipi

Comunicació comarcal 15-4-2005 i comunicació del 2-92007; Les bruixes es pentinen, p. 171.

Notes

Comunicació comarcal 25-12-2002 i 26-3-2008, al publicarne el llibre de topònims del Vilosell de l’IEC.
P. 59: Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
P. 80. Vora el poble, on hi ha una antiga capelleta amb tres
creus; no gaire lluny hi ha també la “pedrera del Calvari”.
Mp. Talaia 1989, a mà esquerra de la carretera a Mont-ral;
Guia d’Alcover, plànol del terme; Alcover, p. 63: és un turó
situat al nord del terme municipal d’Alcover.

Alcover
Llunari

A Picamoixons. Comunicació comarcal 13-9-2009);
Comunicació de Gener Aymamí (12-5-2014): la rasa de les
Bruixes neix sota el mas d’en Ràfol.

A Picamoixons. Comunicació comarcal 14-8-2001; el carrer
també és conegut per de Jesús o del Vent (comunicació
13-9-2009); Comunicació de Gener Aymamí (12-5-2014):
el carrer de Jesús abans es deia carrer de les Bruixes; Les
bruixes es pentinen, p. 171.

Manent

Manent

Manent

Atles topogràfic Vol. 2, p. 76, 361 4583; Gran Atles Mp. 141 i Nomenclàtor
Oficial, p. 16, 3614 45838. A ponent del riu Gaià i del Pont
d’Armentera (Talaia, març 1996). Segons Albert Manent,
dóna nom al “pont de les Bruixes” situat damunt el Gaià
(Comunicació comarcal 10-7-2005); Les bruixes es pentinen,
p. 170.

Manent

Informació
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CALVARI,

CALVARI,

620

593

CALVARI,

345

EL.

EL.

LO.

CARRER DEL.

CALVARI,

722

Alt Camp, l’

Priorat, el

Priorat, el

Baix Camp, el

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Mont-ral

Cornudella

Cornudella

Capafonts

Municipi

P. 134: Tossal arrodonit al SSO de la vila, on al capdamunt
hi ha una gran creu. Abans era la Cogullada. Dóna nom
a un camí. Atles topogràfic, vol. 2, p. 87, 323 4570; Gran
Atles Mp. 153 i Nomenclàtor Oficial, p. 898, 3237 45701;
Nomenclàtor Oficial.
P. 123: A Siurana, a poca distància de l’església, al NO
seu, en un suau aturonament de roca, vora la parada de les
Creus. Doc. L’any 1675.

Cornudella

Siurana

P. 144: Turó entre la Coroneta i el poble, en direcció NE,
molt a prop del nucli rural. Antigament era el lloc escollit
per a cloure els viacrucis de Setmana Santa, d’on ve el nom.
És un topònim molt freqüent als llocs de muntanya d’arreu
de Catalunya. “Calvario” REG “Libro de defunciones”, F 4,
5-5-1887. Dóna nom a les cases del Calvari i el puget (pujada)
del Calvari. Esment a Llunari, p. 59. N’Albert Manent ja ho
manifestava a BISO 18, p. 14; Nova informació d’en Joan
Reig (14-5-2008): en el camí Motllats – serret de l’Avenc
– punta Coroneta, entre el grau d’aquesta punta i el coll
de Joanet, al O de Mont-ral i molt prop del poble, hi ha el
puget del Calvari (segons Guia de les muntanyes de Prades, el
Montsant i la serra la Llena, de J. Iglésias).

P. 59. Esment. N’Albert Manent ja ho manifestava a BISO
18, p. 14; Nova Guia de Capafonts, p. 121 i 122: de la part alta
del poble, anomenada el Calvari, surten dos carrers que
enllacen amb els de la part mitjana, un d’ells el carrer del
Calvari.

Llunari

Perea

Notes

Informació
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CALVARI,

CALVARI,

DIABLE
SABATER,

DIABLE,

DIABLE,

DIABLE,

DIABLE,

1836

596

346

1328

621

1180

684

Baix Camp, el

Baix Camp, el

COMA DEL.

PONT DEL.

CORRAL DEL.

CAMÍ DEL.

Conca de
Barberà, la

Alt Camp, l’

Priorat, el

Alt Camp, l’

CARRERÓ DEL. Priorat, el

CAMÍ DEL.

EL.

CAMÍ DEL.

CALVARI,

602

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Montblanc

Figuerola

Cornudella

Alcover

Cornudella

Vilaplana

Selva del
Camp, la

Pont
d’Armentera,
el

Municipi

Comunicació comarcal 2-10-2006; Joan Reig en data 7-122015 ens diu que un fulletó de l’editorial Piolet també en
dóna el nom de pont del Moro.
Situada a ponent del poble, damunt el barranc de la
Pasquala. Vol. 2, p. 74, 344 4581; Gran Atles Mp. 139 i
Nomenclàtor Oficial, p. 506, 3443 45817; El diable és català,
p. 337, fa menció de la coma del Diable i a la p. 341 ens
informa d’un pont del Diable.

Manent

Atles topogràfic

P. 164: A Siurana. En el riu. S’esmenta l’any 1765.

Siurana

P. 187: Vial del poble en el s. XVII.

Cornudella

Comunicació 7-10-2007; Alcover, p. 80: situat a l’est del
terme municipal d’Alcover va a parar al terme de Valls.

Núm. 455: A la Mussara. Arrencava de cal Po per a pujar a
la punta de les Airasses. Esment a Llunari, p. 59. N’Albert
Manent ja ho manifestava a BISO 18, p. 14.

Mussara

Manent

Cim posición 3436 45656.

En el capbreu de l’any 1784, molt sovint també, concorre
amb els noms de “Carrer” o “Raval” (p. 48-50).

Notes

Nomenclátor
2009

FORT i
COGUL,
Eufemià

Informació
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DIABLÓ,

DIABLÓ,

437

1086

DIABLE,

633

DIABLE,

DIABLE,

1736

2183

DIABLE,

50

Núm. Topònim

COMA DEL.

COVA DEL.

TOLL DEL.

COVA DEL.

OBAGA DEL.

COVA DEL.

Conca de
Barberà, la

Conca de
Barberà, la

Conca de
Barberà, la

Priorat, el

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Montblanc

Montblanc

Vallclara

Ulldemolins

Querol

Querol

Municipi

Butlletí 116, 166: El toll del Diable, des d’on pren naixença
la rasa de la Plantada (l’aigua hi neix i és fama que no es pot
acabar mai.

BISO

Pedra Seca

Núm. 12, abril 2006, p. 9: Partida situada a la part sudoccidental de la vila; Gener Aymamí en data 5-1-2015 ens
passa el plànol del ponent de Montblanc on es situa la coma
del Diabló, en el barranc de la Pasquala, a mig camí de la
font de la Gruta.

Comunicació comarcal 28-8-2001.

P. 173: És una balma tapada per una heura molt grossa, que
li enfosqueix l’entrada. És a les Obagues, sota els horts de
l’ermita de Sant Antoni.

Ulldemolins

Manent

Comunicació comarcal 31-8-2009; Querol, 57: Als peu del
serrat de l’Aguilera, a l’esquerra de Querol.

Es troba a la paret esquerra del torrent de Vallespinosa.
Coneguda més tard com la cova del Mandil (Soterrània,
núm. 5, abril 2002, 17). Té un recorregut de 43 m (ídem.
21); Comunicació comarcal d’Albert Manent (31-8-2009);
Querol, 57: Excavació natural del terreny no gaire fonda
vora cal Mandil.

Notes

Manent

Fitxa

Informació
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ENCANTATS,

ENCANTATS,

FE,

2296

1783

594

DIMONI,

719

Conca de
Barberà, la

Baix Camp, el

CÒDOL
SANTA.

Alt Camp, l’

AGULLES DELS Conca de
FRARES.
Barberà, la

FRARES.

COVA DEL.

LO.

DIMONI M’HA
TEMPTAT,

1327

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Mont-ral

Vimbodí

Espluga de
Francolí, l’

Arbolí

Alcover

Municipi

Perea

Reig

P. 307: Roca calcària en forma de pa gegantí amb una forta
erosió a les bases, que s’alça sobre els panys de cingle proper
a les Foradades, a les envistes dels plans de la Cadeneta,
des d’on és més visible. Existeix un cau on hi abunden els
conills, molt conegut i freqüentat pels caçadors del terme.
El racó és un petit eixamplament d’un revolt del camí de
Mont-ral als Motllats, pocs metres abans d’arribar a la
Foradada Petita, sota el còdol homònim.

Comunicació del 17-5-2010: en el bosc de Poblet, en el
barranc del Tillar, prop de la casa de Castellfollit.

Comunicació 7-12-2015: a la vall del bosc de Poblet;
Wikiloc: foto dels Frares Encantats.

Butlletí 62, 12; Llunari, p. 30 i 56. Un besavi de l’ “Eugenio”
deia que se li havia aparegut a la primeria del segle XIX.
N’Albert Manent ja ho manifestava a BISO 18, p. 13-14.

BISO

Reig

Comunicació 710-2007: És una persona que diu que
“M’ha tentat lo Dimoni”; Comenta Joan Reig que Josep
M. Espinàs, en el seu llibre A peu per l’Alt Camp posa “cal
Dimoni m’ha tentat” i explica que fou la resposta de l’amo
de la casa, per justificar una malitefa, anys enrera; Alcover, p.
81: renom utilitzat encara per la població d’Alcover.

Notes

Manent

Informació
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INFERN,

INFERN,

342

INFERN,

385

38

Núm. Topònim

L’.

L’.

VALL O BRAÇ
D’.

Priorat, el

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Cornudella

Alcover

Aiguamúrcia/
Querol

Municipi

És el celler de cal comte de Torroja. Comunicació comarcal
31-8-2000.
P. 246: Vora el celler cooperatiu. És el lloc, mig soterrat, on
van a parar els residus de l’oli de les bassetes.

Cornudella

Al costat de la carretera del Penedès vers el Pla de Manlleu.
És sota Bonany, on hi ha restes de la bassa d’un molí. Les
parets són feréstegues i la riera passa engorjada. Aquí
s’inicia la riera de Marmellar, afluent del riu de Foix; De
fet és la riera de Marmellar que a partir d’aquí “passa per
tètric engorjat de l’Infern, d’espadades cingleres de més
de 300 m de desnivell, per sortir a la plana de Manlleu de
Celma” (E. Vidal, CEC, març 1912); Congost de la vall de
l’Infern (El Foix, Diputació, 87, 1985); “Comellar del Braç”,
límit de Pontons. (V. “Els inferns terrenals”, Talaia, març
1993) (Atles topogràfic vol. 2, p. 77, 373 4581; Gran Atles
Mp. 142 i Nomenclàtor Oficial, p. 3, 3730 45815); També
pertany al municipi de Querol (A. Manent 31-8-2009); J.
Reig, Inferns als Països Catalans I, segons Osona, Guia…
Des de Montserrat…, 1895; Querol, 73: Situada al sud del pla
valldosserí, dóna sortida a la riera de Valldossera. És una
gorja abrupta que serpenteja amb suavitat, però retallada
per la continuïtat de penyasegats. Dóna nom a la casa de
Valldinfern, casa de Montagut enrunada (Ibíd., p. 113);
El diable és català, p. 338, situa l’engorjat de l’Infern a
Marmellar i el braç de l’Infern a Aiguamúrcia.

Notes

Manent
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INFERN,

LLIMS,

1259

INFERN,

436

1024

INFERN,

398

ELS.

L’.

PAS DE L’.

CLOT DE L’.

COMA D’.

INFERN,

622

Baix Camp, el

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Priorat, el

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Alforja

Vilabella

Mont-ral

Milà, el

Cornudella

Municipi

És una partida. Comunicació comarcal 21-4-2005.
P. 22 i 26: Crespa de muntanya a ponent del poble, limitant
amb Porrera en la vall de la Garranxa.

Guia d’Alforja

Comunicació comarcal 28-8-2001. En Joan Reig (20-102006) diu que és el pas més estret del riu Brugent, aigües
amunt del mas d’en Toni i la partió comarcal amb el Baix
Camp a Capafonts el traspassa. Efectivament, la Nova Guia
de Capafonts, a la pàgina 138 posa: Després de travessar la
clotada vorejant els conreus, a partir del Pont Vell el riu
entra en un congost que s’allarga fins a la sortida del terme
pel Pas de l’Infern. I, a la pàgina 192: El tram que continua
riu avall és d’una gran bellesa, amb petits saltants d’aigua,
algun toll, les restes del pont del Besora, etc., tot emmarcat
per les altes cingleres que formen el Pas de l’Infern a la part
final del congost; Joan Reig, Inferns als Països Catalans
I, segons Iglesias, Santasusagna i Amigó, Les muntanyes
de Prades, el Montsant i Serra la Llena, 1960; Joan Reig,
Inferns als Països Catalans II, en diu “el Pas de l’Infern de
Capafonts”, segons Mapa de les Muntanyes de Prades de
l’CEP, situat al riu Brugent, aigües amunt de Farena i del
mas d’en Toni; El diable és català, p. 335 i 338, situa la gorja
pas de l’Infern a Capafonts, però és a Mont-ral.
Manent

Manent

Comunicació comarcal.

P. 214: A Siurana. Esment des de l’any 1652. Donà nom al
mas de la coma d’Infern el 1703; BISO 114, p. 51; El diable és
català, p. 337, la situa a Siurana.

Siurana

Manent

Notes

Informació
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PARADÍS,

PARADÍS,

720

347

MISSES,

634

NOSTRE
SENYOR,

LLUMENERES, TORRENT DE
LES.

1665

1659

CAL.

LLUCIFER,

134

TOSSAL DE.

LO.

OLIVERA DE.

Priorat, el

Baix Camp, el

Alt Camp, l’

OBAGA DE LES. Priorat, el

Alt Camp, l’

Conca de
Barberà, la

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Cornudella

Albiol, l’

Alcover

Ulldemolins

Mont-ral

Montblanc

Municipi

P. 225: Anotació que només hem trobat a MAPA any 1756,
referint-se a l’actual barranc de les Vimeteres, tal vegada a
causa d’una deformació fonètica del topònim: “torrent de
les llumeneres”.
P. 256: Una peça de terra situada a la dreta del camí Vell
de Sant Antoni, un cop travessat el riuet del Teix. Que la
hisenda hagués estat afectada per algun cens a favor de la
celebració de funerals no seria estrany, però no n’hi ha cap
record.
P. 130: De grans dimensions situada al camí del Remei, vora
el mas de Cor.
P. 56. Al segle XVI era un tros, que no sabem sí avui, essent
nom pretèrit, pertany al terme d’Alcover. N’Albert Manent
ja ho manifestava a BISO 18, p. 13; BISO 114, p. 50.
P. 312: Té 565 m al capdamunt i a pon. De les Troies. És una
partida documentada l’any 1622; Atles topogràfic 2, p. 87, 323
4568; Gran Atles Mp. 153 i Nomenclàtor Oficial, p. 898, 3233
45685; BISO 111, p. 31-32; BISO 114, p. 50; Modernament
d’en Paradís, designa una elevació mesurada en 565 m d’alt,
no gaire lluny a llevant del terme de la Morera i de Santes
Creus (Ramon Amigó, Onomàstica i llenguatge, 93, 2011).

Ulldemolins

Alcover
Llunari

Cornudella

És una casa del poble. Comunicació del 28-8-2001.

Notes

Perea

Manent

Informació
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PARE,

PARE,

PURGATORI,

PURGATORI,

606

447

135

PARE SANT,

1219

1307

PARADÍS,

1415

Alt Camp, l’

Alt Camp, l’

Baix Camp, el

Alt Camp, l’

LO.

Alt Camp, l’

TORRENT DEL. Baix Camp, el

MAS DE SANT.

CAN SANT.

CAL.

URB.
VALLMOLL.

FONT DEL.

PARADÍS,

1725

Garrigues, les

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Alcover

Albiol, l’

Riba, la

Nulles

Aleixar, l’

Vallmoll

Pobla de
Cérvoles, la

Municipi

Manent

Comunicació comarcal 27-8-2001. Indret situat a llevant del
poble, entre les carreteres T-724 i TV-7221 (Atles topogràfic,
vol. 2, p. 89, 348 4569; Gran Atles Mp. 155, 3488 45692); Guia
d’Alcover, 13; Alcover, p. 44: Purgatori del Milà; BISO 116, p.
204; És el mateix núm. 152 del Milà.

Comunicació comarcal 8-8-2001. Llunari, p. 56, és citat al
segle XVIII. N’Albert Manent ja ho manifestava a BISO 18,
p. 13, desembre 1984; BISO 114, p. 51.

Núm. 141: Vora el límit amb Picamoixons, damunt el
Francolí. Hi ha el de Dalt i el de Baix. El mas dóna nom a la
barraca del Sant Pare (núm. 499). És un renom tradicional
del poble (núm. 753). També fou un renom Pare Sant, ja
desaparegut.

la Riba

Manent

Comunicació comarcal 2-9-2007.

Comunicació 24-1-2007.

Manent

Manent

Nucli situat al N del poble, al costat de la carretera de
Valls; Vallmoll, p. 165: Urbanització situada a la dreta de
la carretera nacional, direcció Valls. Els noms dels seus
carrers corresponen a noms de vents. “Parcela de terreno…
de la Urbanización Vallmoll Paradís, sita en el término
deVallmoll, partida Probadors llamada Alsinar y también
Camí de Valls” (Registre 1980).

Butlletí 111, 32: Aplicat a una font i designant una partida de
terra. Notícia fins el primer terç del segle XVI; Nom aplicat
a la font que designa una partida de terra (Ramon Amigó,
Onomàstica i llenguatge, 94, 2011).

BISO

Nomenclàtor
Oficial

Notes

Informació
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PURGATORI,

PURGATORI,

152

446

BARRANC I
COVA DEL.

LO.

RASETA DEL.

PURGATORI,

569

Priorat, el

Alt Camp, l’

Baix Camp, el

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Ulldemolins

Milà, el

Almoster

Municipi

Comunicació comarcal 31-8-2000. És un paratge; És el
mateix núm. 135 d’Alcover. Aquí ho diuen ben clar: el
purgatori del Milà.
P. 314: El Purgatori és un conjunt de barrancadetes
(barranc a Gran Atles Mp. 138 i Nomenclàtor Oficial, p. 916,
3191 45798) sense conreus, amb pins i carrasques, algun
roure i garriga, transitat per caçadors i boletaires, a les
Garrigues (partida que correspon al terme d’Ulldemolins),
aiguavessant del riu de Set, situat una mica enllà, cap al
nord i nord-est, de la cruïlla de la carretera de la Pobla de
Cérvoles i la de Lleida, al nord de la Codina, i va fins al
Pinyó. Cap a ponent, té l’Escarabat. És un territori bastant
gran –que es considera una partida de terra– i bastant
feréstec, que ofereix un paisatge no gens amable. Del
barranc (Atles topogràfic, vol. 2, p. 86, 319 4579), gairebé
que no se’n parla; va per la part central de les Garrigues i
s’ajunta amb el de l’Oro. És un dels diversos solcs d’aquell
sector de terme, coŀlectors d’aigua de pluja, cap dels quals
no en pren el nom. La cova és a les Garrigues. És una balma
gran (Gran Atles Mp. 138, 3192 45788), amb tanca de pedra
seca, com en tantes altres on es guardava bestiar. Damunt
d’aquesta cavitat, se n’obre una altra de petita, que les
persones aprofitaven per viure-hi. Comunicació comarcal
8-8-2001 d’Albert Manent.

Ulldemolins

Núm. 247: És una depressió levíssima travessada per la
carretera de Reus, després del tomb del Cireret.

Notes

Manent

Llibre
Almoster

Informació
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SANT CRIST,

SANT,

SANT,

SANT,

SANTÍSSIM,

SANTS,

1293

1666

1694

1698

1667

1416

Alt Camp, l’

Priorat, el

Alt Camp, l’

Baix Camp, el

FONT DE.

Conca de
Barberà, la

PLA DEL TOLL Alt Camp, l’
DEL.

CAL.

COVA DEL.

EL.

CINGLE DEL.

EL.

PURGATORI,

1697

Alt Camp, l’

Accident genèric Comarca

Núm. Topònim

Vilanova de
Prades

Mont-ral

Vallmoll

Ulldemolins

Mont-ral

Albiol, l’

Vallmoll

Municipi

P. 147: Al carrer de la Unió (sant Josep). “Magrinyà, Josep
(a) Sant” (Compliment 1880).

Vallmoll

Nomenclàtor
Oficial

A ponent de Vilanova; Nomenclàtor 2009.

P. 307: Ningú ens l’ha sabut localitzar. Sembla que devia
tenir a veure amb el lloc des d’on es beneïen els camps.

P. 333: És una balma, a les Obagues, al racó de la Polleria, a
poca distància de la pista de la font de la Gleva. L’específic
podria correspondre a un renom del qual, tanmateix, no
hem trobat notícia; Gran Atles Mp. 138 hi posa “Cova dels
Sants”, situada al SO del poble, més enllà de Sant Antoni.

Ulldemolins

Perea

P. 306: Renom que apareix en uns papers del mas d’en Marc
signats pel rector Isidre Puigibet, sense data, però que no
poden ser posteriors a 1836, perquè és l’any en què aquest
eclesiàstic va morir. Hem vist una transcripció documental
d’Antoni Novell: “José Ollé lo Sant”.

Perea

És un cingle de 700 m d’altitud (Comunicació de 22-82007).

P. 133: “Damià Olomar dit lo purgatori” (Manuals 1649).

Vallmoll
Aymamí

Notes

Informació

Sigles incloses en la informació i les notes
Atles topogràfic
Aymamí
Alcover
BISO
Cornudella
El diable és català

1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995
(3 vol.).
Soci de la Unió Excursionista de Catalunya, autor de diversos llibres i guies excursionistes.
Onomàstica d’Alcover, per Moisés Selfa i Sastre,
2008.
Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica.
Noms de Cornudella de Montsant, per Ramon
Amigó i Anglès, 1990.
Sylvia Lagarda–Mata, Angle Editorial, 2014.

Gran Atles

Catalunya. Gran Atles de Carreteres, 1:50.000.
Barcelona: GeoEstel, 2003.
Gran Penedès
Gran Penedès, revista de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Guia … Des de Montserrat al Camp de Tarragona
Guia d’Alcover
Guia d’Alcover, per Andreu Barbarà i Camafort
i Joan Cavallé i Busquets, 1982.
Guia d’Alforja
Diego López i Salvador J. Rovira, 2003.
Guia de les muntanyes de Prades, el Montsant i la serra Llena.
l’Aleixar
Toponímia de l’Aleixar i del seu terme, per Albert
Manent, 1962.
la Riba
Els noms de lloc de la Riba, per Josep Iglésies,
1953.
Les bruixes es pentinen Les bruixes es pentinen. Mitologia i realitat de la
bruixeria catalana, per Joan Soler i Amigó i Roser Pubill, 2014.
Llunari
Llunari de noms i mots. Qüestions d’onomàstica,
dialectologia i despoblament del Camp de Tarragona, per Albert Manent, 2003.
Manent
Albert Manent i Segimon, comunicacions telefòniques efectuades en les dates especificades.
Mussara
Els topònims del terme municipal i del poble de la
Mussara, per Ramon Amigó i Anglès, 1963.
95

Nomenclàtor 2009
Nomenclàtor Oficial

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, Reedició 2009.
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, 2003.

Nova Guia de Capafons
Onomasticon
Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae.
Perea
La geografia i la història de Mont-ral a través de la
seva onomàstica, per Eugeni Perea Simón, 1994.
Querol
Els noms de lloc i de persona del terme municipal
de Querol. Querol, Montagut, Valldossera i Esblada, per Moisés Selfa Sastre, 2010.
Reig
Soci de la Unió Excursionista de Catalunya, autor de diversos llibres i guies excursionistes.
Sagarra
Soci de l’Agrupació Excursionista Talaia de Vilanova i la Geltrú, expert en cartografia.
Siurana
Siurana de Prades (Cornudella), per Ramon
Amigó i Anglès, 1995.
Talaia
Butlletí de l’Agrupació Excursionista Talaia de
Vilanova i la Geltrú.
Ulldemolins
Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins,
per Ramon Amigó Anglès i Ramon Pere Anglès, 1997.
Vallmoll
Noms de lloc i de persona i renom del poble i terme de Vallmoll, per Antoni Grau i Verdú, 2000.
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Els noms de Valls segons
el Llibre de testaments del 1306-1307
Miquel Salvadó Jassans
Societat d’Onomàstica
Quan fem un recull onomàstic d’algun terme de la Catalunya Nova i es
té la sort de trobar la documentació d’aquells dos primers segles de repoblament, a més de tenir l’antroponímia dels repobladors, sovint, d’un
bon nombre, podem saber de quin indret procedien els nou vinguts, els
oficis que practicaven o la seva filiació patronímica.
En el recull de Valls vam poder buidar un Llibre de testaments de
l’any 1306, el qual ens dóna un clar exemple d’on venien els qui repoblaren el terme de Valls. El llibre anota 228 famílies, de les quals vuitantauna amb el seu nom precedit de la preposició [de], indicant-nos la seva
procedència, amb el nom de lloc, vila, ciutat, castell, masada, com: Joan
d’Aguiló, Guillem d’Albinyana, Francesc de Fonolleres, Berenguer de
Manresa, Borràs de Tamarit, A. de Santjust, Bernat de Vallbona. Alguns
també ens indiquen la comarca de procedència: Pere de Segarra,1 Bernat
de Penedès, o Domingo Noia aquest darrer provinent de la comarca de
l’Anoia. Els documents que donem en “L’onomàstica de Valls i els seus
agregats de Fontscaldes, Masmulets i Picamoixons” sobre l’entrada Nolla,
iŀlustren com de la iodització del català central amb: Domingo, Arnau i
Picó Noia el 1306, es passa a la palatalització d’Andreu Noilla el 1414 i, a
Montserrat Anolla el 1436.
Altres noms assenyalen una procedència forana com: Joan Anglès,
Berenguer Guasc o Vidal de Milà, i un bon nombre ens informen de patronímics esdevinguts noms com: Berenguer, Ermengol, Borràs, Domènec, Eimeric, o Huguet. Aquesta família Huguet, un segle i mig més endavant, va aportar al món de l’art un dels pintors gòtics més exceŀlents
1 El llinatge Segarra de Valls, donà al mon de les lletres catalanes l’escriptor Josep
Maria de Segarra.
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de Catalunya i per extensió d’Europa. Un Manual Notarial del 1436 ens
aporta la filiació d’aquest artista: “Jacobo huguet et anthonio huguet filis anthony huguet q[uondam] d[ict]a ville.”
Els oficis estan representats amb noms com: Carnicer, Munner, Pastor, Piloter, Sabater, Teixidor, Tintorer.
Munner igual a Molner i Moliner. Piloter hem de pensar que es tractava de qui feia o venia pilotes. Teixidor en aquelles dates estava associat
al catarisme que sovint se’ls coneixia com a Teixidors i Tintorer també
relacionat amb la indústria dels teixits.
Tots aquests exemples són clars i diríem que podem afirmar-ne les
procedències, però també hi trobem cassos en què aquesta filiació és
una incògnita. En el mateix Llibre de testaments trobem un Guillem de
Puculull i un Pere de Malandrit, que no coneixem cap vila o indret que
s’anomeni Puculull ni Malandrit.
Poculull és sinònim de petitó, de poquet, però també és un antropònim, aleshores, aquest G. de Poculull, podria tractar-se que en lloc de
referir-se a un indret, es referís a G. fill de Puculull. Malandrit és ben bé
un nom ben estrany.
També anotem un Guillem d’Anguera, Procedent de l’antic despoblat
d’Anguera, situat entre Cabra i Sarral a la Conca de Barberà, del qual no
en queda rastre, però si de l’església romànica de Sant Pere d’Anguera
vora el riu homònim, on es pot veure l’absis amb algun fragment de mur,
com també el vell pont per sobre el riu que menava a la població.
Alguns noms que anotem en el llistat són indrets deshabitats, on només resten les runes d’un castell, una ermita, quatre parets d’una masada,
d’un petit nucli medieval desaparegut, que sovint difícilment trobarem
en els mapes. Uns exemples són el castell i vila de Timor a la riba del riu
Ondara a la Segarra. Del castell, en resten quatre parets, i del poblet no
en queda rastre. Brocà o sant Martí de Brocà, és una esglesiola romànica a la comarca del Bergadà als contraforts del Moixeró, que deixà de ser
municipi a favor de Guardiola de Berguedà. Comabella, és un petit nucli
habitat per 25 persones de la comarca de la Segarra, comarca d’on sortiren
un bon nombre de colons en la conquesta de la Catalunya Nova. Ocelló
són les restes d’un castell de la comarca de l’Anoia.
Al Llibre de Testaments, trobem un Joan, un Pere, un Guillem i un
Bernat amb el nom boni hominis, que segurament procedien d’Occitània, de terres càtares. Aquells anys de repoblament, s’esqueien en els
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que el catarisme era perseguit i els seus membres, que anomenaven bons
homes, cremaven a les fogueres. Una munió fugia, i la perspectiva d’una
nova terra com a refugi i lloc de treball i la necessitat de contingent humà
per part del comte de Barcelona per a repoblar-la, abonaren la vinguda
de gent occitana.
D’aquelles terres occitanes, un Pere Termenès devia venir de la vila
que duu aquest nom, quan va ser arrasada per Simó de Montfort en la
croada contra aquelles gents. També cap la possibilitat de procedir de la
vila de Termens del Segrià, però la grafia inequívoca del nom fa creure
que la vila occitana sigui d’on procedia Pere Termenès.
P. Aleus és un altre nom que fa dubtar de la seva procedència perquè
el coneixíem en singular, Aleu. Suposem que es tracta del mateix nom.
Aleu és un llogarret occità enclavat als Pirineus en terres de l’Arièja, entre Sant Girons i Foix avui lloc d’estiueig. Segurament prové del nom
llatí Eletus o Eleitus.
Difícil d’ubicar és el nom que duen un Bernat i un Jaume Libra. En el
recull de Valls en anotar la plana d’en Lliura i el bosc d’en Lliura, atribuíem que el nom llatí dels Libra va ser el que donà nom als dos topònims.
Hem cercat algun indret, vila o castell que l’anomenessin Lliura i només ens ha aparegut el topònim Pi de la Lliura, al terme de Vidreres, a la
comarca de la Selva, prop de l’ermita de Caulés i el castell de Sant Iscle.
Hi ha algun nom indicant-ne la procedència, però hi ha diferents llocs
habitats amb la mateixa denominació, com Torrelles de Foix al Penedès,
Torrelles de Salanca a la Catalunya Nord i Torrelles de Llobregat, aleshores s’esdevé el dubte de quina d’aquestes viles havia vingut en Joan de
Torrelles. En comprovar que un bon contingent de noms del Llibre de
Testaments, provenen de terres de Marca, i sospesant els percentatges de
les diverses zones de reclutament, hem de pensar que el seu lloc d’origen
era de Torrelles de Foix. Aquesta procedència de Marca observada en
aquesta llista del 1306, es pot ampliar si hi afegim els noms dels Manuals
Notarials del 1337 i 1375 i veiem que el contingent més nombrós, va venir
d’on conflueixen les comarques de la Segarra, de l’Anoia i del Penedès.
Això ja ho vàrem observar en fer els reculls de Colldejou i Duesaigües,
en buidar el Manual Notarial de 1271-1273, que la gent de reconquesta i
repoblament majoritàriament van venir d’aquelles tres comarques i alguns noms es repeteixen indicant que venien d’unes mateixes poblaci99

ons i indrets entre d’altres; Anguera, Gavaldà, Aleu, Nolla, Tamarit, Vallès, Arbós.
Alguns noms esdevinguts representatius de Valls han perdurat fins
a l’actualitat com: Cabrer, Català, Batalla, Bofarull, Bonet, Domènec,
Guasc, Huguet, Martí, Miquel, Puig, Roca, Vidal, d’altres van propiciar
topònims que encara s’anomenen, com: El coll d’en Martí, El raval i el
torrent de Farigola,2 El puig Cabrer, Mas Miquel, El bosc i La plana d’en
Lliura o El carrer d’en Simó.
En el llistat, hem posat el lloc de procedència d’on eren els qui van venir a repoblar o creiem que en venien. Hi cap la possibilitat que alguna
interpretació no sigui la correcta, com Cesguàrdies, que no deixa de ser
una hipòtesi.

Antropònims del Llibre de testaments
de 1306–1307 de Valls3
Bng. Abat

Títol

P. Alama[n]y

(País)

Joh. Alama[n]y

(País)

G. Dalbinyanus

(Penedès)

P. Aleus

(Aleu poblet d’Occitània, Ariege)

A. Alguer

(Algarès)

G. Alguer

(Algarès)

G. Çalguer

(Algarès)

Lautrenti[us] dalmenar

(Segrià)

A. Amoros

(Tret – Renom)

G. Danguera

(C. de Barberà)

Berengari[us] danguera

(C. de Barberà)

2 En el recull onomàstic de Valls, per una hipercorrecció, els topònims entrats com;
pont, raval i torrent, de la Farigola, havien de ser; pont, raval i torrent de Farigola, perquè fan referència a l’antropònim Farigola que anotem al llistat.
3 Els noms seguits d’un asterisc, indiquen que no eren de Valls. Habitaven en les
viles que es mencionen en segon lloc.
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Bn. Arbos,

(Penedès)

G. d[e] arboci[us]

(Penedès)

P. Arbocy

(Penedès)

R. Erme[n]gol

(Patronímic)

F. Erme[n]gol

(Patronímic)

P. d[e] Balcebre

(Berguedà)

Bng. d[e] ba[n]yoles

(Pla de l’Estany)

Bng. d[e] barbera

(Conca de Barberà)

P. d[e] barbera

(Conca de Barberà)

A. Basilia

(Patronímic)

p[er]icono Batayla

(Atribut)

R. Batayla

(Atribut)

P. Batayla

(Atribut)

R. d[e] belestar

(Alt Urgell)

G. B[ere]ng[arius]

(Patronímic)

P. besora

(Osona – Solsonès)

B d[e] bia[n]ya

(Garrotxa)

Bn. Bofarul

(Llinatge)

R. bonet

(Llinatge. Tret)

Joh[àn] bon[i] hom[inis]

(Oc.)

P. boni hominis

(Oc.)

G. boni hominis

(Oc.)

Bn. boni hominis

(Oc.)

A. Borras

(Patronímic)

G. broca

(Castell de Brocà. Berguedà)

P. cabot

(Tret – Renom?)

A. cabot

(Tret – Renom?)

paschasius cabot

(Tret – Renom?)

jacob[us] cabrer Picamoixons*

(Ofici)

A. calaf

(Anoia)
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Bn. calvet

(Tret)

G. d[e] camarasa

(Noguera)

Bg. d[e] camarasa

(Noguera)

joh. Canela

?

P. canela

?

P. canoves

(Vallès Oriental)

Bn. carme

(Anoia)

P. carnic[er]

(Ofici)

P. castela

(Vallès)

bonanat d[e] Castelgali

(Bages)

b. Castelo

(País Valencià)

P. catala

(Pertinença)

Bng. catala

(Pertinença)

Picon[us] d[e] celers

(Pallars Jussa)

P. d[e] celers

(Pallars Jussà)

Bn. censal

(Renom?)

P. cesguardies.

(Guardia de Noguera.Castell ?.)

Franc[e]sch d[e] comabela

(Segarra.)

P.d[e] comabela d. Villa rotu[n]da*

(Segarra)

F. comas

(Pot ser de diversos indrets)

G. conil

(Segarra. Poblet i castell en ruïnes de
Conill)

Bn. d[e] conieres

(Penedes. Agregat de castellví de la
Marca)

G. d[e] corbera

(Baix. Llobregat)

R. d[e] corbera

(Baix. Llobregat)

P. corda

(Renom?)

P. domenech

(Patronímic)

A. domenech

(Patronímic)

A. domenech

(Patronímic)

Bng. eymerich

(Patronímic)
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P. Estela

(La Selva, prop d’Amer.)

A. d[e] f[ari]gola

(Vallès)

P. d[e] ferigola

(Vallès)

Franciscus folch

(Llinatge ?)

F. d[e] fonoleres

(Segarra. Castell habilitat com a casa
rural)

P. fust[er]

(Ofici)

A. fust[er]

(Ofici)

A. gasol

(Llinatge?)

G. gaçol

(Llinatge?)

G. gavalda

(Occitània)

P. G[er]ald[us]

(Patronímic)

Bng. granel

(Llinatge? Renom?)

F.d[e] granyena

(Segarra, antic castell en ruïnes)

G. d[e] guas[ch]

(de Gascònia)

Bng. d[e] guasch

(de Gascònia)

P. uguet

(Patronímic)

P d[e] jorba

(Anoia)

joh. Laurador

(Ofici)

P. d[e] leyda

(Segrià)

A. d[e] leyda

(Segrià)

Bn. libra

(. ?)

Jac. Libra

(. ?)

A. d[e] lorach

(Conca de Barberà)

Joh. d[e] lorach

(Conca de Barberà)

Brn. d[e] lorach

(Conca de Barberà)

Bng. loret

(La Selva)

P, loret

(La Selva)

P. Luca

(Lluçà. ?)

P. d[e] malandrit

(?)
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P[er]icono maÿlol

(Vall d’en Bas)

A. maÿlol

(Vall d’en Bas)

Joh. maÿlol

(Vall d’en Bas)

Joh. d[e] ma[n]resa

(Bages)

Bng. d[e] ma[n]resa

(Bages)

Martin[us] d[e] ma[n]resa

(Bages)

Jac. marcial

(Patronímic)

Bn. Marti

(Patronímic)

Joh. Mascarel

(País Valencià)

Jac. mascarel

(País Valencià)

G. masco

(?)

Bn. maço

(Alt Camp)

Bernardus masso

(Alt Camp)

A. maço

(Alt Camp)

Jac. masseguer

(Ofici)

Jac. masseguer abat

(Ofici+Títol)

Bn. maestre

(Títol)

vital d[e] milano

(Italià)

P. Mich[e]l[is]

(Patronímic)

Bn. mich[e]l

(Patronímic)

R. Miro

(Patronímic)

pascasi[us] muln[er]

(Ofici)

Jac. mo[n]istrol

(Anoia)

A. mu[n]tagut

(Segrià)

P. mu[n]tagut

(Segrià)

R. D[e] mo[n]te alb

(Conca de Barberà)

p[er]icon[us] d[e] mo[n]te albo

(Conca de Barberà)

na mu[nt]blanca

(Conca de Barberà)

B[er]trand d[e] mo[n]tefalcone

(Segarra. Pot tractar-se de Montfalcó
murallat)
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P. d[e] mo[n]far

(Segarra. Prop de Santa Coloma, quatre
cases on encara hi viu gent. Església
romànica)

Bn. d[e] mo[n]te tornesso

(Segarra)

G. d[e] mo[n]te tornesio

(Segarra)

P. d[e] mo[n]te pavone

(Segarra)

Joh. Moragues

(Ètnia?)

Bng. morato

(Ètnia – Filiació)

Borrati[us] morato d[e] manso

(Filiació)

P. moreyl

(Ètnia – Filiació)

Dn. Mulet

(Ètnia – Filiació)

G. nebot

(Parentiu)

A. d[e] ocello

(Anoia. Antic castell)

dom. Oliver

(Ofici?. Patronímic?)

Gombaldo d[e] padro

(Possiblement era del Bages?)

maciany palafurgel

(Baix Empordà)

picon[us] d[e] palau

(A. Empordà)

A Palom[ar]

(P. Valencià)

Bartolom[eus] paschal

(Patronímic)

B[er]tran[dus] pastor

(Ofici)

Bng. pelic[er]

(Ofici)

R. d[e] pened[e]s

(Penedès)

P. pened[e]s

(Penedès)

P. pilat[er]. (piloter)

(Ofici)

G. d[e] poculullo

(?)

jac. ponti[us]

(Patronímic)

P, d[e] pontils

(Conca de Barberà)

Pet[ro]d[e]podio

(Possiblement de comarques gironines)

Bng. rabost[er]

(Ofici)

R. Reg d’Alió*

(Podria tractar-se de Puig-Reig)

G. Redorta

(?)
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p. riambau

(Patronímic)

P. ricart

(Patronímic)

Joh. d[e] ripoll

(Ripolles)

R. d[e] ripol

(Ripollès)

P[er]icon[us] ripol

(Ripollès)

B[ar]tolome[us] d[e] riudagost

(Riu afluent de l’Anoia)

Bng. d[e] riudagost

(Riu afluent de l’Anoia)

Joh. Rub[e]rt-

(Patronìmic)

Bng. robi

(Vallès occidental)

Bn. roca

(Vallès oriental)

R, Rocamora

(Alt Camp)

p[er]icon[us] rocamora

(Alt Camp)

p[er]icon[us] roys

(Tret)

G. romagosa

(Flora)

A. Rom[eu]

(Patronímic)

A. rossel

(Pais valencià Baix Maestrat)

Bn. d[e] robinat

(Segarra. Ribera d’Ondara)

d[o]m[ini]c[us] çabat[er]

(Ofici)

Bn. çabat[er]

(Ofici)

Bn. d[e] segarra

(Segarra)

A. d[e] segarra

(Segarra)

Ge[ral]dus çag[ra]nada

(Penedès)

D. salses

(Catalunya nord)

A. salvat

(Atribut)

P. d[e] zanahugia

(Segarra)

P. Sanz

(Patronímic)

G. d[e] s[an]ta digna

(Vallès)

A. d[e] senjust

(Baix Llobregat)

Ponci çatorra

(Torre a Vallferosa. Mejanell. Segarra.
S’anomena la Torre per l’excepciónalitat
de dimensions?)
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Bn. çatorra

”

pet[r]us simo

(Patronímic)

P[er]ico[nu]s simo

(Patronímic)

en simo d[e] ma[n]so mulero*

(Patronímic)

A d[e ] solerio

(Rosselló. Vileta del Millars)

P. solsona

(Solsonès)

G. taylades

(Diverses partides amb el nom de
Tallades)

Saurine çataylada

”

P.d[e] tamarit

(Tarragonès)

borrati[us] d[e] tamarit

(Tarragonès)

G. d[e] t[ar]ragona

(Tarragonès)

A. d[e] t[ar]ragona

(Tarragonès)

Salomo d[e] t[ar]ragona

(Tarragonès)

Jac. d[e] t[ar]rega

(Urgell)

B[ar]tolomeus tegell

(Ofici ?)

R.teixidor

(Ofici. Podria ser Occità)

p]er]icon[us] teixidor

(Ofici)

P. t[er]menes

(Occitània)

Bn. d[e] timor

(Castell.Segarra. Ribera d’Ondara)

Joh. d[e] timor. [d]e picamoixons*

(Segarra. Ribera d’Ondara)

A. tintorer

(Ofici)

A. torrell
P, Torrella d’Alió*

(Nom antic de Torroella de Montgrí.
Baix Empordà) (També al País valencià)

Joh. d[e] torreles d[e] aliyla*

(Torrelles de Foix. Penedès). (de
Salanca). (de Llobregat).

Bartholom[eus] d[e] vacharices

(Vallès Occidental)

Bn. d[e] vallbona

(d’Anoia) (de les Monges. Urgell)

Bartholomeus vales

(Vallès)

G. vales

(Vallès)
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p. d[e] vall moll

(Alt Camp)

Bng- d[e] vall moll

(Alt Camp)

G. d[e] vallib[us]

(Alt Camp)

R. d[e] veciana

(Anoia)

jac. venrel

(Penedès)

G. venrel

(Penedès)

Picon[us] venrel

(Penedès)

salvator vital[is]

(Patronímic)

Bn. vitalis

(Patronímic)

A. d[e]villa

(Vilafranca?)

march[us] d[e] villa

(Vilafranca?)

P. vilar

(?)

P. çabat[er] d[e] villa roto[n]da*

(Ofici)

A. vi[n]ya

(?)

maymo volta

(?)

Font consultada
Torres, Berenguer de. 1306–1307. Liber testamentorum. Secció Notaris
de Valls. Signe topogràfic, 21-1 2. AHCV.
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Tres topònims forans
Miquel Salvadó Jassans
Societat d’Onomàstica
Roma
En fer el recull onomàstic d’un terme municipal, sempre trobes algun
nom que et crida l’atenció perquè el seu significat, la seva etimologia,
s’escapa al nostre coneixement, o també, perquè el nom trobat està fora
de context i et sembla exòtic al seu entorn. Aleshores intentes cercar el
perquè d’aquesta intrusió i trobar-ne l’origen.
A Valls, un nom que ens cridà l’atenció i del qual ja trobàrem l’explicació i en donàvem raó del seu sentit al recull onomàstic, és el de la partida
Roma. En recollir-lo, ja ens picà la curiositat i férem diverses investigacions per saber-ne l’origen. Uns ens contaren d’algunes troballes fetes
d’època romana a la partida, altres, que per aquell indret hi passava la via
que menava de Tarraco a les comarques interiors de la Conca de Barberá
i lleidetanes, però tot això no era motiu perquè a la partida li diguessin
Roma. Va ser el fogatge de 1497 el que ens donà un argument sòlid per
conèixer la raó d’aquell nom.
Ja havíem buidat el fogatge i entre els noms recollits hi havíem trobat
un Johan Romà, que entrarem al recull, però no el vam relacionar amb
el nom de partida, va ser fins quan ens informaren oralment de la partida Roma i en captàrem la fonètica, que em vaig adonar, que en les dates
que es va fer el manuscrit del fogatjament, no es posaven accents, per tant,
aquell accent de Romà havia de ser adventici i el nom correcte, seria Johan Roma. Aleshores la denominació d’aquelles terres prenia sentit, perquè haurien estat possessions de la família Roma, i de “el tros d’en Roma”,
per simplificació, passà a l’actual nom de partida: Roma.
Leucata
Un segon nom del qual no sabíem donar explicació, va ser el d’una altra
partida anomenada Aucata. En el recull de Valls l’entràrem per Aucata, l’,
tal com l’anomenava la gent i com l’havíem trobat escrita als documents,
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i dèiem: “Unes terres a Palau de Reig al sector proper al terme de Figuerola, prop de la Mixarda, avui ocupades pel polígon”. I com a testimoni,
afegíem el document d’un capbreu de l’any 1750 on diu: “A la partida de
la Aucata o de la Mixarda” “a la partida dita vulgarment de la Aucata” i
“terme de dita vila a la partida de la ucata”.
Cercàrem en l’Onomasticon de Joan Coromines per veure si ens aclaria
el nom, però no hi trobàrem res, el mestre no en parlava, perquè com veurem Aucata es tractava d’un nom modificat. Tampoc trobàrem cap aclariment al DCVB d’Alcover-Moll pel mateix motiu Per Internet tampoc no
apareixia el nom d’Aucata. Finalment, després de diversos intents manejant aquesta eina, trobava un rec de la Seu d’Urgell amb aquesta denominació, i deia referint-se als recs de la Seu: “el de San Pedro, el del Molino
y el de Aucata”. En vàrem voler saber més i trobàrem la versió en català
que deia: “El de Sant Pere, el del Molí (de la Valira) i el de Leucata. La
majoria prenen les aigües del Segre.” Amb aquesta informació sabíem el
significat de l’Aucata. L’escrivà separà la primera consonant convertint-la
en article i la primera E, en ser vocal neutra, la va escriure A. Ara sabíem
que el nom es referia al nom de la vila occitana de Leucata, però no ens
aclaria com aquell nom de lloc havia fet cap al terme de Valls. Intuírem
que es tractava d’un trasllat, però volíem saber-ne el com. Vaig parlar amb
l’amic Eugeni Perea del tema i em suggerí que cerqués en La Tarragona
Cristiana d’Emili Morera, publicat per la Diputació de Tarragona, on hi
havia alguna cosa que tractava del setge de Leucata. En el tercer volum
llegim que en dit setge, el duc de Cardona convocà la milícia catalana
per donar suport a les tropes de les Espanyes amb gent de Tarragona,
Tortosa, Cambrils, Reus, Valls, Montblanc, la Selva, Alcover i Riudoms.
La notícia és poc explícita però vèiem agermanats els noms de Leucata i
Valls. Segurament que el nom de partida tenia a veure amb aquesta relació i intentàrem aprofundir en el tema. Em vaig posar en contacte amb
Manuel Güell, que havia fet un ampli estudi dels setges i batalles de Leucata i Salses,. El resultat va ser poc satisfactori, Güell m’informà que en
la companyia catalana que havia d’anar al setge i participaven trenta homes vallencs, però ja no va sortir de Barcelona, perquè la batalla ja s’havia decidit, en aquest cas perdut a favor de França. Ara ens falta el darrer
esglaó per lligar el topònim de Valls i el nom de partida de la vila occitana.
A l’Arxiu Comarcal de Valls, no hi hem trobat actes municipals anteriors al 1640 que ens poguessin donar els noms dels qui havien de fornir
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la companyia i poder relacionar-los amb els noms dels propietaris de la
partida de Leucata. En uns llistat dels oficials que lluitaren als setges de
Leucata i Salses hi apareixen els noms d’Agustí Guillà i de Llordat mestre de camp i, afegeix, que Joan Josep d’Àustria recompensa a Guillà pels
seus serveis, amb el càrrec de Governador d’Armes de la Seu d’Urgell, i
com hem dit, hi trobem l’hidrònim de Leucata en el nom d’un rec. També hi apareix un Josep Oms com oficial de cavalleria, nom que també trobem a Valls en un manuscrit del 1680 però els dos noms no els hem pogut
relacionar. Totes aquestes coincidències, fan sospitar que les terres de
la partida, haurien pogut servir per pagar o recompensar qui havia anat
a lluitar a Leucata, però els documents consultats no ens ho aclareixen.
Els noms de propietaris que tenien terres el 1637 a la partida de Leucata
eren: Jaume Vidal, Francisco i Isidre Rius, March Alegret, Josep i Rafel
Plana, Maria Magriñà viuda, Salvador Martorell dit Pademoresch, Anton Cardona, Francisco Matheu, Pau Valls i Joan Nuet. En el Capbreu
del 1750 del Bací dels Pobres Vergonyants de Valls, que és d’on hem tret
la documentació i que parla de Leucata, el notari fa prometre de restar
sota el domini de dit Bací dels Pobres, a tots els capbreuats, el fragment
diu així: “prometen que ella ni els seus hereus i cuccessors en dita pessa
de terra no proclamaran ni regoneixeran altre Sr. directe ni alodial domini de aquella sino solciment lo dit Bassi dels Pobres vergonyants y els
seus” Aquest protocol es fa en tot el capbreu però no anota de qui tenia el
domini d’aquelles terres anteriorment, o qui n’era el propietari, de fer-ho,
potser ens hauria aportat alguna soluci. El fet que anteriorment al 1750 no
trobem cap document que mencioni la partida, abona la tesi que el nom
de partida, ha d’estar relacionat amb la gent vallenca que havia d’anar a
lluitar al setge, però que no hi arribaren anar.
Baiona
El tercer cas de nom que ens va semblar exòtic, va ser el de la partida de
terra anomenada Baiona. Aquesta està situada a la zona nord-est del terme, tocant amb terres de Figuerola del Camp, del Pla de Santa Maria i
d’Alió. Expliquem la situació perquè aquest nom de partida també es fa
extensiu al Pla, perquè estan on conflueixen els termes i també perquè
el trobem a la vila de Nulles, on les dues partides estan separades pels
termes d’Aliò i el de Puigpelat.
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En cap dels tres termes trobem l’antropònim Baiona, que ens pogués
donar la raó de ser del nom de partida. La primera vegada que trobem
documentat aquest nom és en un manual notarial del 1571 i diu: “ville de
vallibus in partita dicta de beyona” i més endavant, “termino beate Maria de plano in parte dicta de bayona”, mentre que a Nulles el document
que en parla és tardà, del 1869.
Josep Moran em va dir que consultés l’entrada Baió a l’Onomasticon
Cataloniae de Joan Coromines, que potser m’aclariria els dubtes, i primer suggereix el nom germànic Boia o Baio, per més endavant proposar
el nom propi llatí Badius i també diu, que l’element on i ona no deuen ser
afegits, perquè també hi ha el cognom Baiona, i que finalment atribueix
la seva etimologia i procedència de la ciutat de Baiona de la costa atlàntica del Bearn i Labort.
Vaig demanar a l’historiador vallenc Francesc Murillo si en tota la documentació que ell havia fullejat trobava l’antropònim Baiona a Valls i
pobles veïns. El resultat va ser estèril.
L’únic nom de Valls que ens podia conduir al nom de partida Baiona
era l’antropònim Baià, documentat entre 1399, 1414 i 1436. Aquest cognom també el trobàvem a Poboleda entre els anys 1432 i el 1624 i a Alforja apareix en el segle XIX. Aleshores vaig adonar-me que el costum, que
era corrent en aquells segles, de feminitzar el nom del marit, a Valls havia
donat alguns topònims feminitzats, com de Ferrer/Ferrera i el torrent de
la Ferrera, o bé; Guanser/Guansera i el carrer del pou de na Guansera; i
també Ripoll/Ripolla –les tàpies de na Ripolla.
Això podia donar la raó del topònim Baiona. De Baià, Baiona. Podia
tractar-se de les terres de la vídua d’en Baià coneguda com a Baiona, però
aquesta solució no la veiem prou clara, perquè de Baià, el femení, hauria
de donar Baiana, encara que Baiona, ens condueix a una feminització
més casolana i gens estranya en la feminització d’alguns noms. Penso en
noms com Maria que dóna Mariona; Teresa, el més freqüent és Tereseta,
però també Teresona; Pepa, Pepona; Fina i Sofia, Fiona, Felipa, Filipona;
o bé Guillema, Guillemona.
El que també em va fer pensar en aquesta possibilitat, va ser trobar en
el volum, Poblet Senyor Feudal, publicat per Cossetània el 2007, recull fet
per Valentí Gual Vilà, un document de 1652-75 que en les pàgines 1080 de
l’índex diu: Carrer de na Baiona (Vimbodí)” i en el text a la pàgina 799;
portal… de na Baiona.
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Clar que en el mateix volum en la pàgina 579 a l’any 1564 també s’anomena un mossèn Francesc Baiona relacionat amb Poblet, i en el segle
XIX, també hi ha un monjo arxiver i notari del monestir que es deia Odó
Bayona. El cognom Baiona no era estrany a la comarca veïna de la Conca de Barberà. Aquesta filiació del patronímic Baiona amb el monestir
cistercenc podria estar relacionat amb possessions que administrava Poblet als tres termes. A Valls Poblet i tenia possessions, com també al terme de Figuerola, i el seu terme limita amb el de Valls just on s’escau la
partida estudiada.
Ni a Valls, ni al Pla, ni a Nulles l’antropònim no l’hem trobat, però tot
el que hem dit, obre les dues possibilitats com a origen del nom de les tres
partides, o provinent d’algun personatge que es deia Baiona i que se’ns
ha escapat, o com a feminització casolana i entranyable de l’antropònim
Baià ben desenvolupat a Valls els segles XIV i XV.
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La toponímia medieval de Cabra
segons el Llibre Blanch de Santes Creus
Ramon Marrugat Cuyàs
Institut d’Estudis Penedesencs / Societat d’Onomàstica

1 El marc històric i documental
1.1 Les traces de l’antiguitat
Hem de prendre el punt de partida que el territori de l’antic Ager Tarraconensis, que és bàsicament el que ara coneixem com a Camp de Tarragona i Penedès, havia d’estar intensament romanitzat i de manera prou
eficaç, com ens mostren les restes arqueològiques i el coneixement històric. N’aplanava el camí la proximitat amb la capital Tarraco i la facilitat de comunicació, tant per a la població costera com per a la interior
situada a la vora de la Via Augusta. Sembla clar que només el daltabaix
demogràfic produït en convertir-se en terra de frontera després de la invasió musulmana, va possibilitar la desaparició de la toponímia romana.
En la toponímia d’origen anterior, que estaria afavorida per la continuïtat de poblament en llocs situats estratègicament en les vores muntanyenques, l’ensulsiada encara és més notòria, un fenomen que devia
venir de lluny, perquè dels noms de lloc preromans, segons la documentació clàssica i l’epigrafia recollida per Francisco Villar a tota l’àrea del
Conventus Tarraconensis, incloent-t’hi l’època visigòtica, en coneixem
només 148 (Villar 2002, 67).
En canvi, una major estabilitat de la població havia facilitat la transmissió oral tant en els territoris dels comtats catalans del nord del Llobregat, com en els dels antics valiats de Lleida i Tortosa al sud i a ponent
i, a més a més, la documentació carolíngia i comtal en el primer cas i la
musulmana en el segon, n’havia facilitat l’escrita.
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1.2 La toponímia actual
Els lligams entre els noms de lloc i el paisatge que els envolta són notoris
en llur creació i malgrat que la fossilització en dificulti la transparència,
les traces resten clares o encara visibles, tot i que el nom creï un fort vincle
amb el seu referent, com si perdés el contingut semàntic. Vila-rodona, que
segueix essent un nom transparent, ja no el té tant per als habitants de
la rodalia, i els esdevé un sintagma rutinari que amaga l’origen compost.
L’anàlisi dels topònims procedents dels cartularis medievals ens permet de comprovar dues possibilitats de provinença:
1. Els topònims preexistents:
(a) Llocs amb possibilitats de defensa o prou arraconats que han
facilitat la continuïtat del poblament (Olèrdola, Olesa de Bonesvalls…).
(b) El coneixement històric i la documentació (Tarragona).
2. La creativitat dels repobladors:
(a) Realitat paisatgística (l’Espluga, Mont-roig, la Selva…).
(b) Descripció de restes visibles de l’acció humana anterior (Banyeres, Castellví, les Gunyoles, Paretdelgada, Sitges, Via Morisca, Vila-rodona…).
(c) El nou ordre i la nova realitat social (La Canonja, Hospitalet,
els Monjos, les diverses Pobles, Santes Creus, Vilafranca, Vilanova…).
La discontinuïtat demogràfica d’aquest territori motiva que els topònims aplegats en els documents medievals són una fotografia de llur moment
creatiu, és a dir, l’expressió escrita d’allò que els repobladors veien, més
que no pas la d’una onomàstica anterior heretada. L’escassetat de traces
de l’anterior té com a resultat, doncs, una nova toponímia brotada espontàniament i majoritària en el moment de la repoblació dels segles X-XII.
La particularitat de Cabra, situada en la serralada prelitoral i en el límit
de la plana del Camp, la fa terreny propici al manteniment de nuclis de
població amb continuïtat de transmissió toponímica, la qual cosa porta a
pensar que en l’alta edat mitjana hi podien conviure, amb els nous noms
de lloc dels repobladors, d’altres preexistents.
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1.3 Les fonts documentals
La poca documentació altomedieval relativa a aquesta terra de marca permet que la que es troba publicada en els grans cartularis medievals sigui
sovint la primera referència dels topònims majors que ens han arribat i,
en el cas de la microtoponímia, ho és en total seguretat.
Aquesta recerca es basa en la documentació dels dos cartularis santescreuíns que han estat publicats successivament per Frederic Udina i
per Joan Papell, un tresor toponímic amb prop de sis-cents noms de lloc,
bona part dels quals, d’acord amb els interessos del monestir, es troben
escampats pel que avui són les comarques del Penedès i el Camp de Tarragona.
En l’edició del Llibre Blanch de Santes Creus, a cura de Federico Udina
(Udina 1947), a més dels 265 documents que conté, se n’hi van transcriure uns altres 132 guardats a l’Archivo Histórico Nacional que no constaven al cartulari. En canvi, en la que va fer Joan Papell i Tardiu, dins el
Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (Papell 2005), el
procés ha estat a l’inversa, perquè hi va transcriure tots els documents
de Santes Creus guardats a l’A. H. N., datats entre els anys 975 i 1225 i
després de compulsar-los amb els del Llibre Blanch, hi ha afegit els que a
Madrid no n’hi ha còpia. El resultat és que si en l’edició del Llibre Blanch, podem comptar fins a un total de 397 documents, en la del Diplomatari n’hi ha 612.
Els 22 topònims resultants de la recerca els podríem classificar en tres
grups atenent a llur etiologia:
(a) Topònims preexistents al repoblament medieval: Anguera, Cabra i Conill.
(b) Topònims elaborats pels repobladors: Albergs, Cabdells, Calveles,
Coma Grassa, Fontscaldetes, Montduran, Pedra Grossa, el Pla, Portella, Puiggròs, Romiguera, Rupit, Sanç, Selmella, Virgili i Voltorera.
(c) Toponímia incerta: Cabarrasa, Filconea i Galter.
En el recull hem tingut en compte els noms més propers de la rodalia
de Cabra i els relacionats directament amb els nuclis de Conill, Fontscaldetes i Selmella.
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2 Els topònims
2.1 Albergs
Alberg: “Es auctem predictus honor in terminio castri de Ulmella, divisus per sortes, quarum una est mansum de Romegera… de circio in
via qui descendit de Valle Usaria, ab alia parte in Albergs”, § 313 (1188).
Encara que Coromines veu en aquest topònim una traça mossàrab (Coromines 1980-91, s. v.), l’etimologia germànica fa pensar més aviat en un
nom provinent de la llengua catalana en formació. A la comarca ja hi ha
un precedent en un nom de lloc documentat l’any 1173, al Cartulari de
Poblet (Altisent 1993, § 110).
2.2 Anguera
Anguera: “dono tibi … tertiam partem de Angera”, § 16 (1076).
Església sant Pere d’Anguera: “ecclesie sancti Petri de Anguera”, § 158
(1172).
Puig d’Anguera: “in loco quem dicitur ipso Pug de Angera”; “qui est prope ipso Veltregar Minore de Angera”, § 16 (1076).
Serra d’Anguera: “usque ad serram de Angaria”, § 294 (1187).
Terme d’Anguera: “a parte vero circii in termino de Angaria”, § 160
(1173); “usque ad terminum de Angera”, § 264 (1184).
Torrent d’Anguera: “ubi se iungunt torrentes de Angera et illo torrent
de Olers ac revertit per ipso torrent de Angera”; “qui est inviniente de
ipsos duos torrents de Angera et de Olers”, § 16 (1076).
En parlar d’aquest topònim, Coromines proposava en principi la interpretació que “puix que baixen de muntanyes boscoses, prendrien nom
d’un transport de tronc” (Coromines 1989-97). No podem imaginar-nos,
per molt canvi climàtic que hi hagi, la riera d’Anguera arrossegant troncs.
Però és que la definició que fa del riu “que baixa de la Serra de Forés i de
l’Espluga Calba” tampoc no és certa, i és impossible per l’orografia.
La Riera d’Anguera i, damunt d’un turonet al marge dret, el despoblat
d’Anguera, amb l’antiga església de Sant Pere d’Anguera, junt amb el Pla
d’Anguera, dessota, a l’esquerre del riu, dins del terme de Barberà de la
Conca, són els testimonis que resten d’aquests topònims medievals.
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2.3 Cabarrasa
Cabarrasa: “in termino de Olmela, in loco vocitato Cabarrasa”, § 253 (1182).
Camp de Cabarrasa: “donamus vobis iamdictis illum nostrum campum
de Cabarasa integriter”, § 293 (1187).
Roca de Cabarrasa: “a parte vero circii in ipsa roca de Cabarrasa”, § 161
(1173).
Ramon Amigó fa el comentari que “caldria ortografiar Caba-rasa, si no
fos que estigués relacionat amb la muntanya de Cabarrà” (Fort 2005).
2.4 Cabdells
Cabdell “in loco vocitato Cabdel” (Capdel a l’ed. Papell), § 220 (1179);
“sive in loco vocitato Cabdel”, § 251 (1182); “in loco vocitato Cabdel”, §
293 (1187).
Grau de Cabdell: “(grados) inter ipsum de Cabdel” (Capdel a l’ed. Papell), § 228 (1180).
Honor de Cabdell: “cum ipso vestro honore de Cabdel”, § 264 (1184).
Puig de Cabdell: “a podio de Cabdel”, “predicti podii de Cabdel”, “a podio Cabdel”, § 311 (1188).
Terme de Cabdell: “in terminio de Cabdel”, § 266 (1184); “in termino
de Capdell”, § 382 (1195).
De l’aplicació toponímica del mot no hi ha constància expressa, o almenys no l’he sabut trobar. De les 10 citacions que he trobat del topònim
Cabdel, en les dues edicions del cartulari de Santes Creus,1 n’hi ha tres
de cadascun dels significats amb el sentit de ‘lloc’ i de ‘puig’, dues amb
el de ‘terme’, i encara una de cada amb el significats de ‘grau’ i d’‘honor’.
L’única deixalla del topònim medieval que he trobat, és la de Puig de
Cabdells, forma plural que es contradiu amb tots els referents en singular dels documents.

