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Punt i seguit
Eugeni Perea Simón
Coordinador de Noms 18

Assagista, catalanòfila, conferenciant, 
crítica, docent, dramaturga, folkloris·
ta, investigadora, narradora, novel·
lista, onomasiòloga, poeta, polemis·
ta, traductora... són veus totes elles 
que s’avenen bé a la personalitat de 
Renada Laura Calmon·Quillet (Sant 
Pau de Fenollet, Occitània, 1927–El·
na, 2021), coneguda amb el nom lite·
rari de Renada·Laura Portet. Ara bé, 
si hem de triar una sola accepció per 
a definir·la i que aquesta pugui englo·
bar tots els mots, no hi ha dubte que 
el terme triat serà el de polièdrica. 

Personalitat polièdrica que usa 
de les disciplines individuals sabent 
que aquestes han d’acabar encaixant 
i component una imatge global, al·
hora canviant, evolutiva, rica en ma·
tisos i contrastos i a cops contradic·
tòria, perquè tot té arrels, relacions i 
conseqüències. 

En els seus articles i llibres d’ono·
màstica hi trobem ciència, rigor i pre·
cisió, però no estan exempts d’es·
til literari i, si es tracta de poesia o 
novel·la, aleshores l’autora no s’obli·
da d’insertar·hi, ara i adés, història, 
topònims i antropònims que facin de 
la narrativa imatges vives i properes. 
L’exemple d’El cant de la Sibil·la és del 
tot revelador: escriu el poema arran 
de conèixer dos topònims occitans 

—la coma de l’Infern, microtopònim 
de l’Illa de Tet (Rosselló) i la Sibil·la, 
al mateix municipi—, els quals li do·

nen peu a fer el seu oracle sobre els 
eterns cicles de la vida.

En l’escaiença del traspàs de Portet, 
la Societat d’Onomàstica ha volgut 
retre·li homenatge amb la dedicació 
d’un monogràfic de Noms, en el qual 
s’apleguen les veus d’algunes de les 
persones que la van conèixer, trac·
tar o estudiar. Ella fou una de les fun·
dadores de l’entitat, al costat d’En·
ric Moreu·Rey, amb qui de manera 
freqüent polemitzava en col·loquis 
i conferències; autora d’una dese·
na d’articles publicats en el Butlletí 
Informatiu de la Societat d’Onomàsti-
ca (BISO), de l’inventari de noms del 
Rosselló i d’una àmplia bibliografia 
sobre antroponímia, poesia, narra·
tiva i novel·la sobre la qual els col·
laboradors d’aquesta edició en do·
nen detall. Hom és conscient de la 
dificultat, o impossibilitat, de fer un 
retrat en tan poques pagines, oimés 
el d’un caràcter polièdric com el seu, 
però els invitats a fer·ho s’hi ha es·
merçat, tant en el detall humà com 
en la perspectiva i relació de la se·
va obra en l’àmbit de les llengües ro·
màniques, de la cultura i la literatura.

Escriu Rosa Rossi que les figures 
polièdriques cal que siguin analitza·
des des de les distintes òptiques de 
la llum, la raó i el coneixement i això 
només pot fer·se a partir del treball 
coral. En aquest sentit, treballen la 
imatge i el quadre biogràfic i hi apor·

ten dades i referències, Josep Lluís 
Carod i Rovira, Claude Drocourt, Je·
an·Paul Escudero, Pere Manzanares, 
Irene Muñoz, Carme Pagès, Eugeni 
Perea, Maria Eugènia Perea, Joan A. 
Rabella i Joan Tort. Alguns d’aquests 
escrits foren llegits en homenatges 
que se li van retre en vida, a l’Insti·
tut d’Estudis Catalans (28·vi·2017) 
i al Casal Català de Perpinyà (11·ix·
2017) o en motiu del seu traspàs, a 
Perpinyà (2·xii·2021). Alhora, inclo·
em el seu darrer treball, llegit a la uni·
versitat Via Domitia de Perpinyà du·
rant la clausura del 46è Col·loqui de 
la Societat d’Onomàstica, l’any 2019.

Com a homenatge a la seva memò·
ria i obra, ens agradarà cloure aquest 
davantal amb els versos que obren, 
precisament, el llibre ja citat d’El cant 
de la Sibil·la, que recull la inevitable 
pregunta sobre el misteri de la vida i 
el treball humà:

La Sibil·la
ens endinsa cap a l’inconegut,
l’eternitat
que és un jardí obert
a tothom...

No serà el de Noms el darrer ho·
menatge a Renada Portet, com avan·
ça Claude Drocourt en el seu escrit, 
atesa la seva rica personalitat huma·
na i científica. Aquest monogràfic és, 
doncs, un punt i seguit.
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D’ací; onomàstica catalana

Els llimbs del nomenclàtor: els 
208 noms a què Barcelona deu un 
carrer
> https://www.elperiodico.cat/ca/
barcelona/20221016/noms·pendents·
carrers·nomenclator·barcelona·77216543

Els carrers (santificats) de 
Gramenet
> https://www.infograma.cat/els·
carrers·santificats·de·gramenet/

El Ple aprova el canvi de nom de 
la plaça d’Espanya i del carrer 
Onze de Setembre de Torroella de 
Montgrí
> https://www.torroella·estartit.cat/
ca/noticies/4654·el·ple·aprova·el·canvi·
de·nom·de·la·placa·des.html

Reconeixement al professor Vicent 
Rosselló Verger
> https://www.onomastica.cat/
reconeixement·al·professor·vicent·
rossello·verger

«Xàbia» s’imposa a «Jávea» i 
altres polèmiques sobre les 
denominacions dels municipis de la 
Marina Alta
> https://lamarinaplaza.
com/2022/09/22/xabia·pasa·a·tener·
prioridad·sobre·javea·y·otras·polemicas·
sobre·como·llamar·a·los·pueblos·de·la·
marina·alta/

Un estudi permet saber els noms 
de carrer més posats arreu de 
Catalunya
> https://el9nou.cat/video/un·estudi·
permet·saber·els·noms·de·carrer·mes·
posats·arreu·de·catalunya/

El col·legi Cervantes de Lleida ja té 
nou nom: Seu Vella
> https://www.segre.com/
noticies/lleida/2022/09/22/el_
col_legi_cervantes_lleida_nou_
nom_184472_1092.html

Els noms dels carrers de Lleida, 
novament sota el prisma de la 
Comissió del Nomenclàtor
> https://www.territoris.cat/articulo/
lleida/els·noms·dels·carrers·lleida·
novament·sota/20220920120551086045.
html

Premi al treball «Aproximació a la 
toponímia rural d’Onda del segle 
xviii a través dels protocols del 
notari Joan Batiste Seguí» d’Ismael 
Chiva
> https://www.scoop.it/topic/e·onoma
stica/p/4135851466/2022/09/19/premi·
al·treball·aproximacio·a·la·toponimia·
rural·d·onda·del·segle·xviii·a·traves·
dels·protocols·del·notari·joan·batiste·
segui·d·isamael·chiva

El BOE rectifica per respectar la 
denominació oficial de quatre 
comarques aragoneses
> https://www.heraldo.es/noticias/
aragon/teruel/2022/09/16/el·boe·
rectifica·para·respetar·la·denominacion·
oficial·de·cuatro·comarcas·
aragonesas·1599974.html

Qui o què hi ha darrere la 
Wikipedia en castellà?
> https://www.nuvol.com/pantalles/
cultura·digital/qui·hi·ha·darrere·la·
wikipedia·en·castella·269051

El govern espanyol rectificarà la 
traducció de topònims catalans al 
BOE

> https://www.vilaweb.cat/noticies/
govern·espanyol·traduccio·toponims·
catalans·boe/

L’Inventari d’Onomàstica del Vallès 
Oriental es pot consultar en línia 
en PDF
> https://xac.gencat.cat/ca/
llista_arxius_comarcals/valles_or/
publicacions/publicacions·editades·i·o·
coeditades/

Espadàniques: Motivació dels 
llinatges establerts a la serra 
d’Eslida després de l’expulsió dels 
moriscos (1612-1646)
> http://espadaniques.blogspot.
com/2022/09/motivacio·dels·llinatges·
establerts·la.html

«El Diari de Girona ha traduït, del 
castellà, la reina consort Camilla 
per ‘Llitera’»
> https://www.trendsmap.com/
twitter/tweet/1567996063906430977

Joan Fuster, Isabel-Clara Simó i 
Empar Navarro substituiran part 
del nomenclàtor franquista de 
Castelló de la Plana
> https://www.diarilaveu.cat/
noticia/9443/joan·fuster·isabel·clara·
simo·i·empar·navarro·substituiran·part·
del·nomenclator·franquista

«Cabacés en castellà, o Cabassers 
en català?», per Manel Sastre 
> https://www.ccma.cat/catradio/
catalunya·al·dia/cabaces·en·castella·o·
cabassers·en·catala/noticia/3131167/

Per plorar... Targasona (Alta 
Cerdanya) passa oficialment de 
Targassonne a Targasonne!
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> https://www.francebleu.fr/infos/
insolite/ce·village·des·pyrenees·
orientales·change·de·nom·1657643970

Marc i Martina, els noms de nadons 
més comuns als Països Catalans
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
marc·martina·comuns·paisos·catalans/

«L’ortografia dels amos» | David 
Marín 
> https://www.elpuntavui.cat/opinio/
article/8·articles/2177419·l·ortografia·
dels·amos.html

Rosalía i Mallorca: Portixol o 
Portitxol?
> https://www.ultimahora.es/noticias/
sociedad/2022/08/10/1771499/
videoclip·rosalia·mallorca·causa·debate·
portixol·portitxol.html

La USAP es reivindica amb una 
samarreta quadribarrada que duu 
el nom de la ciutat en català i no en 
francès
> https://www.ccma.cat/esport3/
la·usap·es·reivindica·amb·una·
samarreta·quadribarrada·i·en·catala/
noticia/3179356/

Setze anys de lluita per a posar el 
nom de Caín al seu fill
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
setze·anys·lluitant·per·posar·el·nom·de·
cain·al·seu·fill/

Onomàstica catalana al metro de 
Santo Domingo
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
com·a·casa·la·linia·mes·catalana·del·
metro·de·santo·domingo/

Vicent Marí firma a Palma el 
protocol general d’actuació del 
Nomenclàtor Geogràfic de les 
Balears
> https://www.noudiari.es/noticias·
ibiza·formentera·sidebar/vicent·mari·

firma·a·palma·el·protocol·general·
dactuacio·del·nomenclator·geografic·de·
les·balears/

Cabdella i males praxis en la 
toponímia que cal corregir i evitar 
> https://www.pallarsdigital.cat/
noticia/16960/opinio·cabdella·males·
praxis·toponimia

Núria Feliu tindrà una plaça al seu 
barri de Sants 
> https://www.naciodigital.cat/
noticia/237329/nuria·feliu·tindra·placa·
barri·sants

Ramon París, especialista en 
toponímia, Persona Destacada en 
l’Àmbit Cultural Benicarló 2022
> https://www.elperiodic.com/val/
benicarlo/ramon·paris·sera·persona·
destacada·lambit·cultural·2022_838706

Nova campanya a les xarxes per 
reclamar els serveis de Google en 
català. La toponímia pròpia no és 
respectada
> https://www.diarimes.com/noticies/
actualitat/catalunya/2022/07/21/
nova_campanya_les_xarxes_per_
reclamar_els_serveis_google_
catala_125354_3029.html

Mor Joan F. López Casasnovas, 
autor d’estudis sobre la toponímia 
de Menorca, poeta i polític
> https://www.elpuntavui.cat/cultura/
article/19·cultura/2169157·mor·el·
poeta·joan·f·lopez·casasnovas.html

Guardamar. Etnobotànica i 
entusiasme climentí (i força 
toponímia)
> https://www.imatgies.com/2022/07/
guardamar·etnobotanica·i·entusiasme·
climenti/

Cinc dones donaran nom a places 
de Barcelona

> https://www.vilaweb.cat/noticies/
cinc·dones·donaran·nom·places·
barcelona/

Postgrau en onomàstica hispànica i 
catalano-valenciana
> http://www.formaciocontinua.
udl.cat/ca/programes·formatius/
cursos/3586/

Deià normativitza, feminitza i 
amplia el seu nomenclàtor viari
> https://www.foravila.net/area/serra·
de·tramuntana/deia·normativitza·
feminitza·i·amplia·el·seu·nomenclator·
viari/

Dos carrers de Manises porten els 
noms de manisers represaliats
> https://www.elperiodic.com/val/
manises/carrers·manises·porten·noms·
manisers·represaliats_834481

Nou número de la revista Noms de 
la Societat d’Onomàstica
> https://www.onomastica.cat/6675·2/

El Govern aprova la Llei Trans 
que permet el canvi de nom en el 
registre sense diagnòstic mèdic
> https://www.europapress.es/
valencia/noticia·govern·aprova·llei·
trans·permet·canvi·nom·registre·sense·
diagnostic·medic·20220627152212.html

Propostes de noms per a la 
substitució del nom del carrer de 
l’Horta (Foios)
> https://www.foios.es/sites/www.
foios.es/files/Im%C3%A1genes/
participacio/cpc/PROPOSTES%20
NOMS%20PER%20A%20
SUBSTITUIR%20CARRER%20DE%20
L%27HORTA%20%28FOIOS%29.pdf

Itinerari guiat sobre la toponímia 
històrica del veïnat d’Esclet
> https://www.cassa.cat/noticies·
portada/noticies·de·cultura/3052·
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Notícies

itinerari·guiat·sobre·la·toponimia·
historica·del·veinat·d·esclet

La iniciativa «Noms de dones als 
carrers de Xest» continua creixent i 
involucrant joves estudiants 
> https://www.tucomarca.com/
wordpress/segunda/ca/la·iniciativa·
noms·de·dones·als·carrers·de·xest·
continua·creixent·i·involucrant·a·joves·
estudiants/

Menut, el segon nanosatèl·lit de la 
Generalitat
> http://www.elpuntavui.cat/societat/
article/15·ciencia/2153586·menut·el·
segon·nanosatel·lit·de·la·generalitat.
html

L’Ajuntament de Cocentaina 
col·loca plaques de carrers amb el 
nom popular
> https://www.elperiodic.com/val/
cocentaina/lajuntament·cocentaina·
colloca·plaques·carrers·popular_827860

Moció per canviar a Badalona el 
nom del carrer General Weyler pel 
de Neus Català
> http://ajuntament.badalona.cat/
noticies/mocio·per·canviar·el·nom·
del·carrer·general·weyler·pel·de·neus·
catala/

El madridisme sabadellenc 
«rebateja» un carrer i crea la plaça 
del Real Madrid
> https://www.isabadell.cat/barris/
sector·canrull/can·llong/el·madridisme·
sabadellenc·rebateja·un·carrer·i·crea·la·
placa·del·real·madrid/

L’Alguer dedica un carrer al 
periodista català Joan Vila
> https://www.algheroeco.com/joan·
gala·la·citta·di·alghero·gli·dedica·una·
via

El Vendrell posarà noms de dones 
destacades a quatre parcs del 
municipi
> https://catalunyadiari.com/
tarragonadigital/baix·penedes/vendrell·
posara·noms·dones·destacades·quatre·
parcs·municipi

«El fracàs de l’estratègia de la 
Comissió de Toponímia»
> https://www.cabassers.
org/2022/05/26/el·fracas·de·
lestrategia·de·la·comissio·de·
toponimia/

Manresa Road, un carrer amb nom 
català al cor del Londres de luxe
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
com·a·casa·manresa·road·el·centre·de·
londongrad·londres·chelsea·oligarques/

Les traduccions de topònims 
valencians a l’anglès més virals de 
les xarxes
> https://www.apuntmedia.es/
elpunter/traduccions·valencia·l·angles·
virals·xarxes_1_1513951.html

Carrers amb noms estranys a la 
ciutat de València
> https://7televalencia.com/es/calles·
nombres·raros/

Carmen Alborch, Largo Caballero, 
les Dones Pescadores o el Pare 
Arrupe tindran un carrer a València
> https://www.elperiodic.com/val/
valencia/carmen·alborch·llarg·cavaller·
dones·pescadores·pare·arrupe·tindran·
carrer·valencia_824111

El TSJ avala la denominació 
exclusiva en català de Castelló de 
la Plana
> https://www.vilaweb.cat/noticies/el·
tsj·avala·la·denominacio·exclusiva·en·
catala·de·castello·de·la·plana/

Un nen assassinat pel seu pare 
no haurà de dur post mortem els 
cognoms del parricida
> https://www.lavanguardia.com/
vida/20220511/8260426/nen·assassinat·
pel·seu·pare·haura·dur·post·mortem·
els·cognoms·parricida.html

Santanyí canviarà el nom 
franquista d’un carrer
> https://www.arabalears.cat/
partforana/santanyi·canviara·nom·d·
carrer·franquista_1_4358992.html

Presentació de «Toponímia popular 
dels carrers de Meliana»
> https://www.elmeridiano.es/
presentacio·de·toponimia·popular·dels·
carrers·de·meliana/

De la vora; onomàstica 
occitana i peninsular

Noms vinculats a la primera volta 
al món per als nous carrers de 
Castañares (Burgos)
> https://www.burgosconecta.es/
burgos/nombres·vinculados·primera·
20221020145544·nt.html

La toponímia basca de la ciutat de 
Pamplona
> https://www.diariodenavarra.
es/noticias/cultura·ocio/
cultura/2022/10/23/toponimia·vasca·
ciudad·pamplona·el·segundo·capitulo·
podcast·ecos·euskera·545458·1034.
html

Un nom amb només 40 portadors 
en tot l’estat espanyol
> https://www.levante·emv.com/vida·
y·estilo/2022/10/21/nombres·raros·
espana·eutropio·ine·dv·77383094.html

Ría de Ribadeo contra ría del Eo
> https://www.lne.es/
occidente/2022/10/19/ria·ribadeo·gana·
terreno·toponimo·77421131.html

