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La primera pàgina de la revista Noms,
“canal de comunicació dels socis i sò·
cies de la Societat d’Onomàstica” diu
la contraportada, és una porta d’en·
trada a l’activitat de la nostra Soci·
etat. No és una memòria d’actes ja
fets, ni tampoc l’agenda dels que vin·
dran, però sí la presentació d’alguns
dels que per raó de la seva condició
volem destacar. En aquest primera
pàgina posem en relleu les publica·
cions de la SdO, el proper col·loqui
d’onomàstica i el quarantè aniversa·
ri de la fundació de la Societat. Si te·
nen notorietat és perquè són el resul·
tat d’una feina col·lectiva que ha do·
nat valuosos fruits.
Les publicacions i els col·loquis són
objecte de la Societat segons els nos·
tres estatuts, són dues metes a les
quals hem arribar amb èxit. Els 123
butlletins, 20 llibres, la majoria mo·
nografies, coeditades amb l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, i 181 núme·
ros del digital Full de Novetats han dei·
xat pas a les actuals publicacions digi·
tals: 13 números de la revista Noms, 5
de l’anuari Onomàstica i 3 llibres de la
col·lecció L’Estralla. A més dels 47 col·
loquis d’onomàstica (en ocasions de·
signats congressos o jornades).
Quan encara és viu el record del
col·loqui que es va fer amb èxit a
Perpinyà fa un any, ja s’ha progra·
mat per aquesta tardor el 47è col·

loqui d’onomàstica que, sense inter·
rupció, s’ha anat organitzant anual·
ment des de l’any 1977. El primer a
la Sala de Comalats (Conca de Bar·
berà) l’any 1973, set anys abans de la
fundació de la Societat d’Onomàsti·
ca. El 47è col·loqui es farà els dies 16,
17 i 18 d’octubre a Tremp i a Sapei·
ra, està dedicat a la Conca de Tremp
i a la Terreta i l’organitza la Societat
d’Onomàstica i el Servei Comarcal de
Català del Pallars Jussà, amb la col·
laboració d’entitats privades i públi·
ques. És un territori amb una ono·
màstica que té dificultats de conser·
vació a causa del despoblament que
ha patit i poc estudiada tot i els pre·
cedents modèlics, com el recull de
Jordi Mir sobre Tremp i el seu agre·
gat Claret (1983) i els que va impul·
sar Xavier Terrado a la Ribagorça, en
concret dels municipis d’Areny de
Noguera (2001), Sopeira (2002) i el
Pont de Montanyana (2007), a la dre·
ta de la Noguera.
El col·loqui vol fer una aproximació
a l’onomàstica de la Conca de Tremp,
la Terreta i dels territoris propers, in·
centivar els reculls, l’estudi i la difu·
sió dels noms propis i contribuir amb
els seus resultats a l’onomàstica ca·
talana. Els temes són l’onomàstica
de la Conca de Tremp, de la Terre·
ta i de l’àmbit pirinenc i dels muni·
cipis i comarques veïnes, a més de
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la toponímia i medi natural (geolo·
gia, clima, aigües, vegetació, fauna
o el paisatge físic en general). Com
tots els col·loquis organitzats o par·
ticipats per la Societat d’Onomàsti·
ca, va dirigit a tots els interessats
en el recull, estudi o divulgació dels
noms de lloc i de persona d’una àrea
concreta o d’un ampli domini, des
de l’erudit local a l’especialista uni·
versitari, ja sigui lingüista, historia·
dor, geògraf o de qualsevol discipli·
na on l’onomàstica hi tingui una ac·
tiva presència.
Pel que fa al quarantè aniversari de
la Societat d’Onomàstica, la revista
Noms li dedicarà un número mono·
gràfic. Serà el número 14 i sortirà la
tardor d’enguany. Contindrà articles
referits al passat i al present de la So·
cietat i entrevistes a socis protagonis·
tes de les primeres etapes de la SdO.
Ens agradaria que la poguéssim fer
entre tots els socis (actuals i antics)
o familiars, participant amb textos
breus (màxim 600 caràcters) sobre
les impressions d’aquests 40 anys, el
valor de la SdO, els records dels pri·
mers temps, anècdotes, episodis con·
crets, etc. També aportant fotografi·
es o documents dels 40 anys d’histò·
ria, especialment dels primers o dels
precedents a la fundació, per a la re·
vista, però també per poder disposar
d’un arxiu fotogràfic propi.
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Notícies
D’ací: onomàstica catalana
Mor el gran lingüista Germà Colon,
soci d’honor de la SdO

> https://www.vilaweb.cat/noticies/
sha-mort-el-linguista-germa-colonvictima-de-la-covid-19/
http://e-onomastics.blogspot.
com/2020/03/germa-colon-idomenech-1928-2020.html

>

villanueva-castellon-normalitza-nomdira-castello
http://www.nosaltreslaveu.com/
noticia/31419/toponim-castello-pasmes-ser-oficial

A malnom, bona cara! Programes
sobre els malnoms en À Punt: Alcoi,
Almassora, Catarroja, Cocentaina,
la Vall d'Uixó, Llíria, Oliva,
Ontinyent, Pedreguer, Pego, Sueca,
Vila-real i Xàtiva

Noms de carrers amb personatges
locals a Castelló de la Ribera

> https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/

>

http://www.nosaltreslaveu.com/
noticia/31672/castello-ribera-divulgapersonatges-locals-nom-seus-carrersweb

>

Cervera descobreix la nova placa
del carrer de Guinedilda

programes/vist-en-tv/al-malnom--bonacara

Jornada sobre els camins
tradicionals a Sant Joan de
Penyagolosa

> https://imatgies.blogspot.

> https://www.cerverapaeria.cat/

com/2019/10/jornada-sobre-els-caminstradicionals.html

noticies/cervera-descobreix-la-novaplaca-del-carrer-guinedilda

Sobre carrers i llengua a Imatgies

> https://imatgies.blogspot.
Presentació del recull onomàstic de
Bigues i Riells d’Enric Garcia-Pey

El barri de Sarrià-Sant Gervasi
aprova canviar el nom del carrer
dels Reis Catòlics perquè es passi a
dir Elisa Moragas

> https://www.biguesiriells.cat/ca/

> https://beteve.cat/politica/sarria-

actualitat-2/noticies-2/l-ajuntamentbigues-riells-presenta-recull-onomasticdel-municipi-508.htm

sant-gervasi-aprova-canvia-nom-reiscatolics-elisa-moragas/

Aster, Ester, Vanessa... més que
noms
https://www.diarilaveu.com/
veu/48914/41-aster-ester-vanessa-mesque-noms

>

Proposta de canvi de nom de la
comarca dels Serrans
https://www.vilaweb.cat/noticies/
compromis-proposa-de-canviar-elnom-de-la-comarca-dels-serrans-per-laserrania/

>

De Villanueva de Castellón a
Castelló

> https://www.racocatala.cat/forums/
fil/229887/poblacio-ribera-xuquer-

Guanyem Badalona reclama el
canvi de nom del carrer General
Weyler aprovat l’any 2019
https://www.eltotbadalona.cat/
guanyem-badalona-reclama-el-canvi-denom-del-carrer-general-weyler-aprovatel-2019/

>

com/2019/11/apostrof-i-contraccionspel-carrer.html
https://imatgies.blogspot.
com/2020/03/laccent-pel-carrercarrers-32.html
https://imatgies.blogspot.
com/2020/03/confinats-pel-carrer-vincai-la.html

>
>

Carrers i ensenyament

> https://imatgies.blogspot.
com/2020/03/ensenyant-als-carrerscarrers-34.html

Excursió toponímica a la cova dels
Aragonesos

Segorbe o Sogorb?

> https://imatgies.blogspot.

https://red.levante-emv.com/
joseplacreu/2020/03/06/segorbe-essogorb/

com/2019/12/cova-dels-aragonesosatzeneta.html

>

Toponímia i malnoms en À Punt

Noms de pobles amb emoticones,
una moda viral

> https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/

> https://valenciadiari.com/consum-

programes/vist-en-tv/trau-la-llengua/0203-2020-paraules-de-la-toponimia-i-elsmalnoms

i-moda/joc-viral-valencia-amenitzarquarentena
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Notícies
Turisme i canvi de noms a Mallorca

> https://www.naciodigital.cat/

> https://www.arabalears.cat/

noticia/200928/barca/vendra/nom/
camp/nou/combatre/coronavirus
https://www.ara.cat/esports/barca/
soci-Mike-Tyson-negoci-cannabis-volposar-nom-Camp-Nou-coronaviruscovid-19_0_2441156047.html

societat/turisme-canvia-originalsMallorca_0_2403959737.html

Beques per recollir la toponímia
costanera d'Eivissa

>

occitan» Pas enrere al municipi de
Lascasèras: el carrers retolats en
occità traduïts al francés.

> https://www.jornalet.com/noticia/
lascaseras-lo-conselh-municipal-decidisde-francizar-los-noms-de-carrierasquencara-eran-e

> https://www.diariodeibiza.es/pitiusesbalears/2020/02/15/cifra/1123229.html

Sobre la pronunciació del topònim
Sabadell

> https://www.vilaweb.cat/noticies/
desempoderament-linguistic-opinio-pauvidal/
https://www.diaridesabadell.
com/2020/03/09/sabadel-rae-sabadell/

>

Més espais públics a Catalunya
amb el nom d'1 d'Octubre
https://www.vilaweb.cat/noticies/
lleida-inaugura-placa-u-octubre/
https://esplugacalba.cat/carrer-1doctubre-de-2017/

>

>

De la vora: onomàstica
occitana i peninsular
« Toponimia: d’un sant a l’autre»
Hagiotoponímia occitana

> https://www.ladepeche.
fr/2020/04/08/toponimia-dun-sant-alautre,8837524.php

> https://www.girona.cat/lacalaixera/
calaix.php?idcat=398

«Amb els més vells desapareixeran
molts dels noms propis de llocs»
Entrevista el 15 de gener de 2020 a
Fèlix Bruguera, vocal de la Societat
d’Onomàstica i autor d’un recull ex·
haustiu de noms d’Osor.

> https://www.elpuntavui.cat/cultura/
article/19-cultura/1723452-amb-els-mesvells-desapareixeran-molts-dels-nomspropis-de-llocs.html

> https://www.jornalet.com/noticia/
franca-pemetra-enfin-de-registrar-deprenoms-coma-alais-fanch-jordi-o-nuria

«A Bordèu, la Rua Boquèira...» i
«Bordèu: de carrièras començan
de recuperar los noms occitans»
Recuperació de noms occitans als
carrer de Bordeus.

«Evocacions de la reculada dau
nòrd occitan en Santonja: quaques
toponimes en las Charantas» Sobre
el retrocés de l'occità a Santonja.

> https://www.jornalet.com/noticia/a-

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

bordeu-la-rua-boqueira
https://www.jornalet.com/noticia/
bordeu-de-carrieras-comencan-derecuperar-lors-noms-occitans

revest/blog/evocacions-de-la-reculadadau-nord-occitan-en-peitau-quauquestoponimes-en-las-charantas

>
«La Calaixera» Recull i mostra
d’adreces sobre onomàstica a la
xarxa.

«França permetrà enfin de registrar
de prenoms Alaís, Fañch, Jòrdi o
Núria» L'antroponímia occitana,
catalana o bretona, amb les
seues grafies seran permeses als
registres civils.

«Toponimia occitana: un rompe
tèsta al nivèl intracomunal?»

«Toponimia: las voces
intemporales» Relacions entre
toponímia i poesia.

> Sobre les ultracorreccions i el cas de

> http://www.cronicasdelaemigracion.

L’Escarea.
https://opinion.jornalet.com/laurencrevest/blog/toponimia-occitana-unrompe-testa-al-nivel-intra-comunal

com/opinion/edmundo-moure/
toponimia-voces-intemporal
es/20200420101829099124.html

>

«Baiona: la linha 1 del Trambús ten
de noms d'estacion en basco e en
occitan» Col·laboració exemplar
entre l’Euskaltzaindia i el Congrès
permanent de la Lenga Occitana.

Etimologia i toponímia sobre
pobles manxecs

> https://www.cuadernosmanchegos.
com/cultura/pueblos-de-castilla-lamancha-y-sus-nombres-etimologia-ytoponimia-5-10591.html

> https://www.jornalet.com/
El nom d'Osor: tradició i ciència a
càrrec de Fèlix Bruguera

> https://www.youtube.com/

Visor toponímic de Navarra

nova/11475/baiona-la-linha-1-deltrambus-ten-de-noms-destacion-enbasco-e-en-occitan

> https://administracionelectronica.

«Lascasèras: lo conselh municipal
decidís de fracizar los noms
de carrièras qu’èran encara en

> https://www.rtve.es/alacarta/

navarra.es/toponimia/

watch?v=6ZngCKkW15s

Sobre la venda del topònim «el
Camp Nou»
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El pi a la toponímia espanyola
audios/a-hombros-de-gigantes/
3

Notícies
Distribució regional de noms
suecs

palabra-ingeniero-pino-toponimiaespanola-16-02-20/5512138/

memoria/00031585340285911307870.
htm

Sobre la toponímia del Monte
Perdido

«Galicia anagramática» Jocs de
llengua amb toponímia gallega.

> https://diarioaragones.com/

> https://aulasgalegas.org/galicia-

especiales/canal-cultura/avanzan-conexito-los-trabajos-de-recopilacion-de-latoponimia-del-sitio-patrimonio-mundialpirineos-monte-perdido/

anagramatica/

Toponímia i antroponímia dins el
projecte Hesperia

Els Països Baixos volen desfer-se
del sobrenom Holanda

47è Col·loqui de la Societat
d'Onomàstica «Onomàstica de la
Conca de Tremp i de la Terreta»

> https://e-onomastics.blogspot.

> https://www.vilaweb.cat/noticies/

> https://www.onomastica.cat

com/2020/04/anthroponomy-andtoponymy-corpus-of.html

paisos-baixos-sobrenom-holanda/

> http://e-onomastics.blogspot.

«Toponimia e paisaxe» Proposta
didàctica de la Xunta de Galícia.

> https://www.edu.xunta.gal/
espazoAbalar/sites/espazoAbalar/
files/datos/1492779743/contido/
toponimia_e_paisaxe.html

«Galicia Nomenada», projecte
sobre la microtoponímia gallega

> https://www.lavozdegalicia.es/noticia/

De més enllà: l'onomàstica pel
món

com/2020/03/swedish-regionaldistribution-of-names.html

Congressos, jornades i
conferències : Onomàstica
catalana

Mapa de l'etimologia dels topònims
londinencs

L'AVL deixa per més endavant la
Jornada d’Onomàstica de Castelló
de la Plana

> https://www.americannamesociety.

> https://www.avl.gva.es/

org/etymology-map-of-london-placenames/

Sufixos de ciutats i pobles
alemanys

> http://e-onomastics.blogspot.
com/2020/04/suffixes-of-german-townsand-villages.html

Conferència sobre «Toponímia del
reg d'Almassora i Castelló» a càrrec
de Jesús Bernat

> file:///C:/Users/suso/
Downloads/200124_Fitxa_CEC_
Almassora.pdf

galicia/2020/03/27/recupera-galicia-

Tenim nou web i som a Facebook.
Segueix-nos a la xarxa!
facebook.com/SocietatOnomastica
onomastica.cat
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Novetats bibliogràfiques
Llibres
Acadèmia Valenciana de la Llengua, Toponímia dels pobles valencians.
• Esther Limorti Payà, El Pinós (el
Vinalopó Mitjà), núm. 224, 2019,
12 p.
• Joan-Lluís Monjo Mascaró, Nú·
ria Soliveres Pont, Tàrbena (la
Marina Baixa), núm. 225, 2019,
12 p.
• Ferran Guardiola Noguera, La
Todolella (els Ports), núm. 226,
2019, 8 p.
• Ferran Guardiola Noguera, Castellfort (els Ports), núm. 227, 2019,
8 p.
• Abel Soler Molina, Aielo de Rugat (la Vall d’Albaida), núm. 228,
2019, 4 p.
• Àngel Velasco Crespo, Benimodo
(la Ribera Alta), núm. 229, 2019,
4 p.
• Antoni Garcia Osuna, Tavernes
Blanques (l’Horta Nord), núm.
230, 2019, 4 p.
• Francisco Marco Torres, Pilar de
la Horadada (La Vega Baja), núm.
231, 2019, 12 p.
Hélène Artaud, Les noms de lieux
du pays voironnais. À la recherche du
sens oublié. Association Histoire et
patrimoine du pays voironnais, 2019,
305 p.

llinatges, origen i arrelament. Centre d’Estudis Vilassarencs, 2018,
145 p.

parfois, dépositaire de notre histoire.
Aiacciu; Éditions A Mimoria, 2019,
43 p.

Xosé Antonio Fernández Salgado
(ed.), Non haberá illa, pro hai o nome.
Homenaxe a Antón Palacio. Universidad de Vigo, 2019, 464 p. Conté nou
«Estudos de onomástica». Veure títols, autors i pàgines:

Gonzalo Mateo Sanz, Toponimia
comparada, española e internacional,
interpretable sobre raíces ibéricas. Jaca: Jolube Consultor Botánico y Editor, 2020, 467 p.

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/

Esaú Pérez Caraballo, La toponimia de San Bartolomé. Estudio Lingüístico. La Orotava: Le Canarien Ediciones, 2019, 126 p.

libro?codigo=742215

Pere Galiana Veiret, Malnoms des
Coll d’en Rabassa : recull i anecdotari. Palma: Documenta Balear, 2019,
120 p.
Enric Garcia-Pey i Pey, Recull onomàstic de Bigues i Riells. Noms de lloc
i de persona. Ajuntament de Bigues
i Riells, 2019, 808 p.
Dolores García Padrón, Desarrollos
del nombre propio en español: adjetivos de relación y lexicalizaciones. Madrid: Arco Libros - La Muralla, 2019,
272 p.

Real Academia Galega, Estudos de
onomástica galega II. Os nomes e os
apelidos legais, sociais e lingüísticos.
Sección de Lingua, Seminario de
Onomástica, 2018, 157 p.

> http://publicacions.academia.
gal/index.php/rag/catalog/
view/323/324/1041-1

Real Academia Galega, Estudos
de onomástica galega III. Os alcumes.
Sección de Lingua, Seminario de
Onomástica, 2018, 212 p

> http://publicacions.academia.
Tugdual Kalvez, Elven. Des noms de
lieux à son histoire. Patrimoine Elven
Lanvaux, 2019, 109 p.
Michèle Lambinet, La Londe-les-Maures. Mémoire des rues. La Londe-lesMaures: ALPHA, 2019, 144 p.

Jesús Bernat & Ferran Guardiola
(eds.), Noms de lloc i de persona de les
terres de Penyagolosa i altres estudis
d’onomàstica. Societat d’Onomàstica, L’Estralla, núm. 3, 407 p.

Miquel López López, De cal Cinto a
cal Mitjaró. Imatges i toponímia d’una
època de Montferri. Valls: Editorial la
Torratxa, 2018, 225 p.

Jordi Casanovas i Berdaguer (coord.), Els cognoms dels vilassarencs
de mar als segles XVII, XVIII i XIX. Els

Dominique Martinetti, Dans les pas
de Rinucciu. La toponymie est dépositaire de notre langue mais elle est aussi,
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gal/index.php/rag/catalog/
view/337/338/1103-1

Real Academia Galega, Estudos de
onomástica galega IV. Os nomes das
rúas. Sección de Lingua, Seminario
de Onomástica, 2020, 244 p.
Alfonso Rodríguez González, Toponimia do Val de Fragoso 7. Universidad
de Vigo, 2019, 195 p.
Joaquín Ruiz García, Matrimonios y
apellidos. Biodemografía de Mazarrón
en el siglo XVIII. L’Hospitalet de Llobregat: edició de l’autor, 2018, 223 p.

5

Novetats bibliogràfiques
José Ramón Sanchis Alonso, Aldaia. Història, etnologia, toponímia i urbanisme. Ajuntament d’Aldaia, 2 volums, 2018, 988 p.
Martí Solé i Irla, Cinquanta apunts
de toponímia popular puigcerdanesa.
Puigcerdà: edició de l’autor, 2019,
50 p.

Nicandro Ares Vázquez, «Toponimia do concello de Abadín». Lucensia. Miscelánea de Cultura e Investigación, vol. 29, núm. 58 (2019):
99-122.

Marcelino Cortés Valenciano, «Toponimia aragonesa antroponímica
con terminación –ón (I)». Osca: Alazet. Revista de filología 30 (2018): 5996.

Èdgar Batet Bargalló, «Els noms
de les partides. Els hidrònims i les
vies de comunicació del terme de
Puigpelat». Valls, Institut d’Estudis
Vallencs: Quaderns de Vilaniu. Miscel·
lània de l’Alt Camp 76 (2019): 51-58.

Gaspar Javier Cuesta Estévez, «De
toponimia tarifeña. Un ejemplo de
superposición de civilizaciones». Al
Qantir. Monografías y documentos
sobre la historia de Tarifa 21 (2018):
97-102.

Lídia Rabassa, Toponímia de la Vall
d’Ordino. Sornàs, Ansalonga, Segudet
i Ordino. Comú d’Ordino, 2019, 189
p. Tercer i últim volum de la toponímia de la vall d’Ordino. El primer
dedicat a la Cortinada, Arans i l’Ensegur, editat en paper (2008) i el segon a Llorts i el Serrat (2016). En total 3.842 noms de lloc.

Salvador Gregorio Benítez Rodríguez, «Lingüística, lengua y territorio. La formación de palabras en la
toponimia de La Gomera». Las Palmas de Gran Canaria: Anuario de Estudios Atlánticos 65 (2019): 1-27.

> https://www.ordino.ad/comu/

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/

Ana Domínguez Collarte, «La toponimia como patrimonio cultural europeo. Una propuesta de intervención pedagógica». Revista Universitaria Europea (RUE), 30 (2019): 91-120.

cultura-joventut-educacio/cultura/
arxius/llibre-toponimia-vol2-pdf
https://www.ordino.ad/comu/
cultura-joventut-educacio/cultura/
arxius/llibre-toponimia-vol3-pdf

articulo?codigo=6786497

> http://revistarue.eu/RUE/032019.pdf

Jesús Bernat Agut, Àngela Buj Alfara, «Lingüistes pel carrer a les comarques de Lleida». Shikar. Revista
del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià 6 (2019): 34-41.

Carlos Embuena Puerta, «Nomenclátor toponímico valenciano». Mapping. Revista Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra 194,
part II (2019): 6-11.

>

Marc Ventura i Noguera, 1001 curiositats dels cognoms catalans. Barcelona: L’Arca, 2020, 272 p.
Jesús Zugazaga Rique, La lengua
vasca en la toponimia europea: nombres de lugar repartidos por toda Europa, cobran vida a la luz de la lengua
vasca: el vasco actual o euskera: el último rescoldo de la primitiva «cultura
prehistórica matriarcal mediterráneoeuropea». Publicació de l’autor, 2020,
404 p.

Articles
Santi Arbós, «Els estrangers a Lleida
de 1791-93». Shikar. Revista del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià 6
(2019): 78-83.

> https://www.raco.cat/index.php/
Shikar/article/view/366551/460484

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6557114

> https://www.raco.cat/index.php/
Shikar/article/view/366545/460478

Ventura Castellvell Díez, «El fogatge de Vinebre de 1515. De musulmans a cristians». Centre d’Estudis
de la Ribera d’Ebre: Miscel·lània del
CERE 29 (2019): 59-78.

Joan Ferrer i Costa, Josep Ferrer
i Costa, Joan Pujades i Marquès,
«Joan Coromines i la Ribagorça». Institut d’Estudis Catalans: Estudis Romànics 42 (2020): 287-293.

> https://publicacions.iec.cat/
repository/pdf/00000283/00000078.
pdf

Juan Antonio Chavarría Vargas,
«Aportación al estudio de los romancismos andalusíes en la toponimia menor de la Serranía de Ronda (Málaga)». Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Serranía
de Ronda (2019): 21-53.

Alejandro Faustino Idáñez, «La Sierra de Segura y la toponimia, una precisión geográfica e histórica esencial». Boletín del Instituto de Estudios
Giennenses 219 (2019): 11-28.

> https://static1.squarespace.com/

articulo?codigo=7232714

static/54be61f8e4b096702d5145f5/
t/5e8b76ce1c6b9838f70da
fd9/1586198337091/Actas_IICIHSR_03_
Chavarria_Vargas_pp._21-53.pdf

Rubén Fernández Álvarez, Alejandro Gómez Gonçalves, Miguel Ángel Luengo Ugidos, «Aprendiendo a
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interpretar el territorio. Estudio de
fitotoponimia en la provincia de Salamanca». Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles 82 (2019): 1-33.

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/

Enrique Gozalbes-Cravioto, «Nombre antiguo de Marruecos. De la
Mauretania Tingitana a Marruecos».
Marroc: Hespéris Tamuda, 54 (2019):
10-40.

articulo?codigo=7042648

Benigno Fernández Salgado, «Mapa semántico de toponimia arquitectónica da Pastoriza», dins A Pastoriza, coord. Felipe Arias (2019):
327-334.
Maria Eulàlia Fons, Xavier Gomila
Pons, «Sobre la situación de la toponimia oficial en las Illes Balears. El
Nomenclátor de Toponimia de Menorca y el futuro Nomenclátor Geográfico de las Illes Balears». Mapping.
Revista Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra 194, part II
(2019): 48-56.
F. Javier Gil Jacinto, «Una posible
explicación del origen y el mantenimiento del minifundismo en Gata
(Cáceres) a la luz de la toponimia».
Revista de estudios extremeños, 75/1
(2019): 219-236.

Adolfo Hamer Flores, Francisco José Pérez-Schmid Fernández, «Visualizando el poder real. Toponimia y
heráldica en las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena y Andalucía». Universidad de Valladolid: Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea 39 (2019): 257-292.

la provincia de Cáceres». Revista de
Filología Románica 36 (2019): 29-44.

> https://revistas.ucm.es/index.php/
RFRM/article/view/63504

Claudia Elena Menéndez Fernández, «Onomástica de los neños
abandonaos n’Asturies. Una muestra del sieglu XVIII». Lletres asturianes. Boletín Oficial de l’Academia de la
Llingua Asturiana 120 (2019): 45-67.

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6896855

Claudia Elena Menéndez Fernández, «Resultaos del sufixu -ellu /
-ella na onomástica de la documenAndrés Iñigo Ariztegi, «Etxe > itxe tación del Real Hospiciu d’Uvié (ss.
aldaera Malerrekako eta Bortzirie- XVII-XIX)». Lletres asturianes. Boletako toponimia historikoaren argi- tín Oficial de l’Academia de la Llingua
tan batik bat». Fontes linguae vasco- Asturiana 122 (2020): 63-98.
num: Studia et documenta 128 (2019): > https://dialnet.unirioja.es/servlet/
527-540.
articulo?codigo=7302535

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7190978

> http://www.culturanavarra.es/
uploads/files/FLV128_07_Inigo.pdf

Antoni Janer Torrens, «Des de quan
tenim noms i cognoms?». Barcelona:
Sàpiens 215 (2020): 40-43.