Tant a l’índex de l’edició de F. Udina, com al de l’edició de J. Papell, hi ha molts
errors i malgrat que he fet un repàs d’ambdues, convindria, amb més temps, de tornar-les a mirar.
1
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2.5 Cabra
Cabra: “a circio in via que de castro Cezine vadit ad Capram”, § 117 (1165);
“quo vadit de Rivo Depets ad Capram”, § 161 (1173); “qui est prope viam
qua vadit a Celma ad Capram”, § 291 (1187); “qui est super pratum de
Romegera unde Capra videtur”, § 294 (1187); “monasterii vocitato de
Villa Rotunda versus Capram”, § 367 (1195); “a via publica que tendit
ad Capram versus Pontem de Armentaria”, § 385 (1196).
Coll de Cabra: “et ascendit ad collum de Cabra”; “usque ad collum de
Cabra”, § 87 (1160); “et ascendit ad collum de Cabra”, § 92 (1160); “usque ad collum de Cabra”, § 121 (1166); i, al Diplomatari: “ascendit ad
collum de Cabra”, “usque ad collum de Cabra”, § 84 (1160).
Santa Maria de Cabra: “ante altare sancte Marie de Capra”, § 222 (1179).
Terme de Cabra: “ab occiduo parte in termine de Capra”, § 29 (1112); “et
in terminio de Cabra”, § 87 (1160); “in terminio de Cabra”, § 92 (1160);
“usque ad terminum de Capra”, § 117 (1165); “et vadit ad ipsum terminum de Cabra”, § 160 (1173); “in terminio de Capra”, § 222 (1179); i, al
Diplomatari: “et in termino de Cabra”, § 84 (1160).
Coromines creu convincent el supòsit d’un origen afí al de la ciutat de
Cabra, prop de Córdova, que era IGABRUM en temps romans. Tant a l’un
com a l’altre país la intervenció de l’àrab seria causa de l’ensordiment de
la G- en k-. (Coromines 1989-97).
2.6 Calveles
Aigua de Calveles: “qui est inter ipsam aquam de Calveles et ipsam portellam”, § 160 (1173).
Muntanya de Calvela: “ab oriente terminatur in ipso monte de ipsa Calvela”, § 16 (1076).
Ambdós topònims podrien provenir del llatí CALVĚLLU ‘cap pelat’, amb
el sentit que avui pren el genèric toponímic “rocallís”.
2.7 Coma Grassa
Coma Grasa: “ad ipsam sumitatem de Camarasa”, “in sumitate de Camarasa”, § 228 (1180); “quam in choma Grasa”, § 251 (1182); “per quam
vadimus ad Combam Crassam et quicquid nos habemus in ipsa Coma
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Grassa”, “qui est super ipsum grad atque inter tenedonem nostram
et Combam Crassam”, § 266 (1184); “ipsam combam, que nominatur
Comba Rasa”, “in ipsa comba de Comarasa”, § 273 (1185); “scilicet, a
Comba Crasa”, § 286 (1187); “a circio in honore vestro de Comba Crassa”; “a meridie in honore vestro de Comba Grassa”, § 293 (1187); “usque
ad capud superius Combe Crasse”, § 311 (1188); “in via que venit de comba Crasa”; “alia sors est in opacho de Camarasa”, § 313 (1188); “illam
cumbam qua itur ad cumban Crassam”; “in ipsam cumbam Crassam”;
“inter tenedonem nostram et cumbam Crassam”, § 382 (1195).
Ramon Amigó, que propugnava corregir l’ortografia i escriure Comarasa en lloc de Comarrasa, va preguntar-se si Eufemià Fort no havia fet
una mala lectura entre Camarasa i Comarasa. En l’índex de F. Udina ja
es remetia Camarasa a Comba Crassa. Aquí, hem optat per posar juntes
totes aquestes opcions començades per Coma/Comba.
En tot cas, caldria veure en l’epítet grassa la significació de ‘fèrtil’.
2.8 Conill
Conill: “in loco vocitato … et Conil”, § 203 (1178); “illam quadram quam
habeo et teneo de Cunil”, “honore toto de Cunil”, “ipsum honorem de
Cunil”, § 252 (1182); “totum honorem de Conil”, § 294 (1187); “pro honore de Cunil”, “in predicto honore de Cunil”, “in honore de Cunil”, §
298 (1188); “apud Cunil”, § 311 (1188); “in honore de Conil” (Cunil ed.
Papell), “illum supradictum de Conil”, § 313 (1188); “super honore qui
dicitur de Cunil”, “supradicto honore de Cunil”, “supradictum honorem de Cunil”, § 314 (1188); “infra terminum honoris de Cunil”, “omnes
cultores de Cunil”, § 339 (1190); “et unam sors terre, qui est in dominio
rege apug Cunil”, § 346 (1191); “in terminio de Conil”, “in eodem honore de Cunil”, “omnes laboratores honoris de Conil”, § 360 (1192); “in
honore de Conil”, “et versus precitum honorem de Conil”, § 389 (1196)
i, en document inclòs al Diplomatari: “in loco nuncupato Conil”, § 507.
Castell de Conill: “ante ipsum castlar de Conilis”, §160 (1173).
Font de Conill: “in ipso fonte de Conilis”, §160 (1173).
Vilar de Conill: “ad ipsos vilars de Cunil”, § 264 (1184); “usque ad villar
de Coni” (Conil ed. Papell), § 294 (1187).
A l’Onomasticon hi ha unes reflexions a l’entorn del llatí CŬNĪCŬLUS, ‘conill’, pas subterrani’, ‘cau, lludriguera’, ‘mina’ –mot que Plini el Vell as121

senyalava com a ibèric–; de les que se’n desprenen diverses possibilitats
com a ètim, tant de CUNICULUM com dels seus derivats (Coromines
1989-97). Avui, en la localització del topònim a partir de la documentació del Llibre Blanch, he pogut constatar l’existència de la Muntanya del
Conill, entre els termes de Cabra i Sarral i, a tocar, la partida d’Els Conills,
del terme de Barberà de la Conca.
2.9 Filconea
Torrent de Filconea: “per ipsam rupem vadit ad torrentem de Filconea
versus sinistrum”, § 348 (1191).
És aquest un topònim obscur, del qual no en sé veure cap explicació raonable.
2.10 Fontscaldetes
Fontscaldetes: “in loco vocitato Fontes Calidas”, § 161 (1173); “in loco vocitato Fonscaldas (Fonscaldals a l’ed. Diplomatari)”, § 203 (1178); “illum
omnem honorem de Fontibus Calidis”, § 205 (1178); “illum honorem
de Fontibus Calidis”, § 207 (1178); “sive in Fontibus Chalidis (Calidis a
l’ed. Papell)”, § 251 (1182); “vestro honore de Cabdel et de Fontibus Calidis”, § 264 (1184) i, en altres documents inclosos al Diplomatari: “in
terra vestra de Fontibus Calidis”, § 392, “in honore vestro de Fontibus
Calidis”, § 414.
Alou de Fontscaldetes: “alodium de Fontscalles (Fonts Caldes a l’ed. Diplomatari)”, “in vestro alodio de Fontibus Calidis”, § 220 (1179).
Granja de Fontscaldetes: “super vestram grangiam de Fontibus (Fontis
a l’ed. Diplomatari) Callidis”, § “apud Fontes Calidos”, “ad Fontes Calidos”, “de Fontibus (Fontis a l’ed. Diplomatari) Calidis”, § 311 (1188);
“Illam graniam que dicitur Fontes Calidis”, § 315 (1188); “ipsius grangie
de Fontibus Calidis”, § 348 (1191); “versus honorem grangie vestre Fontis (Fontibus a l’ed. Diplomatari) Calidis”, § 389 (1196) i, en altres documents inclosos al Diplomatari: “grangiam vestram de Fontibus Calidis”,
§ 416, § 430 § 439, § 574 “iuxta grangiam que vocatur Fontis Calidis”.
Aquest és un nom compost, transparent, que no hauria de presentar problemes però, tot i així, algun n’hi ha, des del moment que en el lloc no es
coneix ni es té notícia de cap deu d’aigua calenta.
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Una explicació és la que apuntava Miquel S. Jassans: “És curiós que
tots els pobles veïns pronuncien [fus’kaldəs] igual com deia un pastor
referint-se a unes Fous Caldes de Siurana, que sembla que no es tractava
d’unes fonts, sinó d’unes fous caldes. La fondalada que hi ha entre Fontscaldes, el coll de Lilla i la serra Alta, no deixa de ser com una fou.” (2015, 162).
Ramon Amigó ja havia fet una consideració semblant: “Fonts Caldes
seria equivalent a ‘els engorjats càlids’ (…). Val a dir que aquesta manera
d’entendre-ho, encara que fos admissible, no és segur que fos aplicable
ni a Fontscaldes del terme de Valls, ni a Fontscaldetes del terme de Cabra
del Camp, perquè aquests llocs són en un territori que –pel que sabem–
sembla que no hagi de ser tan accidentat, ans obert, esbatanat, on no deu
ser possible de veure cap congost pregon i tancat.” (Fort 2005, 92-93).
L’altre problema és que el nom actual del lloc, que està despoblat de
no fa gaire, és el diminutiu Fontscaldetes, qüestió aquesta ben fàcil de resoldre, perquè la proximitat de l’altre nucli més gran Fontscaldes, prop de
Figuerola, al terme de Valls, ha obligat a la diferenciació. És probable que
les citacions dels docs. 205 i 207 facin referència a aquest altre nucli poblat.
2.11 Galter
Galter: “castrum de Olmella … similiter damus vobis honore nostrum
de Galter … et … qui sunt infra terminum predicti castri”, § 293 (1187).
Si bé la interpretació de galter ‘pendís’ escauria força per a la localització
del topònim segons el text, no s’hauria de descartar la d’un origen postantroponímic de caràcter germànic.
2.12 Montduran
Montduran: “castrum de Olmella … damus vobis honorem nostrum de
Monte Duran, qui est iuxta predictum castrum”, § 293 (1187).
Nom compost com ja evidencia el document. Duran és un nom personal de procedència germànica i no hi hauríem de veure una significació
de ‘durar’ car, en aquest cas, potser l’escrivà hagués anotat Durandus.
2.13 Pedra Grossa
Pedra Grossa: “et vadit per ipsam Petram Grosam”, § 348 (1191).
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Tot i la transparència d’aquest topònim, es fa difícil l’atribució a un lloc
concret actual.
2.14 Pla
Pla de Cabra: “afrontat … ab occasu in ipso Plano de Cabra”, § 206 (1178).
La transparència que ha perdurat del topònim original, ens iŀlustra aquell
“principi metodològic d’excepcionalitat” que va formular Joan Tort (2006,
77-81), com un dels trets necessaris per al naixement d’un topònim, en
incorporar més la raresa que no pas la tipicitat, tret que feia prou bé el
que avui és el Pla de Santa Maria, que mostrava una excepció física en
relació a la resta del terme.
2.15 Portella
Portella: “inter aqua de Calveles et ipsam portellam, que est ante ipsum
castlar de Conilis”, § 160,
Coll de Portella: “per collum de Portela”, § 264 (1184); “in collis de Portela qui est super pratum de Romegera unde Capra videtur”, § 294 (1187);
“et collem de Portella”, § 298 (1188).
Hem de veure Portella com un diminutiu de port, del llatí PŎRTUS, -ŪS,
però en el sentit de ‘collada de la serra’, ‘territori de passos i muntanyes’,
que és particular del català, amb el castellà, mossàrab, basc i gascó, i és
estrany a la resta de la Romània (Coromines 1980-1991, s. v.).
A la zona d’influència de Santes Creus n’he comptat quatre i molt més
avall, en terres del Matarranya hi ha La Portellada, al peu del Coll del
Portell.
2.16 Puiggròs
Puiggròs: “per ipsum planum quod est subtus pòdium Grossum”, § 348
(1191).
Aquest és un altre nom de lloc transparent que Amigó va aglutinar.
2.17 Romiguera
Romiguera: “ipsa aqua de Romegera”, § 160 (1173); “in ipsa serra que est
super Romegera”, § 228 (1180); “ad ipsam Romegeram”, “super ipsam Romegeram”, § 264 (1184); “honorem nostrum de Romegera”, § 293 (1187)
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i, en altres citacions del Diplomatari: “in honore vestro de Romegera”,
§ 419; “et illius campi de Romegera”; “totam illam dominicarturam
meam vocatam de Romegera (Romiguera en un trasllat notarial)”, § 569.
Grau de Romiguera: “ipsum gradum de Romegera”, § 228 (1180) i, en altres citacions del Diplomatari: “a superiori gradu de Romeguera”, § 414.
Mas de Romiguera: “quarum una est mansum de Romegera”, § 313 (1188).
Prat de Romiguera: “super pratum de Romegera”, § 294 (1187).
Hem donat preferència al nom de lloc encara viu de Romiguera més que
no pas a l’estàndard Romeguera. A tocar de Santes Creus hi ha un Romenguera.
2.18 Rupit
Riu Rupit: “ipse torrens de Rivo de Speds”, § 160 (1173) (Despeds ed. Papell); “quo vadit de Rivo Despets ad Capram”, § 161 (1173) (Despeds ed.
Diplomatari); “et rivum de Speds”, § 220 (1179) (rivum Despets ed. Diplomatari); “honorem nostrum qui est ultra rivo Despeds”, “ad ipsam
aquam de rivo Despeds”, “in aqua de rivo Despeds”, § 228 (1180); “in ipsa
sponna de rivo Despeds”, “in ipsum torrentem de rivo Despeds”, “ab
ipso rivo de rivo Despeds”, § 264 (1184); “ipsa serra qui est super rivium Despeds”, § 287 (1187); “in torrente de rivo Despeds”, § 293 (1187); “a
podio de Cabdel usque in rivum Despeds”, § 313 (1188); “usque in rivum
de Pets”, § 381 (1195) (Despets, ed. Diplomatari) i, en documents inclosos en el Diplomatari: “a rivo Despeds”, § 383; “in loco qui dicitur rivo
Despets”, § 384; “iuxta rivum Despetis”, § 392; “a rivo Despets”, § 414; “a
rivo Despez”, “per rivum Despezts”, “ex una parte in Rivo Despeds”, “ex
alia parte in rivo Despeds”, “que discurrit per “rivum Despeds”, § 416;
“in loco qui vocatur Riu Despeds”, “in ipso torrente de riu Despeds”, §
433; “in loco qui vocatur Rivo Despets”, “in predicto rivo Despets”, § 435;
“in illa sponna de Rivo Despets”, “usque in aqua de rivo Despets”, “et sicut ascendit per rivum Despets”, § 439; “qui est ad rivos Despets”, § 10; i,
tanmateix, al Diplomatari s’hi troba una referència diferent: “in ipso
rivo de Rubio”, § 84 (1160).
La grafia fa pensar en un compost i la cosa seria fàcil: l’article des hereu
d’IPSU, ja soldat amb peds ‘peus’, amb l’ètim del llatí PĔDE ‘peu’.
Una altra possibilitat fóra fer el tall dels dos components del mot de
forma diferent: de + speds ‘d’espases’, o ‘d’espadats’, que no presenta di125

ficultat semàntica i és molt freqüent a la toponímia de tot Catalunya.
Constatem la presència actual al mateix terme de Selmella del topònim
de la costa de les Espases.
L’anàlisi dels text “in termino de Celmela, in loco vocitato Cabdel,
quod est inter alodium de Fontscalles et rivum de Speds”, § 220 i la localització cartogràfica, ens porta a veure que el topònim Despeds correspon
exactament a l’actual torrent i mas anomenats Rupit.
Podria haver-se produït Despeds > Rupit? De les 31 cites recollides (13
al Llibre Blanch i 18 de diferents al Diplomatari), 29 porten sempre el rivo
(o rivum) davant, i les altres dues la forma catalana riu!
2.19 Sanç
Coma de Sanç: “in terminio de Ceumela tam in choma de Sanz”, § 251
(1182).
Sembla clara la procedència antroponímica del nom, que és el mateix que
el d’un sant martiritzat a Córdova al segle IX.
2.20 Selmella
Selmella: “terram cultam sive eremam in Ceumelas”, § 251 (1182); “antea
adquirere potuerit a podio de Cabdel versus Hulmellam”, § 311 (1188).
Castell de Selmella: “dono … castrum meum Cedemella”, “iam dicti castri Cedemelle”, § 7 (1018); “quod habeo in termino Castri de Celmela”,
§ 160 (1173); “in termino Castri de Celmela”, § 161 (1173); “in termino
totius castri de Ceumela”, § 251 (1182); “illam meam medietatem totius
chastri de Ceumela”; “pro medietate ipsius chastri de Olmela”; “in ipso
castro de Olmela”; “in ipso chastro de Olmela”, § 252 (1182); “infra terminum castri de Olmela”, § 287 (1187); “infra terminum castri de Olmela”; “subtus predictum catsrum de Olmela”; “infra terminum castri
de Olmela”, § 293 (1187); “in toto terminio castri de Olimella”, § 294
(1187); “in terminio castri de Ulmela”, § 313 (1188); “in termino castri
Olmele”, § 323 (1189); “castrum de Querol et de Piiana et de Elmella”, §
369 (1193); i, al Diplomatari “dono … castrum meum Cedemella”; “infra omnes terminos iam dicti castri Cedemelle”, § 7 (1018).
Terme de Selmella: “in terminio de Celmela”, § 203 (1178); “alodium nostrum quod habemus in terminio de Celmela”, § 220 (1179); “quicquid
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vos habetis vel tenetis in terminio de Ceumela”, § 251 (1182); “nostrum
campum quem habemus in termino de Olmela”, § 253 (1182); “in predicto loco sive in terminis de Olmella”, § 315 (1188); “quem habemus
in termino de Celmela”, § 381 (1195).
És de notar la doble denominació documental com a Seumella i com a
Olmella del mateix nom de lloc i no hauríem de descartar un diminutiu
del Selma proper.
2.21 Virgili
Bosc de Virgili: “et descendit ad ipsam matam de Virgili”, § 264 (1184).
El mot ‘mata’ ens fa pensar en una zona de bosc: “MATTA, ‘manta’, ha
dado el cast. mata ‘arbusto’, y el port. y cat. (topónimo) mata ‘bosque’”
(Coromines 1971, 387). El mateix autor ens recomana: “l’aspecte del lloc
ens guiarà vers el significat … Mata i compostos en el sentit de ‘boscúria’” (Coromines 1965-70, I, 18).
2.22 Voltorera
Voltorera: “illum totum honorem de Vulteraria”, “in loco predicto Vulteraria”, § 323 (1189).
Roca Voltorera: “ad rocham Vulterariam”, §286 (1187); “continuator serra a Rocha Vulteraria”, § 311 (1188).
Serra Voltorera: “in serram Voltoreram”, § 264 (1184).
Prové del llatí VULTŬRARĬA, ‘lloc de voltors’, derivat de VŬLTŬRIU ‘voltor’. Els llocs alts i prou separats dels nuclis habitats han estat els més
propicis a ser el recer d’aquest ocell carronyaire i d’aquí els orònims amb
noms derivats: Voltorera, Voltrera, Votorera…
Avui, al lloc que marquen els documents encara hi ha la Serra Voltorera,
damunt del despoblat de Fontscaldetes, dins el terme de Cabra.
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Hodonímia del nucli antic
de la Selva del Camp
Irene Massana Cogul
Universitat Rovira i Virgili
L’onomàstica és una disciplina que sempre m’ha despertat molt d’interès
en tant que pluridisciplinària: a través de l’estudi dels topònims d’una
zona, n’acabem coneixent la història i la geografia, així com el parlar, les
creences i el tarannà. Així, doncs, ens permet endinsar-nos en les entranyes d’una població, conèixer-ne cada racó i fer-nos-la nostra, estimar-la.
La Selva del Camp, malgrat ser un municipi força important en el context comarcal, encara avui no disposa d’un recull onomàstic complet.
Amb tot, cal assenyalar que fins ara ja hi ha hagut algunes persones que
s’han dedicat a la recerca de fonts escrites i que actualment hi ha un grup
–del qual formo part– dedicat a realitzar el treball de camp tant del nucli
urbà com del terme.

Introducció
La Selva és un municipi situat al bell mig del Camp de Tarragona, concretament a l’extrem est de la comarca del Baix Camp. És per això que
només alguns dels municipis amb els quals limita són d’aquesta mateixa
comarca i la resta pertanyen al Tarragonès o bé a l’Alt Camp.
L’estructura del nucli antic és de concepció romana: envoltat de muralles i amb dos eixos principals, el cardo (actual carrer Major, seguint el
traçat del camí que unia el Camp i la muntanya, l’Albiol) i el decumanus
(els actuals carrer de la Peixateria i carrer del Forn Nou, seguint el traçat del camí que unia Almoster i Alcover). Popularment s’ha dit, també,
que té una estructura d’espina de peix: un eix principal (el carrer Major)
i tota una sèrie de carrers (la gran majoria) que hi neixen.
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Hodonímia del nucli antic
Un cop vaig haver realitzat el treball de camp i tenia totes les dades sobre
la taula, vaig analitzar-les, i em vaig adonar que, segons la seva procedència, podia classificar els hodònims del nucli antic en quatre grups diferents: els que manllevaven el nom d’un edifici o construcció; els que ho
feien d’una persona, família o coŀlectiu; els que rebien el nom d’un sant,
i, finalment, els que tenien relació amb algun fet històric.

Edifici o construcció
El grup més nombrós és el primer: els hodònims que manlleven el seu
nom a un edifici o construcció.
El carrer de l’Abadia –[kə'reðəɫəβə'ðiɛ]– és el que va des de la plaça Major fins al carrer de l’Església, on hi ha l’abadia, casa destinada a habitatge
del rector de la parròquia.
El passatge de la Carnisseria –['pə'sadʒəðəɫəkərnisə'ɾiɛ]– és una mena
de passadís interior de la muralla per la part de llevant que comença a la
plaça de Sant Andreu (anomenada popularment pati de la Carnisseria pel
fet que hi havia hagut l’escorxador del poble) i acaba al portal de Mates.
El carrer de les Clavegueres –[kə'reðəɫəskɫəβə'ɣeɾəs]– rep aquest nom
perquè antigament hi passaven els recs de les aigües residuals que anaven a parar al torrent de Cassans.
El carrer de l’Església –[kə'reðəɫi'ɣɫeziɛ]– està situat sota d’aquest edifici. De fet, fins arribar a l’abadia, el carrer segueix la paret de l’església.
El carrer de la Font –[kə'reðəɫə'fɔn]– neix a l’alçada del carrer Major
on es troba la Font de Mitja Vila.
Antigament a la vila hi havia tres forns: el de més amunt, el mitjà i el
de més avall. Al carrer del Forn d’Avall –[kə'reðəɫ'forðə'βaʎ]– hi havia el
forn de més avall, actualment desaparegut. Al llarg dels anys també s’ha
anomenat popularment carrer de la Palla – [kə'reðəɫə'paʎɛ]– i carrer de
les Set Xiques –[kə'reðəɫə'sɛ'tʃikəs]. Aquesta última denominació fa referència al fet que hi va viure una família que va tenir set filles.
Al carrer del Forn Nou –[kə'reðəɫ'for'nɔw]– és on hi havia el forn mitjà de la vila, també desaparegut, però més ençà (cap als anys seixanta).
Popularment també s’ha anomenat carrer de Cal Niu –[kə'reðə'kaɫ'niw].
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El carrer de l’Hospital –[kə'reðəɫuspi'taɫ]– es bateja amb el nom de
l’edificació que va construir-s’hi al segle xiv al costat de l’església de
Santa Llúcia: l’hospital.
El carrer de la Peixateria –[kə'reðəɫəpəjʃətə'ɾiɛ]– manlleva el nom de
l’única peixateria que hi havia al poble. Popularment també s’ha batejat
amb el nom de carrer de Girona –[kə'reðəʒi'ɾonɛ].
La Plaça de les Pletes –['pɫasəðəɫəs'pɫɛtəs]–, que antigament servia
d’accés al castell del Paborde, allotjava les pletes on es guardava el bestiar del poble.
Al carrer del Pou de la Vila –[kə'reðəɫ'powðəɫə'βiɫɛ]– es creu que hi
havia hagut el pou del qual es treia l’aigua per abastir la població. De
fet, però, tot això són suposicions, ja que l’única constància que tenim
d’aquest pou és el mateix hodònim. Popularment també s’ha anomenat
carrer del Casino –[kə'reðəɫkə'zinu]– perquè a la cantonada amb el carrer Major hi ha la seu d’una entitat associativa el nom oficial de la qual és
Ateneo el Lauro, actualment l’Ateneu.
Finalment, el carrer de la Vila Vella –[kə'reðəɫə'βiɫə'βeʎɛ]– rep aquest
nom perquè va allotjar la Casa de la Vila fins al 1815. Popularment s’anomena carrer que no passa –[kə'rekəno'pasɛ]–, a causa del fet que no té sortida, o també carrer del Regomir –[kə'reðəɫrəɣu'mi].

Famílies, persones o coŀlectius
En el segon grup, el que manlleva el seu nom de famílies, persones o
coŀlectius, hi he inclòs un total de vuit hodònims, la majoria dels quals
són els cognoms de famílies importants o adinerades del poble: el carrer de Boada –[kə'reðəβu'aðɛ]–, en el qual encara es conserva la casa on
van viure; el carrer de Castella – [kə'reðəkəs'teʎɛ]–; el carrer de Puig –
[kə'reðə'putʃ]–; el carrer de Rosselló –[kə'reðərusə'ʎo]–, i el carrer de Varrà –[kə'reðəβə'ra]–, que també s’anomena popularment carrer de la Cotonera [kə'reðəɫəkutu'neɾɛ].
Pel que fa als hodònims que prenen el nom d’una persona, en el nucli
antic de la vila només n’hi trobem un: la plaça del Bisbe Simó Salvador –
['pɫasəðəɫ'βizβəsi'mosəɫβə'ðo]. Es tracta d’un eclesiàstic que va néixer a la
Selva del Camp l’any 1350 i que va anar a Roma cridat pel papa Benet XII,
al costat del qual va lluitar per aconseguir la unitat de l’Església, que en
aquell moment estava dividida en dues (Cisma d’Occident). Malgrat la
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importància d’aquest personatge iŀlustre, l’hodònim que s’ha vehiculat
popularment fins a dia d’avui és l’Hospitalet –[ɫuspitə'ɫɛt].
El carrer de Gentil i Vellet –[kə'reðəʒən'tiɫiβə'ʎɛt]–, que va ser el centre de l’antic call, és diferent a la resta dels del casc antic per la seva estructura: una meitat és perpendicular al carrer Major i l’altra, paraŀlela.
Sembla que les dues parts pertanyien inicialment a dos carrers diferents:
l’un s’anomenava Na Gentil i l’altre, Vellet. Quan es van unir les dues vies,
també ho va fer el nom.
Finalment, l’últim hodònim que he inclòs en aquest grup és el que
pren el nom d’un dels coŀlectius que ha tingut més pes en el desenvolupament econòmic de la vila: els ollers. I és que la indústria més important
de la Selva ha estat pràcticament fins als nostres dies la terrisseria, els productes de la qual no es quedaven només al poble sinó que van tenir gran
anomenada per tot Catalunya i més enllà (Aragó, País Valencià…). El
motiu que sigui aquest i no un altre carrer el que rebi aquest nom és que
ja al segle xiii tots els artesans d’aquest ofici estaven agrupats al carrer
dels Ollers –[kə'reðəɫzu'ʎes].

Sants
El grup d’hodònims que tenen el nom d’un sant és curiosament poc nombrós: n’hi podem incloure només tres, tots ells relacionats estrictament
amb la població.
La plaça de Sant Andreu –['pɫasəðə'sanən'dɾew]– està situada davant de
l’església dedicada a aquest sant, que és el patró de la vila. En aquesta plaça hi havia hagut l’escorxador del poble i per això, popularment s’anomena el pati de la Carnisseria –['patiðəɫəkərnisə'ɾiɛ]– o, simplement, el Pati.
La muralla es divideix en dues parts: la que voreja el poble per la
part sud-oest i la que ho fa per la part nord-est, i que van des del portal
d’Avall fins al portal d’Amunt. La primera s’anomena raval Sant Rafel
–[rə'βaɫ'sanrə'fɛl]– en honor al mecenes que va fer construir el convent
que es troba a l’extrem oest d’aquesta part de la muralla i que està dedicat a aquest mateix sant. Rafael de Ripollès va ser un ric mercader selvatà que va viure durant el segle xvii. La segona és coneguda com a raval
Sant Pere –[rə'βaɫ'sam'peɾɛ]–, que també coincideix amb el nom que rep
el turó que presideix el poble, així com l’ermita que hi ha erigida al cim.
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Fets històrics
Quant a l’últim grup al qual he fet referència, els que tenen relació amb
algun fet històric, cal dir que encara és menys nombrós que l’anterior:
tan sols podem incolure-hi la plaça de la Palma i el carrer Sensmudaina.
L’any 1503 el rei Ferran el Catòlic va concedir a la Selva el dret de fer
mercat cada dijous i fira cada mes d’octubre. L’any 1559 el Consell Municipal va acordar que tots els objectes de palma (sàrries, cabassos, cistells…) s’havien de vendre a la que llavors s’anomenava plaça de Sant
Antoni. Aquest hodònim ha estat substituït pel de plaça de la Palma –
['pɫasəðəɫə'palmɛ].
Al carrer Sensmudaina – [kə'reˌsensmu'daɲɛ] – hi havia un edifici
d’origen àrab, l’Almudaina, que popularment s’anomenava la Mudaina. Quan l’any 1538 va ser enderrocat, es va començar a estendre el nom
Sensmudaina (sense Mudaina). També es coneix com a carrer dels Civils –[kə'reðəɫsi'βiɫs]– perquè donava just a la caserna de la Guàrdia Civil
(popularment, el quartel).

Altres
Finalment cal parlar de dos hodònims que no es poden inserir en cap
d’aquests grups però que, en canvi, formen part de l’hodonímia de
totes les poblacions: el carrer Major –[kə'reməj'ʒo]– i la plaça Major –
['pɫasəməj'ʒo]–, que al llarg de la història ha anat rebent diferents denominacions segons el règim polític del moment (plaça de la República, plaça
de la Constitució o plaza del Generalísimo).

Conclusions
Una de les conclusions primeres que trec de l’anàlisi de les dades és el
fet que la gran majoria dels hodònims del nucli antic no s’han establert
arbitràriament, sinó que ha estat per un motiu que es troba –o es trobava–
en el mateix carrer o plaça. Podríem dir, doncs, que tenen un caire popular: la forma que utilitzava la gent per denominar les vies d’una manera
instintiva és la que en el moment de la fixació dels hodònims es va vehicular. Per una banda, això n’ha facilitat l’ús genèric i popular, però per
135

altra banda, ha dificultat la creació espontània d’altres hodònims (de les
27 vies que hi ha al nucli antic, només 8 tenen denominacions populars).
Per altra banda, també he pogut comprovar la pèrdua de vitalitat
d’aquests hodònims. De fet, els únics que actualment són utilitzats per
totes les generacions de la vila són el carrer que no passa, el Pati i l’Hospitalet. Tot plegat, no és més que una mostra dels canvis a ritme frenètic
que està patint la nostra societat i del creixement exponencial de la vila
durant alguns anys. Personalment, penso que aquest fet reflecteix la deshumanització que estem patint, l’aïllament profund en el qual estem entrant sense, pràcticament, adonar-nos-en. Penso, sincerament, que ens
cal mirar enrere i recuperar alguns dels models hem anat perdent, potenciar l’estima per la terra que trepitgem i mirar de no perdre els orígens, ja
que “qui perd els orígens perd identitat”.
Crec que l’onomàstica és una eina molt potent per a aconseguir la recuperació d’aquests valors: a través d’aquest estudi he pogut viatjar en el
temps, conèixer racons i secrets de la meva vila fins ara ignots i que m’han
ajudat a fer-me la Selva més meva i a estimar-la encara més.
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Estudi dels llibres d’estimes
Els llibres d’estimes són registres fiscals de caràcter municipal, emprats
en època baixmedieval i moderna, on anotaven i avaluaven el patrimoni
de cada contribuent que vivia o tenia propietats en el municipi en qüestió.
En les estimes s’hi recollien els béns mobles (amb l’anotació de la suma
general del seu valor) de cada individu, juntament amb béns immobles
(o siti), que acostumaven a estar detallats, així com les rendes que percebia (censals). Aquests llibres servien com a base per a distribuir la talla,
un impost directe sobre el patrimoni, que era repartit en funció de la riquesa cada contribuent.
En el cas de Valls, com en el d’altres municipis del Camp de Tarragona, es recaptaven talles extraordinàries des de les darreries del segle XIII.
Però les fortes despeses generades pels nombrosos subsidis demanats per
la monarquia al llarg de la primera meitat del segle XIV, juntament amb
al creixent deute censal, i les fortes sumes invertides en la construcció i el
manteniment de la nova muralla a partir del 1363, feien impossible mantenir les finances municipals amb les imposicions, els impostos concedits per la monarquia a la vila. Aquesta situació portarà a que a partir del
1369 les talles passin a ser anuals, fet que les convertirà en un dels pilars
de la fiscalitat municipal. La percepció de talles anuals portarà a la necessitat d’elaborar els llibres d’estimes, essent el primer que es conserva
el del 1378. Tot i que en aquest cas es tracta d’un registre que no tan sols
recull les estimes de cada contribuent, sinó que també hi afegeix la taxació d’una talla. Cal remarcar, que en aquest llibre, els béns patrimonials
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no estan detallats, sinó que tan sols s’hi anota la suma total del moble i
l’immoble estimats. A partir de les estimes del 1378, se n’aniran elaborant de noves aproximadament cada cinc anys, per tal d’anar-les ajustant
a la realitat canviant de la riquesa dels vallencs. A diferència del llibre
del 1378, la resta d’estimes, especifiquen els béns immobles i les rendes
de cada contribuent.
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp conserva la major part de llibres d’estimes elaborats a Valls entre el 1378 i els darrers anys del segle XVI, tot i
que n’hi ha que estan incomplerts. Per tant ens trobem davant d’un instrument que recull la relació dels contribuents vallencs, amb nom i cognom, així com les cases i finques que posseeixen, especificant l’indret on
es troben ubicades i els seus límits. Fet que aporta, més enllà dels aspectes pròpiament fiscals, una gran informació sobre urbanisme, onomàstica (noms i cognoms dels declarants), hodonímia (noms dels carrers i
places), toponímia (noms de partides, altres topònims del terme i dels
nuclis urbans, camins, recs, rescloses, fonts, creus de terme, ermites…),
a més de tipologia de conreus, d’edificis, oficis (tot i que en la majoria
dels casos no els anotaven) i fins i tot relacions de parentesc dels declarants. D’aquesta manera obtenim una descripció general de Valls i el seu
terme en un moment concret, que gràcies a la conservació de la majoria
d’estimes, permet, tot establint comparacions, reconstruir l’evolució de
les famílies, de la vila i les transformacions patides pel seu terme al llarg
de les darreres dècades del segle XIV i la totalitat del XV.
S’ha de fer l’apreciació que, en els llibres d’estimes, no hi trobarem
tota la població que vivia al terme de Valls, sinó tots aquells que contribuïen a les talles pels seus béns. I si bé, aquests eren la majoria dels caps
de casa i altres veïns que posseïen béns, hi havia uns coŀlectius que per la
seva condició quedaven al marge de la jurisdicció municipal i no contribuïen a les talles. Aquests eren els cavallers, els eclesiàstics i la comunitat jueva. De totes maneres, el municipi va intentar, amb major o menor
èxit, que hi contribuïssin, pressionant-los o bé establint pactes perquè ho
fessin amb alguns tipus de béns. Així, els cavallers hi contribuïren, no
sense una constant oposició, pels béns que havien adquirit i que prèviament ja contribuïen a les talles, però seguien exempts de fer-ho pels seus
béns de cavalleria, pels seus feus originals. Un cas similar va succeir amb
el rector i la resta de la comunitat de preveres, que ho acabaren fent pels
béns que tenien en propietat i que no pertanyien a l’Església. Els preve140

res confeccionaren el seu propi llibre d’estimes a partir del 1396, on recolliren les diferents estimes efectuades fins el 1427, mentre que posteriorment aquestes foren incorporades en els llibres d’estimes confeccionats
per la Universitat, com és el cas, del 1445, on l’estima dels preveres tanca
el llibre, després dels apartats dels terratinents forasters. Amb els jueus
també s’arribà a algun tipus de pacte amb les estimes del 1378, ja que hi
trobem 11 individus que estimen pel siti. Per tant, en molts llibres d’estimes trobarem membres d’aquests coŀlectius, contribuint per alguns béns
concrets, o bé detectarem la presència de les seves cases i terres, en aparèixer com a límit de cases o finques.
Els llibres d’estimes fan la relació dels contribuents seguint sempre una
seqüència força similar, que pateix molt poques variacions. Comencen
pel nucli de Valls, pel Pati del Castell de l’Arquebisbe, i van avançant pel
carrer de Vilanova (ara de la Cort), per anar seguint tots els carrers i places de la vila fins el carrer de Vilaclosa i l’entorn de l’església de Sant Joan.
Tot seguit comencen els altres nuclis del terme: Mas de Mulets (Masmolets), Fons caldes (Fontscaldes), Picamoxons (Picamoixons) i Espinaversa (Espinavessa). El llibre es completava amb l’estima dels terratinents
forasters, que tenien alguna peça de terra a Valls, agrupats pel municipi d’on eren veïns: Alcover, Vallmoll, Alió, Puigpelat, del Pla, de la Riba,
del Milà, Renau i Puigtinyós (Montferri), entre altres. En aquest estudi,
hem obviat els terratinents, per tal de que no desvirtuessin l’antroponímia vallenca, tot i que, evidentment, hem tingut en compte les dades
aportades per les finques que posseïen al terme. Hem fet el mateix en el
cas dels preveres, ja que tan sols els tenim a l’estima del 1445.
Pel que fa a la tipologia de béns immobles que tenim als llibres d’estimes vallencs (tret, evidentment, del corresponent al 1378), constatem l’ús
del terme alberg per identificar un habitatge, mentre que quan fan servir
casa, es tracta o bé de parts d’un alberg o d’un habitatge d’una categoria
inferior. També hi ha alguns casos on estimen una cambra, mostra de
l’antiga pràctica d’adquirir una part de l’habitatge del veí. Altres edificis
que es declaren són els cellers, botigues i corrals (que poden formar part
d’un alberg o ser-ne independents), establies, molins d’oli, molins fariners i drapers, masos, adoberies, forns de pa o de teules, colomers, calziners i femers. Les finques agrícoles apareixen definides com a “trossos”, i
en molt pocs casos s’indiquen les seves dimensions mesurades en quarterades. Normalment s’hi especifica el tipus de conreu: de secà, terra de
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pa (cereals), vinya, mallol (vinya amb ceps joves, plantats de feia un any),
solrec (regadiu), horta, oliveres, i en menor mesura farraginals (farratges), canyars i garrofers. També hi trobem alberedes, alzinars, boscos,
així com terres ermes i alguna devesa. En el cas de les vinyes i els mallols,
s’especifica en el cas que estiguin morts.

Onomàstica dels noms i cognoms
Els llibres d’estimes ens aporten un elevat nombre de noms de veïns de
Valls, majoritàriament masculins, que ens permet seguir-ne l’evolució
al llarg del període estudiat. Així, el nom de Pere es mantindrà com el
preferit dels vallencs fins la segona meitat del segle XV. Altres noms força comuns eren Guillem i Bernat. Cal dir que en les estimes també trobem els noms de Pere, Guillem, Berenguer, Bernat, Marc i Jaume en les
variants Pericó, Guillemó, Berengueró, Bernadó, Marcó i Jaumet que
fan referència a individus joves, sovint per diferenciar-los del seu pare,
que tenia el mateix nom. Mentre que alguns noms els anotaven sempre,
o força sovint, abreviats, senyal del seu alt nivell d’ús, com és el cas de
Pere, Guillem, Bernat, Arnau i Berenguer.
En canvi, i com és habitual en el context del període estudiat, els noms
femenins que hi apareixen són pràcticament anecdòtics: una Ramona a
l’estima del 1378, i dues Alichsen i una Aseno, Caterina, Graseda, Blanquina, Blancha (Blanca) i Guiamona a la del 1402, mentre que a la del 1445
no n’hi ha cap. Quan es tracta de detallar les propietats i capital d’una
dona, normalment ho fan perquè o bé és vídua, o és la dona d’una família benestant (fins i tot en trobem algunes de famílies de cavallers, com
els Llobets o els Çacelada). A les dones quasi mai se les anomenava amb
el seu nom i cognom sencers, sinó que el més habitual era que ho fessin
amb el cognom del marit convertit en gènere femení. Així doncs, quan
ens trobem la dona d’un tal Berenguer, podem veure-la anotada com
a “dona na Berenguera”, per exemple.
Els noms recollits a cada llibre d’estimes, amb la freqüència de repetició d’aquests entre parèntesi, son els següents:
A les estimes del 1378 hi tenim, de major a menor freqüència: Pere (114
individus), Guillem (77), Bernat (58), Berenguer (45), Arnau (32), Ramon (31), Jaume (19), Joan (18), Antoni (17), Bartomeu (11), Francesc (10),
Ferrer (9), Andreu (8), Domingo i Guerau (5), Martí, Nicolau i Ponç (4),
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Mateu (3), Llorenç, Macià i Romeu (2). Els noms que tan sols trobem
una vegada son els de Abram (jueu), Astruc (jueu), Bonanat, Bonanasc
(jueu), Borràs, Dalmau, Davi (jueu), Eloi, Felip, Galceran, Giner, Jofre, Jucef ( Jueu), Lluc, Luri, Marc, Musse (jueu), Salvador, Taroç (jueu) i Tomàs.
Estimes del 1402: Pere (94), Guillem (65), Bernat (46), Ramon (32),
Berenguer (31), Arnau (27), Jaume (24), Joan (24), Antoni (22), Francesc
(12), Bertomeu (11), Nicolau (8), Farrer (5), Bertran, Llorenç i Mateu (4),
Galceran, Marc i Romeu (3), Domingo, Guerau, Montagut i Tomàs (2). I
Aloy, Bonanat, Daumau, Esteve, Falip, Gabriel, Garcia, Gombau, Guasch,
Martí, Mecià, Miquel, Mosse (jueu), Nadal, Ondara, Pasqual, Ponç, Samuel (jueu), Vicenç i Vidal, amb un de sol.
Estimes del 1445: Pere (66), Joan (65), Antoni (39), Guillem (27), Jaume (23), Berenguer (21), Bernat (20), Francesc i Ramon (17), Bertomeu
(14), Arnau (7), Guerau, Miquel i Nicolau (6), Andreu i Gabriel (4), Llorenç, Marc i Martí (3), Bertran i Domingo, Esteve, Ferrer, Lluís, Mateu, Nadal i Vicenç o Vicent (2). I, amb un de sol, Alamany, Albert, Aymerich, Blay,
Dalmau, Diago, Feliu, Manuell, Marçal, Montserrat, Rafel, Simeó i Tomàs.
Pel que fa als cognoms recollits a cada llibre d’estimes, aquests son
els següents:
A les estimes del 1378: Domènec (10), Ferrer i Huguet (8), Castelló i
Grimau (7), Armengol, Lleida i Torres (6), Gaià, Pasqual, Ripoll, Vella,
Vidal (5), Balcebre, Benet, Cabot, Conieres, Freixe, Llobets, Martí, Pellicer, Segarra, Serra, Solsona, Tallada i Tamarit (4), Alamany, Alegre, Alguer, Arnau, Baset, Bofarull, Burgueres, Cabrer, Çafortea, Cardona, Cariven, Castlar, Comí, Cuqueces, Donadéu, Farigola, Giner, Muntagut, Nadal, Oller, Piquer, Plana, Ponç, Querolt, Segura, Tarragona i Vendrell (3),
Adrover, Agost, Alball, Albanell, Albinyana, Anglola, Anguera, Arbonet,
Artús, Assam, Avella, Balaguer, Barberà, Batlle, Berenguer, Calaf, Carcasses, Cases, Català, Cervera, Clergue, Constantí, Duran, Fonoll, Ganser,
Garriga, Guerau, Guimera, Guinovart, Manresa, Mascó, Mateu, Mestre,
Mir, Moia, Montserrat, Morell, Moster, Mulet, Mulner, Navarra, Oriol,
Palmer, Ponter, Pontils, Popolleres, Puig, Quer, Queralt, Redon, Reig,
Roca, Roig, Salanova, Soler, Tarragó, Tintorer, Tixer, Tomàs i Vallès (2).
Els cognoms que consten una única vegada son: Abat, Aiguaviva, Albar
(jueu), Albert, Albiol, Alcover, Aldeseny, Alió, Amiguet, Andreu, Anglès,
Arbós, Argentona, Armengolet, Bages, Balcells, Ballester, Barceló, Barral, Barrau, Barril, Bartomeu, Bas, Bellot, Berart, Berner, Bertran, Blavi,
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Bleda, Bonshom, Borràs, Borreda, Bosc, Botet, Brull, Brunet, Buac, Bufragranyes, Buldo, Cabrit (jueu), Çacelada, Çacorbella, Caix, Calvo, Camós, Campaner, Canyelles, Carbonell, Casanyac, Castell, Cellers, Cenrosa, Cerdà, Cerdanet, Cisteller, Còdols, Coll, Comes, Company, Corder,
Corral, Dayot (jueu), Despilles, Despuig, Domenge, Dona, Dorca, Espaer, Espelt, Esquiu, Estella, Esteve, Examús, Farnós, Fauç, Ferriol, Figuera,
Fillat, Folc, Fonolles, Forçor, Formatge, Forneret, Fortuny, Fulleda, Gaçó,
Galceran, Gamusac, Ganges (jueu), Garina, Gasquet, Gassulla, Gauga
(jueu), Gavaldà, Gili Glart, Goceran, Gomilla, Granell, Grimalda, Guardiola, Guasc, Guatlle, Güell, Guixona, Jaubert, Jorba, Jornet, Jové, Julià,
Liula, Llagostera, Llaurador, Llobet, Llorac, Lupià, Maçana, Maçó, Madrona, Maia, Maimó, Maler, Mallol, Manresana, Marcel, Marcó, Marçol, Marí,
Mas, Mercer, Mianès, Milà, Mirales, Miret, Mitjavila, Montblanc, Moranes, Morató, Muntaló, Muntanyà, Nabot, Nari, Navarro, Naves, Neç, Nin,
Oleguer, Olmiac, Omella, Oromir, Palamós, Palau, Paperri (jueu), Pastor,
Pedró, Pedrolo, Pelega, Penedès, Picot, Piles, Poal, Porta, Pradell, Prades,
Prats, Puig-reig, Pujol, Quadres, Rajadell, Rausell, Redona, Redorta, Rega,
Reguer, Restoll, Riba, Ribó, Robí, Robuster, Romagosa, Romeu, Rovira,
Rubert, Sabater, Sacoma, Sagí, Salvat, Santa Fe, Santjoan, Santmartí, Sarrall, Saumell, Simó, Sisterer, Sitjar, Sull, Sutlam ( Jueu), Talladell, Taroç
(jueu), Teixidor, Timoneda, Timor, Torçolla, Tornès, Torrademer, Torrell, Totosaus, Traver, Ubac, Urgellès, Vacarisses, Vallbona, Vallobar, Vides
(jueu), Viladordi, Vilafranca, Vilalta, Vilet, Vives, Vivones, Voltor i Xivert.
L’any 1402 trobem: Grimau (9), Domènech, Soler i Tamarit (7), Armengol, Farrer, Pasqual, Piquer i Plana (6), Castelló, Freixe, Gaià, Huguet, Mateu, Segarra i Serra (5), Basset, Cabrer, Clergue, Coll, Comí, Giner, Guerau, Lubets o Lobets, Mulner, Segura, Solsona, Vidal i Voltor (4),
Albiol, Anguera, Artús, Banet, Barçaló o Barçeló, Bertran, Bosch, Cabot,
Cardona, Cariben o Cariven, Cases, Català, Cerdà, Fuster, Gili, Gonstantí, Julià, Lleida, Maya, Oller, Pedrolo, Querol, Redon, Ripol, Romeu,
Torrel i Venrel (3), Alamany, Albinyana, Anglès, Arnau, Assam, Avellà,
Baferull, Balcebre, Ballot, Baucells, Brunet, Burgueres, Çafortea, Calaf, Campdasens, Casquer, Castlar, Comes, Dezcamps, Dezpuig, Eixemuç, Estela, Ferigola, Fortuny, Fulleda, Lorach, Manresa, Marçer, Marçol, Martí, Mir, Miracle, Nadal, Ondara, Pallicer, Passenant, Pinós, Ponç,
Porta, Queralt, Reguer, Robert, Roig, Sentmartí, Serdà, Simó, Sistaler,
Tallada, Tarragó, Torres, Totesaus i Veya (2).
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Els que apareixen una vegada son: Adrover, Agost, Aguiló, Albert, Aldeseny, Algeri, Alguer, Amiguet, Andreu, Angelats, Arboç, Armengollet, Ayguaviva, Baçó, Bages, Balester, Baral, Barberà, Barçalona, Bas, Batle, Baulòria, Bella, Benet, Berenguer, Bernat de Reapàs, Berneguer, Boada, Bonanat, Bonsom, Bordils, Bosom, Bru, Burgès, Burgueres, Cabrit
( Jueu), Caix, Camusaga, Cànoves, Caort, Carcasses, Caseyach, Cellers,
Certer, Cervera, Cesgunyoles, Cistarer, Còdols, Company, Compte, Conesa, Corbella, Cosconós, Cuquetes, Çalba, D’Alcalà, D’Anglola, Darenes,
Dezcastell, Diç, Domenge, Dona, Donadéu, Esblada, Escart, Espasa, Estaler, Estela, Esteve, Exivern, Farrera, Farrer-Cardona, Filat, Fonolleres, Fonoll, Forçor, Forneret, Galiffa, Garrí, Gausach, Golard, Gomila, Gramatge, Grandor, Granell, Grasa, Guadiola, Guanser, Güel, Guiot, Guixona,
Holomar, Homiach, Hortolà, Jaubert, Jorba, Jové, Laurador, Lobel, Lor,
Madrona, Malbech, Massó, Mateu, Maymó, Mayol, Messeguer, Mestre,
Mianes, Migavila, Miralles, Montagut, Morató, Moya, Mulet, Montblanc,
Muntlaó, Muntmaneu, Muntserrat, Nabot, Nari, Navarra, Negre, Nicolau,
Oger, Olesa, Omela, Palamós, Palmer, Pardell, Pelega, Pellicer, Poal, Ponter, Pontils, Popoleres, Prades, Prats, Prunera, Quarbonell, Rajadell, Rausich, Rebuster, Redorta, Reig, Ribó, Risto, Roals, Robí, Romagós, Sacoma, Sagí, Salvat, Sanç, Savila, Sentjoan, Sistelo, Sotlam, Stamatich, Tomàs,
Timor, Tixer, Tolrà, Torademer, Tornés, Tort, Tosquela, Urgeles, Vallbona, Vallès, Vallverdú, Veciana, Vergili, Vilalta, Vilar, Vinyes, Vives, Xivern.
I a les estimes del 1445, hi tenim: Anguera i Benet (7), Armengol, Ferrer
i Plana (6), Assam, Frexe, Huguet, Muntlaó i Segura (5), Alamany, Cases,
Castelló, Cerdà, Cistarer, Martí, Mateu, Pahó, Redon, Soler i Tamarit (4),
Bafarull, Bertomeu, Çabater, Cabrer, Carbonell, Casquer, Clergue, Cugull,
Dezpuig, Giner, Grimau, Guari, Lleida, Mulner, Nadal, Roig, Sarra, Vacarices, Vergili, Vidal i Voltor (3), Amorós, Arnau, Artús, Avellà, Bagua, Balcells o Baucells, Basset, Berenguer, Berto, Bosch, Brunet, Çafont, Çafortea,
Canela, Cassenyach, Català, Conesa, D’Olesa, Domènech, Espasa, Estalella, Estofet, Forneret, Gili, Grasa, Grossa, Gual, Guda, Güell, Hortolà,
Lobets, Maçó, Marçoll, Mercader, Mestre, Oliver, Oller, Ondare, Pasqual,
Piquer, Puig, Queralt, Queroll, Rabaçó, Rabuster, Rodon, Romeu, Secabechs, Talavera, Tosquela, Urgelles, Viladeures i Vives (2).
Mentre que tan sols trobem una vegada: Albinyana, Aldereny, Aleu,
Alilla, Amat, Aranyó, Argentona, Armeda, Arnald, Ballester, Barber, Barberà, Barceló, Barrall, Bas, Belell, Bellot, Bertran, Bessant, Blanch, Bo145

nanat, Bonico, Bru, Buada, Burgueses, Burues, Camç, Canalda, Canalls,
Caos, Castellar, Çavila, Celma, Cendrenys, Certer, Cervelló, Cirera, Coll,
Comes, Comi, Concossa, Costantí, Coter, Cots, Deures, Dezcoll, Espasa, Estaler, Estela, Esteva, Figuera, Forçor, Forner, Fort, Fortuny, Gaçoll,
Garcia, Garí, Gausas, Gavaldà, Girones, Grimald, Guasch, Guaya, Guerau, Guerola, Guerra, Guiofré, Guiot, Jorda, Jover, Julià, Laurador, Lebra, Leopart, Loret, Lubera, Manresa, Mao, Marzella, Mataller, Maymó,
Mayoll, Mianes, Miquel, Miracle, Miralles, Montoliu, Moragues, Muntserrat, Navarra, Olomar, Palicer, Palmer, Pedrolo, Piera, Pinalt, Pinyana,
Ponç, Ponter, Pontills, Porta, Prats, Prinelles, Pronolls, Ramon, Rausich,
Robert, Rossell, Rovira, Rubí, Sagí, Sartre, Savila, Seganta, Sentant, Sentjoan, Sentmartí, Serra, Soldevila, Solsona, Tallada, Tarraça, Térmens,
Torner, Torra, Torrademer, Torrell, Tort, Trestull, Trila, Ubach, Valbona, Valerna, Vall, Vallès, Valls i Vidala.

Toponímia vallenca
Els noms de lloc del nucli vallenc i dels seus voltants, en aquesta tipologia de font documental, son essencials per a poder indicar on son les
propietats que se’ns detallen. Així, a més d’anotar el nom del carrer, de
la partida del terme o d’un paratge concret on es troba la finca, també hi
trobem les afrontacions o límits, ja siguin els propietaris de les finques
que té a tocar, com carrers, camins, recs, torrents… A partir d’aquesta documentació, podem recrear, d’una manera molt fidedigne, el Valls
d’aquella època i comprovar-ne l’evolució urbana i del terme, així com
l’evolució dels noms de lloc. Amb tot, les característiques d’aquesta comunicació no permeten, ni de bon tros, fer un recull complert d’aquesta
toponímia, i per tant, tan sols ens limitarem a donar diversos exemples
de les diferents tipologies.
Hem de tenir en compte, també, la manera d’escriure dels escrivents,
ja que ens podem trobar que, en molts casos, els noms i els topònims estiguin anotats amb diferents variants perquè els escrivien tal i com els
sentien anomenar, com és el cas del carrer de Vilafranca com a carrer de
la Vila Francha, la Pobla de Santa Anna com a Pobla de Sentana, el celler
i quadra de l’Ardiaca com a Arciacha. A més, cal tenir present que en
aquests llibres hi trobarem formes antigues de noms de llocs i de partides, que han sofert canvis al llarg dels segles. En son exemples, el lloc i
146

partida d’Espinavessa, que en les estimes del XIV i XV apareix com Espinaversa (sovint escrita com Spinaversa), la Granja i partida de Doldellops com a Daldelops, la partida de Ruanes, com a Rosanes, i la del Burgar com a Brugar.
Estructura urbana del Valls medieval
La diversa hodonímia urbana ens dóna pistes del tipus de noms que tenen carrers i places. Així, podem veure noms segons la tipologia d’urbanisme d’aquella època, com per exemple el de Vilaclosa (l’actual carrer
de l’Església) com a part de la Vila que quedava tancada, o la Vilanova
(carrer de la Cort) i la plaça Nova (plaça de la Fusta i voltants) que fan
referència a nous àmbits de poblament. Un altre exemple és el Cap de
Vilanova, una part del tram final d’aquest carrer (el més proper al Pati),
que encara estava per urbanitzar i l’ocupaven una sèrie de terres d’horta i de regadiu. També hi ha noms de carrers relacionats amb elements
del seu voltant, com pot ser el carrer del Carme, que fa referència al convent homònim a on portava aquesta via urbana; el de l’Escrivania, pel fet
d’haver-hi l’escrivania pública; el del Portal Nou, que conduïa a aquest
portal de la muralla; el del Forn Nou, on hi havia aquest forn de pa; la
plaça de la Carnisseria (plaça de les Garrofes), on hi havia la carnisseria pública; i la plaça de l’abeurador de Santa Anna (plaça dels Alls), on
existia un abeurador.
També podem diferenciar els noms de places i carrers que tenen a veure amb les activitats que s’hi porten a terme: carrer de la Draperia (carrer
Major), el de la Sabateria (el tram superior del carrer de la Carnisseria),
el carrer de la Tenalla (del Pouet), el carrer del Bestiar (de Sant Sebastià),
la plaça de l’Oli, i la de les Quarteres (la plaça del Blat).
Una altra tipologia d’hodonímia és la d’identificar carrers i elements
(a mode de fita) amb el nom del propietari més iŀlustre del mateix. Així
doncs, hi havia molts carrers que portaven el nom del propietari més important del carrer, que hi tingués la residència o que hi hagués viscut, com
és el cas del carrer d’en Çafortea, important prohom que el 1402 comptava amb un elevat nombre de propietats urbanes i finques rústiques. Altres
exemples els tenim, amb els carrers de Pere Llorac (el d’en Flavià), d’en
Pere Fonoll (de Santa Marina), i les voltes de na Ripolla (la part superior
del carrer del Carme), entre molts altres. Fins i tot, sovint hi ha carrers
147

que comparteixen més d’un nom, com era el cas, l’any 1402, del carrer
de Bernat de Santmartí (el carrer d’Artús), que també rebia el nom d’Arnau Examuç. De fet, sembla que quan rebien més d’un nom, s’aplicava un
dels noms al tram de carrer on hi tenia la casa el personatge en qüestió.
El llibre d’estimes del 1378 recull la primera relació de carrers Valls que
es conserva. Així, en aquest document hi trobem els carrers de Vilanova,
de Vilafranca (ara de Sant Antoni), de la Draperia, d’en Simó, de la Sabateria, del Carme o de les Voltes de na Ripolla, de n’Antoni Mascó, de la
Tenalla, d’en Ramon Guerau, d’en Ripoll, de Vilaclosa, el Raval i el carrer d’en Puculull (situat a extramurs, com el raval). A banda hi havia el
Call, amb el carrer dels Jueus. Però en aquest cas, la majoria de noms no
s’ajusten a la realitat, ja que no tan sols corresponen al carrer que els hi
dóna nom, sinó que per a fer l’estima hi varen incloure dins d’aquest, els
carrers més propers. Això explica que en altra documentació contemporània hi detectem altres noms de carrers, com ara el de la Pobla de Santa
Anna (que correspon a l’actual carrer del Forn Nou, al de Santa Anna i a
l’entorn d’aquest darrer), el del Forn Nou o les diferents places, mentre
que els llibres d’estimes dels darrers anys del segle XIV en endavant, ens
donen una relació més complerta de carrers, que a grans trets s’apropa a
la traça actual del barri antic de Valls. Tret dels noms de carrer que fan
referència a un personatge, que en alguns casos aniran canviant al llarg
del segle XV, la resta es mantindran pràcticament inalterables, tot i que
el 1445 ja comencem a detectar que en algunes estimes ja apareix el nom
de carrer de l’Sgleya (de l’Església), per referir-se a la Vilaclosa, i el de
plaça del Blat, per la Plaça de les Quarteres.
Alguns dels noms medievals han transcendit fins a l’actualitat, com
és el cas del carrer del Carme, el de la Peixateria, el de la Carnisseria, el
d’en Simó, de l’Escrivania, dels Jueus i el Pati. Cal tenir en compte que,
en algun cas, el nom medieval que s’ha conservat no coincideixen amb
el carrer actual, tal com succeeix amb el del Forn Nou, que en època medieval corresponia al carrer que ara rep el nom d’Espardenyers.
A les estimes, també ens trobem edificis i elements com a toponímia
urbana que ens ajuden a identificar les diverses zones del nucli urbà, com
són els portals de la muralla del segle XIV, cas del portal del Castell (que
s’alçava a tocar dels Quatre cantons de la Muralla del Castell), el portal
d’en Berenguer de Llobets (situat al final del carrer de Sant Antoni), el
d’en Vernet (portal secundari, ubicat a l’alçada de la plaça de la Fusta),
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el del Carme (al final del mateix carrer), del Portal Nou (al final del carrer de Tomàs Caylà), o el mur i el vall i l’andador del Mur (el vial estret
que separava la muralla de les cases del nucli). Fins i tot trobem un dels
ponts que permetien creuar el vall davant de cada portal, concretament
el del portal d’en Vernet.
Altres edificis i espais que hi consten son, entre altres, l’Escrivania (al
carrer del mateix nom), l’Abadia (o rectoria, a la cantonada entre el carrer de l’Església i el de l’Escrivania), l’església de Santa Anna (la capella
del Roser), l’hospital vell (al carrer de Sant Antoni) i l’hospital nou o de
Santa Anna (al carrer de la Cort, al costat de la capella del Roser), el Castell (al Pati), el convent-hospital de Sant Antoni (a la Costa de l’Església),
el cementiri o fossar de Sant Miquel (al voltant de la capella dels Dolors
de l’església de Sant Joan), el celler de l’Arquebisbe (sota Ca Sagarra, a la
plaça del Blat), el celler del Paborde (al carrer de l’Escrivania), el celler
de l’Ardiaca (a la part baixa de l’illa que limita amb el carrer de l’Escrivania, dels Jueus i del Call), l’escola dels Jueus o sinagoga (que ja no trobem a les estimes del 1445, al carrer dels Jueus), la carnisseria pública (a
la plaça de les Garrofes), la peixateria (a la part alta del carrer d’aquest
nom) i la casa de les fembres o bordell (al carrer de Sant Francesc, entre
el carrer del Pouet i el de Sant Sebastià).
Entre aquests topònims, en trobem algun d’antic que feia referència a
elements que havien desaparegut feia prop de trenta anys (o més), com
és el cas del Mur Vell i el seu vall, la muralla de mitjan segle XIII, que
fou enderrocada a la segona meitat del XIV, per aixecar la nova. Doncs
bé, el 1402 encara trobem dues finca on indiquen que limitaven amb el
Mur Vell i una amb el vall vell, el 1445 una altra que ho feia amb el vall
vell, tot i que en realitat ho feien amb trams de la nova muralla que seguien el traçat de l’antiga.
L’entorn immediat de la vila, també apareix descrit als llibres d’estimes, amb els diferents camins que surten del nucli urbà (de Tarragona
o de Vallmoll, de Vilafranca o Barcelona, del Pla, de Montblanc, de Picamoixons, d’Espinaversa o d’Alcover, a més d’altres de secundaris), el
convent del Carme, Santa Maria del Lledó, l’ermita de Santa Magdalena,
el raval, amb les seves hortes, corrals i alguna casa, les hortes de les Parellades del Rei, de Vernet, del Carme, del Pabordre (Paborde), els molins
d’en Llobets, d’en Lleida, d’en Voltor, d’en Castellgalí, amb els seus recs,
basses i rescloses. Així com diverses fonts que es trobaven, en la majoria
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dels casos, a tocar dels torrents, com la Font de na Rossella, al torrent del
Castlar (del Catllar) o les fonts de Farigola, dels Clergues (l’actual font
d’en Bosc) i de na Marçala, al torrent de la Bova (de la Xamora). Altres
fonts properes eren la d’en Vila i la de na Cucha (Cuca). Una mica més
enllà, seguint el camí de Tarragona hi havia les forques, el fossar dels Jueus i la creu de Vallmoll o Tarragona; seguint el de Vilafranca, tenim el
coll d’en Martí (l’inici del Tomb del Balcó), amb la seva creu, i l’arrencada dels camins de Nulles, Bràfim i Puigpelat; pel camí del Pla, després
de travessar les terres conegudes amb el nom de “per sobre del Castell”,
trobàvem la creu d’en Piloter, a la plaça de la Creu, d’on arrencava el camí
d’Alió, que deixava a la dreta les terres del Vilar. Al camí de Montblanc,
després de passar el pont de Farigola, hi havia la creu d’en Carbonell, i
seguint el camí, la creu del mas de Sacelada o del Pi de Voltor (la creu de
Cames). Sortint pel Portal Nou, hi havia una era i la creu d’en Querol, i
després de travessar el pont d’en Cabrer, seguint el camí de la Plana d’en
Berga, s’arribava al coll d’en Fulla, on hi havia una creu, i una mica més
enllà, l’arrencada del camí de les ermites, que conduïa a Sant Llorenç i
Sant Jeroni. Finalment, a l’altra costat del turó de Santa Magdalena, a
l’arrencada del camí del Freixe, hi havia la creu d’en Manresana.
Respecte als altres nuclis urbans del terme, Espinaversa consistia en
un petit nucli de tres o quatres cases i corrals sense altres topònims que
el propi del lloc, el del camí que hi conduïa, i el del camí d’una font. Mas
de Mulets, també constituïa un petit nucli, on destacava l’edifici del castell i el pas del camí de Montblanc. Fons caldes era una cas similar, per on
també passava el camí de Montblanc. Finalment, Picamoxons, formava
un nucli compacte, la Vilaclosa, amb un mínim de dos carrers, que estava fortificat, com indica la presència d’un vall i d’un portal en algunes
afrontacions de finques.
La zona rústica del terme de Valls
La xarxa de camins medievals, a principis del segle XV, ja era molt extensa.
Són camins que, en gran part, encara existeixen en l’actualitat, convertits
en carrers, carreteres o que encara conserven la tipologia de camí. Així
en els llibres d’estimes, a més dels que hem anotat abans, també trobem,
entre altres, els camins de Mas de Mulets, de Fons caldes, de Vilafranca a
Montblanc, de Prenafeta, de Figuerola, del Pont (d’Armentera), de San150

tes Creus, el camí Nou, el dels Fontanals, el del molí Gatell, de la Granja de Doldellops, el del Brugar o el de les Franquees (que ja trobem com
a Franqueses el 1445). En molts casos es limitaven a indicar que la finca
afrontava amb un camí, o camí públic.
Un dels camins és el de “Les Honors”, força referenciat, però en diversos indrets del terme municipal, com ara el coll d’en Martí, l’hort del
Carme, la Pedrera, la Plana d’en Berga, el Castell, Ruanes o el Fornàç
(Fornàs). En realitat es tractava d’una sèrie de camins que conduïen als
diferents honors, o sigui als masos i petits feus de cavalleria, que estaven
repartits pel terme, especialment a la zona de Palau de Reig, de Ruanes
i de les Cavalleries.
A tall d’exemple, altres elements toponímics que ens apareixen son:
• Noms de partides o de paratges del terme: Fornàç, Freixe, la Plana d’en Berga, Palau de Reig, els Fontanals, la Verneda, Rosanes,
les Parellades, el Paborde, Spinaversa, Brugar, la Talaia, Cavayalls,
les Comes, la Farrera, les Franqueses, la Cabana, el Claperoll, Vergòç, la Pedrera, la plana de Vallmoll, la plana dels Pous, la plana del
Francolí (la partida de la Serra), el Bou Roig, les Morteres (afronta
amb el terme de Vallmoll), la Coma d’en Solé, el camp d’en Guansent, Pandegoy (la zona del Pont de Goi i la Martinenquera), el
Puig d’Espinavesa, coll dels Sants (al camí de Picamoixons) i l’entreforc del camí de Montblanc.
• Molins: molí Gatell, molí de Castellgalí, molí blader i draper d’en
Guillem de Bas, molí d’Adrover, molí draper del casal d’Espinaversa, molí del Cabiscol i el molí olier d’en Pere Comí (al carrer
de la Vilafranca).
• Masos: de Conilera, de Marins, de Balcebre, d’en Clergue, d’en
Çalada, d’en Ribes, d’en Ministroll, d’en Cabot, d’en Pocurull, de
Castellgalí, de Marçal, de n’Adrover, d’en Nabot, d’en Voltor, d’en
Mulets, d’en Ripoll, d’en Spaer, de Gavaldà, d’Alamany d’Alguer
i d’Armengol.
• Torrents: de la Bova (que incloïa el tram del torrent del pont d’en
Cabrer), de la Mola (del Sant Pou), el torrent del Castlar (del que
en formaven part els trams del torrent del coll d’en Martí i del torrent del Carme), el torrent del Pla, torrent del pont de na Pellicera
(el del Titit), torrent del mas d’en Cabot, torrent de la Farrera, torrent de les Faldes, rasa de la Canal i rasa dels Capellans.
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Fonts documentals
Arxius
Llibre d’estimes de 1378. Document dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Camp, de Valls. Fons: Municipal de Valls, Secció: Hisenda, Sèrie: Fiscalitat, Sub-sèrie Estimes, Reg. 2117.
Llibre d’estimes de 1402. Document dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Camp, de Valls. Fons: Municipal de Valls, Secció: Hisenda, Sèrie: Fiscalitat, Sub-sèrie Estimes, Reg. 2120.
Llibre d’estimes de 1445. Document dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Camp, de Valls. Fons: Municipal de Valls, Secció: Hisenda, Sèrie: Fiscalitat, Sub-sèrie Estimes, Reg. 2125.
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Onomàstica i dialectologia al
Camp de Tarragona i la Conca de Barberà
Pere Navarro Gómez
Universitat Rovira i Virgili / Societat d’Onomàstica

A INTRODUCCIÓ
El dia 17 d’octubre de 2015 vaig tindre l’ocasió de presentar a Móra d’Ebre
el tema “Onomàstica i dialectologia a les Terres de l’Ebre”, dins les IV
Jornades de la Societat d’Onomàstica. Pràcticament un any més tard, he
tingut el goig de presentar a Valls un estudi similar, però aplicat a les comarques que configuren el Camp de Tarragona i la Conca de Barberà.
No s’hi ha inclòs la comarca del Priorat, vinculada tradicionalment al
Camp perquè ja va ser objecte d’estudi en l’esmentada Jornada de Móra
d’Ebre. En canvi sí que s’hi inclouen els municipis de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant, Pratdip i Colldejou, malgrat que haguessin format
part de la ponència de l’esmentada Jornada, atès que estan inclosos a la
comarca del Baix Camp.
En el número 17 del Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (BISO),
corresponent al mes de setembre de 1984 (p. 2-6) –ara fa trenta-tres anys–,
Ramon Amigó donava notícia –en cinc pàgines– dels “Treballs de recollecció toponímica al Camp de Tarragona i a les seves comarques veïnes”.
Començava el seu escrit amb aquests mots:
Si la informació que posseïm és fidel a la realitat, el Camp de Tarragona és el
bocí de les terres continentals de llengua catalana on s’ha completat el nombre més gran de reculls de noms de lloc de termes municipals.

En aquell moment, Ramon Amigó sumava la quantitat de 403 km2 de
territori inventariat des de la perspectiva onomàstica sobre un total de
1.588,71 km2; en restaven, doncs, 1.185,71 km2 d’aquest territori per ser recollits, sense sumar els corresponents a la Conca de Barberà. Del sector
de l’Alt Camp, només hi havia publicada en aquell moment l’onomàstica
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de la Riba, apareguda l’any 1953, duta a terme per Josep Iglésies, que va
viure en aquella localitat i hi va dirigir la fàbrica que hi tenia la família.
El sector del Tarragonès, aleshores, disposava de 3 treballs onomàstics
publicats. El mateix Ramon Amigó havia elaborat el de Constantí, l’any 1968,
i el de Vila-seca/Salou, l’any 1978 –abans de la segregació municipal–. Maria Teresa Muntanya havia publicat, l’any 1980, el treball sobre la Canonja.
El Baix Camp disposava de 13 onomàstiques aparegudes fins a aquella data:
Autor

Localitat

Any

Ramon Amigó

Reus

1957

la Mussara

1963

Castellvell

1966 i 1968

Almoster

1968

l’Aleixar

1962

Maspujols

1966

Vilaplana

1970

la Febró

1974

Enric Moreu-Rey

l’Albiol

1976

Eugeni Perea

Riudoms

1978

Albert Manent

Capafonts

1981

Ferran Jové

les Borges

1981

Carles Maristany

Vilanova d’Escornalbou

1982

Albert Manent

Avui, l’Alt Camp, a més de la ja referenciada de la Riba, disposa de
les onomàstiques integrals publicades d’Alcover, els Garidells, la Masó,
Mont-ral, Nulles, Querol, Vallmoll i Valls, 9 en total.
El Baix Camp disposa de 26 onomàstiques publicades, incloent-hi la
de la Mussara. Només tres municipis resten a l’espera del redactat definitiu i la corresponent publicació: Botarell, Montbrió del Camp i la Selva del Camp.
El Tarragonès disposa de 9 inventaris publicats: la Canonja, Constantí,
Perafort –amb Puigdelfí–, la Pobla de Mafumet, Renau, Tarragona, Vespella de Gaià, Vilallonga del Camp, Vila-seca i Salou –duta a terme abans
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de la segregació–. El treball sobre l’antic terme de Tamarit es troba a la
impremta en la recta final de la seva publicació.
Pel que fa la Conca de Barberà, s’han publicat 6 inventaris onomàstics:
Barberà de la Conca, Blancafort, Passanant –amb Belltall–, Rocafort de
Queralt, Vilanova de Prades i Vilaverd. Està en preparació l’onomàstica
de Vallclara.
Totes les dades toponímiques i antroponímiques que són analitzades
en aquest treball han estat extretes dels inventaris onomàstics publicats
que es detallen en el capítol de la bibliografia. Així mateix, ens hem servit de la informació que ens ofereixen treballs inèdits encara, alguns dels
quals elaborats per alumnes de Filologia Catalana que han estat presentats o bé com a treballs de fi de grau o treballs de l’assignatura Onomàstica Catalana impartida durant el curs 2015-2016 pel mateix que subscriu
aquests mots. Les seves referències també apareixen a la bibliografia.
Els exemples que iŀlustren els diferents fenòmens lingüístics que són
analitzats aquí responen a una tria subjectiva que s’ajusta als objectius
d’aquest treball, és a dir els que ens donen informació sobre la variació geogràfica que el català presenta en els diferents pobles del Camp de Tarragona i de la Conca de Barberà. S’ha tingut en compte tant el material toponímic –el referit als noms de lloc–; com l’antroponímic –els noms referits
a persona, especialment els noms de casa–; així també cal puntualitzar
que han estat objecte d’anàlisi tant els noms genèrics com els específics.1
Amb relació a la variació geogràfica que el català presenta a les comarques del Camp de Tarragona i a la Conca de Barberà, hem de dir que
s’hi distingeixen dues àrees prou ben definides. La parla dels pobles de
Colldejou, Pratdip, Vandellòs, Prades –a la comarca del Baix Camp– així
com els de Barberà de la Conca, Blancafort, Passanant i Belltall, Rocafort de Queralt i Vilanova de Prades –a la Conca de Barberà– se circumscriuen a la zona de transició entre els parlars del bloc occidental i del
bloc oriental de la llengua catalana. Els parlars de Barberà de la Conca,
Blancafort i Rocafort de Queralt, a més presenten la particularitat dels
parlars xipella. La resta de localitats presenten els trets propis del subdialecte tarragoní.
No s’ha tingut en compte el valuós material que sobre talassònims ens ofereix la
tarragonina M. Teresa Muntanya en el seu treball Els noms de llocs sotaiguats de la mar
sitgetana a la rapitenca.
1
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L’objectiu d’aquest estudi és descriure, a través de topònims i antropònims, el major nombre de trets d’aquestes dues varietats lingüístiques
parlades en el territori on circumscrivim la nostra investigació. En aquesta anàlisi lingüística que s’ha tingut en compte els nivells fonètic, morfològic i lèxic. En el darrer nivell no m’he pogut estar de recórrer a la
lingüística diacrònica per tal de poder donar informació sobre l’origen
d’alguns topònims i antropònims del nostre territori. Ja vaig dir a “Onomàstica i dialectologia a les Terres de l’Ebre” que “sovint els topònims
ens iŀlustren sobre formes pretèrites de la llengua que només a través de
l’onomàstica poden passar de ser totalment opaques a ser completament
transparents” (Navarro 2016, 33), com tot seguit podrem comprovar.
En aquest treball s’ha posat un interès particular en el lligam que s’estableix entre onomàstica i dialectologia. A aquest propòsit, l’admirat Joan
Veny (1996, 13) escrivia a la introducció del seu manual Onomàstica i Dialectologia:
Onomàstica i dialectologia tenen molts trets en comú. Com la geografia o
la botànica, són disciplines territorials. No es poden dissociar de l’espai on
tenen vida els noms de lloc i els dialectes. Onomàstica i dialectologia uneixen la llengua i la terra, estudien bàsicament el nom lligat a un espai; aquest
és el seu punt de partença […] Les unitats dialectals i onomàstiques porten
en general una càrrega entranyable, un pòsit de sentiment teŀlúric.