https://www.cassa.cat/noticies-portada/noticies-de-cultura/3052-itinerari-guiat-sobre-la-toponimia-historica-del-veinat-d-esclet
https://www.cassa.cat/noticies-portada/noticies-de-cultura/3052-itinerari-guiat-sobre-la-toponimia-historica-del-veinat-d-esclet
https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-iniciativa-noms-de-dones-als-carrers-de-xest-continua-creixent-i-involucrant-a-joves-estudiants/
https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-iniciativa-noms-de-dones-als-carrers-de-xest-continua-creixent-i-involucrant-a-joves-estudiants/
https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-iniciativa-noms-de-dones-als-carrers-de-xest-continua-creixent-i-involucrant-a-joves-estudiants/
https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-iniciativa-noms-de-dones-als-carrers-de-xest-continua-creixent-i-involucrant-a-joves-estudiants/
https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-iniciativa-noms-de-dones-als-carrers-de-xest-continua-creixent-i-involucrant-a-joves-estudiants/
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/2153586-menut-el-segon-nanosatel-lit-de-la-generalitat.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/2153586-menut-el-segon-nanosatel-lit-de-la-generalitat.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/2153586-menut-el-segon-nanosatel-lit-de-la-generalitat.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/2153586-menut-el-segon-nanosatel-lit-de-la-generalitat.html
https://www.elperiodic.com/val/cocentaina/lajuntament-cocentaina-colloca-plaques-carrers-popular_827860
https://www.elperiodic.com/val/cocentaina/lajuntament-cocentaina-colloca-plaques-carrers-popular_827860
https://www.elperiodic.com/val/cocentaina/lajuntament-cocentaina-colloca-plaques-carrers-popular_827860
http://ajuntament.badalona.cat/noticies/mocio-per-canviar-el-nom-del-carrer-general-weyler-pel-de-neus-catala/
http://ajuntament.badalona.cat/noticies/mocio-per-canviar-el-nom-del-carrer-general-weyler-pel-de-neus-catala/
http://ajuntament.badalona.cat/noticies/mocio-per-canviar-el-nom-del-carrer-general-weyler-pel-de-neus-catala/
http://ajuntament.badalona.cat/noticies/mocio-per-canviar-el-nom-del-carrer-general-weyler-pel-de-neus-catala/
https://www.isabadell.cat/barris/sector-canrull/can-llong/el-madridisme-sabadellenc-rebateja-un-carrer-i-crea-la-placa-del-real-madrid/
https://www.isabadell.cat/barris/sector-canrull/can-llong/el-madridisme-sabadellenc-rebateja-un-carrer-i-crea-la-placa-del-real-madrid/
https://www.isabadell.cat/barris/sector-canrull/can-llong/el-madridisme-sabadellenc-rebateja-un-carrer-i-crea-la-placa-del-real-madrid/
https://www.isabadell.cat/barris/sector-canrull/can-llong/el-madridisme-sabadellenc-rebateja-un-carrer-i-crea-la-placa-del-real-madrid/
https://www.algheroeco.com/joan-gala-la-citta-di-alghero-gli-dedica-una-via
https://www.algheroeco.com/joan-gala-la-citta-di-alghero-gli-dedica-una-via
https://www.algheroeco.com/joan-gala-la-citta-di-alghero-gli-dedica-una-via
https://catalunyadiari.com/tarragonadigital/baix-penedes/vendrell-posara-noms-dones-destacades-quatre-parcs-municipi
https://catalunyadiari.com/tarragonadigital/baix-penedes/vendrell-posara-noms-dones-destacades-quatre-parcs-municipi
https://catalunyadiari.com/tarragonadigital/baix-penedes/vendrell-posara-noms-dones-destacades-quatre-parcs-municipi
https://catalunyadiari.com/tarragonadigital/baix-penedes/vendrell-posara-noms-dones-destacades-quatre-parcs-municipi
https://www.cabassers.org/2022/05/26/el-fracas-de-lestrategia-de-la-comissio-de-toponimia/
https://www.cabassers.org/2022/05/26/el-fracas-de-lestrategia-de-la-comissio-de-toponimia/
https://www.cabassers.org/2022/05/26/el-fracas-de-lestrategia-de-la-comissio-de-toponimia/
https://www.cabassers.org/2022/05/26/el-fracas-de-lestrategia-de-la-comissio-de-toponimia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/com-a-casa-manresa-road-el-centre-de-londongrad-londres-chelsea-oligarques/
https://www.vilaweb.cat/noticies/com-a-casa-manresa-road-el-centre-de-londongrad-londres-chelsea-oligarques/
https://www.vilaweb.cat/noticies/com-a-casa-manresa-road-el-centre-de-londongrad-londres-chelsea-oligarques/
https://www.apuntmedia.es/elpunter/traduccions-valencia-l-angles-virals-xarxes_1_1513951.html
https://www.apuntmedia.es/elpunter/traduccions-valencia-l-angles-virals-xarxes_1_1513951.html
https://www.apuntmedia.es/elpunter/traduccions-valencia-l-angles-virals-xarxes_1_1513951.html
https://7televalencia.com/es/calles-nombres-raros/
https://7televalencia.com/es/calles-nombres-raros/
https://www.elperiodic.com/val/valencia/carmen-alborch-llarg-cavaller-dones-pescadores-pare-arrupe-tindran-carrer-valencia_824111
https://www.elperiodic.com/val/valencia/carmen-alborch-llarg-cavaller-dones-pescadores-pare-arrupe-tindran-carrer-valencia_824111
https://www.elperiodic.com/val/valencia/carmen-alborch-llarg-cavaller-dones-pescadores-pare-arrupe-tindran-carrer-valencia_824111
https://www.elperiodic.com/val/valencia/carmen-alborch-llarg-cavaller-dones-pescadores-pare-arrupe-tindran-carrer-valencia_824111
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-tsj-avala-la-denominacio-exclusiva-en-catala-de-castello-de-la-plana/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-tsj-avala-la-denominacio-exclusiva-en-catala-de-castello-de-la-plana/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-tsj-avala-la-denominacio-exclusiva-en-catala-de-castello-de-la-plana/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220511/8260426/nen-assassinat-pel-seu-pare-haura-dur-post-mortem-els-cognoms-parricida.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220511/8260426/nen-assassinat-pel-seu-pare-haura-dur-post-mortem-els-cognoms-parricida.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220511/8260426/nen-assassinat-pel-seu-pare-haura-dur-post-mortem-els-cognoms-parricida.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220511/8260426/nen-assassinat-pel-seu-pare-haura-dur-post-mortem-els-cognoms-parricida.html
https://www.arabalears.cat/partforana/santanyi-canviara-nom-d-carrer-franquista_1_4358992.html
https://www.arabalears.cat/partforana/santanyi-canviara-nom-d-carrer-franquista_1_4358992.html
https://www.arabalears.cat/partforana/santanyi-canviara-nom-d-carrer-franquista_1_4358992.html
https://www.elmeridiano.es/presentacio-de-toponimia-popular-dels-carrers-de-meliana/
https://www.elmeridiano.es/presentacio-de-toponimia-popular-dels-carrers-de-meliana/
https://www.elmeridiano.es/presentacio-de-toponimia-popular-dels-carrers-de-meliana/
https://www.burgosconecta.es/burgos/nombres-vinculados-primera-20221020145544-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/nombres-vinculados-primera-20221020145544-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/nombres-vinculados-primera-20221020145544-nt.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/10/23/toponimia-vasca-ciudad-pamplona-el-segundo-capitulo-podcast-ecos-euskera-545458-1034.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/10/23/toponimia-vasca-ciudad-pamplona-el-segundo-capitulo-podcast-ecos-euskera-545458-1034.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/10/23/toponimia-vasca-ciudad-pamplona-el-segundo-capitulo-podcast-ecos-euskera-545458-1034.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/10/23/toponimia-vasca-ciudad-pamplona-el-segundo-capitulo-podcast-ecos-euskera-545458-1034.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/10/23/toponimia-vasca-ciudad-pamplona-el-segundo-capitulo-podcast-ecos-euskera-545458-1034.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/10/23/toponimia-vasca-ciudad-pamplona-el-segundo-capitulo-podcast-ecos-euskera-545458-1034.html
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/2022/10/21/nombres-raros-espana-eutropio-ine-dv-77383094.html
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/2022/10/21/nombres-raros-espana-eutropio-ine-dv-77383094.html
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/2022/10/21/nombres-raros-espana-eutropio-ine-dv-77383094.html
https://www.lne.es/occidente/2022/10/19/ria-ribadeo-gana-terreno-toponimo-77421131.html
https://www.lne.es/occidente/2022/10/19/ria-ribadeo-gana-terreno-toponimo-77421131.html
https://www.lne.es/occidente/2022/10/19/ria-ribadeo-gana-terreno-toponimo-77421131.html


NOMS 18 | 2022 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 5

Notícies

Una investigació recuperarà i 
localitzarà la toponímia aborigen 
del cim de Gran Canària durant la 
Conquesta 
> https://www.eldiario.es/
canariasahora/sociedad/investigacion·
recuperara·toponimia·aborigen·cumbre·
gran·canaria·durante·conquista·
localizacion_1_9632090.html

Crida als veïns d’Ortigueira per 
protegir-ne la toponímia de l’oblit
> https://www.ferrol360.es/un·
llamamiento·a·los·vecinos·de·
ortigueira·para·proteger·su·toponimia·
del·olvido/

De Soltxate a Lezkairu, seguint el 
rastre de l’èuscara a Pamplona
> https://www.noticiasdenavarra.com/
semana/2022/10/14/soltxate·lezkairu·
rastro·euskera·pamplona·6041805.html

«Toponimia en el Camino de 
Santiago a su paso por Aragón» - 
Javier Giralt
> https://www.youtube.com/
watch?v=bmLz4xa0Fm8

«Camín de Mieres» reprèn les 
jornades de muntanya per 
recuperar la toponímia dels pobles
> https://www.lne.es/
cuencas/2022/10/05/camin·mieres·
retoma·jornada·montana·76799056.
html

El Camín de los Santuarios: 
‘Toponimia xacobea en el Camín de 
los Santuarios’
> https://www.lne.es/ocio/agenda/
camin·santuarios·toponimia·xacobea·
camin·76896615.html

Vox proposa l’espanyolització del 
nom de tots els municipis de l’estat
> https://www.europapress.es/
nacional/noticia·vox·propone·
regular·uso·denominacion·

castellana·municipios·todo·territorio·
nacional·20221002115648.html

Marta Prieto Sarro amb 
«Toponimia de La Urz» guanya el x 
Concurs de Recollida de Toponímia 
Concha de Lama del Club Xeitu
> https://www.diariodeleon.es/
articulo/cultura/nombres·que·tienen·
premio/202209290333412262253.html

Mor l’especialista en toponímia 
gallega Eligio Rivas
> https://www.lavozdegalicia.
es/noticia/ourense/
ourense/2022/09/25/muere·97·
eligio·rivas·medalla·oro·provincia·
ourense/00031664119178073189122.
htm

Luz Méndez: «Atentar contra a 
toponimia é como atentar contra 
un monumento»
> https://www.lavozdegalicia.es/
noticia/cultura/2022/09/23/luz·
mendez·atentar·contra·toponimia·
e·atentar·contra·monumen
to/00031663952995145928237.htm

O Congreso Internacional de 
Toponimia no Camiño de Santiago 
afonda na pegada xacobea dos 
nomes de lugar
> https://www.usc.gal/gl/xornal/
novas/congreso·internacional·
toponimia·camino·santiago·afonda·
pegada·xacobea·nomes

«¿Por qué el nombre no debe ser 
Tajogaite?»
> https://elapuron.com/noticias/
opinion/168977/nombre·no·tajogaite/

De «Olérios» a «Borgondo»
> https://www.lavozdegalicia.es/
noticia/coruna/2022/09/18/olerios·
borgondo/0003_202209H18C10991.
htm

«A RAG inicia unha nova tempada 
da serie en liña sobre a nosa 
riqueza toponímica»
> https://codigocero.com/A·RAG·
inicia·unha·nova·tempada·da·serie·en·
lina·sobre·a·nosa·riqueza·toponimica

Un nou impuls per al projecte 
«Canido en Nomes»
> https://enfoques.gal/ferrolterra/
ferrol/un·nuevo·impulso·para·el·
proyecto·canido·en·nomes/

El Govern de Navarra renova la 
col·laboració amb Euskaltzaindia, 
incloent la toponímia
> https://www.navarra.es/es/·/nota·
prensa/el·gobierno·de·navarra·renueva·
la·colaboracion·con·euskaltzaindia·

Els volcans canaris s’escriuen amb 
T
> https://www.eldiadevalladolid.
com/Noticia/ZF09438C6·9F17·B2A1·
BF28DEED61EC4DDD/202208/Volcan·
se·escribe·con·T

«Sin “Gallegos” en Galicia»
> https://www.farodevigo.es/
sociedad/2022/08/20/gallegos·
galicia·73719606.html

Demanda de senhalizacion de totas 
las comunas en francés-occitan
> https://twitter.com/lamarionamiret/
status/1559601832309178371

Sobre el nom de la fusió dels 
municipis extremenys de Don 
Benito i Villanueva de la Serena
> https://www.canalextremadura.
es/noticias/extremadura/el·nuevo·
nombre·de·don·benito·y·villanueva·
sera·vegas·altas

> https://donbenito.hoy.es/asociacion·
siempre·benito·20220723130043·nt.
html

> https://www.20minutos.es/
noticia/5033517/0/vecinos·de·la·
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pedania·vegas·altas·se·quejan·por·el·
nombre·que·tendra·la·fusion·entre·don·
benito·y·villanueva·de·la·serena/

> https://www.
elperiodicoextremadura.com/
vegasaltas/2022/06/02/concordia·
mestas·guadiana·fusion·don·benito·
villanueva·66816065.html

Noms relacionats amb la medicina 
als carrers de la Comunitat de 
Madrid
> https://bibliomadsalud.com/
callejeando/

«Severino Antuña doctórase 
cola so tesis n’asturianu sobre la 
toponimia de La Güeria» 
> https://sfa.grupos.uniovi.es/
actualidad/·/blogs/severino·
antuna·doctorase·cola·so·tesis·
n%E2%80%99asturianu·sobre·la·
toponimia·de·la·gueria

Ebro, García Morato, Jarama o 
Pingarrón... Granada canviarà 
de nom dotze carrers vinculats a 
l’època franquista
> https://www.granadahoy.com/
granada/Granada·cambiara·nombre·
12·calles·vinculadas·simbolos·
franquistas_0_1704130616.html

Proposta per solucionar el 
problema del nom del país dels 
bascos
> https://www.euskonews.eus/
zbk/774/propuesta·para·solucionar·el·
problema·del·nombre·del·pais·de·los·
baskos/ar·0774001004C/#

«A Real Academia Galega inclúe na 
súa “Guía de nomes galegos” máis 
de 1.500 antropónimos»
> https://www.lavozdegalicia.es/
noticia/coruna/2022/07/18/span·langgl·
real·academia·galega·inclue·na·sua·
guia·nomes·galegos·mais·1500·antropo

nimosspan/00031658142873479997927.
htm

El TSJA avala el canvi de 17 carrers 
«franquistes» a Oviedo (Astúries)
> https://www.elcomercio.es/oviedo/
tsja·avala·cambio·20220716002902·ntvo.
html

«Redondela retoma o proxecto 
para recuperar a toponímia»
> https://galego.farodevigo.es/
comarcas/2022/07/16/redondela·
retoma·proyecto·recuperar·
toponimia·68389283.html

«Os nomes e a 
autorrepresentación»
> https://www.lavozdegalicia.es/
noticia/opinion/2022/07/17/os·nomes·
autorrepresentacion/0003_202207G1
7P14991.htm

IU proposa recuperar els noms dels 
pobles desapareguts en els nous 
carrers d’Osca
> https://cadenaser.com/aragon/iu·
propone·recuperar·los·nombres·de·
pueblos·desaparecidos·en·nuevas·
calles·de·la·ciudad·radio·huesca/

Investigadores do ILG no «1st 
Congress Toponomasticon 
Hispaniae: Interterritoriality and 
interdisciplinarity» 
> https://ilg.usc.es/gl/novidades/
investigadores·do·ilg·no·1st·
congress·toponomasticon·hispaniae·
interterritoriality·and

«Córdoba, primer municipio 
capital de provincia que aprueba 
en Pleno la denominación de sus 
asentamientos poblacionales en el 
marco del proyecto ITACA»
> https://www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia/
prodCartografia/toponimia/notaprensa.
htm

Evaristo Méndez i l’Asociación 
Fonte do Milagro volen recuperar 
la microtoponímia de Folgoso do 
Courel 
> https://toponimia.xunta.gal/es/
video/evaristo·mendez·y·la·asociacion·
fonte·do·milagro·se·proponen·
recuperar·la·microtoponimia·de

«Constitúise la Comisión 
Especializada de Toponimia 
Xeográfica»
> https://asturies.com/noticies/
constituise·la·comision·especializada·
de·toponimia·xeografica

«“Toponimízate 2022” arrinca en 
Pantón co obxectivo de recoller 
os microtopónimos do 40 % do 
territorio do concello lugués»
> https://academia.gal/·/·toponim·
c3·adzate·2022·arrinca·en·pant·c3·
b3n·co·obxectivo·de·recoller·os·
microtop·c3·b3nimos·do·40·do·
territorio·do·concello·lugu·c3·a9s?·
redirect=%2Finicio

«Hei d?ir a Vales, e a Alba, e ao 
Freixo. Proposta de intervención 
didáctica coa toponimia de 
Valadares»
> https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
index.php?modulo=tfe&accion=visualiz
aTfe&id=24961

Els noms de Napoleó per a les 
províncies espanyoles
> https://www.larazon.
es/espana/20220616/
hqhkjsv5ijbvrgkkslmedhulua.html

Entra en vigor la toponímia oficial 
de Somiedo
> https://migijon.com/entra·en·vigor·
la·toponimia·oficial·de·somiedo/

«Tanxugueiras: o noso topónimo 
máis internacional»
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Notícies

> https://toponimia.xunta.gal/gl/video/
tanxugueiras·o·noso·toponimo·mais·
internacional

«“Toponimia serrana”, un proyecto 
para recuperar los nombres de 
caminos, fuentes y lugares de los 
pueblos de la Sierra»
> https://nuevaalcarria.com/articulos/
toponimia·serrana·un·proyecto·para·
recuperar·los·nombres·de·caminos·
fuentes·y·lugares·de·los·pueblos·de·la·
sierra

El Congrés dona llum verda a la 
tramitació d’una proposta de llei 
del BNG sobre la toponímia en 
l’àmbit marítim
> https://www.europapress.es/
galicia/noticia·congreso·da·luz·
verde·tramitacion·propuesta·
ley·bng·toponimia·ambito·
maritimo·20220518161712.html

Ribadeo (Lugo) demana a Nutella 
que faci servir el topònim oficial de 
la platja de As Catedrais
> https://www.elespanol.com/
quincemil/articulos/actualidad/ribadeo·
lugo·pide·a·nutella·que·emplee·el·
toponimo·oficial·de·la·playa·de·as·
catedrais

De més lluny; onomàstica del 
món

El Casaquistan vol tornar a 
modificar el nom de la capital, tres 
anys després del darrer canvi
> https://www.vilaweb.cat/noticies/
el·casaquistan·vol·modifica·de·nou·
el·nom·de·la·seva·capital·tres·anys·
despres·del·darrer·cannvi/

La guerra arriba als noms dels 
carrers d’Ucraïna
> https://www.heraldo.es/noticias/
internacional/2022/07/10/guerra·

rusia·ucrania·cambian·nombres·
calles·1586965.html

> https://www.eldiario.es/
internacional/ultima·hora·invasion·rusa·
ucrania·directo_6_9084892_1091257.
html

Congressos, jornades i 
conferències

Taula rodona «La toponimia 
como fuente para la historia y la 
arqueología» (Madrid, 27-05-2022)
> https://medievalistas.es/mesa·
redonda·la·toponimia·como·fuente·
para·la·historia·y·la·arqueologia·
instituto·de·historia·csic·madrid·27·
mayo·2022/

Primer Congrés Toponomasticon 
Hispaniae (Lleida, 27/29-06-2022)
> https://www.onomastica.cat/primer·
congres·toponomasticon·hispaniae/

> https://www.lamanyana.cat/la·
toponimia·i·el·poder·eixos·del·x·
international·medieval·meeting/

Congreso Internacional de 
Toponimia no Camiño de Santiago 
(Santiago de Compostel·la, 21/23-
09-2022)
> https://academia.gal/comunicacion/
videos/agrupacion·717722

xxx Jornada d’Antroponímia i 
Toponímia (Palma, 24-09-2022)
> https://agenda.uib.es/agenda/
show_event/88173/xxx·jornada·
drantroponimia·i·toponimia.html

Videoconferència de M. Jacques 
Lacroix sobre «Les Mediolanon» 
(Société Française d’Onomastique, 
6-10-2022)
> https://www.sfo·onomastique.fr/
news.php?lng=fr&pg=475

vii Jornada de Onomástica Gallega 
(Pontevedra, 15-10-2022)
> https://www.elespanol.com/
treintayseis/articulos/cultura/la·rag·
celebra·este·sabado·en·el·museo·
de·pontevedra·la·vii·jornada·de·
onomastica·gallega

> https://pontevedraviva.com/
cultura/87239/onomastica·galega·
museo·pontevedra·nomes·literarios/

Conferència «Un patrimoine 
immatériel occitan : les noms de 
lieux en Kercorb» (Rivel, Aude, 
Occitània, 15-10-2022)
> https://www.azinat.com/2022/10/
rivel·11·un·patrimoine·immateriel·
occitan·les·noms·de·lieux·en·
kercorb·15·octobre/?doing_wp_
cron=1665510846.2447719573 
974609375000

Conferència «Persistencia de la 
Toponimia» (Madrid, 24-10-2022)
> https://www.ucm.es/doctorado/
doctorado·geografia/noticias/56195

XV Jornada d’Onomàstica de 
l’AVL Toponímia i excursionisme. 
Toponímia de l’Alcoià i del Comtat 
(Alcoi, 18/19-11-2022)
> https://www.avl.gva.es/
documents/78260/251090/
Circular+1/1a635831·1707·4fc6·994e·
b4943aae2b47