Pascual Miguel Ballestín, «Toponimia e historia. ¿Y si Calatayud no
fuese de origen musulmán?» Rolde.
Revista de cultura aragonesa 170-171
(2019): 4-15.

> https://www.dip-badajoz.es/
cultura/ceex/reex_digital/reex_
LXXV/2019/T.%20LXXV%20n.%201%20
2019%20en.-abr/00101322.pdf

Luis González-García, «El helecho
en la toponimia de Galicia y de la península ibérica». Revista de Filología
Románica 36 (2019): 113-142.

Miguel Larrambebere Zabala,
«Variantes del topónimo Iruña (siglos XI y XII)». Fontes linguae vasconum. Studia et documenta 127
(2019): 217-228.

> http://www.culturanavarra.es/
uploads/files/07-FLV127_Variantes%20
del%20top%C3%B3nimo.pdf

> https://revistas.ucm.es/index.php/
RFRM/article/view/63508

Fernando González Ollé, «Del latín
al vascuence pasando por el Navarro.
Sobre topónimos navarros terminados en –aín». Revista de Filología Española 99/2 (2019): 281-308.

Miguel Angel Manzano Rodríguez,
«Breves notas sobre la toponimia
magrebí recogida en la historiografía sobre Alfonso XI». Al-Andalus y el
Magreb. Miradas trasatlánticas, coord. per Diego Melo Carrasco, (2019):
121-130

> http://revistadefilologiaespañola.
revistas.csic.es/index.php/rfe/article/
view/1244

Manuel Mañas Núñez, «Raíces prerromanas en falsos zootopónimos de
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Maria Amor Montané March, Carolina Serra Bastida, «La diccionarització de neologismes derivats de
noms propis», extret de Jornada sobre diccionarització. Institut d’Estudis Catalans, 2019.
Gonzalo Damián Ortega, M. Isabel
González, Narés García, «Lexicografía y toponimia. Un maridaje pendiente en los diccionarios», dins Lo
que hablan las palabras. Estudios de
lexicología, lexicografía y gramática
en honor de Manuel Alvar Ezquerra.
Lugo: Editorial Axac (2019): 342-352.
Leopoldo Peñarroja Torrejón,
«Revisión del debate etimológico sobre el topónimo Segorbe». Universi7
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tat Catòlica de València: Liburna 15
(2019): 103-124.

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7240533

Valeria Piergigli, «Toponomastica e
pluralismo linguistico nella Spagna
autonómica». Barcelona: Revista de
Llengua i Dret 72 (2019): 21-43.

> http://revistes.eapc.gencat.cat/
index.php/rld/article/view/10.2436-rld.
i72.2019.3359

Vicenç Maria Rosselló i Verger,
«Castelló de n’Arrufat, Riutor i la
séquia Faviana (Arqueologia toponímica)». Universitat de València:
Cuadernos de Geografía 103 (2019):
79-116.

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7255747

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/

> https://www.bondia.ad/opinio/deu-

articulo?codigo=7234702

anys-de-laiguat-del-riu-runer-i-0

> https://www.bondia.ad/opinio/
laiguat-del-runer-i-la-toponimia-i-2

Real Academia Galega, «Ditame da
RAG sobre as formes galegas do apelido castelán Martínez». Cadernos de
Lingua 36, Seminario de Onomástica (2018): 155-164.

> http://publicacionsperiodicas.
academia.gal/index.php/Cadernos/
article/view/5/89

Francisco Ramírez Munuera, «Toponimia histórica del Bajo Guadalentín» dins La multiplicidad de enfoques en Humanidades (Ernesto Cutillas, coord.). Universitat d’Alacant
(2019): 115-122.

> https://dialnet.unirioja.es/servlet/

Joan Tort Donada, «Sobre el papel
de la toponimia en la interpretación
del paisaje. Un apunte teórico». Universidad de Huelva: Erebea: Revista
de Humanidades y Ciencias Sociales 9
(2019): 37-62
Sílvia Veà Vila, «Toponímia real i
inventada a l’Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi d’es Racó». Pisa, Edizioni ETS: Il Nome nel Testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria XXI (2019): 221-234.

> https://riviste.edizioniets.com/innt/

> https://www.researchgate.net/
publication/331160462_El_mestre_
Fabra_i_la_toponimia

• A. M. Cano, J. Germain, D. Kre·
mer, coord. (2018), Dictionnaire historiques de l’anthroponymie romane, vol. I/2. Les parties du corps humain 2. Les particularités physiques et morales,
per Claudia Elena Menéndez, p.
419-423.
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000283/00000095.
pdf

>

Names. A Journal Onomastics, 67/3
(2019). Sumari:

> https://www.tandfonline.com/toc/
ynam20/67/3?nav=tocList

Names. A Journal Onomastics, 67/4
(2019). Sumari:

> https://www.tandfonline.com/toc/
ynam20/67/4?nav=tocList

index.php/innt/article/view/770

Sílvia Veà Vila, «La continuació de
la recerca onomàstica després de
la publicació de l’inventari. Apunts
a l’onomàstica de Vinebre». Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre:
Miscel·lània del CERE 29 (2019):
13-20.

articulo?codigo=6917529

Enric Ribes i Marí, «El mestre Fabra
i la toponímia». Eivissa 64 (2018): 5761.

https://publicacions.iec.cat/rerepository/df/00000283/00000092.
pdf

>
Rafael Sabio González, «El Bronze
de Bonanza: Contextualización arqueológica y toponímica de un documento jurídico romano». Madrid:
Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 (2019): 90-104.

Xavier Planas Batlle, «Deu anys de
l’aiguat del riu Runer (I)». Andorra:
diari Bon Dia núm. 3611, del 1-8-2018.

Xavier Planas Batlle, «L’aiguat del
Runer i la toponímia». Andorra: diari Bon Dia núm. 3612, del 2-8-2018.

Estudis Romànics, de l’ Institut d’Estudis Catalans, núm. 42 (2020), conté dues recensions sobre publicacions d’onomàstica:
• A. I. Boullón, Estudar toponimia.
Aproximacións metodolóxicas e
interpretativas (2017) per Rocío
Dourado, p. 409-413.

Names. A Journal Onomastics, 68/1
(2020). Sumari:

> https://www.tandfonline.com/toc/
ynam20/68/1?nav=tocList

Nomina. Society for Name Studies in
Britain and Ireland, 39 (2016-18).
Sumari:

> http://www.snsbi.org.uk/Nomina.
Revistes

html

Armoria. Revista d’Informació, anàlisi i investigació de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, núm.
9 (2019). Textos complets:

Rivista Italiana di Onomastica (RION) vol. 25, núm. 2 (2019). Sumari:

> https://dialnet.unirioja.es/

> http://icgenher.cat/?page_id=52

ejemplar/527504

NOMS 13 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

8

Novetats bibliogràfiques
Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences 53
(2018). Explorations in literary onomastic theory. Text complet:
https://onomajournal.org/vol-532018/

>

Onomàstica. Anuari de la Societat
d’Onomàstica 5 (2019). Text complet:

> https://www.onomastica.cat/wpcontent/uploads/Onomastica-5-2019.pdf

• Glòria Dalmau, «Els habitants
dels masos Vallcorba de Sant Ju·
lià d’Altura», p. 35-62.
• Seminari Permanent de Paleo·
grafia, «El diplomatari del Mas
Can Fatjó del Molí de Cerdanyo·
la», p. 63-102.
Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 16/3 (2019)
Sumari i resums:

> http://www.onomastics.ru/en/
Onomastica. A Journal devoted to theory and interpretation of proper names 63 (2019). Text complet:

> https://onomastica.ijp.pan.pl/index.
php/ONOM/issue/view/2

content/2019-volume-16-issue-3

Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 16/4 (2019)
Sumari i resums:

> http://www.onomastics.ru/en/
Paratge 32 (2019), Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·
lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Articles d’interès onomàstic:
• Clara Isabel de Dalmases «El lli·
natge segarrenc dels Dalmases»,
p. 11-34

Mapes
Emiliano Navas Sánchez, Teodoro
Lejarraga Nieto, Mapa de
toponimia del Valle de San Millán de
la Cogolla. Ediciones Emilianenses,
2019
Terres de l’Ebre: El Perelló, l’Ametlla de
Mar, l’Ampolla. Editorial Piolet, escala 1:20.000 (Investigació toponímica i treball de camp: Jordi Buxonat),
2019.
Desert de les Palmes –Serra de
Borriol– Serra d’Orpesa. Mapa i guia
excursionista. El Tossal cartografies,
escala 1:25.000, 2019.

content/2019-volume-16-issue-4

Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 17/1 (2020)
Sumari i resums:

> http://www.onomastics.ru/en/
content/2020-volume-17-issue-1
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Cosme Aguiló, Llengua i territori. Estudis de lèxic mariner, romanç andalusí, geolingüística i toponímia. Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2019,
180 p.
Des de Santanyí, el gran toponimista
illenc ens ofereix un recull d’articles
que recorren, com diu el títol, lexico·
grafia, història de la llengua i una bo·
na dosi d’estudi toponímic. Es tracta
d’articles esparsos en revistes locals,
comunicacions i publicacions diver·
ses, però revisats i eixamplats, ara,
amb la meticulositat i estima que li
són pròpies. Hi ha tres estudis de ge·
olingüística referits als noms mallor·
quins del garbellet, als noms de la pi·
nya closa i el pèsol; un sobre els «So·
latges mariners en el parlar de Santa·
nyí» i un estudi dedicat a «El romanç
andalusí a Mallorca i Menorca». Ens
acomboia, després, amb vuit articles
sobre toponímia baleàrica que me·
reixen, sens dubte, una propera res·
senya.

Ferran Guardiola, La Todolella i Castellfort (els Ports), números 226 i 227,
de la col·lecció Toponímia dels pobles
valencians (2019).
L’Acadèmia Valenciana de la Llen·
gua amb la col·laboració dels ajunta·
ments de la Todolella i de Castellfort i
l’Institut Cartogràfic Valencià ha edi·
tat els fullets toponímics dels muni·
cipis de Castellfort i la Todolella. A la
comarca ja tenien editats els d’Olo·
cau del Rei (2000), Herbers (2004),
Cinctorres (2005), Vilafranca (2008),
Vallibona (2008) i Portell de More·
lla (2016). A més els municipis de la
Mata i el Forcall tenen els seus fu·
llets prou amanits i no ha de passar

molt de temps per a que siguen edi·
tats. Els altres pobles de la comarca
(Morella, Palanques, Villores, Sorita
i el territori de la Tinença de Benifas·
sà) fa temps que tenen el treball de
camp enllestit. En el fullet de la Todo·
lella s’arrepleguen 216 topònims del
terme que també apareixen situats
en dos mapes, un per als que corres·
ponen a elements físics (cingles, co·
llets, moles, llomes, serres, barrancs,
fonts, basses, abeuradors, partides
i paratges) i un segon que replega
els que mostren la presència huma·
na (masos, assagadors, camins, car·
reteres, pistes, ponts, granges, pei·
rons, hostals, etc). Del terme de Cas·
tellfort apareixen 270 topònims indi·
cats damunt de tres mapes. El primer
d’elements físics (colls, collets, llo·
mes, roques i serres, barrancs, ram·
bles, fonts i basses), el segon situa
les partides, paratges, assesters, er·
mites, mitgeres, molins i peirons, i el
tercer pinta masos, assagadors, ca·
mins i pistes. El replegador ja havia
fet la mateixa tasca per als fullets de
Cinctorres i Portell.

Manel Güell Junkert i Eugeni Perea Simón, La Mancomunitat de Catalunya a les comarques tarragonines.
Projectes i realitats. Diputació de Tarragona: Col·lecció Ramon Berenguer
IV, 2019, 866 p.
Llibre sobre el programa i els prota·
gonistes de la Mancomunitat de Ca·
talunya a les comarques de Tarrago·
na i les Terres de l’Ebre (1914-1925).
De la seva actuació sobre comunica·
cions, promoció rural, beneficència,
xarxa de telefonia, sanitat, innovació
pedagògica, creació d’escoles i biblio·
teques o l’impuls del turisme. Remar·
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ca la recepció i la interacció amb la
societat civil, cultural i política, des·
tacant figures de trajectòria recone·
guda. Inclou la biografia dels 50 di·
putats de les circumscripcions tar·
ragonines, artífexs, juntament amb
la societat civil, de la realització dels
programes generals de la Mancomu·
nitat. En el camp onomàstic inclou la
nòmina de 191 títols de la premsa co·
marcal de l’època, en català, castellà
o bilingüe (La Crònica de Valls, El Brugent, Dos Pilons, El Regenerador, L’Esquellot, La Lucha, Germanor, La Zuda,
El Pueblo, El Francolí, La Veu del Montsià, El Llamp...), alguns amb el mateix
nom que publicacions d’altres comar·
ques. Són moltes, les entitats cultu·
rals, agrícoles, marineres, ramaderes,
obreres, de caçadors, esportives, re·
ligioses, polítiques o mutuals funda·
des en aquesta període o ja existents.
El llibre n’indica alguns títols, en ca·
talà o castellà, dels 2.668 que hi havia
(La Renaixença, Comunidad de Labradores, Síndicat Agrícola Vinícola Priorat de Scaladei, La Fraternitat o la Sociedad de Oficiales y Aprendices Albañiles
y Obreros la Alcanarense). L’obra inclou
un índex toponímic i antroponímic
amb 1.464 entrades.

Albert Turull, «Onomastics: Personal Names and Place Names», dins
Manual of Catalan Linguistics, vol. 25
de Manuals of Romance Linguistics,
ed. Joan A. Argenté i Jens Lüdtke.
De Gruyter, 2020, p. 561-580.
Acaba d’aparèixer (abril de 2020),
després de diversos anys de prepa·
ració, el Manual of Catalan Linguistics, volum 25 de la sèrie Manuals of
Romance Linguistics, de la prestigi·
osa editorial berlinesa De Gruyter,
10
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a cura de Joan A. Argenter (UAB /
IEC) i del catalanòfil i romanista ale·
many Jens Lüdtke, primer impulsor
de l’obra, qui tanmateix va morir el
gener de 2019, durant el procés d’ela·
boració de l’obra. Hom en pot trobar
més informació mitjançant l’enllaç
https://www.degruyter.com/view/
title/515026. Es tracta d’un volum
important, de més de 750 pàgines
+ índexs, estructurat en 25 capítol i
diversos subcapítols, dels quals són
responsables sengles especialistes
en cadascuna de les matèries. Pel
que fa a l’onomàstica, per bé que hi
ha exemples toponímics i antropo·
nímics esparsos en altres capítols,
n’hi ha d’un d’específic, el 15 (Onomastics: Personal Names and Place Names, pàgs. 561-580), signat pel nos·
tre consoci Albert Turull (UdL / IEC).

Rafael Piñero, Anatomia d’un poble.
Cabra del Camp (1429-1917). Barcelona: Viena edicions, 2019, 252 p.
Llibre sobre Cabra del Camp i l’agre·
gat Fontscaldetes, amb quantioses
i valuoses dades històriques, demo·
gràfiques, eclesiàstiques i laborals, a
més d’anècdotes. Conté una desta·
cada informació antroponímica, així
com dades toponímiques (noms de
carrers, edificis singulars, canvi del
nom del poble...), acompanyat de
nombroses fotografies, taules i grà·
fics. En el cas de l’antroponímia re·
laciona i classifica els prenoms dels

nascuts en el terme de Cabra a par·
tir dels llibres parroquials entre 1564
i 1917. Un total de 8.434 individus van
portar 148 noms d’home diferents i
162 de dones, entre els quals 71 de
compostos. Entre els homes els més
usuals van ser Joan i Josep, seguits
de Pere, Ramon, Jaume i Andreu. En·
tre els femenins el més freqüent era
Maria, seguit de ben lluny per Rosa,
Teresa, Antònia, Magdalena i Josefa.
També transcriu noms poc habituals
(Fecundo, Llaurèntia, Egipciana o
Emerenciana) o amb diferents grafi·
es (Bernart, Grabriel, Esidro, Asunta,
Aulària o Lisebet). Inclou gràfics so·
bre la freqüència dels prenoms més
usuals i taules de noms d’home i do·
na per períodes històrics. En el cas
dels cognoms entre 1497 i 1917 en
relaciona 437 de diferents i n’indica
l’antiguitat, les variants gràfiques i
les feminitzacions. També hi ha tau·
les de freqüència i de comparació
de cognoms en moments històrics
concrets. Entre 1564 i 1917 localit·
za 251 sobrenoms, la majoria extrets
dels llibres parroquials, i els classifi·
ca per orígens (caràcter, trets físics,
topònims, oficis, variacions del nom)
i en destaca de curiosos (lo Xirabotench). En algun cas utilitza grafies
antigues de sobrenoms actuals (lo
Coch, lo Griñena o lo Raitg).

Secció Filològica, Proposta de transcripció del xinès al català. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2019.

El mes de març de 2018 la Secció Fi·
lològica de l’IEC aprovava, a propos·
ta de la seva Comissió de Transcrip·
ció i Transliteració, aquest document
que ara s’edita en format exclusiva·
ment electrònic (es troba a la pàgi·
na de llengua del web de l’IEC, se·
guint l’enllaç: https://www.iec.cat/
llengua/documents/transcripcio_
xines_catala.pdf), a cura d’un dels
seus membres, i ponent del docu·
ment, el professor valencià Lluís B.
Polanco. És evident que la Propos·
ta de transcripció del xinès al cata·
là es refereix al conjunt d’aquestes
dues llengües (en el cas del xinès, al
pinyin, també conegut com a xinès
mandarí, que té les funcions de llen·
gua de referència per damunt de l’ex·
traordinària diversitat lingüística i di·
alectal tant de Taiwan com sobretot
de la República Popular de la Xina),
però hi són constants les al·lusions
a l’onomàstica, i també l’ús de topò·
nims i d’antropònims xinesos com a
exemples dels diferents fenòmens i
criteris que es van explicant al llarg
de les 28 pàgines del document, més
enllà i tot dels dos apartats que estan
dedicats explícitament a l’onomàsti·
ca: «Antropònims» (p. 18-20) i «Topò·
nims i gentilicis» (p. 20-22), al qual es
pot considerar adjunt l’annex 1, que
conté el «nom de les divisions admi·
nistratives de la República Popular de
Xina», en doble versió català / pinyin
(p. 24-25).

1980-2020
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AMIGÓ I Anglès, Ramon - Muntanya
i MartÍ, Maria Teresa - Sanmartí i
Roset, Montserrat, Onomàstica del
terme antic de Tamarit de Mar. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,
2017, 407 p., 16 mapes
Aquest llibre és la culminació d’un
projecte onomàstic iniciat per Maria
Teresa Muntanya, que pretenia reco·
llir els noms del terme municipal de
Tarragona, que va iniciar-se amb l’edi·
ció de la «Toponímia de l’antic terme
de la Canonja» dins els Treballs de la
Secció de Filologia i Història Literària
de l’Institut d’Estudis Ramon Beren·
guer IV (1980), en un període en el
qual aquest terme estava integrat al
de Tarragona des del 1964 però que
d’ençà del 2010 ha recuperat la mu·
nicipalitat per l’empeny dels seus ve·
ïns. La segona aportació al projecte
fou l’obra monumental Tarragona:
una passejada pel terme. Una retrobada amb la gent. Onomàstica tarragonina amb anotacions multidisciplinars
(2007), en coautoria amb Francesc
Escatllar i Torrent, editat en tres vo·
lums per la seva extensió. I la darre·
ra fita és el llibre que ressenyem, cor·
responent al sector llevantí de Tarra·
gona, l’antic terme de Tamarit de Mar
agregat el 1952.
Així en l’empresa de Tamarit es do·
nen la mà tres autors experimentats:
Maria Teresa Muntanya amb exper·

tesa sobre la recollida de noms de
lloc sotaiguats (1991, 1998), naviní·
mia (1988, 1998, 2010), onomàstica
(la Canonja, Tarragona, Tamarit i la
Riera de Gaià en premsa) i vocabula·
ri etnogràfic (escombrer, 1987; ferrer,
1996; matalasser, 2000; armadors i
remallaires, 2001; i rajolers, 2011). Ai·
xí com, Montserrat Sanmartí, profes·
sora titular de paleografia de la URV
–ara ja jubilada– i reconeguda ex·
perta en arxivística. I també Ramon
Amigó, mestre en estudis onomàs·
tics, que va participar en el buidat·
ge dels protocols notarials, els llibres
sagramentals, diversa documentació
moderna i bibliografia.
El número XXVI de la col·lecció Tre·
balls de l’Oficina d’Onomàstica cons·
ta d’una introducció sobre aspectes
del terme (els noms del nuclis de po·
blació, el territori examinat, l’orogra·
fia o la hidrologia), temes etnogràfics
(els oficis, la indústria, els càrrecs, el
món rural o el sector marítim), apor·
tacions entorn el poblament i la so·
cietat (el sector urbà, els eclesiàs·
tics, la presència de jueus i de fran·
cesos, els tributs o l’antroponímia) i
la metodologia d’elaboració. Un se·
gon apartat correspon a les fonts (ar·
xius, documents consultats i biblio·
grafia): la informació exhumada des
del punt de vista onomàstic és molt
rica (entre d’altres quatre cadastres
entre 1715 a 1840; vuit capbreus en·
tre 1412 a 1832; i una sèrie de vui·
tanta-nou protocols notarials entre
1323 a 1900). El gruix de l’estudi és
la llista de noms, entorn de dues mil
entrades ordenades alfabèticament
per l’específic. I també inclou tres
apèndixs (llocs d’anomenada, cog·
noms i renoms), un apartat de foto·
grafies dels indrets més emblemàtics
per Narcís Carulla i Xavier Martorell,
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una cartografia de l’antic terme per
Xavier Martorell i Boada, i un plànol
de recs i mines al voltant del nucli de
Ferran per Josep Fernández i Caballé.
L’antic terme de Tamarit s’estenia
a l’oest del territori actual de la ciu·
tat de Tarragona, amb 18,6Km2 d’ex·
tensió que representen el 32,1% del
seu terme municipal. Els seus límits
eren a migdia el litoral marítim de
6,5Km de longitud, a ponent Tarrago·
na amb partió pel marge de les dues
cares dels Colls Majors, a tramunta·
na el Catllar i la Riera, i a llevant Alta·
fulla. El terme s’estructurava en tres
sectors: l’areny oriental de la platja
Llarga des de les coves del Madró, i una
costa molt accidentada però amb ra·
cons de gran bellesa com la cala Fonda o l’Arboçar, la Roca Plana o la Jovera; una extensió paral·lela al front
de mar sense grans desnivells solca·
da primordialment pel torrent de la
Móra, eren terres de secà amb cul·
tius de vinya i garrofers, i domina·
da per grans masos; i la darrera part
són les hortes situades al nord-est,
vorejant el riu Gaià. L’antic terme te·
nia dos batlles, el de l’arquebisbe i el
del marquès, i tres nuclis de pobla·
ció: Tamarit (1057) que entre 1380 i
1787 agrupava la majoria dels esta·
dants, però que a partir del 1900 va
iniciar una davallada progressiva fins
que el 1950 no hi vivia ningú. Ferran
(1332), a l’est i vora el Gaià, tenia 122
habitants i 22 masos en el moment
d’agregar-se, mentre que el Monnars
(1173), a l’oest i a l’interior, compta·
va amb 21 residents agrupats i 65 en
disseminat.
Els genèrics més definidors de
l’antic terme són mas, també a vol·
tes en la forma apocopada ca, i els
relacionats amb el regadiu. Els ma·
sos apareixen en seixanta-vuit entra·
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des, quaranta dues han caigut en de·
sús, només dinou construccions que·
den en bon estat de conservació i nou
han desaparegut. Generalment, ocu·
pen el sector de secà on el proveï·
ment de l’aigua era un problema, així
apareix el pou de Mas d’en Sorder o les
quatre cisternes del Mas de Clarà. L’es·
pai habitat solia ser tancat amb una
sola porta d’accés, encara és ben vi·
sible el Baluard del mas del Mèdol. Al·
tres masos van bastir torres de guai·
ta com el mas d’en Cosidor (1622) o el
mas d’en Grimau (1591) per evitar els
assetjaments de la pirateria, molt in·
tensa al segle XVII especialment. El
sector riber del Gaià ha estat molt
prolífic amb nominacions vinculades
a l’aprofitament hídric com l’hort de
les Bombes que servia de confí amb
Altafulla (1799), l’horta o el pla de Tamarit (1332), el Prat de la Móra (1368),
la Sénia de Mian (1855), o la séquia del
Molí del Pas que després del segle XV
canvia amb el genèric rec del Molí o
de Virgili.
La recerca documental ha proveït
a aquesta onomàstica d’una copiosa
antroponímia. Les entrades de cog·
noms paterns són vuit-centes qua·
ranta-vuit: tenint en compte la da·
ta de la primera anotació la majoria
són del segle XIV (dues-centes se·
tanta-cinc) i del XVI (cent seixantaset). Diversos noms es resisteixen a
un anàlisi (Anceri, 1368; Becer, 1332; o
Conset, 1595). Els prenoms masculins
són cent trenta: els més antics tro·
bats són Arnau (1229) o bé Andreu,
Bartomeu, Berenguer, Guillem i Pere
(tots del 1332). Les dones sumen un
centenar de prenoms: els més des·
coneguts són del segle XIV com Ageno i Aseno, probablement el mateix, i
Venguda. I de renoms se’n localitzen
una cinquantena.
I, per últim, cal fer esment de les
particularitats del llenguatge. Els ge·
nèrics més abundants són camí i mas.

La nominació de barranc no s’utilit·
za, domina el mot torrent. Fondo és
equivalent a torrent i a comellar. Tam·
bé es constata l’ambivalència fonèti·
ca i morfològica a l’article personal
en, sovint emprat o absent, com en
el cas del mas d’en Sorder o mas de Sorder. Així com l’eliminació de la prepo·
sició que introdueix el terme especí·
fic, com mas Rabassa per mas de Rabassa. jordi càceres.

