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Física) es justifica per la importància que té el relleu, i de retruc el clima, en l’economia i formes de
vida dels assentaments humans. Que la majoria dels topònims estudiats pertanyin a contrades de
mitja muntanya i voltants ofereix moltes possibilitats d’interpretació, així com el fet de tractar-se
d’un territori de cruïlla de cultures que se solapen i es barregen en un conglomerat ric en varietat
d’arrels toponímiques. Els llocs documentats al mapa són una tria dels més significatius que es
tracten en el present treball.
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Resum
La majoria dels topònims del Prepirineu català van ser transmesos oralment fins ben entrada l’edat
mitjana. La present recerca intenta acostar-se a les formes més genuïnes dels noms de lloc i a llurs
filiacions lingüístiques. En proposem mètodes de recollida, identificació, classificació i estudi dels
topònims, així com llur expansió, freqüència i cronologia, quan ens és permesa. La tria dels
topònims s’ha fet amb els criteris de major representativitat, llengua d’origen, models morfològics i
accessibilitat documental tot i els entrebancs de complexitat cultural preromana a Catalunya.
Mots clau: arqueologia, Catalunya, basc antic, documentació de l’alta edat mitjana, ibèric, llengües
paleohispàniques, Prepirineu, preromà, toponímia.
Resumen
La mayoría de topónimos del Prepirineo catalán se transmitieron oralmente hasta bien entrada la
Edad Media. La presente investigación intenta acercarse a las formas más genuinas de los
topónimos y a sus filiaciones lingüísticas. Proponemos para ello métodos de recogida,
identificación, clasificación y estudio de los topónimos, así como su expansión, frecuencia y
cronología, cuando es posible. La elección de topónimos se ha realizado con los criterios de mayor
representatividad, lengua de origen, modelos morfológicos y accesibilidad documental a pesar de la
dificultad que comporta la complejidad cultural prerromana en Cataluña.
Palabras clave: arqueología, Cataluña, documentación de la Alta Edad Media, euskera antiguo,
ibérico, lenguas paleohispánicas, Prepirineo, prerromano, toponimia.
Abstract
Until well into the medieval period, most toponyms of the pre-Pyrenean area of Northern Spain had
only been transmitted orally. The present research tries to establish the most original forms of place
names and of their linguistic characteristics. We propose collection methods, identification,
classification, and the analysis of the toponyms, and, whenever possible, also their expansion,
frequency and chronology. The selection of the studied toponyms has been based on the following
criteria: highly representative, language of origin, morphological patterns, and accessibility of
documentation, given the difficult cultural complexity of pre-Roman Catalonia.
Keywords: archaeology, Catalonia, early medieval documentation, Iberian language, old Basque,
paleo-Hispanic languages, pre-Pyrenees, pre-Roman, toponymy.
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in loco que vocant

Primera part: Marc teòric
1 Presentació (declaració d’intencions)
En tractar de la toponímia pirinenca i prepirinenca ens trobem amb un seguit de noms de lloc
semànticament opacs, cosa que fa molt difícil establir-ne l’etimologia i, per tant, la filiació
lingüística o una cronologia, encara que sigui relativa. A partir d’aquestes incerteses, no podem
delimitar amb seguretat les zones d’influència d’una determinada llengua ni de l’ètnia que la
parlava. Els noms en qüestió solen ser de faiçó no llatina ni romànica, tampoc són àrabs ni
germànics. Són noms heretats de l’antigor, transmesos majoritàriament per via oral i tot just
apareixen escrits a partir del segle X en la documentació dels comtats dels vessants nord i sud del
Pirineu. Aquests noms se solen relegar a èpoques pretèrites que conceptuem com a prehistòriques i
protohistòriques i que simplifiquem anomenant-los noms o topònims preromans. Tanmateix la
manca de motivació semàntica que alguns topònims semblen patir en l’actualitat no vol pas dir que
necessàriament siguin preromans. La mateixa evolució natural de la llengua, el contacte entre
poblacions amb usos fonètics diferents, les errades en la transmissió escrita i altres variables que
anirem tractant en aquestes pàgines han produït canvis en noms d’arrel ben coneguda (romànics,
germànics...) fins a esdevenir incomprensibles per al parlant degut a pèrdua de motivació 1
(Demotivierung, Idiomatisierung, Bedeutungsisolierung); l’actual municipi de Riner del Solsonès
pren el nom de l’hidrònim Riner, documentat Rionero el 997 i Rivo Nigro el 1054. A un usuari del
català actual no avesat en temes de llengua li costarà veure en Riner /ri'né/ un antic 'riu negre'. Sense
un coneixement de la història de la llengua ni de la documentació antiga es fa difícil i sovint
impossible atribuir al topònim els seus apeŀlatius corresponents. Així alguns noms de lloc creats a

1

En els cas dels noms propis la desmotivació pot ser doble, per una banda en el sentit que perden el significat pel sol
fet de ser noms propis, deixant de remetre a categories i designant un objecte únic i per altra banda, en tenir els
orígens en llengües que ja no entenem, trenquen el lligam amb el seu corresponent i antic apeŀlatiu.
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l’edat mitjana2 poden anar a parar ineluctablement al món preromà, confús i boirós, com a única
possible atribució, i per eliminació de totes les altres solucions possibles.
Quan als segles IX i X es comença a produir documentació escrita en pergamí als comtats pirinencs
i prepirinencs els escrivans es troben amb un llegat toponímic compost d’un garbuix de noms
d’orígens diversos que s’havien anat congriant durant segles, en èpoques diferents i, ben segur, de
llengües diverses. Val a dir que tot aquest patrimoni era, fins llavors, oral. A cada onada
immigratòria els nouvinguts degueren adaptar a les noves llengües topònims ancestrals fent-los
transformacions fonètiques, potser morfològiques i potser formes híbrides i tot bo i cisellant-los a la
manera de les noves parles. Els amanuenses medievals, mancats encara d’un model de llengua més
o menys unificada i amb una tendència a llatinitzar els noms propis a l’hora d’escriure’ls,
transmeteren els topònims sens dubte ben diferents de com van ser creats en origen. I és a partir
d’aquesta terra d’aŀluvió toponomàstica, amb barreja de diferents materials i de procedències
diverses, que l’investigador s’enfronta al repte. És a partir de la recepció medieval de la toponímia
preromana que caldrà reconstruir un passat onomàstic de la zona. Les informacions dels escriptors
clàssics, la numismàtica o l’epigrafia lapidària també aporten material, però molt poc i tant confús,
de vegades, com ho pot ser el material dels textos medievals.
No tot el que és opac és preromà. A partir dels exceŀlents treballs sobre antroponímia de Kremer3
Moreu-rey4 i també en múltiples articles i treballs que no es poden passar per alt d’autors com Jordi
Bolós o Josep Moran5, avui tenim un bon coneixement de l’antroponímia germànica a casa nostra.
Veurem que aquesta antroponímia dominà durant segles els patronímics catalans i que de molts
d’aquests noms personals germànics, val a dir que del tot opacs pels seus usuaris, n’eixiren
topònims que, per influències diverses, es deformaren els noms originals i es perdé la consciència
del seus orígens antroponímics. Per altra banda no tot el que sembla preromà ho és. Alguns noms
personals d’origen celta es van incorporar al patrimoni onomàstic gaŀloromà i ens van arribar en
època romana o fins en migracions medievals procedents del sud de la Gàŀlia, com segurament va
passar amb Verdú i potser amb Besalú. Talasius, antropònim celta, es romanitzà i en sortí més tard
el topònim Talaixà. Aquests noms no podem considerar-los preromans.
2

3
4
5

El període de temps conegut com edat mitjana s’escriu amb majúscules en les llengües del nostre entorn cultural:
Edad Media, Idade Média, Erdi Aroa, Moyen Âge, Medioevo, Middle Ages. Per al català seguim la normativa del
Llibre de la llengua catalana, de Joan Badia et al., Barcelona, 1997, que diu "Els períodes històrics van amb
minúscula (però segons el tipus de text o la voluntat de l’autor es pot admetre l’ús de la majúscula en algun cas,
sempre que es faci de manera coherent al llarg del text)", pàg. 608. Val a dir que al pròleg del llibre llegim "El
Llibre de la llengua catalana aplega la normativa ortogràfica, gramatical i lèxica establerta per l’Institut d’Estudis
Catalans.” pàg. 9.
Kremer, Dieter. "Die Germanischen Personennamen in Katalonien. Namensammlung und Etymologisches". Estudis
Romànics, XIV i XV (1969 – 1970).
Morey-Rey, Enric. Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms, Barcelona, 1991.
Bolós, Jordi; Moran, Josep. Repertori d’antropònims catalans (RAC) I. (Repertori de la Secció Filològica, II),
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1994.
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El problema doncs, és doble: en primer lloc cal destriar allò que és medieval del que és preromà, i
en segon lloc cal identificar els diferents orígens lingüístics preromans dels noms de lloc i, si és
possible, fer-ne uns seguiment geogràfic combinat amb la cronologia. Aquest plantejament seria el
model ideal de treball de recerca.
1.1 Objectius acadèmics
L’objectiu del Treball Final de Màster és, com en tota recerca científica, presentar unes hipòtesis de
treball i mitjançant una metodologia adient arribar a confegir una teoria plausible. Tanmateix la
naturalesa del present estudi, com a Treball Final de Màster que és, exigeix a l’alumne que demostri
"la seva capacitat científica en el procés d’elaboració i exposició de continguts ", com estableix el punt 2
del Reglament Intern del Treball Final de Màster. Cal demostrar també el domini de les
competències bàsiques així com les específiques entre les que destaquem la CB1 "... resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinars) "; també

ressalto la CB2 que prescriu "Desenvolupar capacitats d’integrar coneixements i enfrontar-se a la
complexitat de formular judicis...", i també la CB5 "Posseir coneixements que aportin una base [...] de ser
originals en el desenvolupament [...] d’idees... ". Quant a les competències específiques en destaco la

CE6 "Aplicar la interdisciplinarietat com a un instrument vàlid i transversal en l’estudi de la Identitat
Europea Medieval".

Ens trobem doncs davant un treball que no sols cerca esbrinar quina és la recepció que es fa a l’edat
mitjana de la toponímia preromana i com ens ha estat transmesa, per mitjà d’un estudi especulatiu,
en profunditat. També hem volgut fer una recerca més de conjunt, tocant el màxim de tecles
possibles per assolir uns bons resultats i acomplir amb l’exigència, pràctica i acadèmica, de
desenvolupar una recerca amb mètode multidisciplinar, que exigeix coneixements i habilitats de
caràcter lingüístic, històric, metodològic, filològic, informàtic, així com habilitats socials per tal
d’elaborar recerques mitjançant enquestes que no despertin recels, que animin a l’enquestat a
coŀlaborar, recerques en arxius particulars, en la documentació domèstica que conserven algunes
famílies i que es remunten a segles força llunyans. Tout court, complir amb les competències
bàsiques i les específiques que se’ns demana al reglament intern del Treball Final de Màster. El
màster ens ha ofert un ventall de disciplines molt variades, totes elles essencials per a emprendre
recerques en temes medievals. Ara cal aplicar els coneixements apresos i demostrar-ne les
competències.
Resumint, doncs, l’objectiu és doble. Per una banda, quant a continguts, es pretén analitzar quina ha
estat la recepció medieval dels topònims preromans, o els sospitosos de ser-ho, i fins a quina mesura
i de quina manera han estat transformats i fixats en la documentació escrita i oral des que se’n té
3

notícia fins als nostres dies. Per altra banda es portarà a la pràctica el bagatge de continguts i
mètodes apresos al llarg del màster i se’n demostrarà el domini i l’aplicació en el treball
d’investigació i en la seva exposició i resultats.

2 Metodologia
2.1 Generalitats
Així doncs, a part de la confecció del present text i de tot el que s´hi exposa, hom podrà endevinarhi totes les disciplines i coneixements, i també treballs de camp i consultes a experts, que haurà
calgut dur a terme, des de l’examen de textos epigràfics en museus, textos en suport de pergamí i
paper, textos d’autors clàssics, bibliografia diversa, comparació de dades arqueològiques i fins
biològiques (estudis d’ADN de restes arqueològiques) amb dades lingüístiques, notícies
orogràfiques, geològiques i climatològiques que ajuden a reconstruir hàbitats pretèrits i llur
economia, que determinarà formes de vida i cultures; dades que en defineixen força la identitat i ens
ajuden en les nostres hipòtesis. I no oblidem el fet religiós, que pot arribar a explicar alguns
topònims i que certes creences precristianes i fins preromanes ens han arribat fins avui, conservantne el nom unes vegades o traduint-lo a la parla actual en altres casos. La consulta a fonts clàssiques
i sobretot a textos de l’època de la cristianització del territori serà del tot necessària. Coŀleccions
com la Patrologia Llatina de Migne, per exemple, ens proporcionaran una gran ajuda encara que no
siguin textos de caràcter filològic. Qualsevol testimoni antic serà sempre una font d’informació com
reconeix en Coromines: "... la cita textual de testimonios concretos de autores antiguos, que tantas
veces tiene valor decisivo para la aclaración de etimologías dudosas o de detalles importantes."6
Però serà com a lingüista que caldrà desenvolupar totes les competències per a dur a terme una
investigació com la que pretén aquest TFM. Una bona pràctica en paleografia ens ajudarà en els
textos més antics i una bona competència en fonètica i dialectologia ens farà possible una recollida
oral de topònims i lèxic en general pel mètode d’enquesta. Igualment el coneixement de llengües
modernes europees, en què es redacta no poca bibliografia sobre el tema, així com del llatí medieval
són del tot imprescindibles. I no és només perquè alguns investigadors estrangers hagin escrit sobre
les nostres contrades prepirinenques, que ho han fet des de fa més d’un segle; el fet de conèixer
altres formes d’investigar ens pot suggerir obrir noves rutes en la recerca; però encara més
interessant pot ser descobrir tota una manera, potser universal, de crear topònims, d’interpretar els
territoris i d’atorgar al paisatge una mena d’identitat amb el sol fet d’anomenar-ne els llocs, o com
diu en Coromines: "... sobretot en allò en que de per si era susceptible d’aclarir les condicions
6

Corominas, Joan. Tópica Hespérica, Madrid, Gredos, 1972: volum II, pàg. 11.
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generals i humanes que governaven tota la fixació toponímica, i en particular allà on s’han produït
canvis de llengua."7
2.2 Recollida de topònims
Aclarit ja quin serà l’objectiu del nostre estudi, la recepció de la toponímia preromana a l’edat
mitjana i quin l’espai geogràfic en què ens mourem (cf. apartat 3. Abast geogràfic de la recerca),
procedirem a la recollida exhaustiva de topònims considerats preromans per estudiosos de renom i
de topònims susceptibles de ser tinguts per preromans. Que el recull sigui el més exhaustiu possible
no vol pas dir que inclourem en el present treball tot els noms de lloc recollits. Per raons obvies
d’espai ens veurem obligats a fer-ne una tria i treballar amb els que, per una o altra raó, són més
representatius en toponomàstica, ja sigui per llur raresa, per la freqüència i proliferació de formes en
la documentació, per ser dels ètims més representatius en determinades contrades, per la relació
entre lloc i orografia o per qualsevulla altra raó científica que ens porti a veure-hi una nova hipòtesi
de treball.
Per tal de donar resposta als interrogants sobre la recepció medieval de la toponímia preromana
prepirinenca caldrà treballar en dues facetes diferents, a saber, la recollida de material toponímic per
una banda i per una altra la seva anàlisi i estudi.
Per a la recollida de material ens hem servit de fonts escrites i orals 8. Com veurem més avall,
aquestes fonts no són mai de confiança absoluta. Pel que fa a les fonts escrites tenim els autors
clàssics, que escriuen en grec i llatí, i que donen referències sobre el territori que treballem, però
sovint són autors que coneixen el país d’oïda, per descripcions d’altri on no hi manquen greus
errades, fins de localització i, com no podia ser d’altra manera en tractar noms pertanyents a altres
llengües i a altres sistemes fonètics, errades de transcripció. El mateix podem dir de la
documentació medieval, amb escrivans que no sempre coneixen els llocs dels què parlen ni la
pronuncia local. Quant a la documentació oral, els informants ens donen dades força diferents
depenent de l’edat, llengua materna, procedència i, tot i que sembli difícil de creure, les manies
personals a l’hora d’interpretar el territori (cf. més avall el cas de Vilaseca, 5.3.3 Interpretació del
territori) tenen un pes importantíssim.
Per tal de garantir la unitat de criteris i mètodes en els reculls, dels topònims, seguim el model de
fitxes d’en Xavier Terrado9, on en cadascuna d’elles, dedicada a un topònim, trobem set parts, a

7
8
9

Coromines, Joan. Toponíma antiga de les Illes Balears, Barcelona: Onomasticon Cataloniae, 1989: volum I, pàg.
XI.
Cf. l’apartat "4. Fonts", pàg. 15.
Terrado, Javier. Metodología de la investigación en toponimia. Zaragoza,1999: pàgs. 149-163.
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saber, identitat, situació, estudi, documentació antiga, documentació moderna, interpretació i
bibliografia.
2.3 Classificació dels topònims
Un problema sobrevingut és la classificació dels topònims. Qüestió aparentment tant fàcil de
resoldre, els estudiosos no sempre s’han posat d’acord en els criteris taxonòmics. I no ens referim
tant a la classificació dels elements extralingüístics, que amb poques diferències vénen a ser molt
semblants entre els autors, sinó a quins criteris, lingüístics o no, són els més vàlids per a fer-ne una
classificació plausible per a la comunitat científica.
En la majoria d’autors trobem classificacions dels topònims basades o bé en les característiques dels
llocs designats, classificació amb criteris extralingüístics, orònims, hidrònims, noms relatius a les
qualitats del sòl, a la fauna i flora, a les activitats humanes etc., o bé amb criteris lingüístics com ara
si es tracta de noms simples o compostos, si hi ha derivació o composició, metàfores i metonímies,
pertinença a una o altra filiació lingüística, llur funció dins la llengua, dins la societat etc. Ras i curt,
classifiquem els topònims de la mateixa manera que classifiquem la resta de mots de la llengua.
Especialment dur contra aquest tipus de taxonomia es mostra Kalverkämper. Per aquest lingüista les
classificacions com ara muntanyes, rius, animals, plantes i les subclassificacions plantes: arbres,
arbustos, rasos, flors etc., no són les classificacions de topònims que caldria esperar en onomàstica
ja que els criteris esmentats ens informen sobre la realitat material, sobre la cosa, sobre allò
extralingüístic, i exclama "Das ist keine Onomastik, Das ist reine Ontologie"10 'Això no és
onomàstica. Això és pura ontologia'. Potser té bona part de raó, però també és cert que els noms de
lloc van lligats indefectiblement al lloc, al que anomenaren un dia en base a l’observació d’una
realitat material, física, jurídica, religiosa etc. i que en destacaven alguna qualitat que el feia el lloc
únic o, si més no, identificable. Els topònims són mots i, com a tals, objectes de la lingüística, però
també són testimonis d’unes maneres pretèrites i actuals de veure el món, d’interpretar-lo, d’omplirlo poc o molt de significat, de sentir-lo i de jutjar-lo. No podem prescindir de l’objecte designat ni
de la motivació, si la coneixem, que donà forma al nom de lloc. El topònim no només identifica el
lloc, ens en parla, ens explica la relació de l’ésser humà amb el seu entorn.
Un dels arguments que proposem en defensa de la classificació tradicional és que alguns grups de
topònims ens poden servir no sols per a veure parentius lingüístics, préstecs o trasllats entre
diferents cultures, ans també per a determinar-ne la cronologia, almenys la relativa. Hans Krahe 11 ja
10 Kalverkämper, Hartwig. Eigennamen in der Fachkommunikation. Onomastik der Moderne – eine moderne
Onomastik? Ein kritisches Plädoyer für eine interdisziplinäre Methodologie. Hamburg, 2006: Editorial Dr. Kovač
(Coŀlecció Angewandte Linguistik aus Interdisziplinäre Sicht, núm. 8), pàg. 48.
11 Krahe, Hans. Unsere ältesten Flußnamen, Wiesbaden, 1964.
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va demostrar que els hidrònims europeus conformen un estrat comú i antiquíssim al continent, com
no forma cap més grup de topònims. I que les diferents cultures que han anat passant per un territori
hagin conservat especialment un grup, els hidrònims, en un nombre molt superior a la resta no ens
pot deixar indiferents. Amb tot no sempre els especialistes han estat d’acord a separar tan clarament
entre hidrònims i orònims, encara que un grup de noms de lloc, com ara els esmentats hidrònims
europeus, posseeixi unes característiques especials de coincidència i antigor12.
El criteri base de discriminació d’aquesta recerca és cronològic. Es tracta de treballar la recepció,
transformació i transmissió dels topònims no llatins, preromans, que ens arriben gràcies al primers
textos medievals que se’ns han conservat. Un primer pas per a la tria del material serà el descart de
tot allò que és clarament romànic i de tot el que indubtablement pertanyi a estrats lingüístics
posteriors, com arabismes, germanismes o altres de més tardans confegits amb mots castellans,
occitans, francesos. Del grup no descartat, alguns noms, molt pocs, els intentarem confirmar amb
les fonts dels textos clàssics. Per la resta caldrà l’estudi particular de cada topònim.
2.4 Delimitació de l’àrea geogràfica d’estudi
2.4.1 Generalitats
En la major part de treballs que estudien la toponímia d’una contrada els autors fan servir diferents
criteris per a atermenar l’espai físic on realitzaran llurs tasques d’investigació. Aquests criteris solen
ser sovint extralingüístics, llevat de quan s’estudia una arrel concreta o una família de topònims de
la què sospitem un origen comú. Això no vol pas dir que criteris històrics, demogràfics, geogràfics o
administratius siguin erronis. Sovint les fronteres administratives catalanes, les comarques, per
exemple, responen a realitats demogràfiques, orogràfiques i d’activitats econòmiques que han
marcat la vida dels seus habitants durant generacions. Es veu, per exemple en les variants dialectals
actuals. No hi ha cap motiu per pensar que aquestes condicions geogràfiques no hagin condicionat
la vida i la cultura, inclosa la parla, de les poblacions pretèrites. Fins i tot una determinada
climatologia, l’altitud d’uns territoris o la presència de certs minerals del subsol predisposen a unes
formes de vida d’una comunitat i en determinen les relacions amb els seus veïns més immediats,
allunyant-los-en o apropant-los-en. I aquest fet té una repercussió en la llengua, en influències més
o menys intenses i en diferències més o menys volgudes. Així, doncs ens trobarem que a partir
d’uns condicionants naturals orogràfics, climàtics, d’unes determinades formes de vida i d’activitats
econòmiques, així com l’importantíssim paper de les vies de comunicació naturals decidiran en gran
mesura quina cultura es desenvolupa i s’arrela durant llargs períodes de temps en un determinat

12 Moreu-Rey, Enric. Els nostres noms de lloc. Palma de Mallorca: Moll, 1982, pàg. 15, § 9.
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indret, deixant-hi la seva empremta, més o menys intensa, entre la què hem de comptar també la
toponímia.
2.4.2 Criteris per delimitar l’espai geogràfic objecte d’estudi
El present estudi contempla tres criteris a l’hora de fixar l’abast territorial dels noms de lloc que s’hi
treballen, a saber, una primera percepció general, producte de l’observació personal, de dades
extretes d’altres investigadors i de recerques nostres; aquestes dades ens faran sospitar de la
presència de topònims que, per la seva quantitat i característiques, formen un grup relativament
homogeni pel que fa als seus orígens i parentiu lingüístic, tot i que aquest darrer a vegades sigui
difícil d’establir. Un segon criteri ens el confegeix la lectura de textos llatins i grecs informant-nos
de quina era la realitat ètnica, i de retruc lingüística, de les comarques estudiades. Finalment el
tercer criteri serà l’orogràfic, que marca unes zones del Prepirineu, amb les seves barreres naturals,
les seves vies de comunicació i les característiques climàtiques i del terreny que en determinen el
tipus de vida possible, donant a aquesta àrea geogràfica una personalitat pròpia que s’hauria de
correspondre amb la idiosincràsia de la seva toponímia. Als tres criteris esmentats cal afegir també
el nostre punt de partida com a investigadors que ens condiciona de manera determinant. En primer
lloc el coneixement del territori, sense el qual una recerca sempre seria incompleta. Haver trepitjat
el terreny durant anys en activitats de recerca arqueològica, dialectal i toponímica, sense oblidar les
activitats lúdiques, garanteix que les informacions recollides sobre el terreny siguin força
exhaustives i fidels. De fet el coneixement de l’indret que es trepitja és una condició indispensable
per a l’investigador. Un segon factor és el nostre lloc de residència, al bell mig del territori estudiat i
la proximitat geogràfica de tots els llocs esmentats, la qual cosa facilita ràpids i sovintejats
desplaçaments per tal de fer comprovacions, recerques més intensives i resolució de dubtes sorgits
al llarg del treball. L’estalvi en temps i diners juga en favor de millors resultats. En darrer lloc hi ha
la documentació més antiga possible que esmenta els topònims estudiats. Aquesta documentació
escrita ve de dues fonts principals, per una banda dels diplomataris publicats i fàcilment assequibles
fins a les biblioteques comarcals com són la revista Urgèŀlia, el Diplomatari de la Catedral de Vic o
el Diplomatari del monestir de Viver i Serrateix o de llibres sobre temes històrics comarcals que
contenen molta informació documental d’èpoques pretèrites com per exemple els tres volums de
Baronies de Pinós i Mataplana, extens treball amb moltíssima informació, fet per Joan Serra i
Vilaró, o el recull de documentació que trobem al llibre de Joan Santamaria titulat Memòries del
Monestir de Sant Pere de la Portella i de tot el seu Abadiat i Baronia. Tot i que el rigor científic
d’aquestes obres no s’avingui amb els criteris de la historiografia actual sí que inclouen la
transcripció d’abundantíssims textos que són útils per als nostres objectius. Les revistes culturals
8

com L’Erol de Berga, Dovella de Manresa o Celsona de Solsona contenen articles que, tot i que no
tracten temes d’onomàstica, forneixen molts topònims extrets de documentació vària sobre la
comarca. La segona font d’informació és la documentació escrita inèdita dipositada en arxius i
museus comarcals, diocesà en el cas de Solsona, i en documentació de particulars que han conservat
contractes de treball, de compres i vendes de terres, de cases o masos, testaments etc. Alguns en
pergamins en llatí dels segle XII i fins anteriors, altres de segles posteriors i escrits en català. Tots
ells són valuosíssims per la gran quantitat de topònims, alguns només d’àmbit local, i per les
varietats dialectals i tendències fonètiques que s’hi observen en diferents moments històrics.
2.4.2.1 Estat de la qüestió en els treballs publicats fins ara
Quant al primer dels criteris esmentats, l’estat de la qüestió segons els investigadors que han parlat
del món preromà al Prepirineu, cal tenir molt en compte els treballs realitzats per Joan Coromines,
que van des de textos de poques pàgines dedicats a contrades de poc abast geogràfic com ara la seva
"Toponímia de la Vall de Boí"13, publicada el 1980 al monogràfic del Butlletí Interior de la Societat
d’Onomàstica fins a obres d’abast més general i extens com són els seus dos volums dels Estudis de
Toponímia Catalana, del 1965 i 1970. Per descomptat l’Onomasticon Cataloniæ, obra que ell
impulsà, és de consulta obligada. En Badia i Margarit té també interessants articles sobre toponímia
pirinenca i prepirinenca on treballa certes arrels preromanes com "*mal, en Mal-’Roca’en la
toponimia Pirenaica catalana", 1948, o bé "Le suffixe -ui dans la toponymie pyrénéenne catalane"
(1952), "Els noms de lloc catalans ‘Maçana’, ‘Maçanes’ i ‘Maçanet’" (1966) o "L’extension du
toponyme pré-romain ‘nava’dans la Péninsule ibérique" (1951) entre altres dels què en dono compte
a la bibliografia. Interessant, no pas per la certesa de les conclusions sinó perquè posa en el punt de
mira certs topònims, és el treball de Louis Bassède "Bases préindoeuropéennes et pré-ibères dans la
toponymie catalane" dins Tramontane del 1959. En la mateixa línia treballen Ceferí Rocafort, amb
el seu escrit "La toponímia pirenenca (sic)" dins el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya o
el decidit article de Rubió i Tudurí "Toponimia euzka en Catalunya", al Boletín de la Real Sociedad
Vascongada de San Sebastián, del 1969. Val a dir que alguns d’aquests treballs han estat superats
avui dia pels investigadors del món ibèric, del basc i pels nombrosos estudis que s’han dut a terme
sobre llengües paleohispàniques del nord-est peninsular, però els esmentem perquè són els primers
en parlar amb mètode d’una peculiaritat de la toponímia pirinenca i prepirinenca: la de tenir un alt
percentatge de topònims obscurs des del punt de vista semàntic i de pertànyer a uns suposats estrats
antiquíssims comparat amb el percentatge més reduït de topònims obscurs que trobem en zones de
13 Aquest article va ser completat i revisat a: Terrado, Xavier. "Rellegint la toponímia de la Vall de Boí". Butlletí
Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. 84 (2001): pag.s. 94-96. Un any més tard apareix: Terrado, Xavier. Els
noms de lloc de la Vall de Boí, Lleida: Ed. Pagès, Coŀlecció Toponímia de la Ribagorça 2002.
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forta romanització i/o arabització. A l’any 1988 ja observàvem en un treball sobre la toponímia
preromana al Berguedà14 que a la zona de l’Alt Berguedà, d’orografia més complexa i sovint hostil
per a la vida sedentària, el nombre de noms del lloc preromans era significativament més elevat que
no pas a la meitat sud de la comarca, amb un relleu més suau i, pel que sembla, més romanitzada.
No hem d’oblidar aquí cap a on apunten les conclusions de recerques i obres de divulgació com són
manuals d’introducció a la toponímia de caràcter general, recerques publicades durant anys al
Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica i en publicacions que l’han seguit o en històries de la
llengua catalana. Totes elles atorguen un protagonisme accentuat a l’element preromà en àrees
sobretot de muntanya i mitja muntanya.
Per altra banda són de gran ajuda els estudis publicats sobre llengua ibèrica i sobre paleobasc. Tot i
que en aquests camps els progressos són lents a causa del desconeixement aclaparador que tenim
d’ambdues llengües, sí que marquen un camí a seguir i unes metodologies que caldria aplicar vistos
els avenços assolits. Pensem ara en la feina feta d’investigadors com ara Joaquín Gorrochategui o
Joseba A. Lakarra en basc antic o Jürgen Untermann, Javier Velaza o Noemi Moncunill, entre altres,
en el món ibèric.
2.4.2.2 Fonts d’autors clàssics: gregues i llatines
Pel que fa al segon criteri a l’hora de triar l’àrea geogràfica, a saber, les informacions dels autors
clàssics llatins i grecs, val a dir que les dades que se’n poden extreure, malgrat ser nombroses, solen
patir de manca de veracitat en la precisió de les localitzacions geogràfiques, en la confusió de
pobles i territoris, amb clares contradiccions entre uns autors i uns altres, en les divergències pel que
fa a les distàncies entre llocs. La presència d’elements mitològics fosos amb dades històriques i
descripcions fetes sovint d’oïda o a partir de llegendes epònimes enterboleixen encara més el
panorama. No serà fins a la presència romana a casa nostra, des del 218 a.d.C. i la forta
romanització que patí la zona costanera i les planes interiors que no apareixeran notícies més
precises sobre la població autòctona, dades que una bona administració i control del territori
necessitava. Un d’aquests textos ha pres una rellevància especial que ha condicionat durant dècades
el mapa imaginari de les poblacions autòctones al nord-est peninsular en temps d’Anníbal. Es tracta
d’un text de Polibi que explica que el general cartaginès travessà l’Ebre cap al nord per tres llocs i
sotmeté la nació ilurgeta (τῶν ‘Ιλουργητῶν ἔθνος) i tot seguit els bargusis (Βαργουσίων), els
airenosos (Αἰρηνοσίους) i els andosins (Ανδοσίνους), fins a la ciutat anomenada Pirene 15. Aquests
14 Bertran, Josep Maria. De Toponymia Præromana. Antigues arrels berguedanes, Copi-Art, Barcelona, 1988.
15 … καὶ διαβὰς τὸν Ἳβηρα ποταμὸν κατεστρέφετο τό τε τῶν Ἰλουργητῶν ἔϑνος καὶ Βαργουσίων, ἔτι δὲ τοὺς
Αἰρηνοσίους καὶ τοὺς Ἀνδοσίνους μεχρί τῆς προςαγορευομήένης Πυρήνηϛ. Polibi. Las guerras de 237 – 154 a. de
J. C. Dins Fontes Hispaniæ Antiquæ, editades per Adolf Schulten i Pere Bosch Gimpera, Barcelona, 1935:
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darrers tres pobles porten noms molt suggerents; tant que de seguida van ser identificats com els
bergistans, de la zona del Berguedà, els airenosos com els habitants de la Vall d’Aran i els darrers,
els andosins, com assentats a les valls d’Andorra. Aquesta identificació ètnica, avui dia qüestionada
si més no en part, ha estat vigent durant anys en autors sobre la prehistòria de Catalunya com en
Pericot, Maluquer i fins a Miquel Tarradell, aquest darrer amb reserves.
Los Ilurgetes, por otra denominación Ilergetes [...] estando en la ciudad de Lérida sobre el Segre,
quizás ocupaban la costa hasta el Segre. Polibio escribe Ilurgetes pensando en Ilurcis, Ilurco. Los
Bargusios estaban situados en el Llobregat, pues su ciudad es Berga, en la parte alta del
Llobregat, que ha conservado su antiguo nombre. Los Airenosios y Andosinos, que únicamente se
citan en este pasaje, estaban situados junto a los Pirineos. El nombre de Andosinos debe
relacionarse con el vasco andia ‘grande’ y los nombres de él derivados Andoxus, Andosten,
Andorra. Los Airenosios deben identificarse con los Aresinari [...] Vall d’Aran.16

La proposta sobre les tres ètnies pirinenques feta per Schulten i Bosch i Gimpera, tot i les reserves,
és la més estesa encara avui a casa nostra; només cal veure els manuals d’història, els mapes dels
pobles preromans i els volums dedicats a la protohistòria de Catalunya i d’Espanya adreçats al gran
públic per veure que tal identificació és ben vàlida, si més no, en la bibliografia de divulgació
popular.
En el que sí estan d’acord tots els arqueòlegs i historiadors contemporanis és que l’epicentre de
l’iberisme i les seves restes més antigues venen del sud-est peninsular i que a Catalunya la seva
presència sembla més un producte d’aculturació que no pas de gènesi i evolució interna. La idea la
deixà anar Bosch i Gimpera en parlar dels dialectes ibèrics, entenent el mot "iber" com referit a una
ètnia, quan diu sobre la llengua i la cultura que:
"...cal suposar-la sobretot per les comarques meridionals de les riberes de l’Ebre i Tortosa
(Ilercavons); per l’Urgell (Ilergetes), i àdhuc, per la costa, fins a endinsar-se a França [...]. L’angle
NO. de Catalunya, al N. del Montsec, i a partir del Ripollès i del Berguedà, incloent-hi la Cerdanya,
no semblaria apropiat per haver parlat mai dialectes ibèrics, car els seus pobles no sofriren mai la
iberització"17.
Fascículo 3, pàg. 46. En Coromines reprodueix aquest text a l’OnCat, II, 189b 47-51. Igualment Caro Baroja, Julio.
Sobre el mundo ibérico-pirenaico. Viejos datos, nuevas ideas sobre el Iberismo. San Sebastián, Ed. Txertoa, 1988:
pàg. 21, tot i que amb alguna errada tipogràfica: Βαργουσών per Βαργουσίων i Πυςήνηϛ per Πυρήνηϛ.
16 Ibidem, pàg. 47.
17 Bosch i Gimpera, P. "Lingüística i etnologia primitiva a Catalunya", Misceŀlània Fabra. Recull de Treballs de
Lingüística Catalana i Romànica dedicats a Pompeu Fabra. Buenos Aires: 1943, Edició facsímil Barcelona: IEC,
Biblioteca filològica XXXVII, 1998.
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L’autor suposa dos estrats lingüístics anteriors a la iberització compostos per les llengües indígenes
que ell anomena pre-eneolítiques. Un d’aquests dos grups és el compost per
"pobles pirinencs, que des de les comarques netament pirinenques s’infiltraren a l’eneolític fins al
Pla de Bages, ..."18

donant així per fet que els Arenosis-Aranesos, els Andosins-Andorrans i els Bergistans juntament
amb els Ceretans-Cerdans serien tribus no ibèriques. I encara va una mica més lluny quan afirma
que:
"L’estat ètnic pirinenc caldria identificar-lo lingüísticament amb els pobles de parla eusquèrica, de
les llengües dels quals hi ha restes indubtables a tot el Pirineu català" 19