Tesis doctorals i projectes de 
final de carrera

«Rescate de la «Toponimia 
olvidada» en Condemios de Arriba 
(Guadalajara)» de Raúl Abad Elvira 
(Universidad Politécnica de Madrid)
> https://oa.upm.es/70738/
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https://www.vilaweb.cat/noticies/el-casaquistan-vol-modifica-de-nou-el-nom-de-la-seva-capital-tres-anys-despres-del-darrer-cannvi/
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https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2022/07/10/guerra-rusia-ucrania-cambian-nombres-calles-1586965.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2022/07/10/guerra-rusia-ucrania-cambian-nombres-calles-1586965.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2022/07/10/guerra-rusia-ucrania-cambian-nombres-calles-1586965.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2022/07/10/guerra-rusia-ucrania-cambian-nombres-calles-1586965.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_9084892_1091257.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_9084892_1091257.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_9084892_1091257.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_9084892_1091257.html
https://medievalistas.es/mesa-redonda-la-toponimia-como-fuente-para-la-historia-y-la-arqueologia-instituto-de-historia-csic-madrid-27-mayo-2022/
https://medievalistas.es/mesa-redonda-la-toponimia-como-fuente-para-la-historia-y-la-arqueologia-instituto-de-historia-csic-madrid-27-mayo-2022/
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https://medievalistas.es/mesa-redonda-la-toponimia-como-fuente-para-la-historia-y-la-arqueologia-instituto-de-historia-csic-madrid-27-mayo-2022/
https://medievalistas.es/mesa-redonda-la-toponimia-como-fuente-para-la-historia-y-la-arqueologia-instituto-de-historia-csic-madrid-27-mayo-2022/
https://www.onomastica.cat/primer-congres-toponomasticon-hispaniae/
https://www.onomastica.cat/primer-congres-toponomasticon-hispaniae/
https://www.lamanyana.cat/la-toponimia-i-el-poder-eixos-del-x-international-medieval-meeting/
https://www.lamanyana.cat/la-toponimia-i-el-poder-eixos-del-x-international-medieval-meeting/
https://www.lamanyana.cat/la-toponimia-i-el-poder-eixos-del-x-international-medieval-meeting/
https://academia.gal/comunicacion/videos/agrupacion-717722
https://academia.gal/comunicacion/videos/agrupacion-717722
https://agenda.uib.es/agenda/show_event/88173/xxx-jornada-drantroponimia-i-toponimia.html
https://agenda.uib.es/agenda/show_event/88173/xxx-jornada-drantroponimia-i-toponimia.html
https://agenda.uib.es/agenda/show_event/88173/xxx-jornada-drantroponimia-i-toponimia.html
https://www.sfo-onomastique.fr/news.php?lng=fr&pg=475
https://www.sfo-onomastique.fr/news.php?lng=fr&pg=475
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/cultura/la-rag-celebra-este-sabado-en-el-museo-de-pontevedra-la-vii-jornada-de-onomastica-gallega
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/cultura/la-rag-celebra-este-sabado-en-el-museo-de-pontevedra-la-vii-jornada-de-onomastica-gallega
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https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/cultura/la-rag-celebra-este-sabado-en-el-museo-de-pontevedra-la-vii-jornada-de-onomastica-gallega
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/cultura/la-rag-celebra-este-sabado-en-el-museo-de-pontevedra-la-vii-jornada-de-onomastica-gallega
https://pontevedraviva.com/cultura/87239/onomastica-galega-museo-pontevedra-nomes-literarios/
https://pontevedraviva.com/cultura/87239/onomastica-galega-museo-pontevedra-nomes-literarios/
https://pontevedraviva.com/cultura/87239/onomastica-galega-museo-pontevedra-nomes-literarios/
https://www.azinat.com/2022/10/rivel-11-un-patrimoine-immateriel-occitan-les-noms-de-lieux-en-kercorb-15-octobre/?doing_wp_cron=1665510846.2447719573974609375000
https://www.azinat.com/2022/10/rivel-11-un-patrimoine-immateriel-occitan-les-noms-de-lieux-en-kercorb-15-octobre/?doing_wp_cron=1665510846.2447719573974609375000
https://www.azinat.com/2022/10/rivel-11-un-patrimoine-immateriel-occitan-les-noms-de-lieux-en-kercorb-15-octobre/?doing_wp_cron=1665510846.2447719573974609375000
https://www.azinat.com/2022/10/rivel-11-un-patrimoine-immateriel-occitan-les-noms-de-lieux-en-kercorb-15-octobre/?doing_wp_cron=1665510846.2447719573974609375000
https://www.azinat.com/2022/10/rivel-11-un-patrimoine-immateriel-occitan-les-noms-de-lieux-en-kercorb-15-octobre/?doing_wp_cron=1665510846.2447719573974609375000
https://www.azinat.com/2022/10/rivel-11-un-patrimoine-immateriel-occitan-les-noms-de-lieux-en-kercorb-15-octobre/?doing_wp_cron=1665510846.2447719573974609375000
https://www.ucm.es/doctorado/doctorado-geografia/noticias/56195
https://www.ucm.es/doctorado/doctorado-geografia/noticias/56195
https://www.avl.gva.es/documents/78260/251090/Circular+1/1a635831-1707-4fc6-994e-b4943aae2b47
https://www.avl.gva.es/documents/78260/251090/Circular+1/1a635831-1707-4fc6-994e-b4943aae2b47
https://www.avl.gva.es/documents/78260/251090/Circular+1/1a635831-1707-4fc6-994e-b4943aae2b47
https://www.avl.gva.es/documents/78260/251090/Circular+1/1a635831-1707-4fc6-994e-b4943aae2b47
https://oa.upm.es/70738/
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Notícies

Blogs onomàstics

Imatgies
> https://www.imatgies.com/
categoria/toponimia/

Toponímia de Vilafranca
> http://toponimiavilafranca.blogspot.
com/

Toponímia de Mallorca
> https://www.toponimiamallorca.net/

Altres notícies d’onomàstica

Onomàstica de l’àrea 
catalanoparlant
> https://www.scoop.it/topic/e·
onomastica?q=catala

> https://www.onomastica.cat/

Onomàstica d’Occitània
> https://www.scoop.it/topic/e·
onomastica?q=occitania

Onomàstica general
> https://www.scoop.it/topic/e·
onomastica

Presentació d’originals a Noms
Ressenyes

Són comentaris analítics i crítics 
de publicacions sobre onomàsti·
ca, preferentment de monografies 
o de volums col·lectius, sense des·
cartar ressenyes d’articles en el 
cas que siguin particularment re·
llevants. L’extensió ha de ser entre 
4.000 i 8.000 caràcters (amb espais 
inclosos), i ha de tenir sempre en 
compte el nivell de divulgació que 
és propi de Noms. Han d’anar signa·
des, incorporant sempre, a l’encap·
çalament, la referència bibliogràfi·
ca completa de l’obra ressenyada: 
autor(s) o curador(s), títol (i sub·
títol, si en té), lloc d’edició, edito·
rial, any d’edició i nombre de pàgi·
nes (poden constar·hi també, si és 
el cas, el traduc·tor o altres respon·
sables de l’edició, la col·ecció o sè·
rie amb el seu número, etc.), tot se·
guint aquest model bàsic:
Ramon Solsona, Marques que 

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

Articles

Els articles que es presentin per a 
Noms han de ser originals, escrits 
en català (prèviament corregits, si 
cal), amb el to i el nivell de divulga·
ció propis d’aquesta revista, i han 
d’estar clarament relacionats amb 
l’onomàstica. L’equip de redacció es 
reserva la potestat de remetre els 
originals de caire més acadèmic a 
l’altra publicació periòdica de la So·
cietat d’Onomàstica, l’anuari Ono-
màstica, on haurien de ser avaluats 
d’acord amb els seus procediments. 
Es poden realitzar també propostes 
prèvies d’articles escrivint directa·
ment a la redacció de la revista, si 
bé això no implica cap compromís 
per part d’aquesta.

Els articles destinats a Noms que 
tractin sobre qüestions especialit·
zades, com ara l’etimologia, enca·
ra que sigui en un nivell de divulga·
ció, seran avaluats de manera anò·
nima per experts externs a la redac·
ció de la revista, per tal de garantir 
la seva adequació i un mínim rigor 

metodològic. Els resultats d’aques·
tes avaluacions poden dur a refusar 
un original o a haver·ne de modifi·
car aspec·tes concrets.

L’extensió dels articles no pot su·
perar els 24.000 caràcters, amb es·
pais inclosos (entre text, notes i bi·
bliografia). En el cas de voler pre·
sentar originals més extensos (a 
causa d’annexos o similars), cal po·
sar·se en contacte amb la redacció.

Tant els articles acabats com les 
propostes s’han d’enviar a l’adre·
ça electrònica revista@onomasti-
ca.cat.

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

https://www.imatgies.com/categoria/toponimia/
https://www.imatgies.com/categoria/toponimia/
http://toponimiavilafranca.blogspot.com/
http://toponimiavilafranca.blogspot.com/
https://www.toponimiamallorca.net/
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica?q=catala
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica?q=catala
https://www.onomastica.cat/
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica?q=occitania
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica?q=occitania
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica
https://www.scoop.it/topic/e-onomastica
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Novetats bibliogràfiques
Llibres 

Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, Toponímia dels Pobles Valenci-
ans:
· Antoni Garcia, Almàssera, núm. 

248, 2022, 8 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/ALMASSERA_
TPV.pdf 
·  Rafael Aura, Vicent Cabanes, 

Anna Maria Crespo, Beniarrés, 
núm. 249, 2022, 8 p.

> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/BENIARRES_
TPV.pdf
·  Josep Palomero, Borriana, núm. 

250, 2022, 8 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/BORRIANA_
TPV.pdf
·  Teodoro Baeza, Carles Rodrigo, 

Casas Altas, núm. 251, 2022, 8 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/CASAS_
ALTAS_TPV.pdf
·  Teodoro Baeza, Carles Rodrigo, 

Casas Bajas, núm. 252, 2022, 8 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/CASAS_
BAJAS_TPV.pdf
·  Frederic Sentandreu, Castelló, 

núm. 253, 2022, 8 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/CASTELLO_
TPV.pdf
·  Jaume Climent, Famorca, núm. 

254. Valenciana, 2022, 4 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/FAMORCA_
TPV.pdf
·  Teodoro Baeza, Carles Rodrigo, 

Puebla de San Miguel, núm. 255, 
2022, 8 p. 

> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/PUEBLA_DE_
SAN_MIGUEL_TPV.pdf
·  Vicent Cabanes, Sergi Silvestre, 

Alcosser, núm. 258, 2022, 4 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/ALCOSSER_
TPV.pdf 
·  Vicent Cabanes, Juan Picó, Marc 

Baldó, Penàguila, núm. 263, 2022, 
8 p.

> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/PENAGUILA_
TPV.pdf
·  Jaume Climent, Quatretondeta, 

núm. 256, 2022, 4 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/
QUATRETONDETA_TPV.pdf
·  Ferran Guardiola, Villores, núm. 

257, 2022, 4 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/VILLORES_
TPV.pdf
·  Jaume Climent, Benimassot, núm. 

259, 2022, 4 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/
BENIMASSOT_TPV.pdf
·  Juan Antonio Mira, Castalla, núm. 

260, 2022, 8 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/CASTALLA_
TPV.pdf
·  Jaume Climent, Fageca, núm. 261, 

2022, 4 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/FAGECA_TPV.
pdf
·  Jaume Climent, Gorga, núm. 262, 

2022, 4 p.
> https://www.avl.gva.es/
documents/31987/58697/GORGA_TPV.
pdf

Paco Arnau, José Luis Esteller, Els 
carrers d’Alcalà de Xivert. Associació 
d’Amics de Mainhardt, 2021.

Marga Azcárate Luxán, Bárbara 
Alonso Tagle, Instituto Geografico 
Nacional, Los exónimos en español. 
Criterios y usos en la cartografía. Ma-
drid: IGN-CNIG, 2022, 94 p.

Eduardo Aznar Martínez, La to-
ponimia de Matasejún (Soria). Otros, 
2022, 125 p. 

Miquel Bataller, Xavier Bataller, 
Sergi Pujol, Museu de L‘Anxova i 
de la Sal. La costa del Montgrí: de 
Sant Martí d’Empúries a cap Castell – 
la Foradada. L’Escala: Ajuntament de 
l’Escala, 2022. 

Jorge Braga Riera, Karlos Cid 
Abasolo (eds.), Onomástica, Deo-
nomástica y Documentación. Glosa-
rios y Manuales 8. Kassel: Edition 
Reichenberger, 2019, 314 p. 

François de Beaurepaire, Les noms 
de lieu du Calvados. Nomine Ergo 
Sum 36. París: L’Harmattan, 2022, 
440 p.

V i c e n t e   B e l lv e r   A l b i ñ a -
na,  Bolbaite. Estudio  toponímico  
e  histórico  contextual  (opúsculo  
monográfico).  C anals:  Maral   
Industrias  Gráficas (autoedició),  
2022. 

Ramón Carnero, Alain Martín, De 
Vasconia a Zamora. Un viaje cultural. 
Biblioteca de Cultura Tradicional Za-
morana 46. Zamora: Editorial Semu-
ret, 2022, 281 p.

https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/ALMASSERA_TPV.pdf
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https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/FAMORCA_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/FAMORCA_TPV.pdf
https://www.avl.gva.es/documents/31987/58697/PUEBLA_DE_SAN_MIGUEL_TPV.pdf
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Novetats bibliogràfiques

Federico Corriente, Christophe 
Pereira, Ángeles Vicente, Les to-
ponymes et les anthroponymes d’ori-
gine arabe dans la Péninsule Ibérique. 
Encyclopédie linguistique d’Al-Anda-
lus 5. Berlín: De Gruyter, 2022, 140 p. 

Fernando António da Silva Cosme, 
A Região do Gerês e a Estrada da Geira 
dialetologia, história, arqueologia e et-
nologia na toponímia. Câmara Muni-
cipal de Terras de Bouro, 2022.

Baptiste Coulmont, Sociologie des 
prénoms. Repères. París: La Décou-
verte, 2011, 128 p. 

Coral Cuadrada Majó, Daniel 
Piñol-Alabart (eds.), El capbreu 
dels castells de Vilassar i Burriac. Estu-
di, transcripció i edició digital. Recer-
ca 53. Tarragona: Publicacions Uni-
versitat Rovira i Virgili, 2022, 330 p. 
> http://llibres.urv.cat/index.php/
purv/catalog/book/508

Albert Dauzat, Les noms de lieux. 
Origine et évolution. Villes et villages, 
pays, cours d’eau, montagnes, lieux-
dits. Nova edició. Cressé: Éditions 
des Régionalismes, 2022, 230 p. 

Henri Dorion, Ce que cache le nom 
des lieux. Mont-real (Quebec): Éditi-
ons Multimondes, 2022, 328 p. 

Luis Fernández Fernández, Topo-
nimia de Rioscuro. Villablino: Asoci-
ación Club Xeitu de la Montaña Oc-
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Seca com un clau, menuda, activa, inquieta, atrafegada, 
incessant, apassionada, escàpola quan li convenia, inci-
siva, combativa, emotiva, infatigable, entusiasta, insaci-
able, enèrgica, múrria, inconformista, vivaç, punyetera, 
bellugadissa, heterodoxa, desinhibida, persistent, mo-
derna, enfeinada, coqueta, amb una sensualitat desdibui-
xada que acabava sent seductora, un veritable escateret 
feiner, petita però gran, prima però robusta en les seves 
conviccions, així era Renada Laura Calmon-Ouillet, per 
més que, sovint, exclamava, fent al·lusió a la seva petite-
sa corporal: «Pobra nyicris que soc!», tot i que segur que 
no oblidava que «al pot petit hi ha la bona confitura». Era 
una dona que tenia la joia de viure, contenta de viure la 
vida a cada instant, i generosa a qualificar positivament, 
amb respecte i admiració, els seus col·legues de profes-
sió, les moltes coneixences fetes al llarg de gairebé un se-
gle. I tant fruïa amb la lectura d’un text acadèmic, com 
amb la troballa de la solució a un enigma onomàstic o bé 
amb una dotzena d’ostres i un vi blanc ben fresc. La pas-
sió per la vida la duia a sentir-se reviscolada quan tenia 
oportunitat de relacionar-se amb gent jove, de parlar-hi, 
de compartir-hi temps, taula i conversa, d’anar-hi pel car-
rer, presumint-ne en l’exhibició, com si, en certa manera, 
intentés sobreviure’s a ella mateixa i allargar-ne la prò-
pia existència en la quotidianitat d’unes altres persones. 
Diferent ja des des del minut zero, va néixer a Sant Pau 
de Fenollet, llavors amb 2.000 habitants, municipi occità 
adscrit administrativament al departament que formen 
les terres catalanes del nord. Al poble natal, però, occi-
tà i català convivien en la naturalitat espontània de cada 

dia. Començà, ja, així, l’aventura de la vida amb un gest 
d’originalitat geogràfica a l’hora de néixer a Sant Pau de 
Valloles, com es deia antigament aquest poble, nascut a 
recer del monestir benedictí de Valloles. Aquest també 
va ser el lloc de naixença del músic Gabriel Baille, primer 
violinista de l’Orquestra del Liceu de Barcelona i del Tea-
tre de Perpinyà, ciutat on en dirigí l’Orfeó i l’Escola Mu-
nicipal de Música. 

I va arribar en aquest món un 28 d’agost, com l’escriptor 
alemany Johann Wolfgang von Goethe, el rus Lev Niko-
làievitx Tolstoi i els catalans Jaume Balmes, filòsof, i Ma-
nuel Cuyàs, periodista. Un dia en què, lògicament tam-
bé en anys distints, s’abolí l’esclavatge al Regne Unit i les 
seves colònies; Uruguai s’alliberava del domini espanyol i 
esdevenia una nació independent; les dones votaven per 
primera vegada als Estats Units, però només les de pell 
blanca; Richard Wagner estrenava la seva òpera Lohen-
grin; el pastor Martin Luther King denunciava la segrega-
ció racial als Estats Units en el seu històric discurs I Ha-
ve a Dream davant d’una veritable gernació, mentre tres 
alpinistes catalans arribaven al cim de l’Everest per pri-
mer cop i hi feien onejar la bandera de les quatre barres, 
a Barcelona s’inaugurava l’elegant passeig de Gràcia i, a 
Espanya, els militars alçats en armes contra la legalitat 
republicana, a les ordres d’un general baixet de veu aflau-
tada i, pel que diuen, monotesticular, afusellaven Manuel 
Carrasco i Formiguera, advocat català, catòlic i indepen-
dentista. També un 28 d’agost moria la monja Joaquima 
de Vedruna, més endavant santa, i, això no obstant, ca-
talana com la Renada, que no era monja, ni res fa pen-

Renada Laura,  
passió per la vida,  
la terra i la llengua
Josep-Lluís Carod-Rovira
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sar que fos santa. Com no ho era tampoc Pere Manzana·
res, nascut també un 28 d’agost, però de 1953, amb qui, 
per aquest motiu, celebraven junts l’aniversari, aquests 
darrers anys.

El naixement de la Renada tenia lloc el 1927, coincidint 
en l’any d’aniversari, doncs, amb l’escultor Josep Maria 
Subirachs, el pintor Josep Guinovart, els dibuixants Al·
bert Uderzo i Hugo Pratt, l’escriptor Neil Simon, el cine·
asta Roger Vadim, l’actriu Gina Lollobrigida, l’actor Sid·
ney Poitier i els polítics Joan Raventós, Olof Palme i Si·
mone Weil. Aquell any tenia lloc la primera emissió de la 
BBC, s’estrenava el cinema sonor amb l’obra El cantant 
de jazz, el film Metròpolis de Fritz Lang i El jardí del plaer, 
la segona pel·lícula d’un jove anglès de 28 anys, de nom 
Alfred Hitchcock. A la Unió Soviètica Lleó Trotsky era ex·
pulsat del Partit Comunista, ja totalment en mans de Sta·
lin, als Estats Units eren executats els anarquistes itali·
ans Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti i, a Nicaragua, 
Augusto César Sandino s’alçava en armes contra la inter·
venció nord·ameriana al seu país. Mentrestant, a Valèn·

cia, es fundava la FAI (Federació Anarquista Ibèrica), al·
hora que les autoritats espanyoles no permetien treba·
llar a les dones entre les 9 del vespre i les 5 de la matina·
da, mentre el governador civil de Barcelona prohibia les 
sardanes en llocs cèntrics de la ciutat, no fos cas que el 
so reiterat, a la plaça de Catalunya, de la tenora i el tam·
borí, empenyés el poble a un alçament armat contra la 
Dictadura de Primo de Rivera.

Aquell 1927, Le Courrier Catalan periòdic que apareixia 
a París, publicava un manifest de suport als catalans del 
complot de Prats de Molló, encapçalats per Francesc Ma·
cià, que pretenien alliberar el Principat per la via mili·
tar, partint de la vila vallespirenca que llavors s’acosta·
va als 2.300 habitants. Els revoltats eren jutjats a la ca·
pital francesa i el manifest solidari anava signat, bàsica·
ment, per nord·catalans. La medalla de la Reconeixença 
Catalana era lliurada al bisbe Juli Carsalade a Sant Mar·
tí del Canigó, per la seva defensa de la llengua, la cultura 
i la personalitat catalanes. Moria el professor Lluís Pas·
tre, catalanista occità, autor d’una Grammaire catalane i 

 
Casa Pairal de Perpinyà (Castellet). Presentació de coques catalanes fetes per Eliane Comelade, anys 70.  
(Arxiu de Renada·Laura Portet)
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a la cobla La Principal de la Bisbal se li impedia de passar 
la frontera per anar a actuar als Banys d’Arles, al Valles·
pir, llavors encara comuna separada de Palaldà. Tot això, 
clar, la Renada ho desconeixia, però aquest era el con·
text social, cultural i polític en el qual ella va venir al món.

A Sant Pau de Fenollet hi va néixer i viure fins als dotze 
anys, tot i que la mare era nada a París i la família tenia 
la casa pairal a Pesillà de la Ribera, i ella recorda aquella 
època en què cada casa del poble tenia el seu propi so·
brenom o renom per a identificar·se col·loquialment. Allà 
és on Jacint Verdaguer s’inspirà per al seu poema Lo sol 
de Pesillà, lloc també de naixement del poeta,  folkloris·
ta i gramàtic Pau Berga, que es passà mitja vida a Indo·
xina, enyorant la terra, com reflecteix el seu recull de po·
esies rosselloneses titulat La mare terra. En realitat, pe·
rò, la Renada es va criar als peus del Canigó, a Vallestàvia 
(Conflent), poble aturonat a 640 metres d’alçada i situat 
al fons d’una vall, al costat de Vallmanya, municipi des·
truït pels nazis l’agost de 1944. Va passar·hi l’adolescèn·
cia i la primera joventut, en una comunitat humana re·
duïda que no aconseguia d’arribar als dos centenars de 
veïns i que va anar, lentament, decaient més encara en 
nombre d’habitants. De Vallestàvia eren l’àvia materna 
i una germana de la mare, de nom Josefina i que no sa·
bia francès, només català, llavors la llengua de casa, del 
carrer i de la vida quotidiana. Va créixer, doncs, en un en·
torn totalment catalanoparlant, on va mamar una llen·
gua viva, rica i acolorida, com li recordaven en sentir·la 
Joan Coromines, Enric Moreu·Rey, A. M. Badia i Marga·
rit o Joan Veny, un català de la genuïnitat i qualitat del 
qual no dubtava a fer·ne ostentació, reivindicant·lo. As·
segura que als quatre anys ja començava a llegir i escriu·
re, en francès, ai las, i que als sis ja estava familiaritzada 
amb les faules de La Fontaine.