Bernat, Jesús - Guardiola, Ferran
(eds.), Noms de lloc i de persona de les
terres de Penyagolosa i altres estudis
d’onomàstica. Societat d’Onomàstica, L’Estralla, 3, 2019, 407 p.
El volum Noms de lloc i de persona de
les terres de Penyagolosa i altres estudis d’onomàstica, publicat per la So·
cietat d’Onomàstica i amb edició de
Jesús Bernat i Ferran Guardiola, re·
cull divuit articles centrats en topò·
nims i antropònims de l’àrea d’influ·
ència d’aquest cim tan emblemàtic
del País Valencià. S’hi apleguen les
comunicacions i ponències de la Jor·
nada d’onomàstica de les terres de
Penyagolosa (VI Jornada de la Socie·
tat d’Onomàstica), celebrada a Atze·
neta i Vistabella del Maestrat a prin·
cipi de maig de 2018.
També hi figuren quatre altres es·
tudis onomàstics, allunyats temàti·
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cament i geogràficament del nucli
conductor. El primer, «Jardins ignorats, de Trinitari Fabregat Chimeno.
Una excursió toponímica», d’Àngela
Buj, combina toponímia i literatura
d’exili i s’atansa a una obra del cana·
reu Trinitari Fabregat, escrita a l’exi·
li, per a pouar-hi els noms de la ge·
ografia emocional de l’autor que es
troba lluny de casa seua, en especial
els noms de llocs relacionats amb Al·
canar i la serra del Montsià, que ba·
nya els peus a la Mediterrània, a la
comarca del mateix nom. En el se·
güent article («Correcció, actualitza·
ció i enriquiment de la cartografia i la
toponímia de la serra de Cardó i zones
contigües»), Jordi Buxonat fa una in·
teressant aproximació a la cartogra·
fia i toponímia d’aquesta serralada, si·
tuada al nord-est del Baix Ebre i ex·
trem sud de la Ribera d’Ebre. Es trac·
ta d’una àrea no gaire coneguda, que
no ha disposat d’una cartografia deta·
llada específica fins a dates recents, i
l’article s’encarrega de precisar alguns
termes i recuperar-ne d’altres gràcies
al treball d’investigació de l’autor. Xa·
vier Planas, Joan Tort i Jordi Coromi·
nas ressalten la necessitat d’abordar
certs topònims des de diversos ves·
sants: el seu article, «Reciprocitats en·
tre la toponímia i la geologia en el re·
coneixement del territori», se centra
en la combinació de les disciplines lin·
güística i geològica per a donar llum
a un seguit de topònims geològics que
aporten una informació valuosíssima
sobre la història de certs mots i certs
indrets, per a la qual cosa afirmen que
convé fixar-se en la fisiografia de l’in·
dret designat per cada topònim. Per
últim, en aquest bloc final, Assump·
ció Rehues ens parla «Sobre formes,
funcions i noms de roques del massís
de Montserrat i del terme del Bruc».
S’hi analitzen algunes denominacions
particulars, acompanyades sovint de
fotografies que il·lustren el text, tot
13
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reclamant el coneixement i ús dels to·
pònims particulars tradicionals. Clou
el llibre una útil recopilació de biblio·
grafia onomàstica de les terres de la
Setena de Culla i l’Alcalatén, feta per
Jesús Bernat, Ferran Guardiola i Jo·
sep Miquel Ribés, sent la major part
de referències dels últims vint anys.
Però el volum està dedicat a Penya·
golosa. I un dels mèrits del llibre és
que recull denominacions de parti·
des, indrets, barrancs, fonts, etc. tal
com les han anat anomenant els ve·
ïns que les han conegut des de fa
temps, de generació en generació, fet
que deixa en evidència els errors que
sovint s’han produït en aquest camp
des de l’administració. La importàn·
cia de les fonts orals és, doncs, in·
qüestionable. És el que es desprèn de
l’article de José Bellés i Manolo Vidal
sobre la «Toponímia de la Torre d’en
Besora», en el qual arrepleguen els
topònims del poble, tant els urbans
com els rurals, i n’expliquen l’origen
d’alguns dels urbans, cosa necessà·
ria i fins imprescindible, si es vol en·
tendre el significat de les denomina·
cions i la seua història.
Un altre valor innegable, ara des
del punt de vista de la dialectologia,
és que els noms de lloc que hi apa·
reixen aporten una informació molt
valuosa que evidencia la variació lin·
güística geogràfica de l’àrea estudi·
ada. Aquí, per exemple, tot són assagadors o assegadors, terme usual en
aquesta àrea del valencià septentri·
onal i que reapareix més al sud, en el
valencià meridional. Al Baix Ebre i al
Montsià, per exemple, això serien lligallos i més al nord, carrerades o camins ramaders.
Hem al·ludit als informants. L’altra
font imprescindible en la investiga·
ció onomàstica són els documents.
El text d’Andreu Beltran, «Topònims
de la demarcació del Castell de Cu·
lla al segle xiii», és un exemple para·

digmàtic de la rellevància de la recer·
ca en documents històrics no només
per a fixar l’origen dels topònims ac·
tuals sinó també com a base per a es·
tudis posteriors d’onomàstica, d’his·
tòria o d’arqueologia. Hi presenta un
centenar de topònims i en classifica
i n’estudia els genèrics.
L’aportació de Jesús Bernat amb
«Els miradors toponímics» revela la
funció dels faristols descriptius d’al·
guns miradors com a elements de di·
vulgació de la toponímia que s’hi ob·
serva: St. Joan Nepomucé (la Serra·
tella), St. Cristòfol (Benassal), Castell
de Culla, Orpesa, Torre Ebrí (Alcalà de
Xivert) i Portell. Amb l’anàlisi que se’n
fa, l’autor en posa de relleu algunes
de les característiques i alguns dels
errors que contenen i en reclama un
manteniment adequat per part de
l’administració, especialment pel
que fa a respectar la llengua pròpia
del país i la correcció dels noms que
s’hi inclouen.
Amb «Antroponímia de Xodos se·
gons un padró del Bisbat de Torto·
sa de 1817», Ventura Castellvell ens
acosta al padró d’aquesta població,
que ens dona idea de la situació de·
mogràfica, onomàstica, econòmica
i social dels seus habitants, tant del
poble com dels masos, gràcies a la in·
formació recollida pel rector del po·
ble en resposta a l’ordre donada pel
bisbe Ros de Medrano (s’hi inclou
l’annex amb el padró).
En aquesta àrea de límit lingüístic
del qual Penyagolosa és talaia, José
Castillo s’endinsa en algunes parti·
cularitats toponímiques de Vistabe·
lla: «Endònims amprats: el préstamo
toponímico en la Peñagolosa de ha·
bla valenciana». I és que, en els ter·
ritoris fronterers, les llengües veïnes
s’influeixen de manera que també la
toponímia experimenta formes híbri·
des, préstecs i endònims amprats, en
aquest cas, d’origen tant xurro com
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no xurro, que l’autor reclama com a
normals i propis de la localitat.
Joan Ferreres estudia en el seu arti·
cle «Onomàstica d’Atzeneta del segle
xvii» els noms i cognoms dels habi·
tants d’aquesta vila, aportant les llis·
tes dels veïns (aquí el mot «veïns» és
només masculí, perquè la relació no·
minal en aquella època no tenia en
compte les dones) en diferents anys
del segle esmentat.
José Enrique Gargallo ofereix una
mostra de «Formacions diminuti·
ves en la toponímia de l’Alt Millars» i
agrupa els topònims segons els dife·
rents sufixos, tant castellans com ca·
talans, tenint en compte el predomi·
ni d’aquells i que el contacte de l’ele·
ment valencià «impregna de manera
més notòria la toponímia de fronte·
ra».
El propòsit de Lluís Gimeno en el
seu article és donar a conèixer uns
quants topònims antics extrets de
documents medievals poc estudi·
ats. Amb «Toponímia diversa: la do·
cumentació del Mestre de Montesa»,
identifica cada topònim i n’aporta in·
formació històrica i etimològica «per
tal d’esperonar els estudiosos de la
toponímia del Maestrat històric».
A «Excursionisme i toponímia en
A peu per l’Alt Maestrat de J. M. Espi·
nàs», Ferran Guardiola ressegueix el
camí que l’escriptor barceloní va fer
per la comarca i en comenta les qües·
tions toponímiques que hi apareixen.
Ens descobreix, a més, la viculació es·
treta entre Espinàs i Coromines, que
queda palesa en les referències topo·
nímiques de l’Alt Maestrat que Coro·
mines inclou —gràcies a aquest llibre
d’Espinàs— a l’Onomasticon.
L’article «Xodos, Taga i Falcó», d’An·
toni Jaquemot, s’endinsa en l’etimo·
logia dels dos topònims i n’esbrina el
significat, relacionant-los amb el de
l’au rapinyaire a través d’immersions
a l’iber, el basc o l’àrab.
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Josep Meseguer-Carbó investiga les
denominacions toponímiques popu·
lars de quatre poblacions de la vora
de Penyagolosa a partir d’una recer·
ca basada en les aportacions d’infor·
mants. L’article, «La toponímia urba·
na no oficial d’Atzeneta del Maestrat,
Benafigos, Vistabella del Maestrat i
Xodos», analitza aquestes denomi·
nacions confrontant-les amb les ofi·
cials, en un treball rigorós que culmi·
na amb unes conclusions aclaridores i
uns annexos que acaren els topònims
oficials amb els populars dels quatre
pobles.
Vicent Pitarch reflexiona sobre la
fructífera contribució de l’excursio·
nisme a la cultura catalana, a la lin·
güística i, en particular, a la toponí·
mia del país. El text «De camí, a la
recerca dels mots» aporta un avalu·
osa informació en aquest sentit i res·
segueix els passos d’algunes figures
cabdals (Carles Salvador, Josep M. de
Casacuberta, Joan Coromines, Albert
Jané...), entre moltes altres que es·
menta.
A continuació, en l’article «Toponí·
mia de Costur als protocols notarials
d’Agustín i Jorge Garcés (1737-1794)»,

Josep Miquel Ribés fa un buidat·
ge sistemàtic del corpus toponímic
dels protocols d’aquests dos notaris
en relació amb el municipi de Costur,
oferint-ne la llista completa amb in·
formació documental citada dels tex·
tos originals.
La situació de frontissa de Penya·
golosa ha propiciat un altre article,
«Topònims fronterers al massís de
Penyagolosa», en el qual Enric Ron·
cero reflexiona sobre el poblament
d’aquestes terres i les repercussions
lingüístiques que comporta, tot es·
mentant topònims que evidencien
l’influx de les dues llengües veïnes.
Honorat Ros presenta un tast dels
«Zootopònims de les comarques del
nord del País Valencià» amb l’objec·
tiu de remarcar-ne les particularitats,
respecte a les generals del domini lin·
güístic valencià, i els classifica de ma·
nera exhaustiva segons el tipus d’ani·
mal, el tipus de topònim i la comarca.
Els noms que apareixen en els ma·
pes topogràfics o excursionistes són
motiu d’estudi per a Vicenç M. Rosse·
lló, que compara les denominacions
que apareixen en cinc exemples de
mapes en l’article "Fredes i Penyago·

Llibres per ressenyar
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

losa: reflexions sobre una sèrie de ma·
pes excursionistes». Hi planteja qües·
tions com la interferència lingüística,
els cultismes o aspectes ortogràfics.
Vicent Royo fa un viatge geogràfic
i històric: amb el títol «De Penyago·
losa al Sénia. La toponímia àrab a les
comarques històriques del Maestrat i
el Ports» s’endinsa en aquests topò·
nims, a través de la documentació an·
tiga, per mirar de conèixer la socie·
tat andalusina que s’hi desenvolupà
en aquells segles.
Els articles dedicats a la muntanya
que dona nom al llibre es clouen amb
«Unes notes a la toponímia de Penya·
golosa», de Josep Lluís Viciano, en el
qual es comenten qüestions com els
canvis en les denominacions de llocs
i es mostren topònims que als mapes
no surten o que surten de manera di·
ferent a com ho diuen els informants.
En definitiva, el llibre és un recull
molt complet d’articles que s’atansen
a Penyagolosa des de punts de vista
variats i molt interessants i contribu·
eix de forma brillant al coneixement
de tota aquesta àrea geogràfica i a
la transmissió de l’herència lingüís·
tica toponímica. carles m. castellà

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!

Els llibres dels quals ara donem notícia a Novetats bibliogràfiques
poden ser ressenyats en els propers números de Noms.
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BUERA BOYER, J. Ramon - FERRÉ MARGALEF, Joel, Llinatges perellonencs, caleros i ampolleros. Aproximació històrica a 270 cognoms ebrencs. Barcelona: edició de l’autor, 2019, 490 p.
Aquest estudi genealògic pretén co·
nèixer la procedència dels antropò·
nims del Perelló, i també de l’Amet·
lla de Mar i de l’Ampolla com a ens se·
gregats del municipi matriu el 1891 i
el 1990, respectivament. Una recer·
ca de l’arbre genealògic de l’autor ha
acabat configurant una investigació
monumental sobre l’origen i l’evolu·
ció temporal de dos-cents setanta lli·
natges dels habitants del terme his·
tòric del Perelló des de l’edat mitja·
na fins l’any 1888, data de finalitza·
ció del llibre parroquial de batejos del
Perelló i l’Ampolla.
L’inventari de noms publicats s’es·
tructura en un pròleg de Joan-Hila·
ri Muñoz Sebastià, historiador de la
Ribera d’Ebre, una breu introduc·
ció dels autors i el detall de les fit·
xes de les nissagues ordenades alfa·
bèticament. Cada fitxa es composa
del nom del llinatge, el lloc o llocs de
procedència i la data o època més re·
culada entre parèntesi, seguit d’una
entrada per cadascuna de les dife·
rents branques de les famílies amb
comentaris documentals dels indivi·
dus localitzats i altres informacions

recollides. El recull clou amb diver·
sos apèndixs: una relació cronològi·
ca dels noms de persona per segles;
una relació geogràfica d’on arriben
els llinatges i l’origen més remot co·
negut; una relació documental dels
components al fogatge de 1374, de
1496, de 1515 i de 1553, també al ma·
ridatge de 1491, així com al coronat·
ge de 1561, als confrares de 1632, al
cens de Campoflorido de 1713 i al pa·
dró del bisbe de Tortosa de 1817; uns
agraïments als seixanta-sis consul·
tats; i finalment una relació dels ar·
xius i de la bibliografia.
El principal aspecte que destaca de
la publicació és la monumental tasca
d’investigació i recollida d’informació
al llarg de vint-i-cinc anys de l’autor J.
Ramon Buera i del seu col·laborador
Joel Ferré, com la consulta a cent-un
arxius parroquials del Principat, dos
arxius diocesans (Tortosa i Tarrago·
na), cinc arxius comarcals, dos arxius
històrics de Catalunya (Protocols de
Barcelona i Corona d’Aragó), un del
País Valencià (Vinaròs), un de Múrcia
(Cartagena), un de França (Rodez) i
un d’Itàlia (Gènova). L’anàlisi primària
parteix del buidatge dels llibres sagra·
mentals (batejos i confirmacions des
del 1685, i matrimonis i òbits d’en·
çà de 1773). A continuació, la major
dificultat de la recollida documental
es va trobar en què l’arxiu de la Ca·
tedral de Tortosa no té custodiats i
centralitzats a l’arxiu diocesà els di·
versos arxius parroquials de la seva
diòcesi, com passa en la majoria de
bisbats. I, finalment, l’estudi es com·
pleta amb diversos fons històrics, par·
roquials o notarials fora de les Terres
de l’Ebre, que han portat als investi·
gadors a llocs tan insospitats com la
comuna francesa de Millau, al depar·
tament del Midi-Pyrénées, o a Quar·
to al districte est de Gènova.
Unes primeres conclusions demos·
tren que la majoria dels cognoms ac·
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tuals tenen un origen forani, per tant,
la mobilitat geogràfica de la població
en època preestadística va ser una
constant a la Catalunya Nova, que en
el cas del Perelló es va veure impul·
sada, primer, perquè estava travessa·
da pel camí reial de Barcelona a Va·
lència, i era una posta abans de cre·
uar el desert de l’Alfama i el coll de
Balaguer fins a arribar a l’Hospitalet
de l’Infant. I, segon, per la colonitza·
ció tardana de les terres litorals, as·
setjades històricament per la pirate·
ria i per la malària.
En resum, dels 270 noms només
cinc s’esmentaven al segle XIV (1,9%
del total analitzat), tres al segle XV
(1,1%), tres al segle XVI (1,1%), onze
al segle XVII (4,1%), setanta-quatre
al segle XVIII (27,4%) i dos-cents on·
ze al segle XIX (78,1%), és a dir, més
de tres quartes parts dels noms de
les famílies són originaris de l’èpo·
ca contemporània. Els noms trobats
al mil tres-cents són Brull, Matamo·
ros, Pallarès, Pastor i Sabater. I l’as·
cendència amb més branques gene·
alògiques correspon als noms Cur·
to i Pinyol (10 branques); Múria (9);
Gilabert (7); Barrera, Ferrer, Marga·
lef, Queralt, Rovira i Subirats (6); i
Garcia, Montserrat, Roca i Tomàs
(5). Només catorze famílies presen·
ten més de cinc línies de descendència.
La recerca, recollida, organització i
classificació de les fitxes permet co·
nèixer els noms que es perden per ex·
tinció de la nissaga, per transmissió
per línia materna o bé per emigració,
així com aquells noms incorporats a
l’antroponímia per immigració aïlla·
da o en onades migratòries. El mate·
rial recollit és molt valuós, felicitem
als autors per posar a l’abast la mag·
nitud d’aquest projecte de forma tan
altruista, així com els esperonem a
explotar-lo en futurs articles o publi·
cacions. BERNAT DELS ARCS.
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Portell és un poble situat a l’oest de
la comarca dels Ports. El seu terme
està fitat per dos rius històrics: el de
les Truites i el de les Alberedes. El pri·
mer marca la ratlla amb la comarca
i els termes de Castellfort i Cinctor·
res, el segon fa de ratlla amb l’Aragó.
Els seus habitants s’han dedicat tra·
dicionalment a l’agricultura de secà i
de muntanya, combinació de resul·
tats sempre difícils i que moderna·
ment han dut a una pèrdua d’habi·
tants molt important. Com en altres
pobles dels Ports sempre hi ha hagut
Camañes Monserrate, Luisa. Por- una artesania tèxtil tradicional que
tell. Usos y costumbres, desde el siglo ha arribat fins avui i que en el cas de
XIX al XX). Castelló, edició de l’auto- Portell manté una vitalitat molt supe·
ra, 1990.
rior a la resta de la comarca.

No hi ha memòria de l’existència
d’una bibliografia específica sobre
qualsevol aspecte de la història por·
tellana al llarg del temps i és per ai·
xò que el llibre Portell de Luisa Ca·
mañes té per al poble una significa·
ció molt especial.
Si a Portell, o a molts pobles de la
comarca, algú demanara per la Viuda,
tindria resposta ràpida, malgrat ha·
ver-hi massa dones amb la categoria
de vídues. La viuda de Portell al se·
gle XX és Luisa Camañes Monserrate
(1922-2009), l’autora del nostre llibre i
amb una vida dedicada a la indústria i
el comerç del tèxtil. Va ser editat l’any
1990. Està dividit en 41 apartats, amb
un pròleg de Miguel Antolí i la presen·

Ni un topònim sense recollir,
ni un nom sense estudiar

NOMS 13 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

17

Ressenyes
tació de l’autora on explica també la
motivació del llibre: «hacer un balan·
ce de lo que durante este siglo (XX)
hemos sido la supervivencia de este
pueblo» (p.10), «y me duele que por
falta de información, por ser pocos
los habitantes, o por la sencillez de
los que en él habitan, pase tan desa·
percibido, y sea, entre los pueblos de
la comunidad, como el hermano po·
bre de la familia» (p. 10). I per a que el
germà pobre tinguera una publicació
que mostrara la seua vida durant el
segle XX, Luisa escriu el llibre.
Vistos els objectius que es marca
l’autora, és obvi que el llibre no serà
bàsicament un treball d’onomàstica.
Navega més bé entre la historia re·
cent, la religiositat popular, l’econo·
mia, l’etnologia i la cultura popular
en totes les seus branques. Llegit el
llibre es veu una riquesa onomàstica
en molts dels seus apartats que el fa
mereixedor d’aparèixer a Noms, mal·
grat els anys transcorreguts des de
la seua publicació.
Tota la informació que aporta ve de
dos fonts: les escrites (arxius munici·
pal, jutjat, parròquia) que per diver·
sos motius no van més enllà de les
darreries del segle XIX i, les més in·
teressants, les orals que mostren al
llibre el seu fruit profitós.

Antroponímia
Mirarem primerament allò que to·
ca a l’antroponímia en les fonts es·
crites i oficials. L’autora les repassa i
n’ofereix uns llistats de diversitat pal·
mària :
• Alcaldes des de 1888 fins a 1988
(pp. 22-23).
• Secretaris de l’ajuntament des
de 1888 fins a 1965 (p. 23).
• Agutzils des de 1912 a 1970 (p.
24).
• Jutges de Pau de 1913 a 1985 (p.
24).

• Presidents de la Cambra Agrà·
ria (Hermandad) des de 1950 a
1978 (p. 25).
• Expropiacions de l’any 1929 per a
la construcció de la carretera de
Cinctorres a l’Anglesola en pas·
sar pel terme de Portell: 83 por·
tellans, nom i cognoms (pp. 8285).
• Aportacions de diners per al prés·
tec de 13.000 pessetes a Elec·
tra del Maestrazgo S.A (1926).
Nom, cognom, adreça i quanti·
tat: 52 del poble i 20 masovers
(pp. 94-97).
• Portellans col·laboradors per a
satifer la quantitat de 5.000 pes·
setes per a la instal·lació del te·
lèfon (novembre de 1939). Llis·
tat de 98 habitadors al poble i la
seua adreça, 17 masovers sense
senyalar el mas, 33 de les Albare·
des sense adreça, el senyor rec·
tor (i tots amb la seua aportació
entre 5 pessetes els que menys
i 60 el que més, total 1.700 pes·
setes la gent del poble i 1.005
les Albaredes i els masovers (pp.
167-173).
• Posseïdors d’autos i camions des
de 1929 (inauguració de la carre·
tera cap a Cinctorres i l’Angleso·
la) fins als anys 50, noms de pro·
pietaris de cotxes, la seua marca
i la seua matrícula.
• Llistat dels trenta-dos mestres
des de 1840 fins a 1975, nom i
cognoms.
• Llistat de les seixanta-una mes·
tres des de 1855 fins a 1985, nom
i cognoms.
• Llistats de l’any 1989 de tots els
oficis del moment i les activitats:
maquinària agrícola (16), vehi·
cles comercials (2), granges de
porcs (10), d’ovelles –raberes i
masos– (13), matricules muni·
cipals diverses(13): noms, cog·
noms, domicili.
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A partir de les fonts orals ha con·
feccionat una renquera de grups por·
tellans amb diverses ocupacions ar·
tesanes o amb elements unificadors
de vegades una mica astròlics. Tro·
bem els obrers (p. 35) amb dotze
persones de les quals aporta el nom
i cognom de cadascuna d’elles. Con·
tinuem amb paredadors (p. 36) amb
catorze persones identificades amb
nom i cognom (i de la llista… Mano·
let Monfort, Miquelet Monfort, Ra·
mon Folc, Santiago Bois), seguim
amb els serradors (p. 36) que en són
10 (Adón Dalmau…) i els dos calci·
ners. Passem pels nou fusters (p. 39),
que en ser-ne molts tenen ja noms
i malnoms (Corca, Simeón de Mes·
treta, Placeta, Conill, Pardalero…), tot
afegint l’especialització d’alguns en la
construcció de trills, i clar, els ferrers,
que sumen nou amb nom i cognoms.
Venen també els set carboners ben
identificats i els encarregats de les
calderes d’espígol amb els lloc on es
van situar.
S’afegeix una renquera d’aquells
trenta-quatre portellans que han
estudiat una carrera entre els anys
1880 i el 1988, tot precisant que hi ha
barrejats 9 rectors, a la qual segueix
una molt característica de Portell: la
d’aquells i aquelles del ram de la in·
dustria tèxtil on, a més dels noms i
cognoms d’artesans i artesanes, ano·
ta fabricants grans i xicotets i expli·
ca, perquè en sap, totes les diverses
maneres de teixits en què s’ha tre·
ballat al poble.
Sabrem tot seguit quan i com de
divers és el comerç portellà, i tam·
bé sabrem els comerciants d’altres
pobles que tenien relació amb el po·
ble per a passar finalment a enunci·
ar tots els emigrants portellans que
han montat un comerç per qualsevol
lloc de la península Ibèrica.
Hi ha un llistat que és molt extens
i també ple de curiositats: el de com·
18
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pradors en la trança de sant Anto· posat que, dels que van apareixent
ni de 1950 que el majoral de l’any va en els diversos apartats, alguns no
guardar i on mostra una precisió i de· hi són presents. Trobem aquells que
tall de tot: comprador/a (nom i cog· porten la casa de procedencia: Caba·
noms i algun malnom), contingut llero, Cuca, Xato, Duendo, Seset, la
del lot subhastat (fruites, verdures, Rosalina. Obligatoris són els d’oficis:
pastissos, faixes, espills, sabó, boines, Saboners, Forners, Sastre, Moliners,
mitjons, jerseis, conills, formatges, Capador, Sembradora, Aladrera, Fus·
tarró, navalles, guixes, caps de porc, teret, Guàrdia… confrontat als mal·
llenya a feixos o a tronc, etc), diners noms amb el sufix –ero: Pardalero,
pagats per cadascun dels lots. I apa· Canastero Suqueros, Toneros. Els del
reixen 99 noms,–alguns repetits–de final de la llista són de les Albaredes:
compradors/res i l’article comprat i El Armero, Ferrerico, Tejedor, Aspi·
un segon llistat de 74 noms de com· rante, Sordo, Borde i aquells que per
pradors de llenya.
motivació tenen un topònim gran:
Els llistats dels malnoms i el dels Morellano, Cubereta, Cubero, Mon·
faixeros són de fabricació pròpia. No cófar, Saranyano o petit com un mas:
hi ha registres locals de venedors Roig de les Clapisses, Palmero, Pata·
ambulants, i és curiós que l’únic do· quetes, Regallero, Clapicero, Palme·
cument oficial per a poder vendre de ta, Peregustins.
manera ambulant era allò que es de·
L’Albareda és un nucli de població
nominava «patent». Es demanava en —deshabitat des de les darreries del
qualsevol província en la que s’ana· segle XX— situat a la ratlla del terme
ra a vendre i els faixeros coneixien la contra Cantavella i a la vora del riu
que menys diners cobrava per la pa· que històricament porta el seu nom
tent. Com que a Castelló era el lloc on i que ja apareix en documentació des
menys es venia, no hi ha constància de les acaballes del XII. Hi ha un mí·
de la venda ambulant dels faixeros a nim llistat dels habitants del lloc, que
interessa posat que malgrat ser del
la delegació d’hisenda.
Apartat dels Faixeros (46-61): Llis· terme portellà han parlat en caste·
tat dels faixeros portellans de les aca· llà en els darrers segles degut a les
balles del segle XIX i el segle XX fins relacions amb els masos de la ban·
la seua desaparició pels anys setan· da castellana de Cantavella i amb el
tes. Estan agrupats per famílies, amb Barranc, on la gent de les Albaredes
el seu malnom tradicional, i resse· anava a l’escola durant bona part del
guint-los per diferents generacions. segle XX i tot ha ajudat per a que les
És una petita enciclopèdia de recol· relacions amb la metròpoli portella·
lecció oral d’aquells que han dedicat na foren sempre les administratives
la vida a la faena més tradicional de i poca cosa més.
Portell en els darrers segles. De to·
tes les informacions que aporta cal Toponímia
subratllar el territori del qual venien
i, pel que ens interessa, el llistat dels
La toponímia i onomàstica urbana
malnoms.
apareixen en l’apartat «Recuerdos del
Llistat de malnoms (192-195): 120 pasado» on es fa un recorregut per
malnoms. Després d’una breu expli· tot el poble i apareix la nòmina de
cació de la motivació general del mal· tots els negocis (comestibles, fabri·
nom hi ha un llistat de 120 malnoms, ques de sabó, venda d’oli, telers de
encara que hauria de ser més llarg, faixes, ultamarins, fusteria, sabateria,
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venda de teixits, ferreria, carnisseria,
tavernes, fàbrica de tarrons, hostal,
forns, cases del mestre i de la mestra,
presó, entitats bancàries, molí, tinto·
reria, Cooperativa Obrera, estanc, al·
barder, fabriques tèxtils, barberia, sa·
ló de ball, fàbrica de sopa…) adjun·
tant els noms oficials castellans dels
carrers, número de la casa, ocupa·
ció de la casa, nom i cognoms dels
amos, anys de l’ocupació, com per
exemple «Calle Mayor, nº 16: Herre·
ria de Simón Carceller, sobre el año
1922. Sucesores Amador Carceller y
Ricardo Carceller. Cesando en 1977»
(144-160). I en els topònims urbans
observem el manteniment de noms
tradicionals: Major, la Plaça, el Portal,
la Placeta, Nova, Estefania… i també
l’absència de noms relacionats amb
el regim franquista. El darrer carrer
batejat, l’avinguda de San Isidro, és
l’únic hagiotopònim.
Pel que fa al terme, a més de les
teuleries del mas de Moles i del mas
de la Rambla, ens sorprèn un llistat
de tots els masos, dividits per situ·
ació est (16) (Bono, Ramonico, Cos·
tera, Massico de la Penya, Guimerà,
les Casetes, Cremat, Ferrés de Dalt
(Ferrers) les Covatelles, Pereagus·
tí de Dalt, Pereagustí de Baix, Peri·
co, la Fresca, Ferrés de Baix (Ferrers)
Morés, Blay, la Rambla, la Pallaresa,
la Torreta, el Molinet) i l’oest (20) (Ar·
nal, Camañes, Embela de Baix, Moles,
Embela de Dalt, Marinet, Montfort,
les Monges, Royo, la Serra, Valentí,
Toni, Curolles, Regall, Roso, Palma)
amb ortografía diversa, majoritàri·
ament castellana. (p. 42/43): Els to·
pònims que apareixen al mig del text
van escrits en ortografía castellana
unes vegades «Perchas», «la fuente
Ineso», «Puxol» i altres en correcte
valencià, «Toll d’en Drac».
Complementa el llibre un croquis
del terme amb vint topònims (p. 15):
una correcció completa en els topò·
19
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nims valencians i els de la banda
d’Aragó estan escrits en un castellà
acadèmic tot i tenir una forma va·
lenciana tradicional (Mirambel/Mi·
rambell, Cantavieja/Cantavella, La
Iglesuela/l’Anglesola, Aragón/Aragó).
I s’ajunta també una interessant
copia de «Deslinde y amojonamiento
del dia 14 de mayo de 1929», on hi ha
una descripció completa dels límits
de l terme i del seu veïnat (La Cuba,
Miranvel-sic-,Cantavieja, La Iglesue·
la del Cid, Villafranca del Cid, Castell·
fort, Cinctorres i la Mata) i on hi ha
replegats noranta-sis topònims.
L’autora humilment vol replegar to·
tes aquelles dades dels arxius més a
l’abast i de la memòria de la gent per
a que siguen conegudes per les gene·
racions futures. Construeix el llibre
sense cap finalitat «toponomástica» i
tanmateix el resultat és un text d’una
gran riquesa onomàstica. Volem re·
marcar ben fort que són úniques i
personals la replegada de malnoms,
la nòmina dels faixeros i el passeig
urbà pels carrers de Portell amb l’ex·
plicació de cadascuna de les cases.
També trobem que a causa de la si·
tuació del terme en zona de fronte·
ra lingüística, on la permeabilitat ca·
racterística circula pels ponts/ratlles
del terme de Portell i de l’Albareda i
el Barranco, volent o sense voler, es
mostra de diverses maneres: el lloga·
ret de les Albaredes era de parla cas·
tellana (des de quan?) i l’onomàsti·
ca ho diu.. Altres parts del terme de
Portell veuen «massicos», «Ramoni·
co», «roig/royo», «solta/suelta», etc.
Sobre el topònim Portell. L’autora
sempre al llarg del llibre empra Por·
tell, topònim històric, tradicional i
ben estimat. Apareix al llibre alguna
vegada Portell de Morella (nom «ofi·
cial» encara avui amb l’afegitó more·
llà que ve de 1916), i ho fa a la corres·
pondència del Govern Civil, al BOP i
al diari Mediterráneo. No apareix mai

