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RELLEGINT LA TOPONÍMIA DE LA VALL DE BOÍ 

Xavier TERRADO PABLO 

Amb aquesta nota volem retre homenatge a una persona que ha elaborat extensos i ordenats 
reculls de topònims. Seguint el seu exemple, també nosaltres hem dut a terme reculls, que hem 
procurat que tendissin a l'exhaustivitat. I s'escunça que en aquests dies en què hem rebut la 
convocatòria de l'homenatge estem immersos en una tasca engrescadora: la de fer noves en
questes a la Vall de Boí. Per això, ens ha semblat escaient oferir al senyor Ramon Amigó les 
primícies d'aquesta feina. 

L'any 1980 la Societat d'Onomàstica va publicar un estudi preciós del nostre mestre Joan 
Coromines titulat Toponímia de la Vall de Boí. Hem d'agrair al recordat Enric Moreu-Rey que 
tingués l 'habilitat de posar a la disposició de tots un treball que honora el nostre Butlletí. 

Fa alguns mesos, rellegint la Toponímia de la Vall de Boí, ens vam adonar que: 

l) Molts dels noms que hi figuraven no tenien entrada pròpia. 

2) Una bona part dels noms boïnesos que no hi figurava havia quedat ben tractada per Coro
mines en l'Onomasticon Cataloniae. 

3) Alguns noms que nosaltres estàvem replegant sobre el terreny no els trobàvem ni a la To
ponímia de la Vall de Boí ni a l'Onomasticon Cataloniae. 

4) Tampoc no hi eren, com és lògic, els noms que han estat creats en els darrers vint anys, 
de resultes de l'eclosió turística i esportiva. 

Vam pensar que, més que reeditar l'obra del mestre, calia posar a punt una nova publicació 
que tingués en compte el que havia escrit Coromines després de 1980 i reflectís ensems la si
tuació actual. I en això estem posats. Quan tomem a passar sobre les petjades dels nostres mes
tres no ho fem amb l'ànim d'esmenar-los la plana. Ho fem per aprendre d'ells, per completar 
la seva obra i per seguir la direcció que les empremtes assenyalen. Per tal de donar una idea de 
la feina que estem fent, comentarem els quatre punts anteriors. 

Seria fàcil fer un índex de tots els topònims de la publicació de Joan Coromines. Ben segur 
que ajudaria molta gent que hi cerca un nom i no el troba perquè no hi té una entrada. Per 
exemple, és un lloc important per als naturals del país la Font dels Músics. Se'n parla en l'arti
cle dedicat a la Bassada : "davall la font dels Músics, aigües amunt de l'aigua de la Llobarça
na" (p.3). Potser Coromines va pensar que ni el mot font ni el mot músic presenten cap proble
ma lingüístic. És veritat. Però Ja gent recorda que per allà baixaven els músics que venien a 
tocar per la festa major. Venien d'Erinyà, de la Pobla i de llocs encara més llunyans. Allà s 'atu
raven, després de la cruel pujada del Port d'Erta, per fer la brena i, com que hi havia tres fonte
tes, cada músic (venia sempre un trio?) podia beure en una font. Un altre cas: pensàvem que 
Coromines s'havia oblidat de la Canal de Mulleres, en el terme de Taüll. Però no és així. En 
parla a propòsit del barranc dels Marros, dient que "es troba aigües amunt dels Carants, entre 
aquest i el de Mulleres, que baixa de l'estany del Pessó" (p.25). l també parlant de les Solvates, 
situant-les "cap a les Cuirilles i les Mulleres" (p.37). Joan Coromines coneixia molt bé el ter-
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reny, l'havia trepitjat durant una colla d'anys i tenia molt bona memòria. Si no explicava un 
nom era segurament perquè no considerava necessari explicar-lo. 

Passem al segon punt. En l'Onomasticon Cataloniae, Coromines va aprofitar el que havia dit 
a la monografia de Boí. Però va enriquir l'obra afegint-hi molts altres noms boïnesos que tenia 
estudiats en el seu cedulari. Si consultéssim les seves llibretes de camp, ben segur que trobaríem 
encara molts noms que ni tan sols van passar al cedulari i que podrien enriquir el nostre conei
xement de la toponímia catalana. Un dels topònims que ja van entrar a l'Onomasticon és Con
sesse (OnCat, Ill, 427a), nom d'un veral a la gran serra que separa Cardet de la Vall de Barra
vés, per al qual es proposa un ètim basc KONTZl·lTZE. Comentarem aquí com a curiositat un 
nom que figurava en el cedulari de Coromines i que va ser estudiat pel seu gran amic Joseph 
Gulsoy: l' Erbe. Sembla que Coromines, malgrat la seva prodigiosa memòria; havia oblidat en 
els darrers anys aquest nom. Per això va afegir a la fi de l'article de Gulsoy: "Quant a l'Erbe no 
el recordo de la Vall de Boí. És de témer que hi ha error de còpia en aquesta cèdula isolada i 
sense font" (OnCat, IV, 80 a 38). Hauria fet millor el mestre si s'hagués refiat del seu cedulari i 
la feina de la seva joventut. Perquè l' Erbe és un nom viu actualment i ell l'havia anotat feia 
molt temps. S'aplica a una partida de prats, justament sota Erill, sobre el marge dret del barranc 
de Basco, ja tocant a la Noguera de Tor. Com que ErilL es pot interpretar a partir del basc iri 
"poble, vila", nosaltres hem estat temptats de veure en Erhe un basc IRI-BE "sota el poble". 
Però Gulsoy (i segurament té raó) prefereix partir del català erb, planta de la família de les papi
lionàcies amb tavelles petites i un fruit semblant a la veça. L'ètimon és el llatí ERVUM (DECat, 
UI, 4 l 8b50). Hem comprovat que la planta no és desconeguda per a la gent del país. 

Hi ha també noms dels quals Coromines mai no va parlar. Potser perquè no li va lleure de 
fer-ho o potser perquè no en tenia constància. De fet ell sempre ens va animar que tornéssim a 
fer enquestes allà on era conscient que hi podien quedar materials sense inventariar. No esmen
tarem aquí els abundantíssims topònims que Coromines qualificava d'adotzenats (Coma, Hort, 
F eixa ... ) i que el diccionari explica bé. Ens referirem solament a alguns que Coromines hauria 
dit que eren "precatalans" i que ben segur li haurien interessat. 

Si entrem a la vall remuntant la Noguera de Tor, poc després de passar Llesp i ja en terme 
de Cóll, trobem una partideta anomenada Vinoposedo (o Binoposedo). La part final pot ser el 
descendent romànic del llatí PULLETU, col·lectiu de PULLUS, susbstantiu que s'aplicava als 
animals joves i també a les plantes. Pensem en el català reboll o en el castellà pimpollo. Sem
bla que hi hagi aquí el tractament -LL- >-s- propi de l'antic ribagorçà. En la primera part del 
nom tindrem vinyes o tindrem pins? La toponímia del vi ha deixat testimonis abundants entre 
Cóll i Barruera. També la del pi. Però no ens hi capfiquem. Hem de caminar molt encara per a 
pujar als Carants de Taüll. 

Deixant enrere Cóll i agafant un vell sender que ens porta a Cardet, el camí passa tot just 
per un puig de poca alçada que anomenen Colle/lo. Les tres vocals són tancades.El manteni
ment de la vocal final és un tret molt arcaïtzant. No hi ha dubte que és un diminutiu del mateix 
mot que ha donat nom al llogaret de Cóll. 

Ja a Cardet, i després de beure a la font del poble, podem continuar cap als caps de la vall se
guint el vell camí de ferradura que va a Barruera. Però abans farem bé d'aturar-nos al Pioleto, 
just allà d'on arrenca el camí, a pocs metres de l'absis majestuós de l'església romànica. És un 
mirador natural, sense baranes, des d'on podem gaudir d'una esplèndida panoràmica: les Caba
nasses, Durro, Barruera, Erill, Boí i les serres que els coronen. El nom s 'usa sense article: "mos 
trobarem a Pioleto". Estem enfront d'un *Puioleto "pujolet", procedent del llatí PODIOLITTU, 
diminutiu de PODIUM? O potser tenim aquí un col.lectiu en -ETU d'un nom emparentat amb 
l'occità píbol "pollancre" "xop"? Aleshores uns hipotètics *Cardeta i *Piholeto serien vells 
fitònims en oposició, reduïts més tard a Cardet i Pioleto. No vulguem solucionar aquí el proble
ma i anem marxant fins a Taüll, on hem de considerar alguns topònims de nova creació. 

Aigües amunt del riu de Sant Martí entrem en el domini de la modernitat. Ulleres de sol, 
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botes d'esquiar, colors llampants dels teixits sintètics, edificis moderns i carreteres ben asfalta
des. I, com és normal, noms també nous. Un exemple n'és el Pla de l'Ermita. Coromines no el 
va recollir, perquè no existia. Hi havia un planell i també una ermita. Les finques eren de con
reu, distribuïdes en dues partides anomenades el Plano i les Mullerasses. Ara no hi ha conreu, 
hi ha cases. És comprensible que la nova realitat hagi fet néixer un nom nou. Si els vells noms 
es mantindran és cosa que podran veure els nostres fills. Com a lingüistes aixequem acta del 
que era i del que és. 

Pujant més amunt del Pla de l'Ermita, la carretera moderna passa per sobre d'un curs d'ai
gua en el lloc que anomenen el Pas Canedien. És una mena de reixat de ferro per sota del qual 
passa l'aigua. Abans la zona rebia el nom de les Cabanyelles, però ara no hi ha cabanes i és 
molt més significatiu el nom de Pas Canedien. Existeix una raó per recordar el topònim: els 
animals es neguen a passar per damunt d'aquest reixat, tenen por. Els de Taüll saben que és un 
pas rebutjat pel bestiar i això el converteix en un lloc que cal tenir molt en compte. 

Tradició i modernitat són els dos fils que van teixint la nostra toponímia. La llengua és una 
realitat viva, la toponímia també. Els mestres com Moreu, Coromines, Gulsoy o Amigó ens 
han preparat el camí. Ben segur que els que venim darrere podem anar més enllà, però sabem 
que cada nova petja que posem en aquest camí haurà estat possible gràcies a ells. Això és el 
que permet que la nostra ciència sigui una realitat viva, com són vius la nostra admiraciói l'a
graïment envers la persona del senyor Ramon Amigó. 
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