Els estudis secundaris, realitzats durant la ii Guerra 
Mundial i sota l’ocupació nazi, va fer·los a la capital del 
Vallespir, Ceret, la vila que sempre ha captivat pintors, es·
cultors, gravadors i escriptors de tota procedència. Aquí, 
malgrat els esforços de la seva professora, que aconse·
guí de designar·la per als concursos a què podia aspirar, 
no pogué accedir·hi, ja que el 1944, en ple conflicte bèl·
lic, havien quedat suprimits, privant·la així, ja als 15 anys, 
d’una projecció superior a la que li donava l’àmbit esco·
lar nord·català. Però després, com que encara no s’ha·
via restablert l’actual Universitat de Perpinyà, hagué de 
fer els estudis superiors a Montpeller, d’on sortí titulada 
en lletres i en llengües romàniques (català, francès, es·
panyol i portuguès), especialitzada en gramàtica històri·
ca i filologia i hi tingué de professor Joan Amade, de Ce·

ret, un dels fundadors de la Societat d’Estudis Catalans 
(1906) i de la Revue Catalane (1907), que, el 1920, acom·
panyà el mariscal Josep Jofre als Jocs Florals de Barce·
lona, i que animà els poetes joves del nord a escriure en 
la seva llengua. Amb els anys, els cantants Pere Figue·
res i Jordi Barre van posar música a alguns dels poemes 
en català del seu professor, membre també de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

A l’històric Liceu Aragó de Perpinyà va conèixer el seu 
marit, que també hi feia de professor, Joan Portet, pin·
tor, escultor i músic, amb una obra exposada a l’Hermi·
tage, a Sant Petersburg. D’ell, amb qui conviurà durant 
58 anys, prengué el cognom amb el qual ja sempre se l’ha 
identificada com a escriptora: Renada·Laura Portet. S’hi 
va casar el dia del seu aniversari, el 28 d’agost de 1951, i, 
com era tradició al nord del país, van anar de viatge de 
noces a la capital, Barcelona, i van estar·s’hi vuit dies i va 
coincidir que, en plena lluna de mel de la parella, l’empre·
sa alemanya Deutsche Gramophone presentava al món el 
primer LP de la història, un disc de vinil de llarga durada. 
Durant quatre anys, el matrimoni va ser a Algèria, país a 
les desèrtiques platges del qual la Renada Laura, avan·
çada al seu temps, ja practicava el topless prenent el sol, 
quan la guerra d’alliberament nacional d’aquell país no 
havia conegut la duresa extrema i el salvatgisme inhumà 
de tants episodis i on ella feia de professora, com després 
a Peiteu i Montmorillon (Nova Aquitània), durant dotze 
anys més. A Peiteu, ciutat famosa per haver·hi aturat els 
àrabs el 732, hi fundà un Ateneu Català, amb una catala·
na del Principat, un valencià i un andorrà que es reuni·
en al local de l’antic Hotel Fumé, al centre de la ciutat. A 
la mort del pare, la parella va tornar a Catalunya, el 1967, 
però a alguns sectors del catalanisme cultural rossello·
nès no els va plaure del tot la seva arribada a Perpinyà i 
l’empenta de qui veien, al principi, com a forastera, tal·
ment una nouvinguda. El 1972 aconseguí, malgrat l’opo·
sició militant dels professors d’alemany, que al Liceu Ara·
gó el català hi entrés com a matèria optativa. 

Llavors, del 1970 al 1973, va ser el perpinyanès Enric 
Guiter, professor universitari a Montpeller, qui va diri·
gir·li la tesi doctoral de toponímia rossellonesa titula·
da Toponymie de la Basse-Vallée de la Tet que, en realitat, 
correspon a l’antic comtat històric del Rosselló i va ser 
a partir d’aquell moment que ja va decantar·se, plena·
ment, cap al món de la toponímia. Era, clarament, un re·
torn a la terra, després de 16 anys d’exili itinerant i cap 
altre àmbit com l’onomàstica no li donava l’oportunitat 
de retrobar·se amb el país i les seves arrels, d’una forma 
tan directa. És així que esdevingué corresponsal catala·

https://ca.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://ca.wikipedia.org/wiki/Folklore


NOMS 18 | 2022 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 18

Articles

na del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifi·
que) parisenc. Membre de la Societat d’Onomàstica, on 
féu amistat amb Ramon Amigó —per cert, el meu pri·
mer professor de català, llavors per correspondència, en 
ple franquisme, quan jo tenia 16 anys—, la Renada per·
tanyia també a la Société Française d’Onomastique, on 
coincidí amb Marianne Mulon, la fundadora de l’entitat, 
dos grans referents per a ella i desapareguts la mateixa 
setmana. Obres seves d’aquesta especialitat són A la re-
cerca d’una memòria. Els noms de lloc del Rosselló (premi 
Vila de Perpinyà 1981), Toponímia rossellonesa (1983), Els 
coronells de Perpinyà (1988) i Les noms de lieux du Roussi-
llon. De la protohistoire à nos jours (2021).

D’anar sempre a l’arrel de la llengua li quedà l’hàbit de 
llegir, cada dia, una estoneta en llatí i començar a fer tot 
de lligams, derivacions i elucubracions entre mots i llen·
gües properes. Sempre he pensat que la seva passió per 
l’onomàstica i la toponímia era, de fet, l’expressió filo·
lògica d’una passió per la terra, la manifestació científi·
ca d’un amor intens, físic, concret, per la terra, per sal·
var·nos els mots i retornar·nos el nom de cada cosa, de 
cada partida de terra, cada mas, cada rierol, cada turó, 
cada muntanya, cada barranc, cada camí. En un correu 
electrònic del desembre de 2011 es queixava del «vanda·
lisme onomàstic» que patia la toponímia nord·catalana 
i se’n planyia afirmant que es tractava d’una «destrossa 
que quedarà irremeiable». I com confessava en una en·
trevista al butlletí de la catalana Societat d’Onomàstica: 
«Cal dir que hi ha a França una manca general de cultura 
pel que fa a les llengües i un menyspreu detestable per 
tot el que no és «francès». I la toponímia, és clar, se’n res·
sent. Lamentable.» Obsessionada per l’origen de les llen·
gües i el dubte permanent sobre si fa mil·lenis existia una 
sola llengua humana, durant una vintena d’anys mantin·
gué correspondència científica amb el doctor Abdelaziz 
Allati, de la Universitat de Tetuan, professor universitari 
marroquí, berberista, sobre el substrat basc de la toponí·
mia pirinenca i la seva relació amb la llengua amaziga, una 
base llunyana en el temps, aquest substrat indoeuropeu, 
que se li feu propera en la recerca habitual i persistent.

Tot i que algun parent no sabia valorar la seva passió 
pels llibres, en aquesta dona que els estimava tant que 
per això n’escrivia, als 38 anys, en morir el seu pare, va 
saber que aquest deia, sense gaire entusiasme, que un 
dia la filla seria escriptora, com així va ser: «Els llibres, 
per mi, són la vida», assegurava. Autora, a més, d’obres 
d’assaig, com el breu La sardana (1982), crítica d’art i li·
terària, narrativa breu i narrativa infantil, novel·la, poe·
sia i teatre, ha estat, doncs, una escriptora completa. Els 

primers guardons en prosa i poesia els assolí amb la per·
pinyanesa Companyia Literària de la Ginesta d’Or, entre 
1974 i 1976. Amb La casa del notari fou premiada per la Bi·
blioteca Catalana de Perpinyà (1980); guanyà amb Castell 
Negre el Víctor Català (1981); amb L’escletxa fou finalista 
del Sant Jordi (1983); amb Rigau & Rigaud, on es presen·
tà amb pseudònim masculí, ho fou del Pla (2002) i amb 
Una dona t’escriu obtingué el Ramon Juncosa (2004). El 
1990 sortiren Lettera amorosa i Memòries... El 1995, el lli·
bre infantil La petita història de Perpinyà i també l’obra te·
atral Guillem de Cabestany o el convidat imprevist. 

Dues obres més, de la vintena llarga que duen la seva 
signatura, són El mirall de Duoda, comtessa de Barcelona, 
duquessa de Septimània (2003) i Duoda, comtessa de Bar-
celona (2008), presentada aquesta darrera a la Delega·
ció del Govern català a París, per Marta Selva, presiden·
ta de l’Institut Català de les Dones, i el delegat de la Ge·
neralitat Apel·les Carod·Rovira. S’endinsà en el món de la 
poesia amb Jocs de convit (1990), Una ombra anomenada 
oblit (1992),  El cant de la Sibil·la (1994) i N’hom (2017) i va 
escriure també tres assaigs trobadorescos: La llegenda del 
cor menjat (1994), La viole et l’or. Les amours véritables de 
Guillem de Cabestany i Les Trobairies (1996). Traduí El bar-
ber de Sevilla (1994), del francès P.A. Beaumarchais. Feu 
també algun intent de poesia visual i estava orgullosa de 
saber que un poema seu en aquest format presidia l’es·
tança d’estudi de Joaquim Molas, situat en un lloc d’ho·
nor sobre la llar de foc de casa seva. Primera al nord de 
les Alberes que gosà navegar, obertament, per les mars 
de la sexualitat i l’erotisme, el 1988 aparegué El metro de 
Barcelona, finalista al Premi La Piga de literatura eròtica. 
Guanyadora d’un premi de poesia eròtica amb l’original 
presentat amb pseudònim, del qual el seu marit no en va 
tenir coneixement fins que n’obtingué el guardó, en reco·
llir·lo es trobà amb la sorpresa de veure entre el jurat un 
antic alumne seu: «En veure’l, no sabia on amagar·me», 
confessà. Portet ha estat traduïda al francès, l’alemany i 
l’anglès i, com a literata, apareix en antologies universi·
tàries de mitja dotzena de països.

Autora d’una trentena de traduccions, més d’una setan·
tena de textos duen la seva signatura, ja sigui en llibres, 
ja siguin articles acadèmics o ponències en congressos o 
simposis especialitzats. Per a aquesta dona no gens con·
vencional, «no pot haver·hi creació sense originalitat, sen·
se personalitat», quan escriu en la seva llengua l’obra té 
«força emotiva, surt un cant pregon, una necessitat». És 
la mateixa força que, en ser cridada a París per a parlar·hi 
de l’existència d’una onomàstica catalana que desconei·
xien, començà recitant aquests versos de Josep·Sebas·



NOMS 18 | 2022 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 19

Articles

tià Pons: «Qui parlarà d’ocell i d’herba tendra?», lluitant 
contra l’oblit creixent de la llengua dels pares i dels avis 
que designava fins llavors cada racó del paisatge senti·
mental més estimat. Escrivia prosa perquè això, simple·
ment, la divertia. La poesia, en canvi, requeria unes al·
tres eines més laborioses, un treball de «pell de ceba», 
consistent a anar traient·ne capes superficials fins arri·
bar, finalment, al mot, al mot concret capaç d’expressar 
una emoció, descriure un instant o retratar un paisatge, 
sigui físic, sigui de l’ànima.

Va ser jurat del premi internacional trilingüe Antonio 
Machado, convocat a Cotlliure, població costanera on es 
refugià i és enterrat aquest poeta espanyol autor d’uns 
versos que continuen tenint, el 2021, tota la vigència: 
«Castilla miserable, ayer dominadora, / envuelta en sus ha-
rapos desprecia cuanto ignora». Renada Laura Portet ha 
estat distingida, a França, amb les Palmes Acadèmiques 
(1988) amb el grau d’oficial, com amb la Legió d’Honor 
(1995) i, al seu país, amb la Creu de Sant Jordi (2004). És 
sòcia d’honor de la Societat d’Onomàstica, on era la in·
vestigadora de més edat, i també de l’Associació d’Es·
criptors en Llengua Catalana. El 2017, als 90 anys i quan 
ja anava amb cadira de rodes, amb Laura Borràs al da·
vant de la Institució de les Lletres Catalans i amb Joando·
mènec Ros presidint l’IEC, va ser objecte d’un homenat·
ge institucional, com a reconeixement a una llarga vida 
de compromís amb el país i la seva cultura, com van fer·
ho també al Casal de Perpinyà, a la Biblioteca de Figue·
res, al coll de la Manrella i a la Universitat i a l’Ajuntament 
de Perpinyà. Vaig trucar·li per felicitar·la el dia que feia 
anys i, tota joiosa i eufòrica, com sempre, vaig aconse·
guir d’entendre, entre crits d’alegria i drings de copes de 
xampany de rerefons: «Aquí, tots parlem català i només 
català!» En crear·se el col·legi de secundària Comte Gui·
fré, el 1991, a Perpinyà, n’acceptà el càrrec simbòlic de 
directora, com un servei més al país. Feia ostentació de 
la vinculació històrica de les terres nord·catalanes amb 
Mallorca, assegurava, amb un punt de provocació filolò·
gica, que mar enllà parlaven «rossellonès», estava orgu·
llosa que el Palau dels Reis de Mallorca fos, precisament, 
a Perpinyà i reivindicava l’escriptora mallorquina Antò·
nia Vicens com un dels grans noms de la nostra literatu·
ra. Com aquesta em deia fa poc en un correu: «Veritable·
ment la Renada es feia estimar. La vaig veure una sola ve·
gada, i em va enlluernar. Cal seguir l’estela que ens deixa».

Jo la vaig conèixer a principis dels setanta, quan la Uni·
versitat Catalana d’Estiu de Prada era com ella: moder·
na, de mentalitat oberta, transgressora, dinàmica, críti·
ca i catalana, amb el sentit més nacional d’aquest darrer 

mot. I vam fer·nos amics i professar·nos un afecte mutu 
que ni els anys, ni els quilòmetres, van aconseguir d’es·
borrar ni afeblir. Quan, el 1982, vaig estar·me vora dues 
setmanes a la capital rossellonesa, preparant una Crono-
logia del catalanisme a Catalunya Nord, que dos anys des·
prés guanyava el premi d’assaig a les Festes Populars de 
Cultura Pompeu Fabra, a l’Alguer, va deixar·me hostatjar 
en un pis que tenia al centre de Perpinyà, al carrer del Te·
atre, a tocar del mercat de la plaça de la República, per·
què m’hi instal·lés amb tota llibertat, tot i que ella vivia 
al número 6, del Boulevard Poincaré. Quan l’incendi pa·
orós que l’agost de 1986 s’acarnissà amb l’emblemàti·
ca muntanya de Montserrat, ella i el seu marit estaven 
convençuts que no es tractava d’un accident natural o 
propi d’algun descuit humà, sinó d’una acció perfecta·
nent conscient i planificada contra aquell conjunt mun·
tanyenc tan icònic.

Preocupada per la mort, sobretot pel greu que li sabia 
no poder enllestir els molts projectes que sempre li ba·
llaven pel cap, perquè, a més, gaudia treballant, repetia 
un cop i un altre: «Jo no em puc morir, perquè tinc mas·
sa feina». A mesura que els anys passaven, s’anà inte·
ressant, més i més, pels grans poetes místics espanyols, 
sobretot Teresa de Jesús i Joan de la Creu. Tocada emo·
cionalment per les imatges dels camps de refugiats fu·
gint de totes les persecucions (republicans del sud, ju·
eus i perseguits en general), sobretot per la tragèdia de 
les nenes jueves refugiades, havia començat a recollir 
material per a fer·ne un llibre que ja no ha pogut veure 
la llum. I, en comptes d’una bossa de mà de pell de mar·
ca, cara i estilosa, com porten tantes senyores de la se·
va edat, acostumava a dur, sorprenentment, una simple 
bossa de plàstic on duia les pertinences més indispen·
sables, convençuda que així evitaria segons quina mena 
de problemes: «Vella i amb bossa de plàstic, segur que 
no em fan res», assegurava i s’autoconvencia ella matei·
xa, en cas de furt pel carrer, fent servir així l’edat i l’apa·
rença com a element definitiu de dissuasió.

Dona de pèl curt i intel·ligència llarga, mirava la vi·
da amb els ulls per damunt de les ulleres, com si vol·
gués allargar l’abast de la mirada i tenia també un cert 
candor, criat a l’ombra del desig personal i l’ambició col·
lectiva. A principis dels noranta, vaig gastar·li una broma 
diguem·ne «patriòtica»: «Doncs que no saps què ha pas·
sat, Renada?—vaig dir·li— El president Pujol acaba de 
proclamar la independència!» A l’instant va cercar amb 
la mirada el marit, exultant, mentre li deia a crits: «Joan, 
Joan, que Catalunya ja és independent! Venguem·nos la 
casa de Perpinyà i comprem quelcom a Figueres, que jo 
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vull morir·me en una Catalunya independent!». No ho ha 
aconseguit. Com tampoc venir a Cambrils. «No em vull 
morir sense venir a Cambrils», li escrivia al meu germà. 
I també: «Hi cal anar, a Cambrils. Jo no hi he estat mai, 
però hi tinc l’amic Josep·Lluís Carod. Som molt amics», 
deia a Serra d’Or. 

Establerta, els darrers anys, en una residència a Elna, 
on la visitava sovint Nicolàs Garcia, batlle d’una vila amb 
un topònim de ressonàncies històriques i culturals tan 
profundes, ha obert la porta que l’ha duta a «l’eixida sen·
se retorn», com li plaïa d’anomenar la mort, que li ha ar·
ribat als 94 anys, el 5 de setembre de 2021. Ara ja sap, 
doncs, com afirmava Joan Fuster, que «morir·se deu ser 
deixar d’escriure». També fou un 5 de setembre que, de 
Tarragona, Salou i Cambrils, sortí l’estol de naus coman·
dat per Jaume i a conquerir Mallorca; que Gaspar Brunet 
i Joan Olivert van fer volar a Paterna el primer avió als Pa·
ïsos Catalans; que Joaquim Maria Puyal  va fer la prime·
ra emissió radiofònica d’un partit de futbol en català des 
dels anys de la Generalitat republicana i que, a Calvià Ma·

1. Text llegit en la Jornada d’homenatge a Renada·Laura Portet, celebrada a Perpinyà el 2 de desembre 2021.

llorca, començava les seves emissions regulars IB3, la te·
levisió pública balear en llengua catalana. I un 5 de setem·
bre morí també el filòsof August Comte, el poeta Char·
les Péguy i la mare Teresa de Calcuta.

No gaires anys abans que li arribés la mort, havia fet 
realitat un dels seus darrers desigs de dissident: incorpo·
rar·se a la francmaçoneria i fer·ho en català. Per això va 
ingressar·hi a Barcelona el 16 de maig del 2015. Havent 
citat abans Ramon Llull, Pere Gimferrer i Vicent Andrés 
Estellés, perquè hi quedés clar quin era l’àmbit territori·
al del seu país, va afirmar en el seu discurs: «Potser, l’es·
sencial, per a nosaltres, no és pas de saber, sinó de sen·
tir». Renada, femení de Renat, el nom del seu oncle, ger·
mà de la mare i padrí seu, escrivia: «Vull que em cridin 
pel meu nom,/ no disfressat en llengua estrangera». Ai·
xí ho fem, Renada. Re·nada, nada dos cops per la llengua 
i per la llibertat, gràcies per haver·nos fet sentir l’amor i 
la passió per la bellesa, les persones, la llengua, la cultu·
ra, la terra i la llibertat.1

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

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

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

Llibres per ressenyar Envia’ns les notícies 
onomàstiques de les 
activitats en què participis, 
i també aquelles de què 
tinguis coneixement, a  
revista@onomastica.com.

Noms la fem entre tots!

https://ca.wikipedia.org/wiki/Salou
https://ca.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Catalans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Catalans
https://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%A0dio
https://ca.wikipedia.org/wiki/Futbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
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Renada-Laura Portet, 
l’onomàstica com a deure1

Jean-Paul Escudero 

1. Aquest text ha reprès elements d’un article nostre «Renada Laura Portet (1927·2021)», destinat al volum xlv previst per a l’any 2023, de 
la revista Estudis Romànics.
2. Portet, Renada·Laura (1992): «Le Pays de Fenouillet (Fenollet/Fenolhet) Zone isoglosse d’interpénétrations catalano·occitanes». Ono-
mastique et Langues en contact: actes du coloque de Strasbourg, septembre 1991. Fontaine·lès·Dijon: Association Bourguignonne de Dialecto·
logie et d’Onomastique.
3. Guiter, Henri (1966): Atlas Linguistique des Pyrénées Orientales. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. Un altre deixeble d’En·
ric Guiter, Jordi Costa (1939·2018), va elaborar un atles lingüístic avant l’heure amb les enquestes dirigides per l’inspector d’ensenyament 
Julien Sacaze l’any 1887: Costa, Jordi (1986): Atlas linguistique «Sacaze» des confins catalano-Languedociens. Perpinyà: Société des Profes·
seurs de Catalan.
4. Encara que no sigui un catàleg exhaustiu dels seus treballs d’onomàstica, és significatiu l’inventari de l’Association des auteurs en Occi·
tanie Pyrénées·Méditerranée: www.autour des auteurs > nos·auteurs > renada > Investigation linguistique.