la forma Portell amb l’article que no
té cap presencia ni tradició.
Un llibre, Portell. Usos y costumbres. Desde el siglo XIX al XX, del que
cal guardar memòria de tants quants
aspectes tracta i ben avant que de la
seua riquesa onomàstica, malgrat el
temps passat i la situació marginal
de Portell. Ferran Guardiola

PERE Anglès, Ramon, Onomàstica de
Vallclara. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017, 232 p.
El municipi de les Muntanyes de Pra·
des, sota l’antic domini del mones·
tir de Poblet, va ser inventariat ono·
màsticament per Ramon Pere, qui ja
compta amb una llarga singladura en
aquest tipus d’estudis: Ulldemolins
(1997) i l’Albi (2001), ambdós conjun·
tament amb Ramon Amigó i Anglès,
Vilanova de Prades (2004), el Vilosell
(2006), la Pobla de Cérvoles (2013), i
ara Vallclara (2017) i Torredembarra
(en premsa).
El volum s’estructura en una intro·
ducció, on hi trobem referències so·
bre la vila i la gent, la geografia del
terme i els hidrònims, la morfologia
del territori, la cobertura vegetal, la
fauna, l’economia i les comunicaci·
ons. A continuació, fa referència a
les consultes orals i a les fonts do·
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cumentals. Inclou, també, dos ma·
pes del terme, un de noms actuals i
un de noms en desús, i un darrer cro·
quis del nucli urbà. El gruix del tre·
ball és la llista de noms del terme per
ordre alfabètic, a mena de diccionari.
I, finalment, un apèndix que organit·
za les entrades de la llista de noms
agrupada per genèrics.
Destaca molt especialment la ri·
quesa documental consultada a set
arxius. L’experiència de l’autor reïx en
la basta tipologia de manuscrits re·
visats: manuals notarials (1451-1787)
i llibres de notes dels fedataris pú·
blics (1591-1737), un còdex de l’AHN
(1201), llibres sagramentals (baptis·
mes, 1535-1840; i òbits, 1420-1599),
llibres del registre civil municipal
(1881-2004), capbreus (1436-1731),
un llevador de la renda (1723), ami·
llaraments (1854-1947), un fitament
dels termenals (1889), i registres
d’hipoteques (1850-1862).
Els noms urbans estructuren per·
fectament la seva morfologia: el carrer Major, el carrer de la Muralla o els
ravals de Vimbodí i de Vilanova. Un pre·
tèrit urbà la Bassa (1591-1854), equi·
pament del comú que recollia l’aigua
per a l’abeurada dels animals, fa que
un seguit de noms al llarg de segles
prengui diversos hidrònims segons la
seva forma de repartiment (la Bàssia,
la Bassiella, els Bassots, l’Abeurador, les
Piques o la Cisterna).
Vallclara és un terme amb poca ex·
tensió (13,4 Km2), que limita amb les
Garrigues (el Vilosell i els Terrers), la
Conca de Barberà (Vimbodí i Vilano·
va de Prades) i el Baix Camp (Prades).
El territori es troba solcat pel riu de
Milans (1349), que davalla de la bran·
ca interior més oriental de les Mun·
tanyes de Prades, i els seus afluents
de Biern o del Bosc, dels Castanyers i
de la Salanca, els quals conformen la
disposició orogràfica del terme mu·
nicipal.
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Els genèrics recollits donen també cia de molins. Ramon Pere recull el
una idea força exacta de com és la molí de Biern o del Bosc, el del Xafaforma física del terme. A Vallclara hi rot i el del Mas d’en Plaça. Altres acti·
predomina coma, fondalada poc pro· vitats esmentades són un forn teuler,
funda i de pendents suaus, que s’es· un forn de calç o un molí d’oli.
menta cinc vegades amb el genèric
Alguns dels antropònims d’inte·
i els seus derivats, i vint-i-nou amb rès recollits a la llista de noms que
l’específic. El derivat comellar apa· es podrien esmentar són (pretèrits
reix quinze vegades. També figurant precedits d’asterisc): Coma de n’Alda
llocs baixos es recull clot, clota i reclo- (1273) –origen del riu de Milans–, *Seta. Les elevacions del territori apun· rinyana (1262),*Bancebra (1273), el Pla
tades són tossal, puig (en cronologia de n’Amargós (1347), *Bosom (1380),
antiga), punta, coll (tant en els signi· *la coma de n’Ordina (1458), el Clot de
ficats de depressió d’una carena com n’Anderó (1502) o el Comellar de n’Aid’aturonament), collet, serra, serrall i mar (1628). I entre els topònims cri·
serreta. Els genèrics de corrents d’ai· den l’atenció: l’Arca Plena (1503), Bigua amb entrades són barranc, tor- ern (1628), *les Bòfies (1674), *els Clorent (en desús) i canal.
pes (1485), Conturella (1546) o *la ToEls vegetals i la fauna generen veda (1506). JORDI CÀCERES.
pocs topònims, tot i les grans zo·
nes de bosc, com els Clopes (1452),
manera antiga d’anomenar els po·
llancres, les Xopes (1510) com a pos·
sible feminització de xops, la Boixedera (1510), col·lectiu de boixos, o la
Salanca (1947), corresponent a algu·
na espècie de salze o sarguera. Els
específics d’animals domèstics que
han quedat adherits a la toponímia
són bou, cabra, colom i gos. Les aus
han donat la serra dels Astors (1537)
o la canal del Dugo (1770), variant di·
alectal de duc, i encara Mixoner i Mixoneret com a persones que tracten Rosselló i Verger, Vicenç M. Les
amb ocells. I també resta constàn· Illes Balears. Mallorca, el sud i sud-est.
cia d’un vertebrat a la cova de la Gui- Institut d’Estudis Catalans i Institut
d’Estudis Baleàrics, 1a ed.1964, 2a
neu (1575).
Una menció especial mereixen el ed. 2018
conjunt de noms derivats de l’antiga
activitat rural de Vallclara, especial· Incloure dins Noms la ressenya d’un
ment l’agricultura de secà amb poca llibre de geografia té dues raons que
horta i la ramaderia. Dos cultius di· la fan necessària. D’una banda la to·
ferenciats foren el castanyer, un tipus ponomàstica, que hi és, i d’una altra
de producció documentada ja cap al la catalanitat; una profunda estima a
1626, i també el conreu de cànem en la pròpia llengua i a un paisatge, a una
un hort (1814). La indústria es tro· pàtria. El fet que el professor Vicenç
ba dominada per la mòlta de cere· Rosselló Verger, amb tanta obra escri·
als d’ençà de la documentació apor· ta i amb una exigència diària ben co·
tada del 1204, que parla de l’existèn· neguda pels que li són prop, haja po·
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gut dedicar sis mesos, de dies sencers,
a la traducció de la seva tesi doctoral
de 1962, perdoneu-me l’expressió poc
acadèmica, no té preu! L’altre valor
afegit, que justifica plenament la in·
clusió d’aquest escrit a Noms és l’es·
tima per la toponímia, expressada ja
en aquell llibre, publicat el 1964.
Evidentment, no tractem de fer la
ressenya global que mereix una tesi
sobre la geografia d’un terç de Ma·
llorca de tipus holístic. Volem recal·
car, però, aquest caràcter de «geogra·
fia total» de l’obra, oposat a la sobre·
especialització de moltes tesis actu·
als. Inclou: «Paisatge natural» (relleu,
clima, la vegetació i la fauna), «Po·
blació, ciutats i viles» i «Les activi·
tats econòmiques»; geografia física,
humana i cent quaranta-set pàgines
dedicades a la ruralia, a la geografia
agrària. Amb un intens treball docu·
mental i de camp, pols d’arxiu i pols
de terròs, ens aporta un univers et·
nogràfic amb dites i refranys, cos·
tums, formes de conreu, habitatges…
Hi ha, a més de la cartografia adi·
ent a cadascun dels subtemes, un
gran valor afegit: la fotografia. El re·
cull d’imatges del llibre, a més de les
dades estudiades, ens mostra la Ma·
llorca de fa seixanta anys, amb el va·
lor arqueològic evident, quan el turis·
me només mereixia les mateixes pà·
gines que el contraban. I, tal vegada,
el turisme excessiu ha estat motiu
suficient per haver traduït i reeditat,
republicat, una obra que ja va tindre
en el seu moment una edició de més
5000 exemplars.
Sobre l’interès per l’Onomàstica
del seu autor, només caldrà recor·
dar l’coorganització (amb Emili Ca·
sanova) i el mestratge que va tindre
en aquell, valga la redundància, Mes·
tratge de Toponímia dels anys 1990 i
1991. També ho palesa el recull dels
seus articles toponomàstics a Toponímia, geografia i cartografia de 2004
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o aquells aspectes onomàstics que
mai oblida en els seus estudis, com
ressenyàvem a Noms 10 sobre Viles
planificades valencianes medievals i
modernes de 2017. La importància
dels noms de lloc, però, ja la reco·
llia a la seva tesi de 1962. Tot i l’obli·
gació de la llengua oficial d’aquells
moments, que no li va permetre es·
criure el seu pensament sinó tradu·
ir-lo, va lluitar per mantindre la to·
ponímia en català. Fins i tot, va in·
fluir en la correcta denominació d’al·
guns topònims de pobles, com ara
Llucmajor.
Dos repertoris alfabètics, sufici·
ents per justificar aquesta breu res·
senya, tanquen el volum. Al «Reper·
tori sobre noms de persones» hi ha
més de set-centes concurrències,
amb una marca per als malnoms que
hi apareixen (en són exemples: Bini·
melis, «Negret»; Bonet «Françoi», An·
toni; Company «de s’Hort», Andreu o
Vidal «Ferrereta», Jaume).
Sobre mil tres-cents topònims
calculem els existents al «Reperto·
ri toponomàstic»1. Aproximadament,
vora dos-cents correspondrien a exo·
topònims, entesos ací com topònims
no mallorquins (Barcelona o Algè·
ria, posem per cas). Més de mil cent
noms de lloc mallorquins, per tant;
una base prou extensa per mostrar la
riquesa toponímica d’aquesta tesi ‘de
geografia’. Manacor, Felanitx, Santa·
nyí, Ses Salines, Campos i Llucmajor
són els sis municipis estudiats. Ens
detenim, només, a assenyalar un
exemple de cadascun d’aquells ge·
nèrics que s’hi esmenten per copsar
la seua riquesa toponímica:
Elements constructius: bateria de
Portocolom, cases de Calapí (i les variants Ca na Morlana, Ca sa Viuda Ra-

có, Can Vadell, Cas Concos), castell de
Cabrera, ermita de Santa Llucia, far de
Portocolom, fortalesa de Portopetre,
fortí de Calallonga, hostal de Can Blau,
molí de Can Verd, santuari de Cura, torre de Calapí.
Hidrònims: aljub de Bennoc, barranc
de Son Verí, bassa de Capocorb, estany
de Baix, font d’en Batle, llac Miramar,
pou de s’Almoina, pou morisc de Son
Danús, torrent de s’Amarador, torrentó de Llucamet, síquia de Randa.
Orònims2: avenc des Camp des Pou,
clot des Guix, collet de Bini, coll de Serrella, comes de Son Granada, coves d’Artà, mola des Monjos, muntanyes d’Artà, ses penyes Roges, penyal Blanc, pla
de Son Barceló, plana Vella, puig des
Avencs, pujol d’en Jaqueta, roca Bufeta,
serra de Son Banús, serres de sant Jordi,
turó de sant Nicolau, vall de Son Macià.
Relleu litoral: arenal de sa Ràpita, arxipèlag de Cabrera, badia de Son Cervera, banc d’Émile Baudot (talassònim),
cala de Santanyí, caló des Sivinar, canal Llarg, cap de ses Barques, codolar
de l’Imperial, cova de s’Amic, forat de
Picamosques, golf des Salobrar, illa de
sa Porrassa, illot de l’Imperial, mar Mediterrània, morro de sa Carabassa, platja des Caragol, port de la Pesquera, punta des Balç, racó de s’Almadrava, recalada de sa Ràpita.
Odònims: camí de sa Cabana, carreró de na Marcelinga, carretera de Petra,
costes de Xorrigo, creuer de sa Barrala,
pont de sa Plana, ses Voltes de Gràcia.
Partició: camp de sa Creu, colònia
de Sant Jordi, establiments de na Tous,
hort de s’Ermita, lo de na Tixadora, marina de Capocorb, olivar de Son Benàsser, pinar de Son Dimoni, pollar de Binificat, Rafal de Rotana, rotes de Portopetre, salobrar de Sant Jordi, Son Rosselló,
tanca de sa Punta, tancat d’en Maimó.

Altres: graveres de Son Coletes, carregador de ses Covetes, pedrera de sa
Plana i plaça Vella, porta Roja (tot i no
tractar la toponímia urbana)
Un altre aspecte lligat a la toponí·
mia del llibre ens l’ofereix la sèrie de
croquis a escala 1:200.000 que s’hi
adjunten, com ara: el geomorfològic,
de la vegetació espontània, de la po·
blació, dels cultius o un de caràcter
etnogràfic on anota els molins i sí·
nies fent-ne la diferència, a través
de símbols, entre el molí de vent ai·
guader i el molí de vent fariner, te·
mes als quals ha dedicat més d’una
publicació. El buidatge toponomàs·
tic d’aquests croquis ja ens aporta
un nombre significatiu de topònims,
però, sobretot, la diversitat temàti·
ca manifesta la visió holística que
demana un bon estudi geogràfic. En
aquest sentit, també els estudis de
toponímia precisen, a més dels as·
pectes filològics, l’ajut de tantes ma·
tèries lligades a la terra, al paisatge
que bategen els noms de lloc.
La gran tasca que ha realitzat el
nostre soci d’honor amb aquesta tra·
ducció ha estat un retrobament, un
rescabalament que entenem com un
acte d’amor a la llengua catalana i a
la pàtria, la terra dels pares, a Mallor·
ca. Jesús Bernat

1 El repertori toponomàstic va ser enllestit per l’escriptor Jaume Vidal i Alcover i, tal i com ens ho recorda l’autor del llibre, «Hi degué
invertir una bona partida de jornals i ho va fer amb autèntica cura».
2 Potser, algun dels elements de l’apartat d’oronímia els trobem també al relleu litoral.
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Albà de l’ermita del Pilar
d’Atzeneta

El 1951 es va edificar l’ermita del Pi·
lar al Cap de Terme (Atzeneta del
Maestrat). Construïda a jornal de vila, comptà amb la col·laboració dels
masovers. El nou de juny en va fer la

inauguració i s’hi va repartir aques·
ta Albà que inclou, en la part final, el
recull dels masos de la partida. Hom
atribueix el text a Eliseo Bellés, in·
formant de Joan Coromines el 1961.

Ermita del Pilar (Atzeneta del Maestrat), any 1998, de Jesús Bernat
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El tractament de l’onomàstica
híbrida valenciana
Emili Casanova
Universitat de València / Acadèmia Valenciana de la Llengua / Societat d’Onomàstica

L’origen d’este article naix en dos textos:
a) En el model de reglamentació de toponímia local
del llibre Criteris per a la fixació de la toponímica valenciana
(AVL, 2014): «CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. Art.
1. Este reglament té per objecte la defensa i la conserva·
ció de la toponímia tradicional. També es pretén evitar la
inclusió en el corpus toponímic de noms banals, híbrids,
pejoratius o comercials» (disposició sobrera en la sego·
na part, perquè un topònim si existix no es pot «evitar»).
b) En el llibre Normas para el MTN25 (Mapa topográfico
nacional). Conceptos básicos y terminologia (Dirección Ge·
neral del IGN, 2005), que en l’apartat Topónimos híbridos
diu (p. 30): «A veces, en determinadas zonas bilingües o
en franjas de transición lingüística se pueden encontrar
topónimos híbridos, es decir, nombres en que se mez·
clan palabras en distintas lenguas. Desde un punto de
vista lingüístico los topónimos híbridos no son correc·
tos, pero deben aceptarse cuando esas formas híbridas
sean las que realmente se utilizan, y más aún si se trata
de nombres oficiales. Ejemplos de municipios inscritos
en el REL con nombres híbridos: Sanet y Negrals (Ali·
cante) aunque en valenciano debería ser: Sanet i Ne·
grals, (...) Vall de Almonacid (Castellón), en valenciano:
Vall d’Almonacid o en castellano: Val o Valle de Almona·
cid (...). Aunque es difícil establecer normas para el tra·
tamiento de los topónimos híbridos, se pueden tener en
cuenta algunos criterios relativos a topónimos compues·
tos por un término genérico, en la lengua propia de un
determinado territorio, y un topónimo oficial o un an·
tropónimo en lengua diferente:
a Topónimos compuestos con un nombre oficial bi·
lingüe se rotularán sin formas híbridas. (...) Ejem·
plo.: Camino de Elche (en área castellanohablante)

/ Camí d’Elx (en área valencianohablante) pero no:
Camino de Elche/Elx, Camí de Elche/Elx.
b Topónimos compuestos con nombre oficial o antro·
pónimo en lengua distinta a la del genérico se ro·
tularán las formas híbridas correspondientes. (...)
Ejemplos en áreas castellanohablantes: Barranco
de Sot de Ferrer (Sot de Ferrer es el nombre oficial
en valenciano) pero no se debe corregir como: Ba·
rranc de Sot de Ferrer.
c Ejemplos en áreas no castellano-hablantes: Camí
de Villar del Arzobispo, Villar del Arzobispo, nom·
bre oficial en castellano, pero no: Camino de Villar
del Arzobispo.
Evidentemente, estos criterios sólo son aplicables a to·
pónimos no normalizados, ya que los topónimos norma·
lizados tienen que respetarse con las formas estableci·
das por la autoridad competente».
Em sembla molt correcte que no dega escriure’s un to·
pònim híbrid que consistisca en una barreja lingüística
transparent i actual com la que acabem de vore, és a dir
barrejant elements procedents de llengües diferents, se·
gons la definició 4 del DNV («híbrid: format per elements
que procedixen de llengües diferents»), i així actua l’AVL
en el procés de normalització, respectant les formes prò·
pies de cada zona lingüística de la Comunitat Valencia·
na i respectant les formes mixtes creades per una histò·
ria de contacte continuat entre les dos zones, però mai
mesclant mots genèrics de les dos llengües en contac·
te actualment.
I també actuem així en els topònims híbrids a partir del
concepte segon d’híbrid del DNV («format per elements
de diferent origen»). En efecte, en aquest cas, respec·
tem la història del nostre territori i per tant de la nos·