B ANÀLISI LINGÜÍSTICA
1 Fonètica
El material lingüístic que s’exposa a continuació s’ha extret dels 55 inventaris –publicats o inèdits– de les 4 comarques estudiades: Alt Camp –12–,
Baix Camp –26–, Tarragonès –11– i Conca de Barberà –7.
Dels 56 inventaris, analitzats en aquest treball, més de dues terceres
parts, 38 en total, duen transcripció fonètica.2 La informació sobre el niEls Garidells, la Masó, el Milà, Puigpelat, la Riba, el Rourell, Valls –a l’Alt Camp–;
l’Aleixar, Alforja, Almoster i Castellvell, Arbolí, les Borges del Camp, Cambrils, Capafonts, Duesaigües, la Febró, Maspujols (1a edició), la Mussara, Prades, Pratdip, Reus,
Riudecanyes, Riudecols, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana –al Baix Camp–; la Canonja, Constantí (1a i 2a edicions), els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Renau, Tamarit, Tarragona, Vila-seca i Salou –al
2
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vell fonètic es basa en el material aportat per aquests 37 inventaris. En els
altres dos nivells d’anàlisi –el morfològic i el lèxic– hi apareixen dades de
la totalitat d’inventaris que s’han consultat.3
Alguns inventaris, malgrat que no aporten la transcripció fonètica dels
topònims i antropònims actuals, ofereixen un apartat sobre aspectes lingüístics de la parla local en el capítol introductori. En aquests casos, s’ha
aprofitat aquesta informació per incloure algun exemple en el nivell fonètic, com és, per exemple el cas de Nulles o el de Riudoms.
1.1 Resultat de Ĭ i Ē tòniques llatines
Des del prisma de la variació geolectal, en el territori damunt el qual
s’ha dut a terme aquest estudi, podem trobar dues zones dialectals amb
unes característiques prou ben definides. Bàsicament els parlars de totes les localitats configuren el subdialecte tarragoní. Tanmateix, alguns
pobles del Baix Camp –Colldejou, Pratdip, Vandellòs (amb l’excepció
de l’Hospitalet de l’Infant) i Prades,– i de la Conca de Barberà –Barberà
de la Conca, Blancafort, Passanant, Rocafort de Queralt, Vallclara i Vilanova de Prades–, s’ubiquen en una zona de transició entre els dos grans
blocs dialectals, l’occidental i l’oriental, on s’entrecreuen característiques
lingüístiques de l’un i de l’altre. I encara cal fer una altra puntualització,
Tarragonès–; Barberà de la Conca, Vallclara –a la Conca de Barberà–. De tots aquests
inventaris, només els de la Masó, Puigpelat, el Rourell, Cambrils, Duesaigües, Pratdip, Riudecanyes, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Barberà de la Conca, Vallclara,
Constantí (2a edició), els Pallaresos, Tamarit i Tarragona han utilitzat els símbols de
l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI); la resta s’han servit d’un alfabet a cavall entre
el fonètic i l’ortogràfic. Les transcripcions fonètiques que apareixen en el present treball han estat transcrites segons l’AFI. Convé remarcar, també, que dels reculls onomàstics que no presenten transcripció fonètica, n’hi ha que, en la introducció, aporten
uns apunts lingüístics com és el cas dels treballs sobre l’Albiol, Vila-llonga del Camp,
Vallmoll, Rocafort de Queralt (sobre el xipella), Alcover (extensa descripció sobre el
tarragoní) i Riudoms (exceŀlent descripció lingüística del parlar d’aquella localitat).
3
Cal puntualitzar aquí que totes les transcripcions fonètiques que apareixen en el
present estudi s’han realitzat amb l’AFI, tant que les que ja havien estat transcrites
amb l’AFI en els inventaris corresponents com les transcripcions que havien aparegut mitjançant un alfabet semifonètic o semiortogràfic. Així mateix, les transcripcions ortogràfiques dels topònims i antropònims també han estat regularitzades atenent la normativa de les normes ortogràfiques i de la informació que ens ha proporcionat la transcripció fonètica o les introduccions lingüístiques dels inventaris que ens
les han ofert. Per exemple, l’original Pusso s’ha transcirt Puço; l’original els Colls s’ha
transcrit los Colls.
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en aquesta zona de transició trobem els parlars xipella de Barberà de la
Conca, Blancafort i Rocafort de Queralt.
Un dels trets que històricament s’han tingut en compte a l’hora d’establir aquesta divisió ha estat el del resultat de la vocal palatal semitancada [e] del llatí vulgar, evolució popular de les vocals Ĭ i Ē del llatí clàssic
quan aquestes es troben en posició tònica.
La solució pròpia dels parlars orientals –la vocal palatal semioberta [E]–
apareix arreu de la nostra àrea d’estudi, tant en els parlars pròpiament
tarragonins com en els parlars de la zona de transició del Baix Camp i de
la Conca, inclosos els xipella:
cal Joanet de l’Agustinet [ka dZu nEd d : VustinEt] (els Garidells)
lo Bosc de l’Hereuet [:u BOz D : | wEt] –partida– (la Masó)
ca l’Hereu [ka : |Ew] (el Milà)
cal Cisquet Vetes [ka: siskEd bEt s] (Puigpelat)
lo molí de l’Heura [:u mu:i D :Ew|E] (la Riba)
lo Pla d’Espardenyes [:u p:a D sp | DE s] –partida– (el Rourell)
la font Freda [: fO f|EDE] (Valls)
lo barranc de la Teula [:u B raN d : tEw: ] (l’Aleixar)
les Deveses del Fil-Negre [: z D vEz z D : fi: nEV| ] –indret– (Alforja)
lo pla del Cabreret [:u p:a D : k B| |Et] (Almoster)
la font del Pèsol [: fOn d : pEzu:] (Arbolí)
lo mas de la Clareta [:u maz D : k: |Et ] (les Borges del Camp)
la Canaleta [: k n :Et ] –mina– (Cambrils)
l’Espluga Negra [: sp:uV nEV| ] –indret singularitzat– (Capafonts)
la riera de la Vidaleta [: rie| D : viD :EtE] (Castellvell del Camp)
les Bassetes [: z B sEt s] –partida– (Duesaigües)
les Pletes [: z p:Et s] –partida– (la Febró)
lo Serret de les Creus [:u s rEd d : s k|Ews] –muntanya– (Maspujols)
la Moleta de l’Estevanet [: mu:Et D : st B nEt] (la Mussara)
les Aragoneses [:ez | VunEzes] –partida– (Prades)
lo Collet de la Seda [:o ko Ed de :a sEDE] (Pratdip)
l’hort de l’Hereu [:O| D : |Ew] (Reus)
les Figueretes [:es fiVe|Etes] –partida– (Vandellòs)
la Cometa [: kumEt ] –partida– (l’Hospitalet de l’Infant)
lo Bosquet [:o BoskEt] –partida– (Masriudoms)
l’hort de cal Vernet [:O| De ka: Be| nEt] (Masboquera)
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lo Fornet [:u fu| nEt] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
lo serret de la Servereta [:u s rEd d : s |v |Et ] (Vilaplana)
les Pletes [: s p:Et s] –partida– (la Canonja)
la parada del Quimet [: p |aD D : kimEt] (Constantí)
la Cova Negra [: kOB nEV| ] (els Pallaresos)
la partida del Pi Ver [: p |iD D : pi vE] (Perafort i Puigdelfí)
l’Alzinaret [: :zin |Et] –partida– (la Pobla de Mafumet)
lo cau de les Abelles [:u kaw D : z BE s] (Renau)
la parada de la Llenca [: p |aD D : ENk ] (Tamarit)
el camí de la Cadena [ : k mi D : k DEn ] (Tarragona)
lo pouet del Perruquet [:u puwEd d : p ruke] (Vila-seca i Salou)
la Vermella [: v | mE a] –partida– (Barberà de la Conca)
les tres Alzinetes [:es t|Ez a:zinEtes] –lloc d’anomenada– (Vallclara)
La ubicació geogràfica del Camp, a cavall del català occidental i de
l’oriental, possibilita que, en algunes ocasions, el resultat de la Ĭ i la Ē tòniques llatines coincideixi amb el dels parlars del bloc occidental – [e] .
En aquest cas tenim exemples de mots que presenten el sufix llatí -ĬTĬA.
les Franqueses [: s f| Nkez s] –partida– (Constantí)
les Franqueses [: s f| Nkez s] –partida– (Vila-seca i Salou)
la Fortalesa [: fu|t :ez ] –llatzeret– (Vila-seca i Salou)
1.2 Resultat de Ĕ tònica llatina
Com ja va fer notar Recasens (1985, 78), “Les poblacions dels Pallaresos i
la Riera es troben situades a l’extrem sud-oriental del Camp. El vocalisme
tònic presenta allí un tractament essencialment diferent de l’observat a la
resta del Camp. És notable l’afinitat d’aquest tractament amb fenòmens
fonètics detectats als parlars occidentals del Pallars”. Aquest tractament
“essencialment diferent” el trobem en l’evolució de A seguida de iod i de Ĕ:
la roca del Valent [: rOk D : B :En] (els Pallaresos)
cal Xolla Vell [ka tSO BE ] (els Pallaresos)
l’era de Ca l’Andreu [:E| D ka : nd|ew] (els Pallaresos)
el Coster [ : kustE] –partida– (els Pallaresos)
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El grau d’obertura divergent de la dels parlars dels pobles veïns també es detecta en el vessant velar com veiem en l’exemple següent, format
amb el sufix -ŌNE (Recasens 1985, 82):
ca Rabassó [ka r B sO] (els Pallaresos)
Un altre tret propi del subdialecte pallarès i recollit a la localitat dels
Pallaresos és la no articulació de la dental epentètica present en el nom
de casa cal Cenra.
1.3 Tractament de la vocal tònica
del semicultisme cementeri/cementiri
Ja des de l’edat mitjana eren usuals en català les variants cementeri i cementiri, que l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC 1995, 384) ha acabat admetent com a normatives. La forma amb [E] és la general als Pallars, a les
Terres de l’Ebre, al País Valencià, a Mallorca i Menorca i a la Catalunya
del Nord. Els reculls de Pratdip i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant recullen la variant cementeri. A la resta de localitats estudiades, s’ha consignat la variant cementiri.
1.4 Tractament de /a/ i /e/ pretòniques
La nostra zona presenta variació quant al resultat de les /a/ i /e/ quan
es troben en posició pretònica. Aquestes vocals s’articulen clarament en
els parlars de Pratdip, Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i Vallclara,
tal com ho fan tots els parlars del bloc occidental:
les Arrabassades [:ez araBasaDes] –partida– (Pratdip)
la Canaleta [:a kana:EtE] –partida– (Vandellòs)
la Barrancada [:a BaraNkaDE] –partida– (Masboquera)
lo Freginalet [:o f|ejZina:Et] –partida– (Masriudoms)
la Castanyola [:a kasta O: ] –lloc d’anomenada– (Vallclara)
En aquestes mateixes localitats es produeix l’obertura de /e/ en [a]
quan /e/ es troba en els segments inicials /es/, /en/ àtons, i fins i tot quan
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/e/ es troba en posició interna, talment com ho fan, majoritàriament, els
parlars occidentals:
lo carrer de les Escoles [:o kare De :ez askO:es] (Pratdip)
les Escaletes [:ez aska:Etes] –indret– (Vandellòs)
l’Estret [:ast|Et] –carreró– (Masboquera)
ca l’Esteve [ka :asteBe] (Masriudoms)
ca l’Estanquer [ka :astaNke] (Vallclara)
la canal de l’Engràcia [:a kana: de :aNg|asi ] –indret– (Vallclara)
los Lledoners [:oz aDones] –indret– (Vallclara)
A la resta de localitats, /a/ i /e/ pretòniques neutralitzen en medial
semitancada [ ], tal com s’esdevé en els parlars del bloc oriental –llevat
del de l’Alguer:
ca l’Armengol [ka : |m NgO:] (els Garidells)
lo mas de l’Arengader [:u maz D : | Ng De] (el Milà)
la mina de la Carretera [: min D : k r te| ] (la Masó)
les Arenelles [: z | ne s] –partida– (Puigpelat)
los Espenadors [:uz sp n Dos] –cingle– (la Riba)
cal Calderer [ka: k :d |e] (el Rourell)
ca Ballesteret [ka B st |Et] (Valls)
les Feredats [: s f | Dats] –partida– (l’Aleixar)
les Parades [: s p |aD s] –partida– (Alforja)
lo Carreràs [:u k r |as] –carrer– (Almoster)
les Saleretes [: s : |Et s] –partida– (Arbolí)
la sénia del Baltasar [: seni D : B :t za] (les Borges del Camp)
la Parellada [: p | aD ] –partida– (Cambrils)
l’Escudelleta [: skuD Et ] –font– (Capafonts)
Calderons [k :d |ons] –partida– (Castellvell del Camp)
l’Enderrocada [: nd rukaD ] –esvoranc– (Duesaigües)
lo Barretet [:u B r tEt] –roca– (la Febró)
la bassa del Rebascal [: Bas D : r B ska:] (Maspujols)
lo Pla del Bassot [:u p:a D : B sOt] (la Mussara)
les Abelleres [:ez B e|es] –partida– (Prades)
Calderons [k :d |ons] –partida– (Reus)
los Gramenars [:uz V| m nas] –partida– (les Voltes-Riudecols)
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l’Acampador [: k mp Do] –partida– (l’Hospitalet de l’Infant)
los Canyarets [:us k j |Ets] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
la font del Falguerar [: fOn d : f :V |a] (Vilaplana)
los Castellets [:us k st Ets] –partida– (la Canonja)
la Ferrerota [: f r |Ot ] –partida– (Constantí)
la carretera de Perafort [: k r tE| D pe| fO|t] (els Pallaresos)
l’Alzinaret [: :zin |Et] –partida– (Perafort i Puigdelfí)
el camí dels Pedregalets [ : k mi D :s p D| V :Ets] (Tamarit)
la Camarareria [: k m | | |i ] –partida– (la Pobla de Mafumet)
los Cabanyals [:us k B a:s] –partida– (Renau)
la vinya de l’Arengadeta [: Bi D : | Ng DEt ] (Tarragona)
lo Martellet [:u m |t Et] –talassònim– Vila-seca i Salou)
cal Rateretes [ka: r t |Etis] (Barberà de la Conca)
1.5 Tractament de /a/ i /e/ pretòniques
en contacte amb una ròtica
La tendència general en tots els parlars referenciats en aquest apartat és
la del manteniment de les vocals /a/ i /e/ pretòniques en contacte amb
la ròtica bategant /|/, tal com fan els parlars del català occidental, del balear i de l’alguerès:
cal Caragol (el Rourell)
lo Caragoles –renom– (Alforja)
l’alzina del Caragol (l’Argentera)
lo forn del Caragolí (les Borges del Camp)
lo pou del Caragol (les Borges del Camp)
cal Caragol –casa– (Cambrils)
el racó dels Caragols –indret– (Colldejou)
la roca Caragolera (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la cisterna del Caragol (Tamarit)
l’hort de la Caragolera (Tarragona)
el garroferal del Caragolí (Tarragona)
cal Caragoler (Barberà de la Conca)
lo mas del Carabasset (Cambrils)
cal Carabasset (Mont-roig del Camp)
cal Carabassó (Mont-roig del Camp)
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lo Carbassó [:o k | B so] –turó– (Prades)
lo mas del Carabassa (Riudoms)
l’Escarabat –renom– (Mont-ral)
Escarabató –renom– (Riudoms)
els Safaretjos –rentadors públics– (Nulles)
lo Safareig (Querol)
l’Antònia dels Safarejos –renom– (Tarragona)
la parceŀla de la Teresina (Tarragona)
Puntualment, però, trobem casos de síncope en exemples com:
Carbasses –renom– (la Riba)
lo Carabassal [:u k| B sa:] –finca– (Duesaigües)
ca Cargol (Puigpelat)
ca Cargolet (Puigpelat)
la punta de la Feredat [f| Dat] (les Borges del Camp)
lo Safareig [:u s f|EtS] (Arbolí)
els Safarejos [ : s f|EjZus] (els Pallaresos)
ca les Treses –Tereses– (Belltall)
1.6 Tractament de la vocal medial oberta /a/
en posició àtona final absoluta
L’articulació de la medial oberta /a/ en posició final absoluta presenta
variació en els parlars de les quatre comarques que han estat analitzades.
Així doncs, podem trobar l’articulació de la medial velaritzada [ ], la de
la vocal palatal semioberta [E] i la de la medial semitancada [ ]. Així com
en altres aspectes, les transcripcions poden ser molt acurades, en aquest
cas particular ens adonem que són molt pocs els inventaris que donen
raó de les realitzacions altres que la de la medial semitancada [ ].
Malgrat que la medial velaritzada és habitual en els parlars de Prades i
Barberà de la Conca, només a Vallclara es consigna aquesta articulació. A
les altres dues localitats, els autors dels inventaris respectius transcriuen
medial oberta [a], que és també l’altra variant present en aquests parlars:
la Cadolla [:a kaDo ] –partida– (Vallclara)
l’Adoberia [: DuB |ia] –partida– (Prades)
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la Coma –partida– [: koma] (Barberà de la Conca)
Els inventaris del Milà, Puigpelat, Pratdip i Vandellòs-l’Hospitalet de
l’Infant ens ofereixen el resultat de vocal palatal semitancada [E] corresponent a l’articulació de la medial oberta /a/ en posició àtona final absoluta. Els inventaris de Nulles i de Riudoms –que no duen transcripció
fonètica–, donen notícia del fenomen en les introduccions respectives:
la Capella [: k pe E] (el Milà)
la Fondada [: fundaDE] –peça de terra– (Nulles)
la Bassa [: BasE] –actualment, parada de vinya– (Puigpelat)
la Canaleta [:a kana:EtE] –partida– (Pratdip)
la Font Nova [: fOn nOvE] –partida– (Riudoms)
la Capella [:a kape E] –partida– (Vandellòs)
la Barrancada [:a BaraNkaDE] –partida– (Masboquera)
cal Bufada [ka: BufaDE] (Masriudoms)
En canvi, localitats com Valls, la Riba, l’Aleixar, Almoster, Castellvell
del Camp o Reus (per posar només uns quants exemples), on també és
usual en els seus parlars històrics l’articulació de la medial oberta /a/
com a palatal semioberta [E], no veuen recollida aquesta pronúncia en
les transcripcions dels seus corresponents inventaris:
la Verneda [: v | nED ] –partida– (Valls)
la Roca Fesa [: rOk fEz ] –partida– (la Riba)
la Vinagrera [: vin V|e| ] –finca– (l’Aleixar)
la Serra [: sEr ] –partida– (Almoster)
la Garrofera [: V rufe| ] –partida– (Castellvell del Camp)
la riera de la Quadra [: rie| D : kwaD| ] (Reus)
La vocal medial semitancada [ ] com a resultat de la medial oberta /a/
en posició àtona final apareix en la resta de parlars:
la Burana [: Bu|an ] –partida– (els Garidells)
la Hisenda [:izend ] –tros– (la Masó)
la Màquina [ ] –partida– (el Rourell)
la Creueta [: k| wEt ] (Alforja)
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la Covassa [: kuvas ] –balma– (Arbolí)
la Roca Bruna [: rOk B|un ] (les Borges del Camp)
l’Horta de Santa Maria [:O|t D sant m |i ] –partida– (Cambrils)
la Llenguaeixuta [ :̀ eNgw jSut ] –barranc– (Capafonts)
la font de l’Heura [: fOn d :Ew| ] (Duesaigües)
la Punta [: punt ] –partida– (la Febró)
la Campana [: k mpan ] –muntanya– (Maspujols)
la Serra [: sEr ] –partida– (la Mussara)
la Font Vella [: fO ve ] (Riudecols)
la tossa de l’Alzina [: tOs D : : zin ] (l’Hospitalet de l’Infant)
la Sajolera [: s dZu:e| ] –tros– (Vilanova d’Escornalbou)
la bassa de l’Olla [: Bas D :O ] (Vilaplana)
la Glorieta [: V:u|iEt ] –tros– (la Canonja)
la Ràfola [: rafu: ] –partida– (Constantí)
la Maria de l’Era [: m |i D :E| ] (els Pallaresos)
l’Argila [: |dZi: ] –turó– (Perafort i Puigdelfí)
la Garjola [: V |dZO: ] –finca– (la Pobla de Mafumet)
la Morera Negra [: mu|e| nEV| ] –indret– (Tamarit)
la Torreforta [: tor fO|t ] –finca– (Tarragona)
la Barquera [: B |ke| ] –partida– (Renau)
la Pineda [: pinED ] –partida– (Vila-seca i Salou)
1.7 Tractament de la vocal palatal semitancada /e/
en posició àtona final
La vocal palatal semitancada /e/ en posició àtona final només es manté
en els parlars de Prades, Pratdip, Vandellòs, Masboquera, Masriudoms
i Vallclara, atenent a la informació dels seus respectius inventaris onomasiològics:
los Quatre Termes [:os kwat|e te|mes] –indret– (Prades)
les Vinyasses [:ez vi ases] –partida– (Pratdip)
les Figuerelles [:es fiVe|e es] –partida– (Vandellòs)
les Tormines [:es to| mines] –indret– (Masboquera)
los cingles del Guixaire [:o siNg:ez De: ViSaj|e] (Masriudoms)
lo corral de les Cabres [:o kora: de :es kaB|es] –indret– (Vallclara)
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Puntualment, en aquestes localitats, es poden trobar exemples amb [i]
final en topònims i antropònims com:
lo barranc de Calçotis (el torrent de Calçotes, 1930) (Prades)
l’escòrrec [askOrik] de la Mel (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
L’especificitat articulatòria del tancament en [i] de la palatal semitancada /e/ en posició àtona final, tant si es troba en síŀlaba lliure com en
síŀlaba travada, la trobem a la comarca de la Conca de Barberà en l’inventari de Barberà de la Conca:
cal Batiste [ka: B tisti] (Barberà de la Conca)
cal Magre [ka: maV|i] (Barberà de la Conca)
cal Manies [ka: m niis] (Barberà de la Conca)
cal Pere [ka: pe|i] (Barberà de la Conca)
los Domenges [::uz Dume dZis] (Barberà de la Conca)
les Bassetes [:iz B sEtis] –trossos– (Barberà de la Conca)
les Eres [:iz e|is] (Barberà de la Conca)
les Fogueres [:is fuVe|is] –< falgueres– (Barberà de la Conca)
les Granatxes [:iz V| natSis] –partida– (Barberà de la Conca)
les Roques Pallareses [:i rOkis p |Ezis] (Barberà de la Conca)
lo carrer dels Afores [:u k re D :z fO|is] (Barberà de la Conca)
Paraŀlelament al que s’ha comentat de l’articulació en [E] de la medial
oberta /a/ quan es troba en posició àtona final, la /e/ en aquesta mateixa posició també es pot articular palatal semioberta [E] en les mateixes
localitats. Però només recollim la transcripció d’aquest tret en els inventaris del Milà i de Puigpelat. Els autors de les onomàstiques de Nulles
i de Riudoms, indiquen la presència d’aquest tret en les introduccions
corresponents als seus inventaris:
la Carme Vidal [: ka|mE viDa:] (el Milà)
ca la Irene [ka : j|EnE] (Nulles)
ca la Carme [ka : ka|mE] (Puigpelat)
lo Freixe [:u f|ejSE] –partida– (Riudoms)
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Localitats com Valls, la Riba, l’Aleixar, Almoster, Castellvell del Camp
o Reus no recullen aquest resultat de [E] en les transcripcions dels seus
corresponent inventaris, tal com s’ha constatat també en l’articulació de
la /a/ àtona final absoluta:
la Roca de les Dotze [: rOk D : z Dodz ] (la Riba)
la font d’en Pere [: fOn d m pe| ] (Valls)
la bassa del Negre [l Bas D : nEV| ] (l’Aleixar)
la mina del Poble [: min D : pObb: ] (Almoster)
lo camí Ample [:u k mi amp: ] (Castellvell del Camp)
lo mas del Metge [:u maz D : medZ ] (Reus)
A la resta de municipis, la /e/ àtona final, lliure o travada, neutralitza
en [ ]. Quan la /e/ es troba en posició àtona final, però en síŀlaba travada, els parlars de les localitats de Valls, la Riba, l’Aleixar, Almoster, Castellvell del Camp o Reus, també neutralitzen en medial semitancada [ ]:
la torre del Comte [: tor D : kont ] (els Garidells)
la bassa de l’Esteve [: Bas D : stev ] (la Masó)
les Costes [: s kOst s] –terres– (Nulles)
lo carrer de Sant Jaume [:u k re D sa dZawm ] (el Rourell)
les Costetes [: s kustEt s] –conreus– (Alforja)
l’era de Ballar Coques [:e| D B a kok s] (Almoster)
lo racó de les Heures [:u r ko D : z Ew| s] –tros– (Arbolí)
les Fontanelles [: s fut ne s] –partida– (les Borges del Camp)
lo mas del Botetes [:u maz D : ButEt s] (Cambrils)
lo Paradó de les Eretes [:u p | Do D : z |Et s] –tros– (Capafonts)
les Parellades [: z p | aD s] –partida– (Castellvell del Camp)
lo coll Negre [:u kO nEV| ] (Duesaigües)
los Cingles [:u siNg: s] –partida– (la Febró)
les Parades [: s p |aD s] –partida– (Maspujols)
l’obac de la Torre [: w Bag d : tor ] (la Mussara)
la plaça de les Garrofes [: p:as D : z V rOf s] (Reus)
les Fonts Noves [: s fOnz nOv s] (Riudecols)
les Codines Verdes [: s kuDin z BE|D s] (l’Hospitalet de l’Infant)
lo Camp Magre [:u kam maV| ] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
lo corralot del Pere Jaume [:u kur :Od d pe| dZawm ] (Vilaplana)
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les Garrigues [: z V riV s] –peces de terra– (la Canonja)
Centcelles [s nse s] –partida– (Constantí)
la mina de l’Arquebisbe [: min D : |k BizB ] (els Pallaresos)
les Cases Noves [: s kaz z nOB s] (Perafort i Puigdelfí)
los Canonges [:us k nO dZ s] –partida– (la Pobla de Mafumet)
les Quatre Parades [: s kwat| p |aD s] (Tamarit)
la vinya d’Ull de Llebre [: Bi Du d eB| ] (Tarragona)
les Quintanes [: s kintan s] –partida– (Renau)
lo forat del Congre [:u fu|ad d : koNg| ] –avenc– (Vila-seca i Salou)
1.8 Tractament de la vocal velar semitancada /o/
en posició àtona inicial
És un tret compartit per tots els parlars del català nord-occidental i del
tarragoní l’articulació diftongada de la vocal velar semitancada /o/ en
posició àtona inicial. Els exemples que extraiem del material consultat
afecten mots com olivar, oliver, obac/obacs, obaga/obagues, obaguets.
los Obacs4 –partida– (Querol)
l’obac del Mas de Cercós [ w Bak] –indret– (l’Aleixar)
l’Aubac –indret singularitzat– (Capafonts)
les Aubagues –partida– (l’Albiol, Riudecanyes)
les Obagues [: z w BaV s] –partida– (Alforja, Almoster, Castellvell
del Camp, Vilanova d’Escornalbou)
les Obagues [:ez aw BaVes] –partida– (Pratdip)
l’Obeguet [: wB VEt] –indret singularitzat– (Arbolí)
l’Obaguet [: wB VEt] –partida– (Arbolí)
l’Obac [: w Bak] –partida– (la Febró, la Mussara, Prades)
les obagues del Marimon [ w BaV s] –indret– (Riudecols)
l’Obaga [aw] –partida– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
les Obagues [aw BaVes] –partida– (Pratdip)
l’Obac del Mas [: w Bag d : mas] (Vilaplana)
l’Obaga –faixa de bosc– [:uBaV ] (Tamarit)
les Aubagues [:iz w BaVis] –partida– (Barberà de la Conca)
l’Aubaga –partida– (Belltall)
4

Escrit Aubachs en un capbreu de 1721-1723.
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l’Obac [:aw Bak] –partida– (Vallclara)
los Aubacs –pendent– (Vilanova de Prades)
la mina de l’Oliveret [: minE D : w:iv |Et] (el Milà)
los Olivers [luz wlives] –partida– (l’Aleixar)
l’Oliver de l’Horta [: w:ive D :O|tE] (Almoster)
lo mas de l’Oliver [:u maz D : wlive] (Cambrils)
la font de l’Oliver [: fOn d : w:ive] (la Mussara)
los olivers del Calderó [:oz aw:iBez De ka:de|o] (Vallclara)
ca l’Oliver [: w:iBE] (els Pallaresos)
la bassa de ca l’Oliveret [: Bas D ka : w:iB |Et] (la Canonja)
l’Olivar [: w:iva] –partida– (Constantí)
la fibla de l’Oliver [: fibb: D : w:ive] (Constantí)
els olivers de ca l’Oliver [ :z w:iBez D ka : w:iBe] (Tarragona)
lo cingle de la cova de l’Olivar [ w:iva] (la Riba)
los Aulivars –partida– (la Masó)
l’Olivar [: w:iva] –partida– (Castellvell del Camp, Riudecanyes)
l’Olivar [: w:iva] –terres– (Duesaigües)
la parada de l’Oliverar [ w:iv |a] (Reus)
l’Oliverar [: w:iv |a] (Vila-seca i Salou)
lo mas de l’Oliva [: w:iv ] (Riudoms)
lo pont de l’Oriol [:u pOn d : w|iO:] (les Borges del Camp)
lo cau de l’Oriol [:u kaw D : w|iO:] (Maspujols)
la vinya dels Oficis [: vi D :z w fisis] (Constantí)
ca l’Oreneta [ka : w| nEt ] (la Canonja)
l’Orinal de Déu [: w|ina: d Dew] –la vall de Vilaplana– (les Borges)
1.9 Tractament de la vocal velar semitancada /o/
en posició pretònica
En posició pretònica, la vocal velar semitancada /o/ es manté en els parlars de Pratdip, Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i Vallclara; en canvi, pot neutralitzar en [u] si va seguida de [i] tònica:
l’Ortiguer [:o|tiVe] –partida– (Pratdip)
les Codines [:es kuDines] (Pratdip)
los Fontanals [:os fontana:s] –partida– (Vandellòs)
lo tros del Plomat [:o t|Oz De: p:omat] (Masboquera)
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lo Comellar [:o kome a] –partida– (Masriudoms)
les Fonolleres [:es fono e|es] –partida– (Vallclara)
A la resta de localitats, en canvi, la /o/ pretònica neutralitza, sempre,
en velar tancada [u]:
l’Hostal [:usta:] (els Garidells)
los Fontanals [:us funt na:s] –partida– (la Masó, Valls)
la Comassa [: kumasE] –partida– (el Milà)
les Boveres [: z BuBe| s] –partida– (Puigpelat)
les Hotasses [: z u| tas s] –partida– (la Riba)
lo riu Glorieta [:u riw V:u|iEt ] (el Rourell)
lo Colomer [:u ku:ume] –partida– (l’Aleixar)
lo Moreral [:u mu| |a:] –finca– (Alforja)
lo Rostollet [:u rustu Et] –tros– (Almoster)
los Poniols [:us puniO:s] –partida– (Arbolí)
les Cossioles [: s kusiO: s] –partida– (les Borges del Camp)
la mina del Mordiu [: min D : mu| Diw] (Cambrils)
la Solada [: su:aD ] –tros– (Capafonts)
les Arboceres [: z |Buse| s] –partida– (Castellvell del Camp)
lo Morató [:u mu| to] –partida– (Duesaigües)
la Foradada [: fu| DaD ] –roca– (la Febró)
l’Hortet [:u| tEt] –tros– (Maspujols)
los Foradots [:us fu| DOts] –partida– (la Mussara)
les Forquetes [: s fu|kEt s] –partida– (Prades)
les Fontanelles [: s funt ne s] –partida– (Reus)
les Boelles [: z Bue s] –partida– (Riudecols)
lo Codonyer [:u kuDuj e] –partida– (l’Hospitalet de l’Infant)
les Rovires [: ruvi| s] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
lo molí del Comú [:u mu:i D : kumu] (Vilaplana)
los Molinassos [:uz mu:inasus] –partida– (la Canonja)
Sant Bartomeu [sam b |tumew] –partida– (Constantí)
la Borrella [: BurE ] –partida– (els Pallaresos)
la parada de Baix al Torrent [: p |aD D BajZ : turen]
(Perafort i Puigdelfí)
los Garrofers [:uz V rufes] –tros– (la Pobla de Mafumet)
lo Fornot [:u fu| nOt] –restes d’un forn de calç– (Renau)
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l’Arboçar [: |Busa] –platja– (Tamarit)
el Mas d’en Rodolat [ : maz D : ruDu:at] –partida– (Tarragona)
les Formiguetes [: sfu|miVEt s] –partida– (Vila-seca i Salou)
la bassa dels Pontarrons [: Bas D :s punt rons] (Barberà de la Conca)
1.10 Tractament de la vocal velar semitancada /o/
en posició posttònica
En posició posttònica, la velar semitancada /o/, a més de mantindre’s a les
mateixes localitats que quan es troba en posició pretònica –Pratdip, Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i Vallclara–, ara hi cal sumar Prades:
los Closos [:os k:Ozos] –partida– (Prades)
cal Xinco [ka tSiNko] –renom– (Pratdip)
cal Guirro [ka: Viro] (Vandellòs)
la cova de l’Arínjol [:a kOBE De :a|i dZo:] (Masboquera)
això de cal Pepo [ajSO De ka: pEpo] (Masriudoms)
lo Fondo [:o fondo] –lloc d’anomenada– (Vallclara)
A la resta de localitats, es produeix el fenomen de la neutralització de
la velar semitancada /o/ en velar tancada [u]:
cal Vito [ka: Bitu] (els Garidells)
lo pou dels Arrossos [:u pow D :z rOsus] (la Masó)
cal Dido [ka: diDu] (el Milà)
l’avinguda dels Països Catalans [: BiNguD D :s p izus k t :ans] (Puigpelat)
lo comellar Fondo [:u kum a fondu] (la Riba)
la bassa dels Moros [: Bas D :z mO|us] (el Rourell)
el carrer de l’Espígol [ : k re D : spiVu:] (Valls)
los Pagesos [:us p j ZEzus] –partida– (l’Aleixar)
cal Ganxo [ka: Va tSu] –casa– Alforja
la font d’en Vellaco [: fOn d v aku] (Almoster)
lo botjar del Suro [:u BudZa D : su|u] (Arbolí)
la torre dels Moros [: tor D :z mO|us] (les Borges del Camp)
los Campassos [:us k mpasus] –partida– (Cambrils, Vilaplana)
lo Ràfol [:u rafu] –tros– (Capafonts)
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la mina del Xitxo [: min D tSitSu] (Castellvell del Camp)
la font del Coco [: fOn d : koku] (Duesaigües)
lo coll dels Masos [:u kO d :z mazus] (la Febró)
la font dels Gossos [: fOn d :z Vosus] (Maspujols)
lo bosc del Monjo [:u BOz D : mO dZu] (la Mussara)
lo camí dels Carros [:u k mi D :s karus] (Reus)
la cresta del Còdol Blanc [: k|Est D : kODu B:aN] (les Voltes)
lo pont de Ferro [:u pOn d fEru] (l’Hospitalet de l’Infant)
lo Camí Fondo [:u k mi fondu] (Vilanova d’Escornalbou, la Pobla
de Mafumet)
lo porxo de l’Abadia [:u pO|tSu D : B Di ] (la Canonja)
los Xatos [:us tSatus] –finca– (Constantí)
ca Bernardo [ka B | na|Du] (els Pallaresos)
l’horta del Mingo del Betxo [:O|t D : miNgu D : BEtSu] (Perafort i
Puigdelfí)
cal Xinxero [ka tSi tSe|u] (Renau)
el fondo del Mèdol –torrent– [ : fondu D : mEDu] (Tamarit)
el Serrallo [ : s ra u] –barri marítim– (Tarragona)
lo cocó de Perico [p |iku] (Vila-seca i Salou)
Anyerro [ j Eru] –renom– (Barberà de la Conca)
1.11 Monoftongació del diftong creixent /wa/ en posició àtona
El diftong /wa/ pot monoftongar en posició pretònica tal com s’observa en els topònims:
lo Tres Cortans –renom– (Alcover)
les Gordioles –partida– (Nulles)
la Quarterada [: ku|t |aD ] (Nulles)
los Quartons [:us ku| tons] –partida– (l’Aleixar)
lo Cortó –partida– (Vilaverd)
les Quarterades [: s ku|t |aD s] –partida– (Reus, l’Arbocet)
lo Goret5 –terres– (Duesaigües)
Els nostres informadors ens expliquen que goret a la vila té el significat de ‘tros
arrabassat o eixarmat’. Desconeixien que un goret, originàriament, és ‘una terra que
s’ha deixat descansar durant un any o més’. A Duesaigües, goretar és ‘arrabassar un
bocí de bosc’ (Jansà 2008, 57).
5
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lo mas del Guardià [Vu|Dia] (Reus)
la mina del Guardiola [Vu|DiO: ] (Reus)
la Guardiola [: Vu|DiO: ] –partida– (Tamarit)
1.12 Vocalització de /l/ en síŀlaba travada
La vocalització de /l/ en síŀlaba travada és un tret propi del tarragoní
que comparteix amb el català nord-occidental i amb el menorquí, el mallorquí i l’eivissenc, sobretot quan /l/ va seguida de consonant bilabial.
Alguns autors han optat per ortografiar directament amb “u” la vocalització, d’altres la marquen en la transcripció:
el Ramon de l’Alfals [ : r mon d : w fa:s] –renom– (Valls)
l’Albereda [: wB |EDE] (Nulles)
los Aubellons –partida– (l’Albiol)
l’Albelló [: wB o] –tros– (Capafonts)
l’Aubelló –mina– (Colldejou)
l’Aubellonet –tros– (Vilaplana)
la rasa dels Àlbers [awB s] (Alforja)
l’Albareda [: wB |ED ] –finca– (l’Aleixar, Almoster)
les Alberedes [: z w B|ED s] –partida– (les Borges del Camp, Riudoms)
l’Albareda [: wB |ED ] –indret– (Cambrils)
l’Aubegran –partida, < àlber gran– (Cambrils)
l’Albereda [: w B:ED ] (Riudecanyes)
Aubereda –tros de terra– (Riudecanyes)
la pujada de l’Àlber [:awB ] (Riudecols)
els Àlbers [:uz awB s] –indret– (les Irles)
els Àlbers [:uz awB ts] (Renau)
los Àlbers [:oz awBis] –lloc d’anomenada– (Vallclara)
l’Albereda de Folc [: wB |ED ] –partida– (Vila-seca i Salou)
la font de l’Aubi (Barberà de la Conca)
l’Aubreda –partida– (Barberà de la Conca)
lo coll d’Albarca [ w Ba|k ] (Arbolí)
lo camí d’Aubarca (Prades)
l’Albat [: w Bat] –tros– (Capafonts)
el barranc de la Deumera (l’Argentera)
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la Pauma Negra –partida– (Mont-roig del Camp)
les Paumelles –partida– (Pratdip)
lo canal de la Palmera [paw me|E] –pas– (Vandellòs-l’Hospitalet de
l’Infant)
los Palmars [:us p w mas] –partida– (l’Arbocet)
les Balmes [: z Bawm s] (la Febró)
les Delmes [: z DEwm s] –peces de terra– (Nulles)
l’era del Delme [dEwm ] (Reus)
lo Cup del Delme [:u kub d : dEwm ] –casa– (les Voltes-Riudecols)
lo cup dels Delmes [DEwmis] (Barberà de la Conca)
l’era del Delme [:e| D : DEwm ] (Tamarit)
el camí de l’era del Delme [dEwm ] (Tarragona)
lo camí de l’Era del Delme [dEwm ] (Vila-seca i Salou)
l’Almatella [: wm te ] –partida– (Constantí)
lo camp de l’Albercoquer [: wB |kuke] (Perafort, Puigdelfí)
la parada de l’Albercoquer [: wB |kuke] (Renau)
el mas de l’Albiol [: wBiO:] (Tarragona)
Albareda –“partida de Aubareda, 1925”– (Vilaverd)
En tres ocasions, trobem la vocalització de la líquida lateral /l/ amb
una posterior monoftongació amb la vocal medial oberta /a/ –amb la
qual havia format un diftong /aw/– i una posterior neutralització en [u]:
los Salvians [lu suvians] –partida– (l’Aleixar)
lo Salvià [:u suvia] –partida– (Almoster)
lo Salvià del Lluardo [:u suvia D
ua|Du] –puig– (Castellvell del
Camp)
1.13 Tractament de l’alveolar fricativa sonora /z/
en posició intervocàlica
Existeix en català, com a solució històrica, la desaparició de l’alveolar
fricativa sonora /z/ en posició intervocàlica. En els nostres inventaris
documentem el fenomen en rosella > ruella, enclusa > enclua. Contràriament, hem documentat la conservació de l’esmentada alveolar en el mot
esglasons:
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lo mas de la Roella (el Milà)
los Esglaons [:uz zV| zons] –pujada– (la Mussara)
lo clot de l’Enclusa [: Nk:u ](la Mussara)
l’obac de l’Enclusa [: Nk:u ] (la Mussara)
1.14 Tractament de la labiodental fricativa sonora /v/
La labiodental fricativa sonora /v/ sobreviu de manera residual en un
bon nombre de localitats del Camp de Tarragona i de la Conca de Barberà, exclusivament en les generacions més grans. Els nostres inventaris
l’han recollida en una trentena de poblacions:
lo carrer del Calvari [k : va|i] (els Garidells)
cal Clavell [k:aBe ]6 (els Garidells)
les Vinyes Velles [: z vi z ve s] –partida– (la Masó)
lo carrer de la Verdura [v | Du|E] (el Milà)
lo mas del Vent [ven] (la Riba)
les Coves [: s kOv s] –partida– (el Rourell)
els Gavenyals [ :z V v a:s] –roquissers– (Valls)
l’Olivar [l wliva] –finca– (l’Aleixar)
les Valls [: z va tS] –partida– (Alforja)
lo bosc de la Vila [vi: ] (Almoster)
la pedra del Rovelló [ruv o] (Arbolí)
lo pinar del Vidre [viD| ] (les Borges del Camp)
la cova del Grèvol [: kOv D : V|Evu:] (Capafonts)
la Polvora [: pu: vo| ] –partida– (Castellvell del Camp)
lo mas del Vicari [vika|i] (Duesaigües)
lo camí Vell [ve ] (la Febró)
l’era Nova [nOv ] (Maspujols)
lo coster de l’Esteve [ stev ] (la Mussara)
la cova del Basili [:a kOv D : B zi:i] (Prades)
lo mas de Bover [D Buve] (Reus)
la Ventosa [:a ventozE] –partida– (Pratdip)
“La labiodental [v] no sempre se sent clara i sovint es pot confondre amb una bilabial [b] (sic); hem anotataquest so tal com l’hem sentit en cada ocasió” (Cabré; Veciana 2003, 19).
6

175

l’obag de Vilavella [vi: ve ] (Riudecols)
la Serra Novella [nuve ] (Vilanova d’Escornalbou)
lo Pont Vell [:u pO ve ] (Vilaplana)
la Bassa Nova [: Bas nOv ] (la Canonja)
la Dumava [: Dumav ] –partida– (Constantí)
la Vinya d’Aquí Dalt [: vi ] (Perafort i Puigdelfí)
la bassa de la Vinya Llarga [: Bas D : vi
a|V ] (la Pobla de
Mafumet)
la parada de la Servera [s |ve| ] (Renau)
la cova del Gall [: kOv D : Va ] (Vila-seca i Salou)
l’Hort Vell [:O| ve ] –partida– (Barberà de la Conca)
Un cas particular el presenta el mot pubill (< PUPILLU); en els inventaris de l’Albiol, Duesaigües, Vilaplana i Constantí apareix transcrit fonèticament amb labiodental fricativa sonora [v] . Semblantment, pobre
(< PAUPERE) és transcrit amb [v] a Maspujols. Segons Recasens (1985,
126), l’articulació dels mots puvill i povre amb labiodental fricativa sonora
s’hauria de justificar a través del fenomen de la dissimilació de bilabials:
lo mas del Puvillet (l’Albiol)
lo Pi de l’Anton Pubill [puvi ] (Arbolí)
cal Pubill [ka: puvi ] (Duesaigües)
la caseta del Pubill [puvi ](Vilaplana)
cal Pubill [ka: puvi ] (Constantí)
la premsa del Pobres [pOv| s] (Maspujols)
1.15 Tractament de la semiconsonant velar /w/
en posició intervocàlica
Durant el període del manteniment de la labiodental fricativa sonora /v/
es va produir, paraŀlelament, el fenomen de consonantització de la semiconsonant velar /w/ en posició intervocàlica tal com demostren els exemples que s’inventarien a continuació. No és un tret generalitzat, només el
localitzem al Baix Camp, encara que de manera molt puntual. El fenomen afecta els diminutius de creu –creueta–, de pou –pouet– i de l’antropònim Pau –Pauet–; en canvi, no s’ha trobat en el femení de Pau –Paua–:
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lo pla del Pavet (l’Albiol)
Pavet –renom– (Arbolí)
lo noguer de la Paua –arbre singularitzat– (la Mussara)
la Creveta –partida– (Pratdip)
lo barranc del Povet (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
1.16 Tractament de /S/ i /Z/ en posició inicial
i posttconsonàntica
És un tret propi dels parlars tarragonins i de la Conca de Barberà l’articulació africada de les prepalatals sordes i sonores quan es troben en posició inicial i posttconsonàntica. Aquest tret és compartit amb els parlars
del bloc occidental:
cal Xitxo [tSitSu] (els Garidells)
ca les Monges [mO dZ s] (els Garidells)
la bassa del Xollat [tSu at] (la Masó)
la baixada del Joanot [dZu nOt] (la Masó)
lo mas de Marxant [m | tSan] (el Milà)
lo carrer del General Prim [dZ n |a:] (el Milà)
ca la Xola [tSO:E] (Puigpelat)
cal Monjo [mO dZu] (Puigpelat)
cal Xeco [tSEku] (la Riba)
lo pi del Penjat [p dZat] (la Riba)
cal Xandro [tSand|u] (el Rourell)
lo mas del Jaumís [dZ w mis] (el Rourell)
el torrent de la Xamora [tS mo| ] (Valls)
cal Genet [dZ nEt] (Valls)
lo pedregal del Carxot [k | tSOt] –indret– (l’Aleixar)
lo clot d’en Jover [dZuve] –indret– (l’Aleixar)
la Garranxa [: V ra tS ] –vallada– (Alforja)
lo barranc de la Monja [mO dZ ] (Alforja)
la bassa del Xacó [tS ko] (Almoster)
la font del Jardí [dZ | Di] (Almoster)
lo bosc de la Perxa [pE|tS ] (Arbolí)
la pedra del Jull [dZu ] (Arbolí)
los Porxus [pO|tSus] (les Borges del Camp)
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los pins del Forjatà [fu|dZ ta] (les Borges del Camp)
l’hort del Clanxet [k: tSEt] (Cambrils)
lo portal del Joc [dZOk] (Cambrils)
los Perxos [pE|tSus] (Capafonts)
les parades del Jueu [dZuew] (Capafonts)
lo Xerric [tS rik] –renom– (Castellvell del Camp)
lo collet del Jaumola [dZ w mO: ] (Castellvell del Camp)
lo mas de la Ximeta [tSimEt ] (Duesaigües)
lo marge del Ponet [ma|dZ ] (Duesaigües)
lo mas del Xollat [tSu at] (la Febró)
los plans del Gendret [dZ nd|Et] (la Febró)
la caseta del Xepa [tSEp ] (Maspujols)
la pedrea del Joan Mas [dZuan] (Maspujols)
la cingla del Xacó [tS ko] (la Mussara)
los Pinyers del Josepó [pi es] –arbres singularitzats– (la Mussara)
la bassa de la Xana [tSan ] (Prades)
la font del Ginebre [dZineB|e] (Prades)
l’Anxera [:a tSe|E] –partida– (Pratdip)
la Borja [:a BO|dZE] –partida– (Pratdip)
lo forn de la Manxa [ma tS ] (Reus)
la campana dels Gegants [dZ Vans] (Reus)
cal Xanxo [tSa tSu] (Riudecols)
lo cau dels Arítjols [ |i dZu:s] (les Voltes)
lo mas d’en Sanxo [sa tSo] (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
cal Gendre [dZEnd|e] (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la caseta del Ximet [tSimEt] (Vilanova d’Escornalbou)
les Jordanes [dZu| Dan s] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
l’era del Carxot [k | tSOt] (Vilaplana)
los Gegants [dZ Vans] –roques– (Vilaplana)
l’hort del Punxó [pu tSo] (la Canonja)
lo camí dels masos dels Canonges [k nO dZ s] (la Canonja)
la vinya de la Punxa [pu tS ] (Constantí)
la vinya del Jueu [dZuew] (Constantí)
cal Xolla Vell [tSO BE ] (els Pallaresos)
cal Genet [dZ nEt] (els Pallaresos)
ca la Carme Xancarrons [tS Nk rons] (Perafort i Puigdelfí)
cal Jurat [dZu|at] (Perafort i Puigdelfí)
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l’olla del Xacó [tS ko] –lloc d’anomenada– (la Pobla de Mafumet)
lo pou dels Jueus [dZuews] (la Pobla de Mafumet)
la pallissa del Xinat [tSinat] (Renau)
la parada de Sota el Marge Alt [ma|dZ a:] (Renau)
el comellar dels Xiprers [tSip|es] (Tamarit)
l’hort del Taronger [t |uNdZe] (Tamarit)
el Carxofer [k |tSufe] –renom– (Tarragona)
el camí de l’Àngel [a dZ :] (Tarragona)
Panxa Murena [pa tS ] –renom– (Vila-seca i Salou)
lo Marjot de Moles [m |dZOt] –indret singularitzat– (Vila-seca i Salou)
cal Ton del Marxant [m | tSan] (Barberà de la Conca)
lo camí dels Monjos [mO dZu] (Barberà de la Conca)
cal Xuf [ka tSuf] (Vallclara)
cal Jupa [ka dZup ] (Vallclara)
1.17 Segregació de iod davant /S/ i /Z/ intervocàliques
i de /S/ final
En tots els parlars que formen part d’aquest estudi es produeix la segregació de iod davant les prepalatals fricatives sonora /Z/ i sorda /S/ quan es
troben en posició intervocàlica i de la /S/ quan es troba en posició final:
lo camí de Baix de Vistabella [D BajZ D ] (els Garidells)
cal Paijant [p j Zan] (els Garidells)
la mina de Baix [D BajS] (la Masó)
Riba-roja [riB rOjZE] –despoblat– (la Masó)
la mina Boja [BOjZE] (el Milà)
el portal de Baix [D BajS] (Puigpelat)
el carrer Major [m j Zo] (Puigpelat)
l’hortassa de Baix [D BajS] (la Riba)
la font del Rajolí [r jZu:i] (la Riba)
lo pou de l’Aixarmada [ jS | maD ] (el Rourell)
lo carrer Major [m j Zo] (el Rourell)
el torrent de la Peixera [p jSe| ] (Valls)
el carrer Major [m j Zo] (Valls)
lo mas de Moixí [mujSi] (l’Aleixar)
los Pagesos [p j ZEzus] –partida– (l’Aleixar)
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lo pont de les Bruixes [b|ujS s] (Alforja)
l’Altar Major [m j Zo] –balma– (Alforja)
la baixada del Pixum [: B jSaD ] (Almoster)
la font del Rajolí [r jZu:i] (Almoster)
la font del Teix [tejS] (Arbolí)
la pujada de la Tiŀlera [puj ZaD ] (Arbolí)
lo carrer de Baix [bajS] (les Borges del Camp)
lo camí de Maspujols [m j Zo] (les Borges del Camp)
lo camí de les Baixades [b jSaD s] (Cambrils)
la mina Boja [bOjZ ] (Cambrils)
la Llenguaeixuta [: eNgw jSut ] –barranc– (Capafonts)
la font del Pujol [puj ZOl] (Capafonts)
lo serret de les Bruixes [: z B|ujS s] (Castellvell del Camp)
lo carrer Major [m j Zo] (Castellvell del Camp)
la calaixera de cal Quelo [k : jSe| ] –finca– (Duesaigües)
la Fassa-no-puja [pujZ ] –tros– (Duesaigües)
la font de la Coixa [kojS ] (la Febró)
la caseta del Magí [m j Zi] (la Febró)
lo carrer de Baix [bajS] (Maspujols)
l’hort del Pujol [puj ZO:] (Maspujols)
la font del Boix [BojS] (la Mussara)
lo pujador del Foradot [:u pujZ Do] (la Mussara)
lo camí de l’Eixam [: jSam] (Prades)
lo Pagès [:o p j ZEs] –partida– (Prades)
lo Coixac [kojSak] –partida– (Pratdip)
la cova Roja [rOjZE] –partida– (Pratdip)
lo mas de les Maduixes [m DujS s] (Reus)
lo forn Rajoler [r jZu:e] (Reus)
cal Caixa [kajS ] (Riudecols)
cal Pep-Rajoler [r jZu:e] (Riudecols)
Lleixares [ ejSa|es] –partida– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
les Rojales [: ruj Za: s] –tossal– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la mina dels Peixos [pejSus] (l’Arbocet)
lo pla del Pagès [p j ZEs] (Vilanova d’Escornalbou)
la caseta de l’Aleix [ :ejS] (Vilaplana)
la pedrera del Rajoler [r jZu:e] (Vilaplana)
lo Peix Fresc [pejS] –renom– (la Canonja)
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lo carrer Major [m j Zo] (la Canonja)
la parada de la Pujada [puj ZaD ] (Constantí)
lo Feixiner [f jSine] –parada– (Constantí)
la baixada de Moretó [: B jSaD ] (els Pallaresos)
la parada de Magí [m j Zi] (els Pallaresos)
los Calaixos [k :ajSus] –coves– (Perafort i Puigdelfí)
la Terra Roja [rOjZ ] –parada– (Perafort i Puigdelfí)
la baixada del carrer del Pou [: B jSaD ] (la Pobla de Mafumet)
lo pujador de Manent [:u pujZ Do] (la Pobla de Mafumet)
la plaça de Baix [D BajS] (Tamarit)
el Pujol Rodó [ : puj ZO:] (Tamarit)
l’armari de les Aixetes [ jSEt s] (Tarragona)
la fibla Magina [m j Zin ] (Tarragona)
la baixada de l’Espinac [: B jSaB ] (Vila-seca i Salou)
la pujada del Ros [: puj ZaD ] (Vila-seca i Salou)
la plaça de Baix [D BajS] (Barberà de la Conca)
cal Magí [ka: m j Zi] (Barberà de la Conca)
cal Coix [ka: kojS] (Vallclara)
cal Rajolenc [ka: rajZo:EN] (Vallclara)
1.18 Articulació de la nasal palatal en els parlars tarragonins
Els primers autors dels inventaris onomàstics de les nostres comarques
ja van percebre l’articulació particular que la nasal palatal presentava en
aquest territori. És a dir, ells van ser els primers que van detectar el fenomen o bé de la geminació de la nasal o bé la de la segregació d’una iod
al seu davant. Sobre aquesta qüestió Daniel Recasens (1985, 139)7 assegura que “l’articulació de la consonant nasal palatal presenta a la parla
del Camp de Tarragona un grau elevat de constricció linguo-palatal. El
fenomen és especialment perceptible quan una vocal tònica precedeix
la consonant”. I encara puntualitza que “no és inaudit oir de boca d’un
mateix informant les realitzacions [j ] i [ ] (1985, 139):
cal Pep del Senyoret [s j u|Et] (els Garidells)
lo canyar de Benet [:u k j a] (la Masó)
7

Sobre aquesta qüestió també n’havia parlat Sebastià Mariner (1953, 186).
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los Canyars [lus k j as] –partida– (l’Aleixar)
la Vinya Gran [: vi ] –finca– (l’Aleixar)
la pedrera del Picarany [pik |aj ] (Almoster)
lo pla del Canyaret [k j |Et] (Almoster)
la vinya de Nostre Senyor [: vi
D nOst|u s o] –tros– (Arbolí)
lo Parany [lu p |aj ] –serret– (Capafonts)
la font de la Canya [kaj ] (Capafonts)
la cova del Fumanya [fuma ] (Castellvell del Camp)
Vilamanya [vi: maj ] –partida– (Duesaigües)
lo Parany [:u p |aj ] –cova– (la Febró)
lo camí dels Castanyers [k st es] (la Febró)
la pedrera del Senyor Ramonet [s o] (Maspujols)
la cingla de la Vinya [vi ] (la Mussara)
lo parany del Macip [p |aj ] –indret– (Prades)
lo camí dels Castanyers [k st j es] (Prades)
ca l’Espardenyer [aspa|Dej e] (Pratdip)
lo Peret-samfaina [s faj ] –renom– (Reus)
cal Miquel-Becaina [B kaj ] (Riudecols)
la Muntanya [:a muntaj E] (Vandellòs)
cala Ronyosa [ka: ruj oz ] (l’Hospitalet de l’Infant)
l’Areny [:a|Ej ] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
l’hort del Canyar [k j a] (l’Arbocet)
los Canyars [:us k j as] –partida– (Vilaplana)
lo bassot del Llenyes [ ej s] (Vilaplana)
la Vinya Gran de Ca Forgues [vi ] (la Canonja)
lo maset del Manyer [m j e] (la Canonja)
la muntanya de les Forques [muntaj ] (Constantí)
lo Vinyet [:u vi Et] –partida– (Renau)
lo Canyar [:u k a] –indret– (Perafort i Puigdelfí)
el Muntanyot [:u munt Ot] –indret d’anomenada– (la Pobla de Mafumet)
l’Estany [: staj ] (Tamarit)
la vinya de les Canyes [kaj s] (Tarragona)
la Carme de la Llenya [ ej ] (Tarragona)
los Estanyets [:uz st j Ets] –partida– (Vila-seca i Salou)
la font de la Castanya [k sta j ] (Barberà de la Conca)
182

1.19 Palatalització de l’alveolar fricativa sorda /s/
precedida de / / i / /
Paraŀlelament al fenomen descrit en l’apartat anterior, els primers onomasiòlegs del nostre territori van percebre el fenomen de la palatalització de l’alveolar fricativa sorda /s/ quan es troba en posició final i va precedida de líquida o nasal palatals / / i / / – [ tS] i [ tS] respectivament–;
Recasens descriu aquest fenomen en tarragoní (1985, 128; 1996, 273-274;
276-277):
lo camí de Valls [:u k mi D va tS] (la Masó)
el pont dels Cinc Ulls [ : pOn d : siN ku tS] (Puigpelat)
lo pou del Balcells [:u pow D : B :se tS] (Alforja)
lo coll dels Banys [:u kO d :z Ba tS] (Alforja)
los Coscolls [:us kusko tS] –tros– (Almoster)
los Tolls [:us to tS] –partida– (les Borges del Camp)
lo camí dels Tegells [:u k mi D :s t jSe tS] (Cambrils)
la plaça dels Alls [: p:as D :z a tS] (Capafonts)
lo pla del Barenys [:u p:a D : B |E tS] (Maspujols)
lo barranc dels Carretells [:o B raN d :s k r te tS] (Prades)
lo pont dels Dos Ulls [:o pOn de:z Doz u tS] (Pratdip)
lo Marquès dels Alls [:u m |kEz D : za tS] –renom– (Reus)
lo carrer dels Banys [:u k re D :z Baj tS] (Reus)
los Gatells [:uz V te tS] –indret– (les Voltes)
lo coll dels Banys [:u kO d :z Ba tS] (les Voltes-Riudecols)
los Avellaners Novells [:uz v nez nuve tS] –tros– (les Irles-Riudecols)
lo tossal de Penjabudells [:o tosa: de pe dZaBuDe tS] (Vandellòs)
les Valls [: z va tS] –partida– (Vilaplana)
lo camí de Valls [:u k mi D va tS] (Constantí)
els Hostalets Vells [ :z ust :Edz BE tS] –peces de terra– (els Pallaresos)
la parada dels Moscatells [: p |aD D :z musk te tS] (Tamarit)
la parada dels Cavalls [: p |aD D :z k Ba tS] –peces de terra– (Tarragona)
lo pati dels Conills [:u pati D :s kuni tS] (Vila-seca i Salou)
Barenys [b |E tS] –partida– (Vila-seca i Salou)
los Aragalls [:uz | Va tS] –partida– (Vil-seca i Salou)
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1.20 La nasal adventícia
Un tret consonàntic que el tarragoní comparteix amb els parlars del bloc
occidental és la presència d’una nasal adventícia en mots com llangost(a),
mangrana o mangraner. La nasal adventícia és més habitual en els parlars
més occidentals del tarragoní. A més, no afecta arreu els mateixos mots:
lo barranc del Llangostet (l’Aleixar)
això del Llangost (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la Llangosta –renom– (Alcover)
lo Magrana –renom– (Alcover)
los Magraners –indret– (Riudecols)
la cova de les Llagostes (Tamarit)
els magraners del Cintet (Barberà de la Conca)
1.21 Sensibilització de la dental en el grup final -/nt/
per fonètica sintàctica
La dental dels grups finals -/nt/, -/lt/ només és articulada en alguerès, en
menorquí i en mallorquí i, majoritàriament, en la majoria de parlars valencians. Però en les nostres comarques, l’esmentada consonant pot sensibilitzar-se per fonètica sintàctica. És el cas d’exemples com:
el carrer de Sant Antoni [sant ntOni] (Puigpelat)
lo Bassot de Sant Antoni [sant ntOni] (l’Aleixar)
lo barranc de Sant Antoni [sant ntOni] (Alforja)
la plaça de Sant Antoni [sant ntOni] (les Borges del Camp)
lo carrer de Sant Antoni [sant ntOni] (Castellvell del Camp)
lo carrer de Sant Antoni [sant ntOni] (Maspujols)
l’ermita de Sant Antoni [: | mit D sant ntOni] (Maspujols)
l’ermita de sant Antoni [sant ntOni] (Prades)
lo carrer de Sant Antoni [sant ntOni] (Reus)
Sant Antoni [sant ntOni] –indret– (Vilaplana)
lo carrer de Sant Antoni [sant ntOni] (la Canonja)
la creu de Sant Antoni [sant ntOni] (Tarragona)
lo carrer de Sant Antoni [sant ntOni] (Vila-seca i Salou)
la capella de Sant Antoni [sant ntOni] (Vallclara)
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la mina de Sant Isidre [sant ziD|u] (la Masó)
la mina de Sant Isidro [sant ziD|u] (les Borges del Camp)
Sant Isidre [sant aziD|o] –partida– (Pratdip)
lo carrer de Sant Isidre [sant iziD|u] (la Canonja)
lo carrer de Sant Isidre [sant ziD|u] (Constantí)
lo carrer de Sant Esteve [sant stev ] (Reus)
lo Rescat de Sant Esteve [sant stev ] (Vila-seca i Salou)
1.22 Afèresis
No és un fenomen molt habitual en els nostres parlars el fenomen de l’afèresi, és a dir de la desaparició d’una vocal o tota una síŀlaba àtona en posició inicial. Els inventaris que hem treballat ens ofereixen alguns exemples
d’aquest fenomen, el mot més habitual que presenta aquest fenomen de
reducció vocàlica és vellana (avellana) i els seus derivats; Alcover, albercoquer, euterpe, Salvadora, ametller, apotecari, són d’altres mots inventariats
en què trobem la presència d’aquest fenomen:
ca l’Andreu de les Avellanes [v an s] (el Milà)
lo carrer dels Avellaners [v nes] (el Milà)
lo racó dels Avellaners [v nes] (la Riba)
l’Avellanar [lu v na] –partida– (l’Aleixar)
los Avellanars [luz v nas] –parada– (les Borges del Camp)
ca l’Avellanes [ka: v an s] (Capafonts)
l’Avellanar [:u v na] –partida– (la Febró)
la serra dels Avellaners [v nes] (Prades)
lo coll de l’Avellana [:u kO v an ] –partida– (Riudecols, les Irles)
los Avellanars [:uz v nas] –partida– (Riudecols)
l’Avellanar [:u v na] –partida– (Vilaplana)
ca l’Avellanes [ka: v an s] (la Canonja)
el tros de l’Avellanetes (Tarragona)
cal Vellana (Vilaverd)
els avellaners de la Manyuca [ B nes] (Tarragona)
el Jaiovellanes –renom– (Tarragona)
Alcover [:u kuve] (Capafonts)
lo Pla Albercoquer [:u p:a B |kuke] –partida– (l’Hospitalet de l’Infant)
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ca la Badora (Riudecanyes)
los Ametllers [:uz m es] –indret– (les Voltes–Riudecols)
l’obac de l’Apotacari [: w Bag d : put ka|i] –indret– (Riudecols)
los Omets [:uz mEts] –partida– (Vilaplana)
Un cas que convé remarcar particularment és de la proliferació del terme euterpe, sobretot a la comarca del Baix Camp. Amb el nom de la musa
de la música, Euterpe, que segons la mitologia grega era filla de Zeus i de
Mnemòsine, en una desena de localitats era designat l’indret on habitualment es feia el ball i concerts a l’aire lliure:8
l’Euterpe [:u te|pE] (la Riba)
l’Euterpe [lu te|p ] (Alforja, Arbolí, l’Argentera, les Borges del Camp)
l’Euterpe (Maspujols, Reus)
l’Euterpe [:u tE|p ] (Riudecols, l’Arbocet-Vilanova d’Escornalbou)
1.23 Pròtesis
Exemples del fenomen d’afegiment de sons en posició inicial de mot, és
a dir de la pròtesi vocàlica –la vocal /a/– o siŀlàbica –la síŀlaba /ej/–, en
trobem molt pocs en els topònims dels inventaris que hem consultat:
los Adous –avenc– (Arbolí)
los xaragalls del Pany [:uz jS | Va dZ D : paj ] –escorrall rocós– (les
Irles)
los xaragalls de la Tecla [:uz jS | Va dZ D : tek: ] (les Voltes)
l’Anover –partida– (Vilanova de Prades)
1.24 Epítesis o paragoges
El reforçament, normalment consonàntic, en posició final, això és l’epítesi o paragoge, el trobem en una mitja dotzena d’exemples. Les dues consonants més habituals en aquest fenomen són la velar oclusiva sorda [k]
i la dental oclusiva sorda [t]:

8

Per a més informació: Amigó (1988, 222).
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lo Camí de Mar [ma|k] –partida– (Cambrils)
lo carrer de la Mar [ma|k] (Reus)
lo carrer de Mar [ma|k] (la Canonja)
el pinar de la Pilar [pi:a|t] (els Pallaresos)
el Bar [ : Ba|t] (els Pallaresos)
1.25 Metàtesis
És més habitual el fenomen de la metàtesi, això és el canvi de posició de
consonants o vocals. De metàtesis n’hi ha de tres tipus: regressives –quan
un so es desplaça cap a l’esquerra–, progressives –quan un so es desplaça cap a la dreta– i recíproques –quan són dos sons (o més) que s’intercanvien el lloc–. Una de les consonants que més es veuen afectades per
la metàtesi regressiva és la ròtica bategant [|]. com podem comprovar en
l’antropònim Gregori articulat Gargori:
cal Gargori (Duesaigües)
Gargori –renom– (Riudecanyes)
la caseta de Cal Gargori (Pratdip)
això de Cal Gargori (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la Granatxeta –partida, < garnatxa– (Cambrils)
los Abeuradors [:uz wB | Dos] (les Borges del Camp)
cal Quitxalla –< xicalla– (Nulles)
La metàtesi recíproca la documentem principalment en l’adverbi de
lloc darrere pronunciat radere. També els mots àguila, sargantana, gavarrera, llonganissa, jenovès articulats àliga, sangartana, garravera, llangonissa, jonivès, respectivament:
lo baranc de l’Àliga (Prades)
la pedra Sangartanera (Arbolí)
l’era del Sangartana (Arbolí)
lo serret de les Gavarreres [V r ve| s] (la Mussara)
el Llangonissa –renom– (Tarragona)
les basses del Jonivès (Barberà de la Conca)
Darrere els Molins [r De| :z mu:ins] –partida– (la Riba)
els Darreres [:u r De| s] –indret d’anomenada– (Almoster)
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Darrere l’Hort [r De| :O|] –partida– (les Borges del Camp)
la Darrera Creu [: r De| k|Ew] –indret– (les Irles)
los Darreres [:u r De| s] –indret– (Riudecols)
los Darrerets “Raderets” –indret– (Vinyols i els Arcs)
lo camí de Radere (Constantí)
lo carrer d’Allà Darrere [r De| ] (Perafort i Puigdelfí)
la Darrera Parellada [: r De| ] –partida– (Tarragona)
lo camí de Darrere l’Ermita [r De| ] (Vila-seca i Salou)
Darrere Casa [raDe|e kaz ] –partida– (Vallclara)
1.26 Assimilacions vocàliques i consonàntiques
El fenomen de l’assimilació tant pot afectar les vocals com les consonants.
En el cas de mots com toixó –< teixó–, moló –< meló–, borruga –< berruga– o soldó –< saldó–, les vocals pretòniques /e/ i /a/ –articulades [ ] –
han estat assimilades per la vocal tònica /o/; quant a motllo –< motlle–,
és la vocal posttònica la que ha estat assimilada per la tònica.
lo cau del Toixó (l’Albiol, Cambrils, la Mussara, Masriudoms)
lo cau dels Toixons (Alforja)
la cova del Toixó (Pratdip)
lo Molons –renom– (Reus)
cal Molons (Riudoms)
la pujada del Moló (Vila-seca i Salou)
cal Motllo (Valls)
cal Berruga [ka: BoruVE] (Masboquera)
lo Saldó [:u su:do] –parada– (Constantí)
Les assimilacions es poden produir damunt d’una vocal per influència
d’una consonant. Així tenim els casos del tancament de la vocal palatal
semitancada /e/ en [i] per l’acció assimiladora de la prepalatal sonora [dZ]
en mots com argilaga –< argelaga–, giner –< gener– o xixanta –< seixanta–; en el cas de fonecada –< fanecada–, la consonant labiodental /f/ ha
assimilat la [ ] convertint-la en una vocal labial:
les Argilagues –partida– (Mont-ral)
lo coll de l’Argelagar [ |dZi: Va] (les Voltes)
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l’argelagar de les Olles [ |dZi: Va] –indret– (les Voltes)
el mas de l’Argilaga (Tarragona)
l’Argelagar [: |dZi: Va] –lloc singularitzat– (Vila-seca i Salou)
els Argilaguers –partida– (Blancafort)
el pas d’en Giner (Mont-ral)
Seixanta Jornals [SiSant ] –partida– (Constantí)
la Fonecada (fanecada) –finca– (Vilanova de Prades)
Un cas d’assimilació consonàntica el tenim en l’articulació coŀloquial habitual del nom de l’Aleixar –pronunciat [l jSa] –; en aquest cas es
produeix una assimilació de la líquida lateral /l/ que palatalitza en [ ] a
causa de la prepalatal fricativa sorda situada a la síŀlaba següent:
lo camí de l’Aleixar [ jSa] (Alforja, les Borges del Camp, Castellvell
del Camp, Maspujols, Reus, Vilaplana)
Més casos d’assimilacions consonàntiques els trobem en exemples
com:
el barranc del Més Enllà [mez a] (l’Argentera)
la roca de Migdia [middi ] –partida– (la Febró)
lo forat del Migdia [middi ] (la Mussara)
lo Forat de Migdia [middi ] –indret– (Vilaplana)
En el cas de noer –< noguer–, la velar sonora /g/ ha estat assimilada per
la vocal velar semitancada /o/:
la parada del Noer (Constantí)
lo noguer del Silo [:u nue D : si:u] (Perafort i Puigdelfí)
la parada del Noer (Tamarit)
1.27 Dissimilacions vocàliques i consonàntiques
La forma dissimilada de l’adjectiu redó/redona és la més estesa per tot el
bloc del català occidental –les Terres de Ponent, les Terres de l’Ebre i les
del País Valencià– i també per Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera.
Atès el veïnatge geogràfic amb el català occidental, trobem les formes dis189

similades no només en les localitats més occidentals del Camp –la Febró,
Prades, Vandellòs–, sinó també en pobles que es troben al bell mig del
Camp –la Canonja, Constantí–:
l’Alzina Rodona [r Don ] (l’Aleixar)
la bassa Rodona (l’Argentera)
el Camp-redon –turó– (Colldejou)
la parada Redona (la Febró)
lo Pradet Redó [:u p ( )| DEd r Do] –tros– (la Febró)
lo serret Redó –muntanya– (la Febró)
la parada Rodona [r Don ], escrita Redona a l’edició de 2015 (Maspujols)
lo tossal Rodó [r Do] (Prades)
lo tossal Rodó [r Do] (la Mussara)
lo tossal Rodó [r Do] (Prades)
el bancal Redó (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
el coll Redó (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la torre Redona (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
lo collet Rodó [r Do] –turó– (Vilanova d’Escornalbou)
los Camps Rodons [:us kam r Dons] [:us kam ru Dons] –partida– (la
Canonja)
la pedra Rodona [r Don ](Constantí)
Més casos de dissimilacions vocàliques els trobem en l’antropònim
Salamó –< Salomó– en què la velar semitancada /o/ de la síŀlaba pretònica interna es dissimila de la vocal tònica. També són resultats amb dissimilació vocàlica vediella –< vidiella–, Reurell –< Rourell–, reureda –<
roureda–, sendicat –< sindicat–, xorrac –< xerrac–:
lo Serret dels Pins del Salamó (l’Aleixar)
la Vidiella [: v Die ] –tros– (Capafonts)
lo camí del Rourell [r w|e ] (la Masó)
lo camí de la Roureda [r wED ] (Castellvell del Camp)
la Roureda de Cal Xacó [r w|ED ] –finca– (Duesaigües)
los Rourets [:u r w|Ets] (la Febró)
la raureda (sic) de les Pites (Prades)
lo Sindicat [s ndikat] (Maspujols)
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lo Xerrac [:u tSurak] –parada– (Constantí)
la font de Xurrac (Vilaverd)
D’exemples de dissimilacions consonàntiques en tenim una bona colla que afecten noms com Anna, Munner, Innocent, bòbila:
Pep de l’Agna (Barberà de la Conca)
ca Jaumet de l’Agna (Vallmoll)
ca l’Agneta (el Rourell)
ca l’Agna –< ca l’Anna– (Alforja)
Munner [mug ne] –cognom– (Alforja)
lo mas de l’Agneta –< Anneta– (Cambrils)
ca la Mariagna –renom– (Prades)
l’Hort de l’Anna [agn ] (Reus)
ca l’Agna (Vinyols i els Arcs)
el mas de la Senyora Mariagneta (Tarragona)
la barraca de l’Agneta (Tarragona)
això de la Maria-Agna (Renau)
l’Innocent [:ignusen] –renom– (Cambrils)
la Bòbila [: mOBi: ] (les Borges del Camp)
Un altre exemple de dissimilació consonàntica que es recull pràcticament pertot, és el que es produeix en el substantiu frare:
cal Flare –renom– (Nulles)
lo camí del Mas dels Frares [f:a| s] (Arbolí)
lo mas del Frare [:u maz D : f:a| ] (l’Aleixar, les Borges del Camp)
lo mas del Frare Vidal [:u maz D : f:a| BiDa:] (Cambrils)
lo Pou del Fraret [:u pow D : f: |Et] –indret singularitzat– (Capafonts)
lo tros del Frare [f:a| ] (Almoster)
Frare [f:a| ] –renom– (Maspujols)
l’Alzina del Frare [f:a| ] –arbre singularitzat– (la Mussara)
lo racó del Frare [f:a|e] –partida– (Prades)
cal Flare (sic) Moles (Pratdip, Vandellòs)
lo mas del Frare Sord [f:a| so|t] (Reus)
lo Flare [:u f:a| ] –talassònim– (l’Hospitalet de l’Infant)
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lo Forat del Frare [f:a| ] –indret– (Vilaplana)
l’alzina del Mas dels Frares [f:a| s](Constantí)
cal Frare [f:a| ] (els Pallaresos)
el comellar del Frare [f:a| ] (Tarragona)
Frare Bru [f:a| B|u] –renom– (Vila-seca i Salou)
Les dissimilacions consonàntiques entre les líquides afecten mots com
farigola, vila vella, poliol, Eulàlia:
lo serret de les Farigoles [f niVo: s](la Mussara)
la Vila Vella [:a vin ve ] –partida– (Prades)
cal Puriol (Pratdip)
los obacs de ca l’Eulària (Querol)
La desaparició de l’alveolar fricativa /s/ en el sintagma el mas nou també és fruit del fenomen de la dissimilació:
els Manous –partida, documentada així ja el 1617– (Mont-roig del
Camp)
el camí dels Manous (Tarragona)
lo Manou –conjunt de cases– (Vespella de Gaià)
Així mateix, s’observa en la transcripció de l’inventari d’Arbolí, la desaparició de la lateral alveolar /l/ en l’aglutinació de la preposició de i de
l’article masculí plurals los, fruit també de la dissimilació; a l’inventari
de la Febró localitzem un exemple del mateix fenomen:
lo collet dels Colls [d s] (Arbolí)
lo camí dels Colls (des colls) (Arbolí)
lo camí dels Molins (des molins) (Arbolí)
lo sender dels Poniols (des poniols) (Arbolí)
la pujada dels Noguers (des noguers) (Arbolí)
lo collet dels Escurçons (des escurçons) (Arbolí)
la parada des/dels Castellans –tros– (la Febró)
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1.28 Monoftongacions i reduccions vocàliques
No són uns fenòmens massa estesos pel territori, però s’observen alguns
exemples de monoftongacions i reduccions siŀlàbiques:
l’Abeurador [: Bu| Do] (l’Aleixar, l’Argentera, Maspujols)
la font de l’Abeurador [: Bu| Do] (Alforja)
les Abeurades [: z Bu|aD s] –partida– (la Febró)
l’abeurador de la Plaça [: Bu| Do] (Riudecanyes)
l’Abeurador [: Bu| Do] (les Irles, les Voltes)
l’abeurador del mas d’en Munter [: Bu| Do] (Vilanova d’Escornalbou)
l’Abeurador de la plaça [: Bu| Do] (Vilanova d’Escornalbou)
la fibla de l’Abeurador [: Bu| Do] (Tarragona)
l’Abeurador [: Bu| Do] (Barberà de la Conca)
l’abeurador de l’Hort [: Bu| Do] (la Canonja)
lo camí de Riudecols [riD kO:s] (les Borges del Camp)
lo camí de Riudoms [riDoms] (les Borges del Camp, Reus)
1.29 Geminacions
Malgrat que les generacions més jóvens del territori ja no articulin les
geminacions consonàntiques, els nostres inventaris recullen aquest fenomen arreu, en les combinacions /bl/ i /gl/:
la mina del Poble [pObb: ] (la Masó)
l’era del Poble [pObb: ] (Almoster)
la mina del Poble [pObb: ] (Vilanova d’Escornalbou)
lo riu del Poble [:o riw De: pObb:e] –lloc d’anomenada– (Vallclara)
la mina del Poble [: min D : pObb: ] (Constantí)
lo Terrible [:u t ribb: ] –renom– (Riudecols)
l’Església [:igg:ezi ] (la Masó, Arbolí, Maspujols, la Canonja, Tamarit)
l’Església [:igg:ezi ] (Prades, Vallclara)
l’Església [:igg:eziE] (Pratdip)
l’Església [:ik:ezi ] (Duesaigües)
la plaça de l’Església [igg:ezi ] (Constantí)
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1.30 Consonant antihiàtica
Un altre fenomen que presenta prou extensió és el de l’articulació d’una
consonant o una semiconsonant antihiàtica en casos com:
lo barranc del Mas de Morea [mu|Ej ](Reus)
la Paella [: p je ] –parada– (Reus)
ca l’Andrea [ka : nd|Ej ] (Riudecols)
lo tomb de la Paella [p je ] (les Voltes)
la Paella [: p je ] –indret– (Vilaplana)
lo mas de les Beates [:u maz D : z B jat s] (Constantí)
ca la Paelleta [ka : p j Et ] (Constantí)
el Recreo –tros– [ : r k|Eju] (Tamarit)
el mas del Paello [p je u] (Tarragona)
lo Marge de dues cares [DuV s] (Riudecols)
lo camí de Duesaigües [DuV zajVw s] (les Irles)
lo Marge de les Dues Cares [: z DuV s ka| s] (Almoster)
lo marge de les Dues Cares [DuV s ka| s] –indret– (Castellvell del
Camp)
la mina de les Dues Hortes [DuV zO|t s] (la Canonja)
el Pepito de les Duesveus [DuV z BEws] (Tarragona)
1.30 Sonoritzacions
De manera puntual, trobem la sonorització de la velar oclusiva sorda en
el grup /kl/ i de /k/ –segurament que per fonètica sintàctica– en els següents exemples:
el Miracle [ : mi|agg: ] –partida– (Tarragona)
el tros de la Tecleta [t gg:Et ] (Tarragona)
Constantí [gust nti] (Reus)
l’hort del Brunet de Constantí [Vust nti] (Tarragona)
1.31 Etimologies populars
Joan Veny (1991, 71-72) considera l’etimologia popular “un procés pel qual
el subjecte parlant, fundant-se en certes similituds formals, lliga consci194

entment o inconscientment una forma determinada a una altra amb la
qual no tenia cap parentiu genètic”. És el cas de llengüet per llonguet i de
comparativa per cooperativa:
lo Llengüet –renom, < llonguet– (Reus)
la Cooperativa del Pa [: kump | tiv ] (les Voltes)
la Cooperativa Agrícola [: kump | tiv ] (Riudecols)
la Cooperativa [: kump | tiv ] (Barberà de la Conca)
la Cooperativa [: kump | tiv ] (la Canonja)
la vinya de l’Esteve de la Cooperativa [: kump| tiB ] (Tarragona)
1.32 Adaptació fonètica d’hispanismes
En l’adaptació de mots provinents de l’espanyol, que presenten el fonema
/x/, el català ha adaptat aquell so foraster pronunciant-lo [k] –fenomen
batejat amb el terme queda per Joan Veny (2006, 66-67). Alguns exemples els trobem en l’onomàstica dels pobles analitzats:
Meriquildo (< Ermenegild) –renom– (la Riba)
cal Juanito [ka: ku nitu] (Valls)
la barraca de Juanito Dalmau [kw nitu] (Renau)
los Castillejos [:us k sti Ekus] –campament militar en desús– (la
Mussara)
l’Eugènio de la Gatella [ w kEnju] –renom– Cambrils
la font de l’Eugeni [ w kEniu] (Arbolí)
lo campament dels Castillejos [k sti Ekus] (Arbolí)
la carretera de Castillejos [k sti Ekus](la Mussara)
lo Josè-de-les-dientes [:u kusE D : z DiEnt s] (Riudecols)
lo Juanito-de-la Parra [:u kunitu D : par ] (Riudecols)
cal Juanito Benet [ka: kunitu B nEt] (Riudecols)
lo bosc de la Julieta [:u BOz D : ku:iEt ] (Riudecols)
això de Ca la Cota (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la Maria-maca (Riudecols)
la Quilda –renom, < Gilda– (Vinyols i els Arcs)
cal Pajarito [ka: p k |itu] (la Canonja)
l’hort del Joanet del Mas de l’Alberic [kw nitu] (la Canonja)
cal Juanito Pugròs [ka: kunitu puV|Os] (Perafort i Puigdelfí)
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el mas del Jarque [ka|ke] (Tarragona)
Juanito Serrallo [kw nitu s ra u] –renom– (Tarragona)
ca la Quana (Vilallonga del Camp)
Alexandre [ : kand|u] –renom– (Vila-seca i Salou)
ca l’Espejo [: spEku] (Barberà de la Conca)
cal Jaume la Cuquina (< Joaquima) (Barberà de la Conca)

2 MORFOLOGIA
En el nivell morfològic només s’han tingut en compte alguns fenòmens
que afecten la morfologia nominal: el gènere en els substantius i adjectius, el nombre en els substantius, l’article definit, l’article personal, la
falsa segmentació siŀlàbica de l’article definit, l’ús dels demostratius això
i allò, preposicions i adverbis.
2.1 El gènere en substantius i adjectius
A diferència del que acostuma a passar a les Terres de l’Ebre (Navarro
2016, 44) –on el substantiu raval presenta el gènere femení majoritàriament–, al Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, el gènere del mot
raval és majoritàriament masculí:
lo raval d’Església (l’Arbocet-Vilanova d’Escornalbou)
lo Raval de Sant Joan (Vinyols i els Arcs)
lo raval de Vimbodí (Vallclara)
lo raval de Vilanova [:o raBa: de Bi:anOB ] (Vallclara)
lo Raval (Renau)
el Raval de la Mar [ : r vO:] (Vila-seca i Salou)
lo raval del Castell (Barberà de la Conca)
La transcripció fonètica dels reculls onomàstics de l’Aleixar, Alforja,
Almoster, Cambrils, Reus, Riudecanyes i la Canonja, ens pot fer pensar
que el mot raval, malgrat que està entrat ortogràficament amb l’article
masculí, podria ser que en la parla local presentés el gènere femení:
el Raval de Dins [: r Ba: d Dins] (l’Aleixar)
el Raval de Fora [: r Ba: d fO| ] (l’Aleixar)
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el raval del Fossar Vell [: r va: d : fusa ve ] (Alforja)
el Raval [: r va:] (Almoster)
el raval de Gràcia [: r Ba: d V|asj ] (Cambrils)
el raval de Jesús [: r va: d dZ zus] (Reus)
el raval del Jueu [: r va: d dZuew] (Reus)
el raval del Pallol [: r va: d : p O:] (Reus)
el raval de Santa Anna [: r va: d santan ] (Reus)
el Raval [: r va:] (Riudecanyes)
el Raval [: r va:] (la Canonja)
En realitat, podria tractar-se del fenomen de la pròtesi vocàlica –usual en la llengua coŀloquial, a l’estil d’amoto per moto o d’arràdio per ràdio.
Per aquesta mateixa raó, raval hauria passat a arraval, mantenint el gènere masculí. Aquesta tesi estaria avalada per la documentació escrita
que aporta l’inventari de Riudecanyes (lo Raval 1668, 1651, 1706; larraval
1692; lo arrabal 1696).
La documentació escrita també és definitiva en fer observar el gènere femení que raval tindria a Vilallonga del Camp (“Francesc Borràs del
carrer de la Arrabal”, 1607):
el carrer de la Raval (Vilallonga del Camp)
On sembla que no hi ha cap mena de dubte en el gènere femení de raval és a Constantí, on el morfema de diminutiu l’indica clarament:
la Ravaleta –hodònim– (Constantí)
Malgrat que, com a interferència morfològica de l’espanyol, el substantiu vall havia presentat el gènere masculí en la llengua coŀloquial –el Vall
d’Aran–, a través de l’onomàstica de les nostres contrades podem constatar com la toponímia recull sempre vall com a femení:
la vall del Glorieta (Mont-ral)
lo Roquer de la Vall (la Riba)
la Vall –partida– (l’Albiol)
la vall de Maçanes (Colldejou)
la Plana de la Vall –finca– (Duesaigües)
197

les Valls (Pratdip)
la vall del Gil –tros– (les Voltes)
la vall del Cintet (les Voltes)
les Valls –partida– (les Voltes)
la Vall –partida– (Vilaverd)
En dues ocasions, el mot fantasma presenta gènere femení, contràriament al que s’esdevé en la majoria de parlars catalans:
lo barranc de la Fastasma (les Borges del Camp)
lo Bassí de la Fantasma –bassa– (Arbolí)
Un altre mot que presenta gènere femení i que també s’allunya del gènere més habitual en la majoria de parlars catalans és anell:
el Pau de les Anells –renom– (Tarragona)
Un altre cas de vaciŀlació de gènere el trobem a freixe, arbre de la família de les oleàcies que creix, habitualment, en terrenys frescos i profunds,
generalment calcaris. En les nostres comarques, apareix el gènere masculí
només en dues localitats, Duesaigües i Riudoms. A Duesaigües,9 Pratdip,
Reus i Masboquera, freixe presenta el gènere femení:10
lo barranc dels Freixes (Duesaigües)
lo Freixe –partida– (Riudoms)
les Freixes –barrancada– (Duesaigües)
les Freixes –partida– (Masboquera, Pratdip)
la freixa del Camí de Castellet (Reus)
la font de la Freixa (Vilaverd)

Jassans (2008, 54) documenta els dos gèneres a la mateixa localitat de Duesaigües.
Coromines documenta en el DECat (IV, 185-186) el gènere femení de freixe des del
nord del territori lingüístic (la Vall Ferrera, la Cerdanya, el Conflent, Organyà…) fins
al Vilosell, municipi de la comarca de les Garrigues, al límit amb la Conca de Barberà
i amb el Priorat. Els nostres inventaris onomàstics recullen el gènere femení de freixe
a l’extrem sud-occidental del Baix Camp.
9

10
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Existeix la tendència coŀloquial de generar formes analògiques femenines en els adjectius acabats en -ant:
la font Amargant [ m |Vant ] (la Mussara)
El recurs a la feminització de noms originalment masculins és un fenomen que ja es documenta en la llengua antiga. En els nostres inventaris trobem Pellicera < Pellicer, Ripolla < Ripoll, Palaua < Palau, Cucuda
< cucut, Ferrera < Ferrer, Pixuma < pixum, Vidala < Vidal, Baltasana <
Baltasar, Perdigotes < perdigot, Balaguera < Balaguer, Moixona < moixó,
Dalmava < Dalmau, Montserrada < Montserrat, Mateves < Mateu, Gaspana11 < Gaspar, Capellana < capellà, Guineves < guineu:12
la font de na Pellicera (Valls)
les voltes de na Ripolla (Valls)
la font de na Palaua –pretèrit– (l’Albiol)
lo cau de la Cucuda (l’Aleixar)
la font de la Ferrera (Arbolí)
la Pixuma –renom– (Cambrils)
la Vidala –partida– (Castellvell del Camp)
lo tossal de la Baltasana (Prades)
la Vidala –partida– (Pratdip)
les Perdigotes –partida– (Pratdip)
la Balaguera –partida– (Pratdip)
la Moixona –renom– (Reus) feminització
la Dalmava –tros– (Riudoms)
la Montserrada –tros– (Riudoms)
les Mateves –partida– (Vilaplana)
l’hort de la Gaspana de la Secuita (Perafort i Puigdelfí)
ca Gaspana (els Pallaresos)
el fondo de la Capellana [ : fondu D : k p an ] (Tamarit)
la mina de les Guineus [ginEB s] (Cambrils)
El femení Gaspana es genera per analogia amb Capellana, tal com s’oberva en el
plural analògic masculí Gaspans –renom– (Vila-seca i Salou).
12
En aquest cas, el mot guineu, acabat en /w/, com Dalmau, hauria estat tractat
com a masculí.
11
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El mateix fenomen es documenta a la inversa, és a dir la masculinització de mots originalment de gènere femení. El recurs és ben senzill:
canviar la vocal morfemàtica del femení /a/ per la vocal /o/, interpretada com a morfema masculí (que apareix en mots com ferro, monjo, porro, toro); unes altres estratègies per a la masculinització són llevar-li el
morfema /a/ o crear un diminutiu amb morfema masculí. En els nostres
pobles trobem Puço < puça, Susagno < Susagna, Merlo < merla, Belagno
< Isabel-Agna, Maleno < Malena, Petxino < petxina, Agnet < Agneta, Teresó < Teresa.
lo mas del Puço13 (Alforja)
cal Puço (Mont-roig del Camp)
lo serret del cal Pusso (sic) (la Mussara)
l’obac de Cal Pusso (la Mussara)
cal Puço (Pratdip)
el racó del Puço (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la caseta del Susagno (Arbolí)
cal Merlo –casa– (Alforja, Vilaverd)
lo tros del Merlo (la Febró)
cal Belagno (Belltall)
el cingle del Maleno (Vilanova de Prades)
ca Petxino (Constantí)
lo tomb de l’Agnet (la Riba)
lo pla del Teresó [t| zo] (Arbolí)
A les localitats de Pratdip i de Vandellòs –on el vocalisme àton es manté tant en posició pretònica com en posició posttònica, a diferència del
que s’esdevé a la resta de localitats del Baix Camp on es produeix el fenomen de la neutralització–, trobem els femenins analògics en els mots torre i llebre, respectivament –ambdós substantius articulats amb [E] final–:
ca la Torre [ka :a torE] (Pratdip)
cal Llebre [ka eB|E] (Vandellòs)

13

Jassans grafia Pusso, amb dues esses (1991, 261).
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2.2 El nombre en substantius
En quatre localitats trobem el manteniment del grup /ns/, tal com feia
la llengua medieval, en el plural del mot home, procedent d’un antic proparoxíton llatí: hòmens < HOMINES:
lo Milhòmens –renom– (Alcover)
cal Milhòmens (Puigpelat)
cal Milhòmens [mi:Omins] (Barberà de la Conca)
la platja dels Homes [Om ns] (Vila-seca i Salou)
En canvi, no es conserva la nasal en el plural de terme –térmens < TERMINOS–:
lo coll dels Tres Termes (la Riba)
los Quatre Termes –indret– (l’Albiol, Castellvell del Camp)
lo Molló del Quatre Termes (Vilanova d’Escornalbou)
Trobem plurals amb /ns/ que no es justifiquen per la seva evolució fonètica històrica, sinó que hem de recórrer al fenomen de l’analogia. És el
cas de Vens < vers, Antigons < antigors14 –‘Àubens / Àubins < àlbers, Rebollans < rebollars, Estepans < estepars, Algans < algars, Llévens < lleves:15
els Pivencs de Requesens (Nulles)
lo coster dels Pins Vers [pinz vEns] (Arbolí)
lo bosc dels Pins Vers [:u BOz D :s pi vEns] (Arbolí)
los Pins Vers [:us pinz vEns] –indret–
los Artigons –bosc– (la Riba)
los Antigons –partida– (Cambrils, Reus, la Canonja)
lo barranc dels Àubens (l’Aleixar)
los Àubins –arbres sigularitzats– (Prades)
els Àubens –partida– (Vilallonga del Camp)

‘Terra habitada o conreada des de molt antic’ o ‘indret amb restes arqueològiques’ (DECat, I, 328).
15
Derivat postverbal de llevar.
14
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els Albes [awBins]16 –indret d’anomenada– (Vilanova de Prades)
los Rebollans –partida– (Prades)
los Estepans –partida– (Prades)
los Algars [:uz : Vans] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
ca Llévens (Puigpelat)
2.3 L’article definit masculí
L’ús de la forma plena de l’article definit masculí, tant en singular com
en plural lo, los, encara gaudeix de força vitalitat, sobretot a la comarca
del Baix Camp. Les localitats més occidentals del Tarragonès, així com
les de l’Alt Camp, les del Baix Camp i les de la Conca de Barberà, on l’ús
de la forma plena de l’article definit és l’habitual, opten per criteris diferents a l’hora de presentar les esmentades formes en els seus respectius
inventaris. Només set localitats transcriuen directament la forma plena:
lo Dijous –partida– (Alcover)
los Pinars –partida– (el Milà)
lo Clot del Riuet (el Rourell)
lo Pati de Missa (Cambrils)
los Gorgs –partida– (Riudecanyes)
lo Bufandetes –renom– (Vinyols i els Arcs)
lo Bosquet dels Lladres (Belltall)
lo riu Anguera (Vilaverd)
La resta d’inventaris opten per transcriure les formes reforçades de
l’article masculí en l’ortografia, però, en canvi, indiquen en la transcripció fonètica l’ús de les formes plenes lo, los:17
els Bancals [:uz B Nka:s] –partida– (els Garidells)
el Camp [:u kam] –partida– (la Masó)
Castelló [:u k st o] –partida– (la Riba)
el barranc de les tres Aigües [:u B raN] (l’Albiol)
Segons ens indica Ramon Pere Anglès en aquest inventari (2004, 43).
En aquest apartat no he restituït en els exemples que s’hi consignen la forma plena l’article masculí.
16
17
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els Hortets [:uz u| tEts] –partida– (l’Aleixar)
els Agres [:u zaV| s] –partida– (Alforja)
el Rieral [:u ri |a:] –partida– (Almoster)
els Avenquets [:uz v NkEts] (Arbolí)
el camí dels Pedrets [:u k mi] (les Borges del Camp)
el Rieral [:u ri |a:] –partida– (Capafonts)
el Vilar [:u vi:a] –partida– (Castellvell del Camp)
els Bancals [:us] –parades– (Duesaigües)
el Picamill [:u pik mi ] –partida– (la Febró)
els Parrots [:us p rOts] –partida– (Maspujols)
el cingle del Poniol [:u siNg: ] (la Mussara)
el Blau [:o B:aw] –partida– (Prades)
el fondo de la Fonteta Blanca [:o fondo] (Pratdip)
el Mas Vermell [:u maz] (Reus)
els Clots [:us k:Ots] –partida– (Riudecols)
el Campàs –partida– (lo, a la introducció) (Riudoms)
els corrals Caiguts [:os kora:s kajVuts] (Vandellòs)
el Forat Negre [:u fu|ad nEV| ] –partida– (l’Hospitalet de l’Infant)
el Fanguitxar [:u f NgitSa] –terres i aiguamolls– (Vilanova d’Escornalbou)
els Garrigots [:uz V riVOts] –partida– (Vilaplana)
el mas Nou [:u maz] (la Canonja)
el Bassal [:u B sa:] –partida– (Constantí)
el Cavall Fort [:u ] –roca– (Perafort i Puigdelfí)
el Codony [:u] –partida– (la Pobla de Mafumet)
el Terrer Blanc [:u] (Renau)
els Corralets [:us kur :Ets] –partida– (Vila-seca i Salou)
lo (sic) tossal del Macot (Barberà de la Conca)
el Pont de Pedra [:u] (Barberà de la Conca)
els Fontanals [:os fontana:s] –partida– (Vallclara)
L’inventari de Colldejou, que no disposa de transcripció fonètica, introdueix els topònims –i antropònims que ho requereixen– amb l’article
en forma reforçada, malgrat que en el parlar d’aquella localitat és habitual l’ús de la forma plena lo:
el collet de les Pedres Fogueres (Colldejou)
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Les localitats centrals i orientals del Tarragonès, així com també la
ciutat de Valls, presenten les formes reforçades de l’article definit el, els:
els Alzinerets –partida– (Valls)
el Pinar Rodó (els Pallaresos)
els Arrabassats –partida– (Puigpelat)
el Vinyet –partida– (Tamarit)
el camí de la Cuixa (Tarragona)
2.4 L’article personal
Malgrat que l’ús de les formes de l’article personal en i na han desaparegut de la parla coŀloquial de les nostres comarques, la toponímia dóna
notícia que van ser emprades en temps pretèrits, gairebé en tots els municipis. Puntualment, s’observa algun cas d’aglutinació de l’article amb el
topònim i això provoca que no es tingui consciència de la seva existència:
lo portal de na Saura (Alcover)
lo pont d’en Cera Nova (la Masó)
el camí de can Farigoles (Mont-ral)
el molí d’en Fort (Farena)
el tros d’en Grasset (Nulles)
la costa d’en Mateu (Puigpelat)
la pallissa d’en Benet (Querol)
lo Clot d’en Cubells (la Riba)
el mas d’en Bagà (Valls)
el Rec de na Gombaldona (Valls)
lo salt d’en Bover (l’Albiol)
la costa de na Castellara –partida– (l’Albiol)
lo coll de na Bruna –partida, pretèrit– (l’Aleixar)
la roca d’en Cabot (Alforja)
lo mas d’en Barra (Almoster)
el puig (d’)en Seu (l’Argentera)
lo pla d’en Torner –partida– (Arbolí)
l’Hort d’en Serra –partida– (les Borges del Camp)
lo pont de l’En Roig (les Borges del Camp)
lo mas d’en Bosc (Cambrils)
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la Pujada de na Ponça –partida– (Cambrils)
la Costa d’en Guàrdia –partida– (Capafonts)
el barrancó del Collet d’en Sanou (Colldejou)
lo mas de n’Aguiló (Duesaigües)
Mas d’en Bella [maz D m be ] –partida– (la Febró)
lo pinar d’en Grau (Maspujols)
el corrals del Mas d’en Blader (Mont-roig del Camp)
el tros de na Falqueta –pretèrit– (Mont-roig del Camp)
lo tossal d’en Berga (la Mussara)
lo grau d’en Saura (Prades)
el Mas d’en Bornou (Pratdip)
lo mas d’en Forner (Riudecanyes)
Mas d’en Fum –partida– (les Voltes)
Mas d’en Gil –partida– (Riudecols, les Voltes)
Mas d’en Cabrer –partida– (les Voltes)
Mas d’en Cases –partida– (Riudecols)
Mas de n’Huguet –partida– (les Voltes)
Mas de n’Albi –partida– (Riudoms)
el racó d’en Coll d’en Fraga (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
lo mas d’en Munter (Vilanova d’Escornalbou)
lo mas d’en Batistó (l’Arbocet)
lo riu de la Vall d’en Bassa (Vilaplana)
lo mas d’en Batlle (Vinyols i els Arcs)
la parada d’en Panxeta (els Pallaresos)
lo mas d’en Bosquets (la Pobla de Mafumet)
el mas d’en Jover (Tarragona)
lo Mas de n’Incles –partida– (Renau)
lo camí del mas d’en Soler (Renau)
el Mas d’en Sorder –partida– (Tamarit)
la coma del Mas d’en Blanc (Vespella de Gaià)
lo mas d’en Gran (Vila-seca i Salou)
l’Hort d’en Cirera –partida– (Barberà de la Conca)
Embaró –partida– (Barberà de la Conca)
lo mas d’en Rosset (Belltall)
el Comellaret de n’Agustí –partida– (Blancafort)
l’era d’en Bonet (Rocafort de Queralt)
la font de na Joana (Rocafort de Queralt)
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la Coma d’en Grau [:a komaNg|aw] –partida– (Vallclara)
la Coma de n’Alda [:a koma De na:d ] –partida– (Vallclara)
el Mas d’en Segarra –partida– (Vilanova de Prades)
lo Clot d’en Goda (Vilaverd)
la Coma de na Bernarda (Vilaverd)
2.5 Aglutinació de l’article salat o falsa segmentació siŀlàbica?
En els nostres inventaris podem trobar un bon nombre de topònims en
què semblaria que hi haguessin aglutinades les formes de l’article salat
es. Però, en realitat es tracta de l’aglutinació de part de l’article femení
les a través d’una falsa segmentació siŀlàbica, que hauria seguit l’esquema següent: les Clotes > *l’Esclotes > *l’Esclota > les Esclotes (les Esclotes –partida–, Puigpelat). Els exemples recollits en els nostres inventaris
no segueixen la mateixa sistematització. Alguns transcriuen el topònim
amb l’aglutinació i d’altres opten per donar el topònim sense l’aglutinació sinó que la indiquen en la transcripció fonètica:
les Comes [: z skom s] –partida– (els Garidells)
les Esclotes –partida– (Puigpelat)
les Esplanes –partida– (Puigpelat)
les Esquadres –partida– (Puigpelat)
les Esterres –partida– (Puigpelat)
les Piques [: z spik s] –indret– (la Riba)
les Cometes [: z skumEt s] –partida– (la Riba)
les Fosses [: z s fos s] –partida– (la Riba)
les Esplanes –partida– (Vallmoll)
les Escomelles –partida– (Valls)
les Planes [: z sp:an s] –partida– (Alforja)
les Tallades [: z st aD s] –partida– (Alforja)
les Esparets –tros– (Almoster)
les Estries –tros– (Almoster)
les Comes [: z skom s] –partida– (Arbolí)
les Estallades –partida– (Colldejou)
les Escomes –partida– (Duesaigües)
les Camades [:ez sk maDes] –partida– (Prades)
les Purrides [:ez spuriDes] –partida– (Prades)
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les Comes [ skom s] –partida– (Reus)
les Escorbetes –partida– (Riudecanyes)
les Esplanes –partida– (Riudecanyes)
Escomes –partida– (Vespella de Gaià)
les Comes [: z skom s] –partida– (Vila-seca i Salou)
Posteriorment, els masculins s’haurien vist afectats per aquesta mateixa aglutinació per acció del fenomen de l’analogia:
els Espous –terres– (Puigpelat)
los Patiots [:uz sp tiOts] (la Riba)
los Esgraons –indret?– (Capafonts)
els Clapers [:uz sk: pes] –partida– (la Febró)
els Canals [:uz sk na:s] –partida– (la Febró)
los Clotets [:uz sk:utEts] –partida– (Castellvell del Camp)
los Esquarts –partida– (Pratdip)
los Escanyets –partida– (Riudecanyes)
los Esglaons –partida– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
les Estàpies –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
els Pinets [:uz spinEts] –bosc– (Vilaplana)
la plaça de les Espletes (Vinyols i els Arcs)
les Esplanes –partida– (Nulles)
Esponts –indret singularitzat– (Nulles)
les Esquadres –terres– (Nulles)
els Escórrecs –rec– (Tamarit)
les Espiquetes [i] –partida– (Barberà de la Conca)
los Esclopers–partida– (Vallclara)
2.6 Demostratius
En algunes localitats del Camp de Tarragona, particularment al sector
del Baix Camp, trobem la particularitat d’anomenar les propietats rurals –ja siguin partides o trossos– a través dels sintagmes això de i allò
de, amb l’ús d’aquests dos demostratius de gènere neutre. Aquesta fórmula és especialment productiva a l’Aleixar, Vandellòs-l’Hospitalet de
l’Infant, les Irles-Riudecols, Mont-roig del Camp. L’ús del demostratiu
açò presenta el paraŀlelisme amb el sintagma ço (d’e)n ben habitual a la
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toponímia de Menorca –Son Bou, Son Carabassa– i de Mallorca –Son
Sant Joan, Son Servera–.
A l’Aleixar –la preposició de s’elideix en la llengua coŀloquial [ jSO:
mO dZu] – trobem:
això de l’Ermità
això de la Cega
això de la Fam
això de la Menescala
això de la Petronilla
això de la Sereneta
això de les Senyores
això del Bacano
això del Baptistet
això del Barretes
això del Bisbe
això del Burro
això del Cadet
això del Caga-xavos

això del Cisa
això del Claret
això del Monjo
això del Negre
això del Nofre
això del Pataca
això del Peret Bordet
això del Quim Querido
això del Sec
això del Serrà
això del Vinyes
això dels Capellans
això dels Pastors

A Vandellòs-l’Hospitalet –la preposició de s’elideix en la llengua colloquial [ajSO: futo] – trobem:
això de l’Abeller
això de l’Agustinet
això de Cal Felip
això de Ca la Fènia
això del Futo
això de Cal Gargori

això del Guerxo
això del Rector
allò del Balfegó
allò del Falcó
allò del Guerxo
allò del Pena

A les Irles-Riudecols trobem:
això de la Torratxana
això del Pep-Margarito
allò de l’Absola [ O D : nsOt ]
allò de l’Amaroi
allò del Calçons
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allò del Cancana
allò del Lino
allò del Parrot
allò del Quico

A Mont-roig del Camp trobem:
això del Canala
això de la Gelada
això del Remendo
allò de Mossèn Josep

allò del Tomaset
allò de la Valenta
allò del Vermell

A la resta de localitats:
allò del Brunet (els Garidells)
això de Pere Anton –tros– (Vallmoll)
això del Xupetes (Capafonts)
això de l’Estevet (Riudecanyes)
això de l’Anton Mosso (Vilanova d’Escornalbou)
això de l’Hermano (Vilanova d’Escornalbou)
això del Sereno (Vilanova d’Escornalbou)
allò de l’Agustí de la Mia (Perafort i Puigdelfí)
això de Calet (Renau)
això de l’Elies (Renau)
2.7 Preposicions
La llengua coŀloquial tendeix a eliminar la preposició de dins un sintagma en una locució ràpida:
això del Bisbe [ jSO: BizB ] –finca– (l’Aleixar)
això de la Menescala [ jSO : m n ska: ] –finca– (l’Aleixar)
la rasa dels Àlbers [: raz :z awB s] (Alforja)
la bassa (de) la Bova (Alforja)
lo molí d’en Pau [:u mu:im paw] (Arbolí)
el comellar (d’)en Cirer (l’Argentera)
los Pedrancots –partida, < pedra (d’)en Cot, segons l’autor– (Capafonts)
la Punta del Quatre [: punt : kwat| ] (Mont-roig del Camp)
la rasa d’en Claver [: r Nk: Bes] (Mont-roig del Camp)
lo Cocó d’en Jaume [:o koko dZawme] (Pratdip)
lo pla del Saüquer [:o p:a: sauke] (Masboquera)
la Coma d’en Rell [:os komanre tS] –partida– (Masboquera)
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el fondo del Cabrit [ : fondu: k B|it] (Tamarit)
la séquia del Molí [: seki : mu:i] (Tamarit)
el Plantarga –partida, < el pla d’en Tàrrega– (Barberà de la Conca)
l’era del Bitxo [:e| : BitSu] (Barberà de la Conca)
Pere el Castell [pe|i: k ste ] (Barberà de la Conca)
la parada del Senyor [:a p |aDa: s j o] (Barberà de la Conca)
la síquia l’hort del Castell (Barberà de la Conca)
la rasa en Bonet (Barberà de la Conca)
lo solà del Molí [:o so:a: mu:i] –lloc d’anomenada– (Vallclara)
2.8 Adverbis
Encara que de l’apartat dels adverbis només caldria destacar la forma davall com a pròpia dels parlars de la nostra zona, s’ha cregut convenient
incloure un llistat de topònims que s’han servit dels adverbis de lloc en
la seva constitució. Una vintena d’adverbis de lloc –amunt, allà, a prop,
avall, baix, capdavall, dalt, damunt, darrere, davall, davant, dedalt, desmunt,
fora, lluny, mig, sota, vora– indiquen la ubicació concreta d’un topònim:
Damunt dels Horts –terres– (Picamoixons-Valls)
lo puig de Baix (l’Aleixar)
lo carrer de Fora (l’Aleixar)
les Barqueres de Baix (Alforja)
les Barqueres de Dalt (Alforja)
la sort davant Casa (Alforja)
lo bassot-Més-amunt (Alforja)
la font de més Amunt (Alforja)
lo bassot-Més-avall (Alforja)
lo Damunt de la Vila –tros– (Arbolí)
lo Davall Casa –tros– (Arbolí)
la bassa de Més Avall (Arbolí)
lo carrer de Dalt (Arbolí)
lo mas de Dalt (Arbolí)
Davant la Vila [d Ba : Bi: ] –partida– (l’Argentera)
Darrere l’Hort [r De| :O|] –partida– (les Borges del Camp)
lo molí de més Amunt (Capafonts)
lo molí de més Avall (Capafonts)
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Damunt la Vila –partida– (Capafonts)
lo pont de Més Avall (Capafonts)
lo carrer de Dalt (Duesaigües)
lo tros Davant (Duesaigües)
los Davants –trossos, bocins de terra– (la Febró)
lo carrer de Baix (la Febró)
lo carrer de Baix (Maspujols)
lo carrer de Dalt (Maspujols)
el carrer d’Amunt (Mont-roig del Camp)
el carrer Nou de Baix (Mont-roig del Camp)
el carrer Nou de Dalt (Mont-roig del Camp)
la serra de Davant del Mas d’en Grau (la Mussara)
la serra de Davant del Mas de Vicenet (la Mussara)
la cingla de Baix (la Mussara)
lo Tros de Sota Casa (la Mussara)
lo Tros de Vora Casa (la Mussara)
la parada de Davall Casa (la Mussara)
la Plana Vora Casa (la Mussara)
la font del Capdavall del Comellar (la Mussara)
l’Aigua Més Amunt –gual– (la Mussara)
l’Aigua Més Avall –gual– (la Mussara)
los Castanyers Lluny [:os k st j ez uj ] –indret– (Prades)
lo carrer d’Allà (Pratdip)
Monterols Lluny (Reus)
Monterols Prop (Reus)
lo Maset-a-prop (Reus)
lo Coster de Baix (Riudecanyes)
lo Coster de Dalt (Riudecanyes)
la Mina de Baix (les Voltes)
lo Davant –altra manera d’anomenar les Planes– (Riudecols)
la font de Baix (Riudecols)
la font de Dalt (Riudecols)
lo camí de Baix (les Voltes)
lo camí de Dalt (les Voltes)
lo carrer de Baix (Riudecols)
lo carrer de Dalt (Riudecols,, les Irles)
lo carrer d’Amunt (Riudoms)
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lo carrer d’Avall (Riudoms)
lo portal d’Avall (Riudoms)
d’Avall la Vila (Riudoms)
la bassa del Molí d’Avall (Riudoms)
Damunt la Vila –part alta del poble– (Riudoms)
lo salt de Baix del Taix (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
los Darreres –terres– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
Davall del Forn –llogarret– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
los Dedalts –formació muntanyosa– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
lo desmunt del Mig –vall– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
lo Davall d’Era –partida– (Belltall)

3 LÈXIC
El nivell lèxic està sistematitzat a partir de camps semàntics. Per analitzar
aquest darrer nivell lingüístic s’han consultat els dos diccionaris etimològics de què disposa la llengua catalana, el Diccionari català-valencià-balear
(DCVB) d’Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll i del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DECat) de Joan
Coromines; així mateix s’ha consultat l’Onomasticon Cataloniae (OnomCat), també de Joan Coromines. Les tres obres lexicogràfiques ens serviran per establir l’origen d’alguns dels topònims analitzats. Així mateix,
en la definició de les entrades lèxiques ens hem servit del DCVB i del
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC).
En aquest apartat recollim una sèrie de mots relacionats amb la topografia rural i urbana; l’ésser humà i les seves activitats; la casa; els vegetals i els animals, que presenten la particularitat de ser considerats genuïns de les nostres contrades, molt sovint amb paraŀlelismes amb altres
parlars catalans.
També s’ha cregut adequat presentar uns quants exemples de topònims d’origen llatí, d’origen preromà, procedents de superstrat germànic,
d’origen àrab, un d’origen mossàrab i de topònims d’origen espanyol, per
veure com és de diversa la procedència dels nostres noms de lloc.
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3.1 Topografia rural i urbana
Dels topònims relacionats amb els elements que es refereixen a la topografia rural i urbana, fem esment dels següents:
abadia f. Casa on habita el rector d’una parròquia. Segons el DCVB,
aquest significat d’abadia és propi de la Ribagorça, Pla d’Urgell, les
Terres de l’Ebre, Maestrat, Plana de Castelló, València i Alacant. Els
nostres inventaris onomàstics recullen abadia a les quatre comarques
objecte d’aquest estudi:
• Al Camp: Alcover, la Masó, el Milà, Mont-ral i Farena, Nulles,
Querol, el Rourell, Vallmoll i Valls.
• Baix Camp: l’Albiol, l’Aleixar, Alforja, Arbolí, l’Argentera, les Borges del Camp, Cambrils, Capafonts, Castellvell del Camp, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Mont-roig del Camp, la Mussara, Prades, Pratdip, Reus, Riudecanyes, Riudecols, les Irles, les Voltes,
Riudoms, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Masriudoms, Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet, Vilaplana, Vinyols i els Arcs.
• Tarragonès: la Canonja, Constantí, els Pallaresos, Perafort i Puigdelfí, la Pobla de Mafumet, Renau, Tamarit, Vespella de Gaià, Vilallonga del Camp, Vila-seca i Salou.
• Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Belltall, Blancafort, Rocafort de Queralt, Vallclara, Vilanova de Prades Vilaverd.
arena f. Conjunt de partícules de pedra molt petites, produïdes per disgregació de les roques; és geosinònim de sorra. Arena és la forma pròpia dels parlars del bloc occidental, dels parlars baleàrics i del català
de l’Alguer.
l’Arenal (el Rourell)
l’Arenal –partida– (Vilaverd)
lo tomb de l’Arena (Arbolí)
lo coll de l’Arena (Prades)
les Arenes –partida– (Cambrils, Pratdip, Riudoms, Vilanova d’Escornalbou)
els Arenals –partida– (Mont-roig del Camp)
les Arenes –partida– (Vinyols i els Arcs)
les Arenes –partida– (Vila-seca i Salou)
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bassot m. Bassa gran (Valls, Massalcoreig, Tortosa, Benassal, Mallorca,
Menorca).
lo Bassot de Dalt –safareig– (Riudecols)
los Bassots –safarejos– (les Irles)
bossarrera f. Forat per on s’avia l’aigua de la bassa o del safareig (Tarragona). El DECV només recull boixarrera.
les Bossarreres –indret– (Pratdip)
carrerada f. Camí de ferradura relativament ample, pel qual passen els
ramats de bestiar que pugen o baixen de la muntanya al pla. El DCVB
recull aquest mot a Esterri, Vilafranca del Penedès, Valls, Sta. Coloma de Queralt, Bellpuig, Balaguer, Lleida, Tremp, Massalcoreig, Falset, Gandesa.
la Carrerada (Alforja, l’Argentera, les Borges del Camp, Capafonts,
Colldejou, la Febró, l’Hospitalet de l’Infant, Masriudoms, Masboquera, Mont-roig del Camp, l’Arbocet, Riudecanyes, Riudecols,
les Irles, les Voltes, Vilaplana, Belltall, Blancafort, Vilaverd)
la carrerada de Coll (la Masó)
la Carrerada (Mont-ral)
la carrerada del Comte (Valls)
la Carrerada Reial (Arbolí)
la carrerada de la Teixeta (Duesaigües)
la Carrerada –partida– (Duesaigües, Prades)
la carrerada de la Xeca (Constantí)
la carrerada del Mas (Renau)
la carrerada de Tamarit [: k r |aD D t m |it] (Tamarit)
la carrerada del Mas d’en Jover (Tamarit)
la Carrelada (la Riba)
coll m. En les nostres contrades, coll pot significar tant ‘depressió d’una
carena’ com ‘pas elevat entre muntanyes’.
lo coll Roig (l’Albiol)
lo coll la Batalla (l’Aleixar)
lo coll de la Roca Badada (Alforja)
lo coll de la Vall (Arbolí)
el collet de les Cinc (l’Argentera)
lo collet dels Feixos (Duesaigües)
lo collet Blanc (la Febró)
els Colls –partida– (Mont-roig del Camp)
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lo coll de la Negra (la Mussara)
lo coll de Benages (Prades)
lo coll Roig (Pratdip)
lo coll Negre –pas– (les Irles-Riudecols)
lo coll del Vent (Duesaigües)
el Coll –depressió en la muntanya que serveix de pas– (Belltall)
el coll d’en Tronc (Vilanova de Prades)
lo collet de Bolsó (Vilaverd)
corraló m. Carrer curt i estret. El DCVB recull corraló a St. Feliu de Llobregat, Duesaigües, Valls). A Vinyols presenta una forma amb assimilació vocàlica, carraló.
cal Corraló (Valls)
lo corraló del carrer Major (l’Aleixar)
lo corraló del Canus (Alforja)
lo corraló del Furó (Alforja)
lo corraló de l’Hospital (Alforja)
lo corraló del Lluc (Alforja)
lo corraló del Pocaixa (Alforja)
lo corraló del Ribes (Alforja)
lo Corraló (les Borges del Camp)
lo Corraló (Castellvell del Camp)
lo corraló del Calvari [k : va|i] (Duesaigües)
lo corraló del Banc (Maspujols)
lo corraló del Pere Mas (Maspujols)
lo corraló del Pixum (Maspujols)
lo corraló del Rom (Maspujols)
lo corraló del carrer Major (Prades)
lo corraló de cal Cisterer (Prades)
lo corraló del Forn (Prades)
lo Corraló (Vilaplana)
lo corraló de Secà (Constantí)
el corraló de Sant Magí (Tarragona)18
A la rajola on s’indica aquest topònim urbà tarragoní, el genèric apareix escrit
correló. La grafia a amb /e/ fa pensar que, potser, aquest mot provingués de corredor
(–carrer molt curt–, com s’indica a l’inventari de la Canonja: lo Corredor; o a l’inventari d’Almoster: lo Corredor, pronunciat indistintament [:u kur :o] o [:u kur Do]). Si fos
així, estaríem davant una assimilació de /d/ per part de la ròtica vibrant [r] .
18
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lo carrer del Corraló (Vallclara)
escòrrec m. Córrec; aigua que corre en temps de pluges; xaragall (Camp
de Tarragona).
l’escòrrec del Mèdia [:u kOr g d :] (Almoster)
l’Escòrrec –indret– (Vilanova d’Escornalbou)
fibla f. Obertura deixada a la galtera d’una síquia per desviar l’aigua i
encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu (Vallès, Penedès,
Camp de Tarragona, Mallorca).
la Fibla Fonda –tros– (Tarragona)
la fibla de la Sínia (Tarragona)
peiró m. Fita en un camí ramader, en la partió de dos termes municipals.
Segons el DECat (VI, 367) és un mot propi de les Terres de l’Ebre i del
nord valencià; els inventaris onomàstics consultats amplien la zona
pel Priorat19 i al Baix Camp.
lo pla del Peiró (Arbolí)
el Peiró –partida– (l’Argentera)
la parada del Peiró –tros– (la Febró)
perxe m. Pas cobert entre dues cases per damunt d’un carrer; part coberta dels portals del poble. Coromines (DECat, VI, 730) recull perxe
amb aquests significats a la zona del Matarranya. Els inventaris de les
Terres de l’Ebre amplien la zona per la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el
Priorat (Navarro 2016, 55-56). Al Camp de Tarragona, només es recull
perxe a la localitat de Prades, a Capafonts conviuen les variants perxe
i porxo; a la resta la forma general és porxo.
los perxes de Ventura Viles (Prades)
los perxes de la Doreta (Prades)
los Perxos o Porxos (Capafonts)
lo Porxo (la Riba)
los Porxos –indret– (l’Aleixar)
lo porxo del Roca (Alforja)
lo porxos de cal Viudo (Alforja)
lo Porxet (Arbolí)
lo Porxo (Castellvell del Camp)
els Porxos de la Plaça (Mont-roig del Camp)
Porxo –renom– (Riudecanyes)
19

El Piró –zona del nucli urbà– (Gratallops)
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lo Porxo (Riudecols)
los Porxos (Riudoms)
lo Porxo (Vilanova d’Escornalbou)
la porta el Porxo (Barberà de la Conca)
lo porxo del Call (Vilaverd)
solsida f. Enderroc; caiguda de paret, de terra, d’un edifici. El DCVB recull el mot a Gandesa, Ribera d’Ebre, País Valencià. Les nostres onomàstiques amplien la zona al Camp de Tarragona.
les Solsides –partida– (Alcover)
les Solsides –terreny– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
xoll m. Clot natural o artificial, fet a terra, dins el qual hi ha aigua de pluja
o d’altra procedència; toll. El DCVB recull xoll al Camp de Tarragona,
Conca de Barberà, Terres de l’Ebre).
los tolls del Grau d’en Dar [:us tSo dZ D : V|aw D n da|] (Alforja)
lo toll del Noguers [:u tSo ] (Almoster)
lo toll del Vellaco [:u tSo ] (Almoster)
lo xoll del Baltasar (les Borges del Camp)
lo Xoll de l’Iru (Vilaplana)
cal Xoll (Belltall)
els Xolls –indret– (Tarragona)
3.2 L’ésser humà i les seves activitats; la casa
Relacionat amb les persones, recollim alguns exemples que fan referència
a adjectius, substantius, accions pròpies de l’ésser humà, activitats que
du a terme; la llar; els colors.
enxaneta f. El DCVB defineix el mot com a “noiet que en l’exhibició dels
«xiquets de Valls» s’enfila fins al cim del castell humà” i només localitza aquest mot al Camp de Tarragona.
Pepita Anxaneta –renom– (Tarragona)
bres m. Espècie de llitet, generalment de fusta o de vímets, que tenia els
peus corbats de manera que es podia engronsar, i servia per dormir-hi
infants petits. El DCVB recull bres al Conflent, al Pallars, per les Terres de Ponent, les Terres de l’Ebre, el nord Valencià, Menorca, Mallorca i Eivissa. Les nostres onomàstiques podem ampliar la zona, com a
mínim, al Baix Camp.
lo toll de la Font del Bres (Arbolí)
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lo Bres –depressió del terreny– (Riudecols)
brossa f. Escombraries, conjunt de partícules o coses inservibles. El
DCVB recull aquesta forma al Camp de Tarragona.
lo Tonet-de-la-brossa –renom– (Reus)
cal Brossa (la Canonja)
el mas del Brossaire (Tarragona)
el Coix de la Brossa –renom– (Tarragona)
carrau m. Instrument de fusta amb què els nois feien soroll per Setmana
Santa. El DCVB recollia aquest mot al Pallars, Lleida, Balaguer, Igualada, Tarragona, Calasseit, Tortosa, Vinaròs.
Carrau –renom– (Almoster)
coixo adj. Que té algun dels òrgans de locomoció esguerrat o malalt de
manera que camina amb una irregularitat perceptible. Aquesta variant,
segons el DCVB, és pròpia dels parlars tortosins i valencians.
els horts del Coixo (Ulldemolins)
espill m. Mirall. El DCVB dóna aquesta forma com a pròpia del bloc occidental. Malgrat la presència d’espill a Arbolí, l’autor de l’inventari
d’aquella població afirmava que “La gent vella del poble ignora el significat del mot «espill». Preguntant un home, ens va contestar, tot
dubtant, que potser volia dir una pinta” (Prats: 1978, 473).
lo pla de l’Espill –tros– (Arbolí)
ferrada / galleta f. Recipient de fusta, de zenc, etc., generalment de figura de con truncat o cilíndrica, amb una ansa semicircular que la subjecta per dos punts diametralment oposats de la seva base superior, el
qual serveix per a contenir o transportar líquids. La variant ferrada és
pròpia del pallarès, galleta és pròpia de les Terres de Ponent, part de
les Terres de l’Ebre, Conca de Barberà i part del Camp de Tarragona.
lo mas del Ferrades (Reus)
la fibla de les Galletes (Tarragona)
fumera f. Conducte que dóna sortida al fum, als productes de la combustió, d’un fogar. Les dues localitats on es localitza fumera pertanyen al
Priorat i al Camp, respectivament. Majoritàriament, a les Terres de
l’Ebre hi trobem lo fumeral. Segons el DCVB, estaríem davant un mot
genuïnament tarragoní; l’esmentat diccionari recull fumera al Camp
de Tarragona, a la Conca de Barberà i al Priorat.
la fumera de la Bòbila (les Borges del Camp)
la fumera del Rom (Mont-roig del Camp)
218

el salt de la Fumera (Pratdip)
les Fumeres (Vila-seca i Salou)
garrut adj. Tort de les cames, que en caminar es topa dels garrons. És un
mot recollit pel DCVB a Lleida, Urgell, Garrigues, Camp de Tarragona, Priorat, Ribera d’Ebre, i per tot el País Valencià.
el Mas del Garrut –partida– (els Pallaresos)
gord adj. Gras, abundant de carn. Mot propi de l’Empordà, Baix Aragó,
Terres de l’Ebre, País Valencià i Eivissa, segons el DCVB.
cal Gordet (Vandellòs)
guerxo guerxa adj. Mancat d’un ull. Segons el DCVB, aquest significat
és propi dels parlars de la Catalunya del Nord, Barcelona, Tarragona,
Tortosa, Illes Balears i l’Alguer.
lo Guerxo –renom– (Alcover)
Guerxeta –renom– (Maspujols)
cal Guerxo –renom– (Prades, Riudecols, la Canonja, Barberà de la
Conca)
lo Guerxet –renom– (Reus)
cal Guerxet (Vilallonga del Camp)
això del Guerxo (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
allò del Guerxo (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la bassa de Martí del Guerxo (la Pobla de Mafumet)
la vinya del Guerxo de l’Estanc (Tarragona)
mà m. Hipocorístic per designar el germà.
lo clot del Mà Gran –indret– (Riudecanyes)
murri múrria adj. Que defuig de conversar; aspre, intractable, que defuig el tracte de la gent, que es mostra irritable amb els que s’hi acosten. Aquest significat és propi de les Terres de Ponent, de les Terres de
l’Ebre i del Camp de Tarragona, segons el DCVB.
la botiga del Murri (Tarragona)
nuet nueta adj. Despullat, sense vestir.
cal Nuet –casa– (Cambrils, Vinyols i els Arcs)
lo Nuet –renom– (Riudoms)
pastisser m. Qui fa o ven pans. El DCVB recull el mot amb aquest significat a Olost, Castellterçol, Sidamunt, Cardona, Gironella, Solsona,
Sort, Pobla de Segur, Balaguer, Lleida, el Pla d’Urgell, Priorat, Calaceit. Els nostres inventaris hi afegeixen el Camp de Tarragona i la
Conca de Barberà.
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cal Pastisser (el Milà, Capafonts, Perafort i Puigdelfí)
la Pastisseria –forn de pa– (Barberà de la Conca)
el Pastisser –renom– (Vilallonga del Camp)
cal Salvador el Pastisser (Belltall)
pescateria f. Lloc on es ven el peix. A propòsit d’aquesta forma, Ramon
Amigó (1988, 431) recull com a forma secundària també la variant peixateries i s’apressa a dir “La segona manera de pronunciar és recentíssima. Deu obeir a una mena d’ultracorrecció, com si es dubtés de la
bondat de la paraula pescateria, documentada, com s’ha vist supra, ja
des de finals del segle XV. Cap document de cap època no hem trobat
que ofereixi la forma «peixateria»”.
les Pescateries (les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, Reus, Vila-seca i Salou)
lo clot del Pescater (Almoster)
lo Pescater –renom– (Alcover, Mont-roig del Camp)
la Pescateria (Riudecanyes, Riudecols)
lo mas de la Pescatera (Riudoms)
les cases de les Pescateries (Riudoms)
lo camí dels Pescaters (Riudoms)
lo carrer de la Pescateria (Valls, Constantí)
la parceŀla de la Pescatera (Tarragona)
lo mas del Pescater (Vila-seca i Salou)
pollegana f. Arada de forcat. Segons el DCVB, és un mot usual a Lleida,
al Camp de Tarragona, Priorat, Gandesa, Tortosa, Morella.
la rasa del Pollegana (Riudecanyes)
poval m. Geosinònim de ferrada, galleta; variant fonètica de poal, pròpia
de les Terres de l’Ebre.
la vinya del Povals (Vilanova de Prades)
professó f. Desfilada ordenada i solemne amb algun fi públic, especialment religiós. És la variant coŀloquial de la forma culta processó.
lo camí de la Professó (l’Albiol)
reixa f. Variant fonètica de reixa, recollida pel DCVB a St. Feliu de Guíxols, Pineda, Vendrell, Camp de Tarragona i Eivissa.
de la Reixa [retS ] –renom– (Vila-seca i Salou)
roig, roja adj. És el geosinònim de vermell en rossellonès, català nordoccidental i valencià. Al Camp de Tarragona i la Conca de Barberà,
són d’ús habitual vermell, vermella. En les nostres comarques trobem
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una munió de topònims i antropònims en què apareix roig, roja; fet
que indica que aquestes formes deurien ser molt usuals en èpoques
reculades:
el Cingle Roig (Farena, la Riba)
la Cova Roja (Pratdip)
la pena Roja (Colldejou)
la Pena-roja (Mont-ral)
la punteta Roja –talassònim– (Vila-seca i Salou)
la roca Roja (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant, Vilanova de Prades)
les Coves Roges (la Riba)
les Coves Roges –partida– (Vespella de Gaià)
les Rojales –turonet– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
les Roques Roges –partida– (Alcover, la Riba)
les Terres Roges –indret– (Mont-roig del Camp, l’Arbocet)
lo cingle de la Cova Roja (la Mussara)
lo Cingle Roig (Alforja, la Mussara, Riudecanyes)
lo coll Roig (l’Albiol, Capafonts, Vilanova d’Escornalbou, Barberà
de la Conca)
lo Coll Roig –partida– (Colldejou, Pratdip, Vandellòs-l’Hospitalet
de l’Infant)
lo Coster Roig (Perafort i Puigdelfí)
lo grau Roig (la Mussara)
lo Terra-roig –partida de les Serres, en boca dels vilaplanencs– (l’Aleixar)
lo torrent Roig (Querol)
lo tossal Roig (els Garidells, Perafort i Puigdelfí)
Pena Roja (Capafonts)
romesco m. Salsa feta amb nyores, tomàquets, alls i cebes escalivats, una
picada d’ametlles o avellanes, oli i altres ingredients, que se serveix
com a condiment d’un plat, principalment de peix. Mot genuí del
Camp de Tarragona.
la Carme la Romescaire (Tarragona)
senalla f. Recipient fet de palma o d’espart, més ample de boca que de
baix, quasi tan alt com ample de boca, que serveix per a contenir i
transportar terra, fems, comestibles, etc. El DCVB recull el mot a Berga, Tremp, Balaguer, Urgell, les Garrigues, Penedès, Camp de Tarragona i les Balears.
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lo mas del Senalles (Reus)
la font del Senalló (Reus)
xafarot adj. Xafarder, al Camp de Tarragona.
lo molí del Xafarot (Vallclara)
xec interjecció S’usa només en vocatiu, és a dir, dirigint-se a la persona mateixa amb qui es vol parlar. El DCVB localitza xec i xeic a les Terres de
l’Ebre, interjeccions que es presenten com a variants del xe valencià.
cal Xec (Vespella de Gaià)
cal Xec (Vilallonga del Camp)
xiquet m. Persona que està en els primers anys de la vida; persona jove,
especialment no arribada a la pubertat; d’ús en català nord-occidental,
tarragoní i valencià.
el barranc de Cagunxiquet (Mont-ral)
cal Xiquet (Alforja)
l’era del Xiquet (Arbolí)
xic m. Persona jove, especialment en edat de casar-se; d’ús a tot el bloc
occidental i al tarragoní, i a la localitat mallorquina de Pollença.
los Xics –renom– (Reus)
lo bosc del Xic (les Irles)
cal Xic (Blancafort)
xorrac m. Eina que consisteix en una fulla d’acer, amb dents en un dels
cantells, amb agafador o mànec. Aquesta variant és localitzada pel
DCVB en el català nord-occidental i en el català de les illes Balears i
Pitiüses; contrasta amb la forma estàndard xerrac.
cal Xerrac [ka tSurak] –casa– (Riudecols)
xolla f. Cabells llargs i descurats. El DCVB recull xolla però no amb
aquest significat; en canvi, sí que recull aquest significat el DIEC; Recasens (1985, 243) considera xolla –amb aquest significat– un mot autòcton del tarragoní.
lo serret de la Xolla (Prades)
xon m. Mot d’afecte que s’aplica saludant els amics (Camp de Tarragona, Conca de Barberà).
ca la Xon (el Rourell)
cal Xon (Constantí, l’Aleixar, Riudecols, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades)
el clot del Xon (Mont-roig del Camp)
el Xon –renom– (Riudecanyes, Tarragona)
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lo clot del Xon (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
xotxo, xotxa adj. Persona bruta, deixada. El DCVB no recull aquest mot
amb aquest significat, al contrari del que fa el DIEC; Recasens (1985,
243) considera xotxo i xorxo –amb aquest significat– un mot autòcton
del tarragoní.
ca la Dolors Xotxa –renom– (Maspujols)
Xotxa –renom– (Riudecanyes)
cal Xotxo –renom– (Barberà de la Conca)
3.3 Els vegetals
Del camp semàntic dels vegetals, recollim una trentena de termes que
inclouen des de plantes i arbres fins a fruites i verdures comestibles.
aumetller m. (i aumetlla) Variants fonètiques d’ametller i ametlla. Segons el DCVB, les formes amb /aw/ –aumetller, aumetlla– són les pròpies d’algunes localitats del català nord-occidental –la Pobla de Segur,
Tremp– i del Camp de Tarragona.
los Ametllers de l’Encendra [ wm ez] (Almoster)
l’Ametllerar [ wm
|a] –partida– (Constantí)
la vinya dels Ametllers [ wm ez] (Constantí)
la Cua dels Ametllers [: ku D :z wm es] (Perafort i Puigdelfí)
la parada dels Ametllers [ m e] (Tarragona)
bajoca f. Llegum tendre comestible de la bajoquera, verd, de longitud
variable, pla o quasi cilíndric. Segons el DCVB, amb aquest significat,
bajoca es d’ús habitual a l’Urgell, Camp de Tarragona, Priorat, Tortosa, Vinaròs, València.
lo barranc de Bajoca (Bot)
bardera f. Planta espinosa del gènere Rubus. El DCVB recull barder al
Camp de Tarragona i al Priorat.
la rasa de la Bardera (Vilaplana)
coscoll m. Arbust perennifoli de la família de les fagàcies, de fulles coriàcies, lluents i espinoses, i fruit en gla, que es fa a la regió mediterrània,
sovint formant extenses garrigues (Quercus coccifera). Coscoll el recull
el DCVB a la Catalunya del Nord, Terres de Ponent, el Vallès, Camp
de Tarragona, País Valencià, Mallorca i Eivissa.
la serra dels Coscolls (Colldejou)
lo grau dels Coscolls (la Mussara)
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los Coscolls –tros– (Almoster)
les Coscolleres –indret– (les Irles-Riudecols)
la serra d’en Coscoll (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
les Coscolleres –tros– (Barberà de la Conca)
cirer m. És una variant de cirerer. Cirer és forma pròpia del Rosselló, Camprodon, Llofriu, Pobla de Lillet, Solsona, Oliana, Perles, Falset, Calaceit, Freginals, Morella, Benassal, Llucena, Tàrbena, Alcoi, Almudaina, el Campello, segons el DCVB.
lo Mas de Cirer –partida– (Alcover)
lo Cirer de Peralta –arbre monumental– (la Masó)
lo prat del Cirer –tros– (Arbolí)
el cirer del Rajoler (Mont-roig del Camp)
lo cinglar dels Cirers (la Mussara)
lo cau del Cirer –indret– (les Irles-Riudecols)
els Cirers d’en Bru (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
lo Cirer del Morell –arbre monumental– (Vilaplana)
colitxos m. pl. Herba de la família de les cariofiŀlàcies, de fulles glauques
i flors blanques amb el calze molt inflat, pròpia de les vores de camins
i d’altres indrets una mica ruderals, els rebrots de la qual, quan encara són tendres, poden ésser consumits com a verdura (Silene vulgaris). Aquesta variant amb prepalatal africada sorda [tS] és la pròpia del
Camp de Tarragona, segons el DCVB, tot i que també és present a la
comarca de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, 339).
cal Colitxo (Alforja)
eixermar v. tr. Arrabassar una terra, tallar la brossa de la garriga per convertir-la aquesta en terra laborable, segons el DCVB al Camp de Tarragona i la Segarra.
les Eixarmades –partida– (Alcover)
fesol m. Fruit en llegum i llavor de la fesolera; planta del gènere Phaseolus, de la família de les papilionàcies, enfiladissa o en forma de mata
baixa, de fulles trifoliolades, amb els folíols ovats i acuminats, i fruit
en llegum.20
Sobre el seu ús i extensió geogràfica, el DECat (III, 988) afirma que “Avui és un
mot representat en tots els dominis dialectals, sense excloure’n les parts del cat. or.
una mica allunyades de la capital (on es té per rústic, en lloc de mongeta). Molt general, en canvi, en cat. occi.: […] Oliana […], Cardós i Vallferrera […]. En ús també al
llarga del P. Val.”
20
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lo Fesoler –renom– (Alcover)
cal Fesolet (els Garidells)
cal Fesol (Puigpelat, Barberà de la Conca, Vilaverd)
lo mas del Fesol (l’Aleixar)
lo Fesol –renom– (Cambrils, Prades)
les pedrisses del Fesol (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
el mas del Fart de Fesols (Tarragona)
Cagafesols –renom– (Vila-seca i Salou)
garrofí m. Pinyol o llavor de garrofa al Camp de Tarragona, Terres de
l’Ebre, País Valencià i Illes Balears.
el garroferal del Garrofí (Tarragona)
gentilla f. És la variant fonètica de llentia, amb la dissimilació de líquides gentilla és recollida pel DCVB a Falset, Vinaròs, Esterri, Tortosa,
Morella, Ador, Elx.
cal Gentilla –renom– (Prades)
la Gentilla –partida– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
llor m. Variant formal de llorer, estesa pel Conflent, Cerdanya, Ripoll,
Girona, Empordà, Cadaqués, Granollers, Barcelona, Tarragona, Mallorca, Menorca, segons el DCVB.
el Llor –partida– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
maçana f. És el sinònim de poma a Tamarit, Lleida, Riba-roja, Gandesa,
Tortosa, Vinaròs, Morella, segons el DCVB. Al Baix Camp trobem
maçana a Colldejou, en el topònim.
la vall de Maçanes (Colldejou)
moresc m. És la variant formal de panís, blat de moro al Penedès, Camp
de Tarragona, Conca de Barberà, Segarra, Priorat, segons el DCVB.
Mas de Moresc –urbanització– (Alcover)
el Pademoresc –renom– (Valls)
pataca f. És la variant fonètica de patata en tarragoní i tortosí, segons el
DCVB.
això del Pataca (l’Aleixar)
ca Pataquetes (Vilallonga del Camp)
cal Pataca (la Mussara)
cal Patacó (Barberà de la Conca)
cal Patacot (Mont-roig del Camp)
cal Pataquer (Mont-roig del Camp)
cal Pataqueta (Mont-roig del Camp)
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el mas del Carlos Pataca (Tarragona)
la costa del Pataca (la Mussara)
lo bosc del Pataca (la Mussara)
lo mas del Pataca (Reus)
Pataques –renom– (Riudoms)
Pataquetes –renom– (Vila-seca i Salou)
puriol m. És la variant fonètica de poliol, amb dissimilació de líquides. El
DCVB recull la variant amb la dissimilació de líquides puriol només
a l’illa de Menorca.
la font de Cal Puriol (Pratdip)
romanill m. Variant de romaní. El DCVB recull romanill al Baix Penedès,
Camp de Tarragona i Conca de Barberà.
Romanill –partida– (l’Albiol)
romer m. En el nostre territori és el geosinònim de romaní. Romer s’estén
per quasi bé tots els parlars del boc occidental.
lo serret dels Costers dels Romers (l’Albiol)
lo coster dels Romers (la Mussara)
les coves del Romer (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
romiguera f. És geosinònim d’esbarzer. El DCVB recull la variant romiguera a Tarragona i a la zona del tortosí.
la Romiguera –partida– (l’Albiol)
la Romiguera –partida– (Alcover)
la Romeguerosa –partida– (Vallmoll)
Romiguera –partida– (Barberà de la Conca)
safarnòria f. És geosinònim de pastanaga, segons el DCVB a Girona, Urgell, Lleida, Camp de Tarragona, Tortosa, País Valencià. Amb variants
fonètiques –safranària, safannària– també a Mallorca.
l’Agustí Safarnòries –renom– (Cambrils)
sajola f. Varietat de figa rodona i marró. El DCVB recull sajola al Pinós,
Urgell, Camp de Tarragona.
la Sajola –partida– (Pratdip)
sumoi m. Varietat de cep, i el raïm que fa, que sol ser negre, de gra gros
però llarguerut o ovalat. Segons el DCVB, recollida a Cardona, Vallès,
Barcelona, Penedès, Camp de Tarragona, Gandesa.
Sumoi –renom– (la Riba)
lo Sumoi –partida– (el Rourell)
lo Sumoi –finca– (l’Aleixar)
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el Sumoi –parada– (Vilallonga del Camp)
timó m. En el nostre territori és el geosinònim de farigola. Timó s’estén
per bona part del català nord-occidental i per bona part del valencià.
los Timonals –partida– (Capafonts)
Timó –renom– (Riudoms)
tomaca f. Fruit comestible de la tomaquera. Arreu del territori, presenta diverses variants fonètiques; la majoria de gènere femení –tomaca,
tomata, tomàtiga, tomàtica, domàtiga–; el DCVB només recull un parell de formes de gènere masculí –tomàquet, tomàtic–. La variant més
usual en tarragoní és tomaca.
les Tomaquetes –renom– (Cambrils)
cal Tomaquera (Mont-roig del Camp)
l’hort del Tomaqueres (Reus)
cal Tomaca –renom– (Tarragona)
Tomacons –renom– (Vila-seca i Salou)
trumfa f. trumfo m. Geosinònim de patata, Segons el DCVB, aquestes
variants són pròpies de la Cerdanya, Ribes, Empordà, Gironès, Garrotxa, Cardona, Reus, Andorra, Vall d’Àneu, Sort, Pont de S., Castanesa, Tremp, Organyà, la Llitera, Balaguer, Priorat.
cal Trumfo (Pratdip)
l’era el Trumfer (Barberà de la Conca)
cal Cabaler el Trumfes (Belltall)
cal Trumfet (Belltall, Vilaverd)
lo lledoner de l’Anton de la Trumfa (la Pobla de Mafumet)
xop m. És el geosinònim de pollancre, poll. El DCVB recull xop a Fraga,
Urgell, Balaguer, Segarra, Conca de Barberà, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, País Valencià.
lo racó dels Xops (Arbolí)
los xops del Celestino (Prades)
lo Xop –partida– (Riudecanyes)
lo Xop –arbre monumental– ()
xorivia f. Variant fonètica de xirivia –“herba de la família de les umbeŀlíferes, una mica pubescent, de tija dreta, fulles pinnaticompostes amb
els folíols ovats o oblongs, dentats o lobulats, flors grogues, disposades en nombroses umbeŀles, i fruit eŀlíptic, molt comprimit, envoltat
d’una mena de voraviu, cultivada per la seva arrel (Pastinaca sativa
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ssp. sativa)”–. La variant dissimilada amb /o/ és la pròpia del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
la Xurivia o Xirivia –partida– (Duesaigües)
3.4 Els animals
El camp semàntic relacionat amb els insectes i d’altres invertebrats el tenim representat en topònims com:
arna f. Habitacle d’una comunitat d’abelles constituït per una estructura
fabricada amb cera i formada per nombroses ceŀles hexagonals. Arna
és el geosinònim de rusc a Camprodon, el Camp de Tarragona, Priorat, les Terres de Ponent i les Terres de l’Ebre.
la parada de les Arnes (Perafort i Puigdelfí)
les Arnes –parada– (Tarragona)
cuïc m. Insecte dípter de la família dels culícids, espècie Culex pipiens.
Cuïc és un mot propi del Camp de Tarragona i de la Conca de Barberà.
la parada del Cuïc (Tamarit)
diabló m. Insecte del gènere Balaninus, de la família dels curculiònids,
proveït d’una llarga probòscide amb què perfora la closca de certs
fruits (avellaner, castanyer). Segons el DCVB, diabló és usual al Camp
de Tarragona, Priorat, Terra Alta.
cal Diabló (la Pobla de Mafumet)
escòrpit m. Variant fonètica d’escorpí, no recollida al DCVB; Navarro
(2012, 273) la recull a Cambrils.
la font de l’Escorpí [ skO|pit] (Vilanova d’Escornalbou)
forniga f. Variant fonètica de formiga, estesa pel català nord-occidental i
pel Camp de Tarragona.
la masieta de la Forniga (Vallmoll)
melitxa f. Formiga rossa, petita, de picada molt forta. El DCVB recull melitxa a Benissanet; Coromines (DECat, V, 557) recull melitxa al Priorat.
cal Melitxa (Alforja)
cal Melitxa (Riudecols)
panerola f. Insecte de l’espècie Blatta orientalis. Segons el DCVB, panerola és d’ús habitual al País Valencià.
l’Angelina Panerola –renom– Cambrils
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tabanc m. Insecte dípter del gènere Tabanus, semblant a la mosca, proveït d’un fibló que li permet de travessar la pell i xuclar la sang d’animals
com el cavall, el mul, el bou, etc. El DCVB recull aquest mot a Reus.
el Tabanc –partida– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
Del camp semàntic que inclou els peixos i d’altres animals marins, només s’han recollit un parell d’exemples.
badejo m. És el geosinònim de bacallà en el nostre territori. Segons el
DCVB, abadejo s’estén pel Camp de Tarragona i per tot el bloc occidental).
lo campanar del Badejo (la Riba)
cal Badejo –casa– (Cambrils)
lo mas del Badejo (Maspujols)
cal Badejo (Mont-roig del Camp)
lo Badejo –renom– (Pratdip)
lo mas del Badejo (Reus)
la cova del Badejo (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
lo Badejo (Vallclara)
burro m. Peix de l’espècie Peristedion cataphractum, gobi d’alga. Recollit
només a Tarragona pel DCVB.
lo freu dels Burros –talassònim– (Vila-seca i Salou)
El camp semàntic dels amfibis i els rèptils tenim sis significants representats en la toponímia de la nostra zona.
cullereta f. Larva de la granota o del gripau. El DCVB localitza aquest
terme al Vallespir, Tremp, Balaguer, Tamarit de Llitera, Cervera, Sta.
Coloma de Queralt, Camp de Tarragona, Vinaròs, Maestrat i Castelló).
la bassa de les Culleretes (les Borges del Camp)
galàpet, galàpit m. Amfibi anur cobert d’una pell berrugosa, sovint amb
glàndules que contenen líquid irritant, de costums menys aquàtics i
moviments més lents i feixucs que la granota. El DCVB recull aquestes formes a Rocabruna, Camprodon, Ripoll, Olot, Perafita, Rupit, Viladrau, Pineda, Vendrell, Valls).
la font del Galàpat (Mont-ral)
lo pou dels Galàpets (Almoster)
la bassa del Galàpet (Colldejou)
la font del Galàpet (Riudecanyes)
la cova del Galàpet [: kOB : V :apit] (l’Hospitalet de l’Infant)
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granot m. Masculinització de granota. El DCVB localitza aquesta
variant a Mallorca.
la bassa dels Granots (Arbolí)
lo mas del Granot (Reus, Vila-seca i Salou)
la bassa dels Granots (Vilaplana)
lluert m. És un geosinònim de llangardaix, fardatxo. Segons el DCVB,
lluert és un mot usual al Rosselló, Conflent, Vallespir, Capcir, Cerdanya, Empordà, Plana de Vic, Andorra, la Seu d’Urgell, Vall d’Àneu,
Vall de Cardós, Reus.
la parada del Lluert (Reus)
Lluert –renom– (Riudoms)
el bar del Lluert (Vilallonga del Camp)
sargantill m. És la masculinització de sargantilla –variant de sargantana–, rèptil saure de diferents espècies de la família dels lacèrtids, de
mida petita o mitjana. El DCVB recull sargantilla i variants –sangardilla, sangartilla, sargandilla, sargantilla– per tot el dialecte nord-occidental, Vimbodí i Vic.
ca la Sargantilla (Prades)
el mas de Sargantill (Siurana)
rana f. El mot rana procedeix directament de la llengua espanyola.21
cal Rana (Riudecols)
cal Rana (Vallclara)
Del camp semàntic de les aus trobem en el territori estudiat.
agaús m. Au de la família dels estrígids, que arriba a 70 centímetres de
llargada, amb ulls d’iris taronja i de mirada especialment penetrant,
que és el rapinyaire nocturn més gran d’Europa (Bubo bubo). El DCVB
–que no el localitza geogràficament– i el DIEC2 recullen gaús com a
sinònim de duc. Recasens (1985, 227) recull agaús a Pratdip i Vandellòs i agagús a Colldejou.
la fou de l’Agaús (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
la font de l’Agaús (Vilanova de Prades)
capsot m. Capsigrany, moixó de l’espècie Lanius rufus. El DCVB el documenta a les Terres de l’Ebre i al País Valencià.
lo Capsot –renom– (Castellvell del Camp)