Si ens estenem en aquestes afirmacions és perquè la tesi del substrat basc o bascoide al Pirineu
català pren embranzida i és defensada, entre altres, amb nombrosos estudis, per Joan Coromines 20
dins d’Estudis de Toponímia Catalana i recollida per tots els manuals d’història de la llengua
catalana.
2.4.2.3 El llegat arqueològic
Javier de Hoz21 té dos articles molt lúcids sobre el substrat lingüístic al Pirineu català on arriba a
conclusions semblants a les que hem vist. L’autor parteix de dos fets, del substrat cultural i
arqueològic, molt variat i diferent abans de l’arribada de l’iberisme per una banda i per l’altra de
l’antroponímia documentada en dos jaciments ibèrics, el d’Ullastret i el de Cabezo de Alcalá
d’Azaila, a Terol. I tot i que l’antroponímia documentada és majoritàriament ibèrica, hi ha un
nombre significatiu de noms personals no ibèrics. Dona per fet que la llengua ibèrica hauria solapat
les llengües autòctones procedent del centre i sud del País Valencià. Aquestes llengües preibèriques
haurien conviscut amb l’ibèric fins a l’arribada dels romans i en alguns llocs del Pirineu fins al segle

18 Ibidem, pàg. 104.
19 Ibidem pàgs. 104-105.
20 Coromines, Joan. Estudis de Toponímia Catalana,Barcelona: 1965-1970, dos volums, on dedica diversos articles al
substrat basc a Catalunya.
21 De Hoz, Javier. "La lengua y estritura ibéricas y las lenguas de los iberos", Actas del V coloquio sobre lenguas y
culturas prerromanas. Salamanca: 1993: pàgs. 635-666. De Hoz, Javier. "El problema de los límites de la lengua
ibérica como lengua vernácula", Acta Palæohispanica X, Palæohispanica 9. Zaragoza: 2009: pàgs. 413-433.
<https://ific.dpz.es/recursos/publicaciones/29/54/3odehoz.pdf>. [Consulta: 17-10-2020].
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X, com accepten des de fa dècades els més destacats estudiosos del tema 22 i així ho recullen els
manuals d’història de la llengua catalana.
Joaquín Gorrochategui23 es demana en un interessant estudi sobre les llengües pirinenques a
l’antiguitat si l’ibèric va ser realment una llengua de superposició i que convisqué llarg temps amb
les autòctones. Parla de les inscripcions rupestres ibèriques descobertes a l’Alta Cerdanya i en diu
que són textos de molt difícil interpretació ja que entre els elements ibèrics n’apareixen altres no
ibèrics, seqüències lingüístiques exògenes que podrien molt ben ser fragments o mots de llengües
autòctones. Tot i que sembla inclinar-se per mots d’origen basc, és molt prudent en les seves
afirmacions i inclús admetent que el basc es podia haver parlat fins a l’extrem oriental dels Pirineus,
critica algunes de les solucions basques o bascoides aportades per Coromines.
I encara una dada més que cal considerar és l’anomenada Cultura de Merlès. Darrerament es va
celebrar les a Solsona una jornada sobre la Cultura de Merlès24. Aquesta cultura es caracteritza
sobretot per un determinat tipus de ceràmica que té l’origen a Merlès (Berguedà), Oristà, Sant Pau
de Pinós (Osona) i s’estén cap a les Masies de Roda, Manlleu, Folgueroles i Perafita. En una
descoberta recent25 s’ha pogut datar amb certa seguretat que la Cultura de Merlès és del Bronze
Final i Primera edat del Ferro, prèvia al procés d’iberització. En poblats ibèrics antics s’ha constatat
la perduració de part dels recursos decoratius característics de la Cultura de Merlès, com ara a
Sorba, Berga o Puig-reig al Berguedà o a Sallent, al Bages 26. Actualment s’estudia també la relació
dels materials arqueològics dels jaciments de la Bòbila Madurell i Can Roqueta, ambdós al Vallès
Occidental, amb els de Merlès. També la Cultura de Merlès se l’ha posat en relació amb el que
Campmajó, Bousquet i Crabol anomenen bronze cerdan i céramique à décor cerdan a l’Alta
Cerdanya27. Una constant dels ponents durant la jornada va ser posar de relleu com els territoris de
la costa, pregonament iberitzats, i la Cerdanya contrastaven fortament amb l’àmbit de la Cultura de
Merlès. Podem suposar així unes diferències ètniques i lingüístiques entre els ibers de la costa i de
l’interior de Catalunya i els pobles dels lacetans del Solsonès i dels bergistans. Pel que fa a la
22 Coromines, Joan. "La survivance du basque jusqu’au bas Moyen Âge". Actes du Congrès International de Sciences
Onomastiques, vol I (1958): pàgs. 105-146, Munic, reimprès i actualitzat dins. Coromines, Joan. Estudis de ...:
pàgs. 93-153. També Coromines, Joan. "El parlar de Cardós i Vall Ferrera". Butlletí de Dialectologia Catalana,
XXIII, (1936): pàgs 241-331. I encara: Menéndez Pidal, Ramón. Toponimia prerromana hispana, Madrid, 1968, on
en diversos articles dona per fet el substrat basc al Pirineu.
23 Gorrochategui, Joaquín. "Las lenguas de los Pirineos en tiempos antiguos". Opera Selecta, Joaquín Gorrochategui.
L.Aquitanica / Akitaniera, (2018): ed. Blanca Urgell i José M. Vallejo.UPV - EHU, Vitoria Gasteiz.
<https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000190/00000036.pdf> [Consulta: 22-10-2020].
24 Jornada d’Arqueologia: "Cultura de Merlès" revisada. La transició entre els períodes del bronze final i la primera
edat del ferro a la Catalunya Central i àrees veïnes. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. 3 d’octubre de 2020.
25 Alberch, P. [et ali]. "El Serrat de la Cirera (Oristà): una descoberta recent". Jornada Arqueològica: "Cultura…".
26 Asensio, D. [et al.]. "La problemàtica de ‘la Ceràmica de Merlès’ a partir de nous contextos del Solsonès i del
Bages". Jornada Arqueològica: "Cultura…".
27 Campmajó, P. [et al.]. "Céramique à décor cerdan et Culture de Merlès". Jornada Arqueològica: "Cultura…".
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Cerdanya sembla que la complexitat cultural va ser una constant durant el primer segle a.d.C. Però
malauradament l’arqueologia ens dona, sobretot, informació sobre cultura material i antropològica i
no pas gaire de lingüística. Ens falten evidències directes de topònims que compleixin dues
condicions: primera que es trobin esmentats en inscripcions ibèriques i/o gregues i llatines i segona
que hagin tingut una continuïtat fins avui. No a tot arreu apareixen inscripcions en monedes com les
de la Segarra amb un nom tant suggerent com śicaŕa28.
El tercer criteri en la tria de l’àmbit geogràfic del present estudi, el coneixement del territori, la
facilitat de desplaçaments per al treball de camp degut a la proximitat per una banda, i el fàcil abast
a les fonts escrites, ja han quedat explicats més amunt.
Per tot això la decisió d’abastar una zona concreta del Prepirineu i Pirineu de la part central de
Catalunya creiem que queda ben justificada. Els límits, doncs, vénen marcats per la naturalesa dels
mateixos topònims (preromans), per una orografia que condiciona a unes formes concretes de vida
les quals ajuden a formar assentaments humans estables i a crear cultures arrelades al territori i
confirmades per l’arqueologia. Finalment hem de posar en relleu la facilitat d’accés, per proximitat,
a les fonts d’informació, tant a les escrites com a les orals aconseguides en treball de camp.

3. Abast geogràfic de la recerca
Cal donar per fet que qualsevol límit geogràfic que establim patirà de dues mancances. L’una són
els condicionants i criteris materials de temps i espai (durada del màster, àrea territorial per cobrir i
la documentació escrita per consultar 29) que erosionen la importància dels criteris lingüístics. Un
altre entrebanc és que tota frontera lingüística, en uns espais de temps tant extensos com és la
prehistòria i la protohistòria ha de ser necessàriament porosa. Així fora dels límits establerts
trobarem material toponímic que s’hauria d’incloure en el treball per una banda, i per una altra ens
apareixeran materials dins l’àrea geogràfica estudiada que, o són del tot estranys 30 al tema tractat i
caldrà bandejar d’entrada, o són de naturalesa dubtosa; en aquest darrer cas intentarem donar-ne una
explicació fins on sigui possible.

28 Ferrer, Joan et al. "Aportacions al coneixement de la seca ibèrica de śicaŕa i de l’origen del topònim Segarra".
Revista d’Arqueologia de Ponent, núm. 22 (2012): pàgs. 37-58.
file:///C:/Users/bertr/AppData/Local/Temp/Aportacions_al_coneixement_de_la_seca_ib.pdf [Consulta: 14-022021].
29 Les restriccions en la consulta en arxius han estat molt dràstiques amb la Covid. Hem hagut de patir el tancament
total temporalment de les sales de consulta o, en el millor dels casos,fer consultes un dia per setmana, amb
aforament molt limitat i horari restringit.
30 El Pont del Dor, a Vilada (Berguedà) no conté l’arrel hidronímica dor 'aigua, font' àmplament estesa i coneguda pels
toponimistes. Es tracta d’un pontet que forma part d’una infraestructura hidràulica construïda el 1926 per
l’industrial Teodor Miralles. D’ací el nom popular Pont del Doro, avui del Dor.
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L’àrea de recerca d’aquest treball seran bàsicament les comarques del Berguedà, Solsonès i
Cerdanya, una extensa zona de confluència de diferents dominis lingüístics en temps protohistòrics
dels què la toponímia preromana ens ha deixat interessantíssims enigmes per resoldre. Ara bé,
sabem que l’extensió dels substrats preromans depassen de llarg els límits comarcals esmentats. Per
això els haurem d’ultrapassar sovint en trobar, més enllà del territori estudiat, materials lingüístics
corresponents als de la nostra àrea geogràfica de treball. Tenint això en compte ens veurem obligats
tot sovint a eixamplar l’àrea d’estudi, formada per l’espai, amb forma de rectangle, que arriba pel
nord fins a la frontera amb França, límit que segueix el trencat de les aigües del Pirineu, llevat de la
Vall d’Aran que la inclouríem a l’estudi per raons històriques i per l’accés documental, però que per
les característiques especials del substrat la deixarem de banda fins a noves recerques. Andorra
queda, per geografia, inclosa en l’estudi. El límit occidental seria el curs del Segre fins a Balaguer,
d’on partiria el límit meridional seguint cap a Cubells, i d’aquesta població seguiríem fins al riu
Llobregós, Torà, Serra de Castelltallat, Santpedor (seguint el límit entre la Depressió Central i els
primers contraforts del Prepirineu), Moià i Vic. Des de la capital d’Osona començaríem el límit
oriental seguint el curs del Ter cap al nord i fins a la Cerdanya, tant la baixa con l’alta, ja que totes
dues formen una comarca natural i la frontera actual és irrellevant pel tema que ens ocupa; a més és
lloc de pas natural per travessar la serralada seguint les valls de la Tet i del Segre.
Tot i que l’abast d’aquest treball pot semblar ambiciós creiem que cal explicar les dues formes de
procediment en la recerca: en primer lloc passarem a fer una tria dels topònims representatius
inclosos en les tres comarques nucli de l’estudi. Seran els que presentin un aspecte més preromà,
d’origen comprovable o no, i dels què tinguem prou documentació medieval per fer-ne el seguiment
de la seva recepció i afaiçonament fins a la forma que presenten actualment. En segon lloc caldrà
travessar els límits geogràfics fixats si això ens aporta referències útils per a la nostra investigació.
Les actuals fronteres comarcals, provincials, estatals o fins les lingüístiques no es corresponen a les
àrees culturals, lingüístiques ni toponímiques de les èpoques estudiades, la prehistòria i la
protohistòria. Sovint trobarem fora del nostre marc d’estudi topònims bessons dels de les nostres
comarques i, evidentment, no els deixarem de banda.

4. Fonts
Des dels inicis de la romanística els investigadors han considerat dos tipus de fonts d’on extreure la
matèria primera que serà objecte d’anàlisi i de recerca, a saber, les fonts orals i les escrites. Cal tenir
en compte, a més, que els mateixos topònims són, al seu torn, fonts en si mateixos. La quantitat
d’informació que ens poden donar sobre la o les llengües de la contrada on es troben, l’etnologia, la
psicologia coŀlectiva, els fets històrics, les relacions de poder i propietat etc. és quelcom prou
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important per a tenir-ho en compte. I no era endebades que a la toponímia se la considerava "menor
d’edat" i era qualificada com una ciència auxiliar, no autònoma però sí útil per a completar altres
ciències. Hans Krahe deia "welchen Nutzen diese Arbeit für den Historiker und Prähistoriker haben
kann"31 "quina utilitat pot tenir aquesta feina [treballar la toponímia] per als historiadors i
prehistoriadors". Miquel Tarradell, en canvi, ens avisava dels perills que comporta recolzar hipòtesis
arqueològiques en asseveracions toponímiques i viceversa:
"... sovint s’esdevé que els lingüistes aprofiten, per a bastir llurs reconstruccions, dades dels
arqueòlegs, que les donen com a segures i ho són ben poc. I també ens trobem sovint que els
arqueòlegs volen ajudar les hipòtesis amb notícies de tipus lingüístic, que en el moment determinat,
o segons un erudit concret, semblen sòlides i després es desfan passats uns quants anys"32.

També Meier-Brügger33 ens adverteix que la informació que podem treure d’un topònim no és
definitiva i que no s’ha de tractar el topònim antic com tractem d’un objecte arqueològic. Aquest
lingüista ve a dir que d’un testimoni lingüístic, d’un nom de lloc, per exemple, podem més o menys
seguir-ne l’evolució si coneixem la història de la llengua. Per un arqueòleg la feina és més fàcil ja
que junt amb un objecte trobat en un jaciment en trobem d’altres que podem molt ben assegurar que
pertanyen a la mateixa cultura, a la mateixa gent i, el que és més important, en podem establir la
cronologia per diversos mètodes. En un topònim antiquíssim no ho podem fer. I malgrat tot quan
trobem una àrea geogràfica amb un nombre de noms de lloc sí que podem començar a confegir
hipòtesis sobre quina era la llengua que els originà, o els adoptà i fins quina era la naturalesa del
topònim o quina la seva etimologia. Així, doncs, tot i que el topònim sigui una font d’informació
per ell mateix en aquest apartat del treball dedicat a les fonts ens limitarem únicament a parlar de les
fonts orals i escrites que ens forneixen el material toponímic del present treball. Deixarem de banda
les informacions més antropològiques que se’n poden desprendre.
Per altra banda cal un recull exhaustiu de totes les formes amb què un nom ens apareix, tant les
oficials, com les coŀloquials, les orals i les escrites així com les de totes les èpoques que sigui
possible arreplegar per tal de poder fer-ne una interpretació fonamentada. Tindrem ocasió de veure
com una forma dialectal usada per la població autòctona i considerada massa "de pagès" ha generat
hipercorreccions oficials, allunyant-la de la seva forma original i en canvi la pronúncia considerada

31 Krahe, Hans. Ortsnamen als Geschichtsquelle, Vorträge und Studien zur indogermanischen Sprachwissenschaft,
Namenforschung und Alterstumkunde, Heidelberg, 1949, pàg. 30.
32 Tarradell, Miquel. Les Arrels de Catalunya, ISBN84-316-1803-5, reimpressió1991.
33 Meier-Brügger, Michael. Indogermanische Sprachwissenschaft, Berlín, 2010: pàgs. 195-196.
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rústega, i conforme a la documentació medieval, ens ha dut a escatir un origen força probable del
mot; els casos de la Quar o de Lladurs en són un bon exemple.
Quant a la documentació escrita ens servirem de tot testimoni, sigui epigràfic, numismàtic, literari,
tractes mercantils, testaments, cartularis i diplomataris de monestirs, arxius parroquials i tota mena
de textos que puguem consultar en arxius comarcals, municipals i privats, aquests darrers d’especial
importància per l’ús de dialectalismes i formes coŀloquials, etimologies populars, hipocorístics i
renoms tant per a persones com per a llocs. Fins i tot errades ortogràfiques han condicionat un canvi
de nom34. Com més testimonis escrits tinguem d’un nom més fàcil ens serà fer-ne la reconstrucció o
tenir-ne una idea força exacta de com havia pogut ser uns segles més enrere, la qual cosa sempre
serà una pista segura per començar a especular sobre estadis anteriors de la llengua i que ens són
més desconeguts.
El tipus de document escrit en pergamí o en paper també és per ell mateix una font d’informació
addicional. Cal saber si tenim un text redactat per una cancelleria reial, una institució eclesiàstica,
amb un llenguatge més formal i amb pretensions d’erudició pel que fa a la llatinització dels noms
propis semànticament no transparents, amb un model de llengua més estandarditzat, supraregional,
amb arcaismes i llatinismes o bé tenim textos amb elements més dialectals i llengua més coŀloquial
i genuïna com ara documents privats, llibres de comptes, arxius municipals. També la funció i la
destinació del text ens donen una informació important. No és el mateix una nota d’ús casolà que un
text oficial, o un esbós que un text definitiu, un original o una còpia més tardana que pugui introduir
canvis contemporanis a la llengua del text; les falsificacions, molt abundants a l’edat mitjana, solen
contenir modificacions i actualitzacions lingüístiques. I finalment queda l’escrivà, que pot ser una
persona més o menys competent en l’escriptura, veŀleïtós en la redacció amb més o menys fixacions
literàries i/o llatinitzants; així com els escrivans vinguts d’altres contrades, parlants de dialectes
diferents que deixen petja en els seus redactats i, per últim, els escrivents, notaris o funcionaris
exolingües que tant han canviat i afaiçonat els topònims i antropònims d’aquest territori.
Bona part de cartularis i diplomataris han estat publicats i és fàcil trobar-ne exemplars a gairebé
totes les biblioteques de capital de comarques; alguns fins han estat digitalitzats i es troben a
internet. Poso com a exemple les ja esmentades actes de consagració de les esglésies de l’antic
bisbat d’Urgell, que estan publicades a la revista Urgèŀlia, el Catrulari de sant Serni deTavèrnoles,
el Diplomatari de la Catedral de Vic o el Diplomatari del Monestir de Viver i Serrateix, així com
34 L’any 1937 o el 1938 un pagès de Gironella va acondicionar una surgència d’aigua que va sortir en un marge. Hi va
fer un petit dipòsit i un sobreeixidor. Un cop arrebossat i amb el ciment encara tou va posar-hi la data i, en voler
posar un nom a la 'font', no se li n’acudí altre que la Font de la Guerra, per la data en què l’havia acondicionat. Però
en escriure es va descuidar la "u", quedant Font de la Gerra. I així és com arribà el nom als nostres dies. L’anèctota
la vaig recollir a principis de la dècada del 1980 d’un testimoni dels fets, el sr. Jaume Solé i Torreano, conegut per
"Revolta", veí de Gironella.
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els volums de Les baronies de Pinós i Mataplana de Mn. Serra i Vilaró que contenen moltíssima
documentació medieval, són a l’abast de tothom. Ara bé, aquestes publicacions contenen més
errades de les que podríem esperar. Les males lectures dels pergamins, per manca de traça o per
l’estat del suport escripturari, les errades tipogràfiques de l’impressor o degudes a causes diverses
fan que aquests textos siguin poc fiables. L’ideal seria poder recórrer sempre a les fonts originals.
Això no vol dir, però, que allò que llegim en el pergamí, i que és diferent d’allò que l’edició
moderna ha publicat, sigui del tot fiable. No podem saber si una mala lectura, una còpia deficient o
una distracció no portaren a l’amanuense a cometre, ell també, una errada en el nom. Les
mancances en les publicacions modernes de textos antics poden ser moltes i de diversa naturalesa.
D’aquí la necessitat de verificar una vegada i una altra les lectures alienes sempre, com recomana en
Xavier Terrado "encara que ens costi alguna diòptria"35.
Les dades aportades per escriptors com Aviè, Polibi o Estrabó no són textos de l’època en què els
seus autors els escrigueren sinó còpies tardanes que no ens ofereixen totes les garanties de fidelitat
als originals, sobretot en noms propis sense transparència semàntica. Aquí cal afegir que els autors
mateixos dels textos sovint escrivien noms propis que no coneixien, d’oïda i pertanyents a llengües
estranyes. Entre ells trobarem noms de ciutats que no s’han identificat amb cap de les conegudes
pels historiadors moderns. No obstant això les fonts clàssiques són d’obligada consulta, com afirma
en Coromines: ...autores antiguos, que tantas veces tienen valor decisivo para la aclaración de
etimologías dudosas o de detalles importantes.36Tot plegat fa que calgui molta prudència en les
afirmacions que fem i molt bon nas per a reconstruir les formes més pròximes a les originals.
Un cop tinguem les aparences dels noms més pròximes al que degueren ser en època prehistòrica i
protohistòrica i com s’han adaptat a les llengües actuals, llavors podrem intuir la naturalesa dels
topònims, els seus grafemes, morfemes, fonemes; podrem també treballar el contacte entre llengües
i quines foren aquestes llengües, serà possible establir nuclis lingüístics on ha sorgit un determinat
sistema de nominació, la seva naturalesa, els seus lexemes (topolexemes) i afixos (topoformants) 37,
topònims per composició etc. i la seva difusió i abast geogràfic i, si és possible, temporal38.
El recull de material oral es pot fer amb dos tipus d’enquestes molt diferents. Una és l’enquesta
directa, demanant a la gent del lloc pel nom de certs indrets que ens interessen. Per a fer aquest tipus
de preguntes cal en primer lloc haver-se guanyat la confiança de l’enquestat i saber si ens pot donar
35 Terrado Pablo, Javier. Metodología de la investigación en toponimia, Zaragoza, 1999: pàgs. 41 i ss.
36 Corominas, Joan. Tópica Hespérica, volum I. Madrid, Gredos, (1972): pàg. 11.
37 Els mots topolexema i topoformant els trobem abastament en la toponomàstica centroeuropea i, per tant, en la
bibliografia consultada.
38 Alguns topònims canvien de nom amb el pas del temps. Al Berguedà tenim la riera de Merlès que al segle X en
deien flumine Azeste i al XVII encara en deien Adeste. El riu Saldes era Esna / Eina flumen, amb una arrel
hidronímica preromana ben coneguda *is-.
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una informació fiable. Sovint la manca de confiança fa que no responguin, contestin qualsevol cosa
o simplement manifestin no saber-ho. En altres casos volen ser tan aplicats que forcen la resposta bo
i usant formes més oficials (Quar) i bandejant les més genuïnes (Cor) en considerar-les massa
coŀloquials. I pot passar també que l’enquestat sigui un neorural o un masover de segona o tercera
generació immigrada a la comarca, amb la qual cosa es pateix d’una gran manca d’informació i
d’una pronúncia que distorsiona la manera autòctona i secular d’anomenar els llocs.
Per tal d’evitar influir en les respostes dels enquestats sovint emprem l’enquesta indirecta. Es
desfocalitza el tema en qüestió, els noms de lloc, i es parla de qualsevol altra cosa, posant cura en
què l’enquestat ens vagi descrivint i anomenant el territori. D’aquesta manera, si parlem de bolets,
no ens dirà on se’n troben, però si que dirà que passant per sota el santuari de la Cor (pronúncia
genuïna), i no pas la Quar, forma oficial i estranya.
Ometrem els detalls de les enquestes orals que, en bona mesura seguim les proposades per
Coromines39 i per Terrado40.

5. El paper de l’etimologia en l’onomàstica
5.1 El concepte d’etimologia en l’onomàstica
En les darreres dues dècades la ciència onomàstica ha evolucionat, com ho ha fet la lingüística, cap
a posicions noves, ja sigui quant a la metodologia o en punts de vista diversos que fins fa poc no es
contemplaven. El nom propi, ja sigui de persona o de lloc 41, està present cada dia a les nostres vides
i és absolutament necessari per a identificar l’altre, reconèixer i precisar el lloc, per a establir les
relacions personals, familiars, comercials, socials, internacionals. Avui dia en el món se’ns ha fet
petit i el nostre horitzó s’ha eixamplat considerablement, el nom propi ens situa en el terreny de joc,
ens identifica un lloc concret o un individu, ens dona una informació absolutament precisa i
inconfusible sobre l’objecte extralingüístic, cosa que no sol fer la resta de mots si no és amb l’ajuda
del context. La rellevància del nom propi com a identificador precís de lloc i persones és doncs
indiscutible i això comporta que, a part del punt de vista etimològic amb el què s’ha estudiat fins
ara, se’n puguin fer recerques des de la sociologia, la psicologia, la pragmàtica, la literatura 42, la
interculturalitat. Els noms propis de lloc i de persona identifiquen, donen les coordenades de
l’individu, el situen al món justament en una època de globalització, d’estructures familiars
39 Coromines, Joan; Ribas, Enric. "Per als reculls dels noms de lloc de Catalunya". Societat Catalana de Geografia,
IEC, (1956): pàgs. 154-260.
40 Terrado, Javier. Metodología... "La encuesta oral": pàg. 27 i ss.
41 En molts manuals de lingüística es parla de les dues branques de l’onomàstica, a saber la toponímia i
l’antroponímia. El nom propi, però, abasta molt més; cal incloure en aquesta categoria els noms de vies de
comunicació, de fets històrics, de cossos celestes, d’obres d’art o de marques comercials entre altres.
42 Brütting, Richard. Namen und ihre Geheimnisse in Erzählwerken der Moderne, Hamburg, Baar Verlag, 2013. El
llibre està compost per un seguit de treballs, teòrics i pràctics, sobre els noms propis en la literatura.
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canviants, de multiculturalitat, d’elements identitaris desdibuixats, de límits boirosos. I aquesta nova
realitat fa que, a més de l’estudi lingüístic tradicional del nom propi, apareguin treballs en altres
disciplines, suara esmentades, que també se n’ocupen.
Per altra banda cal dir que els treballs d’onomàstica i en especial els de toponímia s’havien gairebé
reclòs en el camp de l’etimologia. I, en efecte, si parem atenció en els continguts dels estudis sobre
la toponímia fins als anys vuitanta i noranta del segle passat ens adonem de seguida que n’és l’eix
central, i sovint l’únic, de qualsevol estudi que es dugués a terme. Sovint, en llegir articles i llibres
sobre els noms de lloc es té més la impressió d’estar llegint més sobre etimologia que no pas sobre
toponímia, ja que la tasca que es duu a terme amb el material treballat, els noms de lloc, és la
mateixa i requereix la mateixa metodologia que aplicaríem a l’estudi etimològic dels noms comuns,
adjectius o preposicions.
Tot i que, com veurem més avall, hi ha hagut grans controvèrsies en tractar del significat, del
contingut semàntic dels topònims, és indubtable que l’etimologia, la recerca de l’origen del nom
propi en qüestió i la seva motivació, en la major part de casos motivació semàntica, han estat els
motors de la ciència onomàstica. El lingüista W. F. H. Nicolaisen ho deixa clar quan diu:
Very delicate and intricate procedures were developed by language historians to ascertain
the original form and meaning of a given name [nom propi], and modern onomastics has
benefited immeasurably from such techniques of investigation and the reliability of their
results. It would indeed be churlish to deny the indebtedness of onomastic studies to the
pursuit of lexical etymology, from names are, as we have seen, after all first and foremost
words;43
El nom propi ha tingut, en origen, un nom comú que, per mecanismes diversos dintre cada llengua,
l’ha motivat. La recerca dels apeŀlatius que sovint motiven els topònims passa forçosament per
considerar-ne l’etimologia. Pensem en l’exemple que hem vist més amunt: Riner, al Solsonès; avui
dia aquest hidrònim és del tot opac i no es correspon a cap mot català actual amb el què el puguem
identificar. En canvi quan consultem la documentació medieval el trobem sota el nom de rivo nero,
'riu negre'. Amb aquesta informació sabem que es tracta d’un topònim romànic i no pas preromà, ni
àrab ni germànic, per exemple.
Per altra banda cal reparar que el pes gairebé absolut de l’etimologia li ve donat en considerar la
toponímia, durant molt de temps, com una ciència auxiliar, especialment de la història, amb
43 Nicolaisen, W.H.F. Scottish place-Names. Their study and significance, B. T. Batsford, Londres, 1976 [Edició
consultada de 1986]: pàg. 5.
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l’objectiu final de confirmar i/o palesar teories proposades pels historiadors que busquen la
confirmació de llurs resultats en la presència de determinades ètnies en uns llocs i en un temps
pretèrits. D’aquesta manera, durant els segles XIX i XX veiem que la toponímia intenta explicar un
topònim mitjançant un apeŀlatiu o nom comú; a partir d’aquest apeŀlatiu podem saber o suposar a
quina llengua pertany i segons la pertinença lingüística identifiquem l’ètnia que, en algun moment
històric, encara per esbrinar, tenia l’hegemonia lingüística en el territori i podia posar noms als
llocs; el pas següent seria establir mapes aproximats de les àrees lingüístiques i les ètnies
prehistòriques i protohistòriques usant una cronologia relativa. Per al període històric, amb més
fonts d’informació i una cronologia absoluta, l’ús de la toponímia es converteix sovint en la prova
del nou per a confirmar teories dels historiadors. Tot plegat tenim una toponímia al servei dels
estudis històrics i sovint al servei d’ideologies nacionals. No és estrany que l’adscripció d’un
topònim a una ètnia sigui determinant en força estudis, i això passa indefectiblement a través de
l’etimologia.
Per altra banda cal evitar caure en un concepte massa restringit del mot etimologia, equiparant-la
tan sols amb l’origen del mot, responent tan sols a d’on ve aquesta paraula?
El mot etimologia ve del grec ἔτυμον 'veritable, ver, autèntic'. Però l’etimologia no es limita només
al significat del mot; estudia també els canvis fonètics i sota quines condicions s’han produït, o els
canvis de significat motivats per tota mena de condicionants ja siguin psicològics, lingüístics,
històrics o emotius; es tracta doncs de reconstruir la història dels mots a partir del mot original,
d’estudiar-ne les mutacions fonètiques, semàntiques, ortogràfiques, de registre i ús, de contacte
entre llengües mitjançant préstecs, calcs semàntics, pèrdues i canvis de motivacions, etimologies
populars etc. I, sí, al final de la cadena hi trobem l’ètimon, 'allò autèntic', però tots els canvis
produïts i les seves causes han d’entrar necessàriament dins de l’estudi de la toponímia. De la
recerca estricta del significat i prou i la seva evolució se n’ocupa la semasiologia. Per tant
l’etimologia haurà d’explicar els complicats viaranys pels què el mot ha passat fins arribar al seu
estat actual. Pensem per exemple en el mot càlcul amb el significat de 'compte' i en els seus derivats
com calculadora o calcular; tots són descendents del llatí calx 'còdol', amb els què els mestres de
comptes, els calcŭlōnes, 'esclaus' o els calcŭlatōres, 'els de bona nissaga', realitzaven, en un àbac o
en una graella, els seus comptes. Deixant de banda el cultisme mèdic actual, el mot per 'còdol' ha
forçat el seu significat fins a 'compte'.
En el cas dels noms propis caldrà veure també com ha tingut lloc el procés d’onimització44, és a dir,
com un mot ha passat de ser un nom comú a un nom propi, quines forces han intervingut en aquest
44 El terme onimització ja l’usen de manera habitual els autors dels diferents articles de Namenarten und ihre
Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik, Editat per Andrea Brendler i Silvio Brendler. Baar
Verlag, Hamburg, 2004.

21

canvi, en quin moment històric ha tingut lloc i a quants i quins apeŀlatius ha afectat. De quina
manera els noms comuns 'ferrer', 'argelaguer' o 'prats' han passat de ser simples noms comuns a
noms propis, el primer un antropònim i els altres dos topònims.
Arribats aquí podem encasellar la majoria de treballs sobre toponímia que s’aturen en una recerca
analítica dels mots, aïllats un per un , l’Avellanet < 'avellaner' més el sufix -et, i també amb elements
extralingüístics que en motiven el nom, com les característiques orogràfiques: la Serra Llarga. Pocs
treballs fan una anàlisi sistemàtica d’estudi de paradigmes consistents en sèries de tots els topònims
confegits sota un mateix model, com ara els noms d’eminències i cims, corrents d’aigua o llocs
sagrats o manlleus (manlleus no de noms aïllats sinó de models universals que serveixen per donar
nom als llocs) entre altres; aquestes sèries es formen a partir d’uns motllos que cada llengua ha
desenvolupat i dels quals caldrà esbrinar-ne les tendències, la cronologia, l’abast i les influències
dels i als sistemes veïns.
5.2 Perills de l’etimologia
El perill de fer un treball amb finalitat ètnica com se’n feien al segles XIX i XX avui està fora de
lloc. A mitjan segle passat encara trobem escrits amb títols com: Carattere eteroglotto dei toponimi
scani (tentativo di ricostruzione storico-linguistica)45 o bé Die Herkunft der Namen der größten
Flüsse der Balkanhalbinsel und ihre Bedeutung zur Ethnogenese der Balkanvölker 46, on es transmet
una imatge ètnica i quasi racial d’alguns territoris o, si més no, el lector se n’emporta una idea amb
continguts que van més enllà de la lingüística. El nostre perill és pensar que una ètnia hegemònica
en un territori hagi estat la creadora dels topònims d’aquell territori. Sabem que els noms de lloc se
solen transmetre als pobles nouvinguts en successives onades migratòries, i que afectats per canvis
deguts a les llengües invasores, principalment fonètics, sobreviuen durant segles. També sabem que
el poble políticament hegemònic no ha de ser necessàriament el que imposi la llengua a la població
autòctona. Grècia no va ser romanitzada lingüísticament. Algunes zones iberitzades de Catalunya
semblen haver-ho estat només ens alguns trets culturals materials i poca cosa més. Hem vist que el
plom d’Ullastret conté antropònims ibèrics i molts no ibèrics, reflex de la complexitat de la
població. Per altra banda l’adaptació de topònims a una nova llengua i la manca de documentació
fins al segles IX i X principalment, poden arribar a transformar tant un topònim que ens sigui
impossible donar-li una filiació primigènia.