NOMS 13 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

24

Articles
tra toponímia, com ens arriba històricament, portat per
dos principis:
• El poble valencià és un poble mixt, barrejat especial·
ment de repobladors catalans i aragonesos que por·
taren la seua llengua al segle XIII, juntament amb
l’herència àrab i llatina i la superposició del castellà.
• El corpus toponímic conté molts topònims que no
complixen les regles d’evolució del valencià en l’ar·
rel o en la derivació, que no es poden corregir sen·
se atemptar a la història de la llengua, del qual el to·
pònim n’és un testimoni important, ja que a més en
moltíssimes ocasions o no sabem l’etimologia amb
seguretat o considerem que un mot no és valencià
quan sí que ho és. Per exemple, durant molts anys Vista de Benafigos (Alcalatén), de Jesús Bernat
es canvià hedra per heura per considerar-lo castellà i
hui, gràcies a Joan Veny, està en el DIEC i el DNV (Cova de l’Hedra, Xodos). En canvi, es respectaven topò·
Quiterio, i així es reflectixen en toponímia, on són
nims si es consideraven d’origen mossàrab, com Camabsolutament majoritaris. Però si tenim en compte
pello i Vaïllo, d’acord amb Sanchis Guarner i Coromi·
que una part notable dels prenoms castellans no·
nes; però no si es consideraven castellanismes com
més es diferencien del nom valencià per la presèn·
garganta o clariano, encara que els dos primers foren
cia d’una -o final, i amb la voluntat d’avançar en la
aragonesos antics; el tercer valencià d’origen onoma·
recuperació de la forma valenciana dels noms de
topeic i el quart creat al segle XVI partint de Pou Clar.
persona, els prenoms d’origen castellà s’han d’adap·
tar al valencià sempre que esta adaptació no repre·
Sempre s’ha de respectar el topònim creat pel poble
i només ens està permés vestir-lo amb les normes
sente la més mínima possibilitat de confusió en la
gràfiques oficials.
identificació del topònim: Adolf, Eugeni, Joan, Quiteri. Quan l’escriptura en valencià podria induir a er·
Són molts els topònims híbrids a partir del segon con·
cepte, siga en una paraula, siga en la combinació de diver·
ror en la identificació del topònim, s’ha de conser·
ses. Per exemple, el Mor(ro)redondo (Picassent), el Devadivar la forma castellana, com en cases de Don Bernarllo (Picassent), pista del Mas Quemado (Xodos), barranc del
do.
Canyon (Llombai), barranc del Monesillo, barranc del Peti2. El sufix -ero, d’origen aragonés, present des del se·
llo. Com hem de tractar i tractem en el Corpus Toponímic
gle XV i que ha creat centenars de gentilicis popu·
lars afegint-se a l’arrel valenciana, pot adaptar-se se·
Valencià de l’AVL (2008) i actualment estos topònims, de
guint els mateixos Criteris: «Quant al sufix -ero < ariu
diferent origen al català, base del valencià actual?
El principi general és de respecte a la forma viva que
aplicat a persones (noms d’oficis, gentilicis, sobre·
ens arriba per transmissió oral de gent de la zona, tinga
noms, etc), encara que és molt viu, els parlants va·
lencians no l’apliquen sistemàticament en tots els
l’origen i la forma que tinga, encara que vinga del caste·
casos, ni en totes les zones a les mateixes parau·
llà o de l’aragonés com collado, colmo, don, xarco: el Guarles. Així, al costat de formes com el cartero, l’agullego (Morella, Herbers), font del Campiello (Llucena), el Madronyar (Fontanars), barranc del Campello (Alcalà de Xi·
ro, trobem el carreter, el botiguer, el cadirer, el cavaller,
vert), Pocopan, Tuto i Terrericos Pardos (Llíria).
el carboner, el pastisser. Per este motiu es pot adme·
Ara bé, en alguns casos, seguint el llibre citat abans (Critre el sufix -ero en paraules més o menys fossilitza·
teris...), s’actua fent retocs, sempre que es complisquen
des, com ara malnoms i noms de professions actu·
tres condicions: que el referent estiga clar, que no es cree
alment desaparegudes (el salsero, el pansero, el ducap confusió a l’usuari i que la correcció estiga clara i si·
lero, el bolangero, el tintorero). En canvi, s’ha de re·
gularitzar la terminació -er en noms d’ofici actuals
ga sistemàtica. Per exemple:
1. Es podrà normalitzar els prenoms, portat pel fet
o identificables per la majoria de la població i en el
que els prenoms de la zona valencianoparlant tenen
cas dels gentilicis (el carter, el vaquer, el benisser, el
un alt grau de castellanització: Adolfo, Eugenio, Juan,
picanyer». Deixarem per exemple, per estar lexicalit·
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zats: el Llobero (l’Olleria), caseta dels Forqueros (Cu·
lla), Casa dels Cantaleros (Orxeta), els Figueros, font
dels Boeros, Mas dels Faixeros (Benissoda), casa del Jaquero (Bocairent; ‘que fa jaques’), el Fumero. I tam·
bé, perquè deuen procedir de cognoms, topònims
com el Mas dels Canyameros (Catí), Campo Romero
(Borriana).
3. En la resta de sufixos més generals, com -ello, -atxo,
els deixem sense adaptar seguint la tradició (cf. Coro·
mines) que els considerava d’origen mossàrab, i per·
què en tenim menys quantitat. Per exemple: vall del
Regalatxo (Oliva, Pego), barranc del Pinello (Ares del
Maestrat), barranc del Serrello (Llutxent), font de l’Arxivello (Xodos), el Caramello (Llíria), el Baradello (Al·
coi), el Povatxo (Tírig, Xert), barranc de Trucatxo (la
Serra d’en Galceran). O per ser cognoms, com: Casa
de Tello (Dénia), Codolla de Riello (Ontinyent). O mal·
noms: camí del Cuquello (Benifairó de les Valls, Vilareal), el Negrello (Planes), séquia del Finello (Borriana),
camí del Pucero (Catadau).
4. Altres topònim d’origen no valencià els mantenim
per diverses raons: perquè no formen una sèrie, per·
què són de difícil explicació etimològica, perquè la
valencianització crearia una homonímia amb un to·
pònim o nom ja existent en la nostra llengua. Per
exemple: Manxorrillo (Morella), o el Prado (Gandia),
este perquè té un significat especial ‘lloc d’esplai fes·
tiu’ i una antigor, diferent a la forma pròpia prat ‘lloc
d’herba’. Altres exemples: barranc del Salido (l’Olle·
ria), perquè és un cognom; Gorgoróbio i Cabeço per
ser formes aragoneses medievals; Garganta, per ser
un mot onomatopeic autòcton medieval; Los Herreros, perquè representa un cognom; l’Hornillo (Pobla
Vallbona), perquè és un cognom; la Granjuela (Llíria)
per estar tocant amb la zona xurra; el Lorxano, per·
què és un malnom; el Panterri (adaptació de Parter·
re).
El principi general ha de ser acceptar el topònim hí·
brid producte de la història, però en els casos d’elements
molt repetitius, i sense desfigurar la identificació del to·
pònim, podem «valencianitzar» gràficament la forma per
alleugerir el sistema toponímic d’una localitat, comarca o
territori més ample o d’un producte cartogràfic ample.1

Conclusions
• La toponímia valenciana està plena de topònims hí·
brids de distints orígens resultat d’una història de
contacte o de superposició de pobles.
• S’ha d’eliminar la paraula híbrid dels reglaments de
normalització lingüística i toponímica perquè pot
portar error dels professionals o especificar que no·
més s’acceptarà complint la definició segona del DNV,
és a dir, s’acceptaran topònims de qualsevol origen
pur o mixt, i només s’adaptarà a la llengua del terri·
tori el genèric corresponent.
• No es corregirà cap topònim si perilla el seu valor re·
ferencial o mentre no estiga clara la seua motivació.
• No hem de tindre escrúpols que la toponímia valen·
ciana tinga més topònims híbrids que la catalana: la
història ens ha conformat com a poble ajustadís, pro·
cedent de Catalunya i Aragó, sobre un territori arabit·
zat i rodejat d’àrabs fins el segle XVII i envaït lingüís·
ticament pel castellà administratiu i erudit.

Apèndix
Mostra d’exemples de topònims híbrids, formats per
mots d’origen aragonés, català, mossàrab i castellà:
Algarillo, l’ (Cocentaina)
Alqueria del Fontero (València)
Alqueria del Llimonero (València)
Alt del Caldero (Ontinyent)
Alt Domengero (Ontinyent)
Arquillo, l’ (Llombai, Quart de Poblet)
Asquero (Massalfassar)
Assarb del Riatxo (Crevillent)
Barranc de Canyon (Llombai, Picassent)
Barranc de Don Fèlix (Picassent)
Barranc de l’Andillo (Balones)
Barranc de l’Arbolero (Tírig)
Barranc de les Solanilles (Xodos)
Barranc de Terreros (Llíria)
Barranc de Tossos (Llíria)
Barranc del Forato (Llíria)
Barranc del Gasque (Llíria)
Barranc del Gorgorróbio (Fontanars dels Alforins, Onti·
nyent)

1 De fet, molts noms de municipi valencians amb pervivència des de l’Edat Mitjana són híbrids, formats per creuaments entre l’àrab i el
llatí, o detinguts en la seu evolució per l’hivernacle de la nova llengua. Per exemple, seguint les opinions de Joan Coromines a Onomasticon Cataloniae (Barcelona: Curial / la Caixa, 1989-1997), hi trobem casos de mossarabismes, és a dir topònims d’origen llatí sedassats per
l’àrab o arribats per boca aràbiga, com Aielo, Benafigos, Benillup, Catarroja, Guadalest, Marxillén (i tots els topònims acabats en -ent, on ac·
tua la imela aràbiga sobre el sufix llatí -anus), Muro o Vinalopó.
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Barranc del Monesillo (Confrides)
Barranc del Petillo (Casinos)
Barranc del Portillo (Moixent)
Barranc del Realon (Albal, Alcàsser, Picassent)
Barranc del Regatxo (Dénia)
Barranc del Sapo (Agullent, Ontinyent)
Barranc del Sarnatxo (la Nucia)
Barranc del Sarvatxo (Llucena)
Barranc del Sergatillo (Serra)
Barranc del Trucatxo (la Serra d’en Galceran)
Barranc dels Ferreros (Morella)
Basseta de Castillo (Suera)
Buitrera, la (Llíria)
Cabeço Pelat (Llucena, Xodos)
Camí de l’Olmet
Camí de la Canyada de Castillo (Montserrat)
Camí de la Canyada de l’Almendroler (Llíria)
Camí de la Casa de Navasquillo (Massalavés)
Camí de la Quebrassa (Llíria)
Camí de Morredondo (Picassent)
Camí de Museros, el (Foios)
Camí del Borriquillo (Meliana)
Camí del Campillo (Torís)
Camí del Caramello al de Tello (Llíria)
Camí del Corral de Ballesteros (Llíria)
Camí del Fardatxo (Alacant)
Camí del Mas del Fardatxo (Algemesí)
Camí del Pastorillo (Càrcer)
Camí del Pla de Montero (Benaguasil)
Camí del Pla de Museros (Almassora)
Camí del Pouatxo (Montcada)
Camí del Pucero (Catadau)
Camí del Regalon (Benissanó, Llíria)
Camí del Regatxo (Sueca)
Camí del Salero (Sanet i els Negrals)
Camí del Seronero (Torís)
Camí del Xopero (Aielo de Malferit)
Camí dels Tutos al Cavalló (Llíria)
Camí dels Xeros (Sant Rafel del Riu)
Camí Vell de Museros (Foios)
Camí Vell del Campillo (Sueca)
Campillo, el (l’Alcora, Olocau, Onda, Ribesalbes, Serra,
Sueca, Torís)
Campo Romero (Borriana)
Canal del Riatxo (Crevillent)
Canal del Rodero (València)
Cantal de Monero (Altea)
Canyada de Castillo (Montserrat)
Canyada de Coleros, la (Vilamarxant)

Cap del Sarvatxo, el (Atzeneta del Maestrat)
Capurutxo, el (la Font de la Figuera)
Caputxo, el (Callosa d’en Sarrià)
Carrerassa de Travero (Cabanes)
Casa d’Albero (la Font de la Figuera)
Casa de Carrillo (Favara)
Casa de Ferrero (Vilallonga)
Casa de Granero (Vallada)
Casa de Guerrero (els Poblets)
Casa de l’Agullero (Alzira)
Casa de l’Ermita del Metge Carretero (Xixona)
Casa de Lillo (Alacant)
Casa de Lliberós (Sueca)
Casa de Romero (Alfarb, l’Olleria, Xixona)
Casa de Seros (la Font de la Figuera)
Casa del Corero (Burjassot)
Casa del de Castillo (Mutxamel)
Casa del Figuero (Silla)
Casa del Galtero (Agullent)
Casa del Galtero (Agullent)
Casa del Garrofero (Albaida, Sollana)
Casa del Jaquero (Bocairent)
Casa del Matxero (Alcalà de Xivert)
Casa del Matxo (Moixent)
Casa del Mulero (Xixona)
Casa del Papelero (Benifaió)
Casa del Polaco (Agullent)
Casa del Santero (Montaverner)
Casa del Tio Caballero (Pedreguer)
Casa del Xumbero (Ontinyent)
Casa dels Cantaleros (Orxeta)
Cases de Caputxo, les (Sant Joan d’Alacant)
Cases del Campillo (Onda, Ribesalbes)
Caseta de Carrillo (Carcaixent)
Caseta de Cisneros (Antella)
Caseta de Pedra del Panyero (Benifaió)
Caseta de Romero (Ontinyent)
Caseta del Melero (Picassent)
Caseta dels Forqueros (Culla)
Caseta dels Garreros (Torís)
Caseta dels Saleros (Culla)
Caseta dels Xuferos (Benifaió)
Castillo, el (Benasau)
Catxo, el (Casinos)
Clot de Castillo, el (Sueca)
Clots del Borrutxo (Crevillent)
Cocó del Fardatxo (Cervera del Maestrat, Santa Magda·
lena de Polpís)
Corral de l’Andillo (Balones)
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Corral de Tarabillo, el (el Fondó de les Neus, el Fondó
dels Frares)
Corral del Petequillo (Benicarló; també Urbanització El
Corral del Petequillo)
Cova de l’Hedra (Xodos)
Cova de la Fos (Xodos)
Cova del Cutxaratero (Xodos)
Cova del Mas de Picatxo (Llucena)
Cucurutxo, el (el Fondó dels Frares)
Devadillo, el (Picassent)
Font de Castillo (Massanassa)
Font de l’Arxivello (Xodos)
Font de Pepelillo (Bolulla)
Font del Campillo (Benimeli, el Verger)
Font del Catxo (la Pobla de Benifassà)
Font del Tejuelo (Xodos)
Font dels Calderos (Llucena)
Granjuela, la (Llíria)
Herreros, los (Llíria)
Hornillo, l’ (la Pobla de Vallbona)
Hort de Carrillo (Carcaixent)
Hort del Ronquillo (Alzira)
Hort dels Potreros (Alzira, Carcaixent)
Leros, els (la Romana)
Lloberos, els (Ibi)
Lloma de Figueros (Cervera del Maestrat)
Lloma del Sarvatxo, la (Aielo de Malferit)
Llosa de Camatxo, la (Alcalalí)
Madronyar, el (Fontanars dels Alforins)
Marimatxo (Llíria)
Mas de Castillo (la Vall d’Alba)
Mas de Lloberos (Castalla)
Mas de Picatxo (Llucena)
Mas del Catxo (Culla)
Mas del Devadillo (Picassent)
Mas del Fardatxo (Alcoi, Algemesí)
Mas del Tio Celestí (Xodos)
Mas del Ventorrillo (Ibi)
Mas del Xatxo (Vistabella del Maestrat)
Mas dels Canyameros, el (Catí)
Mas dels Xeros (Canet lo Roig)
Maset de Benitillo (Rossell)
Molí d’en Rillo (Benassal)
Motor de Romero (Picassent)
Monteros, Urbanització Els (Alacant)
Museros, els (l’Olleria)
Navaix de Cambrilles (Llíria)
Navaixet, el de Fetge (Llíria)
Ombria de Taütxo (Moixent)

Panterri, el (Fontanars dels Alforins)
Paridera, la (Picassent)
Partida de Campillo (Sollana)
Partida de Castillo (Sant Rafel del Riu)
Pastorillo, el (Càrcer)
Penyes del Matxo (Fontanars dels Alforins)
Pepelillo, el (Agullent)
Petillo, el (Casinos, Vallada)
Pinar del Corrillo (Llucena)
Pineda del Ventorrillo (Guardamar del Segura)
Pista del Mas Quemado (Xodos)
Pla de Morredondo (Picassent)
Pla de Museros, el (Almassora)
Pla del Campillo (Xeraco)
Pla del Sarvatxo, el (Vilanova d’Alcolea)
Pla dels Faixeros (Benissoda)
Pocopan (Llíria)
Pont Catxo, el (Quart de Poblet)
Pont del Devadillo (Picassent)
Porrones (Agullent)
Porxi dels Morteros (l’Ènova)
Possos, els (Xodos)
Pou del Pla de Museros (Almassora)
Pouatxo, el (Montcada)
Povatxo, lo (Tírig, Xert)
Racó del Fardatxo (Alacant)
Ratolillo, el (Elx)
Realon, el (Alcàsser, Picassent)
Recuenco, el (Xodos)
Regalatxo, el (Oliva)
Regalon, el (Llíria)
Regatxo, el (Sueca)
Reguerot de Castillo (Sueca)
Rodriguillo, el (el Pinós)
Rotxa del Campillo, la (Olocau)
Sénies dels Canyameros (Catí)
Sergatillo, el (Serra)
Serra del Cabeçoncillo (Busot)
Telleros, els (Xodos)
Terrericos Pardos (Llíria)
Toll dels Barreros (Torres Torres)
Trascastillo, el (Beniatjar)
Travessia del Campillo (Sueca)
Ullastre del Catxo, l’ (Santa Magdalena de Polpís)
Vaïllo (Moixent)
Ventorrillo, el (Algímia d’Alfara, Atzeneta d’Albaida, Be·
niflà, Guardamar del Segura, Miramar, Morella, Onti·
nyent, Orxeta)
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El llegat de Joan Coromines
dins l’àmbit de l’onomàstica
Joan Ferrer / Josep Ferrer / Joan Pujadas
Fundació Pere Coromines

Bartomeu Bardagí, tenor i corrector de català de presti·
gi —de fet, al costat d’Eduard Artells, un dels dos correc·
tors per antonomàsia de la seva època, a qui Josep Pla ha
d’agrair la revisió de la seva Obra Completa de l’editori·
al Destino—, en un llibret —Humor amb lletra i música—
prenyat de bonhomia i farcit d’anècdotes i facècies, ex·
plica el següent:
«Voldria afegir a aquest maremàgnum desordenat
d’anècdotes una de relativa al Mestre amb majúscula, el
senyor Pompeu Fabra.
»Quan anàvem d’excursió, tenia prohibit parlar de
gramàtica. El meu germà Mateu, que havia assistit
molts anys abans que jo a les seves classes —a l’Ateneu
Politechnicum—, havia excursionejat molt amb ell i ens
n’explicava coses divertides. Una vegada, mentre ells (els
nois i el senyor Fabra) reien molt de gust d’algun acudit
d’un de la colla, elles (les noies) s’hi van acostar:
»—Nosaltres també hi volem ser! Què els fa riure tant?
»—Senyoretes, no s’acostin, que aquí parlem de petó per
’munt —va dir Pompeu Fabra.
»Anys després, sortint de la Universitat —sempre
duia algun alumne, de vegades un a cada costat, per
acompanyar-lo al tramvia de Badalona—, li vaig dir que
en el Diccionari de Rodríguez Navas [Manuel RodríguezNavas (1848-1922), Diccionario completo de la lengua española (1906)] havia llegit que el topònim Aneto venia del grec
anesis, que vol dir fonoll o potser genoll (hinojo, diu aquell
Diccionari) [El mot castellà hinojo té una segona accepció,
habitualment usada en plural, amb el significat de ‘genoll’,
del ll. vg. genucŭlum.]. La resposta del Mestre fou:
»—Què hi van anar a fer els grecs allà dalt?

Tanmateix, quan li fèiem preguntes sobre toponomàs·
tica deia:
»—Això, En Coromines.»
[Bartomeu Bardagí (1915-2003), Humor amb lletra i música. Barcelona: La Campana, 1991, pp. 88-89.]
Evidentment, no serem nosaltres qui esmenarem la pla·
na a Mestre Fabra.
Deixeu-nos aclarir, però, pel que fa a l’etimologia d’Aneto,
que Coromines valida parcialment aquesta tesi apuntada
per Bardagí en la seva entrada Ainet, Aineto, Aneto (OnCat
II, 41b38-43b9): «És un nom típicament pallarès; el duen
els pobles d’Ainet de Besan, Ainet de Cardós i Aineto. [...]
L’ètimon probable és el llatí asinetum en el sentit de ‘lloc
destinat a criar ases’.» Pel que fa al nom del pic Aneto, pro·
posa dues possibilitats «a) el nom de planta anetum ‘herba
aromàtica’ [Del ll. anēthum, i, aquest, del gr. ἄνηθον ‘anet,
fonoll pudent’]. b) asinetum ‘paratge on hi ha molt ases,
on hi ha recria d’aquest animal’.» I afegeix: «Dubto que sigui
possible una decisió neta a favor d’una de les dues pistes.»
Ara bé, com es despertà aquesta dèria toponímica en
Joan Coromines, el Príncep de l’Etimologia, com l’ha tit·
llat el savi Dr. Joan Veny? (Joan Veny, «Germà Colón, eti·
mòleg». A: E. Casanova i M. T. Echenique, eds., El deler per
les paraules, València, PUV, 2008, p. 309.)
El mateix Coromines ens en dona una pista d’aquesta
mena d’epifania, de revelació, en aquella famosa, i única,
entrevista televisiva que li va fer l’escriptor i periodista Jo·
sep M. Espinàs, en què, Coromines, amb aquella veu de
baix baríton i aquella cadència del parlar pagès que adoptà
en les seves velleses, diu: «Miri, una data, em recordo que
en una d’aquestes sortides que vam fer nocturnes amb
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Joan Coromines: el Cavaller de Vidrà (Osona), 1969, de la
Fundació Pere Coromines

aquesta colla [de la Societat d’Estudis Militars, societat
clandestina paramilitar, dirigida per Lluís Nicolau d’Olwer,
l’any 1924, en la seva època de «partisà», per dir-ho d’al·
guna manera, en el context de la Dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930), que va provocar el seu exili juvenil a
Montpeller], hi va venir en Nicolau en persona, en Nicolau
d’Olwer. I vam anar per aquí l’alt Vallès, per la banda de
Santa Coloma Sasserra, i Centelles, i aquella banda d’allà,
i ens va cridar l’atenció que hi havia una muntanya que en
diuen Sauvanegra. I dèiem què és Sauvanegra, si no n’hi ha
per a tant. Bé, i sobretot a mi em cridava l’atenció de Sauvanegra i vam comentar-ho amb en Nicolau d’Olwer. I jo
deia: «Vagi a saber si això més aviat que selves és l’article s’
i àlber»; l’àlber és un arbre. I això li va cridar molt l’atenció
a en Nicolau d’Olwer. «Carai, diu, Coromines, vostè ha de
treballar amb això... amb els noms.» [...] I des d’aleshores
vaig començar a anotar tots els noms que trobava, noms
de lloc, de petits viaranys.»
[Stromboli. Joan Coromines, 90 anys. Direcció: Vicent San·
chis. Entrevista de Josep M. Espinàs. Barcelona: Televisió
de Catalunya (TVC), 1995. Emissió: 21-III-1995, Canal 33,
min 30:00-31:32.]

Aquesta teoria fou desmentida més tard pel mateix Co·
romines:
«Selvanegra [Sauva Negra]. A diferència dels anteriors és
dels pocs NLL menors que contenen silva [‘bosc’] en la
toponímia de la zona central: partida de l’alt Vallès ja prop
d’Osona, pron. vulgarment sawbənégrə (inclou la vall que
forma una de les branques originàries del riu Tenes, que
es forma en confluir-hi per la dreta el fondal de Castellcir;
hi ha l’abundosa font del mateix nom també dita «La Deu
del Barbot» (1924, exc. 18 [vid. Joan Coromines, Itineraris, «18. Castellcir. De Centelles al mas Banyeres, coll de
la Creu de Mirambell, riera de Sauva Negra, Castell, Cas·
tellcir, Sant Quirze Safaja, coll de Poses i Sant Feliu de Co·
dines. Dies 22 (vespre) i 23 de març de 1924», p. 40]; guia
Osona, i mapa Brossa: Selvanegra); no és compost amb
àlber i art. ipse (com diu BDLC ix, 349 [Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana [Palma], tom ix, núm. 11 (oct.
1917), p. 349: «Escorcolls toponímics i gentilicis. II. Els arti·
cles es, s’, sa dins la toponímia actual del Principat»: «S’Au·
ba-negre: muntanya, prov. Barc.»], i jo mateix especulava
el 1924) puix que aquest arbre és de fullatge conspícua·
ment blanquinós: en la pron. or. səwb- es reforçà en sawben formar-s’hi un accent secundari en la primera síl·laba.»
(OnCat, VIII, 96a46-58)
Malgrat, doncs, que aquella teoria inicial del jove Coro·
mines, que aleshores tenia dinou anys, fou fallida, sí que
posava en evidència la seva capacitat especulativa de cai·
re lingüístic, aspecte que cridà l’atenció d’un savi com Llu·
ís Nicolau d’Olwer.
És el mateix Coromines, en un estil poderós, en l’article
Introducció a l’estudi de la toponímia catalana —vid. Joan
Coromines, Estudis de toponímia catalana, vol. 1, Barcelona,
Barcino, 1965, pp. 7-30— qui destaca l’objectiu i els atrac·
tius populars, per dir-ho d’alguna manera, de la toponímia:
«L’estudi dels noms de lloc és una de les coses que
més han desvetllat la curiositat dels erudits i àdhuc la
del poble en general. És natural que sigui així. Aquests
noms s’apliquen a l’heretat de què som propietaris, o a la
muntanya que enclou el nostre horitzó, o al riu d’on traiem
l’aigua per regar, o al poble o a la ciutat que ens ha vist
néixer i que estimem per damunt de totes les altres, o a
la comarca, el país o l’estat on està emmarcada la nostra
vida col·lectiva. ¿Com fóra possible que l’home, que, des
que té ús de raó, es pregunta el perquè de totes les coses
que veu i que sent, no cerqués el d’aquests noms que tots
tenim contínuament en els llavis?
»Així, el que sempre ha interessat més en els noms
de lloc és la seva etimologia. I això per d’altres motius
encara. L’etimologia dels noms de les poblacions està
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estretament lligada amb llur origen històric, i aquest ha
estat sempre objecte de recerques. Després ha intervingut
sovint el secret desig de trobar en el significat originari
del nom quelcom de laudatori per a la població que el
porta, o alguna relació amb un personatge heroic, històric
o fabulós. Si els nostres avis, fixant-se en una semblança
fortuïta de noms, atribuïen la fundació de Barcelona a
Amílcar Barca [s. I aC, general cartaginès, pare d’Anníbal],
no eren sols a embrancar-se per aquests camins, que
d’altres entroncaven el nom de Lisboa amb Ulisses, o
arribaven fins a inventar la figura llegendària de Ròmul
per explicar-se el nom de la seva Roma.»
Així mateix, en un to entre èpic i solemne, ore rotundo,
Coromines es torna a referir a l’etimologia de la capital de
Catalunya en l’entrada Barcelona del seu Onomasticon Cataloniæ (OnCat II, 347a33-40): «Aquesta obra guardarà si·
lenci sobre l’etimologia del nom de la capital de la pàtria,
per respecte a la ciència Lingüística que avui no està en
estat de dilucidar-la, i en expectant respecte a la de segles
futurs, en què potser s’hi podran fer passos certs. És l’ac·
titud que els lingüistes seriosos adopten sobre l’etimolo·
gia de noms com Roma, Atenes, París, Lisboa, Hispània, Itàlia, etc.», per tot seguit passar revista a la documentació
aplegada i analitzar-ne l’estat de la qüestió.
En aquell mateix article que obria els seus Estudis de
toponímia catalana, Coromines es refereix a la dificultat
d’aquesta ciència freqüentada per diletants ja des de l’èpo·
ca de les Etimologies (Etymologiae o Originum sive etymologiarum libri viginti) de Sant Isidor de Sevilla (s. i). Precisa·
ment d’aquest diletantisme en el camp de l’etimologia es
queixa Coromines amargament: «Molts estudis moderns
d’etimologia toponomàstica estan tan plens d’ètimons
suposats, d’arrels pertanyents a llengües ignotes (proto·
basc, llenguatges pre-indoeuropeus, dels substrat medi·
terrani, etc.) i d’àrdues encavallades d’hipòtesis, que per
al lingüista amic de trepitjar terrenys ferms, ja comença
d’ésser un plaer rar de trobar en un estudi actual l’explica·
ció d’un nom per elements pertanyents a llengües moder·
nes, ben conegudes i fàcilment controlables.» (J. Coromi·
nes, «Noms de lloc catalans d’origen germànic», Estudis de
toponímia catalana, vol. 1, Barcelona, Barcino, 1965, p. 31.)
Però, revenons à nos moutons, que diria Rabelais. Coro·
mines continua desbrossant quines són les dificultats in·
herents a la toponímia:
«Però mentre aquesta curiositat és tan antiga com el
llenguatge, l’estudi científic de l’origen dels noms de lloc
és recentíssim: no data sinó de mitjans del segle passat
[s. xix]. I és que si els estudis etimològics són sempre difí·
cils, la dificultat augmenta encara quan es tracta de noms