21

Sobre aquest mot, vegeu Manent (2003, 145-149).
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cucuc, cucut m. La variant cucuc s’estén –segons el DCVB– per terres
tortosines i valencianes. La variant cucut és més pròpia del Camp de
Tarragona i del Priorat.
lo tros del Cucut (Alforja)
cal Cucut (Vilaverd)
lo pla del Cucuc (Arbolí)
cal Cucuc (Pratdip)
cal Cucuc (Barberà de la Conca)
dugo m. Variant de duc. El DCVB recull aquesta forma per l’àrea del
nord-occidental i del tarragoní.
la canal del Dugo –partida– (Vallclara, Vilanova de Prades)
futa f. Moixó molt petit, semblant al verderol, però més cendrós, de la família dels muscicàpids, de coloració grisenca, Phylloscopus bonelli. El
DCVB recull aquest nom al Camp de Tarragona.
lo mas de la Futa (Alcover)
lo mas de la Futa (l’Albiol)
Futa –renom– (Almoster)
la font del Futa (Castellvell del Camp)
lo coll del Futa (Castellvell del Camp)
gall carboner m. Nom que rep el gamarús (Strix aluco) al Camp de Tarragona.
la cova del Gall Carboner (Mont-ral)
la cova del Gall Carboner (Alforja)
miloca f. Au rapinyaire de la família dels estrígids, espècies Strix funerea
i Otus vulgaris, semblants a mussols, que s’alimenten principalment de
moixons i d’aus casolanes. El DCVB recull aquest mot a l’Empordà,
Vallès, Mallorca, Menorca; però no al Baix Camp.
el niu de la Miloca –forat en un cingle– (Colldejou)
moixó: m. Au en general, especialment les petites. És d’ús habitual en
nord-occidental i en tarragoní.
Moixona –renom– (Almoster)
lo mas de l’Enric Moixoner (Cambrils)
cal Moixó (Pratdip)
lo mas de les Moixoneres (Reus)
cal Pep Moixoner (Riudecanyes)
cal Moixoner (Riudecols)
Moixó –renom– (Riudoms, Vila-seca i Salou)
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Moixonet –renom– (Riudoms)
cal Mixoner (Vallclara)
la Moixona –renom– (Tarragona)
l’Espantamoixons –renom– (Tarragona)
lo Mixoner –renom– (Vilaverd)
orenella f. Variant d’oreneta. La forma orenella i variants –oronella, aronella–, el DCVB les recull al País Valencià i a Mallorca.
el barranc de les Aurenelles (Colldejou)
perdigana f. Perdiu novella. El DCVB documenta aquest mot per tot el
bloc del català occidental, pel Camp de Tarragona i per la Conca de
Barberà.
cal Perdigana (Vallclara)
verderol m. Moixó de la família dels fringíŀlids, espècie Chloris Chloris,
que té el plomatge verd groguenc i canta molt bé. Segons el DCVB, verderol és d’ús habitual a la Catalunya del Nord, la Garrotxa, Ribagorça,
Segrià, el Vendrell, Camp de Tarragona, Conca de Barberà, Priorat,
Terres de l’Ebre, País Valencià, Balears)
el mas del Verderol (Tarragona)
xibeca f. Au nocturna de l’espècie Smyrnium aluco. En els dos exemples
que aportem, com que es tracta d’antropònims, podria ser que xibeca
tingués el significat figurat de “beneitot, curt d’enteniment” que se li
dóna al Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat.
lo mas del Xibequeta (Reus)
Xibeca –renom– (Riudoms)
xut m. Au de la família dels titònids, d’uns 34 centímetres de llargada, de
plomatge molt suau de tons claríssims o daurats amb petites taques negres o molt fosques, ulls dirigits endavant voltats de plomes radiades,
i de distribució cosmopolita (Tyto alba). El DCVB el recull al Pallars,
Ribagorça, Tremp, Urgell, Solsona, la Plana de Vic.
cal Xut –casa– (Cambrils, Constantí, Blancafort)
el coll de la Xuta (Colldejou)
Xuts –renom coŀlectiu amb què els habitants de Montbrió designen
els de Mont-roig– (Mont-roig del Camp)
cal Xup (la Canonja, Rocafort de Queralt)
Xup –renom– (Vila-seca i Salou)
El camp semàntic dels mamífers només aporta una desena d’exemples recollits en els topònims i antropònims de la nostra zona.
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catxap m. Conill jove, que encara és petit. El DCVB el localitza per tot
el bloc occidental i pel Camp de Tarragona.
cal Catxap (Alforja)
el Catxapó –renom– (Tarragona)
corder m. És el geosinònim de xai, anyell; variant pròpia dels parlars del
bloc occidental i del tarragoní.
cal Corder (Vilaverd)
farnaca f. Llebre petita, molt jove. Segons el DCVB aquest mot és usual
en català nord-occidental i en tarragoní.
el Farnaca –renom– (Tarragona)
cal Farnaqueta (Vilaverd)
foïna f. Mamífer de la família dels mustèlids, espècie Mustela foina, que
té el cos llarguer, el pèl fosc amb una taca blanquinosa davall el coll, i
s’alimenta principalment d’aviram i d’altres animals. Fagina. El DCVB
no ubica enlloc aquesta variant.
la Fuïna –indret– (Riudecanyes)
gotxa f. Truja, femella del porc. És un mot genuí dels pobles de les muntanyes de Prades.22
la Gotxa –renom– (Prades)
cal Gotxos [ka: VotSus] (Riudecols)
llódriga f. Llúdria. Aquesta variant amb accentuació esdrúixola no es
troba recollida al DCVB.
lo camí de la Llódriga (Capafonts)
rabosa, guineu f. Rabosa és la forma pròpia dels parlars del bloc occidental i de Mallorca, segons el DCVB. És un geosinònim de guineu.
Només a Colldejou i a Pratdip, dues localitats de la comarca del Baix
Camp, que pertanyen, però, a la diòcesi de Tortosa, es recull rabosa.
A la resta, el nom del mamífer de la família dels cànids, rep el nom de
guineu. Tanmateix, rabosa també es coneix arreu del Camp de TarSegons Amigó (1985, 154), “Hi ha record d’aquest nom –gotxa–, que s’havia aplicat a una dona que havia alletat molts infants, entre els seus i d’altres mares. La paraula, no inventariada en cap dels diccionaris consultats, almenys amb aquesta ortografia, és viva a Prades i se la utilitza per designar la femella del porc”. Manent (2003,
155) considera que “podem dir que en una dotzena de municipi i exmunicipis de les
muntanyes de Prades gotxa és la paraula genuïna per a designar la femella del porc,
mentre que és desconeguda al Tarragonès i a una majoria molt alta del Baix Camp i
sobretot de l’Alt Camp”.
22
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ragona amb el significat figurat de ‘persona astuta’; potser s’haurien
d’interpretar amb aquest significat els antropònims de Riudecanyes
i de Tarragona.
el coll de la Rabosa (Colldejou)
la caseta de Cal Rabosa (Pratdip)
Raboset –renom– (Riudecanyes)
cal Rabosí –renom– (Tarragona)
la Creu de la Guineu (Tarragona)
la Guineu –renom– (Alcover)
la cova de la Guineu (Mont-ral)
l’era de la Guineu (la Riba)
ca la Guineu (Vallmoll)
lo camí de les Guineus (el Rourell)
la cova de la Guineu (l’Albiol)
lo toll de la Guineu (l’Aleixar)
los pedregals de la Guineu –espenalls– (Alforja)
la cova de la Guineu (la Febró)
lo cau de la Guineu –indret– (la Mussara)
la font de la Guineu (Prades)
lo mas de la Guineu (Reus)
la font de la Guineu (Riudecols)
la font de la Guineu (Vilanova d’Escornalbou)
cal Guineu (Barberà de la Conca)
l’era de la Guineu (Vilanova de Prades)
la Guineu –partida– (Perafort i Puigdelfí)
les coves de les Guineus (Vila-seca i Salou)
tocino m. Porc. El DCVB considera tocino un castellanisme inadmissible. Però, podria ser que tocino tingués una procedència aragonesa.
En espanyol, tocino equival al català cansalada; en canvi, en aragonès,
tocino és el nom amb què es designa el porc.
lo toll dels Tocinos (Vilaplana)
el mas del Mariet dels Tocinos (Tarragona)
rata-penat m. Rat-penat. El DCVB recull aquesta variant a la Conca de
Barberà.
la cova dels Rata-penats (Alforja)
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3.5 Topònims d’origen llatí
Encara que no estigui directament relacionat amb la dialectologia, s’ha
cregut convenient donar una breu notícia de l’origen dels nostres topònims. Atès que la base del nostre vocabulari és d’origen llatí, comprovem
que el nombre més elevat d’exemples té aquesta procedència.
cingle < CINGULU ‘cinyell’.
el Cingle (Mont-ral)
lo cingle de l’Heura (Alcover)
la Cingla (Colldejou)
la coveta del Cingle (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
los Cingles (Vespella de Gaià)
lo cingle de Sales (Vallclara)
devesa < DEFĒNSA ‘terreny comunal destinat a pastura’.
la Devesa –partida– (Nulles, l’Albiol, Arbolí, Barberà de la Conca,
Belltall, Vallclara)
les Deveses –partida– (Alforja, Capafonts, Prades, Riudecols, Vilaplana, Vinyols i els Arcs, la Canonja, Vilanova de Prades, Vilaverd)
domenge < DOMINICUM ‘propietat del senyor’.
lo Domenge –partida– (Alforja, la Canonja, Blancafort, Vallclara)
los Domenges –partida– (les Borges del Camp, Belltall)
los Diumenges [:uz Dume dZ s] –partida– (Botarell, Renau)
els Diumenges –terres– (Nulles)
lo Diumenget [:u Dum dZEt] –tros– (Capafonts)
lo Diumenge del Moster –partida– (Vilaverd)
freginal m. Tros de terra situat prop d’una casa o d’una era, i destinat a
sembrar-hi.
lo / el Freginal –partida– (Farena-Mont-ral. la Febró, Prades, Riudecanyes)
lo Freginal –tros– (Capafonts)
el Freginal –sector del terme– (Vilanova de Prades)
los Freginals –partida– (Almoster, Arbolí, Colldejou, Pratdip, Vilaplana, Vallclara, Vilaverd)
los Freginals –tros– (Vinyols i els Arcs)
lo Farraginal [:u f| jZina:] –partida– (l’Aleixar, Renau)
los Ferreginals –tros de terra– (l’Albiol)
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mola < MOLA.
la Mola –muntanya– (la Febró)
la Mola –partida– (Riudoms)
les Moles –relleu muntanyós– (Colldejou)
les Moles –partida– (Pratdip)
la serra de la Mola (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
pla, plana < PLANU, PLANA.
la Plana –partida– (Valls, els Pallaresos)
la Planeta –tros– (la Febró)
les Planes –partida– (Almoster, Arbolí, Capafonts, Castellvell del
Camp, Maspujols, Mont-ral, Mont-roig del Camp, Pratdip, Reus,
Riudecols, les Irles, les Voltes, Vinyols i els Arcs, Nulles, Puigpelat, Belltall, Rocafort de Queralt, Vallclara, Vilanova de Prades,
Vilaverd)
les Planes del Roquís –partida– (Riudoms)
les Planetes –partida– (Rocafort de Queralt)
los Planots –partida– (Duesaigües)
els/los Plans –partida– (Capafonts, Pratdip, Vilanova d’Escornalbou, Rocafort de Queralt)
solà, solana < *SOLANU, *SOLANA.
la Solana –partida– (l’Albiol, la Febró, Vilanova de Prades, els Pallaresos)
la Solana –tros– (Barberà de la Conca)
les Solanes –partida– (Querol, Arbolí, Mont-ral, Riudecanyes, Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Belltall)
lo Solà –partida– (Arbolí)
los Solans –partida– (la Riba, Capafonts, Pratdip, Perafort i Puigdelfí, Rocafort de Queralt, Vallclara, Vilaverd)
sort < SORTE ‘diners que s’inverteixen per comprar un tros de terra’ (DECat, VIII, 97)
la Sort –partida– (l’Albiol, Arbolí, Renau, Vespella de Gaià)
les Sorts –partida– (la Masó, Mont-ral, Nulles, el Rourell, l’Aleixar,
l’Argentera, les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, Pratdip,
Riudecols, l’Arbocet-Vilanova d’Escornalbou, Barberà de la Conca, Vallclara, Constantí, Vilallonga del Camp, Vilaverd)
les Sorts –peça de terra– (Vilanova de Prades)
les Sorts –tros– (Alforja)
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les Sorts –trossos– (Riudoms, Perafort i Puigdelfí)
les Sortanelles –partida– (Mont-roig del Camp)
les Sortasses –partida– (Capafonts)
la Sorteta –tros– (els Garidells)
les Sortetes –partida– (Rocafort de Queralt)
3.6 Topònims d’origen preromà
o procedents de superstrat germànic
Alguns dels nostres topònims procedeixen de llengües preromanes, de
substrat, o també poden tindre un origen germànic, de superstrat.
clot, clota < sembla que procedeix del mot gàŀlic *KLOTTON ‘mateix
significat’.
el Clot –partida– (Nulles)
els/los Clots –partida– (el Milà, la Riba, Vallmoll, Blancafort, Rocafort de Queralt, Vilanova de Prades, Vila-seca i Salou)
los Clots –tros– (Arbolí)
la Clota –partida– (Riudoms)
les Clotes –partida– (Puigpelat, Vinyols i els Arcs)
les Clotes –tros– (Capafonts)
les Clotes del Vall –partida– (les Borges del Camp)
coma < del gàŀlic CUMBA ‘vall’.
la Coma –partida– (Alcover, Puigpelat, Almoster, Capafonts, la
Febró, Pratdip, Vilanova d’Escornalbou, les Voltes-Riudedols,
la Mussara, Vilanova de Prades, la Canonja, Renau, Vespella de
Gaià)
la Coma Vella (el Rourell)
les Comes –partida– (el Milà, Nulles, Vallmoll, l’Aleixar, Alforja,
Cambrils, Prades, Riudecanyes, Vilaplana, Barberà de la Conca,
Vallclara)
les Comes –trossos– (Perafort i Puigdelfí)
les Cometes –partida– (Mont-ral, Vespella de Gaià)
lo camí de la Coma Fonda (la Riba)
la rasa de les Escomes (Arbolí)
los Comellars –indret de conreus– (Alforja)
els Comellars –partida– (Rocafort de Queralt)
els Comellarets –partida– (Mont-roig del Camp)
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tossa, tossal < *TAUCIA ‘puig de gran embalum’; origen incert, possiblement d’un mot preromà hispànic.
la Tossa (Vilanova de Prades)
les Tosses –partida– (Mont-roig del Camp)
la tossa del Quico –lloc d’anomenada– (Vallclara)
lo Tossal (Belltall)
los Tossals (Constantí)
el Tossalet –formació rocosa– (Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant)
el tossal de les Forques (Rocafort de Queralt)
los Tossals –indret– (Vilaverd)
3.7 Topònims d’origen àrab
Malgrat que a les Terres de l’Ebre hi ha un gran nombre de topònims
d’origen àrab, en les nostres comarques n’hem recollit una quinzena que
es remunten a aquest superstrat lingüístic.
albelló < bällûca ‘engollir’. Canaleta subterrània feta d’obra i coberta també d’obra i terra, per on es condueix l’aigua des de la bassa fins al lloc
que s’ha de regar.
los Aubellons –partida– (l’Albiol, Vilaplana)
l’Aubelló –mina– (Colldejou)
lo mas dels Albellons (Riudoms)
los Albellons [ w] –partida– (Constantí)
aljub < ǧubb ‘pou’.
l’anjub de cal Roig (la Riba)
los anjubs de cal Besora (la Riba)
l’Anjub –mur de contenció de la riera d’Alforja– (Cambrils)
l’Aljub [: dZup] –parada– (Constantí)
l’aljub de Vidal [: dZub d viDa:] (Perafort i la fibla de l’Enjub (Tarragona)
l’aljub del Maideu (desaparegut) (Renau)
almadrava < maḍraba ‘lloc on baten o donen cops’.
l’Almadrava (Vila-seca i Salou)
alqueria f. < al-qariya ‘mas’.
l’Alqueria –partida– (Riudoms)
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sénia < sǟnija, ‘aixecar aigua d’un pou, molí’. El tractament de la vocal
tònica d’aquest mot presenta un doble resultat: vocal palatal semitancada [e] als pobles del Baix Camp i vocal palatal tancada [i] a la resta.
la Sénia –partida– (Mont-roig del Camp, Riudoms, les Irles-Riudecols)
la Senieta –mas– (Cambrils)
les Sénies –partida– (Riudecols)
lo mas de la Sénia (Reus)
la sénia del Grau (les Voltes-Riudecols)
la sénia del Poca (Mont-roig del Camp)
la Sénia del Punyalot (les Borges del Camp)
la sínia de la Roca del Coix [seni ] (Vilanova d’Escornalbou)
la sínia del Borrasset [seni ] (Vilanova d’Escornalbou)
la sínia del Marc [seni ] (Vilanova d’Escornalbou)
la Sínia –partida– (Constantí, Vespella de Gaià)
la Sínia –peces de terra– (Nulles)
la sínia de ca Xacó (la Pobla de Mafumet)
la Sínia de la Toia –partida– (el Rourell)
la sínia del Carreter (Tarragona)
la sínia del Menut (la Pobla de Mafumet)
la sínia del Trull (Tamarit)
la sínia Manresa (Tarragona)
séquia f. < sāqiya, té el mateix significat. Semblantment al que s’acaba de
dir amb relació a la vocal tònica de sénia/sínia, aqueta paraula també
presenta un doble resultat – [e] i [i] –amb una distribució similar.
la parada de la Séquia (Alforja)
la séquia de l’Horta (Duesaigües)
la séquia de Cal Marian (Pratdip)
la séquia dels Molins Nous (Riudoms)
la séquia Major (Vila-seca i Salou)
la séquia de l’Horta Gran (Tarragona)
la Séquia –lloc d’anomenada– (Vallclara)
la síquia de l’Electra (els Garidells)
la Síquia –peces de terra– (Nulles)
la síquia de Boronat (Perafort i Puigdelfí)
la síquia del Riu (Perafort i Puigdelfí)
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talaia < ṭalâyic ‘sentinella’.
la Talaia –partida– (Vallclara)
xurivia f. < jiriwiya, ‘pastenaga’.
la Xirivia [: tSu|iBi ] –partida– (l’Argentera)
D’altres topònims contenen elements d’origen àrab el contingut semàntic dels quals es presenta totalment opac.
albal < al-bacl ‘el secà’ (OnomCat, II, 67)
los Albanells [:uz wB ne s] –partida– (Vilanova d’Escornalbou)
algars < al-ġâr ‘la cova’ (OnomCat, II, 132)
los Algars –partida– (Duesaigües)
lo camí dels Algars [ : Vans] (Vilanova d’Escornalbou)
borja < burǧ ‘torre’ (OnomCat, III, 82)
la Borja –tros– (Arbolí)
la Borja –partida– (Pratdip)
les Borges [: z BO|dZ s] –tros– (Capafonts)
la cova del Burdjó (la Febró)
les Borjasses –partida– (Vilanova de Prades)
dòvia < podria derivar de ṭûba ‘maó’ (OnomCat, Iv, 26)
lo racó de la Dòvia (Colldejou)
la Dòvia –partida– (Pratdip)
matarranya < ramla maṭrânija ‘la rambla de l’arquebisbe’ (OnomCat, v,
237)
la Matarrània –partida– (l’Albiol, Alcover)
ràpita < râbiṭa ‘espècie de santuari mahometà, on residien guerrers amb la
missió de llançar raids ofensius en terra cristiana’ (OnomCat, vI, 340)
la Ràpita –barri– (la Riba)
la Ràpita –indret– (l’Albiol)
la Ràpita –carrer– (l’Aleixar)
3.8 Topònims d’origen mossàrab
Així com a les Terres de l’Ebre es van poder localitzar una desena de
noms d’origen mossàrab en l’estudi que vaig dur a terme sobre onomàstica i dialectologia en aquelles comarques, als inventaris del Camp de
Tarragona i de la Conca de Barberà només se n’ha pogut localitzar un
de sol, la Teixeta.
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teixeta < TAXETA ‘bosquet de teixos’ (OnomCat, viI, 256; “Interessa
especialment la forma Teixeta, en què apareix TAXETA que ha de ser
nom molt antic, perquè presenta la -T- conservada d’acord amb el parlar mossàrab”)
lo coll de la Teixeta (Duesaigües)
3.9 Topònims d’origen espanyol
El llarg període de veïnatge entre el català i l’espanyol ha provocat que en
la nostra llengua hagin aparegut una sèrie d’interferències lingüístiques
dels nostres veïns que s’han fet presents fins i tot en els nostres noms de
lloc i de persona.
casilla f. ‘caseta’, particularment la que feien servir els guardabarreres
de la RENFE.
lo Taspàs de la Casilla Més Avall –pas a nivell– (la Riba)
la Casilla (Vallmoll, Alforja, Perafort i Puigdelfí)
la casilla del Transformador (les Borges del Camp)
la casilla dels Peons (Duesaigües)
cego adj. ‘cec’.
lo caminet de la Mina del Cego (Almoster)
cal Cego (Mont-roig del Camp)
colúmpio m. ‘engronsadors’.
els Gronxadors [:us ku:umpius] (Vilanova d’Escornalbou)
la plaça dels Culúmpios (els Pallaresos)
hermanu hermana m. i f. ‘remà’ ‘germana’, especialment els vinculats a
una orde religiosa.
los Hermanos –antic noviciat dels Germans de la Salle– (Vinyols i
els Arcs)
els Hermanos –antic coŀlegi– (Tarragona)
les Hermanites –geriàtric– (Tarragona)
la torre dels Hermanos (Cambrils)
lo puig del Jaio Hermano [dZaju| manu] (Arbolí)
màrmol m. ‘marbre’. Malgrat la voluntat normativitzadora de l’autor de
l’inventari de l’Aleixar, la transcripció fonètica presenta la veritable
forma del topònim.
la Pedrera de Marbre [ma|mu:] (l’Aleixar)
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matadero m. ‘escorxador’.
el Matadero (l’Argentera)
l’Escorxador [:u m t De|u] (Maspujols)
motxo adj. ‘mancat de banyes’, ‘mancat de la punta o de l’acabament que
li correspon’.
lo Motxot –tossal– (l’Albiol, l’Aleixar, la Selva del Camp)
tonto adj. ‘beneit, ruc’.
la mina dels Tontos (Cambrils)
cals Tontos –renom– (Tarragona)
cal Tonto (Blancafort)

C CONCLUSIONS
Ja des dels inicis, les entrades dels topònims i antropònims vius anaven
acompanyades de la seva corresponent transcripció fonètica que emprava
un sistema propi, a cavall entre la transcripció semiortogràfica i la transcripció semifonètica. Avui els inventaris que ofereixen la transcripció
fonètica fan servir l’Alfabet Fonètic Internacional –AFI. És important
destacar com és de valuosa la transcripció per copsar fidelment, sobretot
en el nivell fonètic, la pronúncia real dels topònims i antropònims, que,
molt sovint, resten ocults per l’ortografia normativa.
Com ja vaig ressaltar en una altra ocasió (Navarro 2016, 78), la tendència a modificar els resultats onomàstics aplicant els criteris exclusivament
normatius sovint emmascara la veritable realitat lingüística particular de
cada comunitat humana. En aquest sentit subscric plenament les paraules de Joan Veny (1996, 19) quan afirma:
A aquest propòsit observo que alguns dels nostres coŀlectors de materials
toponímics una tendència, desmesurada –crec–, a la normativització radical,
amb un excés de zel, amb un respecte sagrat a un model pretesament monolític. El coneixement actual de la variació diatòpica així com les seves arrels
en la història, ens permeten de consagrar certes variants dialectals amb les
quals se senten identificats els parlants de determinades àrees.

I en un altre moment, Veny (1996, 109), en referir-se a les qüestions
metodològiques, manifesta:
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Voldria, tanmateix, insistir en un aspecte metodològic, del qual no és responsable l’autor directament, sinó el criteri que ha trobat en monografies
precedents que li poden haver servit de pauta. Ho dic amb el sincer desig
d’enfocar les coses correctament, científicament. En alguna ocasió es nota
la tendència a substituir un element del topònim, no coincident amb el de
la llengua normativa, pel que aquesta ofereix, sense investigar si aquell ha
gaudit d’una tradició i una vida tan llarga com la del terme normatiu i amb
dret, doncs, a figurar com entrada normal (i no exclusivament en transcripció fonètica).

El maridatge entre onomàstica i dialectologia és reeixit si els inventaris
ofereixen o bé una exhaustiva introducció sobre el parlar de la localitat
inventariada o bé si aporten les transcripcions fonètiques com més acurades millor. En alguns treballs, la transcripció fonètica en lloc de servir
d’ajut per interpretar adequadament els trets lingüístics es converteix en
un escull que provoca ensopegades constants.
Alguns dels onomasiòlegs més veterans ens han ofert unes transcripcions molt acurades, exceŀlents podríem arribar a dir, malgrat les eines
de què disposaven. Dos dels fenòmens,, per esmentar-ne alguns, que els
onomasiòlegs de les nostres comarques han aportat a la descripció del
tarragoní han estat:
• la palatalització de l’alveolar fricativa sorda en els plurals acabats
en / s/ i / s/:
Valls [va tS]
Barenys [B |Ej tS]
• la geminació de la nasal palatal o bé la de la segregació d’una iod
al seu davant:
los Canyars [:us k j as] –partida– (Vilaplana)
lo Canyar [:u k a] –indret– (Perafort i Puigdelfí)
Aquestes aportacions han estat tingudes en compte pels dialectòlegs
que han descrit els trets definitoris del tarragoní, com és el cas de Daniel
Recasens en el seu treball Estudi lingüístic sobre la parla del Camp de Tarragona, publicat l’any 1985.
Gràcies a la transcripció fonètica descobrim realment la veritable forma d’un topònim o d’un antropònim que, massa sovint, queda emmascarat per l’afany normativitzador de recoŀlectors més preocupats per la
llengua normativa que no pas per donar el resultat lingüístic d’un topònim o un antropònim que el temps ha modificat lingüísticament. Els
noms propis, sobretot els topònims, no estan subjectes a cap norma, i
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és per aquest motiu que cobra un especial relleu la transcripció fonètica.
Gracies a la qual trobem informació, per exemple, sobre:
• l’ús de la forma plena de l’article definit masculí
Castelló [:u k st o] (la Riba)
el Camp [:u kam] (la Masó)
el Blau [:o] (Prades)
el Mas Vermell [:u] (Reus)
el mas Nou [:u] (la Canonja)
el Bassal [:u] (Constantí)
el Pont de Pedra [:u] (Barberà de la Conca)
els Fontanals [:os] (Vallclara)
• la vocalització de la líquida lateral agrupada
l’Albereda [: wB |EDE] (Nulles)
l’Albelló [: wB o] (Capafonts)
la rasa dels Àlbers [awB s] (Alforja)
lo canal de la Palmera [paw me|E] (Vandellòs-l’Hospitalet)
les Balmes [: z Bawm s] (la Febró)
lo cup dels Delmes [DEwmis] (Barberà de la Conca)
• la reducció siŀlàbica del diftong /iw/
los Diumenges [:uz Dume dZ s] (Botarell, Renau)
lo Diumenget [:u Dum dZEt] (Capafonts)
• l’aglutinació de la falsa segmentació siŀlàbica de l’article definit
les Fosses [: z s fos s] (la Riba)
les Comes [: z skom s] (els Garidells)
les Tallades [: z st aD s] (Alforja)
les Purrides [:ez spuriDes] (Prades)
els Canals [:uz sk na:s] (la Febró)
els Pinets [:uz spinEts] (Vilaplana)
los Clotets [:uz sk:utEts] (Castellvell)
les Comes [: z skom s] (Vila-seca i Salou)
• la supressió de la preposició de
la Coma d’en Grau [:a komaNg|aw] (Vallclara)
• l’ocultació que alguns onomasiòlegs han provocat del lèxic considerat dialectal, i per això no apte per ser transcrit ortogràficament
los tolls del Grau d’en Dar [:us tSo dZ D : V|aw D n da|] (Alforja)
lo toll del Noguers [:u tSo ] (Almoster)
lo toll del Vellaco [:u tSo ] (Almoster)
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En canvi, hi ha d’altres autors que sí que el transcriuen ortogràficament
lo xoll del Baltasar (les Borges del Camp)
lo Xoll de l’Iru (Vilaplana)
els Xolls (Tarragona)
cal Xoll (Belltall)
Així mateix, comprovem, des del punt de vista lèxic, com no podria
ser d’una altra manera, el vocabulari i les variants fonètiques i formals
dels mots que són habituals a les nostres contrades. Mots o variants genuïnament tarragonins són: aborador, bardera, bossarrera, brossa, burro
–peix, gobi d’alga–, colitxos, corraló, cucuc, cuïc, diabló, eixermar, escòrrec,
fumera, futa, gall carboner, moresc, romanill, romesco, tabanc, xafarot, xec,
xibeca, xoll, xolla, xon, xotxo, xup.
El veïnatge del tarragoní amb els parlars del bloc occidental possibilita que comparteixin mots com abadia, badejo, carrerada, catxap, cirer,
corder, garrut, perdigana, roig –també amb el català nord-oriental–, romer,
safarnòria, timó, xiquet, xic, xop. Particularment amb el català nord-occidental comparteix arna, aumetlla, carrau, dugo, farnaca, forniga, lluert,
moixó, murri, pastisser, pollegana, sajola, sargantilla, xut. Amb el tortosí
comparteix melitxa, pataca, peiró, perxe, romiguera, xoll, xorivia. Encara
es poden afegir d’altres mots que el tarragoní comparteix amb el tortosí
i el valencià, com ara bajoca, capsot, coixo, cullereta, fesol, garrofí –també
a les Balears–, gord –també a Eivissa–, panerola, solsida.
Puntualment, el tarragoní comparteix lèxic amb altres varietats lingüístiques catalanes, com per exemple arena –amb tot l’occidental, balear i
alguerès–, bassot i bres –amb el tortosí i el balear– coscoll –amb l’occidental, el balear i el català nord-oriental–, guerxo –amb el tortosí i el balear–,
verderol –amb el tortosí, el balear i el nord-oriental–, senalla –amb el lleidatà i el balear–, xorrac –amb el nord-occidental i el balear.
Aquesta cruïlla lingüística en la qual es troba ubicat el tarragoní possibilita que aquí hi conflueixin els geosinònims ferrada –pallarès, a–, galleta
–lleidatà–, poal –tortosí, a Vilanova de Prades–. És a les localitats més laterals on els paraŀlelismes lèxics amb altres varietats lingüístiques es fan
més evident: espill –bloc occidental– a Arbolí; maçana –nord-occidental–
a Colldejou; orenella –valencià– a Colldejou; rabosa –bloc occidental– a
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Colldejou i Pratdip. En la nostra zona d’estudi s’ha localitzat gotxa com a
sinònim de ‘truja’, mot genuí de les localitats de les muntanyes de Prades,
no recollit en el DCVB. Tampoc no apareixen en l’esmentat diccionari
les variants escòrpit, foïna i llódriga.
A través de la toponímia s’ha pogut constatar la variació interna dintre
del mateix sistema subdialectal que constitueix el tarragoní. Tenim com
a mostra d’aquesta variació interna dos arabismes, sénia/sínia i séquia/síquia. Les variant amb /e/ es localitzen a la banda occidental del Camp; en
canvi, les variants amb /i/ ocupen la banda oriental. Si tenim en compte
la distribució de trets que afecten el vocalisme tònic i el vocalisme àton
del nostre territori objecte d’aquest treball, constatem, també la variació
lingüística que hi conflueix. Amb relació al vocalisme tònic, en totes les
localitats del Camp de Tarragona i de la Conca de Barberà, el resultat de
la Ĭ i la Ē llatines és [E], la solució pròpia dels parlars orientals continentals.
En canvi, els resultats del vocalisme àton no és homogeni. Així tenim
que els parlars de Vandellòs, Pratdip –Baix Camp– i Vallclara –Conca
de Barberà– mantenen el vocalisme àton –/e/ i /o/– tant en posició pretònica com posttònica. El parlar de Prades –Baix Camp– neutralitza /e/
i /o/ en [ ] i [u] respectivament en posició pretònica, però les manté en
posició posttònica. I, finalment, el parlar de Barberà de la Conca –Conca
de Barberà– en posició pretònica i posttònica neutralitza /o/ en [u], neutralitza /e/ pretònica en [ ], però, en canvi, manté la /e/ en posició posttònica final tot i que l’acaba tancant en [i].
Vet aquí l’extraordinària i particular variació lingüística que la llengua
catalana presenta al Camp de Tarragona i la Conca de Barberà. Un espai
geogràfic on conflueixen trets dels dos grans blocs de la llengua catalana
–l’occidental i l’oriental– i on també concorren trets del tortosí, del valencià, del lleidatà i del català central. A més dels paraŀlelismes que han
estat descrits més amunt.
En la revisió i ell buidatge dels inventaris que s’han utilitzat per a la
realització d’aquest estudi –una seixantena–, s’han recollit més d’un centenar de topònims opacs que caldria analitzar per veure’n l’origen, l’evolució i el significat. Però aquesta tasca ens obligaria a elaborar un treball
tan o més llarg que el que he tingut el plaer d’analitzar sobre onomàstica i dialectologia. Caldrà deixar per a una altra ocasió aquesta escomesa.
Onomàstica, dialectologia i lingüística diacrònica són diversos prismes
d’una mateixa figura geomètrica, això és el nostre patrimoni lingüístic
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que convé preservar en aquest món cada cop més globalitzat. Només amb
productes de proximitat, amb estudis de proximitat, podem transcendir
aquest món on la diversitat és entesa com a necessària.
I ja acabo. I ho vull fer seguint un costum que tenia el mestre Ramon
Amigó. Periòdicament, Amigó aprofitava qualsevol ocasió per fer un repàs de l’estat de la qüestió sobre les publicacions, els treballs en curs i la
feina que quedava per fer amb relació als inventaris de les nostres comarques.
En el número 17 del Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (BISO),
corresponent al mes de setembre de 1984 (p. 2-6), Ramon Amigó donava notícia –en cinc pàgines– dels “Treballs de recoŀlecció toponímica al
Camp de Tarragona i a les seves comarques veïnes”. Començava el seu
escrit amb aquests mots:
Si la informació que posseïm és fidel a la realitat, el Camp de Tarragona és el
bocí de les terres continentals de llengua catalana on s’ha completat el nombre més gran de reculls de noms de lloc de termes municipals.

Si seguim les indicacions que en aquella ocasió donava Ramon Amigó,
en aquells moments, la suma dels km2 que estaven inventariats i publicats
de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i la Conca de Barberà donava el resultat de 338,45 km2 sobre un total de 2.268,47
km2. En quedaven per inventariar, doncs, 1.861,44 km2.
Trenta-tres anys més tard, podem constatar que l’estat de la qüestió és
el següent: s’han inventariat i publicat (o es troben en preparació) 1.262,75
km2 més, que sumen un total de 1.212,06. En resten una mica menys de
la meitat, 1.010,44.
TOTAL km 2 Publicats i en preparació

Pendents

Alt Camp

538,20

250,21

287,99

Baix Camp

765,59

707,84

57,75

Tarragonès

319,20

181,00

138,20

Conca de Barberà

650,20

123,70

526,50

2.273,19

1.262,75

1.010,44

TOTALS

La llavor que onomasiòlegs com Ramon Amigó i Albert Manent van
plantar ja fa una bona colla d’anys avui fructifica, però encara ha de donar
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molt de fruit. Treballs com els que conté aquest llibre han servir d’adob
perquè fertilitzi el terreny que encara queda erm i en pocs anys vegem
inventariat (i publicat) el nombre total de quilòmetres quadrats que encara queden sense el seu pagès particular. Si en tenim ganes, encara queda prou feina per fer.
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Els renoms de les llistes
dels pobres vila-rodonins 1911-1924
Josep Santesmases i Ollé
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
A les actes municipals de Vila-rodona a partir de 1911 i fins el 1924, amb
excepció de 1912 es troben registrades les llistes de pobres anuals que tenien dret a l’assistència gratuïta de metge i farmacèutic.1 Les llistes es confeccionaven relacionant els noms i cognoms, el carrer on vivien i també
els renoms de cadascú, sense deixar cap persona sense cap “apodo” tal i
com es descrivia en la relació. Fins i tot en el cas que no en tinguessin es
repetia el cognom o el nom en la columna dels renoms. El nombre de beneficiats amb aquestes prestacions girava al voltant de 50 persones anuals.
Cada any les llistes es modificaven lleugerament amb algunes variacions,
algunes persones hi entraven i d’altres en sortien. Segurament anteriorment al 1911 també es confeccionaven aquestes llistes de pobres però no
eren registrades als llibres d’actes. Així ho dóna entenent l’acord del 1911:
Examinada la lista de pobres de este término, que tienen derecho a la asistencia gratuïta de los facultativos titulares de esta villa, durante el corriente
año y hechas las inclusiones y exclusiones que se han considerado de justicia,
ha quedado ultimada y aprobada del modo siguiente

El fet de la inclusió dels renoms de les persones relacionades era exclusiu de les llistes de pobres. No passava pas això, per exemple, quan
es relacionaven els majors contribuents, ni evidentment quan s’anomenaven l’alcalde i els regidors que configuraven els respectius consistoris,
els vocals associats de la junta municipal, compromissaris, comissionats,
proveïdors, veïns, ni en la dels quintos quan eren relacionats. En alguns
d’aquests casos les persones eren tractades de senyor o de don, sobretot
1 Actes municipals consultades: 24-1-1911; 5-1-1913; 18-1-1914; 28-2-1915; 12-1-1916; 101-1917; 16-1-1918; 21-1-1919; 7-1-1920; 21-1-1920; 14-1-1921; 17-3-1922; 19-4-1923; 1-3-1924.
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quan es tractava de càrrecs públics. No vol dir pas això que només als
pobres se’ls hagués “batejat” amb un renom o que l’haguessin heretat
familiarment. També en tenien famílies i persones benestants o que no
figuraven en les llistes de pobres. Per posar algun exemple de l’època sabem que Pau Robert Rabadà alcalde, diputat provincial i de la Mancomunitat era coŀloquialment conegut com el “Pau Poll”, o el també alcalde
Pau Barril Bellmunt com el “Pau Rata”. El que si que dóna a entendre la
inclusió dels renoms és la baixa consideració que tenien, sobretot quan
eren escrits en una columna al costat del nom i cognoms. Cal considerar
doncs que incloure els renoms feia pobre.
Al llarg d’aquests anys hem comptabilitzat 130 persones incloses a les
llistes de pobres. La majoria repetien durant anys, alguns fins i tot hi van
figurar tots els anys. No sabem les causes que podien existir per a ser exclosos de les llistes. Una podia ser la mort de la persona concreta, fet que
caldria comprovar mirant els òbits. En algun cas d’homes, ho podem
certificar perquè l’any següent la vídua apareixia en la llista. També podria haver passat que haguessin millorat les condicions econòmiques
personals o familiars o que haguessin aparegut altres persones amb més
necessitat, aconsellant la seva inclusió a la llista de la cinquantena de persones, amb dret a l’assistència mèdica i farmacèutica. De les 130 persones
41 eren dones que representaven el 31,5 % del total, 24 de les quals sabem
que eren vídues. En aquest sentit hem de pensar que quan es registraria
una dona a la llista de pobres seria perquè no existiria cap home, major
d’edat, que ostentés la condició de cap de família.
Algunes d’aquestes persones, durant els anys que apareixen a les llistes,
van canviar de domicili, en total 15, que representarien un 11,5 %. Caldria
disposar i consultar un padró d’habitants del període per comprovar els
percentatges de pobres en cada carrer. Tanmateix podem apuntar en quines parts del poble hi havia més pobresa o al contrari en quines no. Queda molt clar que al carrer Major i també en el carrer de les Hortes, que
constituïen l’eix central de la trama urbana, pràcticament no hi trobem
cap registre, només un a cada carrer. El carrer Major era sobretot el carrer
de les botigues i dels menestrals que practicaven algun ofici. Contràriament on localitzem més pobres és a la part alta del poble, a la Quintana
del Castell, sota del castell, i al Raval de Sant Llorenç, conjunt de quatre
o cinc carrers construïts a partir de finals del segle XVIII al nord de la població, fora de les antigues muralles. Un altre carrer amb un bon nombre
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de registres era el carrer de la Font, el carrer de mitja galta edificat també a partir de finals del segle XVIII, fora muralles i que era el carrer d’entrada al poble, fins l’any 1925 quan amb la construcció del pont nou es va
urbanitzar la nova carretera d’entrada al poble, quedant a partir d’aleshores com un carrer sense sortida. Carrer de cases petites, moltes d’elles
però amb un petit hort al darrera. Els carrers del nucli antic, travessers
al carrer Major podríem dir que es mantenien en un percentatge mitjà.
Si entrem en les característiques dels renoms, molts d’ells són difícils de definir sense entrar en un aprofundiment etimològic més gran.
D’altres sí que els podem qualificar més o menys en diversos grups. Un
d’ells seria el dels oficis o estris: costurero, gallinera, pastora, pastor de
la Victòria, Pau de la pastora, madrona, canyisser, peoner, garrafona, platerets, fil i betes. Un altre grup derivaria de característiques o defectes
físics: manco, coix Garric, muda del Carreter, revellit, moreno, garrut
de la Bàrbara, Rosa coixeta. Un altre de les conductes: panarra, gallardé,
pubill embustero, mal lladre. També en podem trobar que ens remeten
a l’origen geogràfic: Pau d’Alió, Joan de Cabra, Pep de Vespella, Joan de
la fàbrica, pontarrí. I d’animals i vegetals: Magí llagosta, pardal, guatllo,
capó, tomaca, fesoler, tronc. Un parell els podríem considerar derivats religiosos: arcàngel i cristet i també derivats de noms com Baltasana, Cinto
o d’armes com ara pistola o pistol.
En el quadre que presentarem al final relacionant totes persones amb
consideració de pobres, com hem dit amb els corresponents renoms hi
figuraran també els carrers on residien. Els noms dels carrers de Vila-rodona fins l’any 1920 eren els populars de tota la vida. Però en la sessió de
20 de gener de 1920 el consistori acordava canviar els noms de la majoria
dels carrers pels motius que quedaven anotats en la corresponent acta:
“en espíritu de modernidad y renovación bien atendibles, para perpetuar
la memoria en honor de hombres que por sus dotes personales alcanzaron nombre y fama”. Tot i amb això no apareixen a les llistes de pobres
fins l’any 1923. Hem optat però per no introduir el reemplaçament de la
nomenclatura dels dos darrers anys en el quadre general per no crear
confusió. Tanmateix tot seguit indicarem aquests canvis. Aquest va ser
el primer gran canvi de noms del segle XX. En vindrien d’altres. Uns de
petits durant l’època republicana, els del primer ajuntament franquista
de 1939 i els del primer ajuntament democràtic de 1979, que recuperaria
bona part dels noms populars perduts l’any 1920. Tot i que marxem del
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tema indicarem les substitucions que s’efectuaren, que responien sens
dubte a la ideologia i militància republicana de les majories del consistori. Són els següents:
Carrer de la Font per Doctor Valentí; Quintana de l’Església per Alfredo Calderón; carrer del Pou per Gumersindo Azcárate; carrer Major per Pérez Galdós; carrer de la Bassa per Anselm Clavé; carrer de la
Mare de Déu per Prat de la Riba; carrer de la Claveguera per Mendizabal; Sant Antoni per Salmerón; Sant Llorenç per Estanislau Figueras una
part i Relator Parera l’altra; el Raval de Sant Llorenç era dividit en cinc
carrers: Ruiz Zorrilla, Joaquín Costa, Doctor Robert, Poeta Maragall
i Doctor Rizal; Muralla Raval per Pintor Fortuny; una part de la Plaça
de la Llibertat era denominada Plaça Castelar; una part de la Quintana
Castell per Aladern; carrer de les Hortes per Pi i Margall; carrer Major
per Pérez Galdós.2
Per tancar el contingut de la comunicació mostrarem la taula que recull tota la informació ordenada per cognoms.

Josep Santesmases Ollé, “Els noms dels carrers de Vila-rodona en el segle XX”,
Quaderns de Vilaniu 18 (nov. 1990), p. 35-52.
2
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1920, 21, 22

1917

1911

1911

1911, 13, 14, 15, 16, 17

1916, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20

1911, 13, 14

Andreu Rovira, Llorenç

Andreu Vives, Josep

Bargalló Camps, Jaume

Barriach Jofre, Joan

Blasi, Maria

Bricollé Ferré, Pere

Buixenchs (Buixens)
Galofré, Jordi

Buixenchs Riambau, Pere

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Andreu Pié, Joan

Raval de Sant Llorenç

Raval de Sant Llorenç

Quintana de l’Església

Mas del Guerra

de la Font

de la Bassa

de la Font

Raval de Sant Llorenç

Mare de Déu / Quintana
de l’Església

Raval de Sant Llorenç

1911, 1913

Andreu Farran, Joan

Sant Llorenç
Mas d’en Vives

1917, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Alari Porta, Rosa

Pallissa del Rabadà

Andreu Domingo, Gregori 1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1918, 19, 20, 21

Peret Baiges

Jordi Castells

Puvill Miones

Juan de la Fàbrica

Rosa del Olla

Chenu

Moreno

Pieró

Nasus

Gori Pistol / Gregori Pistol

Garrafona

Maigí Garrafó

Muda del Carreté

1919, 20

Renom
Agustí Tronch

Carrer

1919

Anys

Alari Porta, Magí

Nom i cognoms

Pubill Miones

Joan de la Fàbrica

Rosa de l’Olla

Xeno

Nassos

Magí Garrafó

Muda del Carreter

Agustí Tronc

Renom corregit
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1915, 16

1923, 24

Calaf, Joan

Camps Montragull,
Ramon

de la Font

1913, 14, 15

1916

1911, 13, 14

1924

Coch Parera, Joan

Coch Parera, Vda. de Joan

Colet Alsina, Joan

Colet Saperas, Joan

de la Bassa

Quintana del Castell

de la Font

de la Font

Quintana del Castell

Muralla

Sant Llorenç

Raval Sant Llorenç

de la Font

Quintana de l’Església

Mare de Déu

de la Font

Raval de Sant Llorenç

Quintana del Castell

Carrer

Coch Balañá, Vda. de Joan 1917

1911, 13

1911, 13, 14, 15, 16

Calaf Vidal, Llorenç

Chifré Gavaldà, Vda. de
Josep

1911, 13, 14, 15, 16, 17

Calaf Ponnou, Llorenç

1920, 21, 22

1917, 18, 19, 20, 21, 22

Calaf Jofré, Josep

Castells Pañella, Teresa

1911, 13, 14, 15

Calaf Gavaldà, Magí

1911, 13, 14, 15, 16, 17

1911, 13, 14, 15, 16, 17

Calaf Canals, Magí

Canela Batet, Joan

Anys

Nom i cognoms

Joan Samión

Esparansó

Macot

Macot

Macota

La Noya

Pastora

Juan de Cabra

Ramon Campets

Pardal

Llorens Manset

Segu del Manset

Pardal

Magí Llagosta

Magí (Maxí) de la Llucia

Renom

La Noia

Joan de Cabra

Llorenç Manset

Cec del Manset

Magí de la Llúcia

Renom corregit
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1918

Domingo Rosell, Àngela

Sant Llorenç

Quintana del Castell

1915, 16, 17

Domingo Queraltó, Rosa

del Pou
de la Bassa

1911, 13

Domingo Codinachs,
Domingo

de la Font

Quintana del Castell

Mare de Déu

del Pou

Muralla del Raval

de la Font / del Pou

Sant Llorenç

Raval de Sant Llorenç /
Quintana del Castell

Quintana del Castell

Mas d’en Bosc

Carrer

Domingo Figueras, Antoni 1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23

Domingo Calaf, Joan

1918, 19, 20, 21, 22

Comas Gavaldà, Maria

1911, 13, 14, 15, 16

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22

Comas Gavaldà, Josep

Domingo Barril, Maria

1918, 19, 23, 24

Comas Gavaldà, Antoni

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1914, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24

Comas Ferré, Antoni

Comas Parés, Antoni

1920, 21, 22, 23

Coll Boquera, Jaume

1923

1911, 13, 14

Colet Vives, Manuel

Comas Palau, Isidre

Anys

Nom i cognoms

Vda. Anton Jacà

Vda. Esperansó

Ton Ñeñ / Ton Neny

Ravellit

Petit Fasulé (Fasolé)

Platarets

Anton Taneta

Garrut Barbara

Vda. Pere Curà

Isidro Bárbara

Fil y vetas

Fil y betas / Ton de la
Barbara

Jaume Coll

Renom

Ton Nyeny

Revellit

Petit del Fesoler

Platerets

Garrut de la Bàrbara

Isidre de la Bàrbara

Fil i betes

Fil i betes / Ton de la
Bàrbara

Renom corregit
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Anys

1911,

1914, 15, 16, 17, 18

1917, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1913, 14

1911, 13, 14

1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1911, 13, 14

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21

1922, 23

1923, 24

1917, 18

1915, 16, 17

1915, 16, 17

Nom i cognoms

Domingo Rosell, Ramon

Fabregas Barril, Josep

Fabregas Barril, Pere

Fernandez Recasens,
Miquel

Ferrando Figuerola, Josep

Ferrando Figuerola, Vda.
de Josep

Ferrando Ricart, Francesc

Ferré Queralt, Josep

Ferré Romeu, Isidre

Ferré Romeu, Vda. Isidre

Ferré Rosell, Emília

Ferré, Isidre

Ferrerons Vidal, Josep

Figueras Elias, Antoni

Quintana del Castell

Cases Noves de Mas d’en
Guerra

Quintana de l’Església

Quintana del Castell

de la Claveguera

de les Hortes / de la
Claveguera

Raval de Sant Llorenç

Quintana de l’Església

Sant Llorenç / Quintana
de l’Església

Sant Llorenç

de les Hortes

La Farga / Raval de Sant
Llorenç

de la Bassa

Quintana del Castell

Carrer

Ton Jacá

Coix Guerrich

Vda. Chicho

Pistola

Pistola

Mal Lladre

Sisco Capó

Pep Capó

Pep Capó

Ros

Peret Gallardé

Pep Gallardé

Cristet

Renom

Coix Garric

Vídua Xitxo

Renom corregit

263

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20

1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24

Grogués Batalla, Pau

Güell Canals, Joan

Quintana del Castell

1920, 21

1911, 13

1921, 22

1911, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, Quintana del Castell / la
21, 22, 23, 24
Parellada

Guitart Mestres, Consol

Iglésias Esplugas, Joan

Iglesias Llort, Josep

Iranzo Ros, Manuel

Sant Llorenç

Raval de Sant Llorenç

Sant Antoni

Guinovart Gavaldà, Teresa 1924

Mare de Déu / Quintana
de l’Església

Raval de Sant Llorenç /
Sant Llorenç

Plaça de la Llibertat

1921

Quintana de l’Església

Girona Torner, Antoni

1919, 20, 21, 22

Gavaldà Ferré, Vda. Isidre

de l’Hospital

Plaça de la Llibertat

1918

Galofré Vives, Maria

Raval de Sant Llorenç

1918, 19, 20, 22

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22

Galofré Llort, Rafael

de la Font

Girona Saumell, Antoni

1916, 17

Galofré Llort, Agustí

de la Bassa

Plaça Llibertat

1921, 22, 23, 24

Figuerola Roca, Antoni

Carrer

Gavaldà Guinovart, Teresa 1923

Anys

Nom i cognoms

Lo Manuel /Manuel

Costurero

Juan Curtey

Vda. del Kaiser

Vda. Grant del Pena

Juan Güell / Güell

Pau de Alió

Baltasana

Baltasana

Vda. Gran del Pena

Coix Guerrich

Vda. Lluís Platerets

Basuño / Besuño

Basuño

Anton Puntarrí

Renom

Joan Cortei

Vídua del Gran del Pena

Pau d’Alió

Coix Garric

Besunyo

Anton Pontorrí

Renom corregit

264

Anys

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21

1914, 15

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24

1911, 13, 14, 15, 16, 17

1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

1911, 13

1923, 24

1916, 17

1911, 13, 14, 15, 16, 17

1918, 19, 20, 21, 22

Nom i cognoms

Jauset Coca, Joan

Jauset Rius, Jaume

Margalef Perelló, Josep

Mateu Rius, Joan

Mateu Rius, Josep

Mateu Robert, Maria

Maties Mateu, Marc

Mercadé Andreu, Joan

Miró Llagostera, Josep

Montragull Giró,
Magdalena

Ollé Domingo, Pau

Parera Comas, Vda. de
Isidre

Parés Aluja, Rosa

Joan Guatllo

Pastó de la Victoria (Pastó
Plaza)

Jauset Rius /Jaume Rius

Joan Sinto

Renom

del Pou

de la Bassa

de la Claveguera

Quintana del Castell

de la Muralla

de la Bassa

Mas Guatllo

Quintana del Castell/
Raval de Sant Llorenç /
Sant Antoni

Vda. Taneta

Tremolins

Pistol

Vda. Campets

El Mancu

Gran del Pena

Vda. Pieró

Quintana del Castell / Sant Pep Guatllo
Llorenç

Raval de Sant Llorenç

Plaça de la Llibertat

Sant Antoni

Raval de Sant Llorenç

Carrer

El Manco

Vídua del Pieró

Joan Cinto

Renom corregit
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1920, 22, 23, 24

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

1913, 14, 15, 16, 17

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24

Pié Roig, Jaume

Pié Roig, Joan

Pié Vives, Maria

Plana Fortuny, Pau

Pons Marlés, Josep

Raval de Sant Llorenç

Mare de Déu

Quintana del Castell

de la Font

de la Font

Quintana del Castell

1911, 13, 14, 15, 16, 17

1923, 24

Ricart Alegret, Rosa

Ricart Canela, Dolors

Ricart Rafas, Bonaventura 1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22

Sant Antoni / Raval de
Sant Llorenç

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Ribé Castells, Pau

de la Font

Major

de l’Hospital

de la Claveguera

Recasens Gavaldà, Serafina 1911, 13, 14, 15, 16, 17

1915, 16

Sant Llorenç

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Pié Galofré, Maria

Quintana del Castell

Porta Domingo, Rosa

1911, 13

Pié Domingo, Joan

Quintana del Castell

Sant Llorenç

1911, 13, 14, 18, 19, 20, 21

Pena Esplugas, Salvador

Carrer

Porta Domingo, Francesca 1911, 13, 14,

Anys

Nom i cognoms

Pau Barretes

Jaume Met

Joan del Met

Pieró

Xenot

Renom corregit

Llebret

Dolores Tita

Rosa Cuxeta (coixeta)

Pau de la Pastora

Vda. Charrita

Garrafona

Garrafona

Rosa Coixeta

Vídua Xerrita

Puvill embustero / Cañícé Pubill “embustero”
Canyisser

Pau Barretas

Jaime Met

Juan del Met

Arcàngel

Vda. Jaume Met

Piaró

Chanot / Selvet Chanot

Renom
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1911, 13, 14

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1914, 15, 16, 17, 18, 19, 20

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23

Sanromà Solé, Josep

Saperas Andreu, Joan

Saperas Sendra, Francesc

Sardà Calaf, Teresa

Pep de Vespella

Arcàngel

Costurero

Vda. Agustí Besuño

Peoné

Dionisio

Tumaca, Tomaca

Vda. Polseretas

Gallinera

Vda. Selvet Coral

Madrona

Renom

Raval de Sant Llorenç /
Muralla del Raval

Masies / Pujolet

Biosca / Vda.Biosca

Quirru

Sant Antoni / Quintana de Joanet Pilana
l’Església

de la Font

de la Font

Mas Remediau

1921

del Pou / Quintana del
Castell

Roig Roig, Carme

1913, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Robusté Ponnou, Antoni

Mare de Déu

1911, 13, 14, 15, 16, 17

1911, 13, 14, 15, 16, 17

Robert Rius, Dionís

Sant Llorenç

Roig Farré, Nicolau

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Robert Ollé, Magdalena

de la Font

Major / Raval de Sant
Llorenç

1923, 24

Robert Dalmau, Paula

Major

1921, 22, 23, 24

1922, 23, 24

Rius Robert, Rosa

de la Bassa

Roca Martorell, Francesc

1918, 19

Ricart, Maria

Mare de Déu

de la Font

1923, 24

Ricart Roig, Francisca

Carrer

Robusté Roig (Puig), Rosa 1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Anys

Nom i cognoms

Vídua Agustí Besunyo

Peoner

Dionís

Vídua Polseretes

Renom corregit
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1923, 24

1911,

1914, 15, 16, 17, 18, 19, 20

1911, 13, 14, 15

1911, 13, 14, 15, 16, 17

Virgili Comas, Just

Virgili, Pelegrí

Vives Claramunt, Joan

Vives Parera, Rosa

Vives Sendra, Rosa

1918, 19, 20, 21

Torredemer Grogués,
Josep

1920,

1911, 13, 14

Solé Gavaldà, Pau

Vallvey, Antoni

1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Sentís Torredemer, Joan

1921, 22, 23, 24

1915, 16, 17

Sendrós Blasi, Josep

Vallvey Mateu, Josep

1923, 24

Sauqué Gavaldà, Llorenç

1911, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

1911, 13

Sardà Ros, Pere

Torredemer Robert, Rosa

Anys

Nom i cognoms

Masies

Raval de Sant Llorenç

Quintana del Castell

de l’Hospital

Quintana del Castell

Raval de Sant Llorenç

Sant Llorenç / Raval de
Sant Llorenç

Mare de Déu

Sant Antoni

de la Bassa

Cases Noves de Mas d’en
Guerra

Sant Llorenç

Raval de Sant Llorenç

Carrer

Vda. del Pujolet

Rosa Vives

Llopart

Pelegrí del Met

Just del Met

Pona

Vda. Esbarnardas / Vda.
Bernardas

Pep de la Manuela

Panarro

Joan Sentís

Grant de Sereno

Pera Curá

Renom

Vídua Bernardes

Panarra

Gran de Sereno

Pere Curà

Renom corregit

Orígen sociològic dels renoms
en un cas d’associacionisme agrari:
El Sindicat Agrícola i Caixa Rural
de l’Espluga de Francolí (1906-1933)
Josep M. Vallès
Historiador

Objectiu
Ens proposem deixar constància escrita de part dels renoms de les cases,
nissagues o famílies espluguines de començament del segle XX. La font
que utilitzarem ens aporta noms, cognoms i renoms de sectors diversos
de la població espluguina. Per una banda podriem treure les referències de les famílies més rellevants buidant actes municipals on a part dels
membres dels consistoris del període que abasta de 1900 a 1936, trobariem els vocals associats, les juntes pericials, les juntes de repartiment de
tributs, però les relacions de socis del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de
l’Espluga de Francolí, ens acosten a unes capes molt més humils de la població: pagesos, parcers, jornalers, pastors, petits artesans i menestrals,
comerciants de queviures i alimentació. Tot un segment de la societat al
qual no es presta massa atenció a l’hora d’historiar la vida dels pobles.
No pretenem fer un estudi etimològic dels cognoms ni dels renoms.
Simplement ens adonarem com alguns dels cognoms són presents a l’Espluga des de l’Edat Mitjana. Altres, la majoria, els trobem ja a l’Edat Moderna. Això explica els moviments migratoris dels segles XVII i XVIII.
Fins aquell moment, els matrimonis es feien majoritàriament en el mateix poble i per tant no hi hauria tanta diversitat.

Els documents i metodologia
En comfegir la història del Celler cooperatiu de l’Espluga de Francolí,
arran de la commemoració del centenari de la seva construcció (Vallés
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2014, 26), tinguerem a les mans dos llibres de registre de socis i algunes
relacions, unes escrites a mà i altres mecanografiades, formades en diferents moments de la vida de l’entitat per raons justificades de presentació
a organismes o institucions oficials.
A partir d’aquestes relacions busquem les característiques personals
dels homes i les dones: propietaris, professions, etc. Pel que fa als renoms,
en busquem l’orígen, val a dir que sense un aprofundiment acadèmic per
la llargada del treball i el context on ha de donar-se conèixer, i sobre tot
intentem relacionar-ho amb la perdurabilitat dels cognoms, tant el primer com el segon, al llarg dels segles dels quals tenim notícies pels estudis locals dels historiadors (Carreras 2000; Roca 2002).
Prenem com a base els cognoms i hi fem aportacions per la via de la
documentació que coneixem pels nostres treballs anteriors i observacions extretes de bibliografia i documentació: actes municipals o llibres
sagramentals del poble.
Atribuïm l’orígen familiar quan el renom prové del nom dels caps de
casa, de les pubilles en cas dels casaments, on el marit deix de pertanyer
a la seva nissaga per engendrar una nova línia, que malgrat portarà el seu
cognom, mantindrà el renom de la casa de la noia. Tenim renoms d’orígen professional que ens assenyalen clarament que feia aquella família,
tot i que el protagonista del perióde estudiat, pot haver canviat d’ofici, o
en ser diversos germans, no tots seran coneguts amb el mateix renom.
Som lluny ja d’aquella identificació en els documents antics, com els capbreus, on el pare era assenyalat com a “major” i el fill com a “menor”, si
coincidien el prenom i el primer cognom, és clar.
Entre els d’origen familiar trobem derivacions i corrupcions de noms
propis: Belardo per Abelardo. Les nostres contrades estan farcides de
topònims que han derivat a renom amb grafies diferents, tant en el propi renom com el cognom: Bella, Avella, Avellar, Avellà. Altres que no hi
ha manera d’equadrar-los: Bub-bub. Potser aquest és dels que entraria
dins els mals noms per expressar defectes personals que la tradició ha
portat als llibres. Botarrich, per exemple pot ser el ric de cal Bota i per
tant Bota ric, però…
Una qüestió que determinem important són les diferents grafies que
apareixen en el document. Abans, però cal comentar que hem utilitzat
una font complementària: el poema Mosaic de renoms de Josep Farré i
Gual. No tenim constància de quan el va escriure, però intuïm que po270

dria ben bé ser començat els anys trenta i acabat i corregit després de
la guerra civil. No és el lloc per parlar de Josep Farré el pastisser de cal
Gamell. Val a dir només que era un lletraferit, bon versificador, home
inspirat i culte i va recollir en 95 versos bona part dels renoms que ell
coneixia del poble. Aquestes grafies, en molts casos son sensiblement
diferents de les que apareixen en el registre de socis del Sindicat, ben
segur comfegit per algú amb menys preparació, pel que fa a l’escriptura i l’ortografia. Per ejemple els renoms que corresponen a professions: Farré els acaba amb “er” i en els llibres del Sindicat, molts acaben
amb accent.
El mateix Josep Farré fa una classificació dels renoms: noms de dona,
diu ell, d’animals, professions, posició econòmica, defectes físics, fins i
tot en alguns ni posa les vocals per no ser explícit: P?x?t, C?nt?nd?, en
total 10 masa agressius a l’honor d’aquella generació que encara s’hi
identificava. Josep Farré coneixia be la gent. Per la seva botiga i per la
seva posició cultural, posat en associacions i pertanyent a la classe dirigent local, li va permetre fer aquella relació que inclou 483 renoms dels
quals 243 (50,3 %) no coincideixen –ni la grafia s’hi aproxima− amb
els del Sindicat. Passa també que dels 442 renoms registrats en els llibres del Sindicat només 237 (53,6 %), els trobem també en el poema
de Josep Farré i 205 (46,4 %) no. De manera que podriem concloure
que hi havia en la primera meitat del segle XX un total de 608 renoms
més o menys vius sobre un total d’un miler de cases i poc més de 3.000
habitants.
En la font dels registres del Sindicat hi ha un total de 634 renoms sobre un total de 736 socis (86,1 %), per tant ens queden quasi un 14 % de
noms i cognoms de socis, dels quals no en coneixem el renom. Però cal
també advertir que molts dels 634 estan repetits per mor que la mateixa
família ja tenia membres independintzas i se’ls coneixia amb el mateix
renom familiar. Encara hi ha algun renom que tot i ser el mateix i amb la
mateixa grafia, no coincideix amb els cognoms familiars.

La “Caja Rural de Ahorros y Préstamos”
Josep M. Rendé i Ventosan fundà la “Caja Rural” el 1905 i després de la
seva aprovació pels organismes competents, es posà en funcionament el
primer d’abril de 1906 en el primer pis de la casa d’Isidre Pont a la plaça
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de la Vila. Rendé ho havia intentat el 1902, però fracassà. En el segon intent el 19 de novembre de 1905 es reunien 16 espluguins:1
Josep Rendé i Micó (pare de Rendé i Ventosa,) Andreu Morgades i
Farran (Ermità), Josep Civit i Franquès (Fartet),2 Francesc Espasa i Callau (Espasa), Pau Torres i Porta (Pau Torres), Ramon Palau i Casanovas
(Onclet), Josep Calbet i Dalmau (Estrella), Josep Roselló i Vives (Riudabella), Pau Carreras i Montserrat (Pau de les cagarrines), Llorenç March
i Anglada (doctor March), Julià Romeu i Civit3 (?), Antoni Cunillera i
Porta (Conilla), Antoni Cunillera i Bonet (Fill de l’anterior), Ramon Ribas i Callau (Cremaferro), Pau Roig i Gili (?) i el propi Josep M. Rendé
i Ventosa.
D’aquests 16 homes, en les eleccions municipals del 12 de novembre
de 1905, entraren a formar part del consistori: Pau Carreras i Montserrat, Josep Civit i Rull, Francesc Espasa i Callau, Josep Calbet i Dalmau
i Ramon Palau Casanovas. En total cinc. Continuà com a regidor Josep
Rendé i Micó. Sis, doncs, del total d’onze regidors, que formaven la majoria catalanista. Cal afegir que Julià Romeu presidia l’Associació Catalanista i també formava part de la Junta Directiva d’aquella entitat Antoni Cunillera i Bonet. Eren les famílies liberals i catalanistes espluguines que també ocupaven altres càrrecs en la societat espluguina de 1906.
A part dels noms dels republicans que en el moment de la fundació de
la Caixa Rural no hi estan integrats, tota vegada que estàn arrecerats a la
cooperativa “Unión Agrícola”, al consistori hi havia el conservador i carlí
molt moderat Josep Cabeza i Coll i Ramon Dalmau i Prats, conservador
de la Lliga. Veiem doncs, com els homes que formen amb Josep M. Rendé aquell nucli fundacional de la Caixa Rural, tenen un paper important
a l’Espluga de Francolí.
Aquell mateix any de 1906 fou promulgada la Llei de Sindicats Agrícolas. Les Caixes Rurals no es podien acullir als benefícis que aquell cos
legislatiu atorgava a les associacions agrícoles i en el cas de la de l’Espluga,
es va constituir una nova entitat: Sindicat Agrícola de l’Espluga de Fran1 L’escriptura de constitució de la societat es feu el 8 de març de 1906. Notari Josep
Lacot Rodriguez de l’Espluga de Francolí, número 38. ACCB. Montblanc. Fons Notarial. Reg. 789 de 1906.
2 Pare de Josep Civit i Rull, comerciants i propietaris.
3 Julià Romeu i Civit era propietari a l’Espluga i majordom de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
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colí que fou aprobada per l’autoritat el 1910 i seguidament es fusionaren
les dues associacions. Aquí ja tenim un dels motius pels quals existeixen
a l’Arxiu de la Cooperativa Agrícola, diversos registres de socis. Per illustrar el que diem, fixem-nos amb els ingressos de socis a l’entitat que
ens facilita la següent taula:
Taula 1
Anys

Socis

Altes

Anys

Socis

Altes

1906

137

137

1916

486

8

1907

169

32

1917

492

6

1908

196

27

1918

512

20

1909

213

17

1919

?