Renada Laura Calmon·Ouillet que en casar·se adoptà el 
cognom del seu marit, Joan Portet, va néixer a Sant Pau 
de Fenollet el 28 d’agost de 1927. La seva família catala·
noparlant en aquell poblet occità no representà mai una 
anomalia lingüística sinó, com solia explicar·ho, una co·
sa natural. La confluència de tres llengües romàniques, 
l’occità, el català i el francès, en el mateix territori, no era 
un fet recent. Des del 1790 en què es creà el Département 
des Pyrénées-Orientales, la ciutat de Perpinyà esdevingué 
el centre administratiu del Canton de Saint Paul de Feno-
uillet. De fet, abans d’aquella data la presència dels occi·
tans a tot Catalunya —i no sols a Perpinyà— ja era un 
fet rellevant. La infància de Renada·Laura Portet a Sant 
Pau de Fenollet en una família catalana i un entorn trilin·
güe fou la llavor que determinà el seu interès per les llen·
gües. Anys més tard va dedicar un article apassionat a la 
regió del Fenollet.2 L’altre element decisiu del seu destí 
fou sense cap mena de dubte l’ensenyança d’Enric Guiter. 
Sota la direcció molt ferma d’aquest mestre, estudià ro·
manística a Montpeller mentre anava descobrint la sin·

gularitat del rossellonès, les seves afinitats amb l’occi·
tà i la frontera entre ambdues llengües dibuixada amb 
precisió a l’Atlas Linguistique des Pyrénées Orientales.3 Fi·
nalment, entre 1970 i 1973 va preparar una tesi doctoral 
sobre la toponímia de la comarca del Rosselló. Les exi·
gències del mestre i el caràcter independent de l’alum·
na van acabar amb una ruptura fulminant. Tanmateix, 
recordant Enric Guiter, per damunt dels retrets d’auto·
ritarisme, va voler expressar sempre la seva admiració. 
El mestratge de Guiter implicava fer·se conèixer als con·
gressos i als col·loquis presentant recerques personals i 
publicant articles. Encara que destaqués durant més de 
quatre dècades com a novel·lista, poetessa i traductora, 
l’onomàstica nord·catalana conservà un lloc important 
en la producció de Renada·Laura Portet, com ho demos·
tren a bastament els seus articles de la Societat d’Ono·
màstica i la Société Française d’Onomastique.4 L’autora 
rossellonesa navegà tota la vida entre la literatura i l’ono·
màstica. En definitiva, tingué sempre la literatura com a 
deure i lleure i l’onomàstica com a deure. El deure de dir 
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la veritat, de corregir els enganys de la francesització5 i 
evidenciar l’aculturació dels catalans del Nord. Estudiar 
toponímia i antroponímia era, doncs, una forma de fide·
litat i una obligació per a un país menyspreat. Davant la 
devastació ortogràfica dels noms propis i la indiferència 
quasi general, publicà Els noms de lloc del Rosselló el 1983.6 
L’obra situava i orientava en un territori desorientat, plan·
tava cara a una injustícia i mirava cap al futur. Durant la 
dècada dels vuitanta, però, les recerques de Pierre Pon·
sich, d’Enric Guiter7 i de Renada·Laura Portet contribuï·
ren a despertar l’interès per l’ortografia dels topònims i, 
paral·lelament, aparegueren pintades a les carreteres a 
favor d’una normalització.

Des de la seva formació científica, Enric Guiter conside·
rava que les afirmacions s’havien de demostrar amb pro·
ves. Cada fet lingüístic havia de tenir una regla. Aquest ri·
gor solia admetre poques excepcions i en algun cas con·
fluïa amb la subjectivitat i la intransigència.8 Sense dis·
cutir els excessos del seu mestre i amb una deferència 
absoluta pel seu llegat, Renada·Laura Portet va dedi·
car·se a l’onomàstica amb exigència. Com a excel·lent 
coneixedora dels mètodes, publicà un article modèlic 
sobre la recerca específica al Rosselló amb uns consells 
que els investigadors actuals sempre haurien de tenir en 
compte.9 L’última batalla entre llengua i literatura la lliu·
rà el 2021, als noranta·tres anys, perseguint el vell somni 
d’una edició revisada i la traducció al francès d’Els noms 
de lloc del Rosselló. Amb cadira de rodes i molt flaca, tor·
nà a concentrar tota la seva energia en l’escriptura, però 
era evident que una obra com aquesta necessitava més 

5. Entre d’altres publicacions aclaridores vegeu «Francesització dels topònims i cacografies al Rosselló» al Butlletí Interior de la Societat d’Ono-
màstica xviii del desembre de 1984.
6. Aquest treball basat en la seva tesi obtingué el premi Vila de Perpinyà el 1981.
7. Vegeu la relació dels 98 articles d’Enric Guiter feta per Jordi Costa (1997): «Enric Guiter toponimista». Onomàstica a la Catalunya del Nord: 
Actes del xxè Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica: Perpinyà. 17·18/2 1995. Cahiers de l’Université de Perpignan núm. 24, Presses 
Universitaires de Perpignan. Vegeu també Ponsich, Pierre (1980): «Límits històrics i repertori toponímic dels llocs habitats dels antics «Pa·
ïsos» de Rosselló · Vallespir – Conflent – Capcir – Cerdanya – Fenolledès. Revista Terra Nostra 37. I un altre investigador Lluís Basseda, que 
va morir l’any 1981, no va poder veure la seva obra cabdal, publicada el 1990 Toponymie Historique de Catalunya Nord. Revista Terra Nostra 73-
80. Perpinyà: Centre de Recerques i Estudis Catalans, Universitat de Perpinyà.
8. Entre el rigor de les regles i l’excés de la seva aplicació sistemàtica, Enric Guiter va proposar la base preromana can- (lloc elevat) per a ex·
plicar el nom Canet. En aquest cas una solució menys arriscada s’imposava: «CANET, procedeix del llatí CANNETUM ‘canyar lloc poblat de 
canyes’, format de CANNA amb el sufix col·lectiu –ETUM. És ben sabut que en català antic el resultat de –NN ha estat doble: d’una banda 

·ɲ· (CANNA, canya, CANNETUM, canyet) i d’una altra una ·n· (CANNA, cana, CANNETUM, canet)». (Coromines, Joan (1995): Onomasticon Ca-
taloniae. Barcelona: Curial Edicions Catalanes.)
9. Portet, Renada·Laura (2017): «Sources de la toponymie roussillonnaise (vicissitudes, problèmes et inquiétudes)». Nouvelle Revue d’Ono-
mastique 59: 99·104.
10 Portet, Renada·Laura (2021): Les noms de lieux du Roussillon. De la protohistoire à nos jours. Préface de Michel Tamine, édition mise au 
point par Sylvie Lejeune et Michel Tamine. Paris: L’Harmattan.

salut i més temps. Aleshores, des de la Société Françai·
se d’Onomastique, els seus amics Michel Tamine i Sylvie 
Lejeune van fer possible allò que ella sola ja no podia fer. 
Un altre amic, Pere Manzanares, va tenir un paper decisiu 
i va mantenir l’esperança. Tot el procés de l’edició la man·
tingué alerta, però el llibre no li arribà a les mans.10 El 5 de 
setembre de 2021 se n’anà d’aquest món. Tenia 94 anys. 

Renada·Laura Portet va triar la toponímia per anar més 
enllà de la toponímia, per arribar a qualsevol llengua de 
substrat, a les llengües oblidades i, en definitiva, a la his·
tòria de la nostra humanitat.
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Renada-Laura Portet, 
humanitat, saviesa  
i intel·ligència1

Irene Muñoz i Pairet
Universitat de Perpinyà

1 Vaig llegir aquest text a l’homenatge que l’Ateneu Barcelonès va retre a Renada·Laura Portet, organitzat pels Amics de la Bressola. L’ac·
te va tenir lloc el 19 de maig de 2022.

Vaig conèixer la Renada el dijous 29 de setembre de 2017 
davant del Casal Català de Perpinyà. Aquell dia, el Casal, 
la Llibreria Catalana de Perpinyà i Òmnium Cultural de la 
Catalunya del Nord l’homenatjaven pels seus 90 anys. Fe·
ia uns mesos, la Institució de les Lletres Catalanes, amb 
Laura Borràs, i l’Institut d’Estudis Catalans, amb Joan·
domènec Ros, l’havien homenatjat a l’Institut d’Estudis 
Catalans. Aquell homenatge, per a la Renada, va ser el 
seu rescat, un reconeixement a tota la seva trajectòria 
com a escriptora, professora i especialista en onomàsti·
ca. Tant amb Laura Borràs com amb Joandomènec Ros 
sempre va mantenir una relació d’amistat i afecte des·
prés d’aquell homenatge. El seu agraïment cap a ells ha 
estat sempre immens.

El 29 de setembre de 2017, a Perpinyà, on vivia des dels 
anys seixanta, va rebre el reconeixement de la Catalunya 
del Nord. Aquell dia, jo portava el poemari N’hom, de la 
Renada, el seu quart llibre de poemes. L’acabava de pu·
blicar el 2017, un any molt important per a ella, per di·
versos fets: pels seus 90 anys, per la publicació d’aquest 
poemari, per la reedició del recull de narracions Castell 
negre, publicat el 1981 per l’editorial Chiendient de Per·
pinyà, i pel llibre sobre tota la seva poesia que va publi·
car Carme Pagès, amb el títol Renada-Laura Portet: la se-
va essència. Aquell dia, m’hi vaig apropar i li vaig dema·
nar que em dediqués el llibre. Hi va escriure: «A la Irene, 

jove universitària de Perpinyà, que un temps va ser Cap i 
Casal de Catalunya! Visca, visca Catalunya independent! 
Amb molt d’afecte, Renada».

Aquell era el meu segon curs com a professora de lite·
ratura catalana a la llicenciatura d’Estudis Catalans de la 
Universitat de Perpinyà i el primer que vaig conèixer la 
Renada. Des d’aquell dia i durant quatre anys, fins al 5 de 
setembre passat, que la Renada va anar cap al cel, per·
què era un àngel, la nostra amistat va anar creixent i crei·
xent fins al punt de sentir·nos part de la mateixa famí·
lia, de veure·la com una mare o una àvia i ella, a mi, com 
una filla o una neta. Ens vam estimar moltíssim. Ella es·
timava molt les persones, la família, les amistats i els col·
legues de professió. I és el més important que podem fer 
en aquesta vida: estimar i dedicar·nos, de ple, a la nos·
tra feina. I ho va fer així, la Renada. Fins als darrers di·
es de vida, l’estiu passat, va continuar treballant, sem·
pre davant de l’ordinador, sempre envoltada de llibres. 
El curs passat, va acabar de traduir del català al francès 
la seva tesi de doctorat, dirigida per Henri Guiter, acaba·
da l’estiu de 1973. L’editorial L’Harmattan de París la hi 
va publicar l’estiu passat amb el títol Les noms de lieux du 
Roussillon. De la protohistoire à nos jours. No va arribar a 
veure el llibre publicat, però va poder corregir·ne les ga·
lerades. Li feia una il·lusió immensa aquesta publicació. 
Michel Tamine, president de la Société Française d’Ono·
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mastique, que coneix bé el treball de la Renada, va es·
criure’n el pròleg. La Renada, el 1981, va publicar aques·
ta obra en català amb el títol Els noms de lloc del Rosselló 
i va rebre’n el premi Vila de Perpinyà. Era el seu treball 
de tesi de doctorat.

La toponímia al Rosselló
Al llarg de la seva trajectòria com a especialista en topo·
nímia i antroponímia del Rosselló, va ser convidada re·
gularment a París per fer·hi conferències. Era membre 
de la Comission Nationale de Toponymie, integrada al 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de 
París, i sòcia d’honor de la Societat d’Onomàstica. El 13 
de març de 2019, sobre la Societat d’Onomàstica, em deia 
per correu: «han decidit de fer·me sòcia d’honor de la So·
cietat d’Onomàstica catalana. El Nobel. I veritat que, per 
mi, escollida pels «meus», és un Nobel. I EN SOC MONS·
TRUOSAMENT ORGULLOSA». El juny del 2019, durant el 
46è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, que va tenir 
lloc a la Universitat de Perpinyà, va ser homenatjada per 
ser sòcia d’honor. Va ser l’1 de juny de 2019. En aquell col·
loqui, amb més de noranta anys, va presentar una comu·
nicació amb el títol: «Substrat preindoeuropeu a la topo·
nímia nord·catalana, en paritat sovint amb la toponímia 
berbera antiga». És un treball que va fer amb Abdelaziz 
Allati, professor de lingüística i especialista en berber de 
la Universitat de Tànger·Tetuan, al Marroc. Amb Abdela·
zis Allati treballaven des de feia molts anys, sobre la in·
fluència del berber en la toponímia catalana. El 7 de març 
de 2020, per correu electrònic, em deia: 

L’any 88 que em jubilava, em varen arribar dos cor·
reus que van canviar el curs dels meus dies. A l’octu·
bre del 88, rebia una telefonada i una carta d’un tal 
Doctor Abdelaziz Allati, professor berberista a la Uni·
versitat de Tànger·Tetuan, demanant·me si bé volia jo 
col·laborar amb ell sobre els substrats preindoeuro·
peus que ocupaven uns punts importants en la me·
ua tesi. Ben entès. La proposta m’entusiasmà i, d’en·
çà, treballem junts per correu (presentment, estem 
posats al Sudan, vast territori i, pel que fa als temps 
molt antics, ens interessen també les altes valls del 
Nil (on hi ha una ciutat anomenada: Berber.). D’un de·
tall a l’altre, en el curs d’aquells 32 anys proppassats, 
n’estem a davant d’una llengua antiquíssima, anterior 
al camito·semític i a la qual, ara per ara, qualifiquem 
d’«euro·sahariana»...
Als 93 anys acomplerts que tinc ara, crec que això me 
manté, malgrat les xacres, encara en vida!

A l’hora de treballar sobre onomàstica, Abdelaziz Alla·
ti va ser una persona fonamental per a la Renada, com 
també ho va ser Jean·Paul Escudero, i el president de la 
Société Française d’Onomastique, Michel Tamine. Tami·
ne, amb motiu de la mort de la Renada, va escriure un 
text sobre ella, on la descrivia d’aquesta manera (tradu·
eixo del francès al català): 

Dotada d’una rica personalitat i d’un gran tempera·
ment ple de fortalesa, Renada·Laura Portet ha posat 
totes les llums de la seva viva intel·ligència i totes les 
forces de la seva inesgotable voluntat al servei de la 
il·lustració i de la defensa de Catalunya, el seu país na·
tal, i del català, la seva llengua materna: aquest com·
promís cultural s’ha traduït no només per una pro·
ducció literària d’alta qualitat, sinó també per la pu·
blicació de nombroses recerques consagrades al ca·
talà, en particular a la seva història i a la toponímia. 
Era un dels membres més antics de la Société Fran·
çaise d’Onomastique, on ha presentat amb una ar·
dent convicció, el resultat de les recerques fonamen·
tades per una perfecta coneixença de la seva llengua, i 
amb una metodologia lingüística on apreciem el rigor.

La vida
Renada·Laura Portet va néixer el 28 d’agost de 1927, el 
mateix dia que jo, a Sant Pau de Fenollet. Va créixer es·
coltant el català de Vallestàvia, al peu del Canigó. Em de·
ia: «A la meua família es parlava català cada dia, el famós 
català de Vallestàvia, d’on eren l’àvia materna i la tia Jo·
sefina». Durant la guerra, va anar a estudiar la secundà·
ria a Ceret, i els estudis universitaris en lletres i llengües 
romàniques (francès, català, castellà i portuguès) els va 
seguir a la Universitat de Montpeller, on va tenir com a 
professor el poeta Joan Amade. Als disset anys tenia do·
ble llicència d’espanyol i portuguès i es va especialitzar 
en gramàtica històrica i filologia en aquelles quatre llen·
gües. Després de la guerra, va conèixer Jean Portet, el 
seu marit, al Liceu Aragó de Perpinyà, on treballaven de 
professors. Ell, professor de disseny i ella, professora de 
català i castellà. La Renada va aconseguir que s’implan·
tés el català com a assignatura optativa al Liceu. Amb el 
seu marit, abans d’establir·se a Perpinyà el 1967, va viu·
re quatre anys a Algèria i dotze a Poitiers. A Poitiers va 
crear l’Ateneu Català de Poitiers. A Perpinyà, va ser di·
rectora del col·legi d’ensenyament secundari en català 
Comte Guifré.

Com a professora, al final de la seva trajectòria profes·
sional, va treballar a la Universitat de Perpinyà ensenyant 
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gramàtica històrica espanyola, fet que sempre recorda·
va amb il·lusió. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2004 per 
tota la seva trajectòria.

Renada-Laura Portet, escriptora
Renada·Laura Portet va començar a escriure des de molt 
jove, però no va publicar el seu primer llibre fins a l’any 
1981. Va començar la seva trajectòria literària amb la pu·
blicació del recull de narracions Castell negre, a l’editori·
al Chiendient de Perpinyà. Per aquest llibre va rebre el 
Premi Víctor Català de narracions, convocat per l’Edito·
rial Selecta.

El 1981, Maria Aurèlia Capmany va presidir el jurat del 
Premi Víctor Català, al costat de Leandre Amigó, Víctor 
Mora, Joan Rendé i Joan Casas, com a secretari. Van pre·
miar Castell negre, però malauradament van retirar·li el 

premi perquè la Renada havia publicat el llibre en una 
editorial de Perpinyà. Va ser un gran disgust per a la Re·
nada. De tots els llibres publicats, aquest és el que esti·
mava més. Deia que si havia de quedar·se amb algun es·
crit de tota la seva obra literària es quedaria amb les nar·
racions «El clavell», «Tramuntana» i «La casa del notari», 
de Castell negre. Un any més tard de rebre el premi Víc·
tor Català, va publicar·ne la traducció al francès. També 
va traduir del català al francès els llibres: Rigau & Rigaud. 
Un pintor a la cort de la rosa gratacul, El cant de la Sibil·la i 
La petita història de Perpinyà.

L’editorial Trabucaire de Perpinyà, dirigida actualment 
per Mireia Falqués, va publicar·li els altres dos reculls 
de narracions: Lettera amorosa (1990) i Una dona t’escriu 
(2005).

Va cultivar tots els gèneres. Va publicar cinc novel·les: 
L’escletxa (El Llamp, 1986, finalista del Premi Sant Jordi); 

 
Irene Muñoz i Renada·Laura Portet, 28·08· 2018. (Arxiu personal)
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El metro de Barcelona (El Llamp, 1988); Rigau & Rigaud. 
Un pintor a la cort de la rosa gratacul (Destino, 2002, fina·
lista del premi Josep Pla); El mirall de Duoda, comtessa de 
Barcelona, duquessa de Septimània (Montpellier, Éditions 
de la Tour Gile, Université de Montpellier, 2003) i Duo-
da, comtessa de Barcelona (Rafael Dalmau, editor, 2008).

Va publicar quatre poemaris: Jocs de convit (1992), Una 
ombra anomenada oblit (1992), El cant de la Sibil·la (1994) 
i N’hom (2017). La Renada deia que el poema «sempre 
hauria de ser lleuger com un raig de llum, gens feixuc. 
Amb la poesia et trobes en un estat fet de vibracions im·
ponderables. Com expressar·lo i comunicar·lo? Personal·
ment, em trobo més a lloure amb la prosa que no amb 
la poesia escrita».

També va dedicar·se al teatre. Va escriure l’obra Guillem 
de Cabestany o el convidat imprevist (1995), representada 
al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà el 1995 i els as·
saigs de temàtica «trobadoresca»: La llegenda del cor men-
jat (1994), La viole et l’or. Les amours véritables de Guillem 
de Cabestany (1996) i Les Trobairitz (1996).

La Renada, persona
La Renada ha estat una persona bona, amb una gran hu·
manitat i un gran cor, que ha estimat molt les persones 
del seu entorn i ha estat una excel·lent especialista en to·
ponímia, una magnífica professora a l’ensenyament se·
cundari i a la universitat i una escriptora amb una obra 
literària d’alta qualitat. Ha viscut una vida plena, en cata·
là, dedicada a la docència, a la investigació i a l’escriptura.

Sobre què suposa escriure en català a la Catalunya del 
Nord, on majoritàriament es parla francès, la Renada 
va dir: 

Escriure, i fer·ho en català, és per mi, tornar amb amor 
al silenci. Com qui prega. Amb una força que m’em·
peny, de per dintre, imperant, més forta que tot. I 
allò que tinc en mi d’escorxat es torna sa, guarides 
les ferides, closes les mil ferides, i se’n va a retrobar, 

el fons del fons, el món límpid de les aigües pures. 
Brolla llavors un cant, que és amor. Tal un riu, aquest 
amor s’endinsa en la terra·mare i les seues aigües can·
ten, entre ribes de memòria, en la llengua vernacular.

El 5 de setembre del 2021 va anar cap al cel una persona 
que per a mi ha estat molt important. Celebràvem l’ani·
versari plegades, cada any, el 28 d’agost, i durant quatre 
anys hem compartit moltíssimes coses: a la Universitat 
de Perpinyà, la vam homenatjar l’abril de 2018 en una jor·
nada de poesia catalana; va venir diverses vegades a fer 
conferències o a actes que vam organitzar a la Universi·
tat. La vaig entrevistar per a Serra d’Or el 2018. Per pre·
parar aquesta entrevista, vam passar hores i hores par·
lant a casa seva. Arribava a les onze del matí d’un dissab·
te i no en marxava fins a les sis de la tarda. Només parà·
rem un moment per dinar. I ella parlava i recordava tota 
la seva trajectòria, amb una memòria excel·lent. Ha es·
tat una persona molt intel·ligent, d’una gran sensibilitat 
i d’un gran cor. M’animava sempre i em donava suport 
pel que fa a la meva tesi de doctorat sobre Víctor Català 
i sempre, sempre, amb les paraules «t’estimi moltíssim». 
Conèixer·la ha estat una de les coses més boniques que 
m’ha passat a la vida. Sempre que podia, l’anava a veu·
re. Normalment, després de les classes a la universitat o 
els dissabtes, i ens escrivíem sempre. Després de la se·
va mort, he conegut el seu fill, en Jean·Louis, composi·
tor i pianista, pintor i professor de teatre, i les seves ne·
tes, la Pauline, a qui li va dedicar una narració del llibre 
Una dona t’escriu, i l’Heloïse. La Renada estimava moltís·
sim el seu fill i les seves netes. Ells són ara aquí per pre·
servar la seva memòria i tots nosaltres, també.