de lloc. Amb els mots de la llengua l’investigador té dues
guies per cercar l’etimologia: la figura fonètica del mot i
el seu significat. Quan, en la nostra marxa ascendent cap
als orígens del mot, la fonètica ens deixa en dubte entre
dues o més rutes possibles, ve la significació del mot i ens
indica el bon camí. Mentre que en els noms de lloc igno·
rem el sentit i no ens podem fixar més que en els sons.
»Es comprèn, doncs, que en Toponímia sigui
més necessària que enlloc, per a les investigacions
etimològiques, el coneixement de les formes antigues
del nom. Els noms de lloc, com tots els mots de la llengua,
han sofert en el transcurs dels segles una evolució
fonètica que els ha deformats considerablement i ens
priva de reconèixer, en la forma actual, l’etimologia.»
Per tant, cal recopilar les dades antigues del topònim
—«Abans de pronunciar-nos sobre l’origen d’un nom tin·
drem, doncs, cura de llegir els documents antics de la co·
marca, com més antics millor, medievals almenys i, si pot
ésser, anteriors a l’any 1000, que ens donaran les formes
antigues i, per consegüent, més acostades a la forma ori·
ginària, del nom que ens interessa. Convé, però, que co·
neguem a fons la geografia de l’encontrada, car si no, po·
dria ésser que atribuíssim a una localitat mencions que
en realitat es refereixen a una altra de nom semblant, i
això podria desorientar-nos [...]»—, cal tenir en compte
el «paisatge toponímic», per usar una expressió habitual
en Joan Coromines: «sovint l’aspecte del lloc ens guiarà
vers el significat».
Pel que fa a les eines lingüístiques instrumentals, a
més del coneixement imprescindible de la fonètica, «no
sols ha de conèixer molt bé el català sinó també les al·
tres llengües emparentades, i la lingüística romànica
en general, car de vegades a la nostra toponímia apa·
reixen mots romànics perduts totalment en català pe·
rò vius en llengües germanes». Ha de saber «el llatí a
fons», «però també el grec». «Cal encara més que sàpi·
ga l’àrab, car la dominació musulmana va deixar en el
migdia del Principat i en les terres balears i valencianes una
aportació toponímica de grandíssima importància. D’altra
banda, convindria que fos un bon germanista, perquè tot
Catalunya és plena de topònims provinents de noms de
persona d’origen germànic, especialment gòtic o franc»
i «un poc de lingüística germànica comparada», perquè
«com que les llengües d’aquests pobles són poc conegudes,
generalment cal deduir les seves formes de la comparació
amb els altres dialectes germànics, sobretot l’alt alemany,
l’anglo-saxó i les llengües escandinaves».
Coromines, ja en aquest article remarcarà la dificultat
d’aquesta ciència: «Algú reconeixerà potser que calen tots
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aquests estudis, i fins i tot em concedirà, potser —con·
tra la lleugeresa de molts— que si no es tenen aquests
coneixements tan ardus més val no endinsar-se en el pè·
lag de la indagació toponomàstica». I que «cal dir resoltament que l’[actitud] del qui, en conseqüència, se n’abs·
tingui, serà una actitud molt assenyada. Majorment tenint
en compte que, bona part dels seus ensenyaments, la to·
ponímia ens els pot donar sense que hàgim d’abordar la re·
cerca del seu aspecte etimològic, la que solem anomenar
més aviat «Toponomàstica».» És aquí on Coromines fa una
lleu diferència entre «toponímia», que implicaria l’estudi
etimològic del topònim, i la «toponomàstica», que només
suposaria l’activitat recol·lectora de la toponímia, és a dir,
aquesta activitat subalterna, però imprescindible, que
exigeix la toponímia, aquesta mena de «fil d’Ariadna» del
qual també parla Coromines, que ens guiarà pel «laberint
intricat i tenebrós» de l’etimologia toponímica.
I es pregunta, críticament, «si aquest tema val la pena
d’esmerçar-hi un esforç tan gran. Quan sabrem l’etimolo·
gia dels nostres noms de lloc, es dirà, haurem satisfet la
nostra curiositat i aquests noms hauran deixat d’ésser per
a nosaltres un enigma provocatiu i, en certa manera, mor·
tificant; però per a això sol no valdria la pena de llançar-se
a un estudi tan abassegador.» És a dir, no seria un cas d’allò
de «tantus labor not sit cassus» del Dies irae medieval? Per
evitar això, Coromines reclama una encertada i imprescin·
dible obertura de compàs en la recerca toponímica:
«Però ¿en quin sentit ens poden ésser de profit les
dades toponomàstiques? En primer lloc, és clar que per
a l’estudi de la llengua. Aquesta és certament la utilitat
més gran i indiscutible, la més segura, de la toponímia.
No solament perquè, com veiem, una part del nostre
antic vocabulari no es conserva més que en els noms de
lloc, o pot exemplificar-s’hi amb més seguretat i precisió.
També per a la Gramàtica històrica de la nostra llengua
és d’importància vital la toponomàstica: hi ha evolucions
fonètiques i fets morfològics que a penes han deixat rastre
fora de la toponímia, recobertes fora d’allà per reaccions
dialectals, històriques o socials oposades; i, en alguns
casos, per la senzilla raó que en els noms comuns no
apareixen mai, o hi apareixen rarament, els grups o sons
on poden produir-se aquells canvis.
»A part d’aquest aprofitament lingüístic, la toponímia
forneix una infinitat de dades precioses a la geografia
en totes les disciplines que formen part d’aquesta gran
ciència: la geografia humana sobretot, i la cartografia,
és evident, però també la geografia botànica, zoològica
i mineralògica, els estudis d’estadística local, i molt
especialment tota indagació en geografia històrica.»

Coromines havia donat mostres —monografies— de
la seva feina com a toponomista en dos reculls: Estudis
de toponímia catalana (1965 i 1970, 2 vols.), on aplegava
els seus treballs de toponímia catalana, i Tópica Hespérica
(1972, 2 vols.), on feia el mateix pel que fa a la toponímia
castellana. Eren, sobretot pel que fa a la toponímia cata·
lana —lato sensu— petits tastets del que havia de ser el
seu magne Onomasticon Cataloniæ. No deixa de ser curiós
que l’Onomasticon Cataloniæ —el «vast recull d’onomàstica
que enregistrarà i explicarà etimològicament tots els noms
de persona, antics i moderns, emprats dins el domini lin·
güístic català (Catalunya, el Rosselló, el País Valencià, les
Balears i la zona oriental d’Aragó), així com tots els noms
de lloc, morts o vius, situats en aquest territori; noms de
lloc en la més ampla accepció del mot: noms de llocs ha·
bitats, indrets (sigui quina sigui la importància de cada
un), noms de cursos d’aigua o d’estanys, noms d’accidents
orogràfics, de cases aïllades, de coves, fonts, arbres reno·
menats, etc.»—, que va ser la primera obra monumental
en què Coromines treballà i a la qual abocà temps i esfor·
ços durant tota la seva vida, fos la darrera que va redac·
tar amb una certa precipitació.
Joan Coromines havia iniciat la recollida de materials i
els treballs de camp per a l’elaboració d’un gran dicciona·
ri toponímic l’any 1925, tasques que augmentaren a par·
tir de l’any 1931, un cop acabada la seva formació acadè·
mica. Aquest diccionari toponímic s’acabaria anomenant
Onomasticon Cataloniæ, així en llatí, per evitar ferir suscep·
tibilitats, de la mateixa manera que el nom oficial de Suïs·
sa és sovint usat en llatí: Confoederatio Helvetica, i en què
Catalonia fa referència a tots els Països Catalans.
Evidentment la Guerra Civil (1936-1939) alentí els tre·
balls de camp, que l’exili aturà completament. Les en·
questes no es van reprendre fins al 1952, any a partir del
qual Coromines va poder concentrar al semestre d’hivern
la docència a la University of Chicago i passar l’altre a Ca·
talunya. Les enquestes, a partir d’aleshores, es converti·
ren en sistemàtiques fins al 1971, quan pràcticament ja
s’havien efectuat totes les enquestes en tots els territo·
ris dels Països Catalans. En alguns casos, comptà amb
diversos col·laboradors, que Coromines ensinistrà per·
sonalment, i que feren diverses enquestes per a l’Onomasticon Cataloniæ. El mateix Coromines ho explica en
el Pròleg de l’obra:
«Quan, el 1931, decidírem de posar en marxa aquesta
vasta empresa, poguérem comptar no sols amb els
materials toponímics i antroponímics prou abundants
que teníem ja reunits des de 1925, sinó també amb les
col·leccions aplegades amb la mateixa intenció per En
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Josep M. de Casacuberta, predecessor nostre en l’Oficina
de Toponímia i Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans
[que dirigeix amb molta solvència, des de 1996, el Dr.
Josep Moran, en un clar exemple de la «santa continuïtat»,
que predicava Enric Prat de la Riba].
»Després dels anys 1931 a 1939, en què ja ens havíem
dedicat activament a l’arreplega de materials per a
l’Onomasticon, a partir de 1939, encara que exiliat a París
o a Amèrica, no vam deixar mai de treballar sobre els ma·
terials recollits, que ens havíem emportat amb nosaltres,
i d’enriquir-los amb nous despullaments de documents i
de textos antics i moderns. En 1952-54 i, sobretot, a par·
tir de 1955, vam reprendre a gran escala la recollida de
noms de lloc vius. Els anys 1931-1939 vam poder comptar
amb l’ajuda dels nostres compatriotes En Pau Miró i En·
ric Ribes, els quals, seguint les nostres instruccions i so·
ta la nostra direcció, per bé que remunerats per l’Institut
d’Estudis Catalans, van continuar l’enquesta en algunes
zones del Principat. Després de 1954, algunes subvenci·
ons d’En Rafael Patxot, de la Guggenheim Fundation i de
l’American Philosophical Society, amb la bona voluntat
dels nostres nous auxiliars (sobretot els senyors Joan Sa·
les, Josep A. Codina i J. Giner i March), van permetre de
continuar aquestes enquestes. Però tant els anys 30 com
els anys 50-60 fou sobretot amb el nostre esforç perso·
nal que l’Onomasticon va haver de comptar, àdhuc per a
la recollida de la toponímia viva sobre el terreny. Combi·
nant tots aquests materials amb els recollits per En Ca·
sacuberta vers 1921-1923, el manuscrit dels quals ens va
ser cedit, una zona molt vasta, corresponent als territoris
de 2.000 municipis (més de 3.000 pobles) ha estat com·
pletament explorada, 1.600 enquestats per mi mateix i
394 pels nostres diferents col·laboradors. Aquests muni·
cipis comprenen la totalitat del domini lingüístic català
d’Espanya i de França, més Andorra, la Vall d’Aran i tot
l’Alt Aragó fins a Navarra (triangle Graus-Benasc-Ansó).»
L’any 1985, un cop acabada la redacció del Diccionari
etimològic i complementari de la llengua catalana, Coro·
mines treballa ja exclusivament en l’Onomasticon Cataloniæ. En un primer moment, va preveure una estructu·
ra per zones geogràfiques i, sota aquest criteri, es publi·
cà l’any 1989, coeditat per Curial Edicions Catalanes i »la
Caixa», el primer dels volums que, sota el subtítol de Toponímia antiga de les Illes Balears, signaven conjuntament
Joan Coromines i J. Mascaró Passarius. De seguida, pe·
rò, es va veure que aquesta divisió per zones obligava a
contínues i constants remissions internes que dificulta·
ven la consulta i la redacció de l’obra. Per això, a partir del
segon volum s’abandonà l’estructura geogràfica i s’adop·

tà un únic criteri d’ordenació alfabètica. També es modi·
ficà el títol, que adoptà el definitiu d’Onomasticon Cataloniæ. Els noms de lloc i noms de persones de totes les terres de llengua catalana, amb l’afegitó d’«Obra fundada per
Josep M. de Casacuberta», seguit del nom dels seus col·
laboradors: Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph
Gulsoy, Josep Mascaró, Philip D. Rasico i Xavier Terrado. A
partir d’aleshores Coromines començà a redactar les lle·
tres A i B, però, en arribar a la C, quedà col·lapsat pel vo·
lum de feina, que feia que el procés de redacció anés ex·
cessivament al ralentí. L’any 1990 s’incorporà al projecte
Joan Ferrer, que li féu de secretari i que donà un impuls
decisiu a l’obra, fent tasques de coordinació i de redac·
ció, que desencallaren definitivament el projecte. El vo·
lum segon (A-BE), primer d’aquest nou criteri d’ordena·
ció, aparegué el 1994 i, a partir d’aleshores, de manera
ininterrompuda, els següents: el 1995 els volums III (BIC) i IV (D-J); el 1996, el volum V (L-N), que va ser el dar·
rer imprès que Joan Coromines va veure en vida. De to·
tes maneres, Coromines havia deixat enllestida la redac·
ció de tota la resta de l’obra pel novembre de 1996. Joan
Coromines va morir el 2 de gener de 1997. Pràcticament
fins al final va estar corregint compaginades. Va ser el seu
secretari i col·laborador, Joan Ferrer, qui enllestí la resta
de volums, que aparegueren el 1997: VI (O-SAI), tot i que
amb peu d’impremta de 1996, i VII (SAL-VE). El darrer vo·
lum, el VIII, que contenia les lletres VI-Z i l’Índex de tota
l’obra, va aparèixer el 1998, tot i que amb peu d’impremta
de 1997. L’Índex va ser elaborat per Joan Ferrer amb la
col·laboració de Josep Ferrer i Joan Pujadas. Tot i que in
extremis Joan Coromines havia coronat amb èxit la seva
«ardida piràmide», constituïda pel Diccionari etimològic i
complementari de la llengua catalana (10 vols.), dedicat a
l’etimologia de la nostra llengua, i l’Onomasticon Cataloniæ, que feia el mateix amb la toponímia.
De tothom és coneguda l’afició excursionista del nostre
lingüista. El seu volum d’Itineraris (2014) n’és un bon testi·
moni. Per a Coromines, un dels al·licients de l’excursionis·
me era emboscar-se i obrir camins o de vegades esbros·
sar els camins abandonats, tornar-los a fressar. Podríem
aplicar, mutatis mutandis, aquesta metàfora al camp de
l’etimologia en general, i al de la toponímia en particular,
que Coromines va practicar de manera global. Més en·
llà d’encerts o errors —«fins i tot quan s’equivoca, Coromines ensenya alguna cosa», Joan Veny dixit—, és evident
que Coromines va portar la toponímia a uns nivells que
no existien. No és exagerat, parlant de l’etimologia i de la
toponímia, que hi ha un abans i un després de Coromines:
la seva obra marca una fita ineludible.
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Alforja i els occitans
dels segles xvi i xvii
Miquel S. Jassans
Societat d’Onomàstica

Les relacions entre Occitània i Catalunya des de la incipi·
ent creació d’aquestes nacions ha estat persistent, tant
per la contigüitat, com pel parentiu de les dues llengües,
ja que a l’hora de relacionar-se no hi ha hagut cap bar·
rera lingüística; era fàcil per als individus, amb una cul·
tura similar entre les dues nacions, de creuar fronteres
i comunicar-se, tant és així que els noms sovint són els
mateixos.
Al segle XIII, hi va haver una important migració occi·
tana a terres catalanes de gent càtara, que fugia de les
persecucions religioses per por de no morir a la foguera.
A la vila d’Alforja i per les muntanyes dels entorns, occi·
tans vinguts de més enllà dels Pirineus, cercaren refugi a
unes terres conquerides als sarraïns on semblava que la
persecució no era tan ferotge. A més calia personal per
a repoblar els nous territoris.
Aleu, Arques, Alenyà, Narbonesa, Piquer, Mestre, Albi, Giberga, noms de persones occitanes que, alguns, han per·
durat en el temps, com Giberga, que en el segle XVII en·
cara era vigent a Alforja. Aleu, una partida de terme, pren
el nom de Mas de l’Aleu, el nom de casa i cova de l’Aleu.
El Mas d’en Mestre domina la vall de Cortiella i també el
nom de casa. Albi, pla de l’Albi dalt de la serra del Mirador,
encara avui noms vius a Alforja. D’altres noms s’han dis·
persat o van ser anorreats en les persecucions.
A la meitat del segle XIV, l’any 1346, la pesta negra en·
vaïa Europa i la mortaldat feia estralls en la població, ai·
xò va fer que, en poc temps, uns pobles en què el creixe·
ment tant econòmic com demogràfic hi era palès, ara es
veiessin reduïts a la misèria.

Si ens atenem a l’estudi que vam fer dels pobles que
componien la Baronia d’Escornalbou, mitjançant el Ma·
nual Notarial del 1272, trobàvem per a cada poble un cens
d’uns vint-i-cinc focs i, en canvi, en el fogatjament del
1553 consta una mitjana de set o vuit focs per vila. Aquest
fet en la Baronia d’Alforja devia ser semblant, igual que
a molts indrets de Catalunya. La població d’arreu estava
delmada, calia incrementar el nombre d’habitants i la so·
lució va venir donada per la veïna Occitània.
França en aquell segle XVI es veia abocada a una guer·
ra successòria i religiosa. Catòlics contra els hugonots
protestants, un Enric contra un altre Enric. Les malves·
tats i matances van ser tantes i tan cruentes, que molts
occitans fugien espaordits cercant altres terres on la vi·
da fos més fàcil i tranquil·la. No sabem quina era la reli·
gió dels qui fugien, possiblement hi havia un bon nom·
bre de catòlics, perquè la monarquia espanyola donava
suport a les faccions catòliques de França, i també per·
què en els documents que aportem, gairebé en tots, es
fa menció dels bisbats a què pertanyien.
Alforja durant setanta cinc anys va acollir vint-i-un oc·
citans documentats i un flamenc; uns quants es devien
dispersar en altres llocs de Catalunya, com Artiga, Montondart, Llorens, Rovira, Pavant o Pauant, Tàpies, Casanova,
Bernat, La Rius, Vidal i De Murfis, aquest darrer flamenc.
Altres continuaren vivint al poble fins a la meitat del se·
gle XX, com Atzeries, Maneta o Strada.
Segurament que d’altres occitans també s’establiren a
la vila, perquè als mateixos anys que Joan Bonet i Cate·
rina procreaven, un Miquel Bonet i una altra Caterina fe·
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ien el mateix; possiblement eren germans. També el pa·
drí de bateig de Miquel, fill de Pere Maneta, és Joan Cas·
quet, que el document baptismal ens diu que és estran·
ger. O els Duran, que venen pare i fill, i mariden a Alforja.
També hi ha uns noms que trobem a Alforja i rodalies
amb anterioritat i no sabem si els descendents actuals,
provenen dels que ja hi havia o bé són occitans, com Bonet, Rius o Barberà.
Un parell han perdurat fins avui, com Pujals i Saludes.
En aquest apartat també caldria afegir el meu cognom
Jassans que arribà a Alforja molt més tard perquè el seu
lloc d’arribada va ser Cornudella. Un dels fills anà a Al·
barca i d’allí un cabaler baixà a maridar a Alforja. Els
Jassans van venir de Bassignac, un llogarret a la riba
del riu Dordonya i bisbat de Turena. En visitar aquell in·
dret vàrem voler conèixer l’origen del nom, que a Cata·
lunya havia evolucionat pel que fa a la grafia. En el pri·
mer document de Cornudella, està escrit Victorià Jazen,
i en aquella primera generació ja es fa el canvi per Jacan -Jasant -Jassan, i durant el segle XIX s’incorporà la
-s final, Jassans.
A Bassignac visitàrem el cementiri cercant el cognom
endebades, fins que ens adonàrem que, en un monument
als caiguts de la primera guerra mundial, un cognom po·
dria ser el que buscàvem: Chassaing. Doncs Chassaing amb
la pronúncia francesa, o occitana, podia sonar com Vic·
torià pronuncià davant el rector de Cornudella Chassaing
i que aquest va escriure Jazen.
Aquesta dificultat d’interpretar un cognom també es
fa extensiva a l’hora de trobar els noms de les viles i el
dels bisbats occitans de procedència. Alguns han desa·
paregut, altres estan mig abandonats o incorporats a al·
tres diòcesis, i també hi ha casos en què el grafisme es
fa incomprensible, tret que sigui tan palès, i tan clar, com
Pàmies, Comenge o Tulla, noms importants i ben cone·
guts d’Occitània.

Documentació i comentaris
Anni MDLXXXV – «Joan[es] dura[n] ...?... dela garriga par·
roquia de St. Christofol dioc[esis] de cCom& regni francie
et Catharinna Fort domissella filia Cosmetÿ Fort et Elisa·
bet conjugu[es] ville de morella dertusen dioc.»
És confús saber el lloc d’on venien els Duran, tant per
la cal·ligrafia del document com per la diversitat de Garrigues que trobem a l’entorn de Tolosa. Una esglesiola de
Sant Cristòfol també està entre Montalban i Tolosa. Tam·
bé és difícil d’interpretar el nom de la diòcesis. Un des·
cendent de Cosme Fort va ser nomenat Ciutadà Honrat

de Barcelona el 1675. El 1596 Anthoni Duran «stranger»
fill de Joan i Margarida difunta, maridà amb Tecla Mar·
co. Quan Joan es casa amb Catarina Fort devia ser vidu
de Margarida.
Any 1586 – «foren sposats Pere Maneta fill de Ramo[n]
Maneta y de na Joana sa muller any 1586 difunts de la
ciutat de Pamies Regne de fransa y Magdalena Palleja·
na filla dels honorables Miquel Palleja y de Caterina mu·
ller sua...Testimonis Joan Fort balle y Felip Morell Guillem
Fort y Pere Tost jurats...»
Any MDLXXXX – «Bartra[n] Casa nova fadri fill den Pe·
re Casa nova y de na Joana sa muller del Regne de fransa
y Magdalena Rufada donzella filla del honor[able] Sebas·
tia Rufat y de Magdalena sa muller...»
Any MDLCCCCI – «foren sposats jaume Montondart fa·
dri carboner fill de Toni Montondart y de na Margarida sa
muller del loc de Vilanova de Genes bisbat de Gen Regne
de fransa part y Joana Martorella filla de Miquel Marto·
rell y de Catarina sa muller...»
El bisbat creiem que es tracta d’Agen, avui depenent
del bisbat de Burdeus. El poble segurament que fa re·
ferència al que avui és Villaneve sur Lot. Els habitants
d’Agen o els dels seus entorns, en occità els anomenen
que són d’Agenès (doncs Vilanova de Genes seria Vilano·
va d’Agenès).
Any MDLXXXXI – «foren esposats Pere Atzaries fill dels
p[roh]oms? en Pere Atzaries y Ramona sa muller del Reg·
ne de fransa ab la honesta Eulalia Elies filla dels p[roh]
oms? En joa[n] Elies y Magdalena muller sua»
Any 1595 – «Joan Bonet fill llegitim de juan bonet y de
sa muller maria de la vila de Sarny Regne de fransa.....ab
la honesta Margarita de Marqua filla llegitima y natural
de Antoni Marquo y de sa muller Joana...»
Deu ser Sarny, vila de la zona Ardeche – Roine-Alps.
Any 1597 – «Juan llorens Raioller fill de Marti llorens y
Chirota muller sua del loc de Sirach bisbat de llorbes Reg·
ne de fransa....ab Caterina marca viuda...»
Pensem que es refereix a Llombers, antic bisbat sufra·
gani del de Tolosa. És l’actual Lombez. El poble sembla ser
Sirac, a uns quaranta quilòmetres al sud-oest de Lombez.
Any 1601 – «Dominio Rovira pages del loc de Ixes Reg·
ne de fransa y del bisbat de comenie de una ab la honra·
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Any 1619 – «ramon pujals fadri fill den juan pujals y de
da Maria del rey filla del honrat Roger Rey y de na Grati·
maria sa muller de la villa de la bastida Regne de fransa
eta sa muller vivint del mateix loc...»
bisbat de Carge ab catarina abellona donzella filla den pe·
Any 1602 – «Pere Strada fadri fill de Joan Strada y Joa· re abello y de na francina sa muller...»
na sa muller q[uondam] de la vila de osa Regne de fransa
D’aquesta grafia del bisbat de Carge no en trobem cap
per una y Tecla Morella donzella filla den Joan Morell vi· correspondència en l’actual llista de bisbats de França.
vint y Catarina sa muller...»
Pot ser un abreujament de Carcassona? O tal vegada de
Aquí Osa podria tractar-se del poblet de Rouse a l’est Castres? O de Comenge? A la riba esquerra del riu Neste
del riu Arieja i de la vila d’Aix-les Termes.
hi ha un poblet anomenat la Bastida que pertany a aquest
darrer bisbat. Si apliquem la lògica, que l’emigració pro·
Any 1605 – «Pere Pavant fadri pastor fill den Miquell venia de determinades zones, és probable que els Pujals
y Joana sa muller q[uondam] del loc de Escarraciana? vinguessin d’aquesta Bastida.
Bisbat de comenia Regne de fransa....ab Magdalena Voltes donzella filla den Miquel Voltes y Caterina sa muAny 1625 – «Juan Saludes fadri menor fill del honrat
ller...»
Juan Saludes difunt y de na Maria sa muller vivint de la
El nom de la vila no l’hem localitzat. Potser cal llegir villa de Ixes Regne de fransa bisbat de Comenge ab Elisa·
Escanaciana, o Escanaciaua, però en tot cas provenen bet Aymemira donzella filla llegitima de Matheu Ayme·
d’aquell entorn del bisbat de Comenge. El nom Pavant mir maior vivint y de Caterina sa muller...»
dubtàvem si podia ser Pauant, però en veure les tres
Ixes és l’actual Heches ja que, en acudir al notari o rec·
partides de naixement dels seus fills, que en un escriu tor, la pronúncia d’Heches era d’Ixes. D’aquell poble van
Paba, dona a entendre que la U és una V. Sembla ser venir uns quants personatges a viure a Alforja. En un vi·
que en catalanitzar el nom de Pavant evolucionà a Pa- atge a Capvern, vam veure que en aquella vila de la vall
và o Pabà.
del Neste, bisbat de Comenge, avui encara hi viuen per·
sones amb el cognom Saludas.
Any 1605 – «Joan Tapies fadri pastor fill dels honrats
Any 1625 – «Juan Bernat mestre de cases fill den Juan
Bernat Tapies y Maria sa muller del lloc de ixes bisbat
de comenge Regne de fransa....y Caterina llorensa don· Bernat y de sa muller Agna de la ciutat de Tulla Regne de
zella filla den Pere llore[n]s rajoler vivint y maria sa mu· fransa difunts de una part y Tecla Aragonesa donzella fi·
ller q[uondam] del loc de oniaix del bisbat de Auix reg· lla den Juan Aragones difunt de Dues aigües...»
ne de fransa...»
Tulla, ciutat amb seu episcopal situada a les ribes del riu
El bisbat d’Auix podria tractar-se d’Auch, o Aush en Corrèze amb prefectura i cap de departament.
occità.
Any 1639 – «Juan Barbera fill llegitim y natural den Ber·
Any 1609 – «Gerhard casanova frances fill llegitim y nat Barbera difunt y de Magdalena sa mullern de Yxas bis·
natural den pere casanova y de na joana sa mare tots di· bat de Comenge....ab la honesta Tecla Aleua filla llegiti·
funts de la vila de aubi Regne de fransa bisbat de beri· ma y natural de Juan Aleu ...»
pirt?....ab Tecla Grasa viuda deixada de F. Gras en prime·
Any 1652 – «Joan de Murfis sirugia vull servint lo os·
res nupcies filla llegitima den bernat aleu»
També Gerard germà de Bertran Casanova anotat el pital dels empestats de Alforge natural de la vila de Li·
MDXXXX. El nom del bisbat hauria de ser bisbat d’Al· era provincia de Bramante en los estats de Flandes bis·
bi, un dels més antics d’Occitània, però tal com està es· bat de Anberes fill llegitim y natural de Adria de Murfis y
crit no endevinem a què es refereix. Encara que els gra· de Anna muller sua de la dita vila de Liera... ab la hones·
fismes no coincideixen, potser es refereix al nom del pa· ta caterina Forta filla llegitima i natural de Miquel Fort
dictus de la plaça »
lau episcopal Bèrbia?
Any 1614 – «Juan de artiga fadri fill de juan de artiga
ferrer y de maria de aquell muller del loc de Iyes bisbat
de comenge regne de fransa y magdalena tost donzella
filla den pere tost y de tecla de aquell muller...»