?

1910

254

41

1920

542

30

1911

301

47

1921

556

14

1912

361

60

1922

562

6

1913

397

36

1923

585

23

1914

437

40

1924

591

6

1915

478

41

1925

603

12

Hem d’explicar que les altes de socis, a part del moment de la fundació, es corresponen a la necessitat de crèdit de les famílies. Per obtenir
un prèstec de la Caixa Rural calia esser-ne soci. A part, la xifra de 1912 es
correspont a la fundació de la Secció de Vinicultura del Sindicat: el Celler.

L’antroponímia dels socis. Els prenoms
Tot i que l’objectiu d’aquest treball ja hem dit que eren els renoms de les
cases o famílies, ens ha semblat escaient comfegir una taula amb els prenoms que figuren en els registres de socis:
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Prenom

Quant.

Prenom

Quant.

Prenom

Quant.

Prenom

Quant.

Taula 2

Abdó

9

Agustí

8

Albert

2

Aleix

1

Andreu

2

Àngel

1

Antoni

52 Antònia

1

Artur

1

Baldomer

1

Benet

1

Bertomeu

1

Bonaventura

2

Bonifaci

1

Càndida

1

Càndid

1

Carles

4

Carme

3

Claudi

1

Daniel

1

David

1

Dolors

7

Domènec

2

Eduard

3

Eloi

1

Emili

2

Emília

1

Enric

1

Ernest

1

Esteve

1

Eugeni

1

Ezequiel

1

Francesc

36 Francesca

1

Frederic

1

Gertrudis

1

Ignasi

1

1

Isidre

17 Jacint

Jaume

31 Joan

78 Joaquim

9

Josepa

2

1

11 Lluís

3

Magí

16 Manuel

14 Marceŀlí

1

Maria

7

Marina

1

Martí

3

1

Matias

6

Mercé

5

Miquel

30 Modest

1

Modesta

1

Nicasi

1

Oscari

1

Pau

32 Pere

6

Píus

1

Quitèria

1

Raimunda

2

Ramon

73

Recared

1

Ricard

1

Roc

1

Rosa

2

Salvador

8

Santiago

1

Sebastià

1

Senen

3

Teresa

1

Tomàs

1

Trinitat

2

Valentí

1

Vicenç

1

Victor

1

Isidor
Josep A.

Josep M.
Mateu

Josep

1
129

No comptabilitzem aquells noms masculins que apareixen en els registres com “viuda de….”. En total n’hi figuren 65 de viudes entre les 732
anotacions. Per tant els prenoms que anotem són de persones vives en el
moment de confeccionar el registre. Un calcul percentual ens diu:
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Nom

Quant.

Nom

Quant.

Quant.

Taula 3
%

Josep

129 17,6 Joan

78

10,7 Ramon

73

10,0

Antoni

52

7,1 Francesc

36

4,9 Pau

32

4,4

Jaume

31

4,2 Miquel

30

4,1 Isidre

17

2,3

Magí

16

2,2 Manuel

14

1,9

%

%

Nom

Les viudes resulten ser un 8,9 % del total de socis i la resta de noms, 159,
un 21,7 %, la qual cosa és prou significativa. En el cas de l’Espluga que estem estudiant, sorpren els pocs noms de Trinitat. Entenem que a l’època no era utilitzat, tot i la devoció que sempre hi ha hagut a l’ermita de la
Santíssima Trinitat del terme espluguí.

Els cognoms primer i segon
Hem mirat de fer uns resums amb els cognoms que apareixen en les registres de socis del Sindicat. Per una banda separem el primer del segon.
D’alguna manera ens està parlant del component familiar de les dones
en aquelles famílies socies. Pel que fa als primers cognoms, només 16 es
repeteixen 10 o més vegades, en el total de 632.

Quant.

%

Rosell

26

4,13 Casanovas

15

2,38 Martí

11

1,75

Vidal

25

3,97 Farran

15

2,38 Trullols

11

1,75

Civit

21

3,34 Guasch

15

2,38 Amigó

10

1,59

Roig

19

3,02 Palau

14

2,23 Vernet

10

1,59

Saumell

16

2,54 Calbet

12

1,91 Anguera

10

1,59

10

1,59

%

Quant.

Cognom

Quant.

Taula 4
Cognom

%

Cognom

Bosch
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La taula anterior fa referència a un total de 240 cognoms (38,2 %). La
resta de primers cognoms:
Taula 5
Cognoms

Repetits

Total

%

Cognoms

Repetits

Total

%

17

9–6

124

19,7

68

5–2

197

31,3

71

1

71

11,3

Vegem ara les xifres dels segons cognoms, de la mateixa manera. En
total només en disposem de 625.4 Només n’hi ha 11 que es repeteixen 10
o més vegades.
Taula 6
Cognom

Quant.

%

Cognom

Farran

19

3

Civit

Rosell

18

Vidal
Roig

Quant.

%

Cognom

Quant.

%

14

2,2 Roselló

11

1,8

2,9 Martí

12

1,9 Guasch

10

1,6

17

2,7 Callau

12

1,9 Miquel

10

1,6

16

2,6 Vernet

11

1,8

La taula anterior fa referència a un total de 150 cognoms (24 %). La
resta de segons cognoms:
Taula 7
Cognoms

Repetits

Total

%

Cognoms

Repetits

Total

%

16

9–6

136

21,8

81

5–2

239

38,2

100

1

100

16

Coincideixen primer i segons cognoms, tot i que no en les mateixes
proporcions: Farran, Rosell, Vidal, Roig, Civit, Martí i Vernet.
4 La diferència entre 632 i 625 ve donada: per alguna grafia eŀlegible, perque hi ha
algun soci (viuda de...) de qui no coneixem el segon cognom i en algun cas perquè no
hi consta.
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L’antiguitat dels cognoms estudiats
Hem diferenciat quatre etapes en funció de les fonts bibliogràfiques que
teniem a l’abast comprobar: Edat Mitjana, Edat Moderna, segle XIX i posterior. No distingirem entre primer i segon cognom, entenen que l’interès ve donat per l’època en la qual apareix per primera vegada –que avui
coneguem− en la documentació de l’Espluga fins ara estudiada.
Volem fer notar, i ja ens perdonarà el lector, que l’antiguitat dels cognom no pressupossa la seva continuïtat i permanència a l’Espluga, al llarg
del segles. Mentre no es realitzi una basta reconstrucció de famílies −treball excessivament difícil per manca de documentació de l’Edat Mitjana
i els primers segles de la Moderna− no es poden vincular els parentius.
Ho diem particularment pel cognom Vallès. A l’Edat Mitjana apareix un
cap de casa a l’Espluga Sobirana, en el fogatge de 1358: Berenguer Vallès.
De moment podem assegurar que no ens hi uneix cap llaç de sang, però…
Els nostres ascendents apareixen a l’Espluga durant la segona meitat del
s. XIX procedents de Senant.
63 dels cognoms estudiats (10 %) els podem considerar antics. Referint-nos al fogatge de 1358, un percentatge molt superior, no hauria pervingut fins a començaments del segle XX.
Taula 8
Altarriba

Bou

Gaya

Mir

Roca

Solé

Amigó

Carreras

Gili

Miró

Roig

Torrents

Andreu

Cases

Grau

Olivé

Rosell

Torres

Anguera

Cervelló

Guasch

Pascual

Roselló

Trullols

Arbós

Copons

Josa

Pere

Sabaté

Vallès

Baldrich

Cots

Jove

Piñol

Sabater

Vidal

Bernat

Dalmau

Lladó

Poca

Sala

Vives

Besora

Domingo

Llorach

Pons*

Salvadó

Zaragoza

Bonet

Farran

Martí

Prats

Salvador

Borges

Farré

Messegué

Puig

Sans

Bosch

Figuerola

Micó

Queralt

Serra
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Dels cognoms coneguts des de l’Edat Moderna, en continuaven vius
114 (18,1 %).
Taula 9
Alfonso

Capdevila

Franqués

Nadal

Rius

Tibau

Altès

Carbonell

Franquet

Odena

Rocamora

Torrell

Amigó

Casanovas

Gamell

Oliva

Rufié

Toses

Anglés

Casanoves

Gené

Olivart

Rull

Trullols

Ardevol

Castells

Giné

Padró

Sales

Vall

Argelaga

Civit

Huguet

Pagès

Saltó

Vallverdú

Badia

Cunillera

Inglés

Palau

Salvadó

Veciana

Balcells

Escoté

Lafita

Pallarés

Salvany

Vendrell

Barrabeig

Espasa

Llauradó

Panadés

Sanahuja

Vernet

Boada

Esteve

Llorens

Poblet

Sanjuan

Viciana

Boldó

Estradé

Llort

Pons

Santacreu

Vilá

Boldú

Fabregas

Llurba

Pont

Sardà

Vilella

Boqué

Fabregat

Majoral

Porta

Saumell

Virgili

Boquer

Fernandez

Marsal

Potau

Serdà

Ximenez

Bové

Figueres

Miquel

Pujol

Sole

Bultó

Folch

Montserrat Querol

Tarés

Calbet

Fondevila

Morales

Rafí

Targa

Callau

Fonts

Morató

Ramon

Tarrats

Cantí

Forés

Morera

Ribera

Teixidó

Cantó

Fort

Morgades

Ribes

Termens

Referent als cognoms que es documenten a l’Edat Moderna, sumen
40 (6,3 %).
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Taula 10
Amill

Casares

Fernández Llanes
de Córdoba

Morató

Torruella

Armengol

Cendrós

Ferraté

Lozilla

Murtra

Tost

Ballescà

Cullell

Fonoll

Maré

Pallares

Tous

Bergadá

Damiani

Garrell

Martori

Pamies

Valiente

Bota

Donés

Guiu

Minguella

Rende

Xifré

Boyó

Esplugas

Joaquim

Monné

Rius

Bulló

Estadella

José

Montaner

Santaná

Finalment anotarem els 68 (10,8 %) cognom que apareixen en els registres de socis del Sindicat Agrícola i que només estan documentats en
el segle XX:
Taula 11
Agustí

Cabal

Fidel

Llansá

Olózaga

Solà

Aixelà

Cabrol

Fonts

Magrans

Permiquel

Solanellas

Albareda

Call

Francesch

Marco

Pijoan

Termens

Alberic

Capestany

Francesch

Masgoret

Piquet

Torné

Arnó

Carbó

Fulla

Mercé

Plans

Turull

Arteu

Codina

Gabarró

Miravall

Revoltó

Utges

Baliu

Cogul

Garriga

Moles

Revoltó

Ventosa

Baltà

Comas

Girona

Moles

Rios

Vilalta

Bastard

Cortada

Gómez

Moles

Rosich

Bergadà

De Aguirre Guesa

Morell

Roura

Burgueras

Diez

Inglada

Ninot

Roure

Buyó

Farriol

Jornet

Olé

Siscart

Els percentatges de les taules precedents els hem fet en base a la totalitat de cognoms recollits dels registres de socis del Sindicat (632) però en
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ajuntar els primers i els segons cognoms dels socis, es produeixen duplicats. Eliminats aquests, resulten un total de 285. Si fem els percentatges
en base a aquesta xifra tenim:
Edat Mitjana 63 (22,1 %)

Edat Moderna 114 (40 %)

Segle xix 40 (14 %)

Segle xx 68 (23,9 %)

Es important tenir en compte que els cognoms que hem relacionat no
són pas la totalitat dels cognoms coneguts al poble de l’Espluga de Francolí, sinó només aquells que apareixen en el registre de socis del Sindicat
Agrícola i Caixa Rural de l’Espluga de Francolí, i encara només aquells
als quals podem relacionar amb un renom de la casa o família, veritable
objecte d’aquesta aportació a l’estudi de l’Onomàstica espluguina.

Procedència i significat dels renoms
En la majoria de treballs publicats sobre renoms és fan diverses classificacions segons l’orígen que se’ls hi atribueix. En aquest sentit el nostre
treball no pot aportar novetats importants. Els renoms que anotem formen part d’un àmbit geogràfic: la Catalunya Nova i d’un segle ja molt
avançat, per tant no podem descobrir gran cosa que no ho estigui ja. A
més considerem que els possibles lectors d’aquest treball coneixeran l’etimologia dels renoms que aportem. Repetirem que allò que en interessa
és deixar-ne testimoni.
Si que és veritat que trobem renoms de carácter:
Militar: Cadet.
Religiós: Ermità, Monjo, Monjó, Sacristà, Sants Patrons.
Músics: Grallo.
Defectes o característiques fisiques: Mil homes, Set esquenes, Menjat
del llop, Garrell, Garrut, Panxeta, Quatranques, Sort del Guineu, Sort
del Patet.
Morals: Casadet, Pixat.
Animals: Cabreta, Conill, Cunillera, Gallinaire.
Pel que fa als oficis: Baster, Boter, Cabrer, Sabater, Botareta, Calderer,
etc., al nostre entendre són de tant fàcil comprensió que és valder detallar-los. Per altra banda són molt comuns en tot el territori català, si més
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no en les comarques veines: Alt i Baix Camp, Garrigues, Segarra, Urgell,
Anoia i Penedès. Amb tot és molt difícil que els diferents autors coincideixin en la classificació. Acabes sempre possant un apartat on hi encabeixes els pertanyents a noms de cosa, objectes i productes que no entraven en les divisions fetes.5
Hi ha renoms que essent avui estranys, procedeixen de cognoms extingits en el mateix poble de l’Espluga. Cognoms que trobem amb força
freqüència en els segles XVI, XVII i XVIII: Xaruba, Carrassó, etc.

Renoms de les cases i orígen sociològic,
cultural i familiar
La taula que segueix ens mostra per ordre alfabètic els renoms de les cases i famílies dels socis del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de l’Espluga
de Francolí. En els registres que hem pogut consultar, només en 634 hi
consta el renom. Hi ha a més moltes repeticions, tota vegada –com ja
hem dit− que diversos fills de la mateixa família eren assenyalats amb el
mateix renom de la casa sense cap altra distinció.
Per tal d’ajustar-nos a les condicions establertes en aquesta Jornada
obviem:
(a) Tota explicació sobre l’origen conegut del renom i la seva relació
amb els cognoms familiars als quals s’associa.
(b) Els cognoms primer i segon del soci que és identificat amb el corresponent renom en el registre de socis del Sindicat.
Disposem, però, d’aquest treball complert per posar-lo a disposició del
Comitè Científic si algun participant hi estés interessat.
La taula, doncs, només relaciona el renoms. En una segona columna intentavem donar alguna referència de l’orígen que per via oral s’ha
transmès entre les famílies, o altres perquè ja són coneguts d’aquest autor. Naturalment ens queden alguns renoms dels quals no en coneixem
bo i res, fora que en altres estudis d’antroponímia i onomàstica se n’hi
poden trobar. Però cal confessar que no coneixem tot el que hi ha publicat sobre el tema. En aquest annex que no inloïm en aquesta comunicació, tot considerant que el que hem anotat anteriorment satisfà l’objectiu d’aquest treball, ja no contemplem els prenoms en relació als renoms.
5 Vegeu “Malnominació al Penedès” a Onomàstica del Penedès, p. 163 i següents.
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En canvi ens sembla rellevant deixar la connexió entre el renom i els
cognoms de la persona aŀludida. Assenyalem –en aquell annex− amb un
asterisc, aquells primers cognoms que ja trobem a l’Espluga de Francolí
en el fogatge de 1358, només com a pauta de la seva perdurabilitat al poble, o aquells cognoms que ja hi consten a l’Edat Mitjana (Carreras 2000,
242-245). Amb dos asterisc aquells que apareixen a l’Edat Moderna i amb
tres els del segle XIX (Roca 2000 i 2002). Els cognoms assenyalats amb
el signe apareixen a l’Espluga amb posterioritat al segle XIX.
Només anotem el que sembla la primera vegada que apareix el cognom a l’Espluga, sense que això determini cap procedència ni parentiu
entre les persones que l’ostenten. Això significaria un estudi molt més
aprofundit i complex.
Per tal d’iŀlustrar més aquesta segona part del treball –annex al qual
fem referència−, ens valem també de la calssificació que fa, per alguns
dels renoms, Josep Farré i Gual en el seu poema Mosaic de renoms. Ho
indiquem amb (F). Eliminem els registres del mateix renom quan es
corresponen amb els mateixos cognoms per ser germans els portadors.
“Quan durant el segle XVIII es produeix el gran increment demogràfic hi ha la vertadera eclosió dels renoms de les cases” escriu Jordi Roca
(2002, 97-98).
Hem intentat resseguir els renoms que Enric Moreu-Rey publicà el
1981 (p. 10), per intentar millorar el nostre estudi. L’Espluga de Francolí
va contribuir en aquell estudi amb 89 entrades, però donada l’extensió
d’aquest treball nostre, trobem quantitat de renoms i noms de casa que
no hi foren inclosos. Nomès 33 dels renoms citats per Moreu-Rey figurem com coneguts a l’Espluga. N’hi ha 74 més que tot i constar com a coneguts en altres indrets (enjondre, diu Moreu) també son vigents a l’Espluga i no s’hi especifica. I encara 9 renoms espluguins que no consten
en aquell treball del mestre: Ceba, Conills, Mangraner, Partisant, Passaserres, Peles, Pipa, Sant Cristo i Sis-rals. Aquests però tampoc consten
en el registre de socis del Sindicat que hem estudiat.
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TAULA DE RENOMS
ADORNO
AGNETA
AGUSTÍ DEL FERRER
AGUSTÍ DEL ROIG
AGUSTINET
AIXETS
ALBI, DE L’
ALEIX
ALLS
AMIC
ANCHIQUITA
ANIMETA
ANTON DE CORREUS
ANTON DE L’ALBI
ARBEQUÍ
ARRAPADA
ASBERTA
AVI
BABA
BALANYÀ
BALDRICH
BALIANES /
BELIANES
BARBA
BARCELÓ / BERCELÓ
BARRABEIG
BARTRA
BASSADA
BASTE
BATISTE
BELARDO
BELLA
BENETA
BERNARDA
BIELA

BLANCAFORTÍ
BLANCO
BLEDA
BON HUMOR
BONET
BOQUÉ
BORGES
BORRAS
BORREGO
BOTA
BOTARETA
BOTARRIC /
BOTARRICH
BOTÉ QUITERI
BOU
BRONZO
BUB-BUB / BUP-BUP
CABAL
CABALÉ DEL BLAI
CABALÉ DEL BORGES
CABRÉ
CABRÉ
CABRÉ
CABRETA
CACANERA
CACHET / CAXET
CADET
CALCA
CALDERÉ
CALLAUET
CALSÓ
CAMARADA, M.
CANDIA
CANTÍ
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CARAGOL /
CARAGOL HEREU
CARAGOLÍ
CARENYENA
CARLÀ
CARLES
CARLITOS
CARRASÓ
CARRATXAI,
GENDRE
CARRAXAI
CARRERAS
CARRETÉ
CARRETERET
CARTAQUENA
CASADET
CASOTA / CASOTACAL
CASTANYET
CATARINASO
CAUBET
CAVALER DEL ROC
CHARUBA
CHEC
CHICHUELO /
XIXUELO
CINCONA
CINTO MARSAL
CISCO DEL RULL
CISTALLER
CISTELLERA
CIVIDA
CIVIT
CLARA BLANCO
Cº DE POBLET

COLON
CONILLA
COQUILLO
CÓRDOBA
CORNELL
COSME
COSO
CREMAFERRO
CREMAFERRO
CUNILLERA
CURT
DANDA
DIEGO
ELIES
ERMITÀ
ESCARRÉ DEL
GANANCIES
ESPARDANYÉ /
ESPARDANYER
ESPARTER
ESPASA
ESTRELLA
ESTUDIANT
FALLO
FARENA
FARRIOL
FARTET
FERRÉ
FIANO
FIDEUS
FIGUERES
FITA
FLOCS
FONOLL
FORADAT / ELOI DEL
FORADAT
FORÇÓ

FORES
FORNÉ
FORNIGOSA
FORT
FRANCÉS
FUSTÉ GROC
FUTRI
GABRIEL
GAFARRÓ
GAIETANA /
GAYETANA
GALLINERA
GAMELL
GANANCIES
GANYA
GARBARÓ
GARRUT
GARSA
GASCON
GINOLLS
GRABADET
GRALLO
GRANJ / LA GRANJA
GRASES
GRAVADA
GROSSA
GUAITAMENUTS
GUARDIA
GUISSONA
GUITARRES
GUIU
GUIXÉ
GUSTOS
GUSTUS
HISTÒRIA
HORTOLÀ DEL
PANSIT
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HOSTAL
HOSTALERA
IBÈRIC
IISIDRET
INFLAT
ISABELA
ISIDORI
ISIDRETA-I. DE LA
CANONJA
J. BLANCAFORT
J. DE LA MASIA
J. DE MONTANYA
JAQUES
JAUME DE L’ERMITÀ
JAUME DEL
MARIAMACA
JORIOLET
JORNET
JOSEP DE LA MARINA
JOSEP DE LA MINA
JOSEPET DEL PORTA
LEP
LLARGANDAIX
LLUFA
M. DE L’HOSTAL
M. DEL CASANOVES
M. MASETA
MACABEU
MACO
MACO
MACO
MACO DEL CANTÓ
MAGÍ DE LA BLAYA
MAGI DE LA VILA
MAGI DEL FUTRI
MAGINOY
MAGRANÉ

MAGRETS
MAJORDOM
CÓRDOBA
MALAGANA
MALDÀ
MALHIVERN
MALHIVERN
MALLOL
MALLOL
MANECA
MANSA
MANYO
MARÉ
MARÉ
MAREMIA
MARIA DE VALLS
MARIA MASETA
MARIAN
MARIQUITAS
MARSAL
MARTÍ DE POBLET
MAS DE BALART
MAS DE LA MASETA
MASATET
MASET
MASETA
MASIA BLANCA
MASIA BLANCA
MASIA DEL MICALET
MASIA GENILLES
MASSIANA
MATABACONS
MATAFRANCESOS
MATALASÉ
MELSA
MEMA
MENJAT DEL LLOP

MESSEGUÉ
MET
MIL HOMENS
MINA
MINGUELLA
MIQUEL DE LA
MASIA
MIQUEL GRAN
MIQUILL
MIR
MITGERA
MIXUNÉ
MOCATXES
MOLÍ DE GUASCH
MOLÍ DE GUASCH /
TAVERNER
MOLINÉ
MOLINERA
MÒNICA
MONJÓ
MONTANYÉS
MONTBLANQUET,
DE
MORCILLA
MOSSÈN GERONI
MOSSÈN RAFEL
MOSSO CADET
MOSSO TRENTA
RALS
MOYO
MURTRA
MUT
MUT
NAVARRO
NICASI
NICOLAU
NIERI
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NINA
NIÑO
NOFRE
NOI BLEDA
NOI DEL ROIG
NOI GRANJA
NOI MALAGANA
NOI SORÉ
NOI TALLAT
NOI TRABUC
NOI XOT
NOY AGNETA
NUNCI
OLIVA
ONCLET
P. CEGUET
PAGÈS ANTIC
PALAT
PALAU
PALLARANCOS
PALLETES
PALLETES
PALLETES
PALLETES
PAMETS
PAMIES
PANCHÓ
PANSIT
PANTXETA /
PANXETA
PANXÓ
PANXONET
PANYERO
PARRIÓ
PARTISANT
PASSASERRES
PASTELERO

PATET
PATRANQUES /
QUATRANQUES
PAU DE L’OLIVÉ
PAU DE LA CANDIA
PAU DE LA MINA
PAU DE LA QUIMETA
PAU DE LA SALUD
PAU DE LES PARRES
PAU DEL FONOLL
PAU DEL RASPALL
PAU DEL TEULÉ
PAU FARRÉ
PAU MONNÉ
PAUBANYA
PAUSASTRE
PAYET (NOI)
PEDRET
PEFO / PEFU
PENTINADORA
PERICO
PETIT DE LA REYA
PETIT DEL GUSTOS
PETIT DEL TALLAT
PETIT SARRAL
PETIT TALLADA
PINO
PIXAT
PO[bill] DELS DUROS
POBILL GOLFOS
POCA
POCARROBA
POCARROBA
PORTA
POTERETA
POU DE LA VIUDA
PUBILLET

PUNIOL
PUNTO
QUICALL
QUIMETA
R. DEL MALLOL
RAFALOT
RAMON DE
L’ESPLUGA CALBA
RAMON DEL MARSAL
RAMON DEL ROIG
RASPALL
REI DEL MOROSVENTURETA
RENDÉ
REU ?
REYET
RIUDABELLA
ROC
ROIG DE LA PLAÇA
ROJA
ROQUERET
ROS
ROSÓ
RULL
SABATARET
SAGARRETA /
SEGARRETA
SAGRISTÀ
SALETES
SALVADORET
SANJUAN
SANS
SANTACREU
SANTS PATRONS
SARRAL
SARRAL
SASTRE DE LA LAIA
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SASTRE PORTA
SEGAL
SEIXETA
SELMA
SERENO-MAS D’EN
XUP
SETESQUENES
SILA
SILET
SIMONA
SOPES
SORT DEL GUINEU
SORT DEL PATET
SUCA
SUQUETO
TALAIXOS
TALONS
TAMBAL
TANDETA
TANO
TENDERA
TESSO
TET
TEULÉ / TEULER
TIBAU
TITET
TITO
TOMAS
TOMASETA
TONA
TONETA
TORNS
TRABUC
TRAJINÉ
TRES PAMETS
TRICOT
TRINI ?

TROMPA
TRUJA
TUIES / TUYES
TULLET
TUPINÉ
VALENT
VDA. J. NOTARI
VDA. MANONS
VDA. PANSIT
VDA. SANATXO

VERENO
VERENO-PUXARITO
VERNET / VERNET
(Cal)
VIÇENTONA
VIUDA
XACÓ / XECÓ
XALETA / XATETA
XANA
XANGUET

XARPÓ
XEC
XICOIRA
XIMA
XOCOLATA
XOLLADÓ
XOT
XUMERRA
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Altres estudis onomàstics

Introducció a la toponímia major
franquista
Santi Arbós Gabarró
Societat d’Onomàstica

1 Introducció
Durant la dictadura franquista, un cop anuŀlades les variacions de noms
de població que hi havia hagut en el camp republicà durant el període
revolucionari de la Guerra Civil i reoficialitzades les formes en llengua
espanyola arreu, van tenir lloc en aquest camp una sèrie de canvis directament imputables a les noves circumstàncies polítiques. Aquests canvis podien afectar a una part del nom de la població (en un procés que
anomenarem “retoponimització parcial”) o a tot el nom (“retoponimització total”).
D’altra banda, la creació de nous nuclis de població, poblats de colonització agrícola, implicaria també l’aparició de nous topònims majors.
Ens limitem aquí en aquest cas, però, a l’estudi d’aquells que presenten
en el nom una molt clara influència del règim dictatorial.
L’objecte del present treball és la recopilació tan exhaustiva com sigui
possible d’aquests topònims, situant-los geogràficament i cronològicament, per tal de veure’n l’evolució al llarg del temps fins al dia d’avui i intentar extreure de tot plegat una sèrie de conclusions.1

Bàsicament, la informació sobre les dates de creació o modificació dels topònims
han estat extretes de la Wikipedia en espanyol o català i comprovades en la mesura
del possible en altres fonts, però només tenen un caràcter merament orientatiu, ja que
sobretot en els poblats de colonització s’entrecreuen les dates de creació legal, primeres obres, finalització de les edificacions, arribada dels primeres pobladors… Pel que
fa a la vigència actual dels noms, s’ha tingut en compte les dades de l’Institut Nacional d’Estadística espanyol (INE). Les consultes han tingut lloc durant el mes de novembre de 2016.
1
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2 La retoponimització
El procés de retoponimització parcial es va dirigir fonamentalment a
adjectivar amb el nom d’algun alt càrrec, precursor o entitat del règim
diverses poblacions.2 Podem detectar que aquests afegitons quan són
antropònims vénen motivats per algun tipus de connexió (naixement o
defunció) entre la persona que es pretén honorar i la localitat en qüestió. En alguns casos en què parlem de retoponimització total, però, es va
produir una substitució del topònim antic per un de completament nou.
2.1 Retoponimització parcial
2.1.1 Retoponimització parcial per circumstàncies de naixement
El Ferrol del Caudillo (La Corunya, Galícia)
El Ferrol > El Ferrol del Caudillo (nom ja no actual). Lloc de naixement
de Francisco Franco Bahamonde, militar i dictador, cap de l’Estat espanyol entre 1939 i 1975 amb els títols de Caudillo o Generalísimo usats ja a
partir del cop d’estat de 1936. El 30 de setembre de 1938 s’oficialitza el nom
d’El Ferrol del Caudillo, fins que el 1982 torna a anomenar-se El Ferrol, per
passar a l’única denominació oficial actual de Ferrol el 1984.
Quintanilla de Onésimo (Valladolid, Castella i Lleó)
Quintanilla de Abajo3 > Quintanilla de Onésimo (nom encara actual).
Població de naixement d’Onésimo Redondo Ortega (1905-1936), fundador el 1931 de les Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, fusionades,
l’any 1934, amb Falange Española. El canvi de nom es va produir el 28 de
juliol de 1941 (Berzal 2016).
San Leonardo de Yagüe (Sòria, Castella i Lleó)
San Leonardo > San Leonardo de Yagüe (nom encara actual). Localitat
de naixement del general Yagüe, Juan Yagüe Blanco (1891-1952), marquès
i fill predilecte de la vila. Juan Yagüe era membre de Falange Española i
Sens dubte, però, on el procés de retoponimització va ser més important fou en el
nomenclàtor urbà. Tot i que a Catalunya la gairebé totalitat dels topònims urbans d’origen –més– feixista ha desaparegut a partir de la Transició encetada amb la mort del
general Franco, no es pot dir en absolut el mateix en moltes zones de la resta de l’Estat.
3
També anomenada anteriorment Quintanilla de Yuso i Quintanilla de Duero.
2
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va participar en el cop d’estat del 18 de juliol de 1936. Sembla que el nom
actual li fou imposat a la mort del general el 1952. A finals del maig de
2016, l’Ajuntament es va mostrar favorable al canvi si ho obligava la Llei
de la memòria històrica. Dos mesos després, el consistori manté que el
canvi de denominació del municipi només s’efectuarà per mandat legal.
2.1.3 Retoponimització parcial per circumstàncies de defunció
Alcocero de Mola (Burgos, Castella i Lleó)
Alcocero > Alcocero de Mola (nom encara actual). Hi va morir el 1937
el general Mola, Emilio Mola Vidal (1887-1937), en accident d’aviació.
Emilio Mola va ser un dels líders del cop d’estat militar del juliol de 1936
contra la República espanyola. El canvi de nom es va produir el 1938 i es
conserva avui dia.
2.1.3 Retoponimització parcial per altres circumstàncies
Albalá del Caudillo (Cáceres, Extremadura)
Albalá > Albalá del Caudillo (nom ja no actual). La població, per circumstàncies que no ha estat possible d’esbrinar, es va anomenar Albalá
del Caudillo entre 1960 i 2001, aproximadament, quan va recuperar l’antiga denominació Albalá.4
Barbate de Franco (Cadis, Andalusia)
Barbate > Barbate de Franco (nom ja no actual). Barbate va assolir la
independència de Vejer de la Frontera el 1938, en plena Guerra Civil. De
1940 a 1988 s’anomena Barbate de Franco i, a partir d’aquesta darrera data,
Barbate. El Barbate és un riu costaner de la província de Cadis.
Cubillos de las JONS o Cubillos de la Falange (Burgos, Castella i Lleó)
Cubillos del Rojo > Cubillos de las JONS o Cubillos de la Falange (nom
ja no actual). Muntaner (2004, 53) diu que el nom franquista va ser Cubillos de la Falange, tanmateix hem documentat el nom de Cubillos de las
JONS.5 Sigui com sigui, el canvi, però, no devia durar gaire ja que sembla que cap als anys cinquanta del segle XX va recuperar el nom original.
Havia estat anomenada anteriorment, entre 1860 i 1920, Albalat (INE).
Fotografia de Pepe Campúa: http://abcfoto.abc.es/fotografias/instituciones/
solddos-falangistas-sustituyen-cartel-del-12293.html.
4
5
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Esparragosa del Caudillo (Badajoz, Extremadura)
Esparragosa de Lares > Esparragosa del Caudillo (nom ja no actual). Entre els anys 60 i els any 80 del segle XX es va conèixer com Esparragosa del
Caudillo. En els censos de 1960, 1970 i 1981 apareix amb el nom d’Esparragosa del Caudillo, encara que actualment ha recuperat el nom original
d’Esparragosa de Lares.
Ribadelago de Franco (Galende, Samora, Castella i Lleó)
Ribadelago > Ribadelago de Franco. Poble destruït pel trencament d’un
pantà el 1959 i reconstruït en un nou emplaçament encara que el vell
no s’ha acabat d’abandonar mai del tot. El nou assentament que s’havia
anomenat Ribadelago de Franco ara és conegut com Ribadelago Nuevo,
segons algunes informacions, tot i que a l’INE encara consta Ribadelago de Franco.
2.2 Retoponimització total
Numancia de la Sagra (Toledo, Castella i la Manxa)
Azaña > Numancia de la Sagra (nom encara actual). Va ser conquerit
durant la Guerra Civil, concretament l’any 1936, per un esquadró franquista de cavalleria del Regiment de Numància. La Sagra és el nom de la
comarca on es troba la població. El canvi de denominació es va produir
per evitar la possible identificació amb el polític republicà Manuel Azaña.
Hi ha hagut alguna proposta per oficialitzar Azaña de la Sagra, una forma híbrida entre el vell topònim i el franquista.
Benalup de Sidonia (Cadis, Andalusia)
Casas Viejas > Benalup de Sidonia (nom ja no actual). El canvi del franquisme, recuperant un nom anterior, és un intent d’oblidar els dramàtics
enfrontaments que durant la II República, l’any 1933, hi va haver en aquesta població. Després d’algunes vaciŀlacions, el nom actual des de 1998 és
Benalup-Casas Viejas (Ayuntamiento 2016).
3 Nova toponímia de colonització
Durant l’època franquista, una part important de la toponímia major que
es va crear de nova planta correspon als poblats de colonització agrícola
impulsats per l’Instituto Nacional de Colonización, en què els colons rebien habitatge i terres a canvi del pagament d’una part de la collita.
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Els noms de lloc poblacionals de nova creació que hem localitzat i que
fan referència clarament a figures del franquisme són:
3.1 Referència a Francisco Franco Bahamonde
3.1.1 Amb el mot Franco
Campillo de Franco (Alcanyís, Terol, Aragó)
El nom es va canviar durant el franquisme a Puigmoreno de Franco i,
actualment, és Puigmoreno. Els primeres habitants procedien de Campillo de Aragón (Saragossa).
Villafranco del Delta (Amposta, Montsià, Catalunya)
Comença la construcció el 1954 per l’Instituto Nacional de Colonización i el 1957 es constitueix en entitat local menor del municipi de Sant
Carles de la Ràpita, encara que la majoria de terres pertanyien al terme
d’Amposta, al qual va quedar agregat el 1969 com una simple pedania.
Actualment és anomenat el Poble Nou del Delta des de l’any 2003 (INE:
Poble Nou del Delta). És l’únic exemple d’aquest tipus de topònim localitzat en terres catalanoparlants.
Villafranco del Guadalhorce (Alhaurín el Grande, Màlaga, Andalusia)
Nom encara actual que deu datar dels anys 50 del segle XX quan es va
fundar la població. El Guadalhorce és el riu més important de la província de Màlaga. El maig de 2016, l’Ajuntament d’Alhaurín el Grande estudiava si fer una consulta popular sobre el tema.
Villafranco del Guadalquivir (La Puebla del Río, Sevilla, Andalusia)
Població per a la colonització de les maresmes que a partir del 1953
es va constituir en entitat local menor de La Puebla del Río i va prendre
aquest nom. El 1994 aconsegueix la independència municipal i, pel decret
402/2000, de 5 de octubre de la Junta d’Andalusia, el nom es va canviar a
Isla Mayor, pel sentir majoritari dels habitants i pel fet que amb aquest nom
era ja coneguda la població pels propis veïns i per les localitats properes.
Villafranco del Guadiana (Badajoz, Extremadura)
Fundat el 1958, poble de colonització. Nom encara actual, tot i que des
dels anys 80 del segle XX s’havia plantejat el canvi de nom i s’havia proposat el de Villafranca del Guadiana.
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Villanueva de Franco (Valdepeñas, Ciudad Real, Castella-la Manxa)
Població construïda el 1949 per l’Instituto Nacional de la Vivienda.
Amb la democràcia va prendre el nom de Consolación, en referència a una
ermita propera dedicada a la Mare de Déu de la Consolació.
3.1.2 Amb el mot Caudillo
Águeda del Caudillo (Ciudad Rodrigo, Salamanca, Castella i Lleó)
Poblat de colonització fundat el 1954 i entitat local menor que agafa el
nom del proper riu Águeda, afluent del Duero. Nom encara actual (INE)
tot i que, a principis de maig del 2016, l’Ajuntament de Ciudad Rodrigo
va decidir iniciar els tràmits per canviar el nom a Águeda.
Alagón del Caudillo (Galisteo, Cáceres, Extremadura)
Planejat el 1957 i amb els primers pobladors arribats el 1958, actualment és municipi independent des de 2009 i amb el nom d’Alagón del Río.
L’Alagón és un afluent del Tajo.
Alberche del Caudillo (Calera y Chozas, Toledo, Castella i la Manxa)
Poble de colonització creat el 1956. Alberche és el nom d’un riu, afluent del Tajo. El nom encara és actual (INE), però l’Ajuntament, el maig
de 2016, ha decidit sotmetre l’assumpte a votació popular.
Alpeñés del Caudillo (Alcanyís, Terol, Aragó)
Creada el 1957. El nom es va canviar a Valmuel del Caudillo i actualment
és Valmuel, un topònim ja medieval que designava un lloc de població
dispersa que es va mantenir fins a la dècada dels anys 40 del segle XX. Alpeñés és el nom d’un petit municipi també de la província de Terol d’on
provenien els primers habitants del poblat.
Bárcena del Caudillo (Ponferrada, Lleó, Castella i Lleó)
Actualment anomenat Bárcena del Bierzo, pel nom de la comarca on
es troba, va ser construït el 1960. Va allotjar els habitants de Bárcena del
Río i part dels de Posada del Río, pobles negats en la construcció de l’embassament de Bárcenas (Lleó).
Bardena(s) del Caudillo (Ejea de los Caballeros, Saragossa, Aragó)
Poble de colonització (1959), que des del 2008 s’anomena Bardenas.
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Bembézar del Caudillo (Hornachuelos, Còrdova, Andalusia)
Poble de colonització (1953), nom encara actual oficialment (INE), encara que el febrer de 2016 s’ha anunciat el canvi de nom a Bembézar (20minutos: 11-02-2016), que és com ja es coneixia la població a la majoria dels
efectes. El Bembézar és un riu afluent del Guadalquivir.
Campo Nuevo del Caudillo (la Mojonera, Cadis, Andalusia)
Poblat construït (1958-67) al costat del nucli de La Mojonera (Felix,
Cadis) amb el qual va acabar fusionant-se perdent el nom. La Mojonera es va constituir en municipi independent el 1984, quan es va segregar
de Felix.
El Temple del Caudillo (Gurrea del Gállego, Osca, Aragó)
Constituït com a entitat local menor pel decret 1780/66, és un poble
de colonització projectat el 1947 i inaugurat el 1953. Nom actual El Temple (INE).
Gévora del Caudillo (Badajoz, Badajoz, Extremadura)
Poble de colonització creat als anys 50 del segle XX i que des del 2011,
segons acord de l’Ajuntament de Badajoz, s’anomena Gévora. El riu Gévora és un afluent del Guadiana.
Guadalcacín del Caudillo (Jerez de la Frontera, Cadis, Andalusia)
Poble de colonització (1952) actualment anomenat simplement Guadalcacín. El riu Guadalcacín és l’afluent principal del Guadalete.
Guadalén del Caudillo (Vilches, Jaén, Andalusia)
Construït als anys 50 del segle XX. Tot i que en alguns llocs encara es
troba la denominació antiga, l’INE informa que el nom actual és Guadalén. El riu Guadalén és un afluent del Guadalimar, tributari del Guadalquivir.
Guadalimar del Caudillo (Lupión, Jaén, Andalusia)
Poble de colonització construït entre 1954 i 1958 i inaugurat el 1961 pel
general Franco. El nom oficial actual és Guadalimar (INE). El Guadalimar és un dels afluents principals del riu Guadalquivir.
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Guadiana del Caudillo (Badajoz, Badajoz, Extremadura)
Poble de colonització, creat l’any 1950 al municipi de Badajoz i a hores d’ara municipi independent des de 2012. Nom encara actual, després
que en un referèndum que va tenir lloc el 2012 es decidís de mantenir-lo.
El Guadiana és un important riu que transcorre per Espanya i Portugal.
Llanos del Caudillo (Manzanares, Ciudad Real, Castella i la Manxa)
Poble de colonització, constituït el 1956 com a entitat local menor. És
un municipi independent des de 1999. El 2003 en una consulta es va rebutjar el canvi de nom i, el febrer de 2016, l’alcalde s’ha mostrat partidari
d’una nova consulta si la llei els obliga a fer el canvi. Sembla que és una
de les poblacions més contràries al canvi toponímic.
Tiétar del Caudillo (Talayuela, Cáceres, Extremadura)
Fundat el 1960, el nom actual és Tiétar i és un municipi independent
des de l’any 2011 (amb efectivitat a partir del 2013). El riu Tiétar és un
afluent del Tajo.
El Viar del Caudillo (Alcalá del Río, Sevilla, Andalusia)
Poblat de colonització (1956). El nom oficial actual és El Viar. El riu
Viar és un afluent per la dreta del Guadalquivir.
3.2 Amb referència a José Antonio Primo de Rivera
José Antonio (Jerez de la Frontera, Cadis, Andalusia)
Poblat de colonització de l’INC fundat el 1954 en terrenys del Cortijo
Majarromaque. Nom encara actual (INE), tot i que sembla que sempre
se l’ha conegut també com a Majarromaque, denominació que ara segurament predomina.
A Jerez de la Frontera també hi ha Estella del Marqués, població de
colonització creada als anys 50 del segle XX que el 1971 va ser reconeguda com a entitat local menor. José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de
Heredia va ser el tercer marquès d’Estella. Tot i així, sembla que aquest
nom es relaciona més amb el general de Jerez Fernando Primo de Rivera y Sobremonte –oncle del pare de José Antonio Primo de Rivera–,
a qui es va concedir el títol de marquès d’Estella perquè havia ocupat
aquesta ciutat navarresa en la Tercera Guerra Carlina. A més, es dóna
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la circumstància que Ángel Zorrilla Dorronsoro natural de l’Estella navarresa va ser el cap de l’Institut Nacional de Colonització en temps de
la construcció de la localitat andalusa (M.P.A. 2012). Per tant, finalment,
no hem considerat aquest cas dins de la toponímia major franquista tot
i tenir-ne alguns dubtes.
3.3 Amb referència a Queipo de Llano
Queipo de Llano (La Puebla del Río, Sevilla, Andalusia)
Poble de colonització creat durant la guerra civil pel general franquista Queipo de Llano (1875-1951) per potenciar la producció d’arròs. Actualment es troba pràcticament abandonat i no consta a l’INE. L’Ajuntament afirmava que ja no existia com a pedania, però que estava disposat
a complir la llei si tenia algun àmbit d’aplicació en aquest cas. Finalment,
el despoblat s’anomenarà Los Cinco de la Riuela, en record de cinc jornalers de La Puebla del Río (Sevilla) assassinats el 13 d’agost de 1936 (Caballero 2016).

4 Estudi de les dades
4.1 Anàlisi tipològica i quantitativa
Els casos localitzats de topònims majors clarament franquistes han estat
36, dels quals 11 serien retoponimitzacions (30,55%) i 25 nous topònims
de colonització (69,45%).
En el cas de les retoponimitzacions, trobem nou casos que serien del
tipus parcial (81,82%), mentre que els altres dos casos serien del tipus total (18,18%). En quatre casos, els nous noms serveixen per commemorar
el naixement o la mort a la població en qüestió de quatre personatges
importants lligats amb el cop d’estat del 18 de juliol de 1936: Francisco
Franco Bahamonde, el general Yagüe, Onésimo Redondo i el general
Mola. En altres tres casos (Cubillos, Azaña i Casas Viejas) sembla que ens
trobem davant del desig d’esborrar de la memòria coŀlectiva fets o noms
que recordin el règim republicà. Pel que fa als quatre noms que resten,
la motivació del canvi de nom no és clara, tot i que en algun cas podem
detectar un possible “agraïment” al cap de l’estat per la reconstrucció de
la població o per la independència municipal. En gairebé la meitat dels
casos, cinc d’onze, hi ha una referència en els nous topònims a Francis299

co Franco a través de la inclusió dels mots Franco o Caudillo. Tres de les
retoponimitzacions encara són actualment vigents tot i la legislació que
sembla que n’hauria d’haver provocat ja el canvi.
Pel que fa als poblats de colonització de nova creació estudiats, en el
nom d’alguns hi ha, principalment, una referència al dictador Francisco
Franco Bahamonde, ja sigui mitjançant el compost inicial Villafranco o
a través dels determinatius de Franco i del Caudillo. Sembla que la forma
Villafranco es pot recolzar en certa manera en les nombroses Villafranca
existents en territori espanyol. En aquest cas, el nom de la població agafa invariablement ‘Villafranco de(l) + topònim preexistent’. En els quatre
casos que hem localitzat, aquest topònim és un hidrotopònim (tres noms
de rius i el Delta [de l’Ebre]). Pel que fa als hidrotopònims, apareixen
en un 60% dels noms de poblacions de nova creació estudiats (15 de 25),
cosa que s’explicaria pel fet de ser nuclis creats per al desenvolupament
de l’agricultura de regadiu basada en l’aigua de diversos rius. Pel que fa
als nous topònims adjectivats del Caudillo o de Franco, tot fa suposar que
s’ha partit d’un nucli format per un topònim preexistent, ja sigui el nom
d’un paratge, un riu… Només en un cas hem documentat una aŀlusió toponímica clara al creador de la Falange Espanyola, José Antonio Primo
de Rivera, i també en un de sol es fa referència al general Queipo de Llano.
Des del punt de vista de l’estructura dels topònims, hem elaborat
aquesta taula cercant la màxima simplificació:
Tipologia
Topònim + antropònim

Poblacions existents

Poblacions de nova creació

8 (72,72%)

19 (76,00%)

Antropònim

2 (8,00%)

Topònim + partit polític

1 (9,10%)

Topònim + topònim

2 (18,18%)

4 (16,00%)

TOTAL

11 (100%)

25 (100%)

Observem que la totalitat dels noms de lloc treballats tenen una estructura complexa, formada almenys per dos elements, i que al voltant
de les tres quartes parts del total estan formats per un topònim més un
antropònim que en la immensa majoria dels casos fa referència al general
Franco. La majoria dels elements que formen part del noms d’aquestes
poblacions i que hem considerat com a “topònim” són realment noms de
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lloc preexistents (noms de rius, principalment, o topònims transportats),
encara que també hi hem inclòs formes que funcionen com si fossin topònims antics (Villafranco,6 Campo Nuevo, Llanos, El Temple…), però
creats probablement ex professo.
Certament, però, una de les característiques principals de la toponímia franquista és la referència d’una manera o altra (Villafranco, del Caudillo, de Franco) a la figura del dictador. Així, dels 36 casos estudiats, 28
(77,78%) hi fan referència, encara que si ens limitem als noms de les 25
poblacions de colonització de nova creació, aquesta relació es troba en 23
casos (92,00%). És a dir, en un primer moment, durant la Guerra Civil o
en la primera postguerra, hi ha diverses persones, institucions o circumstàncies que poden generar la toponímia major que hem anomenat franquista, però més endavant la figura de Francisco Franco monopolitzarà
gairebé en exclusiva aquest camp.
4.2 Toponímia transportada i canvis dins del període franquista
Podem observar alguns casos de toponímia transportada: Campillo de
Franco, poblat inicialment amb colons provinents de Campillo de Aragón
(Terol, Aragó); Alpeñés del Caudillo que va acollir gent del poble d’Alpeñés (Terol, Aragó) i Bárcena del Caudillo, nascuda com a conseqüència de la inundació per un pantà de la població de Bárcena del Río (Lleó).
Hem detectat dos canvis de noms en poblacions efectuats durant el
període franquista: Campillo de Franco > Puigmoreno de Franco i Alpeñés
del Caudillo > Valmuel de Franco. Els dos canvis corresponen a toponímia transportada, com ja havíem comentat, pertanyen al mateix municipi (Alcanyís, Terol) i aquestes noves denominacions, a hores d’ara desaparegudes, també poden ser incloses indubtablement dins la toponímia
major que hem anomenat “franquista”.
4.3 El procés d’eliminació de la toponímia major franquista
Posteriorment a la mort del general Franco, s’ha iniciat en el conjunt de
topònims majors que tenien clares connotacions franquistes un procés
En aquests casos, certament, darrere del compost modern Villafranco hi ha un antropònim, Franco, que fa referència al dictador Francisco Franco Bahamonde.
6
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que podríem anomenar de “desfranquització”, a hores d’ara encara incomplet i que ha afectat a 23 casos dels estudiats. Pel que fa a les retoponimitzacions (6), la tendència és la recuperació de les denominacions anteriors a la dictadura (Barbate de Franco > Barbate), encara que en un cas
la recuperació només ha estat parcial (Casas Viejas > Benalup de Sidonia
> Benalup-Casas Viejas). En els casos de topònims de colonització (17), la
normalització s’ha realitzat a través de diferents mecanismes:
• Supressió dels elements franquistes (10): Gévora del Caudillo >
Gévora…
• Substitució dels elements franquistes (3): Alagón del Caudillo >
Alagón del Río…
• Nou topònim (4): Villanueva de Franco > Consolación…
Els canvis en les denominacions en el període democràtic, posterior a l’any 1975, han provocat casos d’homonímia ja que actualment, per
exemple, Gévora, Guadalcacín, Guadalimar… designen al mateix temps
rius i entitats de població. En un cas, aquesta homonímia es trenca curiosament mitjançant una (quasi) tautologia: Alagón del Río.
A hores d’ara –novembre de 2016– dels 36 noms de població estudiats
amb referències franquistes, encara n’hi ha 13 (36,11%), una mica més de
la tercera part, que les continuen conservant, encara que alguns consistoris han manifestat el desig d’efectuar un canvi nominal per tal d’adequar-se a la legislació vigent.
Algunes de les raons adduïdes, sense cap intenció d’exhaustivitat, pels
representants polítics o els habitants d’aquestes poblacions per oposar-se
a un canvi en els nom són:
• Hi ha altres problemes més importants.
• Són reflex d’una època històrica i cal respectar-los.
• La població no els sent com a noms de lloc franquistes.
El canvi s’ha accelerat a partir de principis de l’any 2016 per la pressió
de la demanda presentada per l’advocat Eduardo Ranz contra diversos
alcaldes per mantenir vestigis franquistes en els noms dels seus municipis en contra del que disposa la Llei de la memòria històrica, Llei 52/2007
de 26 de desembre.
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4.4 Neotoponímia
Des d’un punt de vista cronològic i d’una manera aproximada, el procés
de creació de la toponímia major franquista ocupa un període que va de
la guerra civil fins al 1960. Mentre que les retoponimitzacions sembla
que es concentren bastant en els anys del conflicte bèŀlic i els immediats
posteriors, els nous topònims de colonització tenen el seu auge en la dècada dels anys 50 del segle XX.
Giraut (2012) opina que hi ha tres grans contextos geopolítics que donen lloc al canvi en els noms de lloc: conquesta, revolució i aparició de
noves entitats territorials. Des del punt de vista de la neotoponímia o toponímia crítica podríem considerar que les retoponimitzacions es troben
dins d’un context de revolució. Encara que vist l’escàs nombre de canvis
respecte al total dels municipis –per no parlar d’entitats de població– de
l’Estat espanyol converteixen aquests casos en un fet anecdòtic a nivell
global (no, però, a nivell emblemàtic o sentimental). Sí que hauria estat
una revolució neotoponímica la succeïda en la Catalunya de 1936 que va
portar a l’eliminació d’elements religiosos o considerats de l’antic règim
en un 11,6% dels noms dels municipis de Catalunya (Tort 2003), o també
pel que fa durant tot el franquisme a la toponímia menor urbana o odonímia (carrers, places…).
D’altra banda, pel que fa a la nova toponímia de colonització, seguint
l’esquema de Giraut (2012), sembla adequat enquadrar-ho en el context
d’aparició de noves entitats territorials i a través de la tècnica de la fundació. Dels 285 poblats de colonització que hem documentat (PH 2005),
25 els podem adscriure a toponímia clarament franquista, és a dir, un
8,77%. Sens dubte, però, la influència del règim en aquests noms de nous
nuclis de colonització agrícola ha de ser més elevada si tenim en compte,
per exemple, la presència important d’hagiònims. És, en tot cas, un tema
obert a futures investigacions.

5 Conclusions
La toponímia major franquista es va desenvolupar a través de les retoponimitzacions de poblacions existents i la nominació de nous nuclis de població de colonització agrícola a través de la inclusió de referències clares
i explícites al règim o mitjançant l’eliminació de nominacions conside303

rades poc adequades als nous temps. En un percentatge molt important
dels casos, al voltant de les tres quartes parts, la referència era al dictador
a través de les formes Franco, Caudillo i Villafranco. En altres casos s’aŀludeix a d’altres figures del règim: José Antonio Primo de Rivera, el general
Queipo de Llano, el general Yagüe, el general Mola i Onésimo Redondo.
Pels casos detectats, podem concloure que la influència del franquisme en la toponímia major va ser bastant minsa sobretot si la comparem
amb la menor urbana (carrers, places…). Només pel que fa als poblats
de colonització, l’empremta directa del règim en la toponímia major va
ser relativament important afectant encara no a la desena part de les nominacions.
El període de creació d’aquesta nova toponímia va des de la Guerra
Civil fins a l’any 1960 aproximadament. I a hores d’ara, any 2016, encara
subsisteix oficialment en una mica més d’un terç dels casos estudiats. És
a dir, ens trobem davant d’uns noms de lloc apareguts en l’espai d’unes
dues dècades i mitja, durant el franquisme, i quatre dècades i escaig després de la desaparició del Caudillo podem dir que encara perviu una part
important del seu llegat en la toponímia major, segurament pel fet que
l’actual sistema polític de l’estat no és producte d’un trencament amb
el règim anterior sinó d’una simple evolució més de formes que de fons.
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L’antroponímia: un patrimoni cultural.
La Bisbal d’Empordà com a cas d’estudi
Natàlia Carbonell
Universitat de Girona

Monica Dell’Aglio
Università della Basilicata

1 Preàmbul
Estem vivint un moment en què les transformacions que comporta la globalització afecten també el sistema onomàstic tradicional, amb la qual
cosa les formes més tradicionals conviuen amb altres que pertanyen al
sistema internacional. En els últims anys, s’han portat a terme diferents
estudis que posen en relleu un sèrie de reflexions que vinculen la nominació de les persones amb la creació de la identitat personal i amb el manteniment de la identitat coŀlectiva.
En aquesta comunicació presentarem algunes reflexions a partir de les
dades obtingudes de la recerca realitzada a la Bisbal d’Empordà, població que, malgrat ser capital de comarca, no disposa de cap tipus d’estudi
antroponímic. Aquesta població ha estat durant molt de temps lloc de
destinació tant de la immigració interna1 com de la immigració externa,
la qual cosa representava des del nostre punt de vista una interessant realitat multicultural que podia aportar interessants punts de reflexió a la
Tot i que aquest estudi és el resultat de reflexions compartides, M. Dell’Aglio s’ha
ocupat dels apartats 3, 4 i 6; N. Carbonell Ros ho ha fet dels apartats 1, 2 i 5. Aquest treball és part d’un projecte internacional sobre l’antroponímia que va començar després
de l’acord d’Erasmus+ de mobilitat entre el Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, que observa les unitats italianes i catalanes dedicades a l’Alta Murgia Tarantina i la zona de la província de Girona.
1
Amb aquest terme ens referim a les persones que arriben a la Bisbal i són d’origen
espanyol, però de fora de Catalunya.
*
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nostra investigació sobre la relació del nom personal i la identitat cultural.
En definitiva, podem dir que l’antroponímia es pot considerar també un
patrimoni cultural que pot ser estudiat i amb el qual és possible eixamplar el coneixement i la comprensió de les societats locals.

Marc general de la Bisbal d’Empordà
Antigament coneguda amb el nom de Fontanetum (segle IX), i després
com a Santa Maria Episcopalis (1002), però popularment anomenada la
Bisbal (“la vila dels bisbes”), donat que l’antic palau episcopal en forma de
castell va ser seu dels bisbes de Girona, la Bisbal d’Empordà és la capital
de la comarca del Baix Empordà (a la província de Girona), tot i que no
és la població més important pel que fa a nombre d’habitants. La Bisbal
ocupa una superfície de 20,78 quilòmetres quadrats i actualment supera
els deu mil habitants. Situada al peu de les Gavarres i travessada pel riu
Daró, la seva economia tradicional s’ha repartit entre les activitats agropecuàries, les industrials i comercials, principalment de la branca ceramista i, més darrerament, les turístiques (Frigola 2003).
La primera immigració interior que va rebre la Bisbal és segurament
la murciana dels anys vint i trenta, però la més important es produeix
entre 1946 i 1980, quan la meitat de la població andalusa de Cuevas Bajas
surt del seu poble a la recerca d’una vida millor.2 La meitat dels que van
emigrar de Cuevas Bajas es van establir a la Bisbal d’Empordà (Lara
& Maruny 2010). Fins als anys 80 la Bisbal també va rebre migració
d’altres zones del territori espanyol. A partir d’aquesta època, la immigració interior es va veure substituïda pel creixement de la immigració
exterior.3

Cuevas Bajas, a inicis del anys 40 del segle XX, tenia 3.000 habitants, a finals del
1980 en té la meitat. Les persones que van emigrar van establir-se a Torrejón de Ardoz
i a poblacions catalanes, entre les quals la que en va rebre el nombre major va ser la
Bisbal d’Empordà (Lara & Maruny 2010).
3
Per a un major aprofundiment sobre el moviment immigratori de la Bisbal d’Empordà, vegeu Memòria descriptiva. Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà, principalment el § 5.1.2. “Origen de la població i moviment migratori” (p. 229-301).
2
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El sistema onomàstic
En general, els estudis internacionals evidencien que cadascun dels sistemes onomàstics, tot i mantenir el seu propi caràcter distintiu, de fet, convergeixen en les categories següents en el procés d’anomenar els nounats:
els noms religiosos, els noms de tradició familiar, els noms totèmics, els
noms augurals, els noms a l’atzar i els noms de moda.4
En el nostre corpus trobem,5 de manera completament predictible,
moltes formes inspirades en el culte marià, des dels noms isolats com
Almudena (patrona de Madrid), Tura (patrona d’Olot), Queralt, Rocío
(patrona d’Almonte), Ainoa (amb les variants Ainhoa i Ainoha),6 Remei /
Remedios (patrona de les parteres),7 fins als més difosos com Montserrat
(declarada patrona de Catalunya pel papa Lleó XIII al 1881),8 Maria, posat
principalment en associació amb títols que se li han reconegut: M. Carme (patrona del mar), M. Dolors (patrona de moltes poblacions andaluses), M. Roser o M. Assumpció. Tot i la presència de Lourdes, no trobem
Fàtima, que apareix entre els noms posats a les dones d’origen àrab en
referència, naturalment, a la filla predilecta del profeta i no a la Mare de
Déu.9 Destaquem, la forma Patrocinio, que podria remetre a Maria Cinta
de l’Assumpta Giner Gomis, nascuda a Tortosa (Tarragona) el 4 de geDonat l’espai que disposem per a aquest article no podem tractar totes les categories que acabem d’esmentar. Pel que fa als noms augurals, els noms a l’atzar i els noms de
moda, podreu veure’n detalls en les nostres properes publicacions sobre aquest tema.
5
Vegueu a § 4 el detall dels materials utilitzats per elaborar el nostre corpus.
6
Albaigès Olivart (1980) suggereix que la primera variant es prefereix a la segona.
Aquest suggeriment, en la nostra opinió, està ben justificat ja que la forma proposa el
nom de la ciutat dels Pirineus coneguda per la presència d’una icona de la Mare de
Déu, que és Ainhoa.
7
Són molts els aplecs i romiatges que se celebren a Catalunya en motiu de la Mare
de Déu del Remei; precisament, a Castell d’Empordà, territori que actualment forma
part del municipi de la Bisbal d’Empordà, s’hi celebra l’aplec del Remei cada 12 d’octubre. Encara que la Verge del Remei sigui de les més venerades a Catalunya, el nostre
corpus posa de manifest el poc ús d’aquesta forma nominal, que registra una mitjana
d’edat de cinquanta-cinc anys; la variant castellana, Remedios, és encara més anciana
(setanta-vuit anys).
8
Resulta interessant l’apunt de Moreu-Rey (1991, 84) en què documenta l’ús exclusivament masculí d’aquesta forma nominal de l’antroponímia catalana del 1389.
9
Notem que Maryam (Maria) “la piadosa”, mare del Profeta Îsâ (Jesús), és l’única
dona mencionada nominalment en l’Alcorà. La Sûrah XIXª porta el seu nom. (Geoffroy 2009, 37)
4
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ner del 1874, la qual es va consagrar al Senyor prenent el nom de Maria
del Patrocinio de Sant Joan.10 Pel que fa al costat masculí, trobem Jesus,11
nom que a Itàlia, com també a França, Alemanya i Anglaterra, normalment no s’imposa com a nom personal. Aquest fet, pel que sembla, és a
causa d’un tabú lingüístic, com el que prohibeix els hebreus pronunciar el veritable nom de Jahvé. Si darrere l’elecció hi haguessin, al contrari,
limitacions de caràcter religiós, el nom no s’hauria posat tampoc en un
país de tradició cristiana com Espanya (Tagliavini 1972, 4).
Pel que fa al segon grup, els noms de tradició familiar, la bibliografia és
àmplia. Aquí ens limitem a assenyalar que la tendència força universal de
posar al nen el nom de l’avi, a la nena el de l’àvia, i, de manera més general, el nom d’un dels familiars en senyal de respecte i per expressar el desig d’enfortir els lligams, s’està perdent una mica a tot arreu. En el sistema
àrab, que també està canviant, és per motius religiosos que es continua
imposant al nounat un nom de tradició àrab. En el mateix Alcorà hi ha, pel
que fa als noms, els següents dictats: “El dia de la Resurrecció, sereu cridats amb el vostre nom i amb el nom dels vostres pares: trieu, doncs, els
millors noms […] Els millors noms són els que contenen les nocions de
lloança i d’adoració […] Els noms més estimats d’Aŀlà són Abd-Allah, “servent, adorador d’Aŀlà” i Abdurrahman “servent, adorador del Misericordiós”
[…] Porteu els noms dels Profetes […] El que diu al seu fill Muhammad,
per amor a mi i per aconseguir la meva benedicció en aquell nen, entrarà al Paradís amb ell” (Geoffroy 2009, 16-17). No sorprèn, per tant, el fet
que Muhammad és el nom més imposat al món i que, sempre per amor
al Profeta, es posin sovint dos noms al nen, el primer dels quals remet als
seus noranta-nou atributs. Déu és, per exemple, al-Rahman “el Clement”,
al-Rahim “el Misericordiós”, al-Khaliq “el Creador”, al-ʹAlim “el Magistral”,
al-Ghafur “el que perdona”, al-Khabir “l’Omniscient” (Ruocco 2002, 84).
Finalment, és molt interessant la categoria dels noms totèmics relacionats amb el món animal, a la base dels quals hi ha un sentit de respecte cap a l’ésser considerat superior, barrejat amb el factor de fer més
familiar l’animal més temut per doblegar les seves forces (van der Leew
Pertany al grup de “Màrtirs de València” i va ser beatificada l’11 de març de 2001
pel Papa Joan Pau II. (Bibliotheca Sanctorum)
11
En el nostre corpus el nom ha estat imposat 20 vegades com a forma simple i 9 en
compostos. L’última vegada que es va posar va ser l’any 1997.
10
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1960, 52-53). Un exemple pres de la Basilicata (Itàlia) el trobem a Bronzini (1964, 54-55), quan explica que els habitants d’Oppido Lucano no
pronunciaven el nom de llop, però el posaven com a segon nom als nens
pel motius que acabem d’assenyalar. El mateix passa a Catalunya, on al
costat de Llop trobem també Lleó, Agnès (“xai”) i Úrsula (“ós). Aquesta
tendència d’ús de noms totèmics pertany també a la tradició àrab en general: Usâma/Hamzah/Najîd “lleó”, Hafs “petit lleó”, Usayd “jove lleó”,
Fahd “el guepard”, Haytham/Haissam “jove falcó”. Pel que fa al sistema
turc, Sakalli (2016, 3) assenyala: Şahin “falcó”, Aslan “lleó”, Doğan “falcó”, Bozkurt “llop gris”.

Corpus de referència i primers resultats
El corpus de referència està constituït a partir del padró municipal d’habitants de la Bisbal d’Empordà, actualitzat el gener del 2015.12 Observem
que en el corpus les formes nominals apareixen en majúscula totes les
lletres i en molts casos no hi ha accents, amb la qual cosa no sempre podem dir si la forma registrada és en català o en castellà.
La població de la Bisbal consta de 10.807 habitants, que la variant Sexe
permet distingir posteriorment en 5.408 homes i 5.399 dones.
Les primeres consideracions que es poden extreure són clarament de
naturalesa purament quantitativa. En concret, sobre la base de la variable País Naixement13 s’ha pogut establir que:
(a) el 67% dels habitants són nascuts dins el territori català (7.205:
3.595 H; 3.610 D), el 12% són d’altres províncies espanyoles no catalanes (1.299: 595 H; 704 D), i el 21% de la resta dels habitants són
nascuts a països estrangers (2.303: 1.218 H; 1.085 D);14
Volem agrair a la Sra. Núria Anglada, en el seu moment alcaldessa de l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà, per haver-nos permès l’accés a les dades municipals.
13
La base de dades ofereix per a les províncies espanyoles tant el nom del municipi
(a la variable Municipi-País Naixement; per exemple, “Alcaraz”), com el nom de la província a la qual pertany el municipi (a la variable Província Naixement; per exemple
“Albacete”). En canvi, pels estats estrangers, en la casella “Municipi-País Naixement”
només esmenta el país (Alemanya, Itàlia, etc.) i en la variable Província Naixement hi
ha com a forma genèrica “Paises”.
14
El nombre d’habitants provinents de l’estranger resulta, doncs, gairebé el doble
dels que provenen de regions espanyoles, la qual cosa confirma que, tal com anunciàvem al §1, en els últims anys la immigració interna ha donat pas a la immigració externa.
12
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(b) les províncies catalanes són totes representades, encara que de
manera desequilibrada: Girona 89% (6.403: 3.210 H; 3.193 D),
Barcelona 10% (731: 354 H; 377 D), Lleida 1% (45: 22 H; 23 D),
Tarragona 0% (26: 9 H; 17 D);
(c) el nombre d’habitants provinents de les províncies no catalanes
mostra que la immigració interna prové principalment d’Andalusia (65%), d’Extremadura (10%), de Castella Lleó (4%) i de Castella la Manxa (4%);
(d) els països estrangers més representats són el Marroc (65%; 1034),
Romania (16%; 274); Gàmbia (10%; 177), Hondures (7%: 118) i
Bolívia (6%; 93).15
No obstant això, cal tenir en compte que la situació general fotografiada per les variables Municipi / País Naixement i Província Naixement és en
alguns casos enganyosa. De fet, creuant aquestes variables amb aquelles
referents a la identitat onomàstica, es demostra que molts noms contradiuen orígens diversos. Els cognoms Masero Nazzaro, Mota, Mulser d’alguns habitants nascuts a Itàlia no es poden considerar de tradició italiana;
els cognoms Afonso Queiros, Desel Navarro, Dominguez Lopez, Egea Corts,
Garcia Real d’alguns habitants nascuts a Alemanya no són certament
alemanys per tradició. És per això que una anàlisi per macrogrups s’ha
d’interpretar a la llum de variables individuals o de variables creuades.
L’anàlisi quantitativa ens han permès detectar la freqüència dels noms,
dels quals també hem calculat la mitjana d’edat per tal d’avaluar si la tradició onomàstica era encara rellevant en el procés d’anomenar. 16 Hem
d’aclarir que l’anàlisi que hem portat a terme fins ara del patrimoni antroponímic es basa només en els habitants nascuts a les províncies catalanes (7.205). D’aquests, hem separat, partint principalment de la base dels
cognoms que apareixen, els catalans natius dels catalans d’adopció: de
Cal assenyalar que la variable Data Alta Municipi indica l’any en què les persones
nascudes fora de la Bisbal s’han empadronat en aquesta població. Cal fer notar, però,
que el padró municipal es va informatitzar l’any 1996 i, per tant, totes les persones no
nascudes a la Bisbal que s’hi van empadronar abans d’aquesta data estan registrades
com si el seu empadronament fos l’1 de maig de 1996.
16
La mitjana d’edat ve donada per la suma dels anys de les persones que comparteixen el mateix nom i dividit pel nombre de persones que tenen el mateix nom. Per
exemple, si Míriam fos el nom d’una dona de 80 anys, de dues de 35 i de quatre de 8, la
mitjana d’edat seria de 26 anys (80 + 35×2 + 8×4 ÷ 7).
15
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catalans d’origen n’hem trobat 3.228 homes i 3.293 dones, mentre que de
catalans fills d’immigrants n’hem trobat 367 homes i 317 dones.
Un primer aspecte destacable és que el sistema onomàstic femení presenta una fragmentació més gran que el masculí, fenomen detectat també
en l’àmbit italià (Dell’Aglio, en preparació). De fet, mentre els primers 10
noms17 representen el 35% del sistema onomàstic masculí, els femenins
representen només un 25%. A més, són 428 les formes nominals femenines que fan registrar ocurrències igual a 10 o menys, enfront d les 364
formes masculines.
Parlant de les formes nominals proporcionades per la base de dades,
un altre aspecte significatiu és que avui les formes nominals es presenten
rarament amb noms compostos, malgrat el que es registra, per exemple,
a Itàlia (Dell’Aglio, en preparació). De fet, les catalanes amb nom compost són només el 16%; aquest percentatge es redueix a la meitat en el cas
dels homes. Limitant l’anàlisi al sistema onomàstic femení, podem parlar de noms compostos fins als anys vuitanta, donat que aquests noms
presenten de manera gairebé exclusiva en primer lloc el nom de Maria
(391), Ana/Anna (33/21) o Rosa (26); més enllà d’aquesta data, quan trobem un nom format per diversos elements podem dir que es configura
més com a nom múltiple.18
Tornant a les dades, exposem a la Taula 1 la llista dels 10 noms, masculins i femenins, més freqüentment posats als catalans natius:
Amb les primeres dades, sembla evident que l’elecció onomàstica està
orientada en part encara cap als noms que pertanyen al sistema onomàstic tradicional en molts aspectes, tot i que els masculins manifestin obertures innovadores ja a partir dels anys seixanta.
Als 10 noms masculins presents a la Taula 1 –que, de fet, corresponen a 7 formes nominals, donat que tres d’aquestes apareixen tant en la variant castellana com en la variant catalana– cal afegir Francisco, variant castellana de Francesc, Albert, Daniel i Ramon,
els quals a la classificació general es coŀloquen al lloc 11è, 12è, 13è i 14è respectivament.
18
Pel que fa als noms compostos de dos o més elements, Caffarelli (2013, 34-35), els
distingeix en compostos –noms que tradicionalment van conjuntament i que ara ja
estan arrelats al sistema onomàstic de referència– i en múltiples, o combinacions aleatòries dictades per la necessitat lligar el desig d’un nom de moda amb un de familiar.
Pertanyen al primer tipus els compostos principalment amb Maria: Maria Antonia,
Maria Josefa i Ana Maria. Quant al segon tipus, destaquem: Susana Guadalupe, Ariana Vanesa, Ares Ghiara, Mireia Vivienne i Britany Noelia. Sobre l’origen del doble nom,
vegeu Moreu-Rey (1991, 53-55).
17
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A continuació, hem calculat les ocurrències dins les classificacions
següents:
• Noms masculins: Jordi19/Jorge (180/55); Josep/José (118/103) i
els seus 105 compostos (73/32); Joan/Juan (97/104); David (82);
Marc/Marcos (82/8); Francesc/Francisco (55/51); Antoni/Antonio
(10/54); Albert/Alberto (49/17); Daniel i Ramon (49); Miquel/Miguel (47/18); Xavier/Javier (46/23); Lluís/Luis (42/38); Pau-Pol/
Pablo (41-14/4); Gerard/Gerardo (39/1); Carles/Carlos (38/38);
Martí/Martín (37/10); Pere/Pedro (36/39);20 Arnau (33); Enric/
Enrique (33/23); Manuel (33); Sergi/Sergio (33/10); Adrià/Adrián
(30/3); Angel (30); Joaquim (28); Salvador (27); Alex (24); Eduard
(23); Joaquin (23); Guillem (22); Jan (22), Jaume/Jaime (22/21); Oriol (21); Roger (21).
• Noms femenins: Nuria (117); Montserrat (110); Maria (107) i els
seus 420 compostos; Marta (81); Laura (77); Anna/Ana (76/26) i
compostos: Anna Maria/Ana Maria (19/25), Anna Isabel/Ana Isabel (3/3), Ana Belen (3); Carme/Carmen (16/73); Cristina (66); Rosa
(49); Gemma (43); Dolors/Dolores (23/41); Silvia i Laia (40); Irene i
Lidia (38); Julia (35); Alba (35); Margarita (33); Josefa (33);21 Teresa (31); Concepcion (31); Monica (30); Eva (30); Francesca/Francisca (6/29); Carla (29); Pilar i Isabel (27); Rosa Maria (26); Mireia i
Paula (25); Sonia i Sandra (24); Ariadna (23); Susana, Judit i Claudia (22); Gloria (21); Lola –hipocorístic castellà de Dolors– (20).
• Noms menys comuns:22 Al costat masculí, s’ha d’assenyalar el
nonagenari Bartolomé; els majors de 80 anys Agapito i Federico;
Baudilio, els cinquantenaris Rogelio, Eleuterio i Eufrasio; entre 30
i 40: Iscle (nom d’un sant del segle IV imposat al 1984), Salvi, Nicolas, Magi i German; els adolescents Ausiàs,23 Herman, Hermes,
En el corpus apareixen dues ocurrències de la variant Gorka (basca), amb una
mitjana d’edat de 10 anys.
20
El nom de Pere ha tingut preeminència indiscutible des de la primera meitat del
segle XIV fins a finals del segle XV, quan dóna pas a Joan (Moreu-Rey 1991, 53-55).
21
Hem trobat només dos casos de la variant catalana; un d’ells, és un compost amb
Maria: Josepa Maria.
22
En aquest apartat recollim una llista d’exemples de noms que només es registren
una sola vegada.
23 23
Segons explica Albaigès Olivart (1980), aquest nom, molt de temps atribuït als
noms bíblics Ozias o Eleàtzar, sembla emanar del sant provençal Alzeas del segle XIV.
19
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Jason, Julen, Kilian i Mateo; els infants Randi, Blai, Yannick, Zac i
el nounat Asier.
Pel que fa als noms femenins, hem trobat la de més de cent anys Priscila; les de més de 80 Josepa, Assumpta i Conxita; les seixantenes Vicenta, Visitacion, Gema, Maria Cinta i Maravillas; les de més de 40 Adelaida, Fina, Gracia, Alegria i Sundari;24 les de més de 20 Fara, Gessami, India, Rocio; les adolescents Duna, Inoa, Samara, Jesusa, Jonalyn i Jovita; les
nounates Lara i Thais.