La Renada va ser una persona vitalista, que estimava 
moltíssim la vida. Deia que la vida era el bé més preci·
ós que tenim. A mi m’ha deixat l’exemple d’una vida de·
dicada al treball amb passió i amb una gran humanitat. 
L’últim que em va dir és que volia que el nostre afecte 
quedés intacte en l’eternitat. Així és. Mil gràcies per tot.
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Escriure en català
Carme Pagès

Escriure, i fer·ho en català, és per mi tornar amb amor 
al silenci. Com qui prega. Amb una força que m’em·
peny, de per dintre, imperant, més forta que tot. I 
allò que tinc en mi d’escorxat es torna sa, guarides 
les ferides, closes les mil ferides, i se’n va a retrobar, 
en el fons del fons, el món límpid de les aigües pures. 
Brolla llavors un cant, que és amor. Tal un riu, aquest 
amor s’endinsa en la terra·mare i les seues aigües can·
ten, entre ribes de memòria, en la llengua vernacular...

Amic lector, en aquesta pàgina, intentaré de fer·vos avi·
nent un nom que caldria ser escrit amb majúscules en 
el panorama creatiu de les lletres catalanes, es tracta 
de Renada·Laura Portet, una veu provinent de la Catalu·
nya del Nord que va saber fer·se un lloc destacat tant en 
narrativa, com en lingüística, com en poesia o en topo·
nímia i onomàstica. Permeteu·me, doncs, que us la des·
crigui segons com la va percebre la meva mirada el dia 
que la vaig conèixer.

Fou en el decurs d’un sopar de la Nit de Sant Jordi, a 
Perpinyà, en què ella era presidenta del jurat de poesia 
que havia premiat el meu treball Lletres al vent, que con·
tenia un poema titulat «Conreant l’esperança» pel qual 
es va sentir particularment interessada. Em va fer saber 
que aquell poema li somovia l’ànima perquè li recorda·
va els anys de la seva infantesa a Sant Pau de Fenollet, el 
poble on va néixer, ple de paratges conreats, majorment 
dedicats al cultiu de la vinya, on, encara avui, s’hi elabo·
ren vins dolços naturals i vins de taula de gran qualitat. 
Doncs, en el decurs d’aquesta nit, pletòrica per a amb·
dues, Renada·Laura rebé el premi de narrativa pel treball 
Una dona t’escriu, un recull de quinze textos que deixen 
constància de la seva mirada cap a la vida íntima, social i 
professional i que va aprofitar per a evocar records i dibui·

xar fantasies, cosa que s’esdevingué l’any 2004. Aquesta 
data i la de 2021, any de la seva mort, emmarcaren una 
relació afectuosa i fructífera.

Des de llavors, em vaig sentir atreta pel seu embriaga·
dor caràcter, un encanteri que va anar cada dia en aug·
ment, principalment, des que vaig descobrir la seva poe·
sia i vaig decidir que l’estudiaria i analitzaria, talment com 
ho havia fet amb la poesia d’una contemporània seva, M. 
Àngels Anglada, un assaig que va sortir editat amb el tí·
tol de El solatge clàssic en la poesia de M. Àngels Anglada. La 
cerca en la poesia de Renada·Laura veié la llum gràcies a 
la confiança que hi esmerçà Jesús Aumatell, de l’Edito·
rial Emboscall; l’assaig va ser batejat amb el títol de Re-
nada-Laura Portet: la seva essència. Els records que resten 
de les persones i de la petja que deixen a la Terra són els 
elements que seguiran amb nosaltres i que les faran so·
breviure en el temps.

Així s’autodefinia:
Soc una dona lliure i rebel, canosa, insegura, inquiet me-
trònom de tempestes, una lupa per no deixar escapar 
cap detall, impulsos actius a les artèries, nervis de sili-
cona; soc, tanmateix com tothom, temps i espai.

Al cap d’uns dies, d’haver compartit la festa de Sant 
Jordi a Perpinyà, vaig rebre un sobre de correus que con·
tenia algunes joies de Renada: un breu poemari on figu·
rava el poema «Vellastàvia, pàtria meva...», una poesia 
dedicada a Francesc Català i un altre poema, en un full 
a part, amb el títol «Si sabies, amor...» dessota, escrit 
amb llapis, hi posava «és el meu poema preferit». Aquest 
poema va guanyar els Jocs Florals de la Ginesta d’Or, 
amb la Flor Natural (1976). Us en mostro la primera es· 
trofa: 
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Si sabies, Amor, si sabies com t’esperi
a la vora del temps, al llarg del camí pelegrí,
on camina la Dona, pomposament investida
del seu inquiet, pregon i fabulós Misteri!

El sobre també contenia alguns comprovants de les vo·
tacions d’alguns premis de narrativa que havia obtingut 
i una obra d’art, un fragment de la qual va formar part, 
més tard, del poemari Jocs de convit, que fou el que la va 
consagrar com a poeta important de Catalunya, editat 
per Columna, i on trobem una Renada que vol mostrar 
modernes aptituds literàries emprant diferents maneres 
de versificar: poesia combinatòria, poesia en prosa con·
tínua, poesia visual, cal·ligrames, poesia sígnica... Prenent 
formes composicionals que havien emprat una sèrie de 
poetes francesos, tals com Queneau, Perec i d’altres que, 
als anys 60, formaven part del grup que s’anomenava OU·
LIPOU (OUvroir de LIterature POtencielle). Renada es va 
atrevir a emprar aquests sistemes potencials i va com·
pondre el poema titulat «Deu per deu per deu», que, se·
gons ella, permet la següent combinació: «amb cent mil 
milions de mots, poden sortir deu mil milions de versos 
i mil milions de poemes». En teniu una petita mostra al 
seu poemari Jocs de convit. 

Deu per deu per deu, poemari en què cada vers retallat es pot 
combinar amb els restants i obtenir poemes que tindran sentit 
propi. (Arxiu Carme Pagès)

Recordo, amb tendresa, el to especial de veu quan em 
deia «manyaga»; una expressió que devia portar impreg·
nada des de la infantesa, immersa en la catalanitat fa·
miliar. I també recordo com el comiat dels missatges de 
correu electrònic venien acompanyats d’un «potó». Re·
nada sostenia que la paraula petó, que emprem actual·
ment, no és correcta perquè, segons deia, en català an·
tic, pot significava llavi, de manera que considerava que, 
si l’arrel és pot, la derivació d’aquest mot definidor de 

tal mostra d’afecte, feta amb els llavis, caldria expres·
sar·la com potó.

Tot i haver llegit les seves novel·les, en les quals sempre 
sura la pertinaç veu de Renada, el que em captivà de ple 
fou la seva poesia. Conforma el seu corpus poètic: Jocs 
de convit (Columna. Barcelona, 1990), Una ombra anome-
nada oblit (Columna. Barcelona, 1992), El cant de la Sibil-
la (Fundació Roger de Belfort. Santes Creus Aiguamúrcia, 
1994) i N’hom (Ed. Emboscall. Barcelona, 2017). 

Em vaig endinsar en aquestes obres amb tot el respec·
te que em mereixia la persona i amb l’interès per desco·
brir què hi havia rere la sensibilitat que conduïa l’autora 
a difuminar traces vitals rere el vel metafòric dels seus 
versos; naturalesa i ànima solen unir·se en l’art, cosa que 
em permetria d’esbrinar què guardaven aquells ulls de 
blavor insondable, un poc empetitits per molts anys de 
lectura àvida. La seva veu harmoniosa i molt femenina 
accentuava el poder encisador del seu esguard, que ens 
revelava que Renada era una persona inquieta i erudita·
ment curiosa, enamorada de la paraula escrita. La segu·
retat amb què parlava de qüestions lingüístiques, de to·
pònims, de literatura, de poesia... feia que, els qui som 
lletraferits ens hi acostéssim, per poder conèixer·la més 
a fons. La seva primor i la poqueta estatura, així com el 
suau gest i el blanc cabell adaptat gràcilment al cap, fe·
ien pensar en una ballarina que va de puntetes per la vi·
da dansant al so de la música que emanava dels textos 
que llegia, dels que elaborava, dels documents històrics 
que cercava i que reelaborava per a nosaltres amb ritme 
propi, amb el seu delicat i interessant ritme. Els seus es·
crits desprenen un perfum personal, un ordre interior, in·
tensificat en la seva poesia, que ens fan imaginar el rep·
te d’una realitat: la seva. Els seus poemes són una crida 
als poders còsmics, una crida que feia quan li dolien les 
entranyes de la vida. Era una manera d’escoltar el seu si·
lenci, la seva soledat.

Més forta que mai és expressada, en aquest poema de 
temps i de mort, la passió per la seva adorada llengua que 
albira «vestida de carmesí fosc i ors marcits». Laments 
provocats per èpoques d’interdicció, causa i objecte de 
la seva lluita, de la seva denúncia:

Uns mots impedits tot seguit en la tinta
escarrassant·se, escarrassant·se però,
per lliurar al defora
aquell logos meu
immers enigma
al si de tot ésser creat.
No en sé res
d’aquell incopsable
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centre misteriós de la veu
sinó que colpeix
en mi
sense parar
escapant a les paraules
que d’ell provenen

—i que potser li són anteriors?—
no en sabria dir res
sinó que flueix 
en mi
sens parar
la seua rajada de rellotge d’arena
que amida una hora
només una hora
una sola hora:
la del cor. 
(Poema xvi de El cant de la Sibil·la).

La forma pròpia i natural és el recurs més emprat per 
la nostra autora en l’acte de crear. Fer servir la llengua 

materna per cisellar els seus versos. Només així poden 
resultar perfectes. Recordeu el cas de Petrarca, qui esta·
va convençut de conquerir la immortalitat amb les seves 
obres llatines i mai no li va passar per la imaginació que 
la immortalitat li arribaria gràcies al «vulgar», la llengua 
de què es va servir per escriure el seu famós Canzoniere.

Els escrits de Renada ens brinden esquetxos dels seus 
pensaments que, segurament, provenen d’un altre pen·
sar més radical que forma part d’aquesta veritat que tots 
cerquem a la vida i que Renada ens mig dilucida, encara 
que, com tots els humans, no l’arriba a conèixer del tot. 
L’amaga rere les imatges poètiques que contenen els seus 
versos. Amb la lectura dels seus poemes pressentirem 
com ha estat la llera del seu riu vital, allò que s’ha trobat 
en diferents etapes del fluir. Són abismes del cor que su·
ren quan escandim, amb veu pausada, les paraules reve·
ladores d’aquell ordre del cor que la raó encara no coneix, 
però que trobarem, a doll, en la seva obra.

 
Entrega de la Creu de Sant Jordi 2004 a Renada·Laura Portet (https://presidencia.gencat.cat/)
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A propòsit d’unes darreres 
«converses toponímiques» 
amb Renada-Laura Portet
Joan Tort i Donada / Joan Anton Rabella
Societat d’Onomàstica

Entre l’hivern de 2020 i la primavera de 2021 els dos sig·
nants d’aquesta nota vam mantenir amb Renada·Laura 
Portet una activa comunicació, en forma d’intercanvi de 
correus electrònics, centrada en les seves inquietuds i 
capteniments onomàstics. 

El punt d’arrencada d’aquests intercanvis recíprocs 
havia estat l’activa participació de la nostra consòcia i 
col·lega, un any abans, en el 46è Col·loqui de la Societat 
d’Onomàstica, que havia tingut lloc, per segona vegada 
en la història dels col·loquis de la nostra entitat, a Perpi·
nyà. Val a dir que la circumstància de la participació de 
la Renada en aquell col·loqui, a la nostra manera de veu·
re·ho, tenia el punt d’una certa excepcionalitat: tot i que 
les condicions i els antecedents en termes de salut de la 
interessada, en teoria, no hi ajudaven, a la pràctica, el seu 
protagonisme actiu en els actes, i en l’homenatge que se 
li va dedicar, va desmentir de llarg qualsevol inquietud 
o preocupació sobre el seu estat de salut. No: la veritat 
era que aquesta preocupació no tenia raó de ser. La Re·
nada·Laura, tot i les presumptes limitacions que es podi·
en derivar del fet d’haver superat amb escreix els noran·
ta anys, mantenia ben viva la seva empenta i capacitat 
com a onomasiòloga —o sigui, com a erudita o estudi·
osa dels noms, en el sentit més ampli de l’expressió. I el 
cert és que els mesos immediatament posteriors al col·
loqui ens van permetre confirmar la impressió de l’acti·
va disposició de la Renada, en congruència amb la glo·
balitat de la seva trajectòria, en tot allò que fes referèn·
cia als afers onomàstics.

En el context descrit, i des d’un propòsit compartit 
d’aconseguir que la nostra col·lega ens aportés per es·
crit, o sigui d’una manera adequadament formalitzada, 

tot allò que havia constituït la «substància» de les seves 
intervencions en el col·loqui, vam iniciar i mantenir durant 
els mesos subsegüents un intercanvi de correus electrò·
nics prou fecund. Un intercanvi que, tanmateix, va que·
dar força sacsejat amb tot el que es va esdevenir a princi·
pi del mes de març, amb la irrupció de la pandèmia de la 
covid·19 i la consegüent entrada en un període d’anorma·
litat que, en el que respecta al tracte amb Renada·Laura 
a què estem fent referència, va acabar fent especialment 
difícil el manteniment d’aquella relació epistolar. Sobretot 
si tenim en compte que, a més, a finals d’aquell mes de 
juny, la Renada va patir una caiguda seriosa, amb fractu·
ra associada, que va limitar de forma decisiva, des d’ales·
hores, les possibilitats de dur a terme allò que havíem 
projectat fer, els signants de l’article, per a mirar de tirar 
endavant la publicació i la difusió dels darrers treballs to·
ponímics de la nostra col·lega: anar·la a veure a Perpinyà 
i, mitjançant una entrevista en directe, acabar de trenar 
el fil de tot allò que durant els mesos darrers, amb llar·
gues intermitències però sempre amb entusiasme, i sen·
se defallença, ens havia anat transmetent.

L’entrevista, al cap i a la fi, no va poder acabar sent. Les 
circumstàncies, extremament severes, i llargament per·
sistents en el temps, es van acabar imposant. I quan la 
nostra estimada col·lega, a principis de setembre de l’any 
següent, ens va deixar, vam començar a ser conscients 
que era important que ens aboquéssim, en algun mo·
ment i d’alguna manera, a la tasca de «salvar els mots» 
de la Renada·Laura: aquells mots que hem tractat de 
recompondre en els paràgrafs que hem anat confegint 
de la millor manera que hem pogut, i que transcrivim a 
continuació:
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Quan vaig inscriure’m, l’any 1970, a una tesi doc·
toral, amb un assumpte sobre toponímia rossellone·
sa, amb el doctor Henri Guiter com a mestre i direc·
tor, mai no em pensava que la recerca em portaria 
fins al basc (antic) i el berber!

Però passava que l’Enric Guiter, brillant universita·
ri (agregat, doctor en ciències físiques, doctor en lle·
tres), acabava d’entrellucar, en unes epigrafies proto·
històriques, el testimoni de la presència del basc an·
tic en un país, Escòcia, on ningú no podia pensar en·
cara que n’hi hagués hagut cap mena de traça. Tots 
els experts del món en llengües celtes s’hi havien cre·
mat els ulls sense treure’n ni gota.

Se sabia que, en els temps de la conquesta de Gran 
Bretanya pels romans, aquests no havien pogut vèn·
cer el poble que es trobava al nord del River Tweed i 
de la Solvay perquè aquells rebels demostraven una 
força fora del comú. Els romans els van anomenar 
picti, «els homes pintats», perquè es pintaven la cara 
(de blau). I els va quedar el nom de pictes. L’empera·
dor Adrià, no podent vèncer·los, feu construir un mur 
de pedra de 117 km per a posar·los a part i, uns cent 

anys més tard, Septimi Sever consolidà aquell mur i 
el perllongà uns 130 km més.

La llengua que els pictes parlaven, poc entesa a la 
resta de la Britània, fou tanmateix registrada, en fór·
mules i dites, pels veïns irlandesos, que en guardaren 
la fonologia transcrita a les seues «runes», en què fo·
ren gravats, epigràficament, uns petits textos en els 
ogams (monuments funeraris protohistòrics), i tam·
bé en unes eines.

El professor Guiter, amb el codi rúnic, encertà allà 
mateix a recompondre aquelles inscripcions i les iden·
tificà: eren en basc antic, i amb poques diferències 
amb el basc actual. Per a Guiter, això demostrava (i 
ell mateix en començava a tenir comprovacions) que 
el basc havia estat la llengua de tot Europa en temps 
molt remots. O sigui, uns 6.000 anys aC.

Aquí entra en joc el berber, que és una de les llen·
gües més antigues de l’Àfrica. A hores d’ara em pre·
gunto, amb el doctor Allati, si serà sincrònica del basc. 
Les recerques que he portat a terme de forma con·
junta amb el doctor Allati ens han portat a veure, al 

 
Homenatge a Renada·Laura Portet, 46è Col·loqui de la SdO a Perpinyà. (Foto d’Òscar Bagur)
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cap de trenta·dos anys de col·laboració, que el basc 
semblaria ser anterior al berber.

En tenim un paradigma amb BISKAR’·BISKRA, i la 
demostració es fa evident amb tan sols la fotografia 
de BISKRA, la ciutat de nom berber, a l’oasi del sud 
d’Algèria. BISKAR’, en basc, designa una petita cade·
na muntanyosa de línia corba i de relleu bombat com 
una esquena d’ase. La fotografia aèria de BISKRA, de 
nom berber, és la il·lustració perfecta de la definició 
basca esmentada més amunt. Correspondència to·
pogràfica i semàntica innegables, doncs: el nom es 
troba intrínsecament lligat a la realitat física del lloc. 

I la proximitat fonètica és tanta que la paronomà·
sia és inevitable. Quan s’enuncien els dos vocables si·
multàniament, sols se’n sent un: BISKRA, que fonolò·
gicament és oxíton. Tant el basc amb la ·R’ final, den·
tal sorda oxítona, com el berber, d’accentuació oxíto·
na, són aquí inseparables fonològicament.

Quedaria, ara, definir·los cronològicament. Podem 
vacil·lar amb alguns dubtes en la consciència ja que 
estem posats, tractant·se de llengües tan antigues, en 
lingüística arqueològica. Fonèticament: és BISK(A)R’ 
que ha pogut esdevenir BISKRA, i no l’inrevés! Que·
dem, doncs, autoritzats a pensar que el basc és an·
terior al berber.

Em pregunto de quina remota antiguitat serà el 
basc. De fet, n’hi va haver alguns que deien que era 
l’idioma parlat al Jardí de l’Edèn!

Podem somriure, és clar, però ens aixequem, això 
sí!, amb tota la nostra integritat científica, en contra 
de certa «moda» actual que vol, a tota força, fer del 
celta la llengua anterior al basc, i convertir·lo en fona·
ment de la nostra toponímia preindoeuropea. Quan el 
meu mestre de doctorat va anar als Highlands (Escò·
cia), durant tres estius sencers, per a investigar sobre 
les llengües més antigues d’Europa, no va ser el cel·
ta el que va trobar (a Escòcia!) en les epigrafies dels 
monuments protohistòrics, sinó el basc!

El 23 de maig, poc abans de la fatídica caiguda, la Rena·
da·Laura ens feia avinent, a través de diversos correus, el 

seu capteniment a propòsit del text que havia anat com·
ponent i que la portaven, en darrer terme, a instar·nos a 
aconseguir fer realitat la seva publicació: 

Veritat és que m’alleujaria molt, abans d’anar·me’n, 
haver participat en aquesta esplèndida revista vostra 
[...]. Maleïda edat! I amb les ganes que tinc jo de se·
guir treballant, encara i encara. Tantes coses havíem, 
encara, de dir i de fer! [...] Jo, pobra encantada, que 
faig una ben petita demostració que el basc és enca·
ra més vell que el berber (que bé se sap que té més 
de deu mil anys d’antiguitat...)!

Voleu que tingui jo ganes de morir...? Cap ni una. 
Però sé que potser demà no em despertaré, i he vol·
gut fer aplega de totes les meues forces per a expli·
car·vos tot això... 

Mil gràcies, encara! Sabeu què cantem nosaltres, 
els rossellonesos? Això: «Mai no morirem!» És una 
cosa que heu de saber, en el cas que pugueu venir al 
meu enterro (n’hi ha per pocs dies...)!

Mentrestant, rebeu la meva agraïda abraçada.

Un mes després d’aquest correu, havent·se produït ja 
la caiguda, la seva jove, Florence Gras, ens feia avinent a 
través d’un correu electrònic que, com no podia ser d’una 
altra manera, la Renada persistia en el seu immancable 
propòsit: «Rien ne la maintient plus en bonne santé d’es·
prit que de poursuivre ses travaux, sa passion. [...] Elle 
demande des nouvelles de la publication de deux arti·
cles, que tout cela suivre son cours serait une grande jo·
ie pour elle.»