De 1647 a 1652 un brot de pesta, procedent d’Argèlia,
envaí València, penetrà a Catalunya i creuà els Pirineus
per desplaçar-se cap a França. De Murfis devia venir a
cercar feina a l’hospital d’Alforja, on la pesta hi deuria
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Vista d’Alforja des de la bassa del Molí (Baix Camp), de www.alforja.cat

de Bernarda sua muller difunta de dita vila de Banyeres
de Bigorra bisbat de Tarva en la provincia de Gascunya
del Regne de frança: Ab la honesta Catarina Uguet don·
Any 1652 – «Joan La Rius fadri de nacio frances de la vi· zella filla llegitima y natural de Joan Uguet del Mercadal»
la de Bolonya del bisbat de Come[n]ja del Regne de Fran·
Any 1674 – «Pere la nertich pages habitant en la
ça fill llegitim y natural de Llorens La Rius y de Joana mu·
ller sua: Ab la honesta Maria Castellona de la present vi· pre[sent] vila de Alforge fill llegiti y natural de Joa[n] la·
la de Alforge filla empero llegitima y natural de Bernat nertich pages difunt de la vila de monrrajau del Regne de
frança del Bisbat de Come[n]ja y de Elisabet joana muller
Castello difunt »
Bolonya és una vila situada a uns 30 km al nord de Sant sua vuy vivint tots de dita vila de monrrajau de part una;
Bertrand de Comenges per sobre Sant Gaudens.
Ab la honesta Angela Vallverdu donzella de la febrosa...»
Monrrajau fa referència a l’actual Montrajeau (forma ofi·
Any 1657 – «Anthoni Rius stranger fadri teixidor de lli cial francesa), vila a tocar de Sant Bertran de Comenge. El
fill llegitim y natural de Anthoni Rius y de Joana muller fill de Pere, en Guillem, maridat amb Catharina Manetes,
sua difunts tots del lloch de Saurat del co[m]tat de Foix filla d’occità, ja escriu el seu cognom Anartich.
de diocesis y bisbat de Pamies del Regne de França: Ab
la honesta Tecla Cugada viuda deixada de Joan Cugat del Fonts documentals
carrer den Altes de la present vila de Alforge filla empe·
ro llegitima y natural den Joan Salvador del mas y de Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona:
Magd[alen]a sa muller...»
Llibre de baptismes, confirmacions, compliment
Saurat, una vileta al nord-oest de Tarascon i al nord de
pasqual, matrimonis i òbits, 1580-1595.
Foix. Joan Salvador era del mas de les Cingles d’Arbolí.
Llibre d’esposoris, 1595-1679, i 1688-1745.
ser present. De Murfis no era occità però va venir amb la
mateixa enfornada.

Any 1667 – «Domingo Vidal fadri sastre habitant en la
present vila de Alforge natural de la vila de Banyeres de
Bigorra fill llegitim y natural de Guille Vidal vull vivent y

El meu agraïment a Miquel Huguet, que en la seva tasca
d’inventariar noms i cercar genealogies, m’ha proporci·
onat uns quants noms d’occitans.
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L’onomàstica de l’antic
terme de la Mussara,
de Ramon Amigó
Pere Navarro Gómez
Universitat Rovira i Virgili / Societat d’Onomàstica

El kilòmetre O de l’itinerari de les monografies onomàs·
tiques de Ramon Amigó es troba a la seva ciutat natal,
Reus. L’any 1957, Amigó començava la seva singladura
onomàstica amb l’inventari sobre Els topònims de la ciu·
tat i el terme de Reus, lloc des d’on albirava aquella serra·
lada que abraça el Camp de Tarragona, juntament amb la
mar Mediterrània, i que culmina amb la serra de la Mus·
sara. A conseqüència de la seva infatigable activitat ex·
cursionista, la Mussara exercirà damunt d’Amigó una tan
intensa atracció que, passats sis anys de l’edició de l’ono·
màstica de Reus —1963—, publicarà el segon inventari
onomàstic, Els topònims del terme municipal de la Mussara.
Deixem que el mateix Amigó ens descobreixi la fasci·
nació que exercia sobre ell aquella contrada: «Al llarg del
temps m’ha caigut a els mans diversa informació relaci·
onada amb la Mussara, un indret que, des que era jove·
net, va ser, i ha continuat essent quan he estat més gran,
objecte d’una certa preferència de les meves mirades.
Ho deu haver fet que les cases i els camps d’aquell po·
ble, essent a tan poca distància de la ciutat —al capda·
vall a uns 12 km en línia recta—, es troben a un nivell tan
enlairat —d’entre nou-cents i mil metres— que aques·
ta altitud, a diferència de la de casa que no arriba al cen·
tenar, permet una extensíssima visió panoràmica de tot
el litoral, des de la vora el Garraf fins al delta de l’Ebre, i
de tot l’escampall de pobles, masos, i urbanitzacions de
la part plana del Camp de Tarragona, i de les muntanyes
que l’encerclen per llevant i per ponent, quan a l’atmos·
fera no hi ha calitja o altres terboleses, o quan per aque·
lles altures no s’ha instal·lat —com s’instal·la tantes ve·

gades— la tapadora impertinent i freqüent que és la boi·
ra, espessa, opaca, freda i desorientadora (La Mussara, un
vell afecte. Notícies històriques disperses; p. 9).»
Cinquanta sis anys més tard, ha aparegut la segona
edició, revisada pel mateix Amigó abans del seu traspàs,
amb el títol modificat Onomàstica de l’antic terme de la
Mussara, i diu de l’antic terme atès que des del 10 de fe·
brer de 1961, com indica el mateix Amigó a la introduc·
ció, el terme de la Mussara va ser annexionat al de Vila·
plana en virtut d’un decret del Ministeri de Governació
de l’Estat espanyol.
No és un cas aïllat el d’aquesta segona edició de la Mus·
sara, perquè Amigó, treballador infatigable i escrupolós,
investigador inquiet, revisarà i publicarà també segones
edicions de les onomàstiques de Reus (1988) i de Cons·
tantí (2008).
Des del seu primer inventari onomàstic, aparegut l’any
1957 —Els topònims de la ciutat i del terme de Reus— fins
al darrer, aparegut post mortem —Onomàstica de l’antic
terme de la Mussara— han passat seixanta-dos anys. Du·
rant aquest període Amigó ha inventariat des del vessant
onomàstic, sol o en col·laboració, quinze municipis cata·
lans, als quals s’han d’afegir les segones edicions de les
onomàstiques consignades més amunt.
1) 1957: Els topònims de la ciutat i del terme de Reus. Reus:
Associació d’Estudis Reusencs. L’any 1988 apareix una
nova edició ampliada i reelaborada d’aquest treball
amb el títol Materials per a l’estudi dels noms de lloc i
de persona, i renoms, del terme de Reus. Reus: Associ·
ació d’Estudis Reusencs.
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2) 1963: Els topònims del terme municipal i del poble de
la Mussara. Tarragona: Diputació de Tarragona. Avui
presentem la segona edició, com hem dit, revisada
pel mateix autor un any abans del seu traspàs.
3 / 4) 1968: Toponímia dels termes municipals i nuclis de població de Castellvell del Camp i d’Almoster. Reus: Asso·
ciació d’Estudis Reusencs.
5) 1968: Els topònims del terme municipal i del poble de
Constantí. Tarragona. Diputació de Tarragona. L’any
2008 apareix una nova edició d’aquesta obra amb el
títol: Onomàstica del terme municipal de Constantí. Bar·
celona: Institut d’Estudis Catalans.
6) 1978: Toponímia de Vila-seca de Solcina i del seu terme
municipal. Vila-seca – Salou: Agrupació Cultural de
Vila-seca – Salou.
7) 1979: Toponímia del terme municipal de Vilallonga de
Ter. Barcelona: Ed. Rafel Dalmau.
8) 1985: Noms de lloc i de persona del terme de Prades.
Reus/Prades: Associació d’Estudis Reusencs/Ajun·
tament de Prades.
9) 1990: Noms actuals i pretèrits del terme antic de Cornudella de Montsant. Reus: Associació d’Estudis
Reusencs; elaborat conjuntament amb Ramon Espasa.
10) 1995: Siurana de Prades enllà de la història i de la llegenda. Santes Creus: Fundació «Roger de Belfort».
11) 1997: Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins.
Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya; elabo·
rat conjuntament amb Ramon Pere Anglès.
12) 2001: L’Albi i els seus noms. Barcelona: Institut d’Estu·
dis Catalans; elaborat també conjuntament amb Ra·
mon Pere Anglès.
13) 2010: Onomàstica del terme municipal de Pratdip. Bar·
celona: Institut d’Estudis Catalans; elaborat conjun·
tament amb Josep M. Coll Casadó.
14) 2011: Onomàstica del terme municipal de Porrera. Bar·
celona: Institut d’Estudis Catalans.
15) 2017: Onomàstica del terme antic de Tamarit de Mar.
Tant aquesta com l’anterior són obres pòstumes.
A tota aquesta ingent producció s’hi han d’afegir altres
treballs sobre onomàstica o de temàtica diversa, els tí·
tols dels quals no detallaré per manca d’espai.
A part del de Vilallonga de Ter —al Ripollès— i el de l’Al·
bi —a les Garrigues—, els municipis sobre els quals Ra·
mon Amigó va centrar la seva tasca recol·lectora de noms
de lloc i de persona corresponen a sis pobles del Baix
Camp: Almoster, Castellvell, la Mussara, Prades, Pratdip
i Reus; a quatre del Priorat: Cornudella, Porrera, Siurana

i Ulldemolins; i a tres del Tarragonès: Constantí, Tamarit
i Vila-seca i Salou, abans de la segregació.
Però la tasca d’Amigó no acaba amb la seva obra, si·
nó que l’«Escola del Camp de Tarragona», nom amb què
ha estat batejat el grup d’onomasiòlegs formats sota el
seu mestratge, són els qui donen continuïtat a la tasca
del mestre. Ell va encoratjar recol·lectors perquè elabo·
ressin nous inventaris, sobretot els dedicats als munici·
pis del Camp de Tarragona; va col·laborar en l’execució
de molts dels treballs publicats a les nostres comarques
i els va revisar. Podem afirmar que la pràctica totalitat
de monografies onomàstiques que s’han dut a terme al
Camp de Tarragona, al Priorat i a la Conca de Barberà
s’han elaborat emprant els criteris i la metodologia ci·
entífica que Ramon Amigó va consolidar.
Joan Anton Rabella, a les XX Jornades de Literatura Ex·
cursionista que es van celebrar a Barcelona el 29 de no·
vembre de 2014, en homenatge a Ramon Amigó, reco·
neixia que aquesta xarxa humana que havia teixit al seu
entorn, aquesta escola d’onomasiòlegs camptarragonins,
era fruit de la generositat, una de les principals caracte·
rístiques de Ramon Amigó. I d’aquesta generositat de la
que parlava Rabella en aquella ocasió, en podem donar
testimoni tots els que hem tingut l’oportunitat i la sort
de treballar amb ell.
Amb una formació autodidacta, sense estudis univer·
sitaris, Amigó va arribar a convertir-se en la màxima au·
toritat científica en l’àmbit de l’onomàstica a casa nos·
tra. Miquel Salvador Jassans, en aquelles XX Jornades
de Literatura Excursionista celebrades el 2014, a les que
m’acabo de referir, destacava d’Amigó la perseverança
i l’esperit de superació i l’esperit crític, que s’aplicava a
ell mateix. Una mostra del rigor amb què treballava és
aquesta segona edició de l’Onomàstica de la Mussara.
Vuit anys després de la seva mort i de cinquanta-sis
de la primera edició, l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut
d’Estudis Catalans ha publicat l’Onomàstica de l’antic terme de la Mussara, que el mateix Amigó havia deixat en·
llestida l’any 2010. Qui tingui la primera edició, si la con·
trasta amb aquesta segona, veurà que es tracta d’un lli·
bre nou, encara qui hi hagi el mateix contingut. A dife·
rència de la primera edició on el material venia distribuït
per camps semàntics, tal com era costum en aquell mo·
ment, la segona edició segueix una distribució per ordre
alfabètic, a l’estil d’un diccionari, tal com el mateix Ami·
gó ja havia dur a terme per primer cop en la seva ono·
màstica sobre Prades.
Una altra de les singularitats que presenta aquesta no·
va edició és que els topònims i antropònims que Amigó
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havia recollit de les fonts orals venen transcrits a tra·
vés dels símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional, a diferència de la primera edició, on eren transcrits a través
del sistema convencional que estava vigent aleshores.
I encara hi podem afegir una tercera i substanciosa no·
vetat i és que en aquesta edició Amigó hi va incloure una
introducció d’una vintena de pàgines, a diferència de la
primera que només en tenia tres. A la introducció, Ami·
gó ens parla del terme de la Mussara i del seu nom, de
les comunicacions, de la demografia, de les cases del po·
ble, dels prenoms i cognoms més abundants, dels acci·
dents geogràfics.
L’afecte i la predilecció per la llengua així com la seva
erudició fan d’Amigó un excel·lent lexicòleg i semiòleg.
Defineix i distingeix amb precisió la diferència entre un
cingle, una cingla i un cinglall, a partir dels topònims re·
collits de les fonts orals.
Cingle: espadat de roca.
Cingla: faixa de terreny, més o menys ampla, lleugera·
ment inclinada i, generalment, conreadissa que hi ha
entre el capdamunt d’un cingle i la base d’un altre.
Cinglall: faixa superior d’un cingle que forma un conjunt
successiu d’escalons irregulars, llargs, estrets i poc alts
cadascun, per entre els quals és possible de transitar
però no de conrear. De cinglall se’n pot derivar el di·
minutiu cinglalló.
Els mussarencs distingien també entre clotada i clot:
Clotada: extensió planera, reduïda, vorejada de terres
més altes, sovint amb cingles petits.
Clot: clotada poc profunda.
I continua la definició d’altres genèrics com fondo, racó, grau, pujador, coster, costa, punta, llosanca (que l’Al·
cover-Moll només localitza a Prades, Vimbodí i Valls),...
Amb la lectura o la consulta de l’Onomàstica de l’antic
terme de la Mussara percebem els trets lingüístics locals
que s’emmarcaven de ple en els parlars camptarragonins.
Hi era habitual la forma plena de l’article definit mascu·
lí: lo cingle Blanc, los Plans; les formes analògiques feme·
nines d’adjectius originalment invariables: la font Amarganta; masculinitzacions com cal Puço; manteniment de
la labiodental sonora /v/: la parada Davall Casa, la cova
de les Vaques, pronúncia que a Amigó agradava de repro·
duir. En destaquem encara l’articulació diftongada de la
/o/ àtona en posició inicial: l’aubaga del Bosc de Maidéu, la
font de l’Auliver; la vocalització de la líquida agrupada: l’Aubiol; la dissimilació de vocals en la parada Redona; o l’as·
similació vocàlica a lo cau del Toixó.
És en el nivell lèxic on apareixen més formes autòctones
lligades a topònims i antropònims: l’Abadia (la casa on

viu el rector d’una parròquia); lo coster dels Romers (geo·
sinònim de romaní); lo grau dels Coscolls (geosinònim de
garric; coscoll també a la Catalunya del Nord i a les Bale·
ars); lo pla de la Mata (geosinònim de llentiscle); cal Pataca (patata); la Clotxa (clot on només hi ha aigua quan fa
poc que ha plogut); cal Corraló (carreró curt i estret); lo
serret dels Púdols (planta Pistacia terebinthus, que l’Alco·
ver-Moll recull a les Garrigues i al Priorat).
En els topònims mussarencs hi podem trobar soluci·
ons lingüístiques ja desaparegudes de la llengua habitu·
al del nostre territori. És el cas de l’ús fossilitzat de l’arti·
cle personal: lo collet de l’Artiga d’en Cotxó, la cingla de les
Coves d’en Massa, la coveta d’en Merló, lo mas d’en Peiró;o
la presència de l’adjectiu roig / roja, avui substituït per
vermell: la Cova Roja, lo Grau Roig, lo cingle Roig, que con·
trasten amb lo tomb de l’Argila Vermella. Una altra forma
arcaïtzant la trobem a la Cova Llonga.
També localitzarem en l’onomàstica de la Mussara so·
lucions lèxiques no documentades a l’Alcover-Moll pre·
sents en topònims com lo serret dels Cornudells; la cova Escorxuda, lo cingle de les Salòpies, lo serret de les Boixerigueres,
formes totalment opaques des del nivell semàntic. Sem·
blaria ser també semànticament opac el topònim lo pla
del Putxiquet, però si separem els seus dos components
veiem que es tracta d’una composició entre el substan·
tiu puig i l’adjectiu xiquet, amb el significat de «petit»; per
tant, el Putxiquet és el «Puigpetit».
Hi trobem d’altres formes totalment opaques als ulls
dels inexperts, que Amigó mateix es va encarregar de tro·
bar-ne el seu origen i facilitar-nos el seu significat. És el
cas dels Motllats i la Combrunada. En podem llegir les se·
ves justificacions semàntiques al llibre Onomàstica i llenguatge. De cap a cap del país.
Los Motllats: «Mola calcària, [una] planícia rocosa,
d’uns dos o tres km d’amplada i cap a sis de llargada, si·
tuada entre la Mussara, Capafonts i Mont-ral, per damunt
dels mil metres d’altura, cenyida per cingles, grisa, eixuta,
amb una mica d’aigua present a la font Nova, que és un
toll escàs [...]. La gent del país en diu els «mullats» per·
què la o feble es realitza com una u, i un pagès em deia
que li diuen «mullats» però que l’aigua deu passar molt
fonda, referint-se a l’aspecte àrid, desolat i monòton del
paisatge. El nom no té res a veure ni amb la mullena ni
amb l’aigua. El nom surt en llatí en una confirmació re·
ial de 1173, i en les paraules «montis Lati» que hi cons·
ten donen la clau del significat «muntanya ampla, exten·
sa»» (Onomàstica i llenguatge. De cap a cap del país; p. 29).
La Combrunada: «Quan em van parlar de la Combru·
nada, a la Mussara, no vaig saber de què anava aquest
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nom estrany. Em va caldre esperar la troballa —casual
com la majoria de les descobertes— d’un llevador del se·
gle XVII de les rendes de l’església d’aquell poble, i d’uns
fulls solts d’un capbreu de l’any 1633, custodiats a l’Arxiu
Arxidiocesà de Tarragona, per saber que era l’aglutinació
de «la coma de na Boronada» [...]. La coma és un torren·
tet a ponent del mas de l’Abelló; la carretera el travessa
per un pontet vora aquell mas. Segurament que a hores
d’ara —desapareguda la gent del terme— ja no en par·
la ningú i, quan encara algú en parlava, ningú no sabia
que era una coma —una rasa— que havia pres el nom
d’una germana, d’una muller o d’una filla d’un tal Boro·
nat (Onomàstica i llenguatge. De cap a cap del país; p. 40).»
Torno a manllevar unes paraules de Miquel Salvador
Jassans, pronunciades en les Jornades de la Secció Filolò·
gica de l’Institut d’Estudis Catalans, en homenatge a Ra·
mon Amigó, celebrades a Reus els dies 20 i 21 d’abril de
2012: «Ara aquell vincle entre el mestre i amic s’ha tren·
cat i munió de deixebles, orfes d’ensenyança, trobem a
faltar aquell home bo, culte, docte, savi, que sempre es·
tava a punt per ajudar, aclarir dubtes, donar un cop de
mà. / El vincle s’ha trencat materialment, però em res·
ta el seu mestratge i un record constant i persistent».
Del seu mestratge són fruit un conjunt de monografies
onomàstiques com la de Tamarit, que ell mateix va deixar
pràcticament redactada abans de la seva mort, acabada
d’enllestir per Teresa Muntanya i Montserrat Sanmartí,

apareguda el 2017. Fruit del seu mestratge és la mono·
grafia sobre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, del tam·
bé enyorat Ferran Jové, apareguda el 2013, en la que Ami·
gó va col·laborar i que va revisar. Fruit del seu mestratge
són les de la Pobla de Cérvoles, de Ramon Pere, publica·
da el 2013; la de Valls, de Miquel Salvador Jassans i Moi·
sés Selfa, de 2015; la de Vallclara, també de Ramon Pe·
re, de 2017. Fruit del seu mestratge també són les de les
noves generacions que s’han format a redós d’Amigó, ai·
xò és la de Vinebre, de Sílvia Veà, també de 2017; i la tant
desitjada per Amigó, l’Onomàstica de la Selva del Camp, de
Glòria Murgadas, Montserrat Soronellas i Marta Cañellas,
de 2019. I encara podem afegir la que està en vies de pu·
blicació sobre la Torre de l’Espanyol, de Sílvia Veà; i la de
Torredembarra, pràcticament enllestida, de Carme Miquel
i Ramon Pere. Aquestes dues darreres monografies han
estat guardonades amb el Premi Ramon Amigó a treballs
d’onomàstica que en honor seu convoca el Departament
de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, en
col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüís·
tica del Departament de Cultura de la Generalitat de Ca·
talunya i amb la de la Societat d’Onomàstica i de l’Oficina
d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Amigó, des de l’Olimp, que segurament hauria situat
a la Mussara, deu estar d’allò més que satisfet en veure
com la llavor que ell va sembrar continua donant fruits,
i fruits abundants.
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Invitació a l’onomàstica*
Joan Tort i Donada
Universitat de Barcelona / Societat d’Onomàstica

Avui, estimat públic, no és un dia qualsevol. No pot ser- lloc i els noms de persona). Però, a més, reuneix una sè·
ho, de cap manera, quan el motiu que ens aplega ara ma· rie de condicions afegides que no em resisteixo a men·
teix al Museu de Granollers és la presentació de l’Inventari cionar, perquè ens permeten completar adequadament
general d’onomàstica del Vallès Oriental, que no és precisa· el seu perfil: és granollerí (amb paral·lelismes evidents
ment una obra qualsevol. Perquè és un treball ambiciós i amb un altre granollerí que ha deixat petja en la història
d’envergadura; un inventari o recopilació a escala de de· onomàstica del país: el geògraf Salvador Llobet i Rever·
tall de tots els noms de lloc i de persona del Vallès Orien· ter, cofundador el 1928 de l’Agrupació Excursionista de
tal que es comença a dur a terme l’any 1975 i que tot just Granollers i creador, el 1946, de la benemèrita Editorial
ha estat enllestit, com a treball, aquest any 2017 que aca· Alpina); és, per tant, excursionista −persona, doncs, do·
bem de deixar enrere. O sigui: un treball en el qual el seu tada d’una «curiositat natural» per les coses; una qualitat,
autor hi ha esmerçat quaranta-dos anys de la seva vida. d’altra banda, i no ens podem estar de subratllar-ho, que
No pot ser, doncs, que parlem d’un dia «qualsevol». es pressuposa com a punt d’arrencada d’allò que podrí·
Com tampoc podem parlar d’un autor «qualsevol»: és a em anomenar l’actitud científica. I és també, el nostre au·
dir, d’un escriptor que en un moment donat tria un tema tor, persona d’activitat múltiple: articulista, col·laborador
per a desenvolupar un determinat argument o dur a ter· de diaris i revistes, autor de treballs d’orientació diversa
me alguna mena de reflexió, amb un «principi» i un «fi· −onomàstica, d’història local, de folklore o d’etnologia−.
nal». No és aquest, el cas. Perquè, per a dur a terme una Amb facetes diverses: tertulià, ponent, conferenciant. I
recopilació com la que avui presentem hi ha d’haver algu· col·laborador i «activista» en entitats «clau» en els seus
na cosa més que la simple voluntat de fer un llibre. Hi ha afanys, com són la Societat d’Onomàstica, l’àrea d’His·
d’haver unes determinades condicions i una determina· tòria del Museu de Granollers, el Centre d’Estudis Molle·
da motivació. I una cosa i l’altra es donen clarament, en tans i l’Agrupació Excursionista de Granollers.
opinió nostra, en el cas de l’autor que ens ocupa.