Sistema onomàstic estranger
Com es pot veure a la Taula 2, els primers 10 noms dels habitants que
pertanyen a aquest microgrup registren formes onomàstiques d’origen
àrab. Per aquest motiu, en aquest article, limitarem les nostres reflexions al sistema onomàstic islàmic que, en ser un dels sistemes onomàstics més complexos, ha acabat adequant-se amb el sistema occidental de
nom i cognom.25
També per als noms de tradició àrab es registren variants. Aquestes
fan referència principalment a diferents sistemes de transcripció adoptats a cada país (des de l’època colonial alguns han adoptat una transcripció d’acord amb la pronúncia francesa, altres d’acord amb l’anglesa),
però també a les nombroses variacions fonètiques que el sistema vocàlic
original registra en els diferents dialectes. En les nostres dades s’observa, per exemple, com la hamza inicial )ء, grafema que expressa la laringal oclusiva [ʔ], tècnicament conegut com cop de glotis,26 rep diferents
transcripcions: a, i, e: Asma ~ Asmaa ~ Asmae; Hasna ~ Hasnae; Rajaa ~
Rajae; Ismael ~ Ismail. La dada es confirma a més per la presència de forSundari és un nom sànscrit i significa “bellesa de l’amor universal”. És el nom
d’una filòsofa i escriptora francesa que el 1951 va fundar a París l’Escola Essencialista.
25
En el sistema tradicional àrab el nom propi d’un individu està constituït almenys
de 6 parts que en determinen la identitat; el nom, normalment un nom augural, o de la
͗
tradició islàmica o un teòfor, imposat al nounat pel pare (ism alam
); el nom de paternitat compost per la paraula Abû “pare de” o Umm “mare de” seguit del nom (kunya); el
patronímic compost de Ibn “fill de” o Bint “filla de”; el nom de filiació (nisba) indicador de la pertinença de la tribu o del lloc d’origen; el sobrenom, que no pot ser ridícul,
malvat o pejoratiu (laqab); el nom de professió o d’ofici (ism manṣab). (Cardona 2016,
115-116; Younes & Néfissa 2000, 2).
26
Mion (2007, 79).
24
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mes nominals osciŀlants com Yassin ~ Yassine, Anuar ~ Anouar, Osama ~
Ousama ~ Oussama. Per aquest motiu, considerem oportú reproduir en
la Taula 2, per si fos d’utilitat, les formes de la transcripció tècnica amb
l’objectiu de mostrar els principals fenòmens de simplificació:

Estudi de camp
A més de conèixer les dades generals i quantitatives que acabem de presentar, ens interessa esbrinar altres qüestions derivades de les actuals tendències onomàstiques bisbalenques. Per aquest motiu, estem realitzant
qüestionaris i entrevistes entre la població que en aquest moment viu a
la Bisbal.27 D’una banda, preguntem qui, com i per què s’han escollit els
noms que tenim avui en dia a la Bisbal. Són encara els avis o padrins qui
els trien, són els pares que prenen la decisió, o hi ha motius religiosos o
culturals que els imposen? Es perceben diferències entre les diferents
comunitats que hi ha a la Bisbal? La tria del nom no és mai aleatòria i els
factors que influeixen poden ser ben diversos: des de les modes fins a raons geogràfiques, passant per motius lligats a la tradició.
Segons les dades que hem obtingut amb les enquestes realitzades fins
al moment,28 podem observar que són majoritàriament els pares els que
trien el nom dels seus fills (80%), però és curiós que mentre la població
catalana respon (excepte en un cas) “els pares”, entenent que és una decisió conjunta de pare i mare, les persones nascudes a l’estranger, generalment distingeixen si la tria la va fer el pare o la mare (4 responen que
va triar el pare; 7, que ho va fer la mare –la major part d’aquests casos són,
concretament, originaris del Marroc–, i 7, que van ser els pares). El 20%
restant, pel que fa a la qüestió d’escollir el nom, les respostes es mouen
entre familiars directes i els padrins, només en un cas la tria del nom la fa
Hem d’agrair a M. Dolors Figueres, de l’Oficina de Català de la Bisbal d’Empordà, la seva coŀlaboració al fer arribar les enquestes als alumnes d’aquesta institució.
28
El treball de camp que hem portat a terme està compost d’un total de 36 enquestes, 25 de les quals s’han realitzat a dones i 11 a homes. També hem de tenir en compte que de les persones entrevistades 11 han nascut a Catalunya, 2 són espanyoles però
de fora la comunitat catalana, i 23 són nascudes fora d’Espanya. El motiu pel qual el
percentatge d’enquestats d’origen no català és més elevat es deu al fet que els qüestionaris es van repartir entre l’alumnat dels cursos de català. En una altra fase d’investigació es preveu fer arribar els qüestionaris a altres àmbits de la població per obtenir
una mostra més representativa.
27
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una persona totalment externa a la família. Es tracta d’una persona marroquina que diu que el seu nom el va escollir la infermera.
Pel que fa als motius de la tria, en els casos en què els entrevistats coneixien la resposta,29 el 59% addueix la tria al fet que és el mateix nom d’algun familiar o dels padrins, que a vegades coincideix amb la persona que
ha escollit el nom (els noms que han escollit són Flor Maria, Júlia, Ronald,
Aicha, Carmen, Teonila, Amalia, Carles, Joan, Maria Teresa, Josefina, Maria
Pilar, Joaquima, Maria Dolors). La resta de raons són perquè els agradava
(30%), perquè algun personatge de la història s’ho deia (7%) –és el cas
del nom Dmitry30 que va escollir una família d’origen rus en memòria del
polític Dmitry Dolgoruki, o el cas de Jiham que una família marroquina
el va escollir per la dona del president d’Egipte–, i per motius religiosos
(4%) (per exemple Sadai,31 d’origen hondureny).
Una altra dada que ens sembla interessant de tenir en compte és el
grau de satisfacció amb el propi nom. Un 82% dels enquestats els agrada
el nom que els van posar, i només un 18% no n’està satisfet (el noms que
no agraden són, per exemple, Josefina, Maria Pilar, Joaquima –aquesta
persona diu que no li agrada perquè la fa sentir “pageseta”–, o Dolors –
diu que li sembla un nom trist). Cal fer notar que el percentatge més elevat de disconformitat es dóna en persones nascudes a Catalunya; de les
nascudes a l’estranger només dos casos –Maria Lorenza i Dmitry– estan
descontentes amb el seu nom de pila.
Finalment, hem volgut observar el coneixement que els bisbalencs
tenen sobre el significat del seu nom. Segons les enquestes realitzades,
gairebé la meitat (44%) afirmen conèixer la procedència o el significat
del seu nom. Aquest percentatge és encara més elevat (46%) si només es
contempla la població nascuda a Catalunya. Els dos casos de Maria Dolors expliquen que el seu nom és de procedència religiosa i fa referència
El grup de població que presenta un percentatge més elevat pel que fa al desconeixement dels motius de la tria del seu nom són les persones estrangeres. Aquest fet
es deu possiblement que les famílies s’han dispersat i al no tenir un contacte directe
no s’hagi transmès d’una generació a l’altra aquest tipus d’informació.
30
Curiosament, la persona que porta aquest nom confessa que no s’hi sent gens a
gust perquè li sembla un nom poc masculí; preferiria, diu, noms com Alexander o Artur.
31
Segons Moore Cross (1997, 52), l’epítet ‘El šadday “is the primary designation of
the Patriarchal deity in Priestly tradition […] and at the same time is rooted in very
old poetic tradition”.
29

317

als dolors, als patiments, de la Verge. Pel que fa al cas de Joaquima, l’enquestada afirma que el seu nom és d’origen grec i vol dir fermesa. Quant
a Jordi, també d’origen grec, segons l’entrevistat, es relaciona amb la pagesia, el que treballa la terra. Entre els noms estrangers, observem que
Bouchra significa felicitat; Saida vol dir soledat; Latifa significa timidesa;
Lucía té a veure amb la calor, la llum i el raig de sol; Jiham significa sol i
és d’origen turc; Zuri Sadai vol dir “Déu és la meva roca”, segons han explicat les persones que porten aquests noms.

Conclusions
Aquest treball no ha pretès ser un estudi concloent, sinó més aviat marcar
un punt de partida, ser un inici per a l’estudi de l’antroponímia a la Bisbal d’Empordà. Els primers resultats mostren tendències onomàstiques
que s’inscriuen majoritàriament en la tradició onomàstica local, però que
no menystenen aquella més moderna i globalitzada de la qual emergeixen línies de contacte entre cultures diferents. Cal encara aprofundir en
molts aspectes: per exemple, estem treballant en una segona fase d’investigació per intentar determinar si la tendència catalana de posar un
nom múltiple pot adduir-se al fet de la tria dels pares de tenir un sol fill,
tal com s’ha observat recentment en el sistema onomàstic turc, i també
grec. De fet, en tots dos sistemes, motius principalment econòmics fan
que molts pares escullin tenir un sol fill, al qual posen un nom que inclou
els de tots dos avis. (Sakalli 2016, 174; Parianou 2007, 10).
Entre els aspectes que necessiten un aprofundiment hi ha les dades
relatives a la mitjana d’edat, ja que, d’una banda, permeten distingir entre noms joves i noms menys joves, i, d’altra banda, són de gran ajuda per
mostrar el sistema lingüístic català també dins les ciències onomàstiques.
Serà, finalment, fonamental completar la recerca sociolingüística, ja
sigui per comprendre internament els motius que condueixen les tries
onomàstiques dins el sistema onomàstic àrab, ja sigui per avaluar com, i
a quina comunitat, resulta pertinent l’afirmació de Cardona (2006, 113114), segons la qual potser avui cap sector lingüístic és tan desestructurat
per l’efecte de la desculturització progressiva com ho és el nostre sistema onomàstic. Els nostres noms i cognoms són ja completament opacs
i desmotivats. Tot i el que queda per fer, estem segurs que el corpus exhumat i l’anàlisi desplegada són només una petita mostra de la multitud
318

d’aportacions que l’onomàstica pot fer en l’estudi de les cultures locals,
vistes com a patrimoni cultural.
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Taula 1 Els primers 10 noms dels catalans
de la Bisbal d’Empordà

Període
en què es
documenta

Freqüència

Mitjana d’edat

Nom

Període
en què es
documenta

Mitjana d’edat

Dones
Freqüència

Homes

Jordi

1934-2013

180

40 Nuria

1927-2014

117

47

Josep

1921-2009

118

55

Montserrat

1921-2001

110

59

Juan

1920-1985

104

63

Maria

1918-2014

107

59

Jose

1925-2008

103

61

Marta

1928-2009

81

45

Joan

1924-2011

97

47

Laura

1947-2014

77

26

David

1970-2013

82

28 Anna*

1941-2014

76

35

Marc

1921-2011

82

24 Carmen

1922-1983

73

67

Francesc

1926-2001

55

42 Cristina

1965-1997

66

35

Jorge

1910-2007

55

54 Maria Teresa 1926-2012

65

61

Antonio

1932-1981

54

50 Rosa

49

71

Nom
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1921-2005

Taula 2 Els primers 10 noms dels habitants catalans, fills
d’immigrants a la Bisbal d’Empordà.

Muḥammad

Transcripció
tècnica

Mitjana d’edat

Mohamed

Nom

Freqüència

Transcripció
tècnica

Mitjana d’edat

Nom

Dones
Freqüència

Homes

29

8

Aya

Âyât

11

9

Ayman

=

10

8

Fatima**

Fâtimah

8

8

Anas

=

9

5

Malak

= o Malâk

8

7

Bilal

Bilâl

9

9

Mariam

Maryam

8

7

Hamza

Ḥamza

9

9

Salma

Salmâ

7

11

Adam

Âdam

7

6

Yasmin

Yasamîn

7

8

Ali

ʻAlî

7

13

Hajar

Hâjar

6

7

Youssef

Yûsuf

6

9

Marwa

Marwah

6

5

Zakaria

Zakariyyâ

6

7

Sara32

Sârah

5

13

Amin

Amîn

5

6

Iman

Îmân

4

13

33

La presència d’aquest nom no ha de sorprendre, donat que entre les adopcions que
s’han fet des d’altres llengües en el sistema onomàstic àrab predominen els noms hebreus, sobretot els noms dels profetes (Migliorini, Treccani).
33
El fet que Abdeal Karim Samout, el nostre informador d’origen marroquí de Matera, reconeix aquesta forma com a nom comú “la fe”, evidencia que també en el món
àrab el sistema onomàstic difereix d’una comunitat a una altra. El mateix podríem
dir pel cas de Hanan, forma per la qual Karim ha argumentat “compassió, tendresa”.
32
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Aspectes metodològics
sobre els reculls d’onomàstica
Joan Anton Rabella
Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans /
Societat d’Onomàstica

Presentació
En les jornades i els coŀloquis d’onomàstica generalment les intervencions sobre els reculls, monografies o inventaris s’han centrat en dos aspectes: d’una banda, l’examen dels treballs realitzats i publicats territorialment –el que seria l’estat de la qüestió– i, de l’altra, l’estudi sobre la
metodologia, o sobre aspectes concrets d’aquesta, per portar-los a terme.
En el primer cas, tots recordem Ramon Amigó repassant i ordenant
(veg., per exemple, “Els estudis de toponímia a Catalunya: estat de la
qüestió i metodologia de treball” (Amigó 2006, 25-46) o “Més de seixanta
anys de contribucions a l’onomàstica” (Amigó 2011, 41-46) –gairebé com
un demiürg– l’estat de realització dels treballs comarca per comarca, de
manera precisa i amb aquells comentaris que reflectien el coneixement
tan exacte que tenia sobre qui ho estava fent, en quin punt es trobava, les
dificultats que hi anaven apareixent, etc. Una tasca que ara també ha fet
alguna vegada Pere Navarro.
En el segon cas, habitualment les conferències i les comunicacions sobre metodologia o bé han resseguit el sistema emprat per l’autor d’un o
diversos treballs o bé n’han tractat aspectes concrets, com, per exemple,
l’enquesta oral (qui serien els informadors més adients, quants n’hi hauria d’haver, com caldria fer l’enquesta, etc.) o la documentació històrica
(quina caldria seleccionar, on localitzar-la, com tractar-la, etc.).
D’aquesta manera, podem comprovar que, quan s’analitza la metodologia per realitzar reculls d’onomàstica, sovint se n’acaben estudiant els
mateixos aspectes, mentre que normalment no es tenen en compte el
que serien les diverses possibilitats tipològiques a l’hora de fer inventaris.
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Avui, doncs, a més que de la metodologia més general, també parlarem
d’altres possibilitats de fer reculls o monografies, és a dir, provarem de
veure altres orientacions metodològiques i treballs amb objectius i amb
formats fins a cert punt diferents.

Punt previ: l’orientació científica
El primer aspecte fonamental és el punt de partida, és a dir, la disciplina
científica a partir de la qual es realitza l’inventari, ja que tant la metodologia com els objectius variaran si es fa des de la lingüística, la geografia,
la història o qualsevol altra disciplina. Com és prou ben sabut –malgrat
que sovint després no es té prou en compte a l’hora d’aplicar-ho–, l’onomàstica és un camp paradigmàticament pluridisciplinari i difícilment
es pot estudiar des d’un únic punt de vista sense tenir en compte les implicacions d’altres ciències o branques del coneixement. Aquest és, d’entrada, un plantejament bàsic que accepten tots els estudiosos i que han
resseguit les iniciatives que han volgut explorar les relacions i els límits
entre les diverses disciplines, sobretot a l’hora d’estudiar la toponímia,
com la jornada Els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història, organitzada per Elvis Mallorquí i celebrada a la Universitat de Girona
el 17 de setembre de 2004 (publicada posteriorment l’octubre de 2006),
que té un nom ben explícit.
La situació, però, resulta més complexa i, a la pràctica, les relacions
entre les diverses disciplines sovint no han estat senzilles. Fa poc, en el
II Congrés-Convegno d’Onomàstica de la Mediterrània, celebrat a València el setembre d’enguany (Universitat de València, 8-10 de setembre
de 2016), en vam tenir un bon exemple en la conferència Toponimia y etimología de M. Dolores Gordon, en què, si bé partia del reconeixement de
la interdisciplinarietat de la toponímia, defensava de manera aferrissada
que aquesta és abans que res una ciència lingüística perquè el topònim
és el nom del lloc (no és el lloc ni la seva història) i que sense el nom, sense el referent lingüístic, el topònim no existiria (tindríem només el topos,
el lloc); de manera que l’estudi de la toponímia bàsicament no és altra
cosa que l’estudi dels noms, per la qual cosa cal que sempre s’hi analitzi
l’aspecte lingüístic, fins i tot si la recerca parteix d’una altra disciplina.
Tanmateix, i malgrat que la definició d’onomàstica que, per exemple,
trobem al DIEC (“Branca de la lingüística que estudia els noms propis“)
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coincidiria amb aquest plantejament, considerem que, més enllà de plantejaments teòrics i epistemològics, des del punt de vista de la investigació,
l’onomàstica, i de manera més precisa la toponímia, s’han d’estudiar tenint en compte tots els diferents factors; una obvietat que, com assenyalàvem, sovint es manifesta però que després no s’aplica (encara que en
alguns topònims no resultin especialment rellevants les característiques
geogràfiques del lloc o que no ho sigui el moment històric de la seva creació, no se’n poden ignorar els diferents aspectes i sempre s’han d’analitzar, donin més o menys informació en un cas o en un altre).
Aquest aspecte ens interessa sobretot perquè el punt de vista del qual
es parteixi condicionarà el tipus de treball, la metodologia, l’aprofundiment amb què es tractaran uns aspectes o uns altres, els objectius i, per
tant, les conclusions.
De la mateixa manera que els estudis de caràcter lingüístic sobre toponímia realitzats a partir d’enfocaments restrictius o ideològicament
molt marcats (com aquells en què l’autor vol demostrar l’extensió dels
noms d’origen àrab, celta, etc.) poden donar uns resultats inadequats, i
esbiaixats, científicament, la disciplina que es pren com a base a l’hora
de fer un recull d’onomàstica no hauria de comportar que s’ignoressin
ni s’ometessin les informacions pertinents que es puguin obtenir a partir de la resta de disciplines.

Trets bàsics sobre l’evolució històrica
dels reculls d’onomàstica catalana
Els inventaris de toponímia catalana s’inicien (veg., per exemple, Amigó
2006, 25-28) amb el recull de Sant Pere de Riudebitlles de Cristòfor Cardús, publicat el 1936 al Butlletí del Centre Excursionista de Gràcia i precedit d’unes Normes per al recull dels noms de lloc de Catalunya, que serien
al mateix temps els primers criteris formulats i publicats en aquest sentit.
Tanmateix, com que aquesta publicació no va tenir una difusió significativa tant pel moment històric com pel butlletí on va aparèixer, a vegades
llegim que els estudis de toponímia s’inicien amb el treball sobre La Riba
de Josep Iglésies, publicat el 1953 com a primer volum de la coŀlecció Els
noms de lloc de les terres catalanes de la Societat Catalana de Geografia,
el qual també incorpora com a apèndix les Normes per al recull dels noms
de lloc de les terres catalanes, mentre que el treball de Cristòfor Cardús
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sobre Sant Pere de Riudebitlles no es va tornar a publicar fins l’any 1956,
precisament com a segon volum d’aquella mateixa coŀlecció (d’aquesta
manera, el que històricament es va publicar primer sembla, doncs, que
sigui el segon).
Malgrat que aquest seria el plantejament més difós, podríem dir que,
des d’un punt de vista estricte, aquests no serien els primers treballs que
es refereixen a la recollida o l’inventari de topònims: en el Preliminar de
La Riba, Iglésies ja indicava que “L’inventari dels noms de lloc va iniciar-se a Catalunya l’any 1922 amb la creació de l’Oficina de Toponímia i
Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, la qual va publicar una Memòria sobre la Preparació del Diccionari de Toponímia i Onomàstica” (Iglésies 1953, 5) –que van presentar al president de la Mancomunitat–, una
tasca, però, que va restar inèdita: “Això no obstant, els resultats obtinguts
van restar inèdits.” (Iglésies 1953, 5).
En aquest mateix Preliminar, Iglésies explica com, posteriorment, el
1936 “la SCG va publicar el fascicle Per al recull dels noms de lloc de Catalunya, el qual contenia unes normes per a la notació fonètica dels noms,
complementades per unes instruccions generals per a la disposició del
recull, donades per Joan Coromines i Enric Ribas. La segona part del
fascicle contenia, com a model, l’aplec els noms de lloc de Sant Pere de
Riudebitlles” (Iglésies 1953, 5), que, com hem indicat, va tornar a aparèixer el 1956 com a segon volum de la coŀlecció Els noms de lloc de les terres
catalanes.
A partir d’aquí, i com ja és més ben conegut, van venir la resta de treballs, especialment de Ramon Amigó, del qual ara no tornarem a analitzar tota la feina feta en aquest camp –inventaris, establiment de criteris metodològics, creació d’una veritable escola, conferències, assessorament, etc.– perquè ja ha estat ben estudiada, com, per exemple, en el
treball de Xavier Ferré Trill: Ramon Amigó i Anglès, pedagog del territori
(1925-2011). Aportació a la sociabilitat cultural (2013).
El que sí que resulta significatiu en aquest cas, i encara més per la part
que directament ens incumbeix, és l’adopció dels criteris de Ramon Amigó per a la coŀlecció Treballs de l’Oficina d’Onomàstica.
Com indicàvem, ara no analitzarem –perquè no és l’objectiu d’aquest
treball– els diversos autors que s’hi han dedicat ni l’estat actual de la realització de monografies d’onomàstica catalana, però sí que ens interessen
alguns aspectes de la feina portada a terme per Amigó, com la formació
326

d’una veritable escola d’especialistes en onomàstica, que han seguit els
seus criteris, uns criteris que ell mateix va anar sistematitzant i polint
progressivament en llibres i treballs centrats en la metodologia o en aspectes concrets d’aquesta. Així mateix, també podem constatar que, més
enllà dels antecedents de la Memòria sobre la Preparació del Diccionari de
Toponímia i Onomàstica, el primer recull d’onomàstica catalana publicat,
tant si consideréssim el de Sant Pere de Riudebitlles el 1936 com el de la
Riba el 1953, ja va anar acompanyat d’uns criteris, tant en la publicació el
1936 al Butlletí del Centre Excursionista de Gràcia com el 1953 a la coŀlecció
de la Societat Catalana de Geografia (amb una petita variació en el títol:
Normes per al recull dels noms de lloc de Catalunya en el primer cas i Normes per al recull dels noms de lloc de les terres catalanes en el segon, amb
una modificació que assenyalava una ampliació del seu abast geogràfic),
els quals van esdevenir el sistema general que van seguir la major part
d’estudiosos, i també Ramon Amigó, que els va adoptar, els va ajudar a
difondre i, progressivament, els va perfeccionar.

Els Treballs de l’Oficina d’Onomàstica
i les tasques d’assessorament
Tenint en compte la tasca de Ramon Amigó en aquest camp, cal entendre com una veritable declaració de principis que la coŀlecció Treballs de
l’Oficina d’Onomàstica s’iniciés el 1995 amb un recull seu –i d’un lloc tan
emblemàtic com Siurana– i que adoptés com a propis els criteris i la metodologia de Ramon Amigó, que ja era membre corresponent de la Secció
Filològica de l’IEC des de l’any 1994. Es tracta, per tant, d’una publicació
simbòlica, representativa, que hauríem de considerar no solament, com
apuntàvem, una declaració d’intencions, sinó també un reconeixement
explícit tant de la feina feta com de la seva metodologia.
El que sí que és pertinent és recordar que Amigó inicià el seu camí en
el camp de l’onomàstica l’any 1957 amb el seu primer treball sobre Reus,
publicat l’any següent per l’IEC –amb el qual va coŀlaborar ben aviat−,
precisament com a número 3 de la coŀlecció Els noms de lloc de les terres
catalanes de la Societat Catalana de Geografia, seguint, doncs, de ben a
prop l’estela dels treballs inicials d’Iglésies i de Cardús.
A partir d’aquell moment en vindran molts més (el de la Mussara el
1963, el de Castellvell del Camp i Almoster el 1968, el de Constantí tam327

bé el 1968, el de Vila-seca el 1978 i el de Vilallonga de Ter el 1979), però no
serà fins al recull de Prades, de 1985, que R. Amigó adoptarà l’ordenació
alfabètica, com si fos un diccionari o una enciclopèdia, seguint el model
emprat per primera vegada per E. Moreu-Rey a l’inventari de Caldes de
Montbui (1962), mentre que en els primers reculls la informació apareixia ordenada temàticament (els nuclis de població, les muntanyes, els
cursos d’aigua, etc.), d’acord amb els criteris inicials de les Normes per al
recull dels noms de lloc.
I poc després, el 1988, arriba el treball definitiu de Reus, un inventari
que durant anys ha estat el model per exceŀlència de les monografies onomàstiques catalanes, un treball tan complet, però, que sovint ha calgut
anar amb compte a l’hora de mostrar-lo a persones que volien realitzar
un recull d’onomàstica perquè no es desanimessin si pensaven que havien de fer una feina hercúlia com aquella. I és sobretot a partir d’aquest
treball tan exhaustiu que va precisant la metodologia de les monografies,
que tenen un abast municipal i un caràcter integral (l’antroponímia i la
toponímia; els noms vius i els noms pretèrits, i la combinació de la documentació antiga amb l’enquesta de camp).
A partir d’aquell moment també s’inicia, de manera més acadèmica,
la difusió d’aquesta metodologia en cursos i conferències, i en articles
i llibres, com: Sobre inventaris de noms de lloc: introducció metodològica
(1989); “Alguns comentaris sobre inventaris de toponímia” (1994) o la
molt completa Introducció a la recerca en toponímia i antroponímia (1999).
Però tornem als Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, que ara van pel
número 25; precisament el darrer publicat n’és el de Valls, de Miquel S.
Jassans i Moisés Selfa, si bé està a punt d’aparèixer el de Tamarit, de M.
Teresa Muntanya, Montserrat Sanmartí i Ramon Amigó pòstumament,
i al qual seguiran el de Vinebre, de Silvia Veà, i el de Vallclara, de Ramon
Pere, i en restaran pendents d’altres, com la reedició del treball de la Mussara d’Amigó, reordenat i ampliat.
En aquests vint-i-un anys (1995-2016) l’Oficina d’Onomàstica, d’una
banda, ha portat a terme una tasca de difusió dels criteris i de la metodologia de Ramon Amigó, sobretot a través de la seva coŀlecció, que s’ha
dedicat fonamentalment a les monografies, i, de l’altra, ha assessorat la
realització de tot tipus de reculls i inventaris sobre onomàstica.
En primer lloc, doncs, veiem que s’ha contribuït a divulgar un model
concret, un fet que ha facilitat la unificació dels criteris que, com dèiem,
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ja feien servir la majoria d’estudiosos d’aquest camp seguint els treballs
de Ramon Amigó. No és que hi hagi un únic model o un únic model adequat, ja que els criteris per a la realització de monografies onomàstiques
són, lògicament, un conjunt de convencions humanes i no cap revelació
divina, però, com apuntàvem anteriorment, els aleshores director i coordinador de l’Oficina d’Onomàstica, Jordi Carbonell i Josep Moran respectivament, van coincidir a considerar que els criteris formulats i emprats per Ramon Amigó eren els més adients i més ben establerts i que,
per tant, calia seguir-los.
En aquella primera proposta de 1995 ja hi trobem la majoria d’aspectes
que s’han mantingut constants al llarg dels treballs que s’han fet posteriorment, però també n’hi ha que s’han anat perfilant al llarg dels anys
i sobre alguns dels quals Ramon Amigó mateix va expressar a vegades
algun dubte (alguns aspectes de l’alfabetització, l’ús de la majúscula o la
minúscula en alguns descriptius, etc.).
Però més enllà dels treballs publicats –molts d’autors que seguien el
mestratge i la metodologia d’Amigó–, s’ha assessorat molts altres estudis d’estudiosos amb orientacions ben diverses, els quals, a més, no tenien la finalitat de ser publicats per l’IEC. I aquí podríem parlar des de
treballs que han editat altres institucions o editorials, com, per exemple,
el del Pinell de Brai (2010), d’Antònia Serres, o el de la Marina de Sant
Boi de Llobregat (2015), de Griselda Encinas, fins a d’altres han acabat
essent una tesi doctoral (llegida l’any 2015), com el de Calafell, de Joan
Hugué. A més dels que s’han acabat, n’hi ha d’altres que estan gairebé
enllestits, com el de Peramola, de Josep Espunyes, i molts en què encara
s’està treballant, com els de Canet, Capafonts, l’Espluga Calba, Figueres,
Sarroca de Bellera, etc.
La tasca d’assessorament des de l’OdO per a la realització de monografies onomàstiques, per tant, s’ha portat a terme independentment del
lloc on s’haguessin de publicar i dels criteris que seguissin (evidentment
si aquests eren científicament adequats i no divergien de la normativa
lingüística). En aquest mateix sentit, és obvi que els criteris aplicats als
Treballs de l’Oficina d’Onomàstica són també una convenció i que hi
ha moltes altres possibilitats, però que, se segueixi el sistema que se segueixi, resulta fonamental el rigor a l’hora de fer la recerca oral, arxivística i bibliogràfica.
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Altres tipologies
de monografies onomàstiques
Més enllà d’aspectes de caràcter formal a l’hora d’ordenar i de presentar
la informació, hi ha d’altres possibilitats a l’hora de realitzar inventaris
d’onomàstica, des dels estudis parcials fins als que se centren exclusivament en un camp específic de la toponímia.
En el primer cas, tenim l’exemple del treball de Ramon Amigó sobre
Reus al qual ens referíem anteriorment, amb un primer recull (1958), més
concís, i un segon (1988), que, a més de canviar el sistema d’ordenació del
material, era més exhaustiu i complet. Com indicàvem abans, un treball
tan vast que –com ha succeït posteriorment amb el de Fèlix Bruguera sobre Osor–, com a exemple d’inventari, podria resultar desencoratjador a
l’hora de decidir d’emprendre una tasca de tal magnitud.
I en aquest sentit, considerem que cal remarcar que es pot realitzar un
treball en diverses escales (si prenguéssim com a referència la cartografia, tant sobre els topònims d’un territori a escala 1:10.000 com a 1:5.000),
de manera que, si no es pot portar a terme un estudi complet del terme
en l’escala de més detall, existeix la possibilitat de fer un inventari de la
toponímia d’una de més gran; la condició indispensable, però, és que en
l’escala triada el treball sí que ha de ser exhaustiu i ha de seleccionar els
topònims adequats en aquell nivell.
Tenim l’exemple de treballs que han volgut fer l’estudi de tot un terme,
però que ho han fet de manera incompleta (hi falten molts topònims, fins
i tot alguns de ben representatius) i amb una informació molt pobra, i a
vegades fins i tot incorrecta des del punt de vista toponímic (noms equivocats o que no existeixen) o geogràfic (topònims mal situats). Ara no
els citarem perquè no és l’objectiu d’aquesta intervenció enfonsar-se pels
complicats meandres de la controvèrsia, però n’hi ha uns quants exemples prou ben coneguts, a alguns dels quals ja es va referir repetidament
Ramon Amigó, que lamentava que la publicació d’aquells treballs deficients podia impedir que se’n fessin uns altres de complets del mateix
terme més endavant.
Contràriament, hi ha autors que han triat per estudiar termes més petits, més abastables; d’altres, una part del terme, i encara uns altres han
seleccionat una escala més gran (l’estudi de la toponímia més representativa, per exemple, sense les partides, els camins, etc.), que permetria que
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més endavant el mateix autor o una altra persona pogués completar-ne
l’inventari amb els topònims dels camps que no hi havien estat inclosos.
El treball de Tellet de Jean-Paul Escudero i de Montserrat Cailà seria
un exemple d’estudi en què l’extensió del terme va ser un factor significatiu per poder tirar endavant la investigació onomàstica.
I el treball sobre Els noms de lloc de la Marina de Sant Boi de Llobregat,
de Griselda Encinas, és un bon exemple de la realització d’un inventari toponímic d’una part d’un terme municipal, amb una selecció que no
és arbitrària sinó que parteix de la realitat específica d’aquell sector del
municipi (de la mateixa manera que en algun cas s’ha fet l’estudi d’antics termes que avui formen part d’un municipi més gran, com Siurana
o Albarca respecte de Cornudella de Montsant).
Una altra opció seria el que indicàvem com a segona possibilitat: la
realització d’estudis centrats en un camp específic del terme municipal,
com els masos, l’orografia, la hidronímia, els topònims relacionats amb
l’agricultura, etc. Per exemple, actualment Montserrat Pocurull, responsable del Servei Local de Català de Mollet del Vallès del Consorci per a
la Normalització Lingüística, està portant a terme l’estudi de tota la toponímia relacionada amb l’aigua de Mollet, una tasca que, a més de la
publicació de la informació sobre la hidronímia del terme, també s’ha
articulat amb exposicions, conferències i presentacions per divulgar i
valorar la riquesa d’aquesta toponímia específica de Mollet. Així mateix,
els treballs de caràcter temàtic també poden tenir un abast geogràfic més
ampli, no circumscrits a un terme municipal, com, per exemple els magnífics treballs de Vicent Pellicer Ollés sobre les fonts del massís del Port,
que també tenen aquest caràcter d’inventari.
En alguns d’aquests casos no solament la selecció del que s’ha d’estudiar és diferent respecte de les monografies municipals més canòniques
(és a dir, ajustades al model més general), sinó que també presenta possibilitats diverses de presentació de la recerca. En el cas de Mollet ja assenyalàvem que l’estudi dels topònims relacionats amb l’aigua va més enllà del que seria una publicació en paper i que també se n’ha planificat la
divulgació en conferències i exposicions, amb un clar protagonisme per
a la fotografia, i fins i tot també amb una finalitat de caràcter més pràctic,
amb una cartografia que pugui tenir una aplicació directa per al municipi.
També en l’aspecte formal, aquests reculls exploren altres possibilitats, com el treball de Sant Boi, amb una presentació més didàctica i que
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també dóna molta més importància als elements gràfics –com en el cas
anterior–, com les fotografies i la cartografia. Aquest format, molt més
diàfan i de caràcter més divulgatiu, resulta coherent amb la finalitat del
recull, connectada tant a les necessitats pragmàtiques de l’ajuntament
(els mapes han estat fets de manera que tinguin una utilitat per a diversos departaments municipals) com a la reivindicació i la valoració d’un
ric patrimoni toponímic, i no hauria de comportar cap tipus de confusió
o dubte sobre el rigor i l’exhaustivitat del treball, que hi incorpora la pronúncia, la localització en els mapes, l’evolució històrica del topònim, les
dades geogràfiques més significatives i la documentació històrica fruit
d’una recerca meticulosa.
I a mig camí entre el treball de Sant Boi i les monografies que segueixen el model més general, encara podríem trobar fora del nostre àmbit
lingüístic publicacions amb altres formats, com Noms et lieux du Québec
(1994 i 2006), amb una presentació propera a una enciclopèdia.

A tall de conclusió
Encara que resulti un fet prou evident, considerem que cal valorar aquestes altres possibilitats que hem exposat, en què el caràcter més divulgatiu no s’oposa a una recerca rigorosa. I és que no s’ha de confondre o
identificar el concepte d’exhaustivitat amb la realització exclusivament
de monografies d’un terme municipal complet: insistim en el plantejament que els reculls, monografies o inventaris sobre onomàstica han de
ser exhaustius (això és sistemàtics i complets) i rigorosos, però pel que fa
a l’aspecte o territori seleccionat, sigui tot un terme, una part del terme,
la hidrografia, l’orografia, etc.
Així, doncs, cal reivindicar, o com a mínim tenir en compte, la possibilitat de fer estudis parcials o temàtics si no es pot acomplir la realització sencera d’un inventari amb un abast municipal: l’estudi d’una part de
la toponímia d’un terme (bé sigui per l’escala o bé, per la selecció d’una
part o d’una temàtica) permet un avenç real i significatiu en el coneixement de l’onomàstica d’aquell terme, que es pot completar o anar completant fins i tot per part de diferents autors i en èpoques diverses, mentre
que, com hem dit anteriorment, la realització poc acurada o molt parcial
d’un terme sovint acaba obstruint la realització de treballs més complets
posteriorment.
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D’aquesta manera, malgrat l’adopció dels criteris de Ramon Amigó en
la coŀlecció Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, uns criteris que amb el
pas dels anys i amb la seva continuada participació es van anar precisant
i completant, cal entendre que, sempre que parteixin d’un estudi rigorós i que continguin la informació pertinent, els inventaris onomàstics
poden presentar altres formats i seguir altres sistemes.
Tanmateix, sí que considerem que ha quedat superat el sistema temàtic en els inventaris municipals entès com ho era en els treballs antics,
anteriors al recull de Caldes de Montbui d’Enric Moreu-Rey (1962) i a
l’adopció de l’ordenació alfabètica per part de Ramon Amigó a partir del
recull de Prades (1985), que en treballs amb una certa extensió dificulta
molt la localització de la informació.
Encara que ens hem centrat fonamentalment a l’estudi dels inventaris
onomàstics a partir d’un plantejament metodològic basat en la lingüística, no estem qüestionant la realització de treballs des d’una perspectiva
històrica o geogràfica, centrada, per tant, en els aspectes històrics (com el
treball molt complet sobre Figueres que està duent a terme Antoni Egea)
o en la descripció del lloc a partir del topònim, però caldrà igualment tenir cura de l’escriptura del topònim i que hi figuri la informació lingüística necessària. Com resulta obvi –encara que a vegades sembla que no es
tingui prou en compte–, de la mateixa manera que els estudis d’onomàstica dels lingüistes han de contenir la informació geogràfica i històrica
pertinent, els treballs que parteixen d’altres disciplines no poden obviar
la informació lingüística indispensable i fer servir formes inadequades
que impliquin la difusió de grafies prenormatives, les quals dificulten l’ús
cohesionat de la toponímia públicament. I en aquest mateix sentit, entenem que no caldria ni assenyalar que una informació lingüística errònia o
l’ús de solucions incorrectes seria el mateix que fer-ne una descripció geogràfica errada o citar-ne una documentació mal transcrita o mal datada.
Precisament cal ser conscients de la interdisciplinarietat, és a dir, no
solament repetir-ho automàticament sinó aplicar-ho, i en aquells camps
en què no s’és especialista cercar la coŀlaboració dels que sí que ho són.
En aquest sentit, sovint hem citat el cicle de conferències d’homenatge
a Coromines, L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge (Solà
1999), que es va celebrar a Sabadell l’any 1998 (entre el 15 de gener i el 26
de febrer, amb la jornada de clausura el 5 de març a la Universitat de Barcelona), en què diversos especialistes (Jürgen Untermann (Solà 1999, 180,
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184 i 190), Francisco Villar (Solà 1999, 59-62), Federico Corriente (Solà
1999, 76), etc.) van coincidir a assenyalar que Coromines va fer un gran
esforç per tenir uns coneixements sobre la llengua ibèrica, l’indoeuropeu,
l’àrab, etc., i que aquest fet era molt remarcable en aquell moment històric, però que no seria el funcionament adequat avui, en què la gran especialització i els avenços específics en els diversos àmbits fan que la millor
opció sigui la consulta a l’investigador corresponent perquè la formació
parcial en aquell camp ens deixarà a les beceroles de la informació que
necessitem sobre aquella disciplina; així per exemple, encara que llegim
totes les publicacions que tinguem coneixement sobre la llengua ibera
o sobre el protobasc, a l’hora de tractar aquest tema primer demanarem
assessorament sobre cada cas o aspecte concret a les persones que en són
les màximes autoritats, en aquests casos concrets, per exemple, a estudiosos com Javier Velaza o Joakin Gorrotxategi respectivament.
I això en cada cas específic, ja que si tenim un dubte de caràcter geològic sobre un topònim, com un lloc anomenat Guixers, caldria fer-ne la
consulta a un geòleg.
Aquest darrer aspecte potser no s’haurà d’aplicar a molts dels inventaris, però sí que caldrà que ho tinguin ben en compte aquells que es vulguin aventurar pels viaranys enrevessats i relliscosos de la recerca etimològica i que provin d’apuntar el possible origen dels topònims amb
un sentit més impenetrable, un camí que, com dèiem, faran bé de seguir
amb la companyia adequada.
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La toponímia com a eina
de singularització orogràfica.
El massís de Montserrat
com a cas d’estudi
Pau Tomé i Dessy
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Joan Tort i Donada
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No només cal respectar la vegetació, les fonts, el silenci, la netedat de la muntanya. Els noms que ens ha llegat el passat són també dignes de veneració.
No els canviem, si no és per una raó d’absoluta necessitat
Ramon Ribera-Mariné, Caminant a Montserrat

0 Consideracions prèvies1
La “sistematització” o “conceptualització” de l’espai a través dels topònims és un problema onomàstic que, preferentment, ha estat estudiat des
de la geografia. No ens ha d’estranyar: la noció d’espai, en diferents sentits i a múltiples escales, és inherent al topònim (l’arrel grecollatina topos
apunta, precisament, en aquesta direcció); i és normal, partint d’aquesta
constatació, que la recerca onomàstica feta des de la ciència geogràfica
hagi fet èmfasi en els aspectes espacials dels topònims, tot abordant-los
des d’una gran diversitat de punts de vista i, també, des de múltiples aproximacions metodològiques (Rosselló 2004; Tort 1999, 2002 i 2006). El
problema esdevé especialment complex quan fem referència a escales o
Aquest treball ha estat dut a terme en el marc del projecte de recerca CSO201565787-C6-4-P, del Ministeri de Economia i Competitividad, i en el si del Grup de Recerca Ambiental Mediterrània, reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017SGR1344).
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nivells de detall (o sigui, quan vinculem els topònims a sectors de territori molt concrets o de característiques morfològiques molt específiques).
Sovint, aleshores, la delimitació dels àmbits espacials analitzats es troba condicionada per interferències de tipus conceptual i, també, per les
dificultats d’individualitzar amb claredat els camps semàntics aŀludits
pels topònims (Tort 2000).
En aquest context, en el present article ens proposem aprofundir en la
idea esmentada −la sistematització de l’espai a través dels topònims− prenent Montserrat com a àmbit específic d’estudi.2 Pròpiament, aprofitem
la circumstància de la singularitat i excepcionalitat de la muntanya des
del punt de vista físic −i, especialment, orogràfic− per a fer una anàlisi
detallada dels seus orònims i tractar d’establir els fonaments, des del punt
de vista semàntic (i concretament, des de la perspectiva de la “significació
de l’espai”), de la seva formació. A l’efecte, hem elaborat un corpus d’oronímia bàsica (que seria el conjunt de topònims relatius a la multiplicitat
d’accidents o formes de relleu de Montserrat actualment vigents) que, a
la pràctica, hem estructurat en dos grans grups o categories: els orònims
descriptius (o de significat “transparent”, o directe) i els orònims metafòrics (o sigui, aquells orònims el significat dels quals només es pot deduir
per via indirecta o figurada, a través de la metàfora integrada en el mateix
nom). Els uns i els altres han estat analitzats separadament i inclosos en
sengles apèndixs al final de l’article.

1 Metodologia
Per a l’elaboració del corpus d’oronímia bàsica de Montserrat hem partit de dues obres concretes (complementades amb observacions i dades
de treball de camp):
a) Caminant a Montserrat. I: El massís, del monjo Ramon Ribera-Mariné,
publicada l’any 1992 i objecte, posteriorment, de diferents reedicions −la
darrera, l’any 2000. De fet, aquesta obra té un precedent, Camins i canals
Tot i que a l’article parlem de Montserrat, indistintament, com a massís (“conjunt muntanyós caracteritzat per les seves formes pesades i per una altitud moderada” (DLC 990) o com a muntanya “elevació natural del terreny” (DLC 1054), convé
subratllar que, en un sentit geològic estricte, i causa de la mancança d’estructures de
plegament, Montserrat és considerat simplement com una ‘forma de relleu’.
2
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de Montserrat. Guia d’itineraris, del mateix autor, i de l’any 1975. En realitat, la segona va ser una actualització de la primera, tot i el canvi de títol.
En tot cas, la importància del recull radica en el fet que Ribera-Mariné
va adjuntar-hi dos documents cartogràfics en els quals va tenir una especial cura a l’hora d’incorporar-hi la toponímia:
Per la meva banda, pel que fa als noms, he seguit la toponímia adoptada en
aquests darrers anys, algun cop amb la inclusió alternativa d’algun nom antic, quan aquest, suggestiu, m’ha semblat que valia la pena d’ésser recordat.
En cas de conflicte entre un nom tradicional i un altre de modern, llavors
he optat pel més popular entre els habitants de la regió. Les pàgines que segueixen, sense ésser un tractat de toponímia, només volen ajudar humilment el lector excursionista, han estat fetes amb tota serietat també pel que
es refereix al nom dels llocs, mirant les fonts antigues que fa uns anys eren
a l’abast i interrogant unes quantes persones dels municipis implicats en la
muntanya (Ribera-Mariné 1992, 20-21)

b) Montserrat pam a pam (operació Montserrat), de Josep Barberà i Suqué,
de l’any 1977. Es tracta d’un treball minuciós on es descriuen de manera
sistemàtica totes les roques monolítiques de la muntanya. Josep Barberà
va seguir les passes de la tasca de Ramon de Semir i d’Arquer, topògraf
que elaborà el 1949 el mapa més exhaustiu fins aleshores del massís de
Montserrat i en el qual va enumerar més de sis-centes agulles, tot batejant-ne moltes que no tenien nom. De la seva banda, Barberà es dedicà
a pujar de manera sistemàtica a totes aquestes agulles; i com que moltes
d’elles encara no tenien nom, també les va anar batejant a mesura que les
escalava (Fatjó 2005, 158-162). Amb el pas del temps tots aquests noms
han quedat fixats i actualment es pot dir que formen part del patrimoni
toponímic de Montserrat; així mateix, el llibre que estem esmentant ha
esdevingut una mena de “catàleg de culte” per als escaladors i excursionistes de la muntanya.
El corpus comprèn, en conjunt, un total de sis-cents vint-i-dos topònims, que es reparteixen de forma bastant equiparable entre tots dos
grups: tres-cents setze topònims descriptius i tres-cents sis topònims
metafòrics. Es tracta, a criteri nostre, d’unes xifres amb prou entitat per
posar en relleu, per si mateixes, la diversitat toponímica del massís. I,
encara més, si tenim en compte l’elevat percentatge que representen els
orònims, al sector central o “nuclear” de Montserrat, respecte al total de
topònims de la muntanya.
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2 Els orònims descriptius
L’anàlisi dels topònims relatius als accidents de relleu de la muntanya
de Montserrat, o sigui, de la seva oronímia, ens ha permès constatar dos
fets primordials: el primer, la existència d’una notable diversitat quantitativa en els genèrics oronímics seleccionats; el segon, que la diversitat
semàntica d’aquesta toponímia és inherent a la complexitat topogràfica
del massís. En aquesta tessitura, els elements orogràfics que hem considerat toponímicament més rellevants de Montserrat, d’acord amb el nostre
estudi sobre la seva especificitat semàntica, han estat els que segueixen:
a) El terme agulla, amb la seva variant agulleta. En el cas de Montserrat
les agulles són el resultat més evident del particular relleu de la muntanya. Moltes es van anar popularitzant gràcies a l’excursionisme en un
primer moment, i sobretot, després, gràcies a l’auge de l’escalada durant
el segle XX. Però què s’entén per agulla en sentit orogràfic? Moreu-Rey la
defineix com un dels termes o expressions que designen la part més enlairada d’una muntanya, quasi sempre amb el concepte suplementari de
primesa, d’agudesa, de rocam airós i acabat en punxa; es tracta d’un terme, doncs, que té un origen específicament metafòric (Moreu-Rey 1982,
31). També és definida com una eminència vertical, caracteritzada per un
acabament agut (Domingo 1997, 206-207). A més a més, Domingo afegeix que les agulles en toponímia solen ser roques agudes molt patents o,
fins i tot, esdevenir cims agullonats clarament sobresortints, molts d’ells
dels més eminents que hi pugui haver.
A Montserrat hem observat que ens trobem amb el particular cas que
qualsevol punta, roca o cota, tant les prominents i principals com les més
secundàries i minses, o fins i tot les més indefinides, reben el nom popular d’agulla. Aquests elements orogràfics han esdevingut l’objectiu, per antonomàsia, de la intensa activitat escaladora que hi ha hagut, i que hi ha,
a la muntanya. Agustín Faus, popular escalador i prolífic escriptor, ja ho
especifica en la seva obra, Diccionario de la montaña, quan afirma que els
escaladors catalans denominen agulla qualsevol punta, gran o petita, ampla o prima, de cim agut o rom, que exigeixi ser escalada per coronar-la
(Faus 1963, 22). En aquest sentit, convé subratllar que moltes d’elles no
s’ajusten a la definició estricta d’agulla (p. ex. l’Agulla d’en Jaume Bonany
o l’Agulla Lluís Estasen). Així mateix, molts dels topònims han incorpo340

rat el genèric agulla al nom específic. En altres casos es fa difícil discernir
si formen part del topònim o no, ja que en la diferent bibliografia consultada apareix de les dues maneres (p. ex. l’Agulla del Dàtil al llibre Roques,
parets i agulles de Montserrat. 1. Regió d’Agulles, de l’any 1972, o simplement
el Dàtil al llibre Agulles de Montserrat, de l’any 2011). En tot cas, el terme
agulla és present a qualsevol indret del massís, i la seva major o menor freqüència a les diferents regions de la muntanya únicament està supeditada
als capricis de les formes del relleu montserratí. En el nostre estudi hem
trobat fins a cent-nou topònims que incorporen el terme agulla, ja sigui
en singular o en plural, o la seva variant agulleta (p. ex. Agulleta dels Dos
Forats). I és lògic que així sigui ja que la topografia de la muntanya presenta centenars de formes destacades, i força visibles, algunes de les quals, si
són observades des de determinats punts de vista, s’ajusten a la definició
d’agulla d’una manera bastant precisa. En particular és a la regió d’Agulles
on en tenim els exemples més paradigmàtics, i el sector de la muntanya
on se’n concentra un major nombre. De fet, el nom d’aquesta regió −una
bona mostra, per si mateixa, de la complexa orogènesi de Montserrat− no
és, en absolut, casual. D’una banda, el seu vessant septentrional presenta
unes impressionants parets que cauen verticalment sobre els replans que
conformen l’interfluvi Anoia-Llobregat (i convé no oblidar que ha estat
l’erosió d’aquests dos rius, i sobretot del segon, l’agent responsable de la
configuració d’aquestes grans parets). De l’altra, la visió del sector meridional de la mateixa regió ens mostra una gran multitud d’agulles, perfectament alineades de nord a sud, la particular geometria de les quals respon
en bona mesura a l’acció de l’erosió sobre un sistema d’estrats que localment pot presentar diferències en la litologia.
b) El terme carena. Coromines comenta que, per a la gent familiaritzada
amb el món excursionista, l’accepció més coneguda avui de carena és la
línia divisòria entre els dos vessants d’una muntanya, serrat o serralada
(DECat, II, p. 574). I el diccionari Alcover-Moll defineix el concepte com
la part superior d’una muntanya, de perfil aproximadament horitzontal,
allà on s’uneixen dos vessants (DCVB, 2, p. 1032).
Dels sis-cents vint-i-dos orònims analitzats veiem que només tres incorporen el genèric carena, i els tres són entitats menors i secundàries de
Montserrat (Carena del Cap de Sant Joan, Carena del Castell del Diable i Carena del Merlet del Pla dels Ocells). En un primer moment això pot sobtar si
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ens atenem a la diversitat orogràfica montserratina. Un possible motiu el
podem trobar en el que afirma en Domingo quan explica que, principalment a la part central i interna del domini català oriental, és corrent l’ús de
carena com a sinònim de serrat en el nom d’alineacions muntanyoses rectilínies no gaire altes i d’aresta poc accidentada (Domingo 1997, 81). I el terme serrat sí que és força present a l’oronímia de Montserrat (concretament,
a vint-i-set topònims; vegeu, al respecte, l’entrada que fa referència a serrat).
c) El terme miranda. Etimològicament l’hem de relacionar amb el llatí
miranda, “llocs i coses admirables, de bella vista” (OnoCat, V, 284). És
un sinònim de talaia, lloc confiat a una missió d’observació i vigilància
(Moreu-Rey 1982, 91). Hem constatat que vint-i-vuit orònims incorporen
el terme miranda; d’aquests vint-i-vuit, uns pocs corresponen a roques o
agulles més o menys destacades i amb bones panoràmiques respecte a la
regió on estan ubicades (p. ex. la Miranda dels Ecos o la Miranda de les Boïgues). Certament és un nombre elevat, però enganyós alhora, ja que una
gran part d’aquests noms no s’ajusta del tot a la definició de miranda. El
motiu és que almenys la meitat corresponen a entitats secundàries que
prenen el seu nom d’entitats principals pròximes o adjacents a elles (p. ex.
la Miranda de la Nina, de la Nina; la Miranda del Rave, del Rave; o la Miranda del Sentinella, del Sentinella). Quan van ser batejades, en tractar-se
de roques o agulles menors, probablement es va optar per la senzillesa i
els seus respectius noms es van establir per correlació amb el de l’agulla o
rocam principal que es podia observar des del seus cims.
D’altra banda, alguns topònims sí que es corresponen amb llocs realment panoràmics (p. ex. la Miranda de l’Alba o la Miranda dels Ecos). Així
mateix, hem de fer notar que hem recollit de fonts orals la referència que
un dels pioners en el reconeixement geogràfic modern de Montserrat, Ramon de Semir, quan estava aixecant el seu mapa de la muntanya, donava el
nom de mirandes a les agulles sense nom que li proporcionaven una bona
panoràmica i uns bons punts de suport per a les oportunes operacions topogràfiques. Tanmateix, aquesta circumstància no l’hem pogut testimoniar bibliogràficament.
d) El terme paret. L’accepció orogràfica d’aquest terme podem considerar
que ha estat incorporada en dates força recents a la toponímia, com a apellatiu genèric, i a través fonamentalment dels escaladors. Això podem dedu342

ir, en principi, de la seva escassa presència en els diccionaris generals, i del
fet que ni Alcover i Moll, al DCVB, ni Coromines, al DECat, s’hi refereixin.
Només el DIEC, en la tercera accepció, esmenta que és un sinònim d’espadat (“massa rocosa o terreny de pendent vertical o extremament rost”).
Un llibre de divulgació geogràfica titulat Montserrat, de Lorenzo Estivill,
publicat l’any 1947, ens ofereix algunes pistes sobre la progressiva introducció d’aquesta accepció. L’obra conté un capítol dedicat exclusivament
a l’escalada, escrit per un escalador de referència de l’època: Jordi Panyella. S’hi ressenyen quinze itineraris d’escalada, un dels quals a la paret de
Sant Jeroni (Estivill 1947, 187-189). A la resta del llibre no s’esmenta enlloc
més el terme paret, tot i que hi són freqüents les referències a les característiques del medi físic montserratí i hi ha nombroses descripcions d’itineraris excursionistes. És més, Panyella ofereix una panoràmica d’aquesta
paret en forma de dibuix, fet a mà, amb un peu de pàgina on consta, inequívocament, La Paret de Sant Jeroni (p. 189); en canvi, Estivill també fa
un dibuix de la mateixa paret, en la descripció d’una excursió, però en el
corresponent peu de pàgina escriu Santa Cecilia y las rocas de Sant Jeroni
(p. 109). És evident, doncs, que allà on un escalador veia a finals dels anys
quaranta una paret, un autor de monografies locals, i excursionista, hi veia
unes roques. El cas és que, a poc a poc, els escaladors han anat incorporant
amb normalitat el terme paret a la toponímia de Montserrat.
Hem trobat sis topònims amb el terme paret, la majoria al vessant nord
de Montserrat. I és lògic que sigui així perquè en aquest vessant és on es
localitzen els desnivells més marcats i on s’han format les parets més verticals del massís, temudes i cobejades alhora pels escaladors; l’exemple més
explícit n’és la Paret dels Diables. En aquest cas, la denominació la podem
interpretar com un reflex aŀlegòric de les pors dels escaladors concretat
en una de les parets de major envergadura del massís i, a priori, de major
dificultat per a l’escalada.
Un altre exemple que ens corrobora que l’accepció orogràfica de paret
va tenir molt a veure amb la pràctica de l’escalada el tenim en la paret més
emblemàtica de Montserrat, denominada en un primer moment la Roca
Ampla i rebatejada, posteriorment, com la Paret de l’Aeri.3
L’Aeri de Montserrat, que va donar nom a aquesta paret, va deixar de funcionar
l’any 1987, però per als escaladors el nom continua evocant la presència d’aquest mític
mitjà d’ascensió a la carena cimal de la muntanya.
3
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e) El terme roca, i la variant roc. Segons Domingo, és un terme que designa bàsicament grans volums de matèria pètria esmicolada que es troben
al descobert a la superfície de la terra i que, per tant, podem trobar en
qualsevol mena de relleu. Normalment aquestes roques constitueixen indrets fàcilment individualitzables i que, per tant, hom se sent temptat de
nomenar (Domingo 1997, 147). I així succeeix a Montserrat, on trobem
fins a cent-vint-i-tres topònims (de sis-cents vint-i-dos) amb aquest mot,
dels quals només un amb la variant roc (el Roc Gros), repartits de forma
homogènia per tot el massís; un fet afavorit per la particular orografia
de la muntanya. També hem pogut observar que en tots els topònims el
genèric roca, o roc, està incorporat al nom específic (p. ex. la Roca Plana
dels Llamps, o la Roca Ampla).
Ens sembla un fet significatiu que gairebé una cinquena part dels orònims estudiats a Montserrat incorporin en el seu si el terme roca. Sens
dubte, contribueix a aquest fet la difusió generalitzada que té aquest genèric oronímic en tota la geografia catalana (si més no, als territoris on
la muntanya hi té una presència important). És molt freqüent, arreu del
domini lingüístic, que roca i roc hagin esdevingut sinònims de cim, de
prominència, d’indret elevat respecte al seu entorn més immediat. Pel
que pertoca a Montserrat, hem constatat que aquests noms poden fer referència a qualsevol massa pètria individualitzada, dins el conjunt de les
formes de relleu presents al massís; fins i tot, molts cops, poden aŀludir
a agulles. Per tant, podem concloure que roc i roca no són a Montserrat
una forma de denominació de la qual es pugui desprendre un contingut
semàntic precís i diferenciat, més enllà de la idea genèrica de “massa de
matèria pètria” a la qual aŀludíem al principi.
Finalment volem remarcar que totes aquestes roques, amb les formes
capricioses que adopten a vegades, han estimulat l’imaginari popular del
poble, dels excursionistes, dels escaladors i, en general, de tots els visitants de la muntanya, els quals han vist sovint la representació de les coses més diverses en elles; i, sovint, els topònims que se’ls ha aplicat són
el reflex d’aquesta representació.
f) El terme serra, amb el seu derivat serrat. Teòricament, tot i semblar sinònims, en sentit orogràfic tenen petits matisos que fan que no tinguin
exactament el mateix significat. El DIEC, en el primer apartat de la quarta accepció, refereix que serra és “una alineació muntanyosa que cons344

titueix una unitat orogràfica dins d’una serralada”, i en el segon apartat
especifica que també pot ser una “muntanya més o menys prolongada,
de cresta allargada”. En el sentit de línia de muntanya prové d’una antiga metàfora, per comparació, amb l’aspecte dentat o oscat de les carenes
muntanyenques. I com a accident geogràfic s’estén d’un cap a l’altre de
les terres de llengua catalana, si fa no fa, amb el mateix valor de cadena
muntanyosa més o menys prolongada i de considerable altitud (DECat,
VII, p. 838-839). Carles Domingo, de la seva banda, especifica que serra
aŀludeix a una elevació muntanyosa del terreny que es dreça més en sentit
longitudinal que no pas en amplària i que segueix una mateixa direcció
general (Domingo 1997, 87). En tot cas, esmentarem que a Montserrat
hem trobat un total de sis topònims amb aquest terme.
Quant a serrat hem de fer notar que, com a derivat de serra, apunta
a la idea d’alineació petita i llarga (DECat, VII, p. 841-842). El DIEC el
defineix en el primer apartat de la seva primera accepció com a “cadena
de muntanyes poc elevades”, i en el segon com a “ramificació d’una serra”. I també pot ser interpretat com una alineació de muntanyes, o com
una muntanya relativament petita (DCVB, 9, p. 870). A Montserrat fins
a vint-i-set topònims incorporen el genèric serrat.
Una vegada considerats tots els orònims montserratins amb els mots
serra i serrat veiem que aquests designen unitats orogràfiques que sempre s’adapten a una o altra de les definicions que acabem d’anotar; això sí:
sempre apuntant a la idea d’unitats orogràfiques “menors” (en el context
general del massís en el qual estan inserits). És més, si observem sobre
el territori els topònims que incorporen aquests genèrics (serra i serrat)
arribem a la conclusió que en la majoria de casos es podrien intercanviar.
És el cas del Serrat de Sant Jeroni, que podria ajustar-se perfectament a la
definició de serra, o el de la Serra de les Lluernes, que encaixaria amb la
de serrat. Podem dir, també, que la profusió d’aquests genèrics orogràfics
acaba reforçant d’una manera indirecta el caràcter d’“entitat major del relleu” que té el massís, en la mesura que estem parlant, en tots els casos que
acabem de considerar, d’unes unitats orogràfiques menors i secundàries.
O sigui, que en cap cas es fa toponímicament aŀlusió a la idea d’uns suposats “contraforts” −o derivacions principals de l’estructura del massís.
Completarem aquest apartat fent referència a Montserrat, topònim
principal de l’àmbit que ens ocupa i que porta incorporat, precisament,
el terme serrat. En la documentació antiga figura com a Monte Serrato
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(OnoCat, V, 383). La primera part del topònim, mont, té un significat geogràfic i s’interpreta, generalment, com a sinònim de muntanya. Carles
Domingo explica que tot i que com a nom comú és poc usat, la llengua
antiga l’utilitzava correntment (Domingo 1997, 29). Pel que fa a la segona
part del topònim, serrat, Moreu-Rey planteja que pot suscitar problemes,
no solament d’història sinó també de contingut, ja que sovint serra i els
seus derivats designen relleus unitaris, d’orografia arrodonida, de vegades quasi horitzontal, i sense carena ben delimitada (Moreu-Rey 1982, 36).
Però no és el cas de Montserrat: muntanya que, per la seva forma retallada i irregular, i pel seu elevat grau de diferenciació espacial dins el context de la serralada Prelitoral en què es troba inserida, esdevé un accident
del relleu altament singularitzat respecte al conjunt del territori català.
g) Altres genèrics orogràfics amb presència en el massís. A més dels esmentats, hem pogut detectar la presència d’una variada tipologia d’altres
genèrics orogràfics, de tipus puntual, els quals presenten una difusió força mes irregular i aleatòria en el massís, com per exemple cresta (la Cresta
Plana), pollegó (els Pollegons), punta o puntal (el Puntal de l’Albarda Castellana), o talaia (la Talaia Gran). Podem dir, des d’una perspectiva de síntesi, que l’oronímia de Montserrat tendeix a reflectir d’una forma molt ostensible i evident els múltiples matisos que té l’orografia de la muntanya i,
molts cops, aquests orònims aŀludeixen a una determinada característica
o aspecte diferencial dels elements que anomenen; seria el cas de bony (el
Bony dels Naps) o de foradada (la Boleta Foradada). Aquest comportament, essent aleatori, fa que alguns genèrics orogràfics tinguin una
presència més aviat escassa o anecdòtica a la muntanya de Montserrat.