Assenyalarem, finalment, que el primer d’aquests dos 
darrers treballs a què es referia Florence Gras, titulat 
«Substrats preindoeuropeus nord·catalans i alguns de 
berbers amb parentiu evident», forma part de les actes 
del 46 Col·loqui de la Societat d’Onomàstica. Llengua, di·
alecte i frontera al nord del país (Perpinyà, 30 de maig – 2 
de juny de 2019), mentre que el segon, «Pour quoi Perpig·
nan s’appelle·t·il Perpignan?», el reproduïm en el present 
monogràfic de Noms com a homenatge pòstum.
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Pour quoi Perpignan 
s’appelle-t-il Perpignan ?
Renada-Laura Portet

1. Introduction : le mot « Perpignan » est-il « français » ? 
La réponse c’est non. Morphologiquement, dans sa struc·
ture de grammaire historique et phonétique, il est « es·
pagnol ».

Au Traité des Pyrénées, signé le 7 novembre 1659, 
l’Espagne remettait à la France les comtés catalans de 
Conflent, Vallespir, Cerdaña et Rosellón avec sa capitale : 
Perpiñán (la forme historique catalane Perpinyà, ayant été, 
sous la domination espagnole, « espagnolisée » en Per-
piñán), les signataires du Traité historique l’adoptèrent, 
telle quelle, sans trop y regarder de très près, par un 
simple calque du ñ palatal espagnol transposé dans son 
équivalent phonique français : le digraphe /gn/.

C’est à dire que, du fait d’une certaine ignorance des 
exigences de la grammaire historique, Perpignan devint 
« français » sous une morphologie « espagnole ».

2. D’où provient la forme historique catalane, « Perpi-
nyà » ?
Comme tous nos toponymes majeurs, ici catalans, cette 
forme provient historiquement du bas·latin importé par 
la colonisation agricole romaine qui, à partir de 218 av. 
JC, s’installa définitivement dans nos contrées de la His-
pania citerior, contrées qui comprenaient l’actuel dépar·
tement des Pyrénées·Orientales et les territoires appe·
lés aujourd’hui : Empordà.

Aux temps de la conquête romaine et au cours du 2e 
siècle avant notre ère, le gouverneur de cette région, de·
venue « province romaine », s’appellait Sertorius. Son his·
toire a été écrite par deux historiens latins des plus fiables :  
Tacite et Plutarque.

Les colons romains prenaient possession des terres 
qu’ils exploitaient et en faisaient acte de propriété en 

leur donnant le nom du propriétaire. Les terres dont ils 
s’appropriaient étaient données, en propriété foncière, 
à leurs compatriotes romains et non aux autochtones. 
C’est ainsi que Sertorius donna à un Marcus Perpenna 
(de la très importante « gens » romaine des Perpenna qui, 
de père en fils, étaient sénateurs et consuls à Rome) de 
bonnes terres alluviales, à l’arrosable d’un fleuve appelé 
Tetis, et près de son embouchure dans la Méditerranée (A 
ce moment·là, la capitale de cette région était Ruscino).

La propriété foncière (fundus, en latin) prenait, selon 
la juridiction romaine, le nom du propriétaire, sous la 
forme gentilice (rappelant l’origine de la gens, la famille) :  
d’où, en ce qui concerne Perpignan, la forme documentée 
que nous avons de fundu perpennia(ni). Et, comme cela se 
produit toujours dans l’évolution linguistique des mots 
composés (selon la loi immuable humaine du « moindre 
effort ») seul reste à la fin le deuxième et dernier terme 
(qui est le dernier à avoir été prononcé et entendu), ici 
perpennia(ni) qui, avec la palatisation centrale, avait pro·
gressivement perdu la désinence et, toujours sous la force 
de la palatalisation du /n/ géminé, avait fermé le /e/ to·
nique/ en /i/. Le /n/ palatal était, alors, devenu vélaire, 
selon l’habituelle évolution philologique spécifique du 
bas·latin dans nos contrées au Sud de la Loire. Cette évo·
lution a donné ici le catalan et, dans l’exemple en ques·
tion : Perpinyà.

Avec la colonisation romaine, le latin fut imposé comme 
langue officielle aux populations « colonisées » et, du 
bas·latin parlé ici par les occupants et... les « colonisés » 
nos ancêtres, naquit donc, comme nous venons de le dire, 
le catalan. Mais, très spécialement et tout d’abord : le ca·
talan dit roussillonnais, affirmation stipulée sur preuves 
par les plus grands linguistes universitaires catalans, 
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entre autres : le très regretté Dr. Joan Bastardas i Pare·
ra, auteur du magnifique et inappréciable Glossarium Me-
diae Latinitatis Cataloniae. Dans l’histoire de cette coloni·
sation romaine de notre pays catalan (compris entre les 
Corbières et l’actuelle frontière espagnole), c’est notre 
roussillonnais qui est la forme grammaticale la plus an·
cienne et la plus orthodoxe du catalan.

Que sont donc devenus, dans cette colonisation im·
périaliste romaine : Sertorius et ce fameux Marcus Per·
penna, à qui nous devons le nom de notre petite capi·
tale : Perpinyà ?

Selon l’historien latin Plutarque et ses « biographies », 
Sertorius a été assassiné par Marcus Perpenna en l’an 72 
avant notre ère. Et Marcus Perpenna, mis en procès pour 
cet assassinat, fut condamné à mort et mourut la même 
année, en l’an 72 avant notre ère.

Sertorius, dans la Rome impériale, s’était brillamment 
manifesté comme grand chef militaire et remplissait si 
bien sa position de « gouverneur » en Hispania citerior 
que sa bonne gestion lui valait une bonne renommée 
et, comme toujours dans ce cas, une certaine jalousie...

Quand Marcus Perpenna, dux, c’est à dire : général en 
chef, de la grande famille romaine des Perpenna, revint, 
vainqueur, d’Anatolie où il avait été envoyé pour « maîtri·
ser » quelques émeutes des autochtones, il fut alors en·
voyé en Hispanie auprès de Sertorius. Mais il n’y fut en·
voyé qu’en tant que second. Disons rapidement qu’il en 
conçut du dépit et une certaine rancœur. Il était Sabin 
par sa naissance, donc parlant une langue considérée 
comme la forme la plus ancienne et la plus « pure » du 
latin, et d’une couche sociale élevée parmi les élites ro·

maines tandis que Sertorius était étrusque et, de ce fait :  
déjà considéré comme « étranger » à Rome.

Marcus Perpenna, profitant du prétexte d’une récente 
victoire sertorienne et des fêtes qui la célébraient, orga·
nisa, avec des complices, un grand festin en l’honneur de 
Sertorius et à la fin du repas, éclata une dispute où il tua 
Sertorius avec l’aide de deux de ses hommes. 

C’était en 72 avant notre ère. Mais, à Rome, le pouvoir 
venait de passer à nouveau aux mains de Pompée, « pro·
tecteur » de Sertorius.

A la nouvelle de la mort de Sertorius dans de telles 
conditions tragiques de traîtrise, Perpenna fut traduit 
en justice et condamné à mort. Il mourut la même an·
née que Sertorius, en 72 avant notre ère.

Cependant, le nom de Perpenna, stabilisé ici par la pro·
priété foncière, avait suivi l’évolution philologique du la·
tin dans notre région et était devenu le catalan Perpinyà 
qui, après être passé par une courte période d’« espagno·
lisation » politique qui l’avait transformé en Perpiñán, est 
devenu français par le Traité des Pyrénées, en novembre 
1659. Les « écritures » de l’acte lui ont gardé la structure 
morphologique « espagnole » que Perpignan avait à ce 
moment·là, tout en essayant de la « franciser », avec une 
nasalisation de la voyelle finale, en Perpignan.

Mais l’imagination n’étant jamais en reste, il ne nous 
manque pas un abondant (et si l’on veut : amusant) « sot·
tisier » sur son étymologie.

Au début du xx° siècle, nos grands·parents s’amusaient 
beaucoup d’un certain Pere Pinya, qui, paraît·il, ne pou·
vant plus supporter le mauvais temps de sa Cerdagne na·
tale, et ses dures conditions de vie, avait décidé, un beau 

 
El Castellet.  
(Foto de  
Jesús Bernat)
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jour, de descendre, avec sa paire de bœufs, dans la plaine, 
où le soleil régnait en maître et où la terre, enrichie des 
alluvions de la Tet, était bonne et facile à cultiver. Et le 
mas et ses dépendances où il s’installa devint si prospère 
qu’il devint une ville. Et voilà comment le « cerdagnol » 
Pere Pinya créa Perpinyà. Qui prit son nom, en tant que 
fondateur (N.B. : « Pere » est le prénom. C’est l’équiva·
lent catalan du français : Pierre).

Dans le Perpignan 1900, bon vivant, aisé et heureux où 
l’on riait beaucoup avec notre chansonnier humoristique, 
Oun Tal, nos grands·parents faisaient des gorges chaudes 
de cet ancêtre dénommé Pere Pinya... (Dont le patronyme :  
Pinya est employé, dans le langage populaire, dans des 
expressions à effet souvent comique, avec nuance indul·
gente : « agafar una (o la) pinya » = se soûler), « fer pinya » 

= s’assembler solidairement, faire « nombre »). 
Gentiment, ceci fut « adopté » comme une légende. 

Amusante. Les érudits disaient que c’était même comme 
une « reprise » de la légende de la création de Rome par 
les jumeaux Remus et Romulus...

Et on n’en parlait plus.
Mais voici que, tout récemment, quelle n’a pas été notre 

surprise d’entendre, officiellement (!), cette étymologie 
reprise et énoncée, non pas comme une légende, mais 
présentée très sérieusement comme un fait historique, 
dans un reportage retransmis depuis le site « historique »  
du palais des Rois de Majorque et, sans rire et sans peur 
du ridicule, ce jeune homme très savant nous a même 
précisé qu’il en existait une preuve indéniable, irréfutable, 
avec les jolies « pignes », en bois sculpté, qui pendent, au 
plafond du Salon des Mariages, à la Mairie de Perpignan. 
Comment pourrions·nous en douter ? Puisqu’il y a même 
des pignes accrochées aux plafonds des salons de la mai·
rie de Perpignan ?

Le détail qui grince dans cet euphorique tableau, c’est 
que l’accent tonique, dans PINYA, porte sur le /i/ et aurait 
donné : Pere Pigne (avec l’accent tonique sur le /i/, et non 
Perpinyà avec l’accent tonique sur le à de la toute dernière 
syllabe). Mais encore faut·il être capable, sans formation 
adéquate de linguiste, de se rendre compte de la place et 
de l’importance de l’accent tonique. Ce n’est pas le cas 
pour ce jeune homme, au demeurant fort sympathique...

Le sculpteur roussillonnais Caseblanque a même re·
présenté cette « vérité historique » avec Pere Pinya en·
cadré de ses deux bœufs dans un des bas·côtés sculptés 
du Palais des Rois de Majorque, à Perpignan. 

Il avait quand même été émis d’autres hypothèses. 
Dont une qui a au moins le mérite d’avoir l’air à la fois 
conforme, linguistiquement, à la philologie et aux règles 

de la phonétique scientifique et à une certaine vraisem·
blance... Un « lettré » local a, un jour présenté, comme 
origine du nom, la locution : PER PINEA, avec le sens de 
« parmi les pins ». PINEA aurait pu donner en effet une 
palatalisation du /N/ mais sous condition que le mot res·
tât sans l’accentuation oxytonique du /A/ final. Phoné·
tiquement, c’est donc à rejeter. Et il manque toute trace 
de documentation écrite attestée.

Il faut reconnaître cependant que l’ensemble a une al·
lure vraisemblable car on sait que notre littoral était peu·
plé de pins. (La déforestation a commencé, modérément, 
sous les Rois de Majorque, et Louis xiv l’a terminée avec 
son grand projet de construction de galères et ses visées 
vers le continent américain).
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«Totes les cases d’aquell petit carrer 
s’havien cremat, esdevenint, en 
record de l’esdeveniment: el Carrer 
de les Cases Cremades. Clar que, 
dos·cents cinquanta anys més tard, 
la casa comprada per l’adinerat Ma·
ties Rigau no tenia res més de cal·
cinat i, al contrari, era un d’aquells 
predis patricis com en queda qual·
que mostra en el lloc i força més 
encara al Carrer dels Abeuradors 
tocant.»
Renada Laura Portet (2002): Rigau 
& Rigaud. Un pintor a la cort de la ro-
sa gratacul. Barcelona: Destino, p. 
31·32. 



NOMS 18 | 2022 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177 37

Notes personals
Sota aquest epígraf general incloem 
quatre articles de persones que han 
tractat de prop Renada·Laura Por·
tet, amb el resultat final d’un dibuix 
de caràcter íntim, personal o famili·
ar, vivències properes que posen una 
altra llum a la fotografia de l’home·
natjada. Havíem volgut que hi col·
laborés el seu fill Jean·Louis Portet, 
que ens remet, però, a les composi·
cions musicals que va escriure i de·
dicar·li en l’acte d’homenatge que se 

li va fer a Perpinyà el 29 de setem·
bre de 2017. Jean·Louis Portet dedicà 
tres cançons a la seva mare a partir 
de textos catalans seus, «Hora lenta», 
«Bosc mut» i «El vent de l’oblit», in·
closes en el primer àlbum, Aimé, pu·
blicat el 2002. En el cinquè àlbum, Cd 
à la tentation  (2011) hi ha inclosa la 
peça musical «Auprès de Renada». Je·
an·Louis Portet ha compost cinc àl·
bums: dos de cançons, una comèdia 
i dos de piano solo.

 
Renada·Laura Portet. (Arxiu personal).

Renada-Laura Portet, una 
vida d’amor i ciència
Claude Drocourt

Bonjour. Je m’appelle Claude Dro·
court. J’ai eu la grande chance d’être 
près d’elle, témoin, pendant ses 7 
dernières années, de la vie pleine de 
science et d’amour de Madame Re·
née (Renada) Laura Portet. Elle re·
pose en paix dans le caveau fami·
lial «  Renée Portet, née Calmon », 
(28/08/1927·05/09/2021) (n°299, 
carré C.) du cimetière de Saint Paul 
de Fenouillet, 66220.

Madame Portet nous a donc quit·
tés à l’âge de 94 ans, à Elne. Avec elle 
disparait l’une des plus grandes écri·
vaines de langue catalane de notre 
région. Auteure d’une œuvre abon·
dante, en français et en catalan, qui 

lui aura valu la Croix de Sant Jordi, 
la plus grande distinction de la Ca·
talogne, linguiste, mais aussi roman·
cière et poète, Renée Portet était 
donc native de Saint·Paul de Fenouil·
let, haut lieu des Fenouillèdes catala·
nes, dont je vous reparlerai.

D’autres ont dit tout ce qu’il faut 
savoir sur sa linguistique onomas·
tique, ce dont témoigne bien son der·
nier livre : Les noms de lieux du Rous-
sillon de la protohistoire à nos jours », 
Renada·Laura Portet, Préface de Mi·
chel Tamine, 2021, https://www.edi·
tions·harmattan.fr.

Une vie d’amour pour les Siens. 
Combien de fois j’ai entendu ses 

élans d’amour pour Jean·Louis, son 
fils, et pour Sophie, pour Héloïse et 
Pauline, ses petites filles, et pour Flo·
rence et Etienne. Je ne peux nom·
mer tous ses grands amis proches 
ou lointains. Tous avaient une place 
dans son cœur, et par exemple, elle 
voulait surtout que je n’en oublie au·
cune et aucun à prévenir si elle par·
tait un jour.

Pour parler de son amour, je ne 
vois pas mieux que d’oser vous li·
vrer ce très beau témoignage qu’elle 
m’adressait le 08/01/2019: 

Je te dis souvent que je suis en 
fin de vie. A ce sujet je voudrais 
penser à l’avenir, à ton avenir 
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et te prémunir contre des dif·
ficultés que tu pourrais avoir. 
Je veux t’assurer et faire savoir 
que j’apprécie au plus haut 
l’aide que tu m’as apportée et 
que tu continues de m’apporter. 
Je survis grâce à toi. […]
Toutes ces années ensemble, 
malgré l’adversité et la mala·
die, ont été des années de bon·
heur. Un bonheur absolu, parce 
que idéaliste, dégagé de toutes 
considérations subalternes, et 
loin de toute laideur. […]
Je sais que tu resteras fidèle, 
comme maintenant, à notre 
amour et que tu défendras ma 
mémoire. J’ai fait bien des er·
reurs. Et des faux·pas. Mais j’ai 
accompli. Tu en es le dernier té·
moin. Aimé. A respecter. Je pars 
sereine. Je sais que tout ce·
la restera, épars, dans des im·
pondérables sensibles qui sont 
bien au·delà de la Vie. Et c’est 
beau. […] jamais, Claude, à ja·
mais. Et pour toujours. Renada. 

Parmi ses nombreux amis, du Nord 
et du Sud, je veux citer plusieurs de 
ceux qui ont bien compris l’immense 
qualité de cette vie, je veux parler de 
Pere Manzanares, le toujours fidèle 
second de Renada, de Pere Figueres, 
fidèle ami, chanteur, sculpteur et 
poète qui «  capte la puissance spi·
rituelle de la matière » disait Rena·
da. Et de Carme Pagès, qui a su ana·
lyser si finement la poésie de Rena·
da, nous en révéler bien des richesses 
amicales et pathétiques, en espérant 
que Renada vivra toujours grâce à 
cette poésie. 

N’oublions pas ses derniers et mé·
ritants médecins, Frédéric Gautier, 
Chantal Malzac et Hervé Michalsky.

Et pour continuer dans l’excellence, 
(http://metbarran.canalblog.com/
archives/2017/06/25/35417662.ht-

ml) Jaume Queralt, qui a su pré·
senter avec profondeur et justesse 
l’hommage rendu à Barcelone le 
28/06/2017 à Renada·Laura Por·
tet pour l’ensemble de son œuvre 
et l’exemplarité de son parcours. 
(A cette occasion, elle m’avait pla·
cé près d’elle, pendant qu’elle rece·
vait cet hommage dans la Salle Joan 
Coromines (1905·1997) de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Ses poèmes crient donc toute son 
énergie de vivre et son « sentiment 
tragique de la vie » comme disait 
Miguel de Unamuno (cité par Jaume 
Queralt à propos de Renada).

Si elle était rassérénée au soir de 
sa vie, là encore, elle était habitée 
par un grand élan d’amour pour nous 
tous et aussi d’inquiétude pour notre 
avenir.

Elle a connu une vie dure de·
puis son enfance et n’a rien lâché. 
Jusqu’au bout, elle a lutté. C’était une 
bosseuse, et si nous avons eu des dif·
férends, c’est aussi parce qu’il a été 
parfois difficile de l’extraire de son 
travail…même pour manger ! Elle 
était très exigeante pour la qualité de 
ce qu’elle faisait. Quand par exemple, 
elle défendait, elle défendait ! Que ce 
soit l’onomastique, la catalanité, ou 
ses amis du Sud emprisonnés par un 
pouvoir espagnol injuste qui ne vou·
lait rien comprendre au vouloir·vivre 
des Barcelonais.

Tout l’intéressait en littérature. Elle 
avait aimé Thomas d’Aquin (1228·
1278) et son discours sur la raison 
et la foi ; elle aima Baruch Spinoza 
(1632·1671) pour sa joie de croire 
et Carl Jung (1875·1961) pour sa re·
cherche de la vérité et de « l’unité 
de l’individu, de l’espèce et du cos·
mos ». Elle répétait souvent ce que 
Jacques Ruffié (1921·2004) généti·
cien, lui avait dit «  Les énergies vi·
tales du cosmos donnent des ordres 
à notre programme génétique ».

Elle était en recherche. Par 
exemple elle admirait la vie monas·
tique. La visite, avec des amis, du 
monastère bénédictin de Sainte 
Marie de Ripoll, monument emblé·
matique du roman catalan, dans la 
province de Gérone, en Catalogne, 
l’avait touchée. Les mystiques l’atti·
raient. Elle comprenait l’incertitude 
qu’ils affrontaient. Une piste vers un 
peu de lumière ? Avec St Jean de la 
Croix (1542·1591), c’était son jardin 
secret.

Ce qui ne l’empêchait pas de réussir 
une délicieuse piperade basque, sa·
voureux mélange de tomates, d’œufs, 
piments doux et oignons. Je me sou·
viens : Passage des tomates dans l’eau 
bouillante pour enlever facilement la 
peau, ne pas oublier le bouquet garni, 
laurier, thym, herbe de Provence… Sur 
Internet vous aurez plus de détails ! 
Mais c’était super bon !

Puis, elle nous a quittés. Elle re·
pose dans nos cœurs, et dans la 
tombe familiale du cimetière à Saint 
Paul de Fenouillet, comme toute 
bonne Saint·Paulaise.

Bonne nouvelles : Monsieur le 
maire de Saint Paul de Fenouil·
let s’est déclaré favorable à donner 
le nom de Renada à l’une des rues 

 
Homenatge a Renada·Laura Portet. 
(https://racodelaparaula.cat/2017/ 
07/03/homenatge_renada_portet/)

http://metbarran.canalblog.com/archives/2017/06/25/35417662.html
http://metbarran.canalblog.com/archives/2017/06/25/35417662.html
http://metbarran.canalblog.com/archives/2017/06/25/35417662.html
https://racodelaparaula.cat/2017/ 07/03/homenatge_renada_portet/
https://racodelaparaula.cat/2017/ 07/03/homenatge_renada_portet/
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du prochain lotissement. Notre de·
mande a été appuyée par l’impor·
tante association des Anciens du Ly·
cée Arago de Perpignan, et bien sûr 
par tous ses amis proches.