Les condicions
Enric Garcia-Pey acompleix, d’entrada, els dos requi·
sits fonamentals. És presentat, sovint, com a toponimista i com a escriptor. O sigui, que estem davant una perso·
na que escriu sobre una matèria tan extraordinàriament
subtil −i alhora, tan complexa, tan intangible i tan difí·
cil d’agafar− com els noms (o sigui, el conjunt d’allò que
generalment es consideren els noms propis: els noms de

Anem, tot seguit, a la motivació
Només cal acarar-se a les 337 pàgines del primer vo·
lum de l’Inventari general (dels quinze inicialment pre·
vistos) per adonar-se, precisament, que la motivació
és precisament la qualitat que no ha mancat al nostre
protagonista per a fer possible que no hagi defallit al llarg
dels quaranta dos anys de tasca. De tasca genuïnament
de recerca onomàstica, que vol dir, essencialment, treball
de camp (amb converses i entrevistes amb la gent dels

*N.E.: Reproduïm, pel seu interès, el text llegit durant l’acte de presentació de l’Inventari general d’onomàstica del Vallès Oriental, d’Enric
Garcia-Pey, al Museu de Granollers, el 19 de gener de 2018.
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llocs) i treball d’arxiu. O sigui, el treball empíric per excel·
lència: com s’assenyala en la presentació de l’Inventari,
«poble a poble, camp a camp, muntanya a muntanya».
Una motivació que es concreta especialment en un as·
pecte que no volem deixar passar per alt: la voluntat de
fixar una memòria que es troba amenaçada, a casa nos·
tra com en tants altres llocs del «món global», per l’oblit
i la desaparició. Només per això sol, la tasca que l’Enric
Garcia-Pey va emprendre el 1975 ja valia la pena. Ara n’hi
podem donar, tots plegats, les gràcies.
Feta aquesta introducció general a l’autor i a la seva
obra, ens sembla adient fer unes referències complemen·
tàries sobre els noms, i sobre el treball onomàstic en ge·
neral, per a contextualitzar adequadament la tasca que
Enric Garcia-Pey ha dut a terme:
a La matèria primera de la tasca duta a terme han
estat els noms. Amb totes les dificultats i amb tots
els atractius associats al seu estudi. En paraules de
Dauzat, a La toponymie française:
«¿Quina cosa podríeu trobar més preciosa, més interes·
sant, més agradablement colpidora que aquests noms,
que vénen a reflectir la primera impressió que la nostra
pàtria, la terra on vivim i que estimem, amb les seves for·
mes salvatges o amables, els seus angles o els seus con·
torns, els seus aspectes canviants de color i de vegetació,
ha deixat en els ulls i en l’ànima dels homes que l’han ha·
bitada abans de nosaltres, els seus descendents?»
b O, en versió de Vicenç M. Rosselló:
«[Els topònims] són paraules peculiars, no del tot cor·
rents, que desafien el tractament habitual dels gramà·
tics. Són més resistents, tossudes, obstinades; no sem·
pre compleixen les lleis, adesiara xerriquen, es fan notar,
emergeixen. Acaben per captivar-nos».
c Anem al referent per excel·lència de la ciència ono·
màstica a casa nostra: Joan Coromines. Podríem
preguntar-nos en quins aspectes hi ha paral·lelismes
entre la tasca de Garcia-Pey i la de l’autor de i l’Onomasticon. Aquí, hem de dir que els 8 volums i 45.380
topònims referenciats a l’obra siguin un dels exem·
ples «majors», dins l’onomàstica contemporània, i
de concepció d’aquesta ciència des d’una perspecti·
va integrada. Però, sens dubte, a escala de «recerca
microtoponímica» hi ha un paral·lelisme important.
Com també hi és en la voluntat d’inventari, condició
prèvia als treballs d’anàlisi i d’interpretació etimo·
lògics duts a terme per lingüistes i filòlegs.
d Es tracta d’una contribució en la línia d’allò que pro·
pugnava Enric Moreu-Rey, en el sentit de conside·

rar els topònims i els antropònims com els «maons
de l’edifici social». En paraules seves:
«La toponímia avança molt més enllà de la simple es·
peculació etimològica, certament utilíssima per a la his·
tòria de la llengua. Però els topònims i els antropònims
són maons de l’edifici social, són fites del devenir histò·
ric, són marques oronímiques o hidronímiques; són ecos
dels pensaments individuals o col·lectius, o armes esti·
lístiques en mans d’escriptors i poetes; vestigis de mo·
numents, d’activitats artesanals desaparegudes; del pas
de vies de comunicació, o d’estructures defensives, etc.
I en tots aquests aspectes, i d’altres, mereixen el nostre
respecte i examen, i no solament com a residus despin·
tats, desactivats, de llengües mortes.»
e Reivindicar els noms és reivindicar la paraula. Ens si·
tuem en la tessitura de la ‘reivindicació de la paraula’
de Joan Maragall. Parlem d’una de les seves grans
creacions en el pla de la reflexió intel·lectual: l’Elogi de la paraula, de 1903, que pensem que continua
sent una endreça col·lectiva plenament vigent a dia
d’avui:
«Ai, amics meus! Fem-li doncs aquí un temple a la pa·
raula, que amb la seva misteriosa força creadora a tot
transcendirà. Adorem el verb amb l’anhel de l’imperi de
la seva llum, i aquesta adoració tota sola tindrà prou
força per a transformar el món, per a crear el món se·
gons el verb, que és aquell segons els nostres desitjos.
Bé serà més això que fer política; bé serà més que con·
rear aquesta o aquella ciència; bé serà més que procu·
rar riquesa o exteriors justícies socials; serà, en totes
aquestes i altres coses, influir-hi la potència creadora del
verb que anirà fent-les a la seva imatge i semblança espiritual.»
f Epíleg. Apunt de futur, a través d’una evocació de
Cosme Aguiló. Vetllar per preservar els noms és vet·
llar, també, per la preservació del paisatge:
«El vostre esforç no serà temps perdut, perquè haureu
llegat a les generacions venidores la identitat dels llocs,
la ressonància dels mots, acolorits per la patina melo·
sa del voltar de les centúries, carregats d’història, llas·
tats de sentimentalisme per una raó molt senzilla: són
els noms que els nostres vells posaren a la terra on vivi·
en, on treballaven i on s’estimaven, els noms del nostre
país. Protegiu-los, i defensau també la terra. No perme·
teu que els substitueixin, perquè ningú no hi té cap dret.
Vetlau per la seva continuïtat, per la integritat del paisat·
ge, per la dignitat d’aquells espais que encara serven el
color de l’esperança.»
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Tesis i tesines d’onomàstica
a la biblioteca de la
Universitat de Barcelona
Ventura Castellvell
Societat d’Onomàstica

A les biblioteques de la Universitat de Barcelona es con·
serven tesis doctorals, tesis de llicenciatura (o tesines),
memòries o treballs de fi de carrera sobre onomàstica.
Per donar-les a conèixer inicio una primera relació de les
que es conserven en el catàleg de la biblioteca de la Uni·
versitat de Barcelona després de fer una cerca a partir
dels conceptes onomàstica, toponímia, antroponímia, nom
propi, nom de lloc, nom de persona, nom de casa i nom geogràfic. Se n’han trobat a les biblioteques de Lletres, de
Filosofia, Geografia i Història, d’Informació i Mitjans Au·
diovisuals, de Dret i del Campus Mundet. S’han afegit du·
es tesines del fons Badia Margarit que es conserven a la
Biblioteca Nacional de Catalunya, on és possible que n’hi
hagi més quan es faci una consulta més àmplia.
No s’han inclòs les tesis o tesines sobre onomàstica
que es van presentar a les antigues delegacions univer·
sitàries de la Universitat de Barcelona, ni les que es van
presentar a altres universitats encara, que se’n conser·
vin algunes còpies a les biblioteques de la UB.
S’han establert dues relacions per ordre cronològic de
presentació, una per a les tesis doctorals i l’altra per a
les tesis de llicenciatura i altres treballs de fi de carrera.

Tesis doctorals
Hi ha onze tesis doctorals sobre onomàstica presenta·
des entre el 1964 (d’Enric Moreu-Rey), i el 2019 (de Ro·
sa Anglès). N’hi ha set en català, la d’Ignasi M. Muntaner
de l’any 1981, n’és la primera, i quatre en castellà. Diver·
sos són els professors que les han dirigit: Antoni M. Ba·

dia i Margarit, Enric Moreu-Rey, Josep Moran, Francisco
Marsá, Vicenç Rosselló, Manuel García-Carpintero, Julià
Font Adrover, Antoni Font Ribas i José Enrique Gargallo,
que n’han dirigit una, i Joan Veny que n’ha dirigit dues.
Si es volen consultar cal contactar prèviament amb les
biblioteques. Entre les que es conserven en paper n’hi pot
haver que la seva consulta estigui condicionada. Altres
estan digitalitzades i són d’accés lliure o editades en lli·
bre íntegrament, parcialment, reelaborades o resumides.

Relació de tesis doctorals
Moreu-Rey, Enrique (1964), San Martín de Tours. Su devoción en Cataluña según la toponimia, la antroponimia,
el folklore, etc. Tesi doctoral inèdita dirigida per Anto·
ni Maria Badia Margarit. Biblioteca de Lletres. El 1967
el «Secretariado de Publicaciones» de la UB va publi·
car San Martín de Tours. Su devoción en Cataluña según
la toponimia, la antroponimia, el folklore, etc. Resumen de
la tesi presentada para aspirar al grado de doctor en Filosofía y Letras, d’E. Moreu-Rey, un llibret de 16 pàgines.
Muntaner i Pascual, Ignasi Maria (1981), Els noms de
lloc del terme de Sitges i de les terres veïnes. Tesi docto·
ral dirigida per Enric Moreu-Rey. Biblioteca de Filoso·
fia, Geografia i Història. L’any 1982 Edicions Universi·
tat de Barcelona en va publicar un resum de 42 pàgi·
nes. Editada amb el mateix títol pel Grup d’Estudis Sit·
getans l’any 1986.
García-Borrón, Juan Pablo (1985), Caminos y moradas
de la toponimia española, Tesi doctoral inèdita dirigida
per Francisco Marsà. Biblioteca de Lletres. Hi ha un re·
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Registre bibliogràfic de la tesi doctoral d’Enric Moreu-Rey. Biblioteca de la Universitat de Barcelona

sum de 21 pàgines publicat per la Universitat de Bar·
celona l’any 1986.
Bastardas i Rufat, Maria Reina (1992), La formació dels
col·lectius botànics en la toponímia catalana. Tesi docto·
ral dirigida per Joan Veny. Biblioteca de Lletres.
https://www.tdx.cat/handle/10803/1734#page=1
Editada amb el mateix títol per la Reial Acadèmia de
les Bones Lletres de Barcelona l’any 1994.
http://www.boneslletres.cat/publicacions/Altres_pu·
blicacions/b15723288.pdf
Carreté, Ramon (1996), Toponímia i antroponímia del terme municipal de Balsareny (Bages). Estudi diacrònic i sincrònic. Tesi doctoral dirigida per Joan Veny. Editada en
microfitxes. Biblioteca de Lletres.
Un resum d’aquesta tesi es va editar amb el títol Noms
de lloc, de casa i de persona de Balsareny l’any 2010 per
la Societat d’Onomàstica i l’Institut Cartogràfic de Ca·
talunya.
https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/
Balsareny.pdf
Tort i Donada, Joan (1999), Els noms de lloc i el territori. Una interpretació geogràfica de la toponímia del Baix
Camp (Tarragona). Tesi doctoral dirigida per Vicenç
M. Rosselló. Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història.

https://www.tdx.cat/handle/10803/37355#page=1
La segona part d’aquesta tesi va ser reelaborada i amb
el títol La toponímia del Baix Camp. Una interpretació geogràfica editada per l’Associació d’Estudis Reusencs
l’any 2002.
Vicario Arjona, Ignacio (2001), Nombres, referencia y valor cognoscitivo, tesi doctoral dirigida per Manuel Gar·
cía-Carpintero. Biblioteca de Filosofia, Geografia i His·
tòria.
https://www.tdx.cat/handle/10803/2098#page=1
Vila Muniente, Maria (2006), Construcció del nom propi i convenció de les majúscules amb ulls d’infants, tesi
doctoral dirigida per Julià Font Adrover. Biblioteca del
Campus Mundet.
https://www.tesisenred.net/handle/10803/ 1286#pa·
ge=1
Ham Juárez, Jesús Alberto (2014), Nombre comercial. Coordinación normativa y registral con la denominación social. Su tránsito hacia la marca de servicio. Tesi docto·
ral dirigida per Antoni Font Ribas. Biblioteca de Dret.
https://www.tdx.cat/handle/10803/145977#page=1
Hugé, Joan (2015), Onomàstica del terme municipal de Calafell. Tesi doctoral dirigida per Josep Moran. Bibliote·
ca de Lletres.
https://www.tdx.cat/handle/10803/298591#page=1

NOMS 13 | 2020 REVISTA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA ISSN 2385-5177

45

Materials
Anglès i Nicolàs, Rosa Maria (2019), Onomàstica de l’Espluga Calba. Tesi doctoral dirigida per José Enrique Gar·
gallo, Biblioteca de Lletres.
https://www.tdx.cat/handle/10803/668488 #pa·
ge=1097

Tesis de llicenciatura i memòries
de fi de carrera
El primer treball conservat a les biblioteques de la UB és
del 1936 i el darrer del 1995. Tots dos en català. Entremig
hi ha un nombrós grup de tesines redactades en caste·
llà a la universitat, fruit de la situació política i de la re·
pressió lingüística. Només sis dels quaranta-dos treballs
relacionats estan redactats en català. La primera és de
l’any 1972. L’ombra de la imposició del castellà era ben
present a les universitats.
Els noms dels professor que les dirigeixen donen una
idea de quins van ser els promotors de l’onomàstica a
la Universitat de Barcelona. Hi ha nou treballs que no
indiquen qui el va dirigir, tots dels anys 50, Francisco
Marsá en va dirigir 11, Antoni M. Badia Margarit 10, En·
ric Moreu-Rey i Joan Veny 2, i la resta set directors diferents.
Aquesta relació és incompleta. N’hi deu haver més fo·
ra dels catàlegs de les biblioteques de la Universitat, com
les dues esmentades més amunt que hi ha a la Bibliote·
ca de Catalunya. Els treballs de fi de carrera no seguien
els mateixos protocols que les tesis doctorals.
Si es vol consultar algunes de les tesines relacionades,
caldrà posar-se en contacte amb les biblioteques per·
què la seva consulta està condicionada. A diferència de
les tesis doctorals, aquests treballs no s’han editat, ni
s’han ampliat posteriorment en forma de llibre, ni es·
tan digitalitzats.

Relació de tesis de llicenciatura i treballs de fi de
carrera
Pujol i Llusà, Adelaida (1936), Taula onomàstica i de matèries de la revista L’Avenç. Treball de fi de carrera de
l’Escola de Bibliotecàries que consta d’una memòria i
una capsa de fitxes. Biblioteca d’Informació i Mitjans
Audiovisuals.
Olarte Valoria, María Teresa (1952), Algunos nombres femeninos de moda en la edad media. Tesi de llicenciatura.
Biblioteca de Lletres.
Calvet Quer, Núria (1954), Toponimia del municipio de
La Escala. Tesi de llicenciatura. Biblioteca de Lletres.

Vilaseca Marcet, M. Dolores (1954), La sufijación de los
nombres de oficio de los apellidos catalanes. Biblioteca
de Lletres.
Cosculluela Carrasco, Enriqueta (1955), Toponimia menor del municipio de Montellá-Martinet. Biblioteca de
Lletres.
Escaler Calvo, Francisco (1956), Toponímia menor de Oliana y Peramola. Tesi de llicenciatura. Biblioteca de Lletres.
Mandacén Larrea, Miguel (1956), Toponimia de la Maresma. Tesi de llicenciatura. Biblioteca de Lletres.
Segalà Carbó, Núria (1957), El artículo derivador de ipse
en la toponimia catalana. Tesi de llicenciatura. Biblio·
teca de Lletres.
Ullés Brugal, Juan (1958), Toponimia menor de Abella de
la Conca e Isona. Tesi de llicenciatura dirigida per Anto·
ni Maria Badia Margarit. Biblioteca de Lletres.
Rich Crusat, M. Isabel de (1959), Topónimos derivados de
castellu en el dominio catalán. Tesi de llicenciatura. Bi·
blioteca de Lletres.
Augé Pelfort, Juan (1960), Toponimia menor del término municipal de San Martín de Centelles. Tesi de llicenci·
atura dirigida per Antoni M. Badia Margarit. Bibliote·
ca de Catalunya.
Cirera Picañol, Àngel (1961), Toponimia menor de los términos municipales de Tona y Balenyà. Tesi de llicencia·
tura dirigida per Antoni M. Badia Margarit. Bibliote·
ca de Catalunya.
Montané Tuca, Maria (1963), Villa+nombre personal en
la toponimia española. Tesi de llicenciatura dirigida per
Francisco Marsá. Biblioteca de Lletres.
Navarro Colás, Francisca (1963), Toponimia menor de San
Hilario Sacalm y San Pedro de Osor. Tesi de llicenciatu·
ra dirigida per Francisco Marsá. Biblioteca de Lletres.
Pueyo Lorón, Pilar (1963). El elemento ‘mont’ en la toponimia catalana. Tesi de llicenciatura dirigida per Fran·
cisco Marsá. Biblioteca de Lletres.
Serra Cabanas, Montserrat (1963), El agua en la toponimia catalana. Tesis de llicenciatura dirigida per Fran·
cisco Marsá. Biblioteca de Lletres.
Zábala Camarero-Núñez, María Teresa (1963), Sobre
algunos arcaismos léxicos introducidos en la toponimia
española. Treball de llicenciatura dirigit per Francisco
Marsá. Biblioteca de Lletres.
Rafat Selga, Maria Roser (1964), Toponimia menor del
municipio de Rajadell. Tesi de llicenciatura dirigida per
A.M. Badia Margarit. Biblioteca de Lletres.
Casellas Vilá, Carlos (1965), Traducción castellana de los
nombres propios latinos. Tesi de llicenciatura dirigida
per Mariano Bassols de Climent. Biblioteca de Lletres.
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Cos Sellarés, Magda (1965), Contribución a la onomástica gerundense. Tesi de llicenciatura dirigida per Antoni
Maria Badia Margarit. Biblioteca de Lletres.
Rodríguez Clemente, Carmen (1965), Antropónimos
árabes de la provincia de Almería. Memòria per obte·
nir el grau de llicenciat dirigida pel Grup Millàs i Valli·
crosa d’Història de la Ciència Àrab. Biblioteca de Lletres.
Tassi Magnani, Emma (1965), Aportación a la antroponimia de origen árabe en España. Memòria per obte·
nir el grau de llicenciat dirigida pel Grup Millàs i Valli·
crosa d’Història de la Ciència Àrab. Biblioteca de Lletres.
Carrió Serch, Teresa (1966), Onomástica de Sampedor. Te·
si de llicenciatura dirigida per Antoni Maria Badia Mar·
garit. Biblioteca de Lletres.
Colomer Busquets, Maria Mercè (1966), Estudio toponímico de los llanos de Bas, La Pinya y Ridaura. Tesis de
llicenciatura dirigida per Antoni Maria Badia Margarit.
Biblioteca de Lletres.
Coromina Molas, Asunción (1966), Toponimia del término municipal de Santa Pau. Tesi de llicenciatura dirigida
per Antoni Maria Badia Margarit. Biblioteca de Lletres.
Duarte Godinho, María Antonieta (1966), Villa más nombre en la toponimia portuguesa. Tesi de llicenciatura di·
rigida per Francisco Marsá.
Pagés Figueras, Petronila (1966). Toponimia de la provincia de Gerona : Palau Sacosta, Fornells de la Selva, Llambilles. Tesi de llicenciatura dirigida per Antoni Maria Ba·
dia Margarit. Biblioteca de Lletres.
Planell Serra, Montserrat de (1966). Antroponimia catalana de origen botánico. Tesi de llicenciatura dirigida
per Francisco Marsá. Biblioteca de Lletres.
Santamaria Novell, Esther (1968). Apellidos, nombres
de calles, apodos de Fraga. Tesi de llicenciatura dirigida
per Antoni Maria Badia Margarit. Biblioteca de Lletres.
Miralles, Joan (1969), Contribución al estudio de la
onomástica mallorquina. Tesi de llicenciatura dirigida
per Joan Veny. Biblioteca de Lletres.
Cabré, Jaume (1972), La toponímia a l’obra de J.V. Foix. Te·
si de llicenciatura dirigida per Enric Moreu-Rey. Bibli·
oteca de Lletres.
Casals i Serra, Ramon (1972), Toponímia del terme de
Manlleu. Tesi de llicenciatura dirigida per Francisco
Marsá. Biblioteca de Lletres.
Berasategui, Maria Lluïsa (1973), Nombres de parentesco en la Romania: estudio onomasiológico. Tesi de llicen·
ciatura dirigida per Joan Veny. Biblioteca de Lletres.

Heitzamann Pérez, Maria Luisa (1979), La onomástica
en los documentos hebreos extrabíblicos. Tesi de llicen·
ciatura dirigida per Fernando Díaz Esteban. Bibliote·
ca de Lletres.
Sopeña Balordi, Amalia (1979), Étude linguistique des sobriquets du point de vue de la rhétorique et de la sémantique. Tesi de llicenciatura dirigida per Enric Moreu-Rey.
Biblioteca de Lletres.
Garcia-Borrón, Juan Pablo (1983). El habitáculo en la toponimia catalana. Tesi de llicenciatura dirigida per Fran·
cisco Marsá. Biblioteca de Lletres.
Rodríguez Pérez, Eduardo (1983). Acercamiento a la toponimia camerana. Tesi de llicenciatura dirigida per Fran·
cisco Marsá, Biblioteca de Lletres.
Fernández Morán, Juan A. (1984), Contribución a la identificación de antropónimos árabes en el repartimiento de
València. Memòria de llicenciatura dirigida per Julio
Samsó. Biblioteca de Lletres.
García Prieto, Emiliana (1987), Topónimos mayores del
área del Alfoz de Lara, Burgos. Tesi de llicenciatura diri·
gida per Francisco Marsá. Biblioteca de Lletres.
Morera i Profitós, Joan (1987), La transcripció al català dels noms propis clàssics grecs i llatins. Tesi de llicen·
ciatura dirigida per Josep Closa. Biblioteca de Lletres.
Martínez i Teixidó, Lydia (1989), L’antroponímia nobiliària
catalana, segles XI-XII, a partir del Liber Feudorum Maior.
Tesi de llicenciatura dirigida per Josep M. Salrach. Bi·
blioteca de Filosofia, Geografia i Història.
Sanmartín Ascaso, Lluís (1995), El Déu Dagàn a l’onomàstica síria del tercer i del segon mil·leni aC. Tesi de llicenci·
atura dirigida per Joaquín Sanmartín. Biblioteca de Fi·
losofia, Geografia i Història.
Enric Moreu-Rey en el seu llibret Toponímia Catalana,
Assaig de bibliografia editat per la Universitat de Barcelo·
na (1974: 9-10) relaciona altres tesis de llicenciatura. Ci·
ta vint «tesines de Llengua (Romàniques) de la facultat
de Lletres, entre altres i amb resultats molt desiguals».
Moltes ja apareixen a la llista anterior. Sis, en canvi, no
apareixen catalogades i només en tenim notícia per l’es·
mentat llibret. Moreu-Rey dona el nom de l’autor, l’any
de presentació de la tesina i la població estudiada, però
no el títol ni qui les va dirigir. Aquestes sis són: Agustina
Esteve (1954) sobre Almoster, Montserrat Esteve (1954)
sobre Castellvell del Camp, Julián Andrés Pina (1960) de
Sant Celoni, Carme Campà Grané (1960) sobre Bossost,
J. Ribas Noguera (1959) del Comtat de Besalú i Rosa So·
ler Suriñach (1965) sobre Camprodon.
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III PREM I D’INVESTIGACIÓ
RAMON AMIGÓ I ANGLÈS
a projectes d’investigació
en l’àmbit de l’onomàstica catalana
El termini de presentació dels projectes finalitza al 16 d’octubre de 2020. No s’admetran
sol·licituds amb data d’admissió de correus posterior al termini de la convocatòria.
La Societat d’Onomàstica i l’Institut d’Estudis Catalans, a través de la seva Oficina
d’Onomàstica, garanteixen la publicació del treball guanyador del premi, sempre
que s’hagi completat dins dels terminis establerts en aquestes bases. Així, els
treballs corresponents als projectes guanyadors del Premi Ramon Amigó i Anglès
es publicaran dins la col·lecció Treballs de l’Oficina d’Onomàstica (TOdO) i seguiran
el format d’aquesta col·lecció.

> https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/III-PREMI-RAMON-AMIG%C3%93-tr%C3%ADptic-1.pdf
Per a més informació
Departament de Filologia Catalana
de la Universitat Rovira i Virgili
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona
Telèfon: 977 558 132
A/e: pere.navarro@urv.cat
http://www.urv.cat/dfilcat/
Amb el suport de

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Invitació
a coŀaborar
amb Noms
La revista Noms és el canal de comunicació dels socis i sòcies
de la Societat d’Onomàstica, pel qual circularan materials
onomàstics del seu interès. Per aconseguir que la revista
sigui una eina d’informació, difusió i participació bona i
útil ens calen coŀaboradors. Els socis són els creadors i els
receptors dels continguts, amplis i diversos, que inclouen la
teoria, la metodologia o el treball de camp en onomàstica
o que provenen del resultat dels seus estudis, de les seves
investigacions o dels seus coneixements. Són materials que,
en forma d’article, posen a disposició dels lectors. Igualment,
cal que hi hagi socis que redactin ressenyes, crítiques o
notes de les publicacions onomàstiques (llibres o articles);
socis que proporcionin les novetats bibliogràfiques, escrits o
informacions (notícies, polèmiques o textos apareguts en la
premsa) sobre activitats onomàstiques (congressos, jornades,
cursos, conferències, presentacions de llibres, debats o
exposicions), tesis, treballs acadèmics, treballs de recerca de
batxillerat, documents d’arxiu o imatges amb valor onomàstic.
El nostre desig és publicar i difondre els continguts que
abracin tants aspectes relacionats amb l’onomàstica i amb les
ciències que li donen cobertura com sigui possible. És per això
que fem una crida a la participació. Ens podeu fer arribar les
vostres coŀaboracions i propostes a revista@onomastica.cat.
Qualsevol contribució serà benvinguda.

Noms és una revista de divulgació de la Societat d’Onomàstica.
ISSN 2385-5177 DL B 26184-2014
Equip de redacció Òscar Bagur, Jesús Bernat, Jordi Càceres,
Ventura Castellvell, Assumpció Rehues i Albert Turull
Coordinadors Ventura Castellvell i Albert Turull
Disseny Quadratí
Producció Ind. Gràf. Gabriel Gibert
Envieu les vostres aportacions a revista@onomastica.cat.
Amb el suport de
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Fotografia: Panoràmica ponentina des del
nucli de la Mussara (Vilaplana, Baix Camp),
d’Òscar Bagur. D’est a oest: la Vall d’en Bassa,
el cingle del Poniol, el barranc dels Garrigots,
el pla de la Mola, el barranc de les Guilletes i
la mola de l’Escolà.
Envieu les vostres fotografies per a la
portada de Noms a revista@onomastica.cat.
Han de tenir 31 cm d’alçària per 22 cm
d’amplada, com a mínim, i 200 punts de
resolució.