3 Els orònims metafòrics
Juntament amb la rellevància de l’oronímia descriptiva, crida l’atenció en
la toponímia montserratina la presència de la metàfora com a mecanisme
habitual de formació dels noms aplicats als accidents físics. D’acord amb
la quantificació que hem dut a terme amb motiu del present estudi, pràcticament la meitat dels topònims orogràfics de Montserrat tenen caràcter
figurat o metafòric −essent, la meitat restant, els orònims descriptius, o
geogràficament “transparents”, que hem estat analitzant a l’epígraf anterior. El caràcter equiparable de les xifres resultants parla per si mateix, i
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ens porta a posar sobre la taula una idea que més endavant tindrem ocasió
de considerar amb major detall: que, en una bona mesura, la rellevància
de la toponímia metafòrica de Montserrat és conseqüència de l’extraordinària diversitat morfològica del massís; en termes d’allò que podríem
anomenar imaginació lingüística (en el pla de la gènesi del llenguatge), la
recurrència a la metàfora vindria a ser una determinada “resposta” a la
diversitat, la singularitat i la multiplicitat de formes que ofereix a la percepció dels humans el medi físic de Montserrat.
Considerem interessant la constatació que acabem de fer per a la toponímia montserratina, en la mesura que ens proporciona una dada empírica que reforça, en el pla de l’anàlisi del detall, una qüestió que hem assenyalat explícitament com a vigent a escales més generals: la transcendència de la metàfora, al nivell dels noms de lloc, com a mecanisme vàlid
per a la transmissió de significats espacials (Tort 2010, 266-271). En qualsevol cas, es tracta d’una constatació que no és en absolut aliena a l’elevat
grau d’atenció que s’ha prestat a aquest concepte des de la filosofia i, en
particular, des de l’epistemologia (Ferrater Mora 2001, III, 2387-2394), i
que ha portat a afirmar a pensadors com Ortega y Gasset que “la metàfora és un instrument mental imprescindible” i que, en darrera instància,
“és una forma del pensament científic” (Ferrater Mora 2001, III, 2391).4
Els tres-cents sis orònims metafòrics o analògics5 de Montserrat detectats al nostre estudi figuren a l’annex 2 de l’article, i els hem estructurat en els sis grans grups que presentem a continuació:
a) Metàfores relatives al món vegetal. Aquest grup comprèn un total de
vint-i-vuit noms, amb un ventall que abraça tant les aŀlusions a fruits
(l’Aglà, el Dàtil, la Pera, el Plàtan) com a espècies vegetals silvestres (l’Arítjol, la Corona de Reina, el Roser, la Savina), com a produccions cultivades
(el Cigró, el Fesol, la Patata, la Trumfa, el Pebrot, el Cogombre,6 la XirimoEn síntesi, a la citació esmentada Ferrater Mora diu que la metàfora consisteix en
“l’ús d’una expressió amb consciència de la seva duplicitat; és un mitjà sui generis d’expressió, i també un mitjà essencial d’inteŀlecció”.
5
Hem considerat a la pràctica com a equivalents, als efectes del nostre estudi, els
conceptes de metàfora i d’analogia, partint de la base que tots dos remeten a la idea de
la “figuració” a l’hora de representar significats. Som conscients, tanmateix, que en
un sentit estricte l’un i l’altre presenten diferències entre si.
6
El topònim vigent en aquest cas en l’ús oral és el Pepino.
4
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ia). També hi són presents els bolets: el Pinetell, el Boletet). Sens dubte, la
diversitat morfològica inherent als elements del món vegetal contribueix poderosament a afavorir, en el pla de la percepció, la lliure associació
entre aquestes formes i les que presenta, al seu torn, el peculiar relleu
montserratí.
b) Metàfores relatives al món animal. Hem ubicat en aquest apartat (en el
qual hem deixat de banda, a fi de facilitar la tasca ordenadora dels noms,
l’espècie humana) un total de trenta-nou noms aplicats, com en els altres
casos, als respectius orònims. Un cop més, crida l’atenció en determinats
casos l’associació entre “nom” i “unitat orogràfica” fonamentada en la
correspondència de trets morfològics qualificables com a excepcionals o
extravagants; una associació subjecta a, a vegades, fins i tot a un estricte
“rang escalar”: seria el cas de la seqüència l’Elefant / l’Elefantet / l’Elefant
Petit / la Trompa de l’Elefant (a la seqüència s’hi podria afegir, també, el
Dumbo). Altres vegades crida l’atenció, sense perdre de vista el condicionant de l’escala, la rellevància del “matís”: el Bacallà / la Cua del Bacallà;
el Gat / el Gat Petit. També crida l’atenció el “joc analògic” que permet
un animal com el camell (d’unes formes percebudes, en el context dels
països del continent europeu, com a clarament “estranyes”). Així ens ho
evidencia la seqüència nominativa el Camell de Sant Jeroni / el Camell dels
Ecos / el Cap del Camell / les Gepes del Camell / el Gep Llarg. Així mateix,
una consideració particular mereix l’ampli ventall d’escales considerades,
dins el regne animal; un ventall que transita des de les escales qualificables com a “majors” (els esmentats elefant o camell, o bé l’Àguila en relació
amb els ocells) fins a les “escales de detall”, dins les quals ubicaríem per
exemple el Talp, l’Escorpí, la Vespa, la Petxina i la Puça. Apuntarem, també, que tot i que la fauna d’escala micro té, també, una àmplia representació en el massís (sobretot en la geografia subterrània: avencs i cavitats en
general), no l’hem detectada en cap cas com a referent oronímic explícit.7
Completem aquest apartat amb una referència expressa a un representant del regne animal a l’oronímia de Montserrat prou significat: el
Aventurem que aquesta circumstància es podria deure al fet que els “exploradors”
per exceŀlència de la geografia subterrània de Montserrat són els espeleòlegs, més que
no pas els escaladors (grup que, pel que estem veient a l’article, ha tingut un paper rellevant en el procés de nominació de les formes de relleu de la muntanya).
7

348

cavall. A la llista de l’apèndix en figuren tres: el Cavall Bernat, el Cavall
dels Brucs i el Cavall Pinteta. Aquí (i sobretot en el primer dels exemples
citats), més enllà d’allò que seria una “metàfora zoonímica”, pensem que
podria haver-hi realment una dissimulació eufemística d’una “metàfora
sexual” −fonamentada en la proximitat amb carall [< llt. vg. caraclu],
“membre viril”, amb cavall. Coromines (OnoCat, III, 256) ho formula en
els termes següents: “Carall Bernat, generalment dissimulat en Cavall
Bernat, la cèlebre roca de figura fàŀlica de Santa Cecília de Montserrat.”
No és un cas insòlit: esmenta també un orònim equiparable al massís de
Sant Llorenç del Munt, ben proper al de Montserrat.
c) Metàfores relatives a referents humans. Seixanta-sis orònims de Montserrat són susceptibles de ser interpretats, en una gamma molt àmplia de
possibilitats semàntiques, com a metàfores de referents humans. Crida
l’atenció en aquest grup la persistència de determinats tipus de nom, als
quals farem una succinta referència a continuació. Per exemple, l’aŀlusió
sistemàtica a parts del cos susceptibles de presentar analogies morfològiques amb certes formes de relleu summitals o constituïdes com a “eminències”: el Cap d’en Calventus, el Cap de la Llisa, el Cap de Mort, el Cap del
Guerrer. O bé les analogies corporals basades en matisos molt concrets,
referits per exemple als dits: el Dit, el Ditet, el Dit Gros, el Dit Xic, el Polze; o
bé a altres parts del cos susceptibles de tenir una conformació singular: la
Cara de la Vella, la Panxeta, la Panxa del Bisbe. A propòsit d’aquest darrer
orònim, pensem que és també molt significativa, per recurrent i diversa,
la referència −fonamentada en més d’un cas, probablement, en semblances a títol personal− a càrrecs eclesiàstics (de rang força diferenciat): el
Frare Amadeu, el Frare Cirili, el Frare de Baix, el Frare Gros, el Frare Petit,
l’Escolanet, la Monja, el Novici, el Bisbe (de Frares), el Bisbe (de Sant Jeroni),
el Canonge. Altres vegades l’aŀlusió apunta a altres tipus de “dignitats”:
el Faraó, el Faraonet, la Presidenta, la Filla Baixa del President, la Princesa
o la Reina. O bé, en un altre pla semàntic, apunta d’alguna manera a la
idea de la mort: la Calavera, la Mòmia, l’Orella de la Mòmia, la Momieta,
les Momietes. Completem les mencions d’aquest apartat fent menció dels
casos de nominació aŀlusiva a determinades qualitats, condicions o maneres de ser personals que hem registrat: l’Antipàtica, la Desconeguda, la
Desgraciada, la Despistada, l’Oblidada, la Trobada o la Predilecta.
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d) Metàfores relatives a objectes físics. Ens troben davant el subconjunt
d’orònims metafòrics més nombrós: cent catorze noms, que representen
més d’una tercera part del total. Aquí hem de fer notar, a manera de síntesi, que els topònims que hem registrat dins d’aquesta categoria conformen, malgrat el seu nombre limitat, un ventall de significats ben representatiu del caràcter múltiple de la realitat que ens envolta −una realitat
en què els objectes són, potencialment, innombrables−; i que, tendencialment, aquest ventall de significats apunta cap a l’infinit. En aquesta tessitura, i tot evitant qualsevol plantejament d’anàlisi de caire exhaustiu,
ens limitarem a apuntar alguns casos d’analogies que, pel fet de basar-se
en diferents particularitats morfològiques dels elements nominats, ens
han semblat especialment significatius. Per exemple, les reiterades (i, en
ocasions, tautològiques) aŀlusions a les geometries de l’esfera (concretades en l’ús dels termes bola i bitlla): la Bitlla, el Bitllot, la Bola de la Bitlla,
la Bola de la Partió, la Boleta, la Boleta de Trinitats, la Boleta del Portell
Estret, la Boleta dels Plecs; pensem, des d’una perspectiva semàntica, que
és una qüestió que no es pot dissociar de les particularitats dels processos erosius de la pudinga. És a dir, la roca per exceŀlència del conglomerat
montserratí, que en climes temperats i moderadament plujosos com el del
massís tendeix a generar formes arrodonides −i fins i tot eŀlipsoïdals, o vagament esfèriques, quan als agents erosius es barreja l’efecte d’una estratificació que afavoreix, en moltes ocasions, el trencament dels grans blocs
de roca en peces més petites de formes prismàtiques. Un cas força equiparable és l’aŀlusió al prisma concretada en la forma del dau: el Dau d’Agulles,
el Dau del Monestir. També, en la tessitura de l’estratigrafia, ens sembla
interessant cridar l’atenció en formes analògiques de nominació com les
dels Plecs de Llibre (i del Plec de Llibre Superior i el Plec de Llibre Inferior):
una disposició litològica que permet evocar, a l’escala de la naturalesa,
la característica fesomia que presenten, en el context del procés d’edició
tradicional, els plecs de paper ordenats que acabaran constituint un llibre.
Finalment assenyalarem la rellevància que pren a Montserrat l’associació entre les particularitats de les formes del relleu i determinats objectes destinats a “cobrir” el cap o altres parts del cos humà; associació
que es materialitza en orònims com ara el Barret, el Barretet, la Barretina
(Gran, Petita i de Patriarques), la Gorra Frígia, la Gorra Marinera, la Caputxa i, fins i tot, la Carota.
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e) Aŀlusions a propietats o condicions de l’espai. Un total de quaranta-dos
noms orònims integren aquest apartat; un apartat d’una certa complexitat a causa del caràcter sovint intangible que tenen les “propietats” o
“condicions” de l’espai a què pretenem referir-nos. A la pràctica, les esmentades propietats i condicions remeten per exemple a simples aparences de similitud: la Doble, la Triple, les Bessones, la Bessona Inferior, la Bessona Superior; de vegades, però, introdueixen un ingredient d’incertesa:
l’Amagada o la Perduda. En altres ocasions, les condicions aŀludides fan
referència a “paisatges del so”, com en la sèrie oronímica aŀlusiva a l’eco
−fenomen molt habitual als massissos orogràficament complexos, com
ara Montserrat: l’Eco Central, l’Eco del Mig, l’Eco Inferior, l’Eco Occidental, l’Eco Petit i l’Eco Superior.
En qualsevol cas, en relació amb els noms d’aquest apartat convé tenir
present que les aŀlusions tenen a vegades un caràcter de “qualificació” clar
i inequívoc (com ara a l’Enganxada, la Foradada, l’Inclinada, la Migpartida, la Pelada, la Peluda, la Petitona, el Montgròs); un caràcter que fa que
aquest tipus d’orònim pugui ser també conceptuat com a descriptiu (o
“transparent”). Altres vegades, però, el caràcter al qual el nom fa esment
és intrínsecament intangible i gens fàcil de discernir (com a la Filigrana),
o bé explícitament equívoc: la Sens Nom.
f) Analogies indeterminades o inclassificables. Tanquem la diversitat de
tipologies amb un apartat que engloba, a manera de calaix de sastre, les
aŀlusions difícils de determinar o, fins i tot, inclassificables. N’hem comptabilitzat disset. Es tracta, per regla general, d’orònims sobre els quals és
difícil treure cap conclusió sense disposar de més informació sobre la
seva gènesi. I que, en qualsevol cas, quan es consideren de forma conjunta
semblen apuntar, d’una manera o d’una altra, a la disparitat. Només cal
donar un cop d’ull a la llista per comprovar-ho: l’Asiàtica, el Correcavalls,
el Trencabarrals, la Carnavalada, la Cristobalita Inferior i un llarg etcètera.
Podem dir que, com un nombre significatiu d’orònims entre els sis centenars llargs de noms que hem analitzat en el present article, són casos
que queden pendents d’aclariment o d’aprofundiment cara al futur. No
ens ha de fer estrany: la càrrega imaginativa inherent a la toponímia de
les formes de relleu de Montserrat, i el mateix caràcter modern, en gran
mesura, d’aquesta toponímia, ens ha de prevenir del risc de tractar d’interpretar-la d’una forma simplista i lineal. La seva anàlisi exigeix, com és
principi general en onomàstica, temps i mètode.
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4 Conclusions
El massís de Montserrat té unes característiques geogràfiques generals
que apunten, en diferents sentits, a unes condicions de singularitat molt
marcades. Sense ser un accident de relleu que es pugui qualificar de físicament “excepcional” −perquè molts dels seus ingredients i trets constitutius, especialment des del punt de vista geològic, tenen continuïtat en
diferents aspectes en les estructures orogràfiques del seu entorn, a pesar
que en aparença puguin semblar del tot desconnectades−, molts dels seus
trets morfològics, i paisatgístics en general, presenten una fesomia que
es pot qualificar com a altament original i intensament diferenciada des
del punt de vista de l’espai. Aquestes condicions de singularitat es poden
predicar plenament, també, d’un dels ingredients fonamentals del massís des de la perspectiva de l’empremta humana i cultural: els seus noms
geogràfics o topònims.
Un apartat especialment significatiu de la toponímia montserratina
és el de l’oronímia. Les característiques estructurals de la muntanya, i en
especial la seva litologia, d’una banda, i el paper que els agents erosius
han jugat en el peculiar afaiçonament de les formes del seu relleu, de l’altra, han afavorit la conformació d’un medi físic en el qual accidents com
ara els cingles, els penya-segats, les parets i una gran varietat de roques,
monòlits i agulles hi tenen carta de naturalesa. Els orònims, noms aplicats a aquest medi físic, hi tenen una major presència que cap altra mena
de topònim. Fonamentalment hi distingim una oronímia descriptiva o
“transparent”, que per regla general fa referència als seus ingredients, característiques o qualitats més directament perceptibles, i una oronímia
metafòrica, que pren com a referència la singularitat de les formes de
relleu de la muntanya per a projectar-hi un univers de noms extraordinàriament imaginatiu i d’una gran riquesa lèxica −fonamentada, pràcticament de forma única, en un llenguatge popular genuí, senzill i planer.
Per tot plegat, pensem que hi ha molts motius per considerar el massís de Montserrat com un “laboratori de creació de topònims”, a escala
natural, especialment remarcable: tant pel que fa a la generació de noms,
d’una gran diversitat i multiplicitat pel que fa a les formes lingüístiques,
com pel que fa a la “connexió semàntica” d’aquests noms amb el seu respectiu referent espacial. Podem dir, doncs, que es tracta d’un “laboratori”
on és possible verificar, amb una intensitat bastant més gran que en altres
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indrets, el doble component que caracteritza i fonamenta el topònim: el
nom, la matèria primera lingüística, i el territori, l’espai físic al qual el nom
individualitza i singularitza. Montserrat, des d’aquesta perspectiva, és a
la vegada una lliçó de llengua i de geografia.
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ANNEX 1
ORÒNIMS DESCRIPTIUS
1 Orònims amb el genèric agulla
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Aina, agulla

2

Alta de la Coma dels Naps de Baix,
agulla

3

Alta de la Miranda, agulla

4

Alta de Sant Joan, agulla

5

Apòstols, agulla dels

6

Arbret, agulla de l’

7

Ausiàs March, agulla

8

Avenc, agulla de l’

9

Badocs, agulla dels

Paulí, agulla d’en

10

Baixa de la Coma dels Naps de Baix,
agulla

Geperuda, la

11

Baixa de Sant Joan, agulla

12

Bífida, agulla

13

Boirafua, agulles de la

14

Bribons, agulla dels

Miracle, agulla del

15

Camí Vell de Monistrol, agulla del

Boleta Fissura, la

16

Camí, agulla del

17

Can Jorba, agulla de

18

Canal Plana, agulla de la

19

Capdemunt, agulla del

20

Capdevall, agulla del

21

Caporals, agulla dels

22

Carles, agulla del

23

Castell, agulla del

Manolito García, agulla
Foradada, la

Carol, el / Querol, el
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Orònim

Altre(s) nom(s)

24

Charly, agulla d’en

25

Cingle, agulla del

26

Claudia, agulla

27

CNT, agulla

28

Coŀleccionistes, agulla dels

29

Coloms, agulla dels

30

Consol, agulla del

Furons, agulla dels

31

Corberó, agulla del

Lloro, el

32

Corns, agulla del

33

Creu, agulla de la

34

David, agulla del

35

Degotalls, agulla dels

36

Déu-la-féu, agulla

37

Dionís, agulla d’en

38

Dubte, agulla del

39

Eliseu Climent, agulla

40

Era dels Pallers, agulla de l’

41

Espeleòlegs, agulla dels

42

Fàcil, agulla

43

Ferran Torrent, agulla

44

Fina dels Naps de Baix, agulla

45

Flamencs, agulla dels

46

Font de la Cadireta, agulla de la

47

Furons, agulla dels

48

Gis-Taus, agulla

49

Gran de Pas de Príncep, agulla

50

Gran del Pas del Nap, agulla

51

Guarda, agulla del

52

Ignasi Capeta, agulla

Tres, agulla dels

Llums, agulla dels

Saca Gran, la / Tríptic, el

Consol, agulla del
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53

Isabel Clara Simó, agulla

54

Janot Martorell, agulla

55

Jardí, agulla del

56

Jaume Bonany, agulla d’en

57

Jaume Mata, agulla

58

Joan Fuster, agulla

59

Jordi Solé Masip, agulla

60

Lluis Estasen, agulla

61

Llums, agulla dels

62

Mal Pas, agulla del

63

Manolito García, agulla

64

Maria Lluïsa, agulla

65

Markus Kamen, agulla d’en

66

Meguí, agulla del

67

Migdia, agulla del

68

Millet, agulla d’en

69

Miracle, agulla del

70

Naps de Dalt, agulla dels

71

Ossos, agulla dels

72

Ovidi Monllor, agulla

73

Pas de la Mòmia, agulla del

74

Pas del Nap, agulla del

75

Pas dels Micos, agulla del

76

Passola, agulla d’en

77

Pastoret, agulla

78

Paulí, agulla del

79

Pla dels Ocells, agulla del

80

Plantació, agulla de la

81

Pollegons, agulla dels

Altre(s) nom(s)

Creu, agulla de la
Alta de la Miranda, agulla

Bribons, agulla dels

Trumfa, la

Avortó, l’
Badocs, agulla dels
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Altre(s) nom(s)

82

Pont Natural de Collbató, agulla del

83

Rei, agulla del

84

Retornats, agulla dels

85

Riu, agulla del

86

Saltet, agulla del

87

Salvat Papasseit, agulla

88

Sant Benet, agulla de

89

Sant Cugat, agulla de

90

Sant Joan, agulla de

91

Sant Patrici, agulla de

92

Santa Cecília, agulla de

93

Senglar, agulla del

94

Set, agulla del

95

Severí Ventós, agulla

96

Sol Ponent, agulla del

97

Tagore, agulla d’en

98

Tempestat, agulla de la

99

Torrent del Migdia, agulla del

100

Torres Homet, agulla d’en

101

Tramperes, agulla de les

Elefant Petit, l’

102

Tres, agulla dels

CNT, agulla

103

Verge de Lourdes, agulla de la

Cua del Bacallà, la

Dent, la

Carnavalada, la

104 Verge, agulla de la
105

Vicenç Barbé, agulla

106

Vista, agulla

Caputxa, la

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.
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2 Orònims amb el genèric agulleta
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Dos Forats, agulleta dels

2

Esglai, agulleta de l’

3

Faraó, agulleta del serrat del

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

3 Orònims amb el genèric carena
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Cap de Sant Joan, carena del

2

Castell del Diable, carena del

3

Merlet del Pla dels Ocells, carena
del

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

4 Orònims amb el genèric miranda
Orònim
1

Alba, miranda de l’

2

Alta de la Miranda, agulla

3

Arcada, miranda de l’

4

Aurons, miranda dels

5

Bessones, miranda de les

6

Boïgues, miranda de les

7

Camell, miranda del

8

Campana, miranda de la

9

Can Jorba, miranda de

Altre(s) nom(s)
Manolito García, agulla

Àguila, l’
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Orònim

Altre(s) nom(s)

10 Ecos, miranda dels
11

Ermitans, miranda dels

12

Lloro, miranda del

13

Mamella, miranda de la

14 Nina, miranda de la
15

Cavaller, el / Escolanet, l’ / Frare Petit, el
Escut, l’

Ossos, miranda dels

16 Pollegons, miranda dels
17

Portella, miranda de la

18

Príncep, miranda del

19

Rave, miranda del

20 Sant Antoni, miranda de
21

Sant Benet, miranda de

22 Sant Jeroni, miranda de
23 Sant Miquel, miranda de
24 Sant Pere, miranda de
25 Santa Caterina, miranda de
26 Santa Escolàstica, roca de
27 Sentinella, miranda del
28 Xica de la Miranda, la

Petitona, la

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

5 Orònims amb el genèric paret
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Aeri, paret de l’

Ampla, roca

2

Anys, paret dels

3

Diables, paret dels

4

Ecos de la Cova, paret dels
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Orònim

Altre(s) nom(s)

5

Pont, paret del

6

Sant Jeroni, paret de

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

6 Orònims amb el genèric roc
Orònim
1

Altre(s) nom(s)

Roc Gros, el

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

7 Orònims amb el genèric roca
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Aigües, roca de les

2

Alta de la Canal de Sant Miquel, roca

3

Alzina, roca de l’

4

Ampla, roca

Aeri, paret de l’

5

Àngel, roca de l’

Llicència, roca de la

6

Arboç, roca de l’

7

Arc de Guirló, roca de l’

8

Artiga Baixa, roca de l’

9

As de Bastos, roca

10

Atrinxerada, roca

11

Aurons, roca dels

12

Àvia, roca de l’

13

Baixes del Forat del Vent, roques

14

Balmes, roca de les

Corbeia, roca
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Orònim
15

Barberà, roca d’en

16

Bassal dels Ferros, roca del

17

Bosc, roca del

18

Bugaders, roques dels

19

Burro Fort, roca del

20

Cabalera, roca

21

Camí de l’Artiga Baixa, roca del

22

Camí de les Ermites, roques del

23

Camí de Sant Salvador, roca del

24

Caputxó d’en Semir, el

25

Capvespre, roca del

26

Carles Roig, roca

27

Cartutxos, roca dels

28

Castell d’Otger, roques del

29

Castellet, roques del

30

Centellar, roca del

31

Cinc Passos, roca dels

32

Cirerer, roca del

33

Clot del Tambor, roca del

34

Coll de la Llum, roca del

35

Coll de Port, roca del

36

Corbeia, roca

37

Corbs, roca dels

38

Corpus Christi, roca del

39

Cova, roca de la

40

Desdentegada, roques de la

41

Divendres Sant, roca del

42

Dolça, roca

43

Duc, roca del

Altre(s) nom(s)

Cadireta d’Agulles, la

Aurons, roca dels
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Orònim
44

Escolans, roques dels

45

Esperança, roca de l’

46

Esperantistes, roca

47

Esquerda, roca de l’

48

Esquerdades, roques

49

Exploració, roca de l’

50

Falcons, roca dels

51

Fantasma, roca

52

Farreny, roca d’en

53

Fascicle, roques del

54

Font del Llum, roca de la

55

Forat del Vent, roques del

56

Formigues, roca de les

57

Fra Garí, roca del

58

Funicular, roca del

59

Gralles, roca de les

60

Gris, roca

61

Grossa, roca

62

Guillot, roca d’en

63

Guineu, roca de la

64

Heures, roca de les

65

Jamamoto, roca

66

Joanet, roca del

67

Llaudó, roca d’en

68

Llicència, roca de la

69

Llisa, roca

70

Llops, roca dels

71

Llosa, roca de la

72

Mala, roca

Altre(s) nom(s)

Sant Antoni, roca de

Àngel, roca de l’
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Orònim

Altre(s) nom(s)

73

Marcel, roca d’en

74

Mig, roca del

75

Miraculosa, roca

76

Mitjarda, roca de la

77

Moro Joan, roca del

78

Mur, roca

79

Nadal, roca de

80

Nansa, roques de la

81

Nevada, roca de la

82

Nit, roca de la

83

Nuvis, roca dels

84

Olla, roca de l’

85

Palauet, roca del

86

Pas de la Drecera de Sant Joan, roca
del

87

Pas dels Francesos, roca del

88

Pas, roca del

89

Pedrís dels Bisbes, roques

90

Pi, roca del

91

Plana dels Llamps, roca

92

Polls, roca dels

93

Ponent, roca de

94

Pouetons, roca dels

95

Rellotge, roca del

96

Rodona, roca

97

Roja, roca

98

Salt de la Nina, roca del

99

Sang, roca de la

100

Sant Antoni, roca de

Faraó, el

Tres Torres, roca de les

Cap del Montgròs, el

Gralles, roca de les
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Altre(s) nom(s)

101

Sant Benet, roca de

102

Sant Dimes, roca de

103

Sant Esteve, roca de

104

Sant Jaume, roca de

105

Sant Martí, roca de

106

Sant Salvador, roca de

107

Santa Creu, roca de la

108

Santa Escolàstica, roca de

109

Separada, roca

110

Tascó, roca

111

Teix, roca del

112

Tirana, roca

113

Tormes, roca

114

Tres Torres, roca de les

115

Triangle, roques del

116

Tri-roca, la

117

Truc, roca

118

Trullagons, roca dels

119

Urbain, roca de l’

120

Vinya Nova, roca de la

121

Vorera, roca de la

122

Vuit, roca de les

Gorra Marinera, la

Olla, roca de l’

Llastra del Dau, la

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

8 Orònims amb el genèric serra
Orònim
1

Alzina de les Paparres, serra de l’

2

Arnes, serra de les

Altre(s) nom(s)
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Orònim

Altre(s) nom(s)

3

Canfranc, serra de

4

Llarga, serra

5

Lluernes, serra de les

6

Sant Joan, serra de

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

9 Orònims amb el genèric serrat
Orònim
1

Barretines, serrat de les

2

Bellavista, serrat de

3

Centenar, serrat del

4

Duc, serrat del

5

Faraó, serrat del

6

Foradada, serrat de la

7

Garrigoses, serrat de les

8

Guàrdia, serrat de la

9

Guirló, serrat del

Altre(s) nom(s)

10 Moixerigues, serrat de les
11

Monjos, serrat dels

12

Moro, serrat del

13

Muntaner, serrat d’en

14 Onze, serrat de les
15

Palomera, serrat de la

16 Pastereta, serrat de la
17

Patriarca, serrat del

18

Patufet, serrat d’en

19

Penitent, serrat del

20 Pollegons, serrat dels
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Orònim
21

Altre(s) nom(s)

Portella, serrat de la

22 Pujadé, serrat d’en
23 Sajolida, serrat de la
24 Sant Jeroni, serrat
25 Socarrada, serrat de la
26 Tudons, serrat dels
27 Vinya Nova, serrat de la
Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

10 Altres orònims descriptius
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Cap del Montgròs, el

Plana dels Llamps, roca

2

Carol, el

Carles, agulla del / Querol, el

3

Contrafort del Frare Gros, el

4

Degotalls, els

5

Llastra del Dau, la

6

Llastra Punxeguda, la

7

Montcau, el

8

Morro Pla, el

9

Mullapans, tossal de

Vuit, roca de les
Moro, el
Cap de Gat, el

10 Pujolet, el
11

Punta d’en Campanilles, la

12

Punta de la Desdentegada, la

13

Punta Solitud, la

14 Querol, el

Carol, el / Carles, agulla del

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

367

Annex 2
Orònims analògics o metafòrics
1 Analogies relatives al món vegetal
Orònim
1

Aglà, l’

2

Arítjol, l’

3

Boletet, el

4

Bony dels Naps, el

5

Carbassó, el

6

Castanyada, la

7

Cigronet, el

8

Corona de Reina, la

9

Dàtil, el

Altre(s) nom(s)

Bisbe, el (Sant Jeroni) / Mitra, la

10 Fesolet Inferior, el
11

Fesolet, el

12

Figuereta, la

13

Gallaret, el

14 Palleta, la
15

Patata, la

16 Pebrot, el
17

Pepino, el

18

Pera, la

19

Pinetell, el

20 Plàtan, el
21

Rave, el

Baldufa, la

22 Roser, el
23 Savina Inferior, la
24 Savina Superior, la
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Orònim

Altre(s) nom(s)

25 Savines, les
26 Trumfa, la

Pas de la Mòmia, agulla del

27 Tub de la Patata, el
28 Xirimoia, la
Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

2 Analogies relatives al món animal
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Àguila, l’

Camell, miranda del

2

Ànec, l’

3

Bacallà, el

Enclusa dels Frares, l’ / Correcavalls, el

4

Cabrit, el

Cilindre, el

5

Camell de Sant Jeroni, el

6

Camell dels Ecos, el

7

Cap de Gos, el

8

Cap del Camell, el

9

Cap del Gat, el

Prenyada, la
Mullapans, tossal de

10 Cara de Mico, la
11

Cavall Bernat, el

12 Cavall dels Brucs, el
13

Dit Gros, el
Pupa dels Brucs, la

Cavall Pinteta, el

14 Cor de Be, el
15

Cua del Bacallà, la

Salvat Papasseit, agulla

16 Dumbo, el
17

Elefant Petit, l’

18

Elefantet, l’

19

Escorpí, l’

Tramperes, agulla de les
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Orònim

Altre(s) nom(s)

20 Foca, la
21 Gat Petit, el
22 Gat, el
23 Gepes del Camell, les
24 Gep Llarg, el
25 Granota, la
26 Lloro, el

Corberó, agulla del

27 Musclet, el
28 Ocell Mort, l’
29 Orella de Llebre, l’
30 Paparra, la
31

Periquito, el

32 Petxina, la
33 Pingüí, el
34 Puça, la
35 Pupa dels Brucs, la

Cavall dels Brucs, el

36 Salamandra, la
37 Talp, el

Corona, la

38 Trompa de l’Elefant, la
39 Vespa, la
Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

3 Analogies relatives a referents humans
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Antipàtica, l’

Panxa del Bisbe, la

2

Bisbe de Frares, el

3

Bisbe de Sant Jeroni, el

Cigronet, el / Mitra, la
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Orònim

Altre(s) nom(s)

4

Botxí, el

Sabre, el

5

Calavera, la

Cap de Mort, el

6

Canonge, el

Mòmia, la

7

Cap d’en Calventus, el

8

Cap de la Llisa, el

9

Cap de Mort, el

10 Cap del Guerrer, el
11

Calavera, la
Bola de la Bitlla, la

Cara de la Vella, la

12 Cavaller, el

Escolanet, l’ / Frare Petit, el / Lloro, M. del

13

Boleta, la

Desconeguda, la

14 Desgraciada, la
15

Despistada, la

16 Dit Gros, el
17

Dit Xic, el

18

Dit, el

19

Ditet, el

20 Escolanet, l’
21

Cavall Bernat, el

Cavaller, el / Frare Petit, el / Lloro, M. del

Fabiola, la

22 Faraó, el

Mig, roca del

23 Faraonet, el
24 Filla Baixa de la Presiden., la
25 Frare Amadeu, el
26 Frare Cirili, el
27 Frare de Baix, el
28 Frare Gros, el
29 Frare Petit, el

Cavaller, el / Escolanet, l’ / Lloro, M. del

30 Gegant Encantat, el
31

Gendarme, el

32 Gendre, el
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Orònim
33 Mà, la

Altre(s) nom(s)
Torta, la

34 Mamelluda, la
35

Mare, la

36 Mòmia, la

Canonge, el

37 Momieta, la

Orella de la Mòmia, l’

38 Momietes, les
39 Monja, la
40 Moro, el
41

Montcau, el

Nas, el

42 Novici, el
43 Oblidada, l’
44 Orella de la Mòmia, l’
45 Ous del Faraó, els
46 Pallasso, el
47 Panxa del Bisbe, la

Antipàtica, l’

48 Panxeta, la
49 Patufet, el
50 Polze, el
51

Predilecta, la

52 Prenyada, la

Cap de Gos, el

53 Presidenta, la
54 Princesa, la
55 Processó dels Monjos, la
56 Pulgui, el
57 Recontrapatufet, el
58 Reina, la
59 Sentinella, el
60 Sentinelleta, el
61

Sereno, el
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Orònim

Altre(s) nom(s)

62 Timbaler del Bruc, el
63 Tonsura, la
64 Trobada, la
65 Vella, la

Proa, la

66 Ven-Suri-Ven, la
Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

4 Analogies relatives a objectes físics
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Albarda Castellana, l’

2

Àlfil dret, l’

3

Àlfil, l’

4

Baldufa, la

Rave, el

5

Bandereta, la

Ven-Suri-Ven, la

6

Barret, el

7

Barretet, el

8

Barretina de Patriarques, la

9

Barretina Gran, la

10

Barretina Petita, la

11

Bastó del Frare, el

12

Bitlla, la

13

Bitllot, el

14

Bola de la Bitlla, la

15

Bola de la Partió, la

16

Boleta de Trinitats, la

17

Boleta del Portell Estret, la

18

Boleta dels Plecs, la

19

Boleta, la

Cap del Guerrer, el
Quarta de Trinitats, la

Desconeguda, la
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Orònim

Altre(s) nom(s)

20

Braguer, el

21

Broc del Setrill, el

22

Cadireta d’Agulles, la

23

Cadireta del Diable, la

24

Cajoleta, la

25

Campana, la

26

Càntir, el

27

Caputxa, la

28

Carota, la

29

Carquinyoli, el

30

Cigar, el

Trencabarrals, el

31

Cilindre, el

Cabrit, el

32

Corona, la

Talp, el

33

Dau d’Agulles, el

34

Dau del Monestir, el

Trona, la

35

Dent, la

Sant Patrici, agulla de

36

Didal, el

Flama, la

37

Enclusa d’Agulles, l’

38

Enclusa dels Frares, l’

Bacallà, el / Correcavalls, el

39

Escut, l’

Nina, miranda de la

40

Esfinx del Montgròs, l’

41

Esfinx dels Ecos, l’

42

Esquelet, l’

43

Estrep, l’

44

Fals Ou, el

45

Fals Punxó, el

46

Faluga, la

Filigrana, la

47

Flama, la

Didal, el

48

Flautats, els

Centellar, roca del

Vicenç Barbé, agulla
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Orònim
49

Fusell, el

50

Ganivet dels Diables, el

51

Gerro, el

52

Gorra Frígia, la

53

Gorra Marinera, la

54

Joguina, la

55

Llapis, el

56

Magdalena Inferior, la

57

Magdalena Superior, la

58

Màquina de Tren, la

59

Martell, el

60

Melindro, el

61

Merlet de la Torta, el

62

Merlet de sota l’Ermita de Sant
A., el

63

Merlet del Pla dels Ocells, el

64

Merlets, els

65

Mitra, la

66

Morral del Cavall, el

67

Nansa, la

68

Nina, la

69

Ninet, el

70

Nineta, la

71

Ninot, el

72

Obús, l’

73

Ou de Colom, l’

74

Ou de la Plantació, l’

75

Palangana, la

76

Pallers del Mal Any, els

Altre(s) nom(s)

Sant Jaume, roca de

Bisbe, el (Sant J.) / Cigronet, el
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Orònim

Altre(s) nom(s)

77

Pastereta, la

78

Pedestal del Martell, el

79

Pessebre, el

80

Pilot, el

81

Pilota, la

82

Piràmide, la

83

Pito del Sereno, el

84

Plec de Llibre Inferior, el

85

Plec de Llibre Superior, el

86

Plecs de Llibre, els

87

Pollegons, els

88

Popa, la

89

Porra, la

90

Porró, el

91

Proa, la

92

Projectil, el

93

Puntal de l’Albarda Castellana,
el

94

Puntxonet, el

95

Punxa, la

96

Punxó de la Pau i Justícia, el

97

Punxó del Tatet, el

98

Punyalet, el

99

Queixal, el

100

Rampa de l’Esfinx, la

101

Sabre, el

Botxí, el

102

Saca Gran, la

Dionís, agulla d’en / Tríptic, el

103

Senatxo, el

104

Setrill, el

Vella, roca
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Orònim
105

Talaia Gran, la

106

Talaia Petita, la

107

Talaies, les

108

Talaieta d’en Barbé, la

109

Taula d’en Bernat, la

110

Taxi, el

111

Tinter, el

112

Tisora, la

113

Trona, la

114

Ullall de les Magdalenes, l’

Altre(s) nom(s)

Dau del Monestir, el

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

5 Aŀlusions a propietats o condicions de l’espai
Orònim
1

Ajaguda del Coll del Muset, l’

2

Amagada, l’

3

Bessona Inferior, la

4

Bessona Superior, la

5

Bessones, les

6

Boleta Fissura, la

7

Boleta Foradada, la

8

Boteruda del Gra, la

9

Boteruda, la

Altre(s) nom(s)

Camí Vell de Monistrol, agulla del

10 Cantelluda, la
11

Confluència, la

12 Doble, la
13

Dues Puntes, les
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Orònim

Altre(s) nom(s)

14 Eco central, l’
15

Eco del Mig, l’

16 Eco Inferior, l’
17

Eco Occidental, l’

18

Eco Petit, l’

19

Eco Superior, l’

20 Enganxada, l’
21

Filigrana, la

Faluga, la

22 Foradada, la

Apòstols, agulla dels

23 Geperuda, la

Baixa de la Coma dels Naps de B., agulla

24 Giravolt, el
25 Inclinada, l’
26 Migpartida, la
27 Montgròs, el
28 Pelada, la
29 Peluda, la
30 Perduda, la
31

Petitona, la

Xica de la Miranda, la

32 Pitrada, la
33 Podrida, la
34 Portella Inferior, la
35 Portella Petita, la
36 Portella Superior, la
37 Quarta de Trinitats, la

Boleta de Trinitats, la

38 Roc Gros, el
39 Sens Nom, la
40 Torta, la

Mà, la

41 Tretze, la
42 Triple, la
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Orònim

Altre(s) nom(s)

Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.

6 Analogies indeterminades o inclassificables
Orònim

Altre(s) nom(s)

1

Asiàtica, l’

2

Avortó, l’

3

Benedicció, la

4

Bestiari Musical, el

5

Carnavalada, la

Set, agulla dels

6

Correcavalls, el

Bacallà, el / Enclusa, l’

7

Cristobalita Inferior, la

8

Cristolbalita Superior, la

9

Gallífol, el

Passola, agulla d’en

10 Grip, la
11

Maranya, la

12

Nana, la

13

Palomera, la

14 Trencabarrals, el

Cigar, el

15

CNT, agulla

Tres, agulla dels

16 Tríptic, el

Dionís, agulla d’en / Saca Gran, la

17 Venta, la
Font: Elaboració pròpia a partir de Barberà (1977) i Ribera (2000), i d’observacions
de camp.
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Visió diacrònica de l’hodonímia
de Vinebre (Ribera d’Ebre)
Sílvia Veà Vila
Universitat Rovira i Virgili / Societat d’Onomàstica
El terme de Vinebre (Ribera d’Ebre) té una extensió de 26,44 km2, està
situat a la part septentrional de la comarca de la Ribera d’Ebre i s’estén
per una estreta franja a l’esquerra de l’Ebre, al qual només arriba a tocar
a l’extrem de migdia.
S’ha organitzat aquesta comunicació a partir de dos grups de topònims: el compost per carrers i places, i el compost per zones i altres indrets urbans; i se n’ha fet una anàlisi semàntica.
Les dades i els noms provenen de fonts orals i escrites: documents de
la Comanda Hospitalera d’Ascó, dipositats a l’Archivo Histórico Nacional, del fons de la família Domènech-Martí i de l’arxiu municipal de
l’Ajuntament de Vinebre, tots dos dipositats a l’Arxiu Comarcal de la
Ribera d’Ebre. Es pot trobar la referència de les fonts escrites citades al
final d’aquesta comunicació.

1 Anàlisi semàntica de carrers i places
Com s’ha dit, s’han recollit tots els noms de carrers i places que s’han pogut localitzar a partir de fonts orals i també d’escrites; així, doncs, s’han
recollit noms actuals, antics, oficials i populars.
1.1 Referits a personalitats
Com és habitual, en força casos, el nom dels carrers o places responen
a la voluntat de retre homenatge a persones que han estat excepcionals
per a la gent que viu a la localitat o per a altres persones. Així, actualment,
trobem carrers dedicats a personatges destacables en diferents àmbits.
D’àmbit nacional hi trobem: l’avinguda de Francesc Macià, l’avinguda de
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Pau Casals, la plaça del President Lluís Companys i el carrer de Gaudí. És
interessant saber que aquests noms van ser posats quan va tornar la democràcia a l’Estat espanyol, després de la dictadura de Francisco Franco. Amb aquest fet històric, es va perdre el nom de l’única via urbana referent als insurrectes del 1936: la plaza del Generalísimo. En l’època de la
dictadura de Franco fou d’obligat compliment batejar alguna via urbana amb noms relatius a fets o persones rellevants de l’aixecament militar
que va derrocar la República o altres de relatius a la dictadura. A Vinebre
es va optar per complir el mínim de la llei del moment (Aresté 2016, 109).
També recollim la plaça del Rei, però amb la incògnita de saber a quin
rei es refereix, ja que el nom és anterior a la dictadura de Franco.
D’àmbit local, trobem quatre figures destacables: sant Enric d’Ossó i
Cervelló, fill del poble, fundador de la companyia religiosa femenina de
Santa Teresa, al qual estan dedicats una avinguda, i un passatge; el carrer
de Josep Salamé, del qual no queda record històric, nom que es va recollir
de la font escrita REF 1894; l’actual carrer de Serra; i la travessera i el carrer de Sant Miquel, que és un dels més llargs de Vinebre.
1.2 Referits a símbols nacionals
Es recullen l’avinguda de les Quatre Barres Catalanes, una de les més llargues de la vila, i la plaça de Catalunya, noms actuals que van nàixer amb
la tornada de la democràcia.
1.3 Referits a fets polítics
Es recull l’esmentada plaça de la Constitució, que no es refereix pas a l’actual carta magna espanyola, atès que l’hodònim ja existia abans del 1936,
com confirmava l’existència fins no fa gaires anys d’una petita placa a la
façana de ca Don Jaume on hi deia “plaza de la Constitución”. Amb l’arribada de la democràcia, el nom va ser traduït al català i el nom restituït
a la plaça. Si tenim en compte que al document REF 1894 cita “la Plaza”,
que, amb molta probabilitat es referia a aquesta, i tenint en compte que
hi va haver una constitució el 1876 i la següent no va ser fins al 1931, es pot
pensar que la Constitució a la qual es dedicava la via podria ser la de 1931.
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1.4 Referits a edificis o serveis que s’hi ubiquen o s’hi van ubicar
Es recullen noms que no són oficials, com la plaça de la Sala del Cine (actual plaça de l’Ajuntament), el carrer del Cine, on hi havia hagut una sala
de cinema quan aquest encara era mut (actualment el seu nom oficial és
travessera del “Matadero”); la plaça de l’Església, on dona la porta d’entrada de l’edifici (actualment, el nom oficial és plaça del Rei); i l’antic i popular carrer de la Pescateria, on antigament hi havia hagut un establiment
d’aquest tipus (actual travessera del “Matadero”).
També es recullen nom oficials actuals, com el carrer de l’Església, que
és paraŀlel al lateral de l’edifici; la plaça de l’Ajuntament, que acull aquesta seu; el carrer del Forn, on antigament hi havia hagut un forn de pa; la
plaça del “Matadero”, on hi havia hagut un escorxador;1 i el carrer del Sindicat, on hi havia l’antic Sindicat Agrari.
A més, també es recullen dos topònims antics: la plaça de les Piles o
plaça de la Font, actual plaça President Lluís Companys, i on antigament i
fins cap a finals de la dècada dels seixanta, principis de la del setanta del
segle passat, hi havia dos piles per a abeurar-hi els animals. Posteriorment,
també va ser anomenada popularment la plaça de la Font,
També en aquest apartat hauríem d’incloure l’antiquíssim carrer del
Mur (CAP 1558, 4r), que no ha perviscut.
1.5 Referits al lloc al qual condueixen
Es recullen els noms oficials: carrer del Cementiri, que condueix a l’antic
cementiri, actual parc infantil; i el del Calvari, que condueix a l’actual cementiri, per bé que el darrer tram s’ha rebatejat recentment com carrer
del Castell; el carrer de les Eres, que conduïa a les antigues eres i on, actualment, hi ha ubicades la guarderia municipal Miquel Bosch i el CEIP
Les Eres; el carrer de les Escoles, que també condueix a l’actual CEIP i a la
guarderia municipal; el carrer del Portal, que du al portal que actualment
es coneix com el Perxi,2 el carrer dels Portellets, que condueix a l’altra enAls topònims plaça del “Matadero” i travessera del “Matadero” es va fossilitzar
un mot en castellà, això sí, destacat volgudament entre cometes. Els vinebrans de la
transició democràtica no se sentien pròpia la paraula escorxador i van optar per conservar la que sentien més propera, amb la consciència que no era una paraula catalana.
2
El Perxi era una de les portes d’entrada a l’antiga vila closa.
1
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trada a l’antiga vila closa, l’actual Viladins; el carrer del Riu, que conduïa
directament a l’Ebre; i el carrer de l’Horta.
Els carrers antics d’aquest apartat són el carrer de la Plaça (REF 1894) i
(JPV ACRE 18, 1903), que segurament devia conduir a la plaça de la Constitució; el carrer del portal del Camí de la Torre; i carrer de la Senieta, que
conduïa fins a aquesta antiga partida de terra, actualment, zona urbana.
1.6 Coincidents amb el nom d’un camí
Relacionats amb nuclis de població, es recullen els carrers de la Torre i de
Lleida., que antigament conduïen a aquests indrets.
Relacionats amb partides de terra, hi ha la recentment creada avinguda de les Aubagues, que coincideix amb l’inici del camí que du a la partida de les Aubagues.
Finalment, el carrer Carrerada coincideix amb una part del traçat de
l’antic camí ramader. Tots aquests noms són oficials i actuals.
1.7 Referits a la cultura fluvial
També en aquest àmbit traspua la cultura fluvial de la vila. Així, trobem: el carrer del Riu, que conduïa directament a l’Ebre, quan passava
pel davant mateix de Vinebre; la travessera del Riu, que és perpendicular a aquest darrer; i el carrer de la Riba, del qual es desconeix la ubicació,
però que, amb molta probabilitat, podria coincidir amb el tram de l’avinguda d’Enric d’Ossó que passa per la zona anomenada Davall de les Ribes.
1.8 Referits a la funció que feien
Lo Barranc és el nom antic de l’actual carrer Nou i és que, en realitat, es
tractava d’un barranc. Es té memòria d’aquesta denominació i, de fet, fins
no fa gaire temps –dos dècades aproximadament–, se seguia anomenant
així el darrer tram del carrer abans que l’asfaltessin. D’altra banda, també
s’han trobat referències escrites a aquest fet:
la Calle Nueva y barranco de este pueblo […] Dicha calle Nueva o barranco
[…] calle Nueva y barranco en donde se han hecho algunas excavaciones a
fin de sacar las aguas sucias de dicho barranco […] siempre había sido barranco y femeros (JPV ACRE 27, 1880)
384

També s’inclou en aquest apartat el ja esmentat carrer Carrerada.
1.9 Altres
El carrer del Sol és situat a la zona de la Raval. La majoria dels carrers que
s’anomenen així, tal i com apunta Solà (2009, 74), tenen el seu origen en
el sòl de la vila, això és, solen fer referència a la part baixa de la vila. Tanmateix, la zona més baixa de Vinebre no correspondria a la Raval, que és
on està situat el carrer del Sol, sinó a la Viladins. Malauradament, en cap
de les fonts escrites que s’han consultat, no s’hi ha trobat cap referència
i, per tant, no es disposa d’informació addicional que ajudi a establir una
hipòtesi explicativa plausible.
Quant a la seua cronologia, són actuals els carrers: de Baix, del Calvari,
Carrerada, el Carreró, del Castell, de Dalt, de les Eres, de les Escoles, de l’Església, del Forn, Gaudí, de l’Horta, de Lleida, Major, Nou, del Portal, dels
Portellets, del Riu, de Sant Miquel, de Serra, del Sindicat, del Sol, de la Torre; les avingudes: de les Aubagues, d’Enric d’Ossó, de Francesc Macià, de
Pau Casals, de les Quatre Barres Catalanes; les travesseres: del Calvari, del
“Matadero”, del Riu, de Sant Miquel, de la Torre; el passatge d’Enric d’Ossó,
i les places: de l’Ajuntament, de Catalunya, de la Constitució, de l’Església,
del “Matadero”, de la Palmera, la Plaça, del President Lluís Companys, del
Rei i de la Sala del Cine.
I són pretèrits els carrers: del Barranc (carrer Nou), del Cine (travessera del “Matadero”), dels Gats (passatge d’Enric d’Ossó), de Josep Salamé (desconegut), del Mur (desconegut), de la Pescateria (travessera del
“Matadero”), de la Plaça (desconegut), de la Portella (possiblement correspon al dels Portellets), de la Riba (probablement és l’actual avinguda
de Francesc Macià), de la Senieta (avinguda d’enric d’Ossó) i de la Unió
(travessera de Sant Miquel); i la plaça Major.
D’altra banda, la majoria són noms oficials, per bé que n’hi ha que són
populars: el carrer de Baix (carrer del Riu), el carrer de Dalt (carrer de les
Eres), el Carreró, el carrer de la Pescateria o del Cine (travessera del “Matadero”), la plaça de la Font o plaça de les Piles (Plaça del President Lluís
Companys), la plaça de la Sala del Cine (plaça de l’Ajuntament), i la plaça
de la Palmera o plaça del Diamant (sense nom oficial).
Encara dins de l’apartat dedicat a carrers i places, cal destacar alguns
fets importants des del punt de vista cronològic. El primer fa referència
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als carrers més antics que s’han conservat fins avui dia, carrer Major i el
carrer del Portal. El carrer Major és documentat l’any 1607 i en una colla
més de documents (dels anys 1639, 1661, 1771, 1787, 1829, 1894, 1898, 1901,
1902, 1903, 1904 i 1932), cosa que palesa la seua importància.
un perche cubert que està continguo a sa casa y travessa tot lo carrer Major
(CAP 1607, 98r)

El carrer del Portal és documentat el 1558 amb la forma “el carrer qui
va al portal”. Del qual també s’han trobat altres referències escrites dels
anys 1607, 1639, 1661, 1852, 1894, 1901, 1902, 1903 i 1905.
damunt lo carrer de una casa ab altra [-----] en lo loch de Vinebre al cap de
la plassa de la Yglesia que dita cassa afronta de una part ab cassa de Gabriel
Ossó y de altra part ab cassa de Raphael Torner y ab dita plassa y ab lo carrer
qui van al portal de la villa. (CAP 1558, 13v)

Altres carrers antics no han perviscut, com el carrer del Mur, documentat el 1558:
una casa vulgarment dita la mesquita […] la qual sta situada en lo carrer del
Mur, devés lo riu; afronta, de una part, ab Pere Ferrús; y, de altra part, ab
Pepió, ab fadigua de deu dies en cas de alienació de aquella (CAP 1558, 4r)

O el carrer de la Portella, també documentat l’any 1607 i el 1639:
en la casa que te y posehex en lo dit lloch de Vinebre en la Cristiandat Vella
en la partida dita la Portella lo qual perche està damunt la portella que es
portal de dit lloch y afronta ab cases dell mateix y ab dit carrer de la Portella
que passa davall de dit perche (CAP 1607, 108r)

En segon lloc, un altre fet digne d’esment és el canvi de nomenclatura
que va ser conseqüència del fi de la dictadura de Franco i la recuperació
de la democràcia i d’algunes llibertats catalanes. El procés que, per anomenar una altra vegada els carrers i places en català, va seguir el primer
ajuntament democràtic de la vila després de la dictadura de Franco va ser,
en primera instància i per a la majoria, la recuperació dels noms antics, a
partir de la memòria popular i la documentació escrita anterior al 1936;
així, es van recuperar els noms: del Calvari, del Cementiri, de les Eres, del
Forn, de l’Horta, de Lleida, Major, Nou, del Portal, del Riu, de Sant Miquel,
de Serra i de la Torre; i la plaça de la Constitució. Es van perdre el de Josep
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Salamé, el de la Riba, el de la Plaça, el carrer dels Gats i el de la Senieta,3 que
van ser substituïts per altres noms. En segona instància, es van fer públics
aquests noms i es va determinar un temps perquè qualsevol vinebrà o vinebrana pogués aŀlegar el que cregués adient; així va ser que el carrer del
Gats va passar a tindre una nova denominació: passatge d’Enric d’Ossó,
per voluntat dels veïns. Els altres noms que es van perdre ho van fer en
favor de noms de catalans destacats: l’avinguda i la travessera de Pau Casals, la plaça del President Lluís Companys (antiga plaça de les Piles) o de
personalitats vinebranes, com el cas de sant Enric d’Ossó i Cervelló, a qui
es va dedicar una avinguda i una travessera (antics carrer de la Senieta i
dels Gats, respectivament).
Altres noms nous que van aparèixer al municipi són els dels carrers
que no havien existit com a tals fins aleshores. Van rebre noms que homenatjaven personalitats catalanes del segle xx: l’avinguda de Francesc
Macià i el carrer de Gaudí, o símbols catalans, com l’avinguda de les Quatre Barres Catalanes i la plaça de Catalunya. També van nàixer la plaça i
la travessera del “Matadero”.
En tercer lloc, cal comentar la darrera onada de noms nous, que ha
tingut lloc aquest segle: l’avinguda de les Aubagues (tram inicial del camí
de les Aubagues), que porta implícit el reconeixement del propi dialecte,
i el carrer del Castell (tram final del carrer del Calvari i inici del camí que
du al cementiri), que vol oficialitzar el nom popular de la part més elevada del poble, que rep aquest nom.
Finalment, des del punt de vista de la igualtat de gèneres, voldríem
apuntar que encara no hi ha cap via dedicada a una dona.

2 Anàlisi semàntica de zones
i altres indrets urbans
Existeixen noms propis que denominen zones o indrets que no són carrers i places. Aquests indrets tenen diferents característiques, n’hi ha de
força extensos, d’altres més petits, llocs molt puntuals i concrets, edificis i altres construccions. A més, poden ser actuals i pretèrits, ja que són
extrets de fonts orals i escrites.

3

Dels tres primers, se’n desconeix la ubicació.
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2.1 Noms que fan referència a les característiques del terreny
Lo Bancal
Lo Bancal era una peça de terra que actualment està inclosa en el nucli
urbà de la vila. Eren les terres que envoltaven la residència de l’indià Joaquim Veà Miró, lo Cassino,. Avui, lo Bancal correspon a l’espai que ocupen la plaça de l’Ajuntament i la pista poliesportiva, que estan a diferent
nivell –d’aquí, el nom de l’indret. Antigament, el desnivell era salvat per
un marge de pedra seca d’una mica més de dos metres d’alçada i en el qual
hi havia inclosos uns graons i l’espai d’una petita mina d’aigua.
Davall de les Ribes
Correspon a l’avinguda de Francesc Macià, que és per on corria antigament el braç del riu Ebre que tocava a Vinebre i que es va estroncar en
una riuada. Pel que fa al contingut semàntic de l’expressió, d’entrada, no
sembla gaire lògic parlar d’algun indret que està davall d’una riba. L’explicació podria ser que el nom fos el resultat de la imbricació de dos noms:
Davall de les Cases i la Riba. S’ha recollit el topònim camí de Davall de les
Cases, el qual, segons la informació que hi ha en el document escrit on
consta (RTD 1902, 50), era l’actual tram final de l’avinguda Enric d’Ossó,
el qual arranca de l’avinguda de Francesc Macià. El topònim la Riba també ha estat recollit i sembla que devia ser emprat per a fer referència a la
vora esquerra del riu.
2.2 Noms referits a la funció de l’indret
S’apleguen en aquest subapartat els noms que reflecteixen la funció que
tenia l’indret en qüestió, o sigui, aquells que van nàixer del nom comú i
es van transformar en el nom propi actual. N’hi ha uns quants que encara s’utilitzen i uns altres que han caigut en desús.
2.2.1 En ús
L’Abadia
La casa on viu el capellà. Està situada a la Morereta. El mot abadia en l’accepció de rectoria és un mot propi de bona part dels parlars occidentals,
com recull el DCVB.
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La Casa de la Vila Vella
Actualment, la Casa de la Vila Vella –on vella complementa casa de la vila i
no pas vila– és una casa particular, però antigament va ser la seu de l’Ajuntament del municipi. En el seu interior, s’hi conservaven una placa amb l’escut de Vinebre i una placa que marcava el nivell màxim de la riuada de 1907.
Lo Cassino
El DIEC2 recull en una de les accepcions del substantiu casino: “Societat
recreativa que té un local on es reuneixen els socis per conversar, llegir,
jugar, etc.”. Lo Cassino de Vinebre és l’edifici de l’actual Ajuntament. És
d’estil colonial i va ser construït per l’indià Joaquim Veà i Miró l’any 1904.
La gent gran de Vinebre encara recorda que els terrenys que envoltaven la
casa s’anomenaven lo Parque i hi havia animals i plantes d’origen americà. Posteriorment, l’edifici va ser adquirit per la Societat Grup Instructiu
Democràtic de Vinebre per instaŀlar-hi la seua seu. Amb la segona República, la societat passà a anomenar-se Centre Instructiu Republicà Catalanista. A partir dels anys cinquanta del segle passat, va tornar a canviar
de nom: Grupo Instructivo Recreativo de Educación y Descanso de Vinebre, i s’hi gestionava un cafè i la sala del cinema. Al baixos, hi va haver
instaŀlada l’escola pública, primer només de nois i, després, mixta. Quan
la Societat Recreativa va fer fallida, l’any 1989 els béns van ser transferits
a l’Ajuntament de Vinebre. Posteriorment, va ser remodelat per l’arquitecte Albert Viaplana Veà i, des del 10 de maig de 1992, és la seu de l’Ajuntament i, als baixos, hi ha el bar de la gent gran, que depèn del consistori.
El Matadero
A més de ser el nom de la plaça i la travessera, aquesta denominació s’estén a la zona urbana que hi ha al voltant del que era l’antic escorxador
municipal i que, més tard, va passar a ser seu de l’Ajuntament des d’aproximadament l’any 1975 fins al 1992, any en què s’inaugurà la seu actual.
Cal Metge
És un xalet de l’avinguda de les Quatre Barres Catalanes, de titularitat pública, que es dedicava a allotjar el metge o metgessa destinats al poble.
Actualment, acull el consultori mèdic, un espai municipal dedicat a activitats culturals i un pati amb aparells perquè la gent gran hi pugui practicar exercici adequat a les seues condicions físiques.
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2.2.2 En desús
Los Abeuradors
Indret on es portaven a abeurar els animals des de la dècada dels setanta
fins als vuitanta del segle xx, després d’haver desmuntat les piles de la
plaça del mateix nom (actual President Lluís Companys). Estaven situats
més amunt del Matadero, anat cap a les Eres.
El Cap de la Plaça
Aquest és un topònim pretèrit, trobat en documents escrits. Les referències escrites que s’han recollit d’aquest topònim contenen les denominacions Cap de la Plassa de la Yglesia (CAP 1558, 13v), Cap de la Plassa (CAP 1607, 96r) (CAP 1639, 15v) (CAP 1661, 154r) i Último de la Plaza
(CAP 1734, 214v) (RZ 1787, 158).
La Cristiandat Vella i el Cap de la Cristiandat Vella
Aquest també és un nom pretèrit recollit de font escrita. Les referències
que s’han recollit són amb les formes Crestiandat Vella (CAP 1558, 16v, 30r,
30v), Cristiandat Vella (CAP 1607, 99r, 108r,) (CAP 1639, 19v, 20r), Christiandat Vella (CAP 1661, 168v), Christiandad Vieja (CAP 1734, 224v) (CAP
1734, 225v, 226v) (RZ 1787, 88) (CR 1771, 305), Cristiandad biexa (o viexa)
(RZ 1787, 156, 159) (CR 1771, 306), lo último de la Cristiandad (RZ 1787,
156) (CR 1771, 306). I la situen tocant a l’església, a l’Ebre i a la partida de
la Portella, per tant, podria tractar-se de l’actual Viladins.
La Mesquita
És el nom d’un edifici pretèrit del qual no se sap la situació exacta. Ha
estat recollit a CAP 1558, 4r, que el situa al també pretèrit i desconegut
carrer del Mur.
Lo Parque
Com s’ha dit, aquesta zona es refereix al parc que envoltava el Cassino.
La Presó
És una petita part de la planta baixa de l’antiga Casa de la Vila Vella, al
carrer Major que havia tingut aquesta funció.
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Lo Trinquet
Fins no fa gaires dècades en quasi cada poble n’hi havia un, ja que jugar
a pilota era una activitat molt popular. Lo Trinquet de Vinebre, si més
no als anys quaranta del segle passat, era al carrer Nou, a ca Ximarro, on
també hi havia un cafè.
2.3 Noms referits a espècies vegetals
La Morereta
És una petita placeta juxtaposada a la plaça del Rei, davant mateix de
l’Abadia. Segurament hi devia haver plantades moreres, però actualment
hi ha tiŀlers i dos exemplars d’una espècie forana: el cinamom (Melia
azedarach).
2.4 Noms referits a la cultura fluvial
S’han localitzat 3 topònims que fan referència a l’Ebre: Davall de les Ribes, corresponent a l’antic braç de l’Ebre; la Retorna tram del carrer de
l’Horta que té forma de colze, com la retorna d’un riu, una corba que fan
les aigües i on el sentit del corrent del riu s’altera; i la Riba, nom pretèrit
recollit a RTD 1905, 99 i 102, que després devia passar a ser el carrer de la
Riba, i que actualment és conegut com Davall de les Ribes.
2.5 Noms referits a altres noms comuns
Los Barracons
Són unes velles instaŀlacions prefabricades i provisionals que van acollir
els immigrants que van vindre a treballar en la construcció de les centrals nuclears d’Ascó, a la dècada dels anys setanta del segle xx. Actualment, són equipaments ludicoculturals del poble. Estan situats al costat
de les piscines municipals.
La Casa Gran
Nom pretèrit que rebia el casalici situat a la travessera de la Torre i que fa
cantonada amb el carrer de Pau Casals. La dovella clau de l’arc de la porta
d’entrada indica que va ser acabat de construir el 1743.
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Lo Castell
Lo Castell és una zona que abraça els trams superiors del carrers de Lleida i del Calvari, la travessera de Pau Casals, el carrer del Castell i part de
la Carrerada. És la part més alta del nucli urbà. No està documentat que
mai hi hagués hagut una construcció d’aquest tipus, per tant, és possible
que el nom “castell” sigui pres com un genèric que tingui el significat de
“la part més elevada de la vila”.
La Creu
El nom de la Creu, malgrat que actualment queda a l’interior del nucli
urbà, podria ser degut a l’antiga presència d’una creu de terme, les quals
acostumaven a situar-se a prop de l’entrada de les poblacions o dels monestirs i en alguns camins.
Lo Perxi
És el nom actual del perxe que comunica el carrer Major amb la plaça del
Rei –a la qual desemboca el carrer del Portal. Com s’ha dit, devia ser la
porta principal de l’antiga vila closa, que era anomenada el Portal de la
vila (CAP 1558, 13v), (CAP 1607, 96r).
La Raval
La Raval és la zona del final del carrer de Sant Miquel, el carrer del Sol i el
carrer del Riu. Aquest nom s’ha utilitzat tradicionalment per anomenar
els barris situats fora murs, (Moreu-Rey 1999, 140), de manera que es contraposa a la Viladins, que corresponia a la vila closa. Pel que fa a aquest
topònim, també s’ha recollit la referència escrita a “el Arrabal dicho del
Horta” (ACRE340-62-T2-209, 1845), que podria coincidir-hi.
La Viladins
El terme Viladins és reservat per a la zona que inclou els carrers Major i del
Forn. I, semànticament, és un tresor de la història del desenvolupament
urbà de Vinebre. És clar que fa referència al fet que la vila era, en el seu
inici, closa. Les mateixes cases feien de muralles i hi havia dos portes, una
a cada punta del carrer Major. També el nom dels dos carrers que arriben
als extrems d’aquesta zona –el carrer del Portal i el carrer dels Portellets–
indica, i així ho confirma la memòria popular, que tenia dos portes d’en392

trada. La que sembla que va ser la principal és el Perxi, on desemboca el
carrer del Portal. I l’altra, coincideix amb l’inici del carrer dels Portellets.
2.6 Noms referits a un antropònim
S’han recollit els noms que duen una referència a un antropònim. En tots
els casos fan referència a personatges més o menys poderosos, econòmicament, del passat de la vila.
Ca Don Joan
Casalici situat a la plaça de la Constitució, i que ocupa la major part de l’illa
de cases compresa entre la plaça de la Constitució, el carrer del Portal, la
plaça del Rei, el passatge d’Enric d’Ossó i la plaça de la Creu. Arquitectònicament, es pot emmarcar entre els estils renaixentista i barroc. Aquest
palauet era propietat de la família Domènech-Martí, però va ser adquirit
per l’Ajuntament de Vinebre.
Ca Don Jaume
És un casalici de propietat privada, adjacent a ca Don Joan, a la mateixa
plaça de la Constitució. Per la part del darrere, la que dóna al passatge d’Enric d’Ossó, s’hi troba una pedra que devia ser la clau de l’arc d’una porta
que ara no existeix i que porta gravat l’any 1565, és la data més antiga de
totes les dovelles clau gravades que s’han conservat a Vinebre.
Lo molí de Ricatxons
Nom en desús, que fa referència a un malnom. El molí va ser fundat per
una societat a mitjan segle xx, i el nom, segurament, va nàixer coŀloquialment fent referència a la condició econòmica dels membres de la societat, o a la seua voluntat d’esdevindre rics.

Conclusions
Des del punt de vista diacrònic, podem concloure que existeixen hodònims que romanen impertèrrits i resisteixen el pas del temps, com el carrer del Portal, o el carrer Major, que existeixen, si més no, ja des dels segles
xvi i xvii i són ben vius en l’actualitat. No tots els noms tenen tan llarga vida, però la majoria són força duradors, segurament perquè solen ser
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producte de la lògica i de la utilitat i, per tant, de la decisió popular. Serien aquells que fan referència, segons la classificació semàntica que s’ha
utilitzat, a edificis o serveis que s’hi han ubicat en algun moment, al lloc
al qual condueixen i a la funció que feien. Per contra, aquells que fan referència a circumstàncies polítiques o socials (o a persones que hi estan
lligades) són canviants, atès que són presa de passions o de modes i, per
tant, deuen la seua existència a decisions que no provenen de la consuetud, sinó de les autoritats que tenen el poder en cada moment històric.
Continuant estirant d’aquest fil, es pot fer una reflexió concreta dels
noms de carrers dedicats a una persona o a un personatge, a Vinebre. I
és que n’hi ha de tota mena, des dels que perduren al llarg del temps, fins
als que tenen una durada molt determinada i lligada a un fet històric. La
plaça del Generalísimo, per exemple va durar exclusivament el que va durar el dictador. Del carrer de José Salamé no se’n guarda record. La plaça
del President Lluís Companys, l’avinguda de Francesc Macià, el carrer de
Gaudí i l’avinguda de Pau Casals són de nova factura des del retorn de la
democràcia. Un cas curiós i únic, dels que duen nom de persona, és el
del carrer de Serra, que ja existia el 1894 (LLI 1894) i ha arribat fins a l’actualitat sense cap ensurt. És molt probable que aquest nom es refereixi a
algun habitant de la casa del mateix carrer, anomenada ca Serra. Aquesta casa devia ser important al seu moment, ja que en una de les dovelles
laterals de la porta d’entrada hi ha picada a la pedra una creu que fa d’indicació de l’alçada a la qual va arribar la pitjor riuada de l’Ebre que es recorda, la del 8 d’octubre de 1787 –anomenada la Grossa–, acompanyada
del text següent: “Dia 8 de octubre del añi 1787 arriba lo riu al peu de
aquesta creu”.
També dins d’aquesta agrupació de noms de carrer, cal destacar l’avinguda i el passatge dedicats a la figura local més internacional: sant Enric
d’Ossó i Cervelló (1840-1896), fundador de la companyia religiosa de
Santa Teresa.
Finalment, cal parlar d’un dels carrers més llargs de la vila i d’una
travessera que duen el nom de Sant Miquel. L’arcàngel sant Miquel, personatge mitologicoreligiós, és força prolífic, atès que dóna nom a uns
quants topònims més que no són urbans: una partida de terra, un camí,
una ermita, una mina i un xiprer. I és que la devoció vinebrana per l’ermita i la festa popular que s’hi fa és profunda i sentida. Per això i perquè
el règim franquista era nacionalcatòlic, el carrer apareix en fonts escrites
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des de 1845 (ACRE340-62-T2-209, 1845) fins a l’actualitat sense solució
de continuïtat.
Una altra conseqüència de l’estudi d’aquests topònims és comprovar
com aquesta onomàstica permet d’intuir el creixement urbà de Vinebre;
veure com el nucli antic, la Viladins, és la part més antiga que es conserva
de l’antiga Vilanova de Vinebre, que era closa i tenia dos portes d’accés: el
Perxi i els Portellets; i com es contraposa a la zona més “nova” de la Raval.
O la diferent orografia entre la part baixa de la vila, Davall de les Ribes, o
el carrer del Sol, i la part alta, el Castell.
Una conseqüència observable més és que els noms reflecteixen la importància dels indrets; per exemple, a través de la simple denominació
la Plaça, que va ser utilitzada per a diferents places al llarg del temps segons quina fos considerada la més important en cada moment històric.
I, ja per acabar, des del punt de vista sincrònic, d’una banda, és interessant observar que un altre fet destacable és que alguns dels carrers i
places (els hodònims sotmesos a regulació legal) tenen noms paraŀlels als
oficials i que són producte de la decisió popular, com el carrer de les Eres,
també conegut com carrer de Dalt; o el carrer del Riu, conegut també com
carrer de Baix. O la plaça de l’Ajuntament, també coneguda com la plaça de la Sala del Cine. O el tram final del carrer Nou que també es coneix
pel Barranc, i el tram del carrer de l’Horta que és conegut com la Retorna.
I, de l’altra, que indrets que no tenen nom oficial, sí que el tenen popular, perquè la gent tenim la necessitat de posar nom a les coses per a poder-nos-hi referir sense equivocar-nos; com el Carreró, carrer sense sortida, que és perpendicular al carrer del Sol, i que tampoc no té nom oficial conegut. O com el curiós exemple de la plaça de la Palmera –que és a
la cruïlla dels carrers Nou i de Sant Miquel–, que va tindre un altre nom
popular que no va arribar a imposar-se: la plaça del Diamant; el motiu
d’aquest darrer nom era el preu tan elevat que l’Ajuntament del moment
va pagar pel margalló (Chamaerops humilis) que s’hi va plantar.
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Abreviacions dels documents
ACRE340-62-T2-209, 1845: Trasllat d’una comunicació de l’Ajuntament
de Vinebre (1845) (Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre).
AMI 1852: Amillarament de 1852, de l’Ajuntament de Vinebre (Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
CAP 1558: Capbreu de Vinebre de l’any 1558 (Archivo Histórico Nacional, signatura OM, L. 1751).
CAP 1607: Capbreu de Vinebre de l’any 1607 (Archivo Histórico Nacional, signatura OM, L. 1752).
CAP 1639: Capbreu de Vinebre de l’any 1639 (Archivo Histórico Nacional, signatura OM, L. 1754).
CAP 1661: Capbreu de Vinebre de l’any 1661 (Archivo Histórico Nacional, signatura OM, L. 1755).
CAP 1734: Capbreu de Vinebre de l’any 1734 (Archivo Histórico Nacional, signatura OM, L. 1758).
CR 1771: Cédula de las rentas, bienes y derechos de la encomienda de
Azcón, según el cabreo hecho por Dn. Antonio Mosserrat el año 1771,
testificado por Juan Bautista Guasqui y Salas, natural de la villa de
Miravete. Zaragoza y julio 13 de 1780. (Archivo Histórico Nacional,
signatura OM, L. 1750).
JPV ACRE 18, 1903: Expedient judicial d’informació possessòria instruït
a instància de Pere Roca Carim. Data: 9 d’octubre de 1903 (Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
JPV ACRE 24, 1881: Expedient judicial d’informació possessòria instruït
a instància de Teresa Domènech Vall. Data: 7 de març de 1881 (Arxiu
Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
JPV ACRE 27, 1880: Certificat de sentència del Jutjat de Falset. Demandant: Josep Ferré. Demandat: Lluís Fortuny. Data: 12 d’octubre de 1880
(Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
LLI 1894: Document de formació de les llistes del cens electoral, de 20
d’abril de 1894, de l’Ajuntament de Vinebre (Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
REF 1894: Registro fiscal de todos los edificios y solares que radican en
este término municipal, formado en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento de 24 de enero de 1894, de l’Ajuntament de Vinebre
(Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
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RTD 1898: Registre de transmissió de domini de l’Ajuntament de Vinebre (Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
RTD 1902: Registre de transmissió de domini de l’Ajuntament de Vinebre (Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, per catalogar).
RZ 1787: Razón de los derechos, rentas, bienes y feudos pertenecientes
a la Encomienda de Azcón, reconocidos por los regidores de las villas
de Azcón, Vinebre, la Torre del Español y lugar de Camposines, y diferentes particulares de los tres primeros pueblos del año 1787 según
consta en el cabreo de antipocas que obra original en la Recibiduría
de la Castellania de Amposta. (Archivo Histórico Nacional, signatura OM, L. 1750).
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