45 Ribezzo, F. "Carattere eteroglotto dei toponimi scani (tentativo di ricostruzione storico-linguistica)". Revue
internationale d’onomastique, núm 1 (1949) pàgs. 19 i ss.
46 Georgiev, V. "Die Herkunft der Namen der größten Flüsse der Balkanhalbinsel und ihre Bedeutung zur Ethnogenese
der Balkanvölker". Balkansko Ezikoznanie , núm. 1 (1951): pàgs. 5-27.
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5.3 L’etimologia popular o associativa
El 1994 Steven Pinker publicava The Language Instinc47. En el capítol sisè, titulat "The sound of
silence", explica experiments de laboratori amb resultats sorprenents. Es va demanar ajuda a
persones d’ètnies i llengües diferents per tal de fer-los escoltar unes veus que parlaven en llurs
respectives llengües. Se suposava que havien d’intentar esbrinar què deien. En realitat els sons eren
realitzats per màquines, amb grinyols, carrisquejos i fregadissa metàŀlica. Tots els participants van
sentir i "entendre" mots en llurs llengües maternes. Amb aquest experiment l’autor del llibre
argumenta que el cervell està fet per entendre els mots i que no concep una seqüència fònica sense
significat i fins és capaç de sentir i identificar mots allà on no n’hi ha cap.
Ens trobarem que alguns dels topònims opacs, creats en èpoques pretèrites i que han perdut llur
motivació seran objecte d’una transformació per part dels parlants deguda a la necessitat que el
cervell té d’entendre quelcom en una seqüència fònica de la llengua. Aquesta recuperació de la
motivació semàntica i sovint morfològica dels mots té lloc mitjançant el que es coneix com a
"etimologia popular".
El concepte d’etimologia popular difereix força d’uns estudiosos a uns altres. Fins i tot el nom que
li donem acaba per confondre’ns i fer-nos creure que "popular" vol dir que tractem amb creacions
del poble, de la comunitat de parlants. I no és així. Els canvis soferts per efecte de l’etimologia
popular són produïts per escrivans, lletraferits, administratius o particulars que un bon dia
decideixen que aquell mot ha de tenir tal o tal altra forma i amb tal o tal altre significat. Per això
s’ha intentat anomenar aquest fet d’altres maneres, com ara etimologia associativa, proposat per
Johan Orr48. Aquest mateix professor destaca la mala premsa que l’etimologia popular ha tingut
entre els lingüistes i la poca consideració que hom li té encara a mitjan segle XX 49. Igualment es
manifestava Georges Gougenheim, denunciant que se la tractava com une curiosité du langage,
presque comme une amusette50. Per altra banda cal evitar el perill de convertir l’etimologia popular
en un calaix de sastre on van a parar tots aquells mots que no es poden solucionar de cap altra
manera i caldrà ser molt prudent a l’hora de tenir en compte certs noms que no poden tenir una
solució tan fàcil.
L’etimologia popular recupera la motivació dels mots de diverses maneres. A vegades manté el mot
sense canvis fonètics i, perdut el significat original, n’hi atorga un altre ben entenedor: les Quetores
(Riera d’Olvan, a Gironella) passa a ser explicat pels enquestats com les Carotes, "per les formes de
les pedres, que prenen l’aparença de cares grotesques" ens diuen els informants. Altres vegades el
47
48
49
50

Pinker, Steven. The Language Instinct. New York: William Morrow & Company, 1994.
Orr, Johan. Words and Sounds in English and French. Oxford, 1945.
Orr, Johan. “L’étymologie populaire”. Revue de Lingüistique Romane, volum (any) XVIII, (1954): pàg. 129-142.
Gougenheim, Georges (1948). “La Fausse Étymologie Savante”. Romance Philology. Vol. I, pàgs. 277-286.
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nou significat del mot n’obliga a canviar l’estructura fonètica; seria el cas de l’arrel preromana *kar
o *kr 'roc, pedra', que en occità trobem com a la Crau i en català es confon amb el nom comú
"creu"; i certament, hi ha topònims a partir de les creus o padrons i també a partir de cruïlles de
camins, tots ells sorgits de l’apeŀlatiu "creu"; però també és cert que trobem en llocs sense camins,
escarpats i rocallosos topònims amb la base "creu" < *kr, com veurem més avall. En aquest cas el
diftong /ɛw/ ve donat per la interferència amb l’apeŀlatiu "creu". Igualment el lexema *om,
identificat com a 'turó, cim, eminència'51, pren la forma "home"en noms de cims: Turó de l’Home,
Puig de l’Home, la Punta de l’Home.
5.3.1 La "reducció etimològica"
La "reducció etimològica", molt a prop de la deonimització 52, pot suposar seriosos entrebancs a la
investigació. Es dona reducció etimològica quan hom tracta de veure una falsa connexió entre un
nom i el seu significat original, falsedat que ve forçada per una etimologia errònia i reforçada per
una realitat extralingüística: "El riu Auotes vel Autes que equival a Aiguotes per la salabró [sic] del de
Cambrils, l’anomenaven així des del Pont del Clop fins al Segre, el tros que ara s’anomena la Ribera Salada.
D’aquell nom llatí Autes en deriva Altés"53. Més endavant intentarem demostrar que ni Auotes ni Autes

no provenen del llatí; més aviat cal cercar-los l’origen en un antiquíssim lexema hidronímic
indoeuropeu *ava-54.
5.3.2 Les hipercorreccions
S’entén per hipercorrecció, també ultracorrecció, la "substitució d’una forma correcta de la llengua
per una d’incorrecta que el parlant considera correcta"55.
5.3.2.1 La hipercorrecció fonètica
Un primer grup d’hipercorreccions està constituït pel que podríem anomenar correccions
fonètiques. Els actuals topònims de la Quar i de Canalda en són el resultat i les comentarem com a
exemples a tenir en compte. Fa trenta anys encara quedava gent de la zona que en deia /lǝ'kɔr/,
sense diftongar la vocal tònica. La documentació dels segles IX i X presenta les formes illa Corre,
Laccorre, illa Korre, sempre sense diftongar, i un sol cas Quarro. Cal afegir que la Quar és un
santuari d’advocació mariana i remei segur contra les afeccions cardíaques; fins els exvots que
51 Rubió i Tudurí, Santiago. "Topònims d’origen basc o euzk". Separata AD Fecsa, 1969.
52 Deonimització: creació d’un nom comú a partir d’un nom propi: vamba, sabatilla esportiva, té el seu origen en la
marca Wamba; o el francès bic, de la marca Bic, ha substituït del tot l’antic stylo (à) bille en la llengua parlada.
53 Novell, Antoni. La comarca del Solsonès fins al segle XII, Solsona: Edita Consell Comarcal del Solsonès, 1993.
54 Schmid, W. P. "Methodische Bemerkungen zur Klassifikation: Alteuropäisch". Europa Vasconica – Europa
Semitica?, Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung, núm 6 (2013): pàg. 178.
55 Veny, Joan; Pons, Lídia. Petit Atles Lingüístic del Domini Català, Barcelona:IEC, 2007.
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penjaven de les parets no fa gaire eren majoritàriament cors de cera. Doncs bé, atès que la pronúncia
genuïna del diftong /wa/ el convertia en /ɔ/, com /'kɔtrǝ/ per "quatre"i que aquesta pronúncia era
considerada rústega i calia corregir-la, Lacor es va convertir en la Quar, diftongant la tònica i
deglutinant un inexistent article. Mn. Antoni Maria Alcover va visitar Berga i rodalies els anys
1902, 1906 i 1921 a la recerca de materials per al seu diccionari. En els seus quaderns (Q) de notes
ja parla d’aquest fenomen:
"Altres fenòmens relacionats amb el vocalisme ofereixen exemples de monoftongació: «cont:
quant: de con en con» (Q I, 1900) / «qui gonya molt, gasta» / «goita axò; agonta axò. Que Deu ens
gordi de mal. Deu vos gort de mal. Engony, etc. Contes vegades» (Q XV, 1902 «Berga i sa
comarca»"56.

Un altre exemple d’hipercorrecció fonètica és Canalda, que es troba en un text del segle X com a
Kannavita, esdevingut més tard *Canauda; el diftong /aw/ es considerà pronúncia rústega,
com /'baumǝ/ en comptes del més culte "balma"; i així el genuí i històric Canauda esdevingué
Canalda.
5.3.2.2 La hipercorrecció lèxica
Una hipercorrecció lèxica és la que canvia un nom per un altre en considerar el mot primitiu erroni
o inexistent a la llengua. Un cas ben curiós és el Roc de cal Gaita, al Solsonès i la Bauma de cal
Gaita. Al mot "gaita" li hem trobat dues explicacions possibles. Una seria la pronúncia popular de la
zona d’un antic "guaita", lloc elevat amb bona vista i destinat a controlar visualment el territori.
Semblantment trobem en la toponímia catalana els mots "guàrdia, guardiola, espiell, esguard, mirar"
entre altres, tots ells relacionats amb el camp semàntic de 'mirar, vigilar, guaitar'. L’orografia del
lloc recolza aquesta primera hipòtesi. Una segona explicació, recollida de testimonis del país, ens
parlen d’un personatge que no fa gaire temps encara vivia a Cal Gaita, tenia com a malnom el Gait,
i la seva muller la Gaita. Gait és la pronúncia local de l’ocell "gaig" (Garrulus glandarius). Tant si
es tracta d’un topònim de natura estratègica en el control del terme com si té origen ornitològic el
que n’ha restat fins avui és Cal Gaita. Però vet ací que una revista d’esports de muntanya57, creient
que "gaita" era un barbarisme referit a un instrument musical que en català se’n diu "sac de
gemecs", corregeix el mot i refereix sobre una via ferrada anomenada Via Sac de Gemecs, una de les
dues vies d’escalada del Roc de Cal Gaita.
56 Perea, Maria-Pilar. "L’obra del Diccionari de la llengua catalana a Berga". L’Erol. Revista cultural del Berguedà,
núm. 139 (2019): pàg. 11.
57 "La Via Sac de Gemecs", Natura i Aventura. Revista d’activitats a l’aire lliure per Catalunya i Andorra, núm. 20
(setembre 2008): pàg. 18.
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Cas semblant a la hipercorrecció és la tria d’un nom per a un lloc diferent del que hauria de dur pel
motiu penible de capitulació lingüística del tot inacceptable. El Túnel del Cadí comunica el
Berguedà amb la Cerdanya. Aquesta via travessa el Moixeró i no pas el Cadí que queda més a
ponent i que fins i tot es diferencien, Cadí i Moixeró, per la configuració orogràfica diversa de totes
dues serralades. El motiu d’aquesta denominació errònia és que tant per als francòfons que vinguin
del nord com pels castellanoparlants de l’àrea metropolitana de Barcelona els serà més fàcil dir
Cadí que no pas Moixeró, la qual cosa farà més atractiu el lloc. Aquesta explicació no ha estat
contrastada, però va sortir en una conversa privada amb un dels màxims responsables del Parc
Natural Cadí-Moixeró. No es tracta d’una hipercorrecció stricto sensu però el fet no se n’allunya
gaire.
Un altre tipus de correcció és el de la grafia de Puig-reig. Durant l’època franquista la senyalització
oficial en carretera i en tren era Puigreig. Amb l’oficialització de la toponímia en català s’hi va
afegir el guió per tal d’evitar males pronúncies, seguint el mateix criteri que Mont-roig o Montrebei. Però el guió no és cap garantia per assegurar-ne una bona pronúncia: n’evita una d’errònia
però en genera una altra tan apòcrifa com la primera, ja que el mot és pronunciat a la comarca i a les
comarques adjacents /pu'reʧ/. Amb la nova grafia s’ha estès la pronúncia incorrecta /puʧ 'reʧ/. A
més cal afegir que aquesta hipercorrecció ortogràfica contrasta amb el tracte de noms com
Porredon o Purroi on no s’aplica la hipercorrecció.
Pel fenomen contrari a la hipercorrecció no hem trobat un mot. Potser caldria dir-ne
desnaturalització, adulteració, ocultació o falsejament. El poblet d’Olvan al Berguedà s’ha escrit
tradicionalment amb v o u (o) des que en tenim documentació: Holoanne al segle IX i Oluan, Olvan
des de llavors fins l’any 1939 en què passa a ser oficialment en la documentació, mapes i
senyalització vial Olbán; amb a l’arribada del canvi de règim torna a tenir la forma tradicional
Olvan. Està clar que la intenció del canvi no és corregir sinó desfigurar el nom sense cap raó que ho
justifiqui.
5.3.3 Interpretació del territori
Un complement necessari per a l’estudi dels noms de lloc és el molt bon coneixement del territori,
del lloc, del τόποϛ, és a dir, les formes orogràfiques, la història, les relacions de pertinença,
explotació econòmica, climatologia actual i pretèrita, biodiversitat, les característiques del lloc com
ara l’alçada, la temperatura, la humitat, la remor i moltes altres més. Cal, a més saber interpretar les
realitats físiques amb què ens trobem al llarg de la nostra recerca. El poc contacte amb el medi
natural o amb la vida de cada dia de la població autòctona, així com el desconeixement de la relació
entre l’home i la terra ens porten a una falsa interpretació del medi i aquesta ens durà a una
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etimologia enganyosa del nom de lloc i, per tant, a una falsa anàlisi i a un punt de partida erroni en
el nostre estudi. En veurem un exemple tot seguit extret del a revista Oppidum58. Jordi Aguelo
defensa un origen, en part àrab, per al nom de la casa Vilaseca, al terme de Lladurs. En comptes de
veure en seca un adjectiu català, o llatí (sĭccus), hi veu un mot de l’àrab clàssic síkka 'del camí', i
argumenta que el nom té relació amb un lloc de parada, amb un antic hostal de camí públic. A més,
afegeix que el llatí sĭccus no li escau ja que el lloc no és sec, perquè hi creix l’herba i fins alguna
alzina. Doncs bé, ni l’orografia del terreny facilita el pas d’un camí públic ja que la casa és en un
cap del pla sense sortida, i el lloc és d’una sequedat manifesta per a l’explotació dels terrenys que
l’envolten o per activitats ramaderes. Els darrers masovers de la casa, a qui vam visitar i amb qui
vam parlar sobre el lloc, ens deien sempre que el problema d’aquesta masoveria és l’aigua, que
depenen d’una cisterna, que als anys setanta del segle passat van perforar un pou de més de 170 m.
de fondària del què no se’n podien refiar. Els masovers, com els anteriors, van abandonar la casa i
avui dia està buida. El problema del lloc és la manca d’aigua. El sol fet que hi creixi herba i alguna
alzina escadussera no en lleva la sequera. Les cases al camp han estat sempre llocs d’explotació
ramadera i hortícola, i quan tals activitats es veuen privades o dificultades per la manca d’aigua vol
dir que el lloc és sec, per molta herba que hi creixi a la primavera i per les poques alzines de
l’entorn. La interpretació del terreny que fa algú que hi viu i en viu, doncs, sovint no és la mateixa
que la interpretació del que ve de fora. Aquest fet en condiciona la nomenclatura i ens porta a una
falsa etimologia deguda a una falsa interpretació de l’entorn. Per tal d’evitar tals malencerts
remetem el lector a un interessant article de Joan Tort sobre la interpretació de l’espai i territori,
publicat a Scripta Nova, revista electrònica i que malgrat tenir uns continguts més per a geògrafs
que per a toponimistes és un text absolutament aprofitable59
Ens hem aturat especialment en el tema de les etimologies, les etimologies populars i les
hipercorreccions perquè considerem que voler entrar en el món de l’etimologia sense una base
lingüística sòlida és una gran temeritat. Moltes recerques d’àmbit comarcal o fins llibres i articles de
revistes dedicats a noms de lloc estan farcits d’errades i falsedats atribuïbles a la manca de
preparació lingüística i filològica dels seus autors; hi hem d’afegir, a més, les mancances de mètode
i la deficiència a l’hora de precisar els objectius, ja sigui per llur absència o per punts d’arribada
prèviament fixats on s’ha de fer cap sigui com sigui. Això sol portar a tornar a etapes precientífiques
58 Aguelo i Mas, Jordi. "Fonts per a l’estudi del Solsonès medieval i proposta interpretativa del Solsonès sota el
domini emiral a través de la toponímia", Oppidum, núm. 12 (2004): pàgs. 17-40.
59 Tort Donada, Joan. "Toponimia y marginalidad geográfica. Los nombres de lugar como reflejo de una interpretación
del espacio y territorio". Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y ciencias sociales. Universidad de
Barcelona ISSN: 1138-9788 Vol. VII, núm. 3, 2003. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-138.htm [Consulta: 10 -112007].
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de l’etimologia, com feien Terenci Varró, Isidor de Sevilla, Gregori Naciancè o fins a autors com el
mateix Humboldt. I no gaire lluny d’aquestes errades la poca preparació lingüística porta a caure en
interpretacions amb anacronismes o porta també a no replantejar-se la validesa de tesis fins ara
acceptades com a bones. A tall d’exemple fixem-nos en la inscripció ibèrica del vas del Tossal de
Sant Miquel de Lliria, llegit per Pío Beltrán com gudua deisdea i interpretada a través basc com a
'crit de guerra' a partir dels mots bascos gudua 'guerra/combat' i deitu 'crida'. Doncs bé,
posteriorment s’ha demostrat a bastament que deitu és un préstec llatí, molt més tardà a la data de
fabricació del vas. Però a més darrerament s’han proposat noves lectures a la llegenda: kutur oisor,
amb l’element kutur ben conegut en altres textos ibèrics. La llegenda del vas de Llíria, prova
definitiva de l’equivalència del basc i l’ibèric, invalida les conclusions que se’n tragueren degut a la
manca de coneixements de la història del lèxic basc i a la manca de mètode en no revisar ni
qüestionar la lectura feta fins aquells moments. Caldria afegir aquí les conclusions a què arriben els
arqueòlegs sobre les escenes de guerrers que acompanyen la inscripció; per uns són una mena de
desfilada o parada militar més aviat festiva, per altres una lluita real. L’estudi de l’onomàstica
exigeix necessàriament bons coneixements lingüístics.

6. Excursos
Abans de passar a la segona part del treball caldria repassar i deixar ben clares dues idees que, per
suposadament sabudes, llurs conceptes es tornen boirosos, ambigus i de límits imprecisos. La
primera és el "mapa" lingüístic del territori escollit per a la recerca durant els tres segles anteriors a
la conquesta romana, època de la què ja tenim informació escrita. L’altra qüestió és la naturalesa del
nom propi i la seva relació amb la semàntica: té significat el nom propi?
6.1 Llengües preromanes del Pirineu i Prepirineu
La descripció del substrat preromà a Catalunya és una qüestió que es troba lluny de ser resolta. Les
fonts a les quals tenim accés són massa poques, a voltes difícils d’interpretar i algunes poc fiables.
Hem vist que ens hem de refiar sobretot d’una toponímia molt opaca, la cronologia de la qual és
difícil i sovint impossible d’establir. Disposem també de fonts arqueològiques que ens fan
replantejar, a partir de cada nova troballa, el que suposàvem com a cert; i també tenim el relat dels
historiadors i geògrafs llatins i grecs, la fiabilitat dels quals hem posat ja en entredit. Quant a textos
en plom, ceràmica o epigrafia, malgrat la gran quantitat d’inscripcions, la majoria brevíssimes o
fragmentàries, el corpus és encara massa reduït per extreure’n conclusions definitives.
Amb tot, avui dia concorren dues teories, a saber, la iberista, que proposa un substrat (quasi)
monolingüe, bàsicament ibèric, i l’altra que advoca per un substrat amb dues llengües, ibèric i una
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altra d’indoeuropea. Ja des de Humboldt 60, passant pels ja esmentats Schulten i Bosch i Gimpera 61
fins a Untermann62 s’ha considerat que el territori de l’actual Catalunya estava constituït per una
zona mediterrània, costanera i interior, on predominava l’ibèric; una zona muntanyenca, el Pirineu i
Prepirineu, amb parles basco-aquitanes. Aquests dos grups serien de llengües no indoeuropees. Per
altra banda en bona part de la Catalunya Vella trobem no solament topònims clarament
indoeuropeus com ara Besalú, Tagamanent, Verdú, sinó que les troballes arqueològiques ens duen a
pensar en grups humans indoeuropeus establerts, si més no temporalment, o potser ocupant el país
des de molt antic. Aquesta segona zona seria indoeuropea, celta per a la majoria d’autors, i estaria
constituïda per enclavaments de població o per uns substrats antiquíssims, preceltes, que en
Coromines anomenava sorotàptics. De Hoz63 proposa una llengua autòctona, àgrafa i indoeuropea i
un ibèric, vingut del sud i de la costa, com a lingua franca o llengua d’administració, comerç o
dominació política i amb escriptura. Tanmateix les inscripcions votives, i no pas administratives,
trobades a llocs tan allunyats dels jaciments ibèrics com són les de la Cerdanya deixen veure una
llengua ibèrica molt més assentada al territori i amb usos més enllà dels administratius i comercials.
Una tal bipartició (no indoeuropeu, ibèric i basco-aquità per una banda i indoeuropeu, celta o
sorotàptic per l’altra) ha condicionat durant dècades la historiografia lingüística preromana del
territori i té una notable influència en manuals i textos de referència com a l’extensíssima obra d’en
Coromines, d’en Badia i Margarit64 o la de Nadal-Prats65. Amb tot sembla guanyar força la creença
més actual que l’ibèric era la llengua predominant i més estesa al nord-est peninsular en el moment
de l’arribada dels romans. Fins els estudiosos de generacions anteriors assenyalaven la reduïda
presència celta al territori:
"... car les aportacions cèltiques al poblament de Catalunya foren, com és sabut, escasses, i encara
que hi registrem l’aparició de certa quantitat de celtes, i que puguem reconèixer l’origen cèltic

60 Humboldt, Alexander. Prüfung der Untersuchungen über die Uhrbewohner Hispaniens vermittels der Vaskischen
Sprache, Berlín, 1821. Tot i que aquest autor suposa un ibèric per a tota la península i que identifica amb el basc,
deixa oberta la possibilitat de l’existència de llengües celtes.
61 Schulten, Adolf i Bosch i Gimpera. Fontes...
62 Untermann, Jürgen. Monumenta Linguarum Hispanicarum, I-IV. Wiesbaden, 1975-1997.
63 De Hoz, Javier. "La lengua y escritura ibéricas y las lenguas de los iberos". Actas del V coloquio sobre lenguas y
culturas prerromanas. Salamanca. (1993): pàgs. 635-666. [Consulta: 17-10-2020].
64 Badia, Antoni M. "Mal- ‘Roca’ en la toponimia Pirenaica catalana". Actas 1ª Reunión de Toponimia Pirenaica Jaca,
(1948) Saragossa pàgs. 35-58.
Badia, Antoni M. "L’extension du toponyme pré-romain «nava» dans la Péninsule Ibérique". Melanges Albert
Dauzat, (1951). Éditions d’Artrey [Paris]: pàgs. 33-99.
Badia, Antoni M. "Le suffixe -ui dans la toponymie pyrénéenne catalane ".Mélanges de philologie romane à Karl
Micheëlsson, (1952). Göteborg: pàgs. 31-37.
65 Nadal, Josep M., Prats, Modest. Història de la llengua catalana, Barcelona, 1982: vol I.
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d’alguns pocs noms de llocs catalans, com que aquests celtes foren relativament pocs, no deixaren
cap nom de tribu, ..."66

Jordi Bruguera, seguint Hubschmid, arriba a una conclusió semblant:
"Hubschmid (Lenguas Prerromanas de la Península Ibérica. B. Lenguas indoeuropeas, dins ELH,
I, ps. 127–149) remarca que no es coneixen mots exclusivament catalans d’origen gà ŀlic, com
tampoc mots d’origen celta acceptats, únicament castellans i catalans. També que els mots celtes
són més nombrosos a Catalunya que en altres parlars peninsulars. De fet, el lèxic català té moltes
relacions amb la Gaŀlo-romània. Aquests mots devien introduir-se a la Península amb la
romanització a través de les Gàŀlies. A l’època de la romanització el celta devia estar poc estès a
Hispània o molt influït per elements pre-indoeuropeus, o bé les llengües pre-indoeuropees
predominaven, però amb infiltracions celtes."67

6.2 Noms propis i significat
La qüestió, per altra banda molt discutida, sobre el significat dels noms propis no és el tema
d’aquest treball. Ens cal, però tocar-lo, encara que sigui d’esquitllada ja que l’etimologia serà un
dels components forts de la investigació, i el significat és un dels elements imprescindibles en
l’estudi etimològic.
L’assumpte es pot enfocar des de dos punts de vista molt diferents i que duen a resultats també
diferents. Per una banda tenim la concepció tradicional del nom, gairebé de caire més aviat filosòfic
i que considera el noms com aquells mots, el significat dels quals és un objecte físic extralingüístic.
Així el concepte de nom , ja sigui de propi (ὄνομα κύριον, nomen proprium) o comú (ὄνομα
προσηγορικόν, appellativum), forma una sola categoria de mots en les gramàtiques tradicionals. El
primer es refereix a un objecte i el segon a una classe d’objectes. I aquí rau el quid de la qüestió.
Els apeŀlatius o noms comuns, en servir per a tots els objectes d’una mateixa classe, els pressuposa
un significat que en confegeix la idea abstracta. Els noms propis, en canvi, tenen un sol i únic
referent. A partir d’aquí diversos lingüistes hi han dit la seva. Cal destacar-ne John Stuart Mill 68 que
defensava la idea que els noms propis no tenen gens de significat, o bé Otto Jespersen 69, que

66 Coromines, Joan. El que s’ha de saber de la llengua catalana, Palma de Mallorca, 1972.
67 Bruguera, Jordi. Història del lèxic català, Barcelona, 1985.
68 Mill, John Stuart. A System of Logic: Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of
Evidence and the Methods of Scientific Investigation, Toronto 1872, [consultada l’edició de 1978]. volum I.
69 Jespersen, Otto. The Philosophy of Grammar, Londres, 1924, [consultada l’edició de 1963].

30

defensava tot el contrari, que els noms propis tenen un màxim de significat en ser noms per a
classes d’un sol objecte i per tant tenen significat i a més un significat inconfusible.
El segon enfocament del tema ens el dona la lingüística cognitiva, que s’aparta de discussions
filosòfiques i ontològiques i intenta resoldre la qüestió amb els mètodes de les ciències naturals. La
lingüística cognitiva contempla la teoria del nom, la seva naturalesa, no a partir de la idea que el
nom existeix per a un objecte sinó que el nom existeix per a una quantitat d’informació sobre un
objecte. El nom indexa i cataloga una quantitat d’informació que el cervell ha obtingut de l’objecte
extralingüístic. A partir d’aquí la concepció del significat és tota una altra.
Però a nosaltres no ens interessa ara tant el significat del nom propi com el significat de l’apeŀlatiu
que un dia es va fer servir per a anomenar un lloc. Es tracta del fenomen anomenat onimització. El
procés és fàcil d’entendre. A Gironella hi havia un pedró marcant el límit nord de la població. Quan
a finals del segle XIX la vila s’estén per aquells rodals s’obre un carrer on hi havia el pedró; més
tard s’hi construeixen cases, el pedró desapareix però el carrer és el carrer del Pedró, o popularment
el Pedró, encara avui. El nom comú 'pedró' ha passat a nom propi. I és a partir de l’apeŀlatiu que
hom trià per anomenar els llocs que nosaltres treballarem l’etimologia i la motivació dels actuals
topònims.
Pel que fa a la motivació val a dir que aquesta es produeix a dos nivells, una motivació primària,
popular i una motivació secundària o administrativa. Mentre la primària, la creada pels veïns del
poble es fonamentava en identificar un indret amb alguna característica del mateix lloc, com amb el
pedró, la motivació administrativa és més de caràcter orientador, la de donar nom a un nou carrer o
barri. És cert que sovint l’administració, amb la idea de confegir un mapa, pren els noms ja usats pel
poble, però mentre que el poble lliga el nom amb el lloc mitjançant una realitat present i evident,
l’administració té altres motivacions, la primera de les quals és confegir el mapa real o mental del
territori; aquí hi afegirem les motivacions de segon ordre que pot tenir l’administració com ara
reclams turístics o econòmics, canvis polítics, esdeveniments històrics etc. Així, el carrer més
comercial de Gironella és la Carretera, abans Avenida del Caudillo i avui, oficialment, Avinguda de
Catalunya. Només la versió popular té en compte la naturalesa de la via (antiga carretera de
Manresa a Berga), mentre que els noms oficials estan motivats únicament per la necessitat de donar
nom a un carrer i el nom en qüestió pot no tenir res a veure amb la naturalesa del carrer.

31

Segona part:
A Estudi analític dels topònims
1 Tria de topònims
Tot i que la redacció d’un estudi com el nostre exigiria l’anàlisi de desenes de noms de lloc, per
qüestions d’espai i temps i per la naturalesa mateixa d’aquest treball ens veiem obligats a escollir
els topònims que considerem més adients per als nostres objectius. La resta de noms de lloc que
podríem incloure ací quedarà per a recerques posteriors, convenientment corregides i orientades
pels resultats de la que exposem ara. Caldrà, en primer lloc, establir els criteris de discriminació a
l’hora d’incloure o excloure un topònim, i caldrà també explicar de quants elements consta la llista
de noms que tractarem i el perquè d’aquesta quantitat.
Per una qüestió pràctica i d’eficiència científica escollim en primer lloc aquells noms la
documentació dels quals és més generosa; altrament ens trobaríem més en el camp de l’especulació
que en el de la recerca basada en unes dades reals. Això ens dona un vast llistat de noms que reduïm
en nombre tenint en compte els següents trets:
1.1 Topònims d’abast ampli
En aquest apartat veurem aquelles arrels preromanes que es repeteixen al llarg dels Pirineus, que
fins depassen els límits de la llengua i que es corresponen entre ells en l’etimologia i també en les
característiques extralingüístiques dels llocs designats, físiques, orogràfiques, etc. Per exemple el
cas de la Quar, al Berguedà, (illa Corre, als segles IX i X) del que trobem possibles
correspondències a Llaguarres, avui municipi de Capella, a la Ribagorça; Lascuarre / Lasquarri, a
la vall d’Isàvena; Liguerre de Cinca, al Sobrarb i altres que potser en són deutors com la Corriu,
Correà etc. Un repertori com aquest, de noms de llocs que semblen emparentats, en zones
geogràfiques poc distants, ens pot ajudar a reconstruir una forma del nom de lloc primigènia o un
original del què podrien sortir tots els casos documentats. La dispersió geogràfica i les diferents
variants, afaiçonades per les característiques de les llengües i dialectes de cada zona, ens permetran
d’acostar-nos a la forma originària.
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1.2 Composició i derivació: morfemes i lexemes toponímics més freqüents
Freqüència de lexemes o morfemes toponímics que apareixen en compostos i/o derivats en zones
relativament petites o properes entre si, com ara el lexema lakor de la Quar, pal a Coll de Pal i
potser a el Paller (santuari de Bagà), o el sufix -an a la Valldan, Olvan, Montan, Esperan, Iran.
1.2.1 Compte amb els noms de lloc que només "s’assemblen".
Certament la semblança de mots, semànticament opacs és un punt de partida, és una dada que
desperta sospites i que, pel fet de cridar-nos l’atenció, ja fa que ens formulem hipòtesis i obrim una
nova via d’investigació. Tanmateix cal saber que les semblances morfològiques entre mots, fins i tot
amb semblança de significat, i les semblances entre llengües, poden deure’s a causes diverses entre
les que destaquem la convergència, els manlleus i el parentiu genètic o origen comú. El primer
d’aquests casos és l’anomenada convergència que, per ser poc freqüent, ens passa desapercebut. El
fet que existeixin quatre mots semblants, relacionats amb 'aigua' i pertanyents a llengües diferents,
no vol pas dir que llurs respectives llengües pertanyin a la mateixa família lingüística, a saber
japonès ura, 'badia'; nubi aru, 'pluja'; basc ura 'aigua' i l’arrel caucàsica ur, 'llac'. El mateix passa
amb mots com ara el llatí deus i el grec ϑɛός, però de seguida, malgrat les semblances, ens adonem
que on el llatí té una d el grec hi té una δ, decem δέκα, dicere (ant. deicere) δείκνυμι. I si anem més
enrere en el temps hom suposa un llatí arcàic *deivos i un grec thes en el siŀlabari micènic linial B.
Com més enrere en el temps més allunyats es troben els mots. Per demostrar les correspondències,
el parentiu, entre mots de llengües diferents necessitem desenes o centenars de casos on es donin
uns mateixos canvis fonètics en igualtat de circumstàncies en la forma i en el temps, és a dir, alguna
cosa més que una simple semblança. Quan s’han pogut formular les anomenades "lleis fonètiques",
amb la seva cronologia i tot, s’ha descobert que mots tant diferents com l’anglès wheel i el sànscrit
cakra, tots dos amb el significat de 'roda', provenen del mateix origen. El mateix passa amb els
numerals grec δύο i l’armeni erku70 'dos', que com més enrere en el temps els trobem, més
s’assemblen, fins arribar al mateix origen comú per ambdós. Les semblances o diferències entre
mots, doncs, són enganyoses i, amb tot, sembla que la simple semblança sigui argument suficient i
evidència incontestable que fa innecessària qualsevol altra comprovació. Posem tres exemples de la
simple semblança com a argument trets del Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica. Ernest
Querol71 quan parla de la base preindoeuropea PAL- es limita a presentar una extensíssima àrea
geogràfica, de zones molt allunyades entre elles; també molts exemples en català i francès; però mai
70 Binder, Vera E. "Wörter aus der Steinzeit – Völker aus dem Nichts". Spektrum der Wissenschaft, núm 1 (2000):
pàgs. 35 – 39.
71 Querol, Ernest. "La base indoeuropea PAL-". Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. LXXXII (2000):
pàg. 43 -54.
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parla de la deessa Palēs, ben romana i ben pirinenca, i sí que esmenta molts pal en llengües
exòtiques. E. A. Llobregat72 en parlar dels noms preromans ILI- i ILU- al País Valencià, noms
ibèrics antiquíssims, els interpreta pel basc actual. El mateix autor diu no aportar res de nou. I
encara un treball sobre la toponímia ribagorçana suggereix, per simple semblança Alaó73 <
*Alagone, del basc alago 'lloc de pasturatge' o Orrit d’urruti 'llunyà'74, com també diu en
Coromines. Però, per si no procedís d’urruti, llavors proposa urritz 'avellaner' per simple
semblança. Cap evidència d’altres casos connexos, no es considera cap altra possibilitat com ara
*Alabone o *Alavone, cap explicació de canvis fonètics demostrables, cap altre argument que la
simple semblança de mots. I la semblança sol ser, a vegades, l’argument per considerar un topònim
digne de ser estudiat o, si no s’assembla a cap altre, és bandejat de la recerca. El fet recorda la
coneguda dita de Paul Valéry Ce qui ne ressemble à rien n’existe pas.
1.3 Topònims de filiació discutida o susceptibles d’ésser explicats d’altra manera: Odèn o Pal,
entre altres.
1.4 Casos de topònims disfressats
Alguns del noms de lloc semblen tenir el seu corresponent apeŀlatiu en la llengua actual, Aquest
seria el cas de Creus, les Portes, Lleona, Pal o Paller. Tanmateix aquestes formes actuals no són
altra cosa que noms preromans que ja sigui per proximitat amb noms comuns actuals o per
traduccions de noms antiquíssims o per qualsevulla altra causa de les que motiven l’etimologia
popular han acabat adoptant formes idèntiques a mots actuals de la llengua catalana.
1.5 Topònims la singularitat dels quals els prioritza com a objecte d’estudi.
Tot i que cada topònim té la seva història i la seva singularitat, el cas del ja esmentat les Portes té la
particularitat de conservar el "significat" del mot que el va motivar i aquest significat, ja de per si
ben discutible en els noms propis, ha passat a la llengua actual. Diguem que la motivació es
conservà i no el mot, que es traduí.

72 Llobregat, E.A. "Els noms preromans en ILI- i ILU- a les terres valencianes". Butlletí Interior de la Societat
d’Onomàstica, núm. XLIV (1991): pàgs. 644 - 651.
73 Justament a l’entrada d’Alaó en Xavier Terrado diu "És aquest un del molts topònims que ens obliguen a fer un acte
d’humilitat científica i reconèixer que, en la recerca etimològica, ens movem sovint en la boira, avançant a
palpentes, sense trobar una solució inequívoca i clara”, OnCat, II, 57a, 9 – 13.
74 Francino, Glòria. En l’article "Toponímia ribagorçana al Cartoral d’Alaó". Butlletí Interior de la Societat
d’Onomàstica, núm. XLV (1996): pàgs. 41 -51 destaquem l’absència total d’argumentació, molt al contrari del que
fa Xavier Terrado, OnCat, IV, 32a, 1 fins 33a, 15, on argumenta la semblança dels noms de manera lògica i amb
hipòtesis fonamentades.
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1.6 Altres: a Setelisona esmentat en la documentació medieval per primera vegada l’any 923 li
caldrà suposar la continuació del Setelsis de Ptolomeu sense cap més testimoni entremig i sense que
les dades de Ptolomeu siguin més precises que afirmar trobar-se en territori dels ilergets.

B Anàlisi dels topònims preromans més representatius de l’àrea prepirinenca
1 Llistat de topònims estudiats i d’abreviatures utilitzades

1.1 Llistat de topònims
Azest, flumen

Odèn

Bagà

Olvan

Berga

Pal / Paller

Ceuró

Pirineus

Dorres / Aigua d’Ora

Portes

Eina / Esla flumen, riu Saldes

Quar, la

Gósol

Solsona

Merlès, riera de

Sorba

Norra ( i Andorra)

Valldan

1.2 Llistat d’abreviatures
Acta C. SdUrg: Acta de consagració de la catedral de la Seu d’Urgell, (819-1024)75.
DCVB: Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. Diccionari Català, valencià, Balear.
(Edició de 1980).
DECat: Coromines, Joan. Diccionari Etimològic i Complementari de la llengua catalana. (19802001).
DMS : Diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix, edició Jordi Bolós. Lleida: Pagès
Editors, S.L. 2006.

75 Gascón, Carles; Vergés, Oliver. "L’acta de consagració de la catedral d’Urgell. Un fals temps del bisbe Ermengol
redactat entre 1016 i 1024". Afers, núm 86 (2017): pàgs 191-220.
file:///C:/Users/bertr/AppData/Local/Temp/Lacta_de_consagracio_de_la_catedral_dUrg.pdf [Consulta: 29-122020]. La data que figura en el document és de l‘any 819. Diversos estudis, però, la donen com a falsa i en
proposen d‘altres, la més tardana del 1024; altres propostes que no semblen agosarades suggereixen mitjan segle
IX.

35

ETC: Coromines, Joan. Estudis de Toponímia Catalana, volum I Barcelona: Barcino, (Bilioteca
Filològica Barcino), 1965 i II 1970.
OnCat: Onomasticon Cataloniæ . Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua
catalana. Coromines, Joan Barcelona: Curial / La Caixa, 8 vol. (1989-1997): Amb la coŀlaboració de
Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph Gulsoy, Josep Mascaró, Philip D. Rasico i Xavier
Terrado.
(Per no omplir massa el text citarem OnCat sense res més; en aquests casos entendrem que ens
referim a l’entrada del topònim en qüestió); en altres casos, si cal citar text, donarem les següents
dades: OnCat, volum, pàgina, columna i línia.
Per a la resta d’abreviatures, les d’ús general a la llengua i davant les diferents possibilitats que
ofereixen algunes d’elles hem seguit els criteris del manual El llibre de la llengua catalana per a
escriure correctament el català, de Jordi Badia i altres autors, de Castellnou Edicions, Barcelona
2008.
Quant a l’ús de l’article seguim la norma general d’escriure’l en minúscula fins i tot en els casos on
article i nom formen un conglomerat inseparable. Seguint la proposta del Dr. Moreu-Rey mitjançant
una pregunta i una resposta. A com es diu aquest lloc?, poble, muntanya etc. hom respon Cadí o
Llobregat i no pas el Cadí o el Llobregat, com indiquen els rètols oficials. En canvi ningú del lloc
respondria Quar per la Quar, Garriga per la Garriga o Nou per la Nou. En aquests tres darrers
casos l’article i el substantiu formen un conjunt inseparable i d’aquí el seu ús, en majúscules en
alguns documents o retolacions. La norma general és, però, amb l’article en minúscula.

2 Llistat de topònims objectes d’estudi
Xavier Terrado en una de les entrades de l’OnCat fa una reflexió molt lúcida que fem nostra i no
solament davant d’un topònim d’anàlisi difícil sinó davant la majoria dels noms que tractem a
continuació. Diu textualment: "És aquest [Alaó, municipi de Sopeira] un dels molts topònims que ens
obliguen a fer un acte d’humilitat científica i reconèixer que, en la recerca etimològica, ens movem sovint en
la boira, avançant a palpentes, sense trobar una solució inequívoca i clara." 76

En els comentaris a cadascun dels topònims tractats hi afegim, és clar, les principals dades que ens
forneixen els investigadors més acreditats i de més fiabilitat que han tractat la toponímia pirinenca i
prepirinenca; però un treball de recerca ha d’incloure les nostres reflexions, conclusions i propostes
76 Terrado, Xavier. OnCat, II, 57a, 9-13.
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tant pel que fa a solucions individuals per a cada nom de lloc com per a plantejar noves vies
d’investigació com per exemple la interdisciplinarietat que ha donat tan bon rendiment.
2.1 AZEST
Antic nom de l’actual riera de Merlès (cf. Més avall a l’entrada MERLÈS).
Fonètica: només en tenim documentació escrita fins al segle XVIII. Tot el que podem dir de
rellevància per a la nostra tasca és que a l’edat mitjana les lletres z i ç, solien representar els sons
africats /ts/ i /dz/. Per la mateixa estructura del mot i per les diferents grafies en què el trobem hem
de suposar una e tònica.
Homònims i parònims: Lezat, Azde, Adesate i Atsat a Occitània77.
Documentació més antiga: tenim un flumine Azesto (976), l’any següent (977) in flumine Adesto i in
fl. Azest (978).
Etimologia: l’OnCat el veu com una variant ibèrica de l’hidrònim Nesta / Nesto que es troba en
diversos cursos d’aigua de Gascunya i que el fa un mot aquitànic. El mot però planteja una
dificultat: l’alternança d / n que trobem entre el mot ibèric, amb -d-, i el mot aquitànic amb n-.
Casos de dissimilació de n en d els tenim en català, però es tracta precisament d’això, de
dissimilació, de diferenciació entre dos sons iguals o semblants molt pròxims, con en ningú >
dingú, només > domés. En el nostre cas trobem que no hi ha dos fonemes contigus i amb identitat o
semblança de trets. Però potser no sempre havia estat així. És possible que en èpoques remotíssimes
els radicals *nest i *adest formessin part d’un mot amb un major nombre de síŀlabes i que la
fonètica històrica hagués produït uns canvis que ara no podem veure de cap manera. Observem que
la n- es troba en posició inicial mentre que la -d- és intervocàlica la qual cosa fa pensar que si hi
havia una arrel comuna aquesta era més complexa i això permeté uns canvis avui inabastables per
nosaltres.
Potser un antic cultisme flumen Neste forçà la aparició d’una vocal epentètica entremig de les dues
seqüències fòniques on hi ha dues nasals en contacte per a facilitar-ne la pronúncia i quedà com
*flumen a Neste. Aquí és fàcil explicar el pas de Neste a Adeste per dissimilació. Hi veiem però
dues objeccions, a saber, la primera és que la consonant que canvia per dissimilació sol ser la
primera de les dues en la seqüència fònica, aquí la n de flumen. La segona és per què partir d’una
forma culta, documental, on apareix el mot flumen, que no se sol utilitzar en la llengua parlada. Per
a la primera objecció veiem una dificultat en el canvi de la n de flumen en el fet que aquest mot és
77 Coromines, Joan. «Du nouveau sur la toponymie occitane: Recherches sur les noms de lieux préromans de
Languedoc et de Gascogne». Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge (Heidelberg), VIII, núm. 3-4 (des. 1973),
pàgs. 193-308. La informació que trec d’aquest article és una gentilesa d’en Xavier Terrado davant la impossibilitat
meva de poder consultar en primera persona l’article d’en Coromines.
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més corrent en la documentació en general i, per tant, més conegut, mentre que *neste és un únic
nom que, a més, en algun moment perdé el contingut semàntic. Per a la segona objecció mostrem
l’ús de l’apeŀlatiu 'riu' en el mateix topònim com en Riu Brogent, Riudecols, Riudellots, Riumors
etc. o en sinònims de 'riu' com en Aigua d’Ora, Aigua de Valls.
Sorprèn però la poca presència de l’arrel *adest o potser la més antiga *nest dins la zona estudiada i
contrasta amb el nombre considerable de corrents fluvials la Gascunya, on trobem Nestier, la riera
Nistos, afluent de la Neste; un curiós Estos, als Pirineus Atlantics, documentat sense n- , Stos
(1368), Astos (1402); les rieres Neste-d’Aure i la Neste-de -Louron; l’esmentada Neste, afluent del
Garona.
Per a l’alternança entre n- i -d- en *nest i *adest hi veiem dues explicacions possibles. La més
aventurada seria suposar una arrel bascònica i ibèrica antiquíssima on en el lloc dels fonemes /n/ i
/ts/ hi hagués una protoalveolar que hagués resultat un i altre fonemes en cadascuna de les llengües.
Recordem que al segle X trobem el nom Azesto escrit amb z, lletra que representava el so africat
/ts/. Però ens manquen testimonis d’aquesta protoalveolar, per la qual cosa la hipòtesi en resulta
massa agosarada. En canvi sí que veiem més possible que, partint d’una arrel comuna *nest, el nom
de la nostra riera s’hagués transformat en Azeste per una assimilació regressiva del fonema /n/, nasal
i alveolar, en /ts/, també alveolar però africat i no nasal, bo i canviant tan sols el mode d’articulació.
L’assimilació s’hauria produït per l’atracció de la dental /t/ de la darrera síŀlaba Azeste. La a inicial
pot ser epentètica, cosa que afavoriria més tard la sonorització de /ts/ en /dz/. Amb aquest canvi
fonètic un fonema original, /n/, simplement canvia el mode d’articulació, passant de nasal a africat.
Molt més tard, al segle XVIII, la z es presenta canviada en una d. Suposem una segona assimilació
de la z alveolar en la dental d. Es tracta aquesta vegada del canvi en el punt d’articulació, atreta
segurament per la t de la darrera síŀlaba. El pas d’una alveolar a dental és molt fàcil ja que el canvi
que ha de fer la llengua dels alvèols a les dents és mínim.
Encara hi hauria una darrera possibilitat, a saber, la dissimilació de z en n en tots els topònims amb
*nest, per la presencia de la t en la darrera síŀlaba. Ens sembla inversemblant ja que suposaria que
només Azeste ha conservat la forma més pròxima a l’original, amb africada, i que totes les altres,
variants amb n (*nest), primitivament haurien estat *zest, haurien patit la dissimilació. Per questa
hipòtesi no hi trobem solució.
En Coromines, tot i que esmenta la semblança de Neste amb neska i niska, no creu oportú insistir
per aquesta via. Creiem que té raó, però sí que obre una porta a futures investigacions en els camps
de la lingüística i l’antropologia en relacionar el nom de niska i neska, 'dona d’aigua, nimfa' amb el
nombrosos hidrònims gascons. Al Prepirineu lleidatà s’han recollit rondalles durant els anys noranta

38

amb dones d’aigua com a protagonistes78; i l’arrel neska, que en basc actual vol dir 'noia' arriba fins
als Banys d’Arles, al Vallespir, on el nom apareix en inscripcions llatines votives79.
2.2 BAGÀ
La vila de Bagà, capital medieval de l’Alt Berguedà, es troba situada al peu del Moixeró, a pocs km
de la boca sud del Túnel del Cadí, a la vora del Bastareny. Té una població de poc més de dos mil
habitants.
Fonètica: /bǝ'ɣa/
Documentació antiga: la documentació medieval ens transmet les formes Bagazano (anys 839 i
992), villa Baguzanum (893), Bagazani (any 1095), Bagada (1194) i Bagaa (1198), tots quatre
testimonis segurament amb la darrera a tònica conforme a la pronúncia actual. La creació de
topònims amb un fundum + antropònim + sufix (fundum Bagazanum) no és estranya al Berguedà on
trobem, entre altres Avià, Frontanyà.
Etimologia: Balañà no proposa res de nou, limitant-se a remetre el lector a publicacions: d’altres
autors del cèltic Bagauda, nom propi de persona, DCAT I 546b nota 6 article «bagassa»80.
Per Coromines és clarament preromà i possiblement celta. Proposa un conegut nom cèltic com a
origen de Bagà, Bagauda, Bacauda (OnCat, II, 303b, 21). El mateix autor remet a un article seu de
1952 (Mélanges Mario Roques IV). Ara bé, sabem pels historiadors de la llengua que els noms
celtes se seguiren usant a la Gàŀlia després de la conquesta romana i que alguns d’aquests
antropònims ens arriben a través dels romans. Una cronologia exacta ens resoldria el dubte de si es
tracta d’un nom gaŀloromà o un celtisme més antic creat per un nucli de població celta al peu del
Moixeró.
Per a Moreu-Rey81 es tracta d’un antropònim celta, sí, però llatinitzat i convertit en topònim amb la
terminació -à, -ana tan prolífica en èpoques romana i medieval. Per tant ja no és un topònim
genuïnament "celta". Seria com dir que Cal Jaume d’Odèn és un topònim hebreu només per origen
hebreu de l’antropònim Jaume. La qüestió aquí és la cronologia. D’un Bagà anterior a l’ocupació
romana no en tenim notícies plausibles, tret d’algun nom amb certa semblança (Bakassis) i que tot
seguit tractarem.

78 Castany, Josep. "Mitologies, creences populars i simbolismes geològics relacionats amb la prehistòria d’Odèn". 3r
Coŀloqui d’Arqueologia d’Odèn. Darreres investigacions al Prepirineu lleidatà 2009-2011, 2013: pàgs. 109 – 118.
79 Coromines, Joan. "Dos notas epigráficas". Fontes linguæ vasconum, any 5, núm. 13 (1973): pàgs. 5-19.
file:///C:/Users/bertr/AppData/Local/Temp/Dialnet-DosNotasEpigraficas-1301337-1.pdf [Consulta: 27-12-2020].
80 Balañà, Pere. Els noms de lloc de Catalunya. Barcelona, 1989: pàg. 105.
81 Moreu-Rey, Enric. Els nostres noms de lloc. Palma de Mallorca, 1982: pàg. 138.
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Hi ha hagut altres propostes intentant explicar els seus orígens bo i citant textos grecs i llatins on
apareixen noms que tenen certa semblança amb el nostre, però aquestes hipòtesis ens semblen
difícils de defensar. Rafael Ballester diu Plinio menciona la ciudad de Subur (Ilergetes) y Ptolomeo,
Setelsis (Solsona), Iessos (Guisona) y Bakassis (Bagá) 82. Per altra banda en una inscripció llatina

d’Empúries trobem esmentat el personatge de L(ucio) Æmilio Montano Bacasitano, que se
l’interpreta com a natural de Βάκασις, topònim esmentat per Ptolomeu com una població dels
lacetans, tot i que Ptolomeu podria haver confós els lacetans amb els iacetans. Segons Albert
Benet83 de Bacasis en sortiria el nom de la comarca del Bages, sense cap relació amb la població de
l’Alt Berguedà. Per altra banda Fidel Fita en fa la lectura següent i no posa cap objecció al fet que
Ptolomeu atribueix dita població entre els iacetans:
L · AEMILIO
MONTANO
BACASITANO
LAC ERILIS F
H·S·E
A Lucio Emilio Montano, natural de Bacasis, hijo de Lacerilis. Aquí yace. Es el único epígrafe
romano que nos queda mencionando la antigua Bάκασις, que Tolomeo coloca entre los Yaccetanos.
De las dos leyendas que da Villanueva (6) 6, hay que escoger la que refiere este autor de visu,
añadiendo que la lápida era un mármol de un palmo de largo y medio de alto. 84

L’atribució de Bacasis al iacetans sembla ser una errada de lectura o confusió d’ètnies. De fet el
problema surt d’una esbiaixada interpretació de la descripció geogràfica de Plini en parlar dels
pobles del Pirineu i Prepirineu85. Avui la majoria d’autors considera lacetans els iacetans de
Ptolomeu. Si Bacasis fos una població dels lacetans seria més fàcil relacionar-la ja sigui amb el
Bages, com defensa Albert Benet, o amb la vila de Bagà.
82 Ballester Escalas, Rafael. "Polis protohistórica y polis hispánica". Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia,
Història i Filosofia, [en línia], 1977, Núm. 2, pàg. 19, https://www.raco.cat/index.php/UTGHF/article/view/356505
[Consulta: 29-12-2020].
83 Benet i Clarà, Albert. "Els topònims «Manresa» i «Bages»". Dovella, 2 (1981): pàgs 16-19.
https://www.historiesmanresanes.cat/2009/01/els-topnims-manresa-i-bages.html?m=1 [Consulta: 30-12-2020].
84 Fita, Fidel. Inscripciones inéditas de Ampurias. [Publicado previamente en: La Ilustración Española y Americana
(Museo Universal. Periódico de Ciencias, Arte, Literatura, Industria y conocimientos útiles), año 15, n.º 12, 25 de
abril de 1871, págs. 210-211. Versión digital con la paginación original. Las notas al pie se han numerado
correlativamente, manteniendo las referencias visuales originales en el texto.]. © De la versión digital, Gabinete de
Antigüedades de la Real Academia de la Historia. file:///C:/Users/bertr/AppData/Local/Temp/inscripciones-inditasde-ampurias-0.pdf [Consulta: 23-11-2020].
85 Artica, Eduardo. " «Los cerretanos occidentales», revisión de un constructo moderno". Príncipe de Viana, any
LXXVI, núm. 263 (2015): pàgs. 1149-1161. file:///C:/Users/bertr/AppData/Local/Temp/DialnetLosCerretanosOccidentalesRevisionDeUnConstructoMod-5334835.pdf [Consulta: 22-10-2020].
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Addenda
La presència d’ètnies celtes a Catalunya i de llurs topònims anteriors al segle II a.C. ha estat una
qüestió controvertida. Certament hi ha elements de cultura indoeuropea, com ara els enterraments
en camps d’urnes, però també és cert que, llevat del zel dels celtitzants, hom sol estar força d’acord
en el reduït nombre de topònims celtes en terres catalanes si ho comparem amb altres zones
peninsulars, i escassegen sobretot al Pirineu86. Amb tot diversos noms de lloc als quals suposem un
origen celta podrien ser, certament, celtes en origen, però que en terres catalanes fossin el resultat ja
sigui de creacions d’època romana o fins i tot tardoromana. Les creacions tardanes haurien sorgit a
imitació de noms de lloc gaŀloromans (Florejacs, Llorac Vulpellac) o per importacions medievals
del sud de la Gàŀlia (Besalú, Verdú). Si disposéssim d’una cronologia absoluta podríem discriminar
els originals celtes autòctons i els celtes d’importació romana, però les notícies existents anteriors al
segle IX són molt pobres o directament nuŀles. Els autors Nadal i Prats87 donen per celtes, amb
precaució, un llistat de noms i al mateix temps un seguit d’objeccions en notes a peu de pàgina on,
segurament per la data de publicació del llibre, no inclouen l’opinió d’en Moreu-rey88. Els mateixos
autors apunten les dificultats per a demostrar el caràcter celta preromà, gaŀloromà o medieval
d’aquests noms, degut a la manca d’informació cronològica en llur creació. En el mateix sentit van
les propostes de Leonard Curchin 89. Aquest autor assegura que hi ha bastants topònims
indoeuropeus preromans en territori català, però que molt pocs d’ells són celtes, cosa que contrasta
fortament amb les dades aportades per l’arqueologia. Les dades arqueològiques demostren la
presència d’elements culturals celtes al territori com ara els camps d’urnes, caps tallats, eines, armes
i complements de vestuari que segueixen els models de la cultura de La Tène.
Per tot això, tant Bagà com els altres topònims de faiçó preromana indoeuropea estudiats en aquest
treball ens posaran davant la disjuntiva d’haver d’identificar-los com a celtes o indoeuropeus
anteriors als celtes: els sorotaptes en terminologia d’en Coromines.
2.3 BERGA
Capital de la Comarca del Berguedà, al límit entre el Baix i l’Alt Berguedà, al peu de la Serra de
Queralt, primer contrafort del Prepirineu a la vall del Llobregat. Té uns 16.000 habitants. Està
situada a 704 m sobre el nivell del mar.
86 Coromines, Joan. "La survivance du basque jusqu’au bas Moyen Age", Estudis de toponímia catalana I, Edit.
Barcino, 1965: pàg. 99.
87 Nadal, Josep M., Prats, Modest. Història de la llengua catalana, Barcelona, 1982: vol I, pàgs. 22-24.
88 Moreu-Rey, Enric. Els nostres noms ...: pàgs. 146-148.
89 Curchin, Leonard, A."Naming the Provincial Landscape Settlement and Toponymy in Ancient Catalunya".
Hispania Antiqua, XXXVI (2011): pàgs 301-320.
https://www.researchgate.net/publication/335753701_Naming_the_Provincial_Landscape_Settlement_and_Topony
my_in_Ancient_Catalunya/citation/download [Consulta: 12-11-2020].
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Homònims i parònims: Dona da la presència del tema *b'rg en llengües indoeuropees des de temps
molt remots, la seva extensió per la península i per la resta d’Europa és molt vasta. Citem a tall
d’exemple Buerca, Bubierca, Briançon, Cantobre, Briges, Brion, Bregenz, Bergamo, Brigantia o
Bergen.
Fonètica: /'berɣǝ/, amb e tancada a tota la comarca.
Documentació antiga: els bergi(s)tani eren els que s’estaven a les rodalies del Castrum Bergium (T.
Livi, 34, 21). Més amunt hem vist que Polibi esmenta els bargusis (Βαργουσίων) juntament amb els
airenosos i els andosins com a pobles pirinencs. Mai, però, trobem esmentada la ciutat Berga. El
nom actual ens ve de l’ètnia. És com Lutetia, capital dels Parisii, ètnia que acabà donant nom a la
ciutat del Sena.
Etimologia: d’arrel clarament indoeuropea no podem distingir si és celta o sorotàptica. El tema
cèltic bergo 'muntanya' el trobem a bastament documentat com a apeŀlatiu en llengües celtes i en
toponímia en bona part d’Europa. L’antic gal i el celta hispànic tenien el mot briga 'muntanya, turó'
i per metonímia passà a significar també 'lloc alt fortificat, fortalesa'. No hem de confondre aquesta
arrel amb la segurament protoindoeuropea *bhurgh 'torre, talaia' de la què trobem representants en
llatí burgus, en grec πυργο 'torre', en germànic burg i en àrab burj 'torre', tot i que aquest darrer
potser va ser pres del llatí tardà.
El nostre cas, però, cal remetre’l al significat de 'muntanya' i no pas al de 'ciutat alta, fortificada' ja
que el nom no apareix mai en l’antiguitat com a nom d’un lloc sinó com a nom d’una ètnia, els
bergistans 'els muntanyencs' i tan sols el trobem com a Berga a partir del segle X.
Compte amb Bergús, que de ser un parònim de Berga, segons Coromines al OnCat, ens trobaríem
amb un enclavament indoeuropeu en ple territori iber. Documentat Begurci (990) i Bergurz. Més
aviat sembla que el mot hagi patit una metàtesi regressiva del fonema /r/ i això l’hagi acostat a
l’arrel *berg-, a més que caldria explicar per què la vocal tònica és la u i no la e. En qualsevol cas
Xavier Terrado el fa sorotàptic amb alguna reserva i en remarca el sufix -osio, -usso com a sufix
indoeuropeu ben conegut (OnCat, II, 468b, 46-49).
2.4 CEURÓ
Lloc pertanyent a Castellar de la Ribera compost de dues masies i l’església romànica de Sant Julià.
Molt a prop hi ha la Necròpolis de Ceuró, conjunt de dòlmens del neolític mitjà. L’església es troba
al marge esquerre de la Ribera Salada i a uns 110 m de desnivell.
Fonètica: /sǝw'ɾo/, /siw'ɾo/. Fa uns vint-i-cinc anys l’àvia de la masia el Coll de Ceuró en deia
/si'ɣɾo/, igualment la gent de Castellar de la Ribera de la seva generació; igualment Coromines en
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recull aquesta pronúncia el 1957 al seu OnCat, on diu que el 1920 també en deien Cigró. Els fills de
l’àvia del Coll, nascuts a la Valldan, en deien /ʃi'ɣɾo/.
Documentació antiga: Odro, Odroni, Ocdro, Oçdro (1068), Cedroni, Orozo al segle XI. Ozro,
Ozdro, Oró, Ouró al segle XII.
Etimologia: sembla que la forma moderna és la que conserva l’article, encara salat, aglutinat al nom
i que els escrivans medievals tenien clara la presència l’ús d’un article que solien ometre en textos
escrits. Amb això ens queda una arrel toponímica que comença amb *od-.
L’evolució de la consonant dental d’aquest radical hauria estat l’esperada en el lèxic comú català.
En el pas del llatí al català primitiu es produeixen un seguit de processos d’afebliments de
consonants obstruents situades entre una vocal i una sonant. Cap als segles II-III d.C. té lloc una
espirantització de la /d/ en /ð/, com en pĕde(m) > /'pɛðe/. Vers les darreries del segle X o a principis
del XI , la /ð/ es vocalitza en /w/ generalitzant-se aquest canvi al segle XII. Així expliquem les
grafies Od-, més arcaïtzant, Oz-, on ja s’evidencia l’afebliment de la dental, Ocdro, amb c com a
equivalent a z, potser amb intenció d’escriure una ç90, i finalment Ouro, que completa el llarg procés
de vocalització.
Tot això ens porta a confirmar un lexema toponímic *od-, amb les variants *aud- i *aut-, que
juntament amb *ol- trobem al llarg del Prepirineu. Ara bé, mentre en Ceuró es produïa una
vocalització de la dental d, en altres casos aquesta d es conserva fin avui. Això fa pensar que
topònims com Odèn o Odelló potser tenen un altre origen que Ceuró i el fet que la d intervocàlica
no hagi desaparegut o no s’hagi vocalitzat pot ser degut a que és el resultat d’una antiga t
intervocàlica sonoritzada d’acord amb l’evolució fonètica general de la llengua o que sigui un
topònim més tardà del que sembla, potser germànic, i hagi conservat la d intervocàlica. Segons
Coromines91 Odèn és basc, de *ote 'argelaga' i el sufix *-gin, prou conegut en la formació de noms
de lloc. Així s’explicaria la presència de la d en Odèn. La possibilitat que aquest darrer fos germànic
és potser més remota, però estaria bé apuntar-la si més no per descartar-la. Dieter Kremer 92 recull
molts exemples d’antropònims catalans d’origen germànic amb la síŀlaba inicial auð-, amb el
significat primitiu de 'riquesa, sort', que presenten una alternança vocàlica com en Adalgarius i
Odalgariu.
Tornant a Ceuró, caldria explicar el pas de la o- inicial a e-, i-, o vocal neutra. Creiem que es tracta
més d’un procés de diferenciació vocàlic, com explica Badia i Margarit 93, que no pas un canvi
90 Hem vist més amunt que la z i la ç solien representar els sons africats /ts/ i /dz/.
91 Coromines, J. ETC, I, 142 i 225. També a l’entrada ODÈN de l’OnCat. I encara a Tópica…, II, pàgs. 342-343.
92 Kremer, Dieter. "Die Germanischen Personennamen in Katalonien. Namensammlung und Etymologisches". Estudis
Romànics, XIV, (1969): pàgs. 72-75.
93 Badia, Antoni M. Gramàtica històrica catalana. Barcelona, 1981: pàg. 152.
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regular en el conjunt de la llengua. La primitiva o- estava en contacte amb la /w/ formant diftong,
essent la forma dissimilada /ew/ de pronuncia més relaxada que no pas /ow/.
La presència d’una alveolar fricativa inicial /s/ no és altra cosa que l’article salat que s’aglutinà amb
el nom. Coromines justifica així la forma actual amb article salat aglutinat: "l’aparició de l’article fa
suposar que vagin existir dos parònims veïns: un *O DERONE pre-romà (sic) i un Ç’Auró = l’auró
nom de l’arbre, que no comencessin a refondre’s fins al S.XIII,..." (OnCat, III, pàg. 371a, 28).
2.5 DORRES / AIGUA D’ORA (VALL D’ORA)
Dorres localitat situada a l’Alta Cerdanya (França), al nord de Puigcerdà. Hi són coneguts els Banys
de Dorres, establiment termal.
Aigua d’Ora és un afluent esquerre del Cardener. Neix a prop de Gósol i passa per les comarques
del Berguedà, Solsonès i Bages.
Fonètica: /'dorǝs/. /ǝjɣwǝ'ðɔɾǝ/.
Documentació antiga: in comitatu Cerdaniense, villa Etorres (892), alodio de Edors (1072),
Edorres (1167). Οὔδουρα, Ptolomeu II, 6, 71 com a una ciutat dels Ἰακετανοι (OnCat, vol. IV, pàg.
14). ...in Odra (1098).
Etimologia: hem decidit incloure dos topònims en una mateixa entrada per tal de treballar les arrels
hidronímiques preromanes , amb el sentit de 'font' *(a)tur- i *dor-, per una banda i intentar veure la
seva relació amb la també preromana *ur 'aigua'.
La menció del poblet de la Cerdanya com a Edors (1072) ens porta a un antic *iturres, com potser
també el trobem a Lladorres, al Pallars Sobirà; Túria, Dòrria o Tossa, d’un Turissa o Iturissa, amb
el sufix hidronímic –issa. Recordem que el basc actual té iturri 'font'. Les conegudes fonts
sulfuroses de la localitat i rodalies poden haver donat nom al lloc. Per altra banda l’arrel *dor-, no
gaire allunyada de *tur- la trobem molt estesa per zones allunyades de la Cerdanya, com ara en els
rius Durius, actual Duero/Douro; el Duerna, Duratón, Doire (del gal Duria) Dordogne, de
Duranius; l’Adour, antic Atur; Dorons a la Savoia, la Drôme, la Drove, Drave a Iŀlíria, Dora Baltea
a la Vall d’Aosta.
I encara l’arrel *dor-, podria haver- sobreviscut en apeŀlatius actuals com dordoll 'brollador' i el
mateix doll 'raig d’aigua' i 'gerra o silló de terrissa', passant pel llatí dōlium 'recipient per a líquids'.
El gòtic þwahl 'bany, bateig' no sembla tenir una etimologia gaire germànica quant als significats de
'bany o aigua' i més aviat podria ser un préstec celta, tot i que amb dubtes.
És possible que l’Aigua d’Ora o la Vall d’Ora amaguin, rere l’ortografia moderna un *dor- amb el
sentit de riu, corrent d’aigua i que els escrivans medievals hagin interpretat el so inicial com a
preposició romànica.
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Per altra banda tenim *ur 'aigua' a partir del basc ura, amb el mateix significat. El basc també té el
nom comú ar 'corrent d’aigua', al que afegint-hi la desinència del cas inessiu simple fa aran 'en el
corrent, a (dins) la vall, a la fondalada'. Aquesta alternança vocàlica ens fa pensar que potser és
possible en altres llengües i així potser la trobaríem en Arija, al Berguedà, molt semblant a l’Arize, a
Occitània, on trobem amb el mateix lexema toponímic Arnave, Arre, Larone. Al nord de França hi
ha un Eure, documentat com Aura però també com Odura i Audura; l’Ar; al Moselle. El riu Aro hi
podria estar emparentat, així com un Aura a Noruega; l’Ohrn, antic Aurana, a Alemanya; l’Arno,
l’Aare a Suïssa i potser Arnbach i Arnbruck a Alemanya. La llista podria allargar-se més. El mateix
riu Or que trobem en Santpedor (encara avui podem veure en algun lloc la forma no oficial
Sampedor) en seria un exemple més.
Per a Dorres sembla bastant encertada l’etimologia bascoide de *iturres. Pel que fa a Aigua d’Ora
les solucions amb *dor i amb *ur semblen totes dues acceptables. En qualsevol cas en Aigua d’Ora
tenim una tautologia amb dos estrats lingüístics diferents94.
En Coromines, però, veu per a Vall d’Ora un *ótura, ótera corresponents al Ουδουρα de Ptolomeu,
amb la mateixa arrel que Òdena < ote-na, essent ote el lexema 'argelaga, bardissa' i -na un sufix de
diminutiu.
2.6 EINA, riu / ESNA.
Documentació antiga: iuxta alveum Esna (965), Esna (1069), Riera d’Eina (1354).
Etimologia: el riu Saldes, anomenat també Eina i conegut com Esna flumen en la documentació
medieval, sembla contenir la base *ésena o *ésna, una de les arrels hidronímiques més esteses del
món indoeuropeu. Coromines suposa per Eina, poblet de la Cerdanya i antigament anomenat Esna,
un esne, ezne 'basc llet'95. És cert que el mot "llet" el trobem en algun hidrònim com la Font Lletosa
o El Bullidor de la Llet (salt d’aigua al Torrent de la Font del Faig, vora Bagà), però la gran
quantitat de noms de rius amb *esa-, *ese- o *isa- a bona part d’Europa occidental ens fa pensar en
la viabilitat de la hipòtesi indoeuropea.
L’indoeuropeu coneix l’arrel *sreu- amb el significat de 'fluir, rajar, vessar' que trobem des de
l’Índia fins a Irlanda passant per tots els dominis geogràfics d’aquesta família lingüística, Des de
l’indi antic srávati 'raja' passant pel grec ῥέω 'fluir', pel llatí rivus fins a l’antic irlandès sruth 'riu'.
Remarquem la presència de l’esperit aspre sobre la ro grega, provinent d’una antiga aspiració "rh",
aspiració que en altres llengües indoeuropees equival a una s-, per exemple ἑπτά hepta 'set' i el llatí
septem; això pressuposa un antic *σρέω. A les branques germànica i eslava de l’indoeuropeu trobem
94 Entenem per tautologia la repetició d'un mateix concepte expressat amb dos mots consecutius d’origens diferents,
com ara Val d’Aran, la Cova de la Tuta, la Font de la Deu.
95 Coromines, Joan. Estudis de ..., volum I: pàg. 108.
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la mateixa arrel amb una -t- epentètica, a saber, Stromm 'corrent' en alemany que en antic búlgar feia
struja. El grup st- inicial passa fàcilment a s- o a una vocal + s. L’antic irlandès sruth podria ser el
resultat d’una metàtesi *stru > sruth. La forma primitiva amb st- hauria esdevingut ess, actualment
eas, 'salt d’aigua'.
Potser tot plegat explicaria l’arrel hidronímica *esa-, *ese-, *isa- que trobem en la toponímia de
bona part d’Europa. A tall d’exemple només uns quants topònims peninsulars com ara Isàvena,
Ésera, Esla a Lleó, Esca a Navarra, i a la resta d’Europa Isère a França, Ijssel a Holanda, Isern i
Isar a Baviera, Eisack/Isarco al Südtirol/Alto Adige, Isel a Àustria entre molts altres. Amb tot
l’OnCat defensa amb insistència la solució basca a partir d’ezne al llarg de l’extensa entrada d’Eina.
Fins en cas de dubte, com en Ridulaina , nom d’un mas i d’un afluent del Segre a la Serra de Cadí,
no dubta en defensar-ne l’evolució fonètica d’un Riu d’Aina, tot i l’obstacle que suposa la a- inicial
que hauria hagut de sortir d’ezne. Com a solució proposa fer venir el nom d’un antic aïna
'adjacència'.
Tant si l’origen d’Eina és el basc ezne 'llet', o la prolífica arrel hidronímica indoeuropea *esa-,
*ese-, *isa-, el pas de *esna a Eina s’explica fàcilment. Als segles IX i X es produeix en català la
vocalització de s si va seguida d’una consonant sonant, d’aquesta manera tenim eleemosǐnam>
almozna > /al'mojna/, o disjunare > diznar > /dij'nar/; igualment *esna > /'ɛjnǝ/

2.7 GÓSOL
Petita vila al NO del Berguedà i dins ja de la província de Lleida. Compta amb uns 200 habitants.
Fonètica: /'gozuƚ/ a les zones més de muntanya i /'gɔzuƚ/ al Baix Berguedà i en zones més
allunyades. La fluctuació en pronúncia oberta o tancada de la vocal tònica es deu, segons l’OnCat
(IV, 371a, 2-4), al fet d’haver estat un lloc de trobada de ramaders i de camins de transhumància
provinents de tot el principat i de ser un lloc arreu conegut, on confluïa gent de dialectes diferents.
Documentació antiga: Gosal (839, 1010, 1030, 1068, 1095, 1109 i més mencions fins l’any 1196),
el 1250 trobem la darrera menció acabada en -al. Abans del 1250 tan sols una sola volta es troba la
terminació -ol, in valle Gosol el 1053, amb el dubte d’en Coromines sobre la certesa de la datació.
El canvi de vocal en la terminació s’explica a l’OnCat (IV, 371a, 48- 49) com un fet gairebé
automàtic que va de la vocal posttonica -al a -ol, com en sàvol <

SÁBALO

o còdol <

KÓTALO.

Pensem que la terminació -al devia pronunciar-se amb vocal neutra /ǝƚ/ i que una forta velarització
de la ela final atrauria la neutra cap a la pronúncia /o/. A partir de mitjan segle XIII sempre més
trobem Gósol, llevat de in valle Gosol del 1053 que Coromines dubta de si està ben datat.
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Etimologia: sembla que ens trobem davant un topònim preromà, segurament ibèric segons diu
l’OnCat (IV, 371b, 4), on en l’entrada corresponent creu identificar Gósol amb el lloc citat per
Ptolomeu anomenat Ἒγωσα, essent aquesta una de les quatre ciutats dels Ca(s)telanoi; hipòtesi
arriscada ja que l’arqueologia prefereix veure en Ἒγωσα una errada de transmissió i identificar el
lloc com Ègara i potser Ἒγωσα seria una forma més antiga de l’Ègara ja romana. Si fos així la
conclusió a la que arriba l’OnCat, tan ben argumentada, s’hauria de posar en qüestió, així com les
identificacions que fa d’altres dues ciutats, esmentades també per Ptolomeu al costat de Ἒγωσα,
que són Βάσσι (Bas, vora Olot) i Βέσηδα (Bassella), hipòtesis al nostre parer una mica arriscades,
sobretot per Βέσηδα, ja que Bas podria ser un celtisme amb el sentit de 'cim', com Bar, Pont de Bar,
Baret o Beret i Bassella sembla molt probablement un antropònim esdevingut topònim96
2.8 MERLÈS
Nom de la vall, municipi i riera a la comarca natural del Lluçanès. El municipi, Santa Maria de
Merlès és a uns vuit km a l’oest de Prats de Lluçanès. La Riera de Merlès és un afluent a l’esquerra
del Llobregat. Al llarg del seu curs passa pels municipis de Sant Jaume de Frontanyà, les Lloses,
Borredà, la Quar, Lluçà, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Puig-reig. La majoria d’aquests municipis
tenen molt poca població i la vall de Merlès, progressivament abandonada, ha conservat el paisatge
quasi inalterat durant segles. Antigament la documentació, almenys fins al segle XVIII anomena la
riera com flumine Azesto (976) fins a riu Azeste al segle XVIII.
Merlès, doncs, era el nom de la vall in valle que vocant Merles (997) o bé, del mateix any valle
Merles... et descendit in flumine Adesto, tots dos exemples recollits a l’OnCat.
Fonètica: /mǝr'lɛs/.
Documentació més antiga: el 839 ja apareix a l’Acta C. SdUrg Merles, com a nom de la vall i no
del riu.
Etimologia: el mot francès d’origen bretó maerl [maɛʀl] o merl [mɛʀl], de l’antic francès marle,
variant de marne, i el mateix mot marne, que segons el Petit Robert és una altération de marle,
latin populaire *margila, mot gaulois [...] Mélange naturel d’argile et de calcaire97, ens posa sobre
la pista d’un antic celtisme que descriu no tant el riu sinó més aviat la composició dominant del sòl
de la vall. De fet Merles figura com a nom d’una vall, i també d’un alodis i un castrum, però no de
la riera, la qual en prendrà el nom molt més tard.
L’OnCat, V,260b, 52 el deriva de l’arrel cèltica

MARGĬLA

'marga, terra d’argila, calcària'. Al mateix

lloc esmenta una variant MERGIL que hauria donat el gascó merle o el basc merla «marga arcillosa».
96 Moreu-Rey. Els nostres noms…: pàg. 34 per Bas i 143 per Bassella.
97 Definició de Le nouveau Petit Robert de la Langue Française, Ed. 2007.
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Quant al sufix -ès, pròxim al sufix preromà -às, que també trobem per la zona, per exemple Sagàs,
en Coromines hi identifica -ès, -esa, presents a Gavarresa o Manresa <MINURISIA. Anàlogament
tenim Merles < MERGILISIO.
Tenim així un topònim d’origen cèltic, amb un derivat de marga i un sufix que sovinteja en
toponímia, tot plegat descriu la naturalesa argilosa i de les margues de la vall.
2.9 NORRA / ANORRA
Nom d’una masia al nord de Saldes /'nɔrǝ/ i /ǝ'nɔrǝ/, al Berguedà i d’una altra a prop de Sant Boi de
Lluçanès /'nɔrǝ/.
Fonètica: /'nɔrǝ/, /ǝ'nɔrǝ/, la darrera forma, començada en vocal, la vam sentir en una conversa
espontània als anys 80 en gent del país.
Etimologia: totes dues formes, Norra i Anorra, tenen a veure amb la família de noms Andorra.
Donat que en catàlà -nd- es redueix a -n- hem de pensar que Andorra és un cultisme, com ona i
ondar o ondejar. A part del Principat dels Pirineus hi ha una altra Andorra al Baix Aragó i un Col
d’Andorre als Pirineus de Bigorra. L’arrel and- la trobem en noms personals ibers, com en
Andobales. Ja hem vist com Bosch i Gimpera i Schulten els relacionaven amb els andosins.
Caro Baroja98 veu possible que els andosins siguin els andorrans, d’on surt l’actual topònim
Andorra. Ho raona dient que si César escriu Bigerriones pels habitants del Castrum Bigorra, podem
pensar que Andorra podria venir d’Anderri, un compost basc de l’adjectiu andi 'gran' i els
substantiu erri 'terra, o poble'.
2.10 ODÈN
Fonètica:/u'ðɛn/, /o'ðɛn/. En la gent dels entorns immediats no trobo la forma /o'ðen/, amb e
tancada.
Documentació antiga: Odden (839), (1065), ipso campo Odenese (999), Odent (1180), Oden a
partir del segle XII. També Odeyn (1272) i Odeny (1359). Observem la palatalització de la -n final
en /ɲ/.
Per en Coromines es tracta d’un topònim clarament basc, com Òdena i Vall d’Ora.
Tanmateix, malgrat les bones raons que en Coromines aporta per demostrar l’origen basc del
topònim (cf. Més amunt Dorres i Vall d’Ora) les nostres sospites apuntaven en un primer moment
cap a un lexema antroponímic que podia haver esdevingut nom de lloc.
Certament hi ha molts noms de lloc preromans que contenen el lexema *od-, amb les variants ol-,
aud-, aut- i també trobem bastants topònims amb la desinència -en, com ja va assenyalar Meyer
98 Caro Baroja, Julio. Sobre el mundo ibérico-pirenaico...: pàgs. 23 i ss.
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Lübke99. A partir d’aquí la nostra proposta era que si trobem uns quants noms amb l’esquema od +
en com a base, a la qual o bé se li afegeixen elements (Ode+ra) o bé se’n suprimeixen (Orèn <
O(d)rèn ?, Baèn < Ba(i)en), i considerem que el sufix sigui una forma de crear ecònims a partir de
noms personals, llavors tindríem una via de recerca per a resoldre Odèn i altres noms similars. Tal
hipòtesi ens duria a cercar també entre els antropònims gaŀloromans i germànics que tant han
contribuït en la creació de topònims al territori en qüestió. Així haurem de recórrer a estudis com el
de Kremer100, que ens forneix un bon nombre de propostes amb les què treballar, i potser podríem
considerar també les explicacions de Lemoine101, que veu en Audon un nom gaŀloromà provinent
d’Altus, d’igual manera que Odos, també gaŀloromà, d’Utius o d’Altus, amb les solucions
toponímiques Audon, Odos i Odossio.
Amb tot, pren força l’explicació d’en Coromines a l’OnCat, anteriorment a Tópica Hespérica102, i
que hem vist més amunt en parlar de Ceuró, a saber del compost ote-gin, el primer lexema significa
'argelaga' en basc i el segon és un sufix, igualment basc, ben conegut en toponímia; aquesta hipòtesi
la reforça amb els testimonis aragonesos Otein i catalans Odeyn (1222) o castell Dodeny (1359), on
encara apareix l’antiga nasal palatal /ɲ/, fet que confirma la seva hipòtesi.
2.11 OLVAN
Poblet d’uns 500 habitants (sense comptar la colònia de Cal Rosal) a uns 4 km al nord-est de
Gironella.
Fonètica: /ul'ßan/, /ǝl'ßan/ indistintament a gent de la contrada. La pronúncia /ǝl'ßan/, considerada
com a vulgar, està documentada almenys des del segle XIV.
Documentació antiga: Holuanne a l’Acta C. SdUrg (839), Holoande, Holoanne, Oleane, Oluane,
Olovanno (segle IX), Oloanne, en una còpia del segle XII, Oluanne, Oluan. Olnan, amb l’errada de
la u invertida (1017) També Oluanyn, Oluay i loch de Vayn (1323). El 1591 apareixen en un mateix
document103 Sancte Marie de oluan i Sancte marie deluan. El 1622 parroquia del Van, en un
manuscrit sobre processos a bruixes.
Les formes amb geminació de nn com Olovanno i les que porten y com Vayn, entre altres, ens fan
pensar en una possible nasal palatal /ɲ/, com l’antic Odeyn, avui Odèn; suposem una vaciŀlació en la
pronúncia de la consonant final que es debatia entre la nasal alveolar /n/ i la nasal palatal /ɲ/,

99 Meyer-Lübke, W. "Els noms de lloc en el domini de la diòcesi d’Urgell". Butlletí de dialectologia catalana, núm.
11 (1923): pàg. 8.
100 Kremer, Dieter. "Die Germanischen...: pàgs. 72-75.
101 Lemoine, Jacques. Toponymie du Pays Basque Français et des Pays de l’Adour. 1997: pàgs. 135 i 137.
102 Coromines. ETC, I, 142 i 225. També a l’entrada ODÈN de l’OnCat. I encara a Tópica…, II, pàgs. 342-343.
103 Arxiu privat de la masia de Minoves (Olvan). Consultat per gentilesa de la propietària Sra. Montserrat Massanés,
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perdent-se aquesta darrera; semblant al doblet Gombrèn i Gombreny i amb la terminació que tenen
alguns noms de l’Alt Berguedà com Gisclareny, Castell de l’Areny o el riu Bastareny.
Etimologia: el topònim sembla pertànyer a la família ben representada de noms començats amb
l’arrel ol-, bol-, il-, al- o el-. També al Prepirineu i contrades molt properes tenim Olot, Olost, Oló.
Oluges i Olesa ens fan pensar en una extensió del topònim cap a terres de cultura ibèrica. Per altra
banda l’arrel ol- no és gens estranya en territoris basco-aquitans. Lemoine 104 parla d’Oloron o
Civitas Iluronensium, que identifica amb la Civitas Elloronensium (ca. 400) i la Civitate Alarone
(506); inclou en el grup de topònims amb ol- noms com ara Elinia, Olorocivitas (506), Loron
(1009), Elloreus (1073), Holorna (ca. 1080), Eleron (s. XI), Oleron (1212). Oloron, que identifica
amb Iluro, l’emparenta amb Ilerda i amb Ilurgavones. D’Oloron també en parla J. Coromines105
Altres autors fan extensiva l’arrel ol- a bona part d’Occitània. Fenié106 informa d’ iri/ili 'ciutat' i luro
'terra baixa'. Nouvel107 identifica la base olo- amb ili i amb ilu, totes tres variants pertanyents al
substrat ibèric.
Altres noms de lloc amb ol- tenen origen llatí com Olbi, d’"albiol", Oleta, d’"aulet". En MoreuRey108 inclou, amb un interrogant, Olot al grup d’"aulet".
El segon component del topònim, la terminació -an, sembla ser la desinència que trobem també en
Valldan, Montan, Esperan, Iran, tots ells en zones de forta presència del substrat basc. Coromines 109
hi va veure el mot èuscar andi 'gran', com a Iran < iri- andi 'poble gran', Olvan seria un antic oloandi 'cabana gran'.
Pel que fa a la pronúncia de la darrera síŀlaba suposem un doblet fonètic durant un llarg període de
temps en què degueren alternar /an/ i /aɲ/ com hem explicat més amunt. Entre els segles XI i XIII
les geminades mm i nn se simplifiquen en els textos escrits, així mannarás < mandarás esdevé
manarás i donna < dómina esdevidrà dona. Pel que fa al grup final -nn, com en dann < damnum o
senn < (germànic) sinn la grafia se simplifica en -n: dan, sen, però la seva realització fonètica haurà
esdevingut palatal encara que l’ortografia no sempre ens ho permet distingir. Sospitem, com hem dit
més amunt, un període de vaciŀlació en la pronúncia de la -n final d’Olvan.

104 Lemoine, Jacques. Toponymie du Pays Basque Français et des Pays de l’Adour. Landes, Pyrénées Atlantiques,
Hautes Pyrénées. París, 1977: pàg. 135.
105 Coromines, Joan. "Du nouveau…": pàg. 254.
106 Fénié, Jean-Jacques et Boyrie Fénié, Bénédicte. Toponymies des Pays Occitans. Étions Sud Ouest, Mayenne, 2007:
pàg. 38.
107 Nouvel, Alain. Les nom de lieux témoins de notre histoire. Montpellier: Editas (Connaissance de l’Occitanie: núm.
5), 1981: pàg. 108.
108 Moreu-Rey, Enric. Els nostres ... Palma de Mallorca: Moll (Els Treballs i els Dies; 22), 1982: pàg. 57.
109 Coromines, Joan. ETC... I : pàg. 36.
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2.12 PAL, PALLER
Fonètica: /paɫ/, /pǝ'ʎe/.
Etimologia: a l’entrada del mot Pal l’OnCat recull tot de noms que incloent aquest lexema fan
referència a colls i ports de muntanya. Això porta Coromines a veure-hi el substantiu pal en tots
ells, explicant-ho com a "ast, tronc dret clavat al terra per a indicar el camí, especialment en èpoques de
nevades"110. Trobem aquesta explicació massa fàcil. Els camins de muntanya s’han marcat amb fites

de rocs amuntegats, que resisteixen el pas del temps. En èpoques de nevades fortes potser sí cal
marcar el camí amb senyals més alts, que sobresurtin de la capa de neu. Però llavors caldrien més
pals durant el trajecte, a més, si un sol lloc del camí no li calen marques aquest és el coll, el port. El
coll de muntanya ja ve marcat per l’orografia del terreny, no té pèrdua possible tret del temps
emboirat. Marcar el camí amb un pal només al coll no té gaire sentit. Possiblement la funció del pal
en un coll de muntanya fos una altra que evitar perdre el rumb. Amb tot, sorprèn que tants passos de
muntanya duguin aquest nom. Potser caldria arriscar-se a pensar que l’arrel pal no és l’apeŀlatiu
català que explica en Coromines i potser sí un lloc d’arribada, d’inflexió en el camí, d’aturada,
d’arrest i d’acció de gràcies.
Fénié i Fénié parlen de l’arrel *pal- / *bal- com de «rocher escarpé», se reconnaît dans bon nombre
de montagnes (Pelvoux ou le Col de Pal dans les Alpes, La Pale dans l’Aveyron ou le Cantal, le Col
de Pau en vallée d’Aspe)...111. Es tractaria d’una antiquíssima arrel per a anomenar eminències
rocalloses, com *kar- / *gar- o *kuk- / *tuk-, d’antigor i significats semblants. Més endavant (pàg.
51) els mateixos autors fan una observació molt interessant; A Provença *Pal-, *Pel-, nom
préceltique désignant un «rocher» ou une «falaise» employé avec le suffixe augmentatif issu du
latin -aceus, peut expliquer Paillas (Var)112. Aquest Paillas potser té un paraŀlelisme amb el Santuari
del Paller del què parlarem tot seguit. O potser, com ha observat Xavier Terrado en un comentari
sobre el treball, podria tenir relació amb palet (de riera) 'pedra' que s’utilitza per a jugar al joc del
palet.
Avui dia tenim constància arqueològica de l’activitat ramadera al Prepirineu i Pirineu en època
protohistòrica. Els camins ramaders, de transhumància, degueren tenir una importància cabdal per a
les poblacions que s’hi dedicaven. Aquests camins no estaven exempts de dificultats i perills,
demanar protecció a una divinitat, o agrair-li l’arribada al pas de muntanya no devia ser cap fet
estrany. El pasturatge devia tenir les seves deïtats protectores i aquestes els seus llocs de culte.
Caldria, doncs, trobar quin éssers sobrenatural podien ser objecte de la devoció dels pastors.

110 OnCat, VI,118b, 24-33, on Coromines recull l’explicació de C. A. Torras.
111 Fénié, Jean-Jacques et Boyrie Fénié, Bénédicte. Toponymies des…: pàg. 35.
112 Ibidem, pàg. 51.
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Creiem haver trobat una via d’investigació en el déu, i a vegades també deessa, Palēs, coneguda al
món romà des de temps immemorials. La divinitat en qüestió és tractada com a masculina i com a
femenina segons els autors i les èpoques. Al diccionari de mitologia d’en Roscher 113 en trobem
informació abundant. Solia protegir els ramats i pastors dels lladres, de les feres salvatges i de les
inclemències del temps com explica l’article del Dr. Döpp 114. L’explicació d’en Coromines a
l’OnCat (VI, 118a, 40-49) per altra banda molt prudent, que atribueix al terreny, pla i inclinat, les
característiques de la pala, l’eina, no la veiem clara.
Per altra banda la relació de Palēs amb Pal i amb els substantiu "palla", que ha donat nom al
Santuari del Paller a Bagà va quedar explicada al treball d’avaluació de l’assignatura Elements de
filologia per a la investigació del qual s’encarregà el professor Carlos Rizos. Creiem necessari
reproduir-ne les línies següents:
"La festa de Palēs se celebrava a l’abril. Els pastors, a més de fer els seus presents, saltaven sobre
els Palilia, foc fet amb palla com a mitjà d’expiació de les culpes. Cf. Tibul, (II, 5, v. 89). Avui
tenim a l’Alt Berguedà la Fia-Faia, una antiquíssima festa popular on el foc i la muntanya hi
juguen un paper de primer ordre. Les variants Palilia i Parilia amb què també es coneix Palēs han
originat diverses etimologies populars. Una d’elles ens interessa especialment. Es tracta de l’origen
del mot palla que, segons Isidor (Origenes, XVII, 3, 19) ve de Palē: Gentiles autem paleam a
quandam Pale frugum inventrice nominaverunt, quam Cererem esse volunt. L’associació entre
Palēs i palla ens interessa pel cas del Santuari del Paller, al terme de Bagà, associació fàcilment
comprensible que no fou només del sant sevillà."115

Hem d’afegir que les festes del foc dels Pirineus, que se celebren el moltes poblacions van ser
declarades el 2015 Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Els Coll de Jou que trobem també en diverses contrades podrien ser també un lloc de pas amb
l’advocació a Júpiter. La qüestió és controvertida, ja que, segons Moreu-Rey 116, jou era al segle X
un nom comú amb el significat de 'coll'; tot i això no descarta la possibilitat de l’hagiotopònim.
Creiem que aquesta hipòtesi és una nova possibilitat d’investigació per a la qual caldrà tota la
informació possible sobre l’hagiotoponímia prepirinenca, així com un bon coneixement de la
113 Roscher W.H. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Vol. III.1. Hildesheim, 1965:
pàgs.1276-1280.
114 Döpp, Siegmar (2005). “Iam modo, iam possim contentus uiuere paruo! Die Struktur von Tibullus Elegie 1,1”.
Hermes, Zeitschrift für klassische Philologie, 133 Jahrgang. Heft 4, 2005: pàgs. 459-470.
115 Bertran, Josep Maria. Treball d’avaluació Onomàstica prehistòrica i els seus límits, presentat a l’assignatura
Elements de filologia per a la investigació. Codi 12374. Prof. Carlos Ángel Rizos, coordinador Prof. Francesc
Xavier Terrado. Any acadèmic 2019-2020, 2n Q(Semestre). Cf. també Bertran, Josep Maria. "Reminiscències de
topònims pagans: alguns exemples d’hagiotoponímia catalana". Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica, núm.
100, (2006): pàgs. 39-46.
116 Moreu-Rey, Enric. Els nostres noms...: pàgs. 39 i 93.
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informació que es té sobre llocs cultuals de muntanya, com ara les inscripcions rupestres de la
Cerdanya, i un bon coneixement dels ritus de tradició romana i dels de la cristianització ençà.
2.13 PIRINEU o PIRINEUS
Pirenèus en occità, Pirineos en castellà, Pireneus en aragonès, Pirinioak en basc i Pyrénées en
francès.
Serralada que s’estén al llarg de l’istme entre la península Ibèrica i la resta del continent.
Actualment la partió de les aigües dels vessants de la serralada marquen, en bona part, la frontera
administrativa entre Espanya i França, llevat d’alguns indrets com a Andorra o la Val d’Aran.
Fonètica: /piɾi'nɛw/, /piɾi'nɛws/
Etimologia: Nicolaisen117, en el capítol dedicat al P-Celtic Names: Pictish and Cumbric, tracta
l’arrel penn, pren ‘fir tree’ 'avet', i la considera com a lexema toponímic de molts noms de lloc,
sobretot de poblacions. L’explicació que dona d’aquest apeŀlatiu en la formació de noms de lloc és
la mateixa que nosaltres donem en la creació de noms com Figueres, Poblet, Cercs o altres localitats
amb noms d’arbres. Ara, quan el mot apareix tot sol, volem dir en noms no compostos, pren la
forma Pirn, escrit Pryn el 1463 i Pyrn(e) el 1489 i 1490, amb metàtesi en l’escriptura que podria
molt ben ser fruit d’una pronuncia fluctuant.
Les notícies que tenim dels Pirineus a partir de l’Ora marítima d’Aviè parlen de muntanyes amb
boscos esponerosos, i Silius Italicus escriu "At Pyrenaei frondosa cacumina montis" (Punica III, v.
451). No és estrany pensar que la vegetació formés part d’una la llegenda segons la qual uns pastors
calaren foc als boscos i l’alta temperatura fongué tanta quantitat d’argent que en corrien rius
incandescents muntanyes avall. D’aquí l’etimologia a partir del mot grec πῦρ 'foc'. Schulten ho
recull a les Fontes118, on inclou el relat de Posidoni sobre Hispania i, on explica que els pastors
incendiaren els grans boscos del Pirineu. Una mica més endavant el filòleg alemany comenta :
"El pasaje demuestra que el incendio de bosques es una costumbre española antiquísima. Todavía
es frecuente hoy día, siendo su consecuencia la desaparición del bosque; las selvas se hallan tan
sólo en las grandes cordilleras. Los autores de dichos incendios suelen ser pastores, que con ello
tratan de obtener pastos, y además los mismos labriegos"119.

117 Nicolaisen, W. F. H. Scottish place-names... : pàgs. 165-166.
118 Schulten. Fontes Hispaniæ Antiquæ, Fascículo II, 1925: pàgs. 162 i ss.
119 Ibidem, pàgs. 169-170.
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En qualsevol cas la relació semàntica entre pren o pryn 'avet' i la serralada boscosa de la què parla
Posidoni crida l’atenció. ¿Podria ser que pryn fos una antiga arrel protocelta o potser indoeuropeu
precelta, sorotàptica, en llenguatge d’en Coromines?
Per altra banda tenim que byrin o bryn és el mot cèltic per a designar una muntanya, turó, puig. En
Nicolaisen, tot i defensar en el seu llibre l’etimologia de penn, pren i les seves variants com a mots
celtes per a anomenar l’"avet", també descriu topònims amb aquesta arrel com a terreny de difícil
accés i muntanyós ... not very accessible, hilly district...120. L’arrel celta, en gaŀlès i en cúmbric,
byrin/bryn pertany al grup lingüístic anomenat P- cèltic. Això ens duu a suposar que si el nom
Pirineus hi tingués el seu origen aquest seria segurament gal i no celta peninsular, ja que aquests
darrers s’establiren més aviat al centre i oest de la península i, a més, pertanyien a la branca dels Qceltes, els celtes que havien convertit /p/ en /kw/.
2.14 PORTES, LES
Sobre Les Portes ja n’hem parlat i publicat 121 amb anterioritat a la confecció d’aquest treball,
tanmateix creiem necessari incloure les Portes aquí, bo i aportant arguments nous que reforcin la
hipòtesi que plantegem. De fet, tot i que els noms de lloc amb el concepte de 'porta', 'portal' i 'lloc
de pas' són munió, (Porta, Portell, Portaferrissa, Portal de...), les Portes de Sant Agustí d’Isanta, al
municipi solsoní de Lladurs, té una característica que el fa especial: sospitem que el lloc de pas no
és tant un passatge físic sinó espiritual. Intentarem defensar aquesta hipòtesi en les pàgines següents
i, no donant per tancada la recerca, esperem poder-ne confirmar els resultats en el futur.
Fonètica: /lǝs'pɔrtǝs/ , /les'pɔrtes/, indistintament a la mateixa contrada; som a la confluència dels
parlars occidentals i orientals.
Documentació antiga: Segons Castany (cf. nota 122) ad ipsas portas apareix per primera vegada en
un document signat per Ermengol IV a finals del segle XI.
Fa una quinzena d’anys ja parlàvem d’aquest nom com un hagiotopònim malgrat que el seu aspecte
no sigui, a primera vista, gaire religiós i diem religiós amb el seu sentit més lax. El lloc, amb restes
arqueològiques i evidències d’ocupació humana des del neolític final (2500 – 1800 a.C.), i amb
unes característiques morfològiques i d’ubicació que el fan únic, deuria tenir un nom des de ben
antic, i aquest ens hauria arribat fins avui en la seva forma catalana. Passem en primer lloc a veure
la seva morfologia per a situar-nos en context:

120 Nicolaisen, W. F. H. Scottish place-names...: pàg. 161.
121 Bertran, J. M. "Reminiscències ...": pàgs. 39 -46.
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"Un immens bloc de conglomerat, desprès del cingle per gravitació, queda aturat a mig pendent
recolzat sobre un altre bloc germà seu, de menor envergadura. El resultat en fou l’espai interior
comprès entre ells dos i un altre espai exterior protegit per la cornisa del bloc més gran. Podem
parlar, doncs, d’un conjunt format per abric i balma." 122.

L’espai interior o abric (planta triangular d’uns 100 m2):
"Com a hàbitat és un lloc ideal com es pot deduir per la sequedat del sòl, la sedimentació plana amb
absència massiva de pedregam, l’aïllament de les inclemències del temps, l’abundor d’aigua de la
riera veïna de Canalda, les assolellades pastures i arrecerats conreus d’Isanta i els recursos de
cacera del bosc que l’envolta". (Ibidem, pàg. 4).

l’espai exterior o balmat:
"És un espai obert sota la cornisa o visera del gran bloc que li fa d’aixopluc amb una profunditat
d’uns 5 m. Amb una allargada de 15 m. Es tracta d’una plataforma semicircular d’uns 60 m², que fa
com de vestíbul al recinte interior amb el què s’hi comunica a través del portell. Està exposada al
sud-oest i és assolellada a partir de migdia...". (Ibidem, pàg. 5).
"El lloc on s’ubica el jaciment és molt estratègic, ja que és l’únic punt pel sector de la riera de
Canalda que pot tancar o donar accés al macro-espai geogràfic de la fondalada d’Isanta amb el
castell, l’església, terres i pastures protegides de les tramuntanades i els llevants. Al peu del
jaciment un altre gran bloc partit en dos és travessat pel camí, fet que facilita barrar el pas del
bestiar i controlar el de vianants. D’aquí li ve el nom de LES PORTES". (Ibidem, pàg. 5).

Segons la nostra opinió i després d’un acurat estudi dels voltants del jaciment, no estem d’acord
amb la darrera de les afirmacions, que diu facilitar barrar el pas de bestiar i controlar el de
vianants. Això només fora possible si el lloc de pas fos per seguir riera amunt. L’orografia del
terreny fa aquesta suposada via impracticable si no és com esport d’aventura. Descartem del tot la
motivació de porta com a origen del topònim. A més, el plural actual s’adiu molt millor al ianua
llatí i difereix de l’ús habitual del singular en els topònims derivats de porta. El nom preromà, entès
com a mot, com a seqüència de sons que empraven els nadius del lloc, no ens ha arribat però sí que
122 Castany, J; Estany, I. Soler, V. L’abric de les Portes (Lladurs, Solsonès). Memòria de l’excavació arqueològica
1990. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Direcció General del Patrimoni
Cultural. Àrea de Coneixement i Recerca. Centre d’Informació i Documentació del Patrimoni Cultural, pàg. 4. Es
troba
també
a
internet:
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/documents/documents2008/
qmem1031_web.pdf.pdf veure també: http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/91682/2004-2005_2.pdf?
sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 18-12-2020].
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tenim la seva traducció al català passant, sens dubte, pel llatí ianua. La recepció romànica del
topònim suggereix, doncs una característica ben especial: pot ser que tinguem un dels pocs
topònims preromans, fruit d’una traducció, que podem suposar certa amb poc marge d’error.
Sortint de Solsona per la carretera LV4241 cap a nord arribem al Cap del Pla, antic camp d’aviació
de la Guerra Civil. Des de l’Hostal del Cap del Pla, a 13,200 Km de Solsona, baixarem cap a la rasa,
al nord-oest darrere l’hostal, fins a les ruïnes del llogaret d’Isanta, D’allí estant seguirem per una
pista forestal baixant cap a la riera de Canalda, anomenada també d’Isanta o rasa d’Encies per la
gent de la contrada, i uns 200 m més avall, en un relleix sobre el camí i a uns deu o quinze metres
per damunt de la riera trobem l’interessantíssim jaciment arqueològic. Aquest abric o falsa cova, ja
que geològicament no se’n pot dir així, té dues entrades, una a la banda nord-oest prop de la riera
de Canalda i una altra de molt més grossa al migdia, davant mateix d’un torrent que, al seu torn és
tributari, pocs metres més enllà, de la riera de Canalda. Les recerques geològiques assenyalen la
presència d’aqüífers sota el terra primitiu, sota els estrats arqueològics.
El jaciment posseeix unes característiques que el fan especialment important, ja que s’hi donen tot
un seguit d’elements que conformen l’arquetipus d’un temple, lloc de culte o lloc sagrat que el
converteixen en un més que possible santuari precristià. Aquest recinte rocallós, té aigua; es troba
situat a la confluència d’un torrent amb al riera de Canalda, i al subsol hi ha els aqüífers. L’aigua és
un element de cabdal importància en molts santuaris: les fonts, sovint miraculoses, d’aigües amb
propietats curatives són munió. La "cova" mateixa, on sovint tenen llocs les teofanies, on es tenen
visions, s´hi troben imatges marianes o s’hi produeixen aparicions, és per si sola, l’antecedent del
temple cristià. La seva ubicació fa del lloc el racó ideal per a un temple rupestre; és al fons d’una
vall vora la riera de Canalda, tot i que a una distancia i alçària prudència que el protegeixen dels
aiguats; fondalada protegida dels vents freds del nord, amb obertura cap al sud, assolellada i
solitària, no massa lluny de les poques i no massa extenses planes que hi ha aptes per a l’agricultura.
Molts dels santuaris que trobem escampats per tot el país reuneixen aquestes característiques: llocs
relativament allunyats de nuclis habitats, ubicats en els límits boirosos del món civilitzat, cultivat,
habitat i el món salvatge, verge i formidable de la natura. Sempre en terrenys sanitosos aixoplugats
de l’aquiló i de cara al sol, amb una cova, balma o abric natural i amb aigua potable a la vora. Les
Portes té tots aquests elements. Només faltaria completar-ne la llista amb enterraments humans,
encara que no sempre presents en llocs venerats com a sagrats. Una tal troballa reforçaria la hipòtesi
que som davant un antiquíssim lloc de culte. Fins ara no s’hi han trobat restes humanes que puguem
classificar com a enterraments, tot i que en el transcurs d’una excavació va aparèixer
mandíbula d’infant d’uns set anys.
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Amb aquestes dades no és, doncs, estrany pensar en alguna mena de santuari on s’hi realitzessin
actes votius, prometences, ritus iniciàtics. Sobre religions prehistòriques hi ha molta bibliografia i
no ens hi estendrem, a més, no és subjecte d’aquest treball. Les Portes podria molt ben ser un lloc
de pas, d’iniciació a una altra vida o a un altre estat de consciència, lloc de ritus de caràcter iniciàtic
a la vida adulta o a l’altra vida. És el santuari arquetípic, un lloc teŀlúric de manual per a creences
animistes i de culte a les forces i divinitats de la natura. Podria ser una entrada, un passatge o portal
a una altra realitat, al món espiritual123.
Arreu de les terres que un dia van ser romanitzades 124 trobem el nom de ianua per a antics santuaris
pagans. El jaciment de les Portes seria una de les ianuae llatines, hereves, al seu torn, d’unes portes
o passatges més antics. Per això ens atrevim a veure en les Portes la traducció del mot llatí ianua,
vestigi d’un santuari pagà.
Per entendre el paper que juguen els santuaris rupestres durant els dos segles immediats abans de la
conquesta romana del país és interessantíssim l’article d’en Javier Velaza sobre el corpus
d’inscripcions ibèriques de la Cerdanya del qual diu:
parece ya incuestionable que los epígrafes sobre roca de la Cerdanya han de entenderse como
inscripciones de contenido votivo o sagrado y que su contexto general es el de santuarios
rupestres. […]. Para el periodo anterior [s. II a.C.] contamos solamente con espacios naturales
sacralizados, bien al aire libre, bien en cuevas.125

El que ens sembla més interessant de l’article d’en Velaza i que podem aplicar al possible santuari
de les portes és que per una banda el món ibèric compta només amb espais naturals sacralitzats i
que malgrat la construcció de santuaris, sota influència romana a partir de la conquesta, els antics
llocs de culte no seran abandonats durant molt de temps. Per altra banda el fet que les inscripcions
cerdanes siguin en diferents modalitats d’alfabet ibèric i en llatí , a més de corroborar el llarg
període en què estigueren en ús, mostra com gent de diverses cultures i llengües acabaven
compartint creences i cultes durant generacions.

123 Ferrer Rotger, Antoni et al. "Puertas hacia el mundo simbólico: una nueva propuesta interpretativa acerca de los
recintos de taules de Menorca". Complutum, núm. 31 (1), (2020): pàgs. 139-158. https://revistas.ucm.es/index.php/
CMPL/article/view/71653/4564456554571 Interessantíssim article que parla dels espais domèstics versus els espais
rituals en diverses cultures de l’edat del ferro, les conclusions del qual són perfectament aplicables al jaciment de
Les Portes del Solsonès.
124 ianus,-us, també ianus,-i: passatge porta (portal), volta, especialment passatge cobert. Sovint usat en plural ianua æ. Pertanyen a aquest origen Jánobas, al municipi d’Abella y Jánobas a l’Aragó; Yanguas a Sòria i Yanguas de
Eresma a Segòvia.
125 Velaza, Javier."Escritura y ritualidad en los santuarios rupestres de la Cerdanya". Bandue, núm. 11, S. Alfayé - F.
Pina Polo (eds.), Homenaje a F. Marco Simón, (2018-19): pàg. 87.
https://www.academia.edu/41595902/_Escritura_y_ritualidad_en_los_santuarios_rupestres_de_la_Cerdanya_Bandu
e_11_2018_19_S_Alfay%C3%A9_F_Pina_Polo_eds_Homenaje_a_F_Marco_Sim%C3%B3n_pp_83_93
[Consulta: 29-12-2020].
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En el cas de les Portes no hi ha presència d’esgrafiats. La poca consistència del material geològic,
conglomerat montserratí, no ho permet, i si mai n’hi hagué, la fàcil descomposició de la roca els
deuria fer desaparèixer molt aviat.
Si realment fóssim davant d’un antic santuari rupestre que ha anat traduint el seu nom a la llengua
dominant del moment, ens faltaria encara un element important per a confirmar-ne la naturalesa
sagrada: la seva cristianització amb l’erecció d’un temple. Però la fragilitat del material dels
voltants i l’orografia accidentada del terreny fan que l’esglesiola es construeixi uns centenar de
metres més amunt, sobre un turonet on encara avui s’alça l’ermita de Sant Agustí d’Isanta,
envoltada de les ruïnes d’època medieval.
Hem vist més amunt que l’explicació de topònims amb la base porta, portell i variants, que ens
indiquen un lloc de pas, sol ser la correcta, cosa que no és així amb el jaciment de les Portes.
Malgrat els molts exemples que ens en dona l’OnCat i les característiques dels llocs com a passos
angostos, sovint en gorgs i estrets, el nostre cas és diferent ja que la riera de Canalda, a més de ser
molt engorjada, no és ni de bon tros practicable a peu i molt menys per un ramat de bestiar.
Vist això podem incloure les Portes en un grup de topònims la motivació dels quals ha estat
conservada per la memòria popular fins als nostres dies o, almenys, la darrera forma del nom ens en
revela l’origen. El seu acabat actual, que potser ve del llatí ianua i aquest d’algun mot més antic en
una llengua autòctona és una forma de pervivència de la memòria coŀlectiva. Algú ens podrà
objectar que dos mil anys de memòria coŀlectiva són massa, que les motivacions es perden, els mots
es transformen, les creences i ritus canvien i el resultat sol ser un topònim difícilment explicable des
del punt de vista semàntic. Però la memòria coŀlectiva, popular, és tossuda. Hi ha casos encara més
sorprenents que el de les Portes, com el record d’un ritus funerari prehistòric que va romandre en la
memòria popular un grapat de segles. Es tracta de la Totenhaus von Tesperhude, al nord
d’Alemanya.
En una de les sortides organitzades per l’Institut Arqueològic (el nom que duia l’actual facultat
d’arqueologia) de la Universitat d’Hamburg a mitjan dels anys noranta vam visitar un jaciment a
prop de Lauenburg, a Slesvig-Holstein. Es tracta d’una troballa feta el 1932 i excavada l’any
següent 1933. El curiós del cas és que els habitants de la zona van informar als arqueòlegs, l’any
abans de l’excavació, de l’existència d’una saga sobre el túmul bo i explicant que en temps antics
allí hi hagué una foguera molt grossa126. La sorpresa dels arqueòlegs fou que la saga i les notícies de
la foguera es corresponien del tot amb les troballes del jaciment, enterrament amb aixovar i
posterior incineració del recinte funerari, que mai abans no havia estat remenat, la qual cosa
126 In dissen Barg liggt een Scheiterhupen. Door hebbt in olen Tiden grote Füer brennt. Recollit en baix alemany: 'En
aquest turó hi hagué una foguera. En temps antics hi cremaren grans pires'.
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demostra que un fet real es va transmetre oralment durant uns 3200 anys. Dada que pot ser-nos útil
en l’estudi d’altres casos on la memòria popular sigui un element a tenir en compte.
2.15 QUAR, LA
Municipi del Berguedà sense nucli urbà, a uns 10 km a l’est de Berga i el doble per carretera. La
població, de 49 habitants, es troba dispersa em masies. Dins el terme municipal hi ha el santuari de
la Quar i el monestir de la Portella,
Fonètica: /lǝ'kwar/, /lǝ'kwart/ , /lǝ'kɔr/.
Homònims i parònims: en tractar-se d’una arrel molt escampada arreu d’Europa ens limitem a donar
els noms que per semblança i per geografia ens queden més a prop: Lacourre, mont entre
Sule/Zuberoa (Santa Grazi), nom bearnès; Col de Lacurde, entre Santa Grazi i Lanne de Baretous;
Correà (Berguedà), Caborriu (Bellver de Cerdanya) i la Corriu (Guixers, al Solsonès). Coromines
cita també a "Du nouveau", 268: La Quière, Quérigut, Quiercorb, i 281: Quirbajou, Queribais.
Documentació antiga: illa Corre (839, ) Acta C. SdUrg, al s. X trobem Laccorre, Korre, illa Korre,
Quarro; Ça Quar (1293), ruppis de la Quar (1294) i N S. del Aquár al segle XVIII.
Cal tenir en compte els noms de lloc afins a la Quar com Llaguarres, documentat com Illacorre
(996) o La Corriu del Cardener, illa Curriz a l’Acta C. SdUrg.
Etimologia:*kar / *gar
En parlar de la Quar és inevitable fer una referència acurada a l’omnipresent arrel toponímica *kar /
*gar

que apareix en tots els treballs de toponomàstica preromana en gairebé qualsevol racó

d’Europa. És admirable la facilitat amb què moltes recerques acaben, d’una manera o d’una altra,
donant un protagonisme especial a aquesta base preromana que, a més, pot adoptar tantes formes i
variants entre les quals sempre en trobarem una que encaixi en la nostra hipòtesi. Així, a partir d’un
primitiu lexema toponímic kar-, n’anirem descobrint variants que s’han produït segons la seva
distribució geogràfica, temporal i de contacte i adaptació a llengües diverses, trobant-nos amb ker-,
kal-, gar-, gal-, gua(l,r)-, kor-, kwar-, har-, hal- o ar-.
Tot plegat va començar amb Pierre Fouché 127, que partint del nucli *kar, en tragué una nodrida sèrie
de variants, amb canvis de consonants i / o de vocals, i amb les què ho explica gairebé tot.
Naturalment una varietat à la carte de lexemes toponímics, monosiŀlàbics, que tant poden actuar
sols, en compostos o en derivats i amb una fonètica en mutació constant segons llengua, lloc i
època, havia de rebre molt aviat les crítiques dels coŀlegues. Un dels seus principals detractors fou
Knud B. Jensen128 que amb reflexions ben lúcides desmunta bona part de la teoria de Fouché. I
127 Fouché, Pierre. "Quelques considérations sur la «base» toponymique à propos du pré-i.e. kal- ‘pierre’". Revue de
Langues Romanes [Montpellier]. LXVIII, 1937: pàgs. 295-326.
128 Jensen, Knud B. “Les bases toponymiques cal- et car-“. Acta Salamanticensia. [Salamanca]. II(1958): pàgs. 35-38.
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malgrat les crítiques el lexema *kar i totes les seves suposades variants han fet fortuna en molts
treballs posteriors; i no és estrany; la diversitat de formes amb què pot aparèixer i l’amplitud del seu
significat 'roc, pedra, cim rocallos' que es presta a nombroses interpretacions del terreny, han fet que
se li pugui donar ocasionalment el valor que ens sembli més adient.
Com a apeŀlatiu trobem *kar i variants en extenses àrees d’Europa i en famílies lingüístiques
diverses. Dins el món celta tenim que en irlandès hi ha els substantius carrac 'escull', car 'roquissar,
terreny rocallós' o carn 'clapera, tarter, munt de rocs', molt semblant al bretó carno amb el mateix
significat. El celta de la Gàŀlia va donar el mot caillou al francès actual i chail 'còdol' en antic
francès, cario 'pedra' i caravo 'pedregós'; en català i occità tenim cala, carrotxa (garrotxa)
'roquissar, terreny pedregós'. Potser el castellà carrasca i carrascal 'quercus ilex' tindria l’origen en
un preromà *kar. En territoris actualment de llengua germànica tenim l’antic islandès que feia hallr,
hellir i helken 'roca' i hella 'pedra plana'; el suec har, l’antic anglès heall i el gòtic hallus 'pedra';
també en ant. anglès hill < hyll < *hulnja-, que troba el seu equivalent en llatí collis 'turó'.
En toponímia trobem l’irlandès Carad, el bretó Carnac (cf. el basc [h]arnaga), i seguint en territori
francès trobem Charante, Charentonne, Cher, Chéran, Chiers i molts altres. A Occitània trobem
infinitat de topònims amb alguna variant d’aquesta arrel com ara La Caille, La Calanque (que
trobem com a nom comú al nord d’Itàlia, calanca, amb el significat de 'terreny rost'), La Chau, Le
Clapier, La Crau129 Quérigut. A l’Europa germànica trobem també topònims amb aquesta arrel com
ara a Alemanya Harste < *Karista i Körsch < *Karisia. A Dinamarca Herringe i Harndrup, a
Suècia Häringe i Harrljunga i a Noruega Harund. El mot finès kallio 'roca' sembla ser un
antiquíssim préstec germànic.
Observem com els representants germànics han sofert un canvi de k- inicial a l’aspirada h-; es tracta
de la mutació soferta per les oclusives que passen a ser fricatives. El fenomen separa les llengües
germàniques o (pre-)germàniques de la resta de les indoeuropees i aquest fet és conegut com la Llei
de Rask-Grimm i descrit com a Erste Lautverschiebung o 'Primera mutació consonàntica'.
Exemples d’aquest canvi els veiem en mots com el llatí capio fa en germànic haben, have, o haban
en gòtic i cor -dis llatí esdevé Herz, heart o haírtō en gòtic. El fenomen ha de ser molt antic i es
degué iniciar cap al 500 a.C., quedant definitivament acabat cap al segle I a.C. Com veiem els noms
de lloc no se n’escapen. Els canvis fonètics afecten tots els mots de la llengua sense distinció de la
classe gramatical a la què pertanyen.
*kal- ha pogut generar tot un seguit de noms de lloc al llarg dels Pirineus i Prepirineu com ara
Queralt, la Quar, riera de Clarà, Montclar, Puig Galliner, la Gallina Pelada, Cadaqués (?) entre
129 Fénié, Jean-Jacques et Boyrie Fénié, Bénédicte. Toponymies des ...: pàg 48 La Crau est donc un lieu pierreux (=
campus lapideus).
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altres, i amb canvi de la vocal la Corriu, el nostre Lacor (actualment la Quar), emparentat amb
Llaguarres (wa < o), i segurament amb Ligüerre de Cinca. Hi podríem incloure també Quermançó o
Carmançó130 i, amb més reserves, el Pla de la Calma.
Es curiós observar com la base *kor- apareix només en toponímia mentre que els seus homòlegs
*kar- i *ker-, a més de ser formants en toponímia, són també l’arrel d’apeŀlatius ben actuals. Potser
caldria pensar en una base més antiga *kor- que no ens ha deixat cap nom comú i unes variants amb
a o e més modernes que han donat quer, cala, calanca o caillou.
Al nord de Cambrils, al municipi d’Odèn, surt un corriol que duu a l’Espluga Cordes, Balma de les
Cordes o simplement Cordes /'kɔrðes/, com en diu la gent del país. A dos km del nucli de Cambrils i
a uns quasi 400 m de desnivell muntanya amunt arribem a un impressionant espadat de roca calcària
amb un seguit de cavitats cara a migdia i amb sensacionals vistes, terra de conreu, pastures i aigua.
El lloc mostra senyals d’ocupació almenys des de la prehistòria recent, edat del bronze, fins a la
dècada dels 1950. Les darreres campanyes d’excavació arqueològica, 2019 i 2020, així ho
demostren, amb la troballa d’una estructura de combustió, ceràmica i un fogar ben conservat.
Tant per al nom de Cordes com per les característiques orogràfiques del lloc ens remeten a l’arrel
*kor- per una banda i, per una altra, a topònims semblants en roquissars calcaris amb assentaments
humans que dominen l’entorn. Trobem així Còrdas d’Albigés, al departament de Tarn, poble
medieval sobre un turó força pronunciat. Els Fénié 131 ens informen de la muntanya de Cordes al
nord-est d’Arles, lloc carregat de llegendes, i del què en diuen *kor-d base élargie de l’oronyme
kor-. Els mateixos autors inclouen Gòrda (fr. Gordes) de Valclusa en aquest grup, amb sonorització
de la consonant inicial.
Encara no tenim prou documentació escrita sobre Cordes, però les característiques del lloc ens fan
sospitar que ens trobem davant un nom de lloc antiquíssim que no té res a veure amb l’apeŀlatiu
modern corda de lligar.
2.16 SOLSONA
Ciutat i capital de la comarca del Solsonès, situada al bell mig de la comarca en un altiplà. Tenia
una població de 9014 habitants el 2018. Confluència dels parlars orientals i occidentals. És seu
episcopal amb un interessant arxiu històric, l’Arxiu Diocesà, i el Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona.
Fonètica: /sul'sonǝ/, /sol'sonæ/.
130 Moreu-Rey: Els nostres…: 1982: pàg. 103, si no es tracta d’una quarta mansione.
131 Fénié, Jean-Jacques et Boyrie Fénié, Bénédicte. Toponymies des ...: pàgs. 47 i 48.
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El que sembla la primera menció de Solsona és la Σετελσίς de Ptolomeu, recollida a la seva
Geografia (Γεωγραφικὴ ὑφήγησις). Schulten recull aquest nom132 que serà citat més endavant per
Rafael Ballester133 en un llistat de noms de ciutats extret de diversos autors clàssics.
En Costa i Bofarull recull tembé el nom de Setelsis i en diu: ... del que con el tiempo se derivaron los
de Setelsona, Setelisona, Celsona y Solsona, y que la región a que perteneció antes de los romanos y en los
tiempos de éstos, fué la de los lacetanos 134, i més endavant diu: ... en el Archivo episcopal de esta ciudad
pues se lee en una del s. X Setelisona 135, i encara ... año 923 «venditores et donatores sumus ad Domum
Sancta Maria terra in castro Setelisona in loco vocitato Sancti Gervasii» 136. Observem aquí la diferència

entre la data del document usat per Costa i Bofarull, any 923 i la que hi llegeix Jaime Villanueva
que el data l’any 929137; no creiem, però, que la diferència de sis anys sigui rellevant per a la nostra
recerca.
No sabem del cert on era la Σετελσίς que només s’esmenta una sola vegada, i ho fa Ptolomeu. Bé
podria ser la Setelisona medieval, amb el sufix -ona que duen molts noms de lloc preromans d’una
extensa zona a banda i banda del Pirineu. Barkino (preromà) > Barcinona (llatí) > Barcelona, o bé
Narba (s. VI a.C.) > Narbona, avui Narbonne. Aquest sufix era un dels que usaren els romans per a
llatinitzar noms dels territoris sotmesos, juntament amb altres com -anus, -acus. Aquests dos darrers
solen afegir-se a antropònims per a formar un topònim (Fortius > Fortianus > Fortià).
L’OnCat rebutja de ple aquesta teoria, que per cert ha tingut força seguidors, i proposa un ètim
ibèric *Celso amb la terminació -ona que duen molts dels noms en llur forma llatina. La ciutat de
Setelsis podria ser Sadernes. Setelsis no pot esdevenir mai, des del punt de vista fonètic, Celsona.
Segueix l’argument apeŀlant a la suficient i bona documentació existent del nom ibèric Celso en
època romana, tant en alfabet grec Κɛλση, com en ibèric Celse i Celsa en llatí.
Celse és també el nom d’una seca ibèrica i colònia romana, Colonia Victrix Iulia Lepida Celsa, que
correspon a l’actual Gelsa, a Velilla de Ebro, Saragossa. Coromines confirma aquesta duplicitat
morfològica en noms de llocs ibers com ara Celsa / Celso o Tárraco / Tárraca (Tàrrega).
En proposar la teoria ibèrica i en descartar la via de Setelsis l’OnCat no amaga la total desaprovació
cap a erudits que basaven llurs teories en les dades proporcionades per Ptolomeu, i ho fa en el to
següent: "Etimologia [Celse] enterament segura i indiscutible, a desgrat dels impertinents dubtes d’ AlcM i
132 Schulten, Adolfo. Hispania (geografía, etnología, historia). Barcelona 1920: pàg. 257.
133 Ballester Escalas, Rafael. "Polis protohistórica y polis hispánica". Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia,
Història i Filosofia, [en línia], 1977, núm. 2, pàgs. 5-24,
https://www.raco.cat/index.php/UTGHF/article/view/356505 [Consulta: 29-12-2020].
134 Costa i Bofarull, Domingo. Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia, I i II, Barcelona, 1959: pàg 14.
135 Ibidem pàg. 15.
136 Ibidem, pàg. 51.
137 Villanueva, Jaime. Viage literario a las iglesias de España, Tomo IX, viage a Solsona, Ager y Urgel. 1821: volum 9,
pàg. 217. A l’apèndix de documents es pot llegir l’encapçalament del text fet per l’autor: Donatio ad eccl.
Celsonensem, anno DCCCCXXIX.
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altres. És infundat i ben gratuït que hi hagi hagut mai una forma *Setelsona o *Setelisona en docs. Antics del
nom d’aquesta ciutat, com digueren AlcM, Font Rius i altres"138. Davant la poca consistència de la

solució *Setelsona o *Setelisona creiem que l’arrel ibèrica Celse, ben documentada i present en
altres llocs del domini ibèric, seria la pista més segura com a etimologia de Solsona.
2.17 SORBA
Sorba és un llogaret pertanyent al municipi de Montmajor, compost de masies més o menys
escampades al voltant de l’església romànica de Santa Maria de Sorba, on hi ha el Martyrium de
Sant Eudald, vinculada al monestir de Ripoll. A l’oest de l’església hi passa el riu d’Ora o Aigua
d’Ora d’on arrenca un turó molt pronunciat sobre el qual hi ha el poblat ibèric de Sant Miquel de
Sorba.
Fonètica: /'sorβǝ/
Documentació antiga: s’esmenta per primer cop com a Suburbano in pago Bergitano (982)139,
Soborbano (1099), Soorba·z veyl (1200).
Etimologia: per Coromines (OnCat, VII, 161a, 38) és el suburbano llatí 'propietat rústica', sense que
calgui necessàriament que es tracti del barri d’una població més gran. Però també pot ser el
suburbano d’una població preromana anomenada Ótura, segons ell la ciutat que donaria nom a la
Vall d’Ora o Aigua d’Ora. De fet la forma Soorba, amb dues os, sembla corroborar un primitiu
Sŭburbānus, on la ŭ llatina passaria a o en català. En canvi no queda clar el canvi de lloc de l’accent
tònic. Més aviat esperaríem un Sorbà oxíton. La grafia Soorba pot ser per influència d’un
Suburbano reconstruït per l’escrivà en una de tantes llatinitzacions de noms que exigia la llengua
del document.
Hem vist més amunt com Rafael Ballester diu Plinio menciona la ciudad de Sŭbur (Ilergetes)140 que
podria ser Sorba o Su, aquest darrer esmentat com a Suuo (1053, 1079) i Suui (1054).
La notícia de Plini és recollida per l’extensa obra De situ orbis, de Pomponi Mela141, que cita també
Ptolomeu i en parla en aquests termes:
Subur) Occurrit etiam apud Plin. 5, 4. s. 3 et Ptolom. 2,6. cui etiam est Σούβουρ. Ille in Ilergetum
regione ponit, hic Cosetanis vel Lætanis (i.e.Laletanis [sic]) adsignat. Nam libri variant. Posterius
138 Coromines, Joan. Onomasticon, VII, 156b.
139 D’Abadal Vinyals, Ramon. Els diplomes carolingis a Catalunya, Ginebra, 1926 i 1952 Vol. II: pàg. 172.
140 Ballester Escalas, Rafael. "Polis protohistórica …: pàg. 19.
141 Pomponi Melæ. De Situ Orbis. Libri Tres, ad plurimos codices msstos vel denvo. Vel primum consultos aliorumque
editionis recensiti. Additis a suis a Carolo Henrico Tzschvckio, Lipsiæ (Leipzig), 1806, vol.: III, pàgs. 526-527.
https://books.google.es/books?
id=QNRGAQAAMAAJ&pg=PA527&lpg=PA527&dq=Suburitani+Gruter&source=bl&ots=LGH9rnuo2&sig=ACfU3U0oOIBv8hT8cdDsgz6aRYkudDZRSQ&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwjo0_GYoofuAhVTSsAKHf
AABHEQ6AEwB3oECAgQAg#v=onepage&q=Suburitani%20Gruter&f=false [Consulta: 06-01-2021].
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præfert Bertius eoque ducit Cd. Palatinus, prius ex aliis libris P. de Marca in Marca Hisp. 2, 9, 4.
Idem vero, ut Plinius sic cumPtolomæo consentiat, ex illo Ilergetes tollendo censet, tamquam
temere intrusos, cum fuerint mediterranei, et 80 M. P. ab ostio Rubricati distantes. Quod quidem
remedium difficultates obiectas removet, etsi nimis violentum videtur.

Reproduïm el fragment en considerar-lo especialment interessant per dos motius. El primer és el
problema que plantejava la lectura del mot transcrit ací Laletanis. L’editor Tzschvckio no és pas el
primer que dubta en identificar i diferenciar el territori dels laietans i el dels lacetans. La confusió
de noms ja hi era des d’antic. És evident que Laletanis es tracta d’un hàpax. Enlloc més apareix
aquest mot. Podria molt ben ser que la segona -l- fos el resultat d’una mala lectura del mot
Lacetanis. Altra explicació seria difícil d’admetre, ja que una possible lectura com a Laietanis, molt
més fàcil en trobar-se el gentilici al costat de Lætanis, no és la que tria el nostre editor; altrament
dit, per a Tzschvckio laietans i lacetans són el mateix Lætanis (i.e.Laletanis) 'laietans (és a dir
lacetans)'.
El segon aspecte que fa interessant el text és que parla d’una població que qualifica de 'terra endins'
mediterranei, que en cap cas és a la costa i que es troba a unes 80 milles romanes de la
desembocadura del Llobregat. Si tenim en compte que les vies de comunicació de l’època, tot i
seguint el mateix traçat que les actuals no tallaven tan dret com ho fan ara, resulta que Sorba es
troba a una distància aproximada de 80 M.P. de la desembocadura del Llobregat.
Pel cas d’un primitiu Suburbano el problema que hi veiem és el recul de l’accent de *soorbá a
*sórba. Segons l’OnCat aquest desplaçament es deu a una "llei fonètica catalana" per la qual la
vocal precedent, en hiatus i allargada, atrau l’accent. Però una tal llei no s’aplica en altres topònims
procedents de Suburbanum, siguin catalans (riu Sorbà a Isona) o en altres territoris veïns (Surbà a
l’Arieja). L’excepcionalitat del nostre Sorba justifica l’intent de trobar-li una altra etimologia.
Subur podria ser el nom antic de Sorba, havent sofert una metàtesi de la -r i amb una vocal final -u
o -o que en català es perdria i en el seu lloc apareix una neutra epentètica per a facilitar-ne la
pronúncia.
A l’entrada de SÚRIA de l’OnCat Coromines proposa com una de les etimologies possibles per a la
vila bagenca *SUBURISIA amb SUBUR com a lexema i el sufix preromà ben conegur de -ISIA, com en
MINUR-ISIA

> Manresa. Farem dues observacions a la proposta d’en Coromines. La primera és que

en el cas de Súria també hi ha un recul de l’accent seguint aquella "llei fonètica catalana", que
també es compleix en Sorba, però no en altres Suburbano catalans i d’arreu. El fet reforça la idea
que potser Sorba no és un antic Suburbano, i que aquesta forma documental llatinitzada podria
tractar-se d’una hipercorrecció ja que Suburbano era prou conegut i usat en llatí. La segona
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observació és que, concedint un *SUBURISIA per a l’actual Súria, això no treu la possibilitat d’una
Subur com a primitiu nom de Sorba. Al capdavall molts noms de lloc tenen doblets amb la mateixa
arrel, tant en ibèric, com en basc o en català actual.
En el cas de Sorba topem amb un nou problema que fins ara no havíem apuntat: l’estudi i la
rellevància de l’accent tònic en el tractament dels noms de lloc. La posició i el manteniment o
desplaçament d’aquest accent pot ser, en alguns casos d’una importància cabdal, com passa, per
exemple, en la llengua alemanya142, on en els noms de lloc compostos per un element atributiu
(adjectiu o substantiu) + un substantiu, o sigui (atribut + substantiu), el primer element, l’atribut,
sol ser àton i pretònic, ja que l’accent fort, l’anomenat primari, recau en el segon element, en el
substantiu. Aquesta tendència general de la llengua a preferir l’accent tònic el més al principi
possible no sempre se segueix en toponímia; Ens trobem no pocs noms de lloc amb l’accent primari,
fort, desplaçat cap al primer element. Aquest accent desplaçat, resultat de la reculada de la tonicitat
en el mot (--- + '--- > '--- + ---) es dona sota unes condicions fonètiques, morfològiques i
sintàctiques concretes, però sobretot semàntiques. El sol fet d’aquest desplaçament de l’accent
transforma el nom de lloc en un sol mot en la consciència del parlant i en canvia, doncs, la classe de
mot. L’initialer Einheitsakzent 'accent inicial d’unitat' deu el seu nom al fet que transforma un
compost en un mot com a unitat, Einheit, de referència i no com un compost més "narratiu", amb
totes les subtileses semàntiques que tal fet comporta en aquella llengua. Tenint en compte el
fenomen descrit l’autor dedica tot el paràgraf sisè a la importància de l’accent tònic dels noms de
lloc a l’hora d’esbrinar-ne el significat; el títol del sisè paràgraf és ben explícit Die Betonung als
Schlüssel zur Namendeutung143 'L’accent prosòdic com a clau del significat del nom'.
En qualsevol cas el desplaçament de l’accent prosòdic, més que una qüestió que pot resoldre o no la
incògnita de si Subur és Sorba, Súria o cap de les dues, hauria de ser un nou factor a tenir en
compte sempre en els estudis generals dins la toponomàstica. Conèixer les tendències prosòdiques
del català antic, del basc i de les variants dels noms propis de les inscripcions ibèriques seria un
camp dificultós de treballar, sí, però molt profitós i que, a més, encetaria una qüestió massa absent
en les recerques, a saber, l’accent tònic, la seva mobilitat i el seu paper en el resultat final dins el
procés de composició, derivació i significat primitiu (entès com a motivació) dels noms de lloc, i
així com passava en alemany antic podria donar-se el cas que quelcom de semblant hagués tingut
lloc en les llengües pretèrites del territori estudiat aquí.

142 Kaufmann, Henning. Bildungsweise und Betonung der deutschen Ortsnamen, Munic,1977.
143 Kaufmann, Henning. Bildungsweise …: pàgs. 49-60.
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2.18 VALLDAN, LA
Barri de Berga des de 1970, anteriorment era municipi. Conserva una forta personalitat i tradicions
pròpies. És menys conegut amb el nom de Sant Bartomeu de la Valldan. Té al voltant de 800
habitants.
Fonètica: /lǝβǝʎ'dan/ i /lǝ'βaʎ'dan/ de Berga, /laβaʎ'dan/ d’Oliana.
Documentació antiga: Valle ando (839), Serra de An (957), Val de Anno (1094) i La Vall Dan
(1359).
Etimologia: el mot Valldan està compost de dos lexemes. El primer és ben entenedor, vall,
procedent del llatí vallis tant productiu arreu dels territoris romanitzats. De fet l’apeŀlatiu vall és un
dels universals toponímic en totes les llengües europees. El mot vall és un coilònim, del grec κοῖλος
'còncau, buit, acassolat'. Sota aquesta subclasse d’orònims hi trobem substantius referents a
fondalades naturals o a rases fetes pel trànsit miŀlenari de persones i bestiar, balços i també les valls.
El neologisme orohidrònim és usat per alguns autors en parlar de clotades, depressions i zones
baixes. En qualsevol cas i en una zona geogràficament tan accidentada com és el Prepirineu,
l’apeŀlatiu la vall no és suficient per a singularitzar un lloc. De valls i fondalades n’hi ha munió. És
lògic, doncs, que li afegim un atributiu per diferenciar-la d’una altra vall com trobem en els
següents exemples Vall Fosca, Valldeperes, Valldaura, Vall de Boí o Vall d’Ora. L’ortografia
moderna fa que en alguns casos el mot vall i el seu atributiu s’escriguin junts i en altres separats, i
fins i tot pot ser que l’origen del coilònim quedi camuflat per l’evolució que ha sofert el mot, com
és el cas de Batllòria compost de vall i llor 'llorer'.
Per un fenomen anomenat de convergència ens trobem que en territoris on vallis ha deixat petja,
unes altres radicals, que no tenen res a veure amb aquest mot, poden ser interpretades falsament
com a valls. El cas de Vallcebre, al Berguedà, antigament balteum separem 'cinglera migpartida', i
que no té res a veure amb vallis sinó amb balteus 'cinturó, cinyell'. Un altre mot llatí, amb el mateix
significat que balteus és cingulus, que també vol dir 'cinturó, cinyell'; tant balteus com cingulus han
passat a voler dir 'timba, espadat, abisme'. I en territoris on s’havia parlat basc hi ha topònims amb
l’arrel basca baltz, variant occidental de beltz 'negre'. D’aquí en surten noms en Balz-, Bals- a la
zona de Burgos144. Per a Valldan és clar l’origen en la vall llatina si tenim en compte la situació i
l’orografia dels seus voltants.
Quant a la terminació del topònim, -dan, val a dir que en la documentació escrita més antiga, tant de
la Valldan d’Oliana com de la de Berga trobem per una banda el topònim clarament separat en dos
mots i per una altra que del contingut dels textos on apareix se’n despèn que és parla d’una vall,
144 Bertran, Josep Maria, "El nom de la Valldan", Què en sabem de la Valldan?, Associació de Veïns de la Valldan i
Àmbit de Recerques del Berguedà: 2013, pàgs. 191-195.
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amb poc poblament o poblament dispers i mai d’un nucli urbà consolidat. La Valldan del Berguedà,
durant segles un veïnat dispers, se’n podrà dir nucli urbà tot just al segle XIX.
Per a la Valldan prop d’Oliana trobem, ja al segle IX, una Valle ando (839) i més tard la Serra de An
(957), Val de Anno (1094) i la forma més propera a l’actual La Vall Dan (1359). Per a la Valldan de
Berga comptem amb el rastre d’un tal Petri de Anes i Pere d’An145 en una època un xic tardana, el
1164, però que ens dóna una bona pista. En totes dues Valldan sembla clar que hom hi veia la
preposició de i el mot opac *an.
La terminació vocal + n és estranya en català. Aquesta combinació és dona en desinències verbals i
en pocs casos escadussers, com són alguns noms de persones o de llocs. Aquests se solien escriure
amb una -d al final de mot, fos o no etimològica. Se solia fer en la llatinització dels noms de fonts
com ara Ferran esdevenia Ferrandus en els textos. No és estrany, doncs, veure escrites les formes
d’ando o Anno en comptes de -an, encara que a l’època ja potser eren arcaismes.
La desinència -an en topònims la trobem bastant ben representada en tota la zona del Pirineu i
Prepirineu on el substrat preromà resulta més visible. La Valldan berguedana és a prop d’Olvan,
Oloande, i la Valldan d’Oliana té a prop Montan, Hando i Monte d’An.
Altres llocs del Pirineu amb la terminació -an són, a tall d’exemple, Iran i el seu veí Esperan a la
Vall de Boí o Besan al Pallars Sobirà. Tots tres casos s’expliquen amb el sufix -an146. Remetem al
lector a la bibliografia esmentada.
Més amunt hem vist que Olvan s’explicava per la forma documental més antiga olo-ande 'cabana,
lloc, ferreria' i andi 'gran'.
En cas que volguéssim veure un -andi en Valldan caldria explicar si és possible un híbrid llatípreromà. Caldria suposar que en algun moment aquestes valls haguessin dut el nom d’An, o Andi i
més tard els haguessin afegit l’apeŀlatiu vall, però costa justificar un nom de lloc amb el simple
adjectiu 'gran'. Per altra banda cap de les dues Valldan és gran o més gran que les valls i fondalades
que les envolten. Potser en nostre -an no sigui un adjectiu bascoide i tingui l’origen en un apeŀlatiu
que desconeixem. El que sí tenim és un antiquíssim An que ens hauria arribat com a nom propi i que
més tard se li va afegir el mot que en descriu el caràcter natural, l’objecte: serra (Serra de An), vall
(Val de Anno), mont (Monte d’An) i potser el Castrum An147 prop d’Oliana, al terme d’Odèn, amb
què es conegut el Casalot del Moro, ruïnes medievals a pocs metres dels megàlits del Sàlzer.
145 Serra i Vilaró, Joan. Baronies de Pinós i Mataplana, Barcelona, 1930: llibre I, pàgs. 365-61. [Consultada l’edició de
1989]. Cf. la pàg 367 on s’esmenta un "donzell Francesc Dani domiciliat a la vila d’Illa".
146 Coromines, Joan. "Toponímia de la Vall de Boí". Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica (Sant Hipòlit de
Vgà), 1980: pàg. 21.
147 Novell, Antoni. La comarca del Solsonès fins al segle XII. Solsona. Editat pel Consell Comarcal del Solsonès.1993.
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Comarca de La Val d’Aran.
De moment deixarem la recerca en aquesta comarca per més endavant. Els motius són que cal un
coneixement exhaustiu de la llengua aranesa, les seves variants, la història i evolució per tal
d’arribar a un coneixement tan profund com sigui possible sobre quins podien haver estat els
elements de substrat en el moment d’arribar-hi la parla llatina o la preromànica de l’alta edat
mitjana. En segon lloc sembla haver-hi una forta presència de basquismes que donen al substrat una
aparença més basco-aquitana que no pas basco-ibèrica. Cert que a la Cerdanya també hi ha
abundància de basquismes, però les darreres investigacions de les inscripcions ibèriques rupestres,
les troballes de material arqueològic corresponent a la Cultura de Merlès i les sortides naturals per
les valls del Segre i del Tet, que ens porten a terres iberes, faciliten d’entrada la investigació més
que no pas una recerca a la Vall d’Aran de la que no tenim tanta informació en aquests sentits. En
altres mots: ho tenim més fàcil a la Cerdanya per la major quantitat de documentació.

3 Conclusions
3.1 Complexitat
La primera i més evident de les conclusions sobre el territori escollit és que ens trobem en una zona
molt complexa tant en la toponímia com en qüestions arqueològiques del món preromà. Així com a
la zona nord-occidental de Catalunya trobem un estrat bascoide dominant al qual pertanyen un
elevadíssim nombre de topònims, i de la mateixa manera a la costa o a les planes de l’interior tenim
constància documental del domini majoritari de noms ibèrics, a la zona que hem escollit trobem
solapats diferents estrats pertanyents a èpoques i llengües diverses, sempre movent-nos en el marc
del món preromà, és clar.
Així trobem Berga, amb una arrel clarament indoeuropea, b'rg- que vol dir 'muntanya', validada per
la situació geogràfica, juntament amb Queralt (< Queralp?), Merlès o Borredà, de faiçó celta tots
tres, o Montdarn, amb una desinència que s’escampa per vastes zones europees; i a la mateixa zona
trobem noms d’estrats bascoides com ara la Quar, Aigua d’Ora, Olvan, Olost o Sagàs, exemples
tots ells trets d’un reduït espai geogràfic. A banda d’això les fonts més antigues ens donen un
batibull de noms d’ètnies i poblacions amb dades contradictòries o interessadament falses com hem
vist més amunt. Cal afegir encara els topònims de formació tardana, d’època romana procedents
d’antropònims celtes ja romanitzats i també dels topònims gaŀloromans traslladats al territori
prepirinenc, no només en època tardoromana sinó fins i tot medieval.
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3.2 Cronologia
Ja hem dit que a diferència del material arqueològic, el material lingüístic no sol tenir una
cronologia absoluta ni es troba en estrats ben definits, amb data força segura, comprovables i
comparables amb altres troballes com podem fer amb un aixovar funerari neolític. En el millor dels
casos podem suposar-li una cronologia relativa i en molt pocs trobem evidències de l’època en què
es formà el topònim. En un alt percentatge la primera notícia segura que en tenim és una font
medieval, que suposa un llarg període de temps silenciós durant el qual les llengües evolucionaren,
s’influenciaren, en vingueren de noves i se’n perderen de velles. El resultat és com una terra
l’aŀluvió, de material arrossegat pel temps i apilotat aleatòriament sense que en puguem determinar,
de cap manera, la data de creació.
3.3 Fonètica del català altmedieval
L’estudi de la fonètica del català antic, especialment de l’època en què n’apareixen els primers
textos escrits i també la manera de redactar textos llatins al segles IX i X és un requisit necessari per
a encetar l’estudi del llegat toponímic més antic. Els textos en llatí sovint són testimonis de com es
podien haver pronunciat noms que no corresponien al llatí més estandarditzat en la documentació.
Les errades ortogràfiques dels escrivans, de qui no podem esperar un model clàssic de llatí, i les
inclusions de mots en vulgar dins els textos ens donen pistes de gran valor.
Amb els testimonis d’altres àrees lingüístiques i dialectals actuals amb qui compartim substrats
comuns o emparentats podrem reconstruir amb més o menys fortuna, però amb una certa seguretat,
els diferents estadis evolutius de la llengua i dels seus topònims i fins en podrem perfilar una
cronologia aproximada.
3.4 Excepcions a les "lleis" fonètiques
No hem d’esperar sempre que l’evolució fonètica dels mots sigui regular i que els afecti a tots de la
mateixa manera. Les anomenades lleis fonètiques són fruit de l’observació de canvis en determinats
fonemes i en unes circumstàncies concretes. Però sempre hi ha excepcions que poden ser degudes a
causes que se’ns escapen o a fets històrics que desconeixem. Per exemple, és comunament acceptat
que el substrat basc al nord-oest de Catalunya fa que es mantinguin les vocals finals -e, -i, o que la
l- inicial no palatalitzi; llavors com expliquem que d’un leze-be, 'sota la cova' en surti l’actual Llesp,
sense la vocal final i palatalitzant la l-, justament en una zona on el substrat basc és tan fort 148?
Trobarem altres casos on no es compleixen les lleis i no per això hem de bandejar hipòtesis a la
148 Per a les 'lleis' o característiques fonètiques de les parles basques al Pallars i que en Coromines va exposant al llarg
de la seva obra vegeu el recull divulgatiu a Nadal, Josep M.; Prats, Modest. Història de la llengua catalana,
Barcelona, 1982: vol I, pàgs. 38-39.
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primera dificultat. Amb el temps anirem recollint altres excepcions de la mateixa naturalesa; un bon
acapte d’"anomalies" ens porta a revisar les anomenades lleis fonètiques, a completar-les o a
proposar-ne de noves.
3.5 Les Portes: pervivència del significat del topònim
A voltes ens podem trobar amb casos com el de les Portes on, si no anem errats, el significat que en
va motivar el nom primigeni s’hauria conservat, passant pel mot llatí corresponent, fins al català
actual. És cert que altres topònims han conservat el mot original, Aigua d’Ora vindria d’un *ur
preromà amb el sentit d’'aigua', però en les Portes el que es conserva és el significat i no pas el mot,
almenys durant uns quants segles, mentre es degué fer servir de santuari rupestre, amb els seus
respectius canvis de llengua. Aquest fet ve a complicar la qüestió, ja prou debatuda, del significat en
els noms propis, i obre una via més de discussió.
3.6 Revisió de les àrees d’influència de les llengües preromanes
Els treballs de relectura i reinterpretació de les inscripcions ibèriques de la Cerdanya portades a
terme per Campmajó i per Ferrer149 ens confirmen dues hipòtesis que ja sospitàvem. En primer lloc,
la complexitat cultural i lingüística de la comarca. Als topònims tradicionalment emparentats amb
parles basques hem d’afegir-hi ara l’arribada del món ibèric almenys des del segle III a.C. en dues
onades , una en el segle esmentat i una altra al començament de la romanització. Afegim-hi, a més,
restes de la Cultura de Merlès de la què encara s’està debatent la filiació. En segon lloc ens trobem
davant unes inscripcions clarament cultuals, religioses i simbòliques. Algunes de les seqüències de
mots es repeteixen en llocs diferents i estan treballades per una mà diferent, fet que ens fa pensar en
fórmules votives o pregàries més o menys fixades. Hi ha també algun text breu en català antic, o
llatí molt romanitzat, consistent en pregàries cristianes, possiblement dels segles IX o X. Aquests
textos són importants perquè demostren la sanctuarisation, en terminologia de Campmajor, dels
llocs i la seva continuïtat en el temps, com sembla força clar en el cas de les Portes.
Caldrà revisar també si alguns dels topònims considerats celtes o, si més no, indoeuropeus, són
casos d’enclavaments de població exògena en territori ibèric o són formes ibèriques que en algun
moment han convergit cap a solucions no ibèriques ben conegudes. El cas de Bergús, que tindria a
veure amb la mateixa arrel celta que Berga, costa de defensar quan tenim el nom com a Begurci
(990) i, a més, es troba en ple territori dominat pels ilergetes.
149 Campmajó, Pierre; Ferrer, Joan. "Le nouveau corpus d’incriptions ibériques rupestres de la Cerdaigne: premiers
résultats". Palæohispanica, 10 (2010): pàgs. 249-274. https://www.academia.edu/32802176/Le_nouveau_corpus_
dinscriptions_ib%C3%A9riques_rupestres_de_la_Cerdagne_1_Premiers_r%C3%A9sultats?email_work_ card=
view-paper [Consultat: 05.11.2020].
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3.7 Romanalles de teories errònies
Sovint trobem en textos sobre la toponímia del país referències a autors i teories que ja fa temps han
quedat superades però que encara s’hi recorre amb massa freqüència. Alguns treballs ens remeten a
una bibliografia que en el seu moment era l’única referència a tenir en compte, però que anys més
tard s’han vist superades per noves aportacions d’investigadors. A tall d’exemple tenim Subur que,
sense cap justificació històrica, i conseqüència d’un error d’atribució al topònim equivocat, es fa
servir en alguna empresa d’hostaleria de Sitges. Igualment Setelsis fou considerat durant dècades el
nom més antic de Solsona. Setelsis fins i tot es fa servir de marca comercial en algun establiment de
la ciutat, concretament una benzinera, una clínica veterinària i fins és el nom d’una escola i, en
canvi:
"Etimologia enterament segura i indiscutible, a desgrat dels impertinents dubtes d’AlcM i altres. És
infundat i ben gratuït que hi hagi hagut mai una forma *Setelsona o *Setelisona en docs antics del
nom d’aquesta ciutat, com digueren AlcM, Font Rius i altres."150

No ens estendrem aquí en els casos de lectures errònies, semblances entre mots, etimologies
llegendàries etc. ja que n’hem parlat més amunt, però sí fem esment que cal superar estadis
anteriors d’investigació i estar molt al dia de tot el que es publica. De la mateixa manera cal recórrer
a totes les fonts possibles per a la recollida de topònims. Encara hi ha documentació en arxius
particulars de la què es poden fer interessants buidatges i recopilacions d’informació toponímica i
lingüística en general. Basar-se en una sola font d’informació pot dur a considerar com a bones
dades errònies o insuficients, com li ocorregué a Meyer Lübke en l’etimologia de Lavansa, per a la
qual considera un únic testimoni i que més tard Manel de Montoliu, disposant de més
documentació, ja es demana si Lavansa "Té res que veure amb el radical èuscar laban, 'llisquívol, suau,
mans'?"151; Coromines, amb la seva meticulositat i exhaustivitat en el tractament de les fonts,

finalment ho confirmà.
Només de passada volem recordar que a l’era d’Internet tothom té una finestra al món per on veurehi i ser-hi vist. La proliferació d’hipòtesis estrafolàries i teories de la conspiració són un fet que
influeix moltíssima gent, i encara que algunes teories siguin tan extravagants per a la majoria de la
població, algunes sí que tenen un cert atractiu de novetat si es presenten sota un vernís pseudointeŀlectual. Quan s’assegura que el català no ve del llatí i es defensa des del món de la filologia
amb arguments pseudocientífics que no tenen cap credibilitat i això es fa en programes de televisió,
amb publicacions de llibres i amb conferències, sí que poden influir en el llec i crear opinió,
150 Coromines, Joan. OnCat, vol. VII, pàg. 156b.
151 Montoliu, Manuel de. "Els noms de rius...: pàg. 8.
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sobretot en temes tan sensibles com els identitaris i lingüístics. Que el llatí "vulgar" no existí mai i
que les llengües romàniques són el resultat de l’evolució d’una o unes llengües anteriors a la
romanització, com defensa la filòloga Carme Jiménez Huertas 152 i recolza l’Institut Nova Història153,
és una idea que comença a fer forat en certs sectors pseudoculturals del país. Els articles , llibres i
coŀloquis relacionats amb l’Institut Nova Història han agafat tanta embranzida que el sol fet
d’ignorar-los ja no és suficient. La resposta que ha tingut per part d’un grup d’historiadors i
acadèmics en el llibre Pseudohistòria contra Catalunya. De l'espanyolisme a la Nova Història
(Eumo Editorial) és tot un senyal d’alarma de cap a on podem degenerar. Recordem que la
publicació del llibre Europa Vasconica - Europa Semitica154 de Theo Vennemann (Berlín, 2003),
amb més argumentació científica – però amb no gaire més – i sense tants focs d’artifici ja anava per
aquesta banda: la pseudociència.
La prehistòria i la protohistòria, sobretot quan tractem un material tan volàtil com la llengua, són
camps adobats per a la pseudociència i on el més llec s’hi veu amb cor.

4 Propostes de futures investigacions
Fins aquí hem intentat fer una tria en la toponímia d’una de les zones de Catalunya on es detecten
més estrats lingüístics solapats. La manca de cronologia per a la majoria de casos, llevat d’una
discutible cronologia relativa, complica seriosament la qüestió. La tria que hem fet ha consistit a
discriminar els topònims que pertanyen al món preromà, sigui sorotàptic, cèltic o basco-ibèric, dels
topònims que es creen o s’importen a partir de l’establiment dels romans al territori.
El nombre de noms de lloc que són susceptibles de ser inclosos en una recerca del món preromà és
considerable. La munió de noms trets d’arxius i publicacions de diplomataris, cartularis etc. fa la
llista llarguíssima; a més cal afegir-hi els topònims recollits en nomenclàtors, obres de
toponomàstica i reculls orals per mitjà d’enquestes. És doncs clar que la tasca d’escorcoll del

152 Vegeu el video: El català no ve del llatí a http://etv.alacarta.cat/la-clau-de-la-nostra-historia/capitol/el-catala-no-vedel-llati [Consultat el 06.02.2021].
153 https://www.inh.cat/articles/La-Clau-El-catala-no-ve-del-llati [Consultat el 06.02.2021].
154 This book presents the theory that the linguistic and cultural landscape of Europe north of the Alps and the
Pyrenees was shaped in prehistoric times by the interaction of Indo-European speakers with speakers of languages
related to Basque and to Semitic. These influences on the lexicon, grammar, and toponymy of the West IndoEuropean languages (with special focus on Germanic) are demonstrated in German and English research papers,
provided here with summaries, commentaries, and a new introduction in English, and with general and
etymological indexes. Tret de la pàg. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110905700/html de
l’editorial De Gruyter [consultada 09.01.21]. Les seves teories han rebut serioses crítiques negatives. Cf. Udolph,
Jürgen, editor (2013). Europa Vasconica – Europa Semitica? Kritische Beiträge zur Frage nach dem baskischen
und semitischen Substrat in Europa. Baar Verlag, Hamburg.
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territori no s’acaba amb aquest treball. Cal seguir l’ampliació del present llistat i fer-ne un inventari
complert que serveixi de matèria primera per a posteriors investigacions.
Un cop analitzat el corpus preromà i destriats els elements dubtosos, estranys o simplement aliens al
grup, caldria establir famílies de topònims del tipus Lacor, Lac-, Lag-, Llag-; O-, Od-, Ol-, Olo-.
També caldria veure a quines zones hi ha un major nombre de lexemes i morfemes toponímics
idèntics, si més no en aparença, i intentar delimitar-les.
El següent pas seria veure l’evolució i tota mena de canvis i diferències diatòpiques que han sofert
tant els lexemes com els morfemes toponímics, aplicant els mètodes d’estudi de disciplines com la
dialectologia, el contacte de llengües, fenòmens com el bilingüisme, els préstecs, la creolització o
les substitucions de llengües preromanes. Considerarem també elements sociolingüístics possibles
que hagin pogut incidir en la formació i conservació de topònims com ara les situacions de
diglòssia, convivència de llengües dominants amb escriptura al costat de llengües vernacles àgrafes.
Per a tal fi ens ajudaran els darrers avenços en arqueologia com per exemple els treballs que els
darrers anys s’han dut a terme sobre les inscripcions rupestres ibèriques de la Cerdanya i, en menor
quantitat, d’arreu de Catalunya. Considerarem també els nous punts de vista quant a cultura,
població i ètnies a partir dels darrers treballs sobre la Cultura de Merlès. Les dades aportades per
l’anàlisi de l’AND en jaciments arqueològics, poc habitual encara però que ja és una realitat, ens
ajudarà amb dades complementàries sobre tipus de població, migracions i, molt important: ens dona
una cronologia.
Caldrà treballar també les formes de derivació i composició en la formació de noms de lloc. Per
exemple, la composició amb elements bascoides es dona en combinacions com bide-gain (Bidegain,
al departament francès dels Pirineus Atlàntic) i kana-bide (Canalda al Solsonès). Tots dos noms
estan compostos amb els mateixos elements, però en ordre invers; caldrà esbrinar-ne les causes, que
poden ser dialectals, de contacte de llengües o d’altra mena.
Establertes ja algunes famílies de topònims i una certa cronologia amb garanties, podem passar a
veure on tenen el punt geogràfic de partida aquests topònims i quina ruta ha seguit la seva difusió en
el territori. Alguns dels grups de topònims no depassen la zona pirinenca i basco-aquitana, altres,
per contra, s’estenen al llarg del món ibèric i alguns pertanyen a un llegat aparentment més antic i
que trobem en molts indrets de l’Europa occidental. Destriar aquests grups, classificar-los, datar-los
i comprovar-ne els punts en comú amb altres fonts d’informació com les arqueològiques,
biològiques, històriques o tecnològiques pot ser un bon camí per a arribar a resultats molt més
concloents. L’activitat econòmica en època prehistòrica a partir del neolític ençà era força més
complexa del que sembla. Les rutes comercials, que seguien en bona part els cursos dels rius i
travessaven el Pirineu per diversos llocs, el comerç del sílex, de variscita, de bronze i sobretot de la
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sal, juntament amb els llocs d’explotació d’aquests recursos, així com la progressiva ocupació del
sòl, la introducció de nous cultius i la cria de bestiar, sense oblidar la transhumància, anaven
acompanyats de moviments de persones de nord a sud i d’est a oest de la serralada pirinenca. Hi ha
constància de grans rutes de la sal prehistòriques des de diferents punts de Catalunya i Aragó que
podien arribar fins als peus dels Alps. Les troballes d’objectes de sílex al jaciment megalític del
Sàlzer, prop d’Oliana, procedents de Sigottier, al sud de Grenoble, s’han relacionat amb el comerç
de la sal del Salí de Cambrils. Les mateixes rutes salines es van mantenir fins ben entrada l’edat
mitjana. Totes aquestes migracions d’elements culturals, acompanyats sens dubte de trasllats de
població ens poden resoldre alguns punts foscos que l’estudi lingüístic per ell sol no en troba la
solució.
Les diferents formes ortogràfiques amb què es documenta el nostre material a l’edat mitjana ens
dona pistes per a reconstruir formes més antigues dels noms de lloc. Ja hem vist com les diferents
solucions en la composició de nous topònims ens obren la porta a especular sobre els substrats o
altres influències que hagin donat solucions diverses a compostos molt semblants, com Bidegain i
Kanabide > Canalda. Igualment, doncs, l’ortografia ens portarà a la fonètica. A partir de les
diferents grafies, com Azeste, Adest o Bagaa, Bagada i Bagazano, podem estudiar quina mena de
canvis s’han produït, on i potser també quan es produïren i quines en són les característiques. El
resultat ens duria a confegir una gramàtica de les transformacions fonètiques en un territori concret,
potser amb cronologia i que podríem comparar amb les innovacions produïdes en l’ús de les
variants dels alfabets ibèrics utilitzats a la zona, que també han sofert innovacions en èpoques de
datació coneguda, com és el cas de les inscripcions cerdanes.
Una altra font d’informació molt valuosa per a identificar els grups culturals de les dècades
immediatament anteriors a la romanització són les descripcions de les creences i ritus religiosos que
podem trobar en autors cristians. A tall d’exemple disposem dels nombrosos volums de la
Patrologia Llatina, coneguda també amb el nom del seu editor Migne. L’obra d’autors com Sant
Agustí d’Hipona, Hug de Sant Víctor dins la PL, o en altres publicacions com Prudenci al Corpus
Christianorum o Papias Vocabulista, ens donen moltíssima informació de quines eren les creences
dels pobles i les regions on el cristianisme s’anava imposant. I malgrat el quasi segur sincretisme
religiós que es degué produir en època romana no descartem poder atribuir alguns cultes concrets a
determinades ètnies.
I un darrer aspecte molt important per a tractar és el de la filiació de certs topònims que fins ara
se’ls concedia una ascendència indoeuropea, celta o anterior, i que vistos els darrers avenços 155 en
155 Remetem al lector als articles publicats regularment per Paleohispánica. Revista sobre lenguas y culturas de la
Hispania antigua. També a l’extensa bibliografia d’especialistes com J. Gorrochategui, J. Velaza, N. Moncunill.
Especialment interessants pel tema que ens ocupa són A. Quintanilla, Estudios de fonología ibérica, Vitoria 1998 i
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les lectures revisades de textos ibèrics, en la morfologia, que de mica en mica es va esbrinant, i la
possibilitat d’identificar antropònims i potser algunes fórmules rituals o votives, ens fan replantejar
la filiació fins ara acceptada. Hem vist abans el cas de Bergús, la ubicació del qual i la forma
Begurci, documentada a la fi del segle X ens duen a pensar que potser cal un replantejament
d’aquest topònim i treballar-ne tant l’estructura fonètica com la morfologia a partir dels resultats
aportats pels estudis sobre el món ibèric, la seva escriptura i el seu lèxic.
La feina que queda per fer en el camp del món preromà, les seves llengües i en la seva toponímia és
ingent i voldrà la coŀlaboració d’experts en diferents àmbits del saber. Però el primer pas que cal fer
és acabar de confegir el corpus de noms de lloc preromans d’una zona en concret i passar a l’anàlisi
de cadascun d’aquests noms de lloc. El llistat de l’apartat que ve a continuació pot servir de punt de
partida per a aquesta tasca.

5 Apèndix: altres topònims
Fins aquí hem vist un seguit de noms de lloc que podem considerar com alguns dels casos més
representatius de la toponímia prepirinenca de la Catalunya Central dels segles immediatament
anteriors a l’arribada del romans. La llista és breu per les exigències de temps i format d’aquest
treball. Tanmateix volem afegir tot seguit un llistat de topònims que serien els següents a ser
estudiats en una continuació d’aquesta recerca i dels quals apuntem només en gros les línies
generals de les hipòtesis de treball. Remarquem el caràcter d’apèndix d’aquest llistat vista
l’escassetat de dades aportades que tot just apunten cap a unes possibles línies d’investigació.

Comarca del Berguedà
ARIJA, RIU
El riu Arija, afluent del Llobregat on desemboca a l’alçada de la Pobla de Lillet, duu un dels noms
més opacs de la hidronímia comarcal. Així ho assenyalàvem fa anys 156, tot donant una explicació
força plausible per la base hidronímica ar- però sense trobar solució a la desinència del mot -ija.
Descartada la terminació bascoide -aja i -eja < -goien 'part més alta', i bandejat també el conegut
sufix celta -isia, deixàvem la qüestió sense solució possible. En canvi sí identificàvem l’arrel
E. Orduña, Segmentación de textos ibéricos y distribución de los segmentos, Tesis Doctoral, Madrid, 2005.
156 Bertran, Josep Maria. De Toponymia ...: pàg. 41.
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hidronímica ar- estesa per bona part d’Europa i de la qual en donàvem una bona colla
d’exemples157. Amb molt bon criteri Coromines compara Arija amb l’Arièja occità, riu que dona
nom al departament, i li suposa també l’arrel hidronómica ar- i una terminació més complicada
d’explicar. En qualsevol cas ens deixa amb les hipòtesis de *AREIA, ARĔDIA i ARĔGIA.
BENA, COLL DE LA -, al NO de Gisclareny.
També escrit Coll de Lavena, ens ofereix diverses possibilitats d’interpretació. Per una banda hom
hi pot veure un indoeuropeu (cèltic o precèltic) *lov, *lav, arrel hidronímica molt prolífica. Una
altra explicació podria tenir en compte el canvi de la inicial n- per l-, com passa en alguns topònims
pirinencs i en noms comuns bascos, a saber, Lavarri / Navarri, Lavascort / Navascot (segle IX),
Lestui / Nestui.
BORREDÀ
Brositano (888 i 938), Bosrredane i Borredano (900), Borresdane (1069).
A partir d’un ètim cèltic VER-UXE-TANO, (OnCat, III, 88a, 35) i (DECat II, 259b 31 ss)
CAU / MONTCAU
torrente Cau, (1372) al terme de Casserres. També hi ha un Montcau prop de la Corriu al NE del
Solsonès.
Homònims i parònims: aquest és un dels topònims que trobem arreu de Catalunya en formes
diverses com Montcau cim al massís de Sant Llorenç del Munt o Montcalb i Montcalm. Amb
diverses propostes d’interpretació que van des del 'mont calb, pelat, sense vegetació' passant per ser
un topònim derivat d’un antropònim Calvus158 del segle X, fins arribar a ser un compost amb la base
*kal, variant de *kar 'roca, pedra'. Montcalm podria contenir el preromà calma, com en Pla de la
Calma, al Montseny, amb el significat de 'pla, altiplà rocallós'. Remarquem però que només a
Catalunya trobem Un Montcau als termes de Subirats i Gelida, Un altre Montcau entre Argentona i
la Roca del Vallès, Un tercer és el Montcau o Roca del Moro o del Migdia a Montserrat, Encara un
altre Montcau entre Mura i Sant Llorenç Savall, un quart Montcau
es troba a Osona, entre Rupit, l’Esquirol i Pruit; i un darrer a l’Alt Urgell. Tots ells eminències
considerables dins els seus respectius paisatges, i tots ells tenen tres característiques comunes, a
saber, que són cims amb poca vegetació, que són enormes rocs deixant veure una superfície de
pedra considerable i que molts d’ells són als límits naturals entre comarques i / o municipis. Són
157 Ibidem, pàg. 39.
158 Moreu-Rey, Enric. Els nostres noms...: pàg. 165.
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punts, de referència en el paisatge. El Montcau del Berguedà és d’una alçada modesta, però l’arrel
sembla ser la mateixa.
CREU MALOSA
A Sant Jaume de Frontanyà, (1.383 msnm)
Deixant de banda molts topònims amb base creu que van ser motivats per cruïlles de camins o per
creus cristianes o padrons en forma de creu, hi ha seriosos arguments per a sospitar d’un
preindoeuropeu *kr-av-, potser emparentat amb l’omnipresent *kar-. Donat que alguns topònims
amb creu són de llocs pedregosos i fins poc accessibles (cims, turons, promontoris i crestes),
sospitem que *kr-av- podria ser al darrere dels topònims que difícilment s’expliquen per 'cruïlla' o
per 'creu, pedró'. L’occità té els apeŀlatius crau descrit com a 'terre caillouteuse' i crauca, 'terre
stérile'. A més la documentació medieval apunta en aquest sentit, a saber, una Crau provençal
anomenada lapidoso agro el 1094.
Podem incloure en aquest grup els topònims la Crou, Canal de la Crou i potser Cruallops
(Cruylops i Coallops el 1372), al terme de Casserres.
GALLINA PELADA, LASón munió els cims i eminències amb l’arrel *gal-, *gall- que trobem per tot Catalunya i en
contrades de substrat indoeuropeu. Potser variant de *kal- i fonent-se amb el nom comú de "gall"
per efecte de l’etimologia popular, la trobem, a més de la Gallina Pelada, al Serrat del Gall (Cercs)
serrat de 1264 m, de poca alçada comparat amb l’entorn i que potser agafa el nom de la casa el Gall
al seu contrafort vora el pantà de la Baells. La Gallinera, a Oristà, 554 m. la Gallinera a Font
Romeu, Penya del Gall (vora les Roques d’en Benet a la Terra Alta), Puig Gall (sobre Roses). Puig
Galliner (Pallars Jussà, terme d’Isona, abans terme d’Orcau), també a (Alt Urgell, entre Josa i
Tuixent), el Roc Galliner (Alinyà), entre altres. El basc fa gallor, gaildur, garai, garate 'cim,
carena' i gallen 'sobreïxent'. El català té el substantiu gallorsa que el DCVB defineix com a "Ramat
d'ovelles foraster, vingut de la terra baixa a pasturar en l'estiu a la muntanya".
LLENA, ROC DE LA Entre el Paller de Dalt i el Paller de Baix, a Bagà. A prop de Saldes trobem les Llenes. De fet és un
topònim que es troba força sovint arreu i relacionat sempre amb l’orografia. En Coromines159 parla
del mot cèltic

LAGĬNA

'losa de piedra, laja'160 i creu també que el mot català "llauna" n’és deutor.

159 Corominas, Joan. Tópica ..., vol. I: pàg 98 i II: pàgs. 220-221.
160 En Xavier Terrado em comenta que a la Ribagorça és ben usual llena, com tabé llenat 'teulada' encara que avui sigui
una teulada de teules i no pas de llenes.
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Potser hi podríem relacionar els dos Pla de la Llaüna (també Pla de la Lleona i Pla de la Llahuna)
que hi ha al Solsonès amb la suposada "llauna" celta, encara que hi ha raons de més pes per a
atribuir Llaüna a una antiga "llacuna" que, certament, existí en tots dos casos.
MAL, TORRENT *mal és també un dels lexemes toponímics que ha donat una colla de noms de lloc en zones
d’orografia complexa. De vegades confós amb l’adjectiu malus, ha generat noms com ara Puigmal,
Maladeta, Malatosca, Malpàs, Creu Malosa (amb repetició tautològica), Vallmala o Matamala.
Caldria veure quants d’aquests són realment atribuïbles a un preindoeuropeu *mal i quants a
l’adjectiu llatí malus. En Xavier Terrado m’informa que a Boí malera és una 'paret de roca a la
muntanya' i que podria ser un prellatí *mal 'roca'.
MERGANÇOL / MERDANÇOL
Tot i que en català i altres llengües no falten els hidrònims escatològics com Emmerdar, Merdàs,
Merder, Merdanç, Merdançà, Merdançol (Mergançol seria una correcció per decència) Font
Cagaleta o Cagatosa, hi ha qui en defensa altres orígens. L’atribució a un substrat preindoeuropeu
ha tingut, veurem, els seus defensors. Estaríem parlant d’una arrel molt antiga *bard- i la seva
variant *mard- 'fang'. La variant *mard- sembla, segons Coromines161, que es correspon al tema
sànscrit mrd 'argila'. L’àrab també coneix aquesta arrel hidronímica que apareix en el nom comú
merdja 'llacuna, pantà'.
A l’OnCat es defensa l’origen "merda" dels topònims amb l’arrel bard-, mard- basant-se en un
article de Montoliu sobre noms de rius catalans162. Moreu-rey163, en canvi, evidencia que la relació
d’aquests topònims no té res a veure amb el llatí merda.
Cf. castro de Merdainulg (982-983) prop del Pujol de Planés al Berguedà, puiolo Merdauglo (898),
identificable com el Merdaüll, segons Jordi Bolós164, del Pujol de Planés, a les cases de Calabuig
(Calabugo).
MURCUROLS / MURCAROLS
Que els celtes adoraven especialment Mercuri és sabut per textos antics. Aquest déu romà era
l’equivalent al Lugus celta. Murcurols ha estat interpretat sempre pels erudits de la comarca com les
161 Coromines, Joan. Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Barcelona: Curial Edicions
Catalanes, Caixa de Pensions «La Caixa», 1958, [consultada la quarta edició de 1993].
162 Montoliu, Manuel de. "Els noms de rius i els noms fluvials" Butlletí de Dialectologia Catalana, X (1922): pàg. 14.
163 Moreu-Rey. Els nostres noms…: pàg. 135.
164 Diplomatari del Monestir de Santa Maria de Serrateix, edició Jordi Bolós. Lleida: Pagès Editors, S.L. 2006. Docs.
24 i 30.
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restes d’un antic culte al deu dels viatgers, que en passar per determinats llocs deixaven un còdol en
un munt per tal de demanar protecció. Aquest munt de rocs se’n deia acervus mercurialis; podríem
estar parlant d’un antic lloc de culte. Tot i que els topònims sorgits del nom del déu romà són munió
a Occitània (Mercuès, Mercoeur, Mercuer < Villa Mercorio 1275, Rimercuer etc.) caldria ser
prudents i estudiar amb atenció el nostre Murcurols, començant pels canvis fonètics que haurien fet
possible la forma actual i fer recerca sobre aquest antic culte a casa nostra.
NAVEL, RIERA DE-, / ANAVEL
La riera de Navel duu el nom d’una masia de Viver i Serrateix, igualment com passa amb el riu
Saldes o Vall d’Ora, on un ecònim (masia, llogaret, població) porta el mateix nom d’un corrent
d’aigua proper. D’arrel *nav-, també molt estesa i objecte de nombroses hipòtesis, se li ha buscat un
origen lígur165, d’on potser han sortit els mots naba, nava, basc i castellà amb el significat de 'vall,
coma, planúria envoltada de muntanyes'.
QUERALT
Santuari de Berga, el nom del qual s’associa a l’arrel preromana *kar, cf. més amunt la Quar, i que
en català ha deixat l’ape ŀlatiu quer. Al departament d’Aude hi ha un cim anomenat Picoulet de
Quirhaut. Una altra possibilitat l'ofereix la fusió en un mot de *ker i alp; aquesta desinència
indoeuropea és un lexema toponímic a bastament estès i ben conegut com a motlle d'infinitats de
noms d'eminències del terreny, d'on potser Queralbs.
SAGÀS
Antic Sagasse (839) i Sagars (1359) sembla contenir una variant del sufix -as, -asse, -se, -os, -oz
típicament pirinenc. Meyer Lübke i Caro Baroja 166 ja van posar de relleu els noms de llocs de
muntanya amb la desinència preromana -as aportant exemples com Turbiassi > Turbiás (sic),
Alasso > Alas (sic), Salàs (sic) i el mateix Sagasse > Sagás (sic). Per al lexema Sagar s’ha proposat
el basc sagar 'pomera'167. L’OnCat (VI, 471b, 54) veu en Sagars una ultracorrecció i emparenta el
topònim amb Saga de la Cerdanya. Aquest darrer apareix com a Sagane (839), Segarane (899) i

165 Hubschmid, J. "Espagnol «nava», basque «naba», frioul «nava»". Éditions d’Artrey, París, 1952. També Badia,
Antoni M. "L’extension du toponyme pré-romain «nava» dans la Péninsule Ibérique". Melanges Albert Dauzat,
Éditions d’Artrey [Paris], (1951): pàgs. 33-99. I encara Carnoy, Albert. "Basque et proto-indoeuropéen dans
l’etymologie espagnole". Actes et Mémoires du 5ème Congrès International de Toponymie et Anthroponymie.
[Salamanca], Vol. XI, núm. 2 (1958).
166 Meyer-Lübke, W. "Els noms de lloc... BDC: pàg. 8. Caro Baroja, J. "Sobre toponimia de las regiones
iberopirenaicas". Miscelánea filológica dedicada a Mons. A. Griera, I, (C.S.I.C., Barcelona, 1955): pàgs. 113-135.
167 Moreu-Rey. Els nostres noms…: pàg. 149.
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Sachane (964), amb la consonant n que porta a suposar una base preromana Ságane, potser un
teònim indoeuropeu amb la terminació -an.
TURP, TURBIÀS, TURBIANS
El Turp, cim (1620 msnm) és el punt més alt de la serra del mateix nom, entre Oliana i Alinyà.
Turbiàs, llogaret del municipi de Montferrer i Castellbò a l’Alt Urgell. Al sud-oest de Bagà hi ha el
Torrent Coll i el cim de Turbians (1519 msnm). Per Coromines168 Turp és un dels noms bascoides
que duen la postposició -be 'sota' afegida a l’arrel, com Leze-be 'sota la cova' > Llesp. Turp no seria
altra cosa que iturri-be 'sota la font', i afirma que Turb és el nom de la "grossa partida per avall de la
font" (OnCatVII, 366b, 17), que la Serra de Turp o el mateix cim prenen el nom de la partida.
Amb bon criteri l’OnCat tracta Turbiàs i Turp en la mateixa entrada. Per aquest darrer topònim, tant
per al de l’Alt Urgell com per al del Berguedà hi veu dues possibilitats, itur-beratz 'herbassa de la
font' i iturri-be-hartze 'el pedregar de sota la font', bo i decantant-se per la primera solució ja que els
llocs en qüestió són generosos en surgències d’aigua i en xaragalls.
VANSA, LA / LAVANSA
El riu Lavansa és un afluent esquerre del Segre on desemboca poc més amunt d’Organyà; malgrat
néixer al Berguedà, prop de Tuixent, gairebé la totalitat del seu recorregut transcorre per la comarca
de l’Alt Urgell. Prop de Tórrec, municipi de Vilanova de Meià (Noguera) hi ha una balma amb
restes d’ocupació humana i d’habitatges que s’anomena igualment Lavansa i, encara que el topònim
designa avui una balma, antigament havia servit per a anomenar la Baronia de la Vansa, formada
per tres nuclis habitats fins al 1836 quan esdevingué municipi integrat a Vilanova de Meià. També
hi hagué un Lavanza al Solsonès, segons es desprèn de la documentació dels segles X i XI, i fins un
diminutiu Lavanciola (1060 i 1108).
Meyer Lübke recull el topònim Lavancia que classifica com a nom romànic dins la subclasse de
"edificació i explotació del terreny" bo i donant-li el significat de "rentador, safareig" 169.
Semblantment a l’arrel llatina tenim la celta *lov 'rentar', d’on el gal fa lo 'aigua', els quals podrien
fer pensar en una base celta gens desconeguda en toponímia peninsular170.
L’OnCat, després de repassar la hipòtesi errònia de Meyer Lübke, es decideix per la teoria basca i
posa com a punt de partida l’adjectiu laban 'suau, mansuet' i "...«resbaladizo» en guip. i biscaí"
(OnCat, VII, 446a, 3). Per tal de confirmar la teoria basca Coromines aporta testimonis d’altres
contrades on s’havia parlat eusquera fins a l’edat mitjana com a La Rioja, on hi ha el barranc de
168 Coromines, Joan. Estudis de... I : pàg. 197.
169 Meyer-Lübke, W. "Els noms de lloc...: pàg. 19.
170 Corominas, Joan. Tópica ...: I, pàg. 75.
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Labarda, barranc de Labarena i barranc Labarria, i un arroyo de Valdelavanza a l’extrem nord e
Palència.

Comarca de la Cerdanya
ALP
Albi (839) a l’Acta C. SdUrg, Alp (1047) i (1163) al DMS. També Alfi (839 i Alf (1182); en un
capbreu datat del 839 però que és una còpia del segle XIII trobem Al, Alb, Alf i Alo. Es tracta d’un
lexema toponímic que trobem estès per tota l’Europa occidental tot sol Alp, Alps, en composició
Queralbs o en derivats Alpens . També coneixem l’arrel per escriptors clàssics que en donen molts
testimonis. Degut a l’ampli abast de topònims que genera podem considerar aquesta arrel com a
formant de noms de les poblacions Alpuébrega, Albistury o les antigues Album Intimilium, Alba
Pompeia; serveix també per a hidrònims, a saber, Albunea Fons, Albulae, fonts sulfuroses
esmentades per Plini; Albula, antiga denominació del Tíber; i per a noms relacionats amb la
muntanya, com els Alps, a més de noms comuns com l’italià alba 'muntanya, altura', al Valais
inalpa 'menar el bestiar a l’alta muntanya', l’occità alp, aup 'alta muntanya', o el basc alpi, alpo
'llom o galtera d’una muntanya'. L’elevadíssim nombre de topònims amb aquesta arrel i la molta
bibliografia que li han dedicat els investigadors fan que sigui un cas que, per ell sol, valgui un
volum sencer.
El fet que la pronúncia popular recollida per Coromines al OnCat sigui /alf/ i que aparegui en la
documentació antiga també am -f i amb -b fa que Meyer Lübke171 el classifiqui com a nom d’origen
obscur, adduint que totes dues formes, amb -f i amb -b són el mateix nom, però que la f no és una
consonant ibèrica i en gàŀlic es troba solament davant r, d’aquí la dificultat: que sent preromà no
sembla ni celta ni iberobasc. Per Coromines ALFI és possiblement un mot sorotàptic que en cèltic fa
ALBI

, i que tots dos tindrien un origen indoeuropeu ALBHI.

NAS / ANAZ
Annas (839) Llogaret a Bellver de Cerdanya, homònim de l’Anàs de la Vall de Cardó al Pallars
Sobirà. La terminació pot molt ben ser el conegut sufix pirinenc -às que trobem en Sagàs i que ja
hem comentat més amunt. L’arrel del mot, en ser tan curta no fa més que dificultar-ne la

171 Meyer-Lübke, W. Ibidem: pàg. 24.

81

transparència. Potser un An, com en val de Anno, Monte d’An, Castrum An o simplement An, com
en et de Pampa et de An et de Muipolt172, possiblement bascoide andi 'gran'.
TALLÓ
Tellone (835), Ste Marie Tollonensis (839), in pago Tolloniense (981), in Tollone (983), villa Telone
(1011), Tholone apud Cabarrivium Coborriu de Cerdanya, (1267). Ant. Caborriu de Talló. Talló:
llogaret del municipi de Bellver de Cerdanya, amb l’església de Santa Maria de Talló i situat al Pla
de Talló. Ja l’OnCat avisa de l’alternança ortogràfica -l- o -ll- pel fonema /ʎ/, i que una ela simple
tant podia representar /l/ com /ʎ/. El fet d’aparèixer moltes vegades amb -ll- ens duu a creure que la
ela era palatal i això ens allunyaria de l’arrel *tolo, *telo que segurament trobem en Tolosa (cf. Més
avall Tolosa al Solsonès i potser a Toloriu, Alt Urgell).
Per l’OnCat es tracta d’un hagiotopònim referent a Saint Théau, en llatí Thillo, -onis, Sant Till, Tell i
Tiŀló en català, encara que el lloc dugui en nom Talló.

Comarca del Solsonès
ARDÈVOL
En una primera anàlisi en Coromines el considerà celta *ardu-valon 'closa alta', però ell mateix se’n
desdiu a l’entrada corresponent de l’OnCat i proposa un preromà bascoide
basc ili-berri 'vila nova'. El nom primitiu hauria esdevingut

IRDIBELI

ǏLDǏBĔRIS

equivalent al

per una metàtesi recíproca

entre la -l- i la -r-, fenomen que hauria ocorregut ja en època de parla romànica. En ple territori
ilerget ens caldrien ara troballes arqueològiques que confirmessin l’existència d’un poblament
estable en època, cultura i si pot ser en llengua ibèrica.
ALTÉS
Auotes vel Autes (segle XII), és la Ribera Salada des del Pont del Clop al Segre. D'origen ibèric
segons Meyer-Lübke, basc segons Coromines o d’una antiquíssima arrel europea *ava173. No falta
qui hi veu en Auotes les 'aiguotes' de la ribera salada174.

172 Rasico, Philip D. "Documents catalans preliteraris del Bisbat d’Urgell". Urgellia, VII (1984-1985): pàg. 287.
173 Schmid, Wolfgang P. "Methodische Bemerkungen zur Klassifikation: Alteuropäisch". Europa Vasconica – Europa
Semitica?, (de.) Jürgen Udolph, Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung, vol 6 (2013): pàg. 178.
174 Novell i Bofarull, Antoni, La comarca del Solsonès fins al segle XII, Solsona, 1993. Edita Consell Comarcal del
Solsonès, pàg. 57.
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BUSA, SERRA DE Ornitologia, d’origen celta, MENIIO-BUTIONON 'serra dels aguilots', (OnCat, III, 149 – 150)
Homònim: San Juan (Sant Chuan) de Busa, al terme de Biescas, (església).
CANALDA:
Coromines175 parteix de canabita (839), [també al segle IX hi ha kannavita, kanauita] convertint-lo
en un possible "híbrid romànic-basc *cannabide 'camí de la gorja' aŀludint, en el cas de Canalda, al
famós Call d’Odèn, pas estret entre muntanyes." Considerem que el "pas estret" no és una bona
interpretació del lloc. Canalda i el Call d’Odèn es troben als contraforts de la Serra de Campelles i
del Port del Comte respectivament, i no veiem motiu per a anomenar pas estret vora la masia del
Call d’Odèn. Més aviat hi veiem una possibilitat de pas, entre el Call i Canalda, cap al nord, passant
pel Montnou, per la Costa de les Feixines fins al Portell del Llop, on comencen les zones de pastura
d’estiu al massís del Port del Comte. Potser fóra millor pensar en una arrel basca kan / gan 'superior,
elevat'. Juntament amb el basc bide 'camí' tenim un topònim que ens parla el 'camí de dalt', com
Bidegain al País Basc francès.
ISANTA
Hem vist més amunt, en parlar del riu Eina, antic nom del riu Saldes, una arrel hidronímica *es-,
*is- molt estesa arreu d’Europa. El nom d’Isanta fa referència al conjunt de cases, avui en ruïnes,
que envolten l’esglesiola romànica de Sant Agustí d’Isanta. No és un hidrònim. Però cal observar
que alguns hidrònims han donat nom a nuclis de població, i la riera que passa no gaire lluny
d’aquest llogaret té, almenys, tres noms que són usats avui pels habitants de la comarca, a saber, la
riera de Canalda, d’Encies i d’Isanta. Coromines ja relacionava176 la base isa-, que veu present en
Isanta, amb noms com Isavarre, Isil, Isòvol, Ison, Isona, Isort, Isàvena, tots ells, diu, en zona de
forta presència del substrat basc i amb un rerefons semàntic relacionat amb l’aigua; el basc té una
arrel *iz del què se suposa que en surten conceptes com 'mar', actualment itsaso, o 'aigua'. Als ETC
veu l’arrel isa- com a basca o, almenys, preromana; a l’OnCat la qualifica d’iberobasca. A partir de
la seva hipòtesi formula la següent teoria: de la mateixa manera que Canalda conté el lexema bita,
bite, bide 'camí' (Canalda < bita) Isanta també estaria compost amb el mateix lexema al final del
mot, resultant-ne un *Isanbita. La n d’aquest darrer mot és el que ell en diu una "-N- unitiva" que
apareix també en altres topònims compostos d’origen basc, com en Saneja < eše-n egi-a, o en
Subenuix < çubi-n-oi. Si Isanta no tingués aquesta consonant unitiva partiria d’un *Isábite i hauria
175 Coromines, Joan. Estudis de... II : pàg. 91.
176 Coromines, Joan. Estudis de... I : pàg. 186.
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evolucionat cap a Isaude i finalment cap a Isot, com l’Isot de la Noguera. Per tant ens queda Isa-nbita com a forma originària que, passant per Isambta acabà en l’actual Isanta.
LLADURS
Lladurs és juntament amb la Quar un d’aquells casos on la hipercorrecció ha guanyat en front la
pronúncia genuïna de la gent del país, pronúncia que era absolutament viva fins ben entrat el segle
XX. La fonètica recollida per Coromines a l’OnCat és molt sovint /lǝ'ðurs/, amb /l/ alveolar i no pas
la palatal-gutural /ʎ/, com és general avui dia i com és la forma oficial. La senyora Ramona Ribera
Llordès177 va ser la darrera persona de la què tenim constància que en deia /lǝ'ðurs/; era nascuda el
1900 a Massoteres i visqué tota la vida a Linya (Navès) fins al seu traspàs el 2004.
Partint d’un suposat *ĬLǏTŬRCĪ i basant-se en les diferents grafies de la documentació antiga,
l’OnCat explica pas a pas, amb acurada justificació, cadascun dels canvis que el mot hauria sofert
fins arribar a la forma actual. L’entrada de LLADURS a l’OnCat és una lliçó magistral de fonètica
històrica i exemple de mètode en la reconstrucció del lèxic a partir de testimonis escrits molt
posteriors. Les principals conclusions a les que arriba són que el mot conté el lexema ibèric ili, iri
'població' i el conegut sufix -ki / -gi, tan freqüent en toponímia ibèrica. Iliturci és també un topònim
que trobem el altres llocs de la geografia peninsular, com un molt proper "Iliturgi, top. ibèric centromeridional vora el Guadalquivir, a 70 km de Córdova." (OnCat, V,29a, 16).
LLAÜNA, PLA DE LA En parlar de el Roc de la Llena ja hem vist que Coromines proposa un cèltic LAGĬNA que entre altres
significats també té el de 'lengua de tierra'178. I certament, els dos llocs del Solsonès que duen
aquest nom són dues extensions planes de terra. Ara, en totes dues s’hi ha detectat ocupació des de
l’època preromana i fins neolítica en una d’elles 179. Ens inclinem, donades les evidències
arqueològiques i les anàlisis del sòl, per la hipòtesi de la "llacuna", amb una població sedentària
establerta al costat mateix de l’aigua. Hi ha un altre Pla de la Lleona a prop de Sant Jaume de
Frontanyà, al Berguedà.

177 Àvia del Dr. Lluís Guerrero i Sala a qui devem la informació. Als anys 80 i 90 encara sentíem Ladurs en boca dels
més grans.
178 Corominas, Joan. Tópica ..., vol. II: pàg. 221.
179 Soler Company, Victòria. Plà (sic) de la Llauna (sic) Pinell, Solsonès: Informe-Memòria de l’excavació d’urgència.
1989. https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/documents/documents2008/qmem845_web.pdf.pdf [consultada
el 18.10.2020].
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LLEU, TORRENTA uns 600 m per sobre la Balma de Cordes comença a córrer l’anomenat Torrent Lleu. Aquest curs
d’aigua estacional talla la roca de Cordes produint un salt d’aigua que abasteix la balma. Just al
costat del salt s’hi han trobat restes prehistòriques amb senyals evidents d’ocupació. Pel nom Lleu
proposem dues línies de recerca; en primer lloc partim de l’arrel indoeuropea *l'v- com en llatí
lavare, el cèltic lovō180 'jo rento', antic irlandès ló 'aigua', igualment en el celta de la Gàŀlia lo 'aigua'
i lov- 'rentar'. El canvi de vocal d’ o en e té fàcil explicació en català, a través d’una neutra lov
> /lǝv/ > lev; la palatització de la l- inicial i el pas a /w/ de la -v s’expliquen perfectament. Hi ha
però una segona possibilitat, cercar en l’arrel *lap-, *lop- 'pedra', que tants representants té als
països mediterranis, com en llatí lapidem, en grec hi ha το λέπας 'roquissar', portugés lapa 'pedra
plana', l’occità fa lapuc 'pedra', lepo 'codina', lobal 'lloc pedregós', i loba 'cresta de muntanya'; el
francès té libe 'bloc de pedra' i el lidi laparissa 'obra amb pedra'. No seria estrany, doncs, que
l’impressionant roquissar que forma la balma hagués motivat el nom del torrent.
L’OnCat parla del nom Lleus que designa "diversos llocs valencians menors", l’origen dels quals
seria l’àrab  اللوز/al-äwz, amb el significat de 'els ametllers'.
ORRIT
Emparentat sens dubte amb el nom de la casa d’Orriols, als contraforts de Busa i amb els Orriols de
Castellar de n’Hug, i també amb Òrrius, Orri i l’Orret de la Cerdanya, prop d’Erta. A l’Alta
Ribagorça trobem Orrit, i un altre Orrit com a nom d’una masia al sud del castell d’Odèn i com a
cognom dels seus propietaris. L’OnCat resol el topònim fent-lo venir del llatí hŏrrĕos 'graners'. Així,
a partir d’aquest mot i de la terminació de coŀlectiu -ētum s’hauria format la forma *orreet que,
sempre segons Coromines, per dissimilació o-e > o-o donaria el que ell transcriu com orroyét181.
Nosaltres proposem una explicació paraŀlela que considerem també com a probable. Amb el mateix
mot llatí i amb el sufix per a formar noms coŀlectius partim també de *horrĕētum. Possiblement la
síŀlaba final -um cauria quedant horrĕēt. És aquí on es produiria una ascenció a i de la ē, més tard,
com sol passar en les vocals breus davant una iod, la ĕ breu diftongaria en /je/. Del horrĕēt
passaríem a */o'rjeet/ > /oriejt/ i d’aquí són ben possibles tant l’Orrit del Solsonès i de la Ribagorça
com l’Orret pallarès. Aquest tipus de canvis es produeixen en el (proto-)català entre els segles VIII i
IX. Som conscients que la ē no passa en principi a ser una iod, però quan la semblança dels
elements dintre de diftongs era molt gran provocava la inestabilitat en la solució fonètica; per això
trobem doblets com Orrit i Orret. Remarquem encara que la forma procedent d’ horrĕum conserva
180 Corominas, Joan. Tópica ..., volum I: pàg. 75.
181 La transcripció que en dona l’OnCat és amb una sola erra marcada amb un diacrític, una barreta horitzontal a sobre;
Per limitacions tipogràfiques representem el so de la erra doble amb dues erres en el nostre text.
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la tònica en la o, mentre que els procedents del coŀlectiu *horrĕētum desplaça l’accent tònic cap a la
terminació.
SU
Suvo (1053), Suui, (1054), Suuo (1079), Su (1553). Per l’OnCat és "sens dubte preromà, parent del
basc su 'foc', en el sentit de 'fogar, llar'". O potser el també basc zubi 'pont', argumentant aquest
darrer per la presència de la "grossa Riera de Saló". Quant al basc su sembla plausible la teoria de
'llar' i, per extensió, 'lloc d’estada, poblat'. Caldria conèixer l’equivalent ibèric de 'foc', o 'llar', o
encara millor saber si en ibèric hi havia un *su o semblant amb el mateix sentit que el basc. Però no
disposem d’aquestes dades i qualsevol especulació sobre uns mots que no coneixem no tindria cap
valor científic. Això tenint en compte que el su basc és un mot genuí peninsular preromà i no un
arabisme, com afirmava Löpelmann182, del mot şuthal, en el seu diccionari ple d’etimologies
delirants i sense cap rigor ni encert. I pel que fa a zubi o çubi, com escriu sovint Coromines el so de
la z basca, creiem que la "grossa riera de Saló" comença força més avall de Su, justament a les cases
de Saló on s’ajunta amb la riera de Vallmanya. És a partir d’aquí fins al Cardener que la riera
comença a dur un cabal important. El tros que va des de Su, on comença, fins a Saló i l’aiguabarreig
amb la de Vallmanya, no precisa d’un pont important ni pel cabal d’aigua ni per l’orografia del
terreny. Aquest tram de riera, de Su a Saló duu el nom actual de Matamargó.
Una darrera possibilitat la veiem en el basc zur 'fusta'. La zona de Su era coneguda fins al 1998 per
les arbredes esponeroses i de vegetació exuberant. Abans d’entrar a dintre el bosc hom es mullava
tan sols fent moure l’arbrat encara que no estigués plovent. Amb els incendis del 1998 la
desaparició de la capa edàfica va fer perdre tots els micelis de les espècies de bolets més apreciades.
Eren boscos humits i frondosos fins fa ben poc i que no s’han refet més. Hom recorda aquelles
immensitats boscoses de Su, el Miracle, Matamargó, Sant Just. Que el topònim Su i l’apeŀlatiu basc
zur estiguin relacionats per la matèria primera que es podia extreure de la zona no sembla
improbable. Igual que en el cas de su 'foc', per a zur també en desconeixem l’equivalent ibèric.
TOLOSA
Tolosa és el nom d’una masia al terme de Navès. Hi ha una altra masia amb el mateix nom a la
Noguera. Tot i que podria tractar-se d’un topònim transportat, fet que caldria confirmar
documentalment, no podem deixar passar l’oportunitat de trobar-nos amb l’arrel *telo o bé *tolo ,
ben conegut entre els celtistes com a base per a nombrosos hidrònims d’una extensa àrea geogràfica
que comprèn els dominis celtes presents i pretèrits. Com a topònim n’hi ha testimonis des dels
182 Löpelmann, Martin. Etymologisches Wörterbuch der Baskischen Sprache. De Gruyter. Berlin: 1968.
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autors llatins i grecs, molt sovint en hidrònims relacionats amb una divinitat aquàtica preromana
anomenada Telo o Tole. Com a nom comú la trobem en diverses llengües, a saber, en occità fa toron
'font' i en català toll 'sot ple d'aigua'; el castellà fa tollo 'bassal' i atolladero com el portuguès
atoleiro 'fangar'. Igualment ha deixat apeŀlatius en les llengües cèltiques actuals. L’origen de tots
ells és un *tullo celta amb el sentit de 'forat'. Quant a noms relatius a corrents d’aigua hi ha força
bibliografia, entre la que destaquem el treball de Paul Aebischer 183. Malgrat que la freqüència
d’aquesta arrel és menor en terres catalanes que a la Gàŀlia, tenim topònims com Tolba a la Baixa
Ribagorça, Toló al Pallars Jussà o un antic Tolon, possiblement l’actual Peralada. El Toloriu de la
Cerdanya es pot relacionar amb aquesta base celta. Coromines 184 esmenta Toul, Tullum, Tulla i
Tullonis.
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7 Índex
Índex analític
/an/ i /aɲ/, alternança 50

auð- 43

*esa- 45, 46, 83

-à, -ana 39

*aut- 43, 48

*ese- 45, 46

-acus 62

*ava 24, 82

*ésena 45

*adest 37, 38

*b'rg 42, 68

*ésna 45, 46

-aja, eja < -goien 75

Baèn < Ba(i)en 49

ezne 45, 46

-al 46

*bard- 78

-et 22

al- 50

-be 80

-ētum, coŀlectiu 85

-an 33, 50, 67, 80

*berg- 42

/ɛw/ 24,44

an/any (alternança) 50

bol- 50

Ferrandus > Ferran 67

*an 67

creu < *kr 24

gal-, gall- 59, 77

and- 48

d / n, alternança 37, 38

gar- 59

-anus 62

/ð/ > /w/ 43

-gin, basc 43

ar-, hidrònim 59, 75, 76

/d/ > /ð/ 43

gua(l,r)- 59

-às, sufix preromà 48, 79, 81

-dan 66

hal- 59

-asse 79

*dor- basc 14, 44, 45

har- 59

*(a)tur-, basc 44

el- 50

-ija 68

/aw/ > /al/ 25

-en 48

il- 50

*aud- 43, 48

-ès, -esa, sufix preromà 48

ili / iri 34, 50, 84
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ILI-/ILU- 34, 50, 84

-n 50, 67

ote 43

*isa- 18, 45, 46, 83

-N- unitiva (Coromines) 83

ote-gin, basc 49

-isia 64, 75

n- > l- 76

ote-na 45

-issa, sufix hidronímic 44

-n > /ɲ/ 48

*ótura 45

*iturres, basc 'font' 44, 45

-na sufix diminutiu 45

-oz 79

*iz lexema hidronímic 83

*nav- 79

Oz- 43

k- > h- 60

-nd- > -n- 48

*pal- / *bal- 51

kal 69, 76, 77

*nest(e) 37, 38

PAL- 33, 34, 51

*kar- / *gar- 24, 51, 59, 60, 61,

-nn 50

-se 79

76, 79

nn, geminada 49,

*sreu 45

ker- 59, 61, 79

o- > e- 43

st- > ess 46

kor- 59, 61

O- 73

st- > s 46

*kr 24

o-e > o-o, per dissimilació 85

st> vocal + s 46

* kr-av 76

*od- 43, 48

*stru > sruth 46

*kuk- / *tuk- 51

Od- 43, 73

-t- epentètica 46

kwar- 59

Ode + ra 49

*telo, *tolo 82, 86

-l- o -ll- pel fonema /ʎ/ 82

-ol 46, 50

*tolo 82

*l'v- indoeuropeu 85

ol- 43, 48

*tur- 44

Lac- 73

Ol- 73

/ts/ > /dz/ 38

Lag- 73

olo- 50, 67

ŭ llatina > o en català 63

lav- 76

Olo- 73

*ur 44, 45, 79

Llag- 73

-ona 62

ver-uxe-tano 76

lov > /lǝv/ > lev 76, 80, 85

Orèn < O(d)rèn ? 49

/wa/ < /o/ 25, 61

lov- 80, 85

/o'rjeet/ > /oriejt/ 85

*zest > *nest 38

*mard- 78

-os 79

mm, geminada 50

-ossio, -usso 42

Índex toponímic
En aquest llistat no s’inclouen els topònims que apareixen el títols de publicacions: Diplomatari del
monestir de Viver i Serrateix. Tampoc apareixen mots com Catalunya, Espanya, França, Europa
donada la quantitat de vegades que hi surten i que no són objecte directe d’estudi. Igualment els
noms d’algunes comarques que surten amb més freqüència s’han deixat de banda excepte quan ens
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ha semblat que pel contex o per raons de precisió o claretat les havíem d’incloure a l’índex. Sí que
hi incloem noms d’ètnies com Ilergetes ja que sovint podem associar els etnònims a territoris
concrets i amb topònims derivats d’aquells.
*adest 18, 37, 38, 47, 74

Alfi 81

*Alabone 34

Alinyà 77, 80

*Alavone 34

Alo 81

*Isábite 83

Alp(s) 51, 74, 79, 81

*Isanbita 83

Alpens 81

*Oderone 44

Alpuébrega 81

Aare 45

Altés 24, 82

Adesate 37

An 82

Adest 18, 37, 38, 74

An, Castrum 82

Adesto, flumine 37, 47

An, Monte d’ 67

Adour, l’ 44

An, serra de 66, 67

Aigua d’Ora 35, 38, 44, 45, 63, 68, 70

Anàs 81

Aigua de Valls 38

Anaz 81

Aiguotes 24, 38

Anderri 48

Aina, Riu d’ 46

ando, Valle 66, 67

Airenosos 10, 11, 42

Andorra 11, 15, 35, 48

Al 81

Andorre, Col d’ 48

Alaó < *Alagone 34, 36

Andosinos 11

Alarone, Civitate 50

andosins 10, 11, 42

Alas 79

Andosins-Andorrans 12, 48

Alasso 79

Anes, Petri de 67

Alb 81

Annas 81

Alba Pompeia 81

Anno 67

Albi 81

Anno, Val de 66, 67, 82

Albistury 81

Anorra 48

Albuim Intimilium 81

Aquar 59

Albula (Tíber) 81

Ar 45

Albulæ 81

Ardèvol 82

Albunea Fons 81

Arĕdia 76

Alf 81

Arĕgia 76
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Areia 76

Bacasis > Bages 40

Arenosis-Aranesos 12

Baells, la 77

Aresinari 11

Baèn 49

Argentona 76

Bagà 33, 35, 39, 40, 41, 45, 52, 77, 80

Arièja 64, 76

Bagaa 39, 74

Arija 45, 75, 76

Bagada 39, 74

Arize 45

Bagazani 39

Arnave 45

Bagazano 39, 74

Arnbach 45

Bagazanum fundum 39

Arnbruck 45

Bagazanum, villa 39

Arno 45

Bages, Pla de Bages 12, 40

Aro 45

Baien 49

Arre 45

Bakassis 39, 40

Aspre, vallée d’ 51

Balaguer 15

Astos 38

Bals-, Balz- (Burgos) 66

Atsat 37

Banys d’Arles 39

Atur 44

Banys de Dorres 44

Audon 49

Bar 47

Audura 45

Barcelona 62

Auotes 24

Barcinona 62

Auotes vel Autes 82

Baret/Beret 47

Aura 45

Bargusios 11

Aurana 45

Bargusis 10, 42

Auró, Ç’ 44

Barkino 62

Autes 24, 82

Baronia de la Vansa 80

Avellanet, l’ 22

Bas 47

Avenida del Caudillo 31

Bassella 47

Aveyron 51

Bastareny 39, 50

Avià 39

Batllòria 66

Avinguda Catalunya 31

Begurci 42, 70, 75

Azde 37

Bena, Coll de la 76

Azest, in fl. 36, 37

Berga 11, 13, 25, 35, 41, 42, 66, 68, 70

Azeste flumen 18, 38, 47, 74

Bergamo 42

Azesto, flumine 37, 38, 47

Bergen 42
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bergi(s)tani 42

Caborriu 59, 82

bergistans 11, 12, 13, 42

Cadaqués 60

Bergitano 63

Cadí, el 26, 36, 46

Bergium, Castrum 42

Cagaleta / Cagatosa, Font 78

Berguedà 11, 15

Caille, La 60

Bergurz 42

Cal Jaume 39

Bergús 42, 70, 75

Cal Rosal 49

Besalú 2, 29, 41

Calabugo 78

Besan 67

Calabuig 78

Bidegain 73, 74, 83

Calanque, La 60

Biescas 83

Call d’Odèn 83

Bigerriones 48

Calma, Pla de la 61, 76

Bigorra, Castrum 48

Cambrils 24, 61, 74

Bòbila Madurell 13

Campelles, Serra de 83

Borredà 47, 68, 76

Can Roqueta 13

Borredano 47, 76

canabita 83

Borresdane 76

Canalda 24, 25, 55, 56, 73, 74, 83

Bosrredane 76

Canalda, riera de 56, 58, 83

Bregenz 42

Canauda 25

Briançon 42

Cantal, le 51

Brigantia 42

Cantobre 42

Briges 42

Cap del Pla 56

Brion 42

Capella 32

Brogent, Riu 38

Carad 60

Brositano 76

Cardener 44, 86

Bubierca 42

Carmançó 61

Buerca 42

Carnac 60

Bullidor de la Llet 45

Carotes, les 23

Busa 83, 85

Carretera, la 31

Busa, San Juan (Sant Chuan) de 83

Casalot del Moro 67

Ç’Auró (sic), nom d’arbre 44

Casserres 76, 77

Ca(s)telanoi 47

Castell de l’Areny 50

Cabarrivium 82

Castellar de la Ribera 42

Cabezo de Alcalá de Azaila 12

Castellar de n’Hug 85
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Castellbò 80

Corre, illa 24, 32, 59

Castelltallat, Serra de 15

Correà 32, 59

Castrum Bergium 42

Corriu, la 32, 59, 60, 75

Cau 76

Cosetanis 63

Cedroni 43

Costa de les Feixines 83

Celsa 62

Crau 77

Celsa, Colonia Victrix Iulia Lepida 62

Crau, la 24, 60

Celse 62

Creu Malosa 77, 78

Celso 62

Creus 34

Celsona 61, 62

Crou, Canal de la 77

Cercs 53, 77

Crou, la 77

Cerdaniense comitatu 44

Cruallops 77

Cerdanya 11, 15

Cruylops 77

Ceretans-Cerdans 12

Cubells 15

Ceuró 35, 42, 43, 49

Curriz, illa 59

Charante 60

Dan, La Vall 66, 67

Charentonne 60

del Van, parroquia 49

Chau, La 60

deluan, Sancte Marie 49

Cher 60

Dodeny 49

Chéran 60

Doire 44

Chiers 60

Dora Baltea 44

Cigró 43

Dordogne 44

Clapier, Le 60

Dorons 44

Clarà, riera de 60

Dorres 35, 44, 45, 48

Coallops 77

Dòrria 44

Coborriu 82

Drave 44

Coll de Ceuró, el (masia) 42, 43

Drôme, la 44

Coll de Jou 52

Drove, la 44

Coll de Pal (cf. Pal)

Duerna 44

Cor 19

Duero / Douro 44

Còrdas d’Albigés 61

Duranius 44

Cordes 61

Duratón 44

Cordes, Balma / Bauma de 61, 85

Duria 44

Còrdova 84

Durius 44
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Ebre 10, 11

Gall, el 77

Edorres 44

Gall, Penya del, Serrat del 77

Edors, alodio de 44

Gall, Puig 77

Ègara 47

Gàŀlies 30, 39, 41, 60

Eina 18, 35, 45, 46, 83

Gallina Pelada la 60, 77

Eisack / Isarco 46

Galliner, Puig 60, 77

Eleron 50

Galliner, Roc 77

Elinia 50

Gallinera, la 77

Elloreus 50

Gaŀlo-romània 30

Elloronensium, Civitas 50

Garriga, la 36

Emmerdar 78

Gavarresa 48

Encies, rasa d’ 56

Gelida 76

Encies, riera d’ 83

Gelsa 62

Erta 85

Gironella 17, 23, 31, 49

Esca 46

Gisclareny 50, 76

Ésera 46

Gombrèn 50

Esla 46

Gombreny 50

Esna (flumen) 18, 45

Gòrda (fr. Gordes) 61

Esperan 33, 50, 67

Gosal 46

Esquirol, l’ 76

Gósol 35, 44, 46, 47

Estos 38

Grenoble 74

Etorres, villa 44

Guerra, Font de la 17

Eure 45

Guissona 40

Figueres 53

Hando 67

Florejacs 41

Häringe 60

Folgueroles 13

Harndrup 60

Font Lletosa 45

Harrljunga 60

Font Romeu 70

Harste < *Karista 60

Fortià 62

Harund 60

Frontanya 39, 47, 77, 84

Herringe 60

Gait 25

Holoande 49

Gaita, Balma de Cal 25

Holoanne 26, 49

Gaita, Cal 25

Holorna 50

Gaita, Roc de Cal 25, 26

Holuanne 49
103

Home, Turó, Puig, la Punta de l’- 24

Isot 84

Iessos 40

Isòvol 83

Ijssel 46

Iturissa 44

ǏLDǏBĔRIS

82

Jánobas 57

Ilercavons 11

Josa 77

Ilerda 50

Kanabide 74

Ilergetes 11, 40, 63, 64, 70

kanauita 83

Ilergetum regione 63

Kannavita 25

Iliturci / ĬLǏTŬRCĪ 84

kannavita 83

Illacorre 59

Korre, illa 24, 59

Ilurcis 11

Körsch < *Karisia 60

Ilurco 11

La Tène 41

Ilurgavones 50

Labarda 81

Ilurgetes / Ilergetes 10, 11

Labarena 81

Iluro 50

Labarria 81

Iluronensium, Civitas 50

Laccorre 24, 59

Iran 35, 50, 67

Lacetanis 13, 62

IRDIBELI

82

Lacor 25, 61, 73

Isa-n-bita 84

Lacourre 59

Isambta 84

Lacurde, Col de 59

Isanta 55, 56, 83, 84

Lætanis i.e. Laletanis 63, 64

Isanta, riera d’- 56, 83

Laietanis 64

Isanta, Sant Agustí d’- 54, 58, 83

Lanne de Baretous 59

Isar 46

Larone 45

Isaude 84

Lasquarri / Lascuarre 32

Isavarre 83

Lauenburg 58

Isàvena / Isábena 32, 46, 83

Lavancia 80

Isel 46

Lavanciola 80

Isère 46

Lavansa 71, 80

Isern 46

Lavanza 80

Isil 83

Lavarri 76

Ison 83

Lavascort 76

Isona 64, 83

Lavena, Coll de 76

Isort 83

Lérida 11
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Lestui 76

Mercoeur 79

Lezat 37

Mercorio, Villa 79

Leze-be 69, 70

Mercuer 79

Ligüerre de Cinca 32, 61

Mercuès 79

Linya 84

Merdainulg, castro de 78

Lladorres 44

Merdanç 78

Lladurs 17, 27, 54, 84

Merdançà 78

Llaguarres 32, 69, 61

Merdançol 78

Llarga, Serra 22

Merdàs 78

Llaüna (Llahuna), Pla de la 78, 84

Merdauglo, puiolo 78

Llena, Roc de la 77, 84

Merdaüll 78

Llenes, les 77

Merder 78

Lleona 34,78

Mergançol 78

Lleona, Pla de la 78, 84

Mergilisio 48

Llesp 69, 80

Merlès 13, 35, 47, 48, 68

Lleu, Torrent 85

Merlès, in valle de -, Satna Maria de 47

Llobregat 11, 36, 41, 47, 64, 75

Merlès, riera 18, 35, 37, 47

Llobregós 15

Minur-isia 64

Llorac 41

Minurisia 48

Lloses, les 47

Miracle, el 86

Lluçà 47

Moià 15

Loron 50

Moixeró, el 26, 39

Lutetia 42

Mont-rebei 26

Mal, Torrent 78

Mont-roig 26

Maladeta 78

Montan 33, 50, 67

Malatosca 78

Montcalb 76

Malosa, Creu 78

Montcalm 76

Malpàs 78

Montcau 76

Manlleu 13

Montclar 60

Manresa 48, 64

Montdarn 68

Masies de Roda 13

Monte d’An 67

Massoteres 83

Montferrer 80

Matamala 77

Montmajor 63

Matamargó 86

Montnou, el 83
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Montsec 11

Odra 44

Muipolt 82

Odró / Odro 43

Mura 76

Odroni 43

Murcarols 78

Odura 45

Murcurols 78

Ohrn 45

Narba 62

Olbán 26

Narbona / Narbonne 62

Olbi 50

Nas 81

Oleane 49

Navarri 76

Oleron 50

Navascort 76

Olesa 50

Navel / Anavel 79

Oleta 50

Navès 84, 86

Oliana 65, 66, 67, 74, 82

Nesta / Nesto 37

Olnan, amb l’errada de la u invertida 49

Neste-d’Aure, riera 38

Oló 50

Neste-de-Louron, riera 38

Oloande 67

Neste, flumen 37

Oloanne 49

Neste, la 38

Olorocivitas 50

Nestier 38

Oloron 50

Nestui 76

Olost 50, 68

Nistos, riera 38

Olot 50

Norra / Anorra / Andorra 35, 48

Olovanno 49

Nou, la 36

Oluan 26, 49

O(d)rèn 49

Oluane 49

Ocdro / Oçdro 43

Oluanyn 49

Odden 48

Oluay 49

Odelló 43

Oluges 50

Odèn 34, 35, 39 43, 48, 49, 61, 67, 85

Olvan 23, 26, 33, 35, 49, 50, 67, 68

Oden 48, 49

Or 45

Òdena 45, 48

Ora, riu 63

Odenese 48

Orcau 77

Odent 48

Orèn 49

Odeny 48

Organyà 80

Odeyn 48, 49

Oristà 13, 77

Odossio 49

Oró 43
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Orozo 43

Pont de Bar 47

*orreet 85

Pont del Clop 24, 82

Orret 85

Pont del Dor 14

Orri 85

Porredon 26

Orriols 85

Port del Comte 83

Orrit 34, 85

Portaferrissa 54

Òrrius 85

Portal 54

orroyét 85

Portell 54

Osona 15

Portell del Llop 83

Otein 49

Portella, la (monestir) 59

Ótura 63

Portes, les 34, 35, 54, 55, 56, 57, 58, 70

Ouró 43

Prats de Lluçanès 47

Ozdro 43

Prepirineu 9, 14, 15, 28, 29, 38, 40, 43, 51, 60,

Ozró 43

67

Paillas 51

Pruit 76

Pal 34, 35, 51,52

Pryn 53

Pal, Col de 51

Puig-reig 13, 26, 47

Pal, Coll de 33, 35, 51, 52

Puigmal 78

Pale, La 51

Puigreig 26

Paller 33, 34, 35, 51

Pujol de Planés 78

Paller de Baix 77

Purroi 26

Paller de Dalt 77

Pyrn(e) 53

Paller, Santuari del 33, 51, 52

Quar, Ça 59

Pampa 81

Quar, la 17, 19, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 47, 59,

Parisii 42

60, 61, 68, 79, 84

Pau, Col de 51

Quarro 24, 59

Pedró, carrer del 31

Queralbs 68, 79, 81

Perafita 13

Queralt 60, 68 78

Picoulet de Quirhaut 79

Queralt, Serra de 41

Pirene 10

Queribais 59

Pirineu (s) 11, 12, 14, 15, 28, 29, 32, 35, 40, 41,

Quérigut 59, 60

48, 51, 53, 54, 60, 62, 67, 73

Quermançó 61

Pirn 53

Querotes, les 23

Poblet 53

Quiecorb 59
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Quière, La 59

Saló, riera de 86

Quirbajou 59

Sàlzer, el 67, 74

Quirhaut, Picoulet 79

Sampedor (no oficial) 45

Ribera Salada, la 24, 82

Saneja 83

Ridulaina 46

Sant Agustí d’Isanta 53, 58, 83

Rimercuer 79

Sant Boi de Lluçanès 48

Riner 1, 20

Sant Jaume de Frontanyà 39, 47, 77, 84

Rionero 1

Sant Just (Solsonès) 86

Ripoll (monestir) 63

Sant Llorenç del Munt 76

Riu d’Aina 46

Sant Llorenç Savall 76

Riudecols 38

Sant Pau de Pinós 13

Riudellots 38

Santa Grazi 59

Riumors 38

Santpedor 15, 45

rivo nero 20

Saragossa 62

Rivo Nigro 1

Segarane 79

Roca de Migdia 76

Segarra 14

Roca del Moro 76

Segre 11, 15, 24, 46, 68, 80, 82

Roca del Vallès, la 76

Serra Llarga, la 22

Roques d’en Benet 77

Setelisona 35, 62, 71

Roses 77

Setelsis 35, 40, 71

Rubricati ostio 64

Setelsona 62, 63, 71

Rupit 76

śicaŕa (ibèric) 14

Sachane 80

Sigottier 74

Sadernes 62

Sitges 71

Saga 79

Slesvig-Holstein 58

Sagane, Ságane 79

Soborbano 63

Sagars 79

Solsona 9, 35, 40, 56, 61, 62, 63, 71

Sagàs 47, 48, 68, 79, 81

Solsonès 40

Sagasse 79

Soorba 63

Salàs 79

Soorba·z veyl 63

Saldes 48, 77, 79

Sopeira 36

Saldes, riu 18, 35, 45, 83

Sorba 13, 15, 63, 64, 65

Salí de Cambrils (Odèn) 74

Sorbà 63, 64

Sallent 13

Stos 38
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Su 63, 86

Tolosa 82, 86

Subenuix 83

Torà 15

Subirats 76

Tórrec 80

Subur / Sŭbur 40, 63, 64, 65, 71

Torrent Coll 80

Suburbano 63, 64

Tortosa 11

Sŭburbānus 63

Tossa 44

Suburisia 64, 65

Tossal de Sant Miquel (Llíria) 28

Sule/Zuberoa 59

Toul 87

Surbà 64

Tuixent 77, 80

Súria 64, 65

Tulla 87

Suui 63, 86

Tullonis 87

Suuo 63, 86

Tullum 87

Suvo 86

Túnel del Cadí 26, 39

Tagamanent 29

Turbians 80

Talaixà 2

Turbiàs 79, 80

Talló 82

Turbiassi 79

Talló, Caborriu de 84

Túria 44

Tárraca 62

Turissa 44

Tárraco 62

Turp 80

Tellone 82

Turp, Serra del 80

Telone, villa 82

Ullastret 12, 22

Ter 15

Valdelavanza, arroyo de 81

Terol 12

Vall d’Aran 11, 15, 68

Tesperhude 58

Vall d’Ora 44, 48, 63, 66, 79

Tet 15, 68

Vall de Boí 9, 66

Tholone 82

Vall Fosca 66

Tíber 81

Vallcebre 66

Tolba 87

Valldan, la 33, 35, 43, 50, 66, 67

Tollone 82

Valldaura 66

Tollonensis Ste Marie 82

Valldeperes 66

Tolloniense, pago 82

Vallmala 78

Toló 87

Vallmanya 86

Tolón 87

Vansa, la 80

Toloriu 82, 87

Vayn, loch de 49
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Velilla de Ebro 62

Βαργουσίων 10, 11, 42

Verdú 2, 29, 41

Βάσσι 47

Via Sac de Gemecs 26

Βέσηδα 47

Vic 15

Ἒγωσα 47

Vilanova de Meià 80

Ἰακετανοι 44

Vilaseca (Lladurs) 5, 27

Ἳβηρα 10

Viver i Serrateix 79

Ιλουργητῶν 10, 11

Vulpellac 41

Κɛλση 62

Yaccetanos 40

Οὔδουρα 44, 45

Yanguas 57

Πυρήνηϛ 10

Αἰρηνοσίους 10

Σετελσίς 62

Ανδοσίνους 10

Σούβουρ 63

Βάκασις 40

Índex lexical (mots)
(h)arnaga, basc 60

atolladero, castellà 'fangar' 87

acervus mercurialis 79

bagassa 39

aïna 'adjacència' / Ridulaina 46

balma / bauma 25

al-äwz /  اللوز, àrab, 'els ametllers' 85

balteum separem 'cinglera migpartida' 66

alago, basc 'lloc de pasturatge' 34

balteus 'cinturó cinyell' 66

alba, italià 'muntanya, altura' 81

baltz, basc, var. occ. de beltz 'negre' 66

almozna 46

bard-, mard-, indoeuropeu 'fang' 78

alp 79, 81

beltz 'negre' 66

alp, aup, occità 'alta muntanya', 81

bergo, cèltic 'muntanya' 42

alpi, alpo, basc 'llom d’una muntanya' 81

*bhurgh 'torre, talaia' 42

andia, basc 'gran' 11, 48, 50, 67, 82

bide-gain 73, 83

ar, basc 'corrent d’aigua' 45

bide, basc 'camí' 83

aran, basc 45

briga, cètic 'muntanya, turó' 42

*ardu-valon, celta 'closa alta' 82

bryn, cèltic 'muntanya, turó, puig' 54

aru, nubi 'pluja' 33

burg, germànic 42

atoleiro, portuguès 'fangar' 87

burgus, llatí 42
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burj /  برجàrab 'torre' 42

damnum 50

byrin, cèltic 'muntanya, turó, puig' 54

dann 50

caillou, francès 60, 61

decem, llatí 33

cakra, sànscrit 'roda' 33

deitu, basc 28

cala, català i occità 60, 61

*deivos 33

calanca, italià 'terreny rost' 60, 61

Demotivierung 1

càlcul 21

deonimització 24

calcŭlatōres 21

deus, llatí 33

calcŭlōnes 21

dicere < deicere 33

calma, 'pla, altiplà rocallós' 76

disjunare 46

calx 21

diznar 46

*cannabide 'camí de la gorja' 73, 83

dōlium 44

capio 60

doll 44

car, irlandès 'roquissar, terreny rocallós' 60

dómina 50

caravo, francès antic 'pedregós' 60

dona 50

cario francès antic 'pedra' 60

donna 50

carn, irlandès 'clapera, tarter, munt de rocs' 60

dordoll 44

carno, bretó 'clapera, tarter, munt de rocs' 60

eas, irl. 'salt d’aigua' 46

carrac, irlandès 'escull' 60

eleemosǐnam 46

carrasca (l), castellà 'quercus ilex' 60

erku, armeni 'dos', numeral 33

carrotxa (garrotxa), català i occità 'roquissar,

erri, basc 'terra, poble' 48

terreny pedregós' 60

eše-n egi-a > Saneja 83

chail, francès 'còdol' 60

esne, ezne, basc 'llet' 45, 46

cigró, ciuró, dial. 'cigró' 42, 43

ètimon 21

cingulus 'cinturó, cinyell' 66

gaig (ornitol.) 'garrulus glandarius' 25

còdol < kótalo 46

gaildur, basc 'cim, carena' 77

collis, llatí 'turó' 60

gaita 25

cor -dis 60

gallen, basc 'sobreïxent' 77

crau, occità 'terre caillouteuse' 77

gallor, basc 'cim, carena' 77

crauca, occità 'terre stérile' 77

gallorsa 77

creu < *kr 24,

garai, basc 'cim, carena' 77

creu 24, 77

garate, basc 'cim, carena' 77

çubi-n-oi > Subenuix 83

goien, basc 'part més alta' 75

çubi, cf. zubi 