Il est vraiment réjouissant de 
constater que depuis son décès, les 
conférences en son honneur ne se 
sont pas arrêtées, sans parler de 
celles qui sont annoncées (au Lycée 

Arago, le 10/11, à 18h; à la Société 
Agricole Scientifique et Littéraire en 
2023; et à Barcelone, etc.).

Una sensibilitat a flor de pell
Pere Manzanares

Recordar Renada Laura Portet és 
immergir·se en un món complex. El 
d’una dona del segle passat, però 
d’una gran modernitat, en un terri·
tori occitano·català afrancesat, amb 
un afany de conèixer les seves arrels, 
de crear, divulgar, transmetre, amb 
sensibilitat literària i rigor científica 
a la vegada.

La Renada sorprèn per la seva tos·
suda i eclèctica capacitat intel·lectual 
de tocar·ho tot. Amb un caràcter 
enèrgic, va capgirar tots els tòpics. 
Tret de Simona Gay, Catalunya Nord 
només podia produir escriptors mas·
culins? Doncs, no. Un(a) escriptor(a) 
només pot ser creatiu i publicar en 
una sola llengua? Doncs, no. Un(a) 
escriptor(a) només pot excel·lir en 
un sol gènere? Doncs, no. Un(a) 
escriptor(a) pot dedicar·se només a 
la creació literària, deixant de ban·
da la recerca científica (en el seu cas 
l’onomàstica i la toponímia) i vicever·
sa? Doncs, no.

Feminista i compromesa política·
ment, tot al llarg de la seva vida Re·
nada Laura Calmon·Portet va anar a 
contracorrent. Allà on no se l’espe·
rava, ella, amb valentia, hi apareixia 
per dir·hi la seva. Destorbava, ense·
nyava camins nous.

En un entorn gens favorable, va 
deixar una obra immensa i un exem·
ple per a les noves generacions. Dels 

primers poemes premiats als Jocs 
Florals a l’últim recull N’hom, quin re·
corregut poètic! De la primera novel·
la Castell Negre, al sorprenent Rigau 
& Rigaud. Un pintor a la cort de la ro-
sa gratacul, quin altre recorregut! 
Va tastar fins i tot el teatre amb Gui-
llem de Cabestany o el convidat impre-
vist, l’assaig, la traducció...

I, finalment, una allau de comuni·
cacions en col·loquis internacionals 
i revistes especialitzades en el camp 
de la investigació lingüística i l’ono·
màstica, tot recalcant la seva obra 
major Els noms de lloc del Rosselló i 
la publicació pòstuma Les noms de li-
eux du Roussilllon. De la protohistoire 
à nos jours.

Agosarada, va barrejar la ciència i 
la literatura, la recerca científica ri·
gorosa i una imaginació desbordant, 
explorant camps tabús —si més no, 
per a una dona nord·catalana— com 
ara l’erotisme. El que es acceptable 
per a un home, es perdona difícil·
ment a una dona al segle xxi enca·
ra a Perpinyà.

Gràcies, Renada, per totes les te·
ves aportacions i la teva sana rebel·
lia. Segurament hauries celebrat, co·
sa que m’emplena de joia i esperan·
ça, la tria d’anomenar la nova promo·
ció —la de 2022/2025— d’alumnes 
del teu Liceu Aragó (el famós institut 
de Perpinyà) amb el teu nom.

Renada Portet, un exemple de mo·
dernitat i de supervivència, de volun·
tat de ser, una de les bones persones 
que m’ha estat donat de conèixer i 
acompanyar fins aquell 5 de setem·
bre del 2021 a Elna.

«Soc una dona lliure i rebel, canosa, 
insegura, inquiet metrònom de tem·
pestes, una lupa per no deixar esca·
par cap detall, impulsos actius a les 
artèries, nervis de silicona; soc, tan·
mateix com tothom, temps i espai.» 
deia la Renada d’ella mateixa.
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La meva història amb 
Renada-Laura Portet
Maria Eugènia Perea Virgili

Els meus pares me n’havien parlat 
força, de la Renada. En recordaven 
bastant sovint i especialment una 
anècdota —que ara no ve al cas— 
amb el Dr. Enric Moreu·Rey ocorre·
guda a Puigcerdà en el Col·loqui que 
la Societat d’Onomàstica hi celebrà 
l’any 1988, a partir de la qual em vaig 
poder fer la idea tant de la seva relle·
vància científica com del seu caràcter 
fort i amb lleugera tendència a la hi·
pèrbole. La Renada i els meus pares 
van mantenir sempre contacte mal·
grat que cadascú visqués en una pun·
ta de país. Després d’anys de no veu·
re’s es varen retrobar l’11 de setem·
bre del 2010 a Perpinyà, aprofitant 
que els meus progenitors hi eren de 
pas iniciant un viatge per les ribes del 
Loira. Potser va ser arran d’aquest re·
trobament que, en tornar, em sug·
geriren amb insistència que l’anés a 
conèixer en el transcurs d’una de les 
estades que, amb relativa freqüèn·
cia, feia jo per la Catalunya del Nord. 

I els vaig fer cas. El 4 de desembre 
del 2011, havent·nos donat cita, em 
vaig presentar al seu pis del bulevard 
Henri Poincaré, no gaire tard, a l’ho·
ra francesa, a mig matí. I he de dir 
que m’hi va rebre amb l’alegria prò·
pia de qui rep la visita d’un fill o d’un 
ésser molt proper i estimat ja que, 
com dic, malgrat que no ens havíem 
posat mai cara, em sabia filla d’una 
de les persones que més admira de 
la Catalunya del Sud: l’Eugeni Perea. 

Vam començar a parlar; em vaig in·
teressar per la seva obra, em va mos·

trar escultures del seu difunt marit, 
em va treure llibres i més llibres re·
menant els prestatges de la biblio·
teca... Fins que els budells es van fer 
sentir i em va dur a dinar al restau·
rant L’Arago de la plaça que duu el 
mateix nom. No sé per què encara 
recordo què va demanar: bavette de 
boeuf. En la sobretaula continuàrem 
la conversa, però no en va tenir prou; 
encara va voler que la portés a Cot·
lliure a respirar·hi aire de mar i sen·
tir·se a prop d’Antonio Machado. «La 
meva mare era republicana», repetia 
a manera d’insígnia. 

He de confessar que els àudios, les 
fotografies i els apunts presos aquell 
primer dia se’m van quedar en un ca·
laix durant molt de temps fins que, 
sense cap intenció concreta, em vaig 
decidir a passar·los a net. El resultat 
fou el text guanyador de l’any 2014 
del Premi Crida als escriptors joves 
que convoca la revista Serra d’Or. Ar·
ran de la publicació de l’article·entre·
vista, es feren més freqüents els nos·
tres contactes per telèfon i, sobre·
tot, per correu electrònic. De fet, les 
seves lletres electròniques crec que 
mereixerien tot un estudi a banda, 
talment com una correspondència, 
pel que deia i per com ho deia. Con·
tingut i forma; referents i poesia.

Un dels punts àlgids de la nostra 
història arribà el primer cap de set·
mana de juliol del 2014 quan, junta·
ment amb en Claude, agafà un tren 
d’alta velocitat i es plantà a l’estació 
del Camp de Tarragona, on els espe·

raven els meus pares per dur·los a 
Riudoms i hostatjar·los a casa. S’hi 
van estar tres dies, temps suficient 
per visitar el nostre entorn i suficient 
pel que és el més important: enfortir 
el nostre vincle d’amistat. El sopar de 
cadascun dels tres vespres va donar 
pas a butaca i sofà per allargar la ter·
túlia. Ni la Renada portava rellotge ni 
li passava pel cap de demanar l’ho·
ra. El temps restava exclòs d’aquella 
bombolla atemporal que ens havíem 
construït; tan sols la paraula cobrava 
valor. Memorable.

El primer que vam fer fou fer·los 
descobrir Riudoms a peu. Davant 
d’un grafit que recordava els 300 
anys d’ocupació del Camp no va dub·
tar a demanar de fotografiar·s’hi, co·
foia de formar part del moviment de 
la resistència. Quan trobàrem el meu 
avi assegut al «seu» banc del passeig, 
el va saludar entusiasmada per tenir 
com a fill «un rei en tots els assump·
tes», citació literal. L’església parro·
quial de Sant Jaume apòstol la visi·
tàrem acompanyats del rector d’ales·
hores, mossèn Josep Mateu. I la re·
cordo perfectament caminant pel 
nucli antic del poble i comentant 
amb el meu pare l’etimologia dels 
noms dels carrers; de manera singu·
lar li van agradar les modernament 
anomenades travessia dels Enamo·
rats i travessia dels Fadrins, a ban·
da i banda del carrer Major. Defecte 
professional.

A les nostres terres hi ha molts 
llocs on podíem haver portat na Re·
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nada i en Claude: al port de Cambrils, 
a l’ermita de la Mare de Déu de la Ro·
ca de Mont·roig del Camp, als edifi·
cis modernistes de Reus, a la cartoixa 
d’Escaladei... Però, d’entre tots, ella 
en va escollir un sense la més mínima 
ombra de dubte: Montblanc. Mont·
blanc representava per a ella un sím·
bol de catalanitat incontestable. Fent 
el tomb a les muralles s’extasià. Per 
nosaltres fou un espectacle veure·la 
fruir amb tanta intensitat. Però aquí 
no s’acabà la cosa: més encara es de·
lí quan, intramurs i a l’hora en què 
una lleugera brisa de marinada feia 
voleiar una senyera a la plaça Major, 
va sentir que una cobla tocava sar·
danes. Les notes que sortien del fla·
biol semblava que donessin l’ener·
gia pròpia d’un vailet a aquella be·
lla dama de quasi 87 anys. Era tan·
ta la joia que sentí na Renada que 
volgué culminar el moment d’efer·
vescència mostrant·nos a nosaltres 
i als músics el seu carnet d’identitat 
de la República Catalana —que no 
sé ben bé d’on havia tret. Definitiva·
ment, aquell migdia fou d’una auten·
ticitat i d’una intensitat d’alta volada.

A partir d’aquella data, la salut de 
na Renada s’afeblí a poc a poc. Si més 
no, els missatges que ens enviava —
la correspondència electrònica de la 
qual parlava més amunt— sempre 
feien al·lusió a problemes ara amb el 
cor, ara amb «la conca de l’anca» [sic], 
etc. Quan la vaig tornar a veure, el 28 
de juny del 2017 a Barcelona, en l’ho·
menatge que l’Institut d’Estudis Ca·
talans li feu a la seva seu del carrer 
del Carme, ja no era ben bé la matei·
xa tot i que, com per art d’encanta·
ment, en parlar de llibres i literatura, 
revifava com una brasa al vent. 

La penúltima trobada tornà a ser 
a casa seva, l’agost del 2018, quan 
vam anar a presentar·li el nostre fill, 

el petit Marcel, que llavors tenia tan 
sols vuit mesos. Guardem fotografies 
d’aquell dia d’ella i en Claude agom·
bolant·lo i omplint·lo de moixaines 
i mots dolços: «és una criatura ado·
rable! Quin manyaguet, el meu net 
del sud! Tot un hereu». En aquella 
època, na Renada ja feia servir cadi·
ra de rodes per moure’s per casa tot 
i que, com en l’homenatge a Barce·
lona, segons com reviscolava, s’aixe·
cava i caminava fins on li convenia —
probablement per atènyer algun plec 
de papers. Ens hi estiguérem potser 
quatre o cinc hores, a casa seva, al 
llarg de les quals ens oferiren un hu·
mil dinar preparat amb productes bio 

—tal i com li agradava de recalcar— 
i acompanyat de bon vi de les costes 
del Rosselló.

Al cap de deu mesos, a mi me’n fal·
tava un per donar a llum el Gabriel, a 
qui ja només conegué per fotografia. 
Fou l’1 i 2 de juny del 2019 que vam 
tornar a Perpinyà per assistir a l’ho·
menatge que, en aquest cas, li reté 
la Societat d’Onomàstica. Allí la vam 
veure per darrera vegada, a les jorna·
des a la Universitat i al sopar que va 
tenir lloc a l’hotel Mas des Arcades, 
als afores de la ciutat. 

Vist ara amb perspectiva, recordo 
l’excursió del dia 2 amb els companys 
de la Societat d’Onomàstica a Òpol 
i Perellós com una metàfora que tot 
seguit intentaré explicar. La sortida 
fou al cim del turó on hi ha el castell 
de Salvaterra, que guardava l’antiga 
frontera catalano·francesa i des del 
qual es pot resseguir amb la mira·
da el conjunt de la plana del Rosse·
lló, des de les Corberes fins a la ser·
ra de l’Albera, passant per la vall de 
l’Aglí, de la Tet i el Canigó, compar·
tint la vista amb el Mediterrani omni·
present. Ni jo ni els meus pares ja no 
tornaríem a veure més la Renada i el 

fet de ser dalt d’aquell cim amb vis·
tes l’interpreto ara com un punt des 
d’on mirar·se una història ja acaba·
da, com si el paisatge fos una línia del 
temps i com si clavar els ulls a l’ho·
ritzó fos mirar al passat per revisar 
la nostra història viscuda en comú. 
Una història en una sola terra, amb 
una sola llengua i en un sol país. Vet 
aquí la metàfora.

De la mort de la Renada ens n’as·
sabentàrem junts amb el meu pa·
re precisament enmig de la reunió 
anual del consell editorial de la re·
vista Lo Floc, la qual ella rebia cada 
trimestre i me’n comentava articles; 
també hi havia col·laborat algun cop. 
Des d’aleshores, tornar a terres ros·
selloneses té un altre regust, aquell 
amarg del pebre massa cuit o tal ve·
gada aquell d’un comiat fet a contra·
cor; com a contracor, Renada, t’hem 
hagut de dir adéu.

 
Renada·Laura Portet i Marcel Caparó  
Perea, agost de 2014. (Foto d’Anton Marc 
Caparó)
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Renada-Laura Portet, esbós 
d’una amistat1

Eugeni Perea Simón

1. Síntesi del parlament fet en l’acte d’homenatge a Renada·Laura Portet, celebrat al Casal Català de Perpinyà, el 29 de setembre de 2017.

Recordo una cita clàssica de Ciceró, 
en referència a la pàtria, que m’agra·
da molt de recordar i donar a conèi·
xer a la gent perquè, em sembla a 
mi, que sintetitza molt bé l’esperit 
d’aquelles persones que sentint·se 
d’un país, no s’hi poden expressar i 
viure’l en la plenitud del seu caràcter. 
I, sobretot, perquè en aquesta frase 
hi trobo una categoria de valors que 

són del tot justos, intel·lectualment i 
humanament. Diu aquesta cita de Ci·
ceró, presa del llibre De Officiis: «Esti·
mats són els pares, estimats els fills, 
els parents, els amics, però la pà·
tria sola conté, abraçant·los, tots els 
amors». Tots els amors en un mateix 
recipient, però no estanc, sinó amb 
vasos comunicants vers tots els ca·
nals de l’Humanisme.

Renada·Laura Portet és una d’aque·
lles tantes persones que, sentint·se 
hereves d’una llengua i d’una cultura, 
i vivint·la i projectant·la arreu com un 
element d’identitat, no té, en canvi, el 
reconeixement i suport polític d’un 
país que li permeti actuar amb nor·
malitat en el marc singular de la geo·
grafia física i espiritual. És la història 
de tants pobles i gent condemnats a 

 
Marie·Claire Zimmermann, Eugeni Perea i Renada·Laura Portet a Cotlliure, durant l’acte de lliurament del Prix 
International de Littérature de la Fondation Antonio Machado (febrer de 2014).  (Foto de Maria Eugènia Perea)
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viure en un món que, vet aquí les pa·
radoxes, acostuma a proclamar la lli·
bertat, la diversitat i la riquesa de les 
llengües i la cultura com el millor dels 
béns possibles!

Si parlo de pàtria en el sentit que 
he esmentat, és per a poder enten·
dre i justificar la fe de vida de Rena·
da·Laura Portet, nascuda a Sant Pau 
de Fenollet, a la comarca de la Fe·
nolleda, filòloga, escriptora, docent, 
conferenciant, traductora... Una do·
na que coneix llengües i cultures, 
que ha viatjat, investigat i escrit sen·
se que res humà li fos aliè. I sempre, 
tot plegat, en una conducció i finali·
tat: la de la pàtria que tot ho abraça, 
i ho inclou.

En aquesta abraçada m’hi comp·
to, ja des de fa molts anys. La Re·
nada·Laura Portet i jo tenim inter·
seccions. Vaig conèixer i començar 
a tractar de manera regular Renada 
Portet arran dels col·loquis d’ono·
màstica que el Dr. Enric Moreu·Rey 
va impulsar l’any 1977, amb la fina·
litat d’estudiar, analitzar i divulgar 
el valor dels noms. Aquests primers 
encontres d’investigadors es van ce·
lebrar a la Sala de Comalats —Pas·
sanant—, les Borges del Camp, Riu·
doms... Amb la Renada devíem coin·
cidir d’ençà del col·loqui de Sabadell, 
l’any 1987, amb altres amics com Ra·
mon Amigó Anglès, Artur Bladé De·
sumvila, Antoni Pladevall, Vinyet Pa·

nyella, Cosme Aguiló... Després de 
Sabadell, va venir Puigcerdà... i de 
col·loqui en col·loqui, fins avui. De 
la trobada de Sabadell ara en fa, jus·
tament, trenta anys fets: tres dèca·
des són les que conformen, avaluen 
i sostenen els béns immaterials de 
la nostra amistat! 

El meu retrat físic de Renada és 
el d’una dona menuda, elegant, un 
sac de nervis i d’energia —em re·
corda l’Edith Piaf!—, sempre aten·
ta, amable, polemista, reflexiva, in·
cisiva, tendra, delicada, mordaç, irò·
nica, cantora, recitadora, poliglota; 
capaç de dissertar sobre etimologia 
o de poesia medieval, sobre el can·
çoner popular o la sardana..., i de ba·

 
Eugeni Perea, Maria Dolors Virgili, Claude Drocourt, Renada·Laura Portet i Maria Eugènia Perea, a Poblet. (Foto d’ Anton Marc 
Caparó)
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llar·la. La recordo, i la veig encara, sempre viva, animada 
i també, de manera freqüent, assumint un paper d’actriu 
dramàtica gens negligible, capaç d’atraure i concentrar 
l’atenció de l’espectador, sempre amb grans dots teatrals, 
d’una singular capacitat de gesticulació, modulació i en·
tonació de la veu per marcar el ritme de les emocions i 
per afirmar, o convèncer, de les seves propostes.

La meva Renada·Laura Portet és la història d’una amis·
tat de confluències i interseccions. La casualitat va fer 
que conegués Renada per qüestions filològiques. Ella 
treballava l’onomàstica del Rosselló (publicada el 1983 
i 1985) i jo, mentrestant, investigava sobre els noms de 
lloc de Riudoms, al Camp de Tarragona, i més tard els 
de l’àmbit de la Cartoixa d’Escaladei, per passar després 
als de Mont·ral... Els noms facilitaven el diàleg, però els 
noms, la història dels noms, sovint són com les cireres, 
que rarament en pots prendre una sola del cistell, per·
què una s’enganxa amb l’altra i un penjoll en porta un de 
nou, i un altre i més... En aquest cas, l’estudi dels noms 
ens portava a la geografia, que la gent personalitza; i als 
antropònims, perquè aquests ens donen pistes sobre la 
psicologia i la mentalitat que tant agrada als francesos 

—els noms són un camí cap a la història de les mentali·
tats. Però vet ací que la geografia ens acabava conduint 
per les rutes de la història i la història a la cultura, la li·
teratura, la poesia... Ja s’adonaran vostès per què he re·
lacionat les cireres amb els noms...

I així, de la trobada casual de Sabadell, a la cultura del 
coneixement i de l’amistat de dècades. Són moltes les co·
incidències i afinitats entre la Renada i jo, a escala, natu·

ralment: la seva és mesura de mestra, mentre que la me·
va és d’alumne, aplicat, això sí, alumne aplicat.

Com en el cas de la pàtria ciceroniana, a l’obra de Rena·
da·Laura hi convergeixen tots els interessos intel·lectuals 
i humans de la seva vida, sigui la història, la filologia o la 
literatura. En posaré un exemple, extret del llibre El cant 
de la Sibil·la (1995), una obra poètica exquisida, gresol 
de vida, amor, ciència i llibertat, els quatre eixos —pen·
sem·hi— que han estructurat la seva vida i que ens lle·
ga en l’obra escrita. Recordo d’aquest poema el cant se·
gon, que parla sobre el valor i sentit dels mots: 

N’hi ha prou, a vegades, amb un mot.
Un mot. Només un mot. 
El mot insubstituïble,
intransferible,
el mot que consum en ell
tots els llenguatges.
I a vegades: cap.
El silenci.

Si en aquest cas, per a justificar la globalitat de l’obra 
de Renada, he pres com a referència la poesia, podríem 
arribar a la mateixa justificació prenent qualsevol altra 
obra de l’autora de caràcter científic, bé fos d’història 
o de filologia. El perfum literari també es troba en tota 
l’obra científica de Portet. Llegiu, sinó La llegenda del cor 
menjat (1994) o Toponímia rossellonesa (1985)... Cadascu·
na de les seves entrades és, com en el cas de Joan Coro·
mines, una font de valors i interessos culturals i cientí·
fics de vàlua indiscutible.

http://onomastica.cat
https://es-la.facebook.com/SocietatOnomastica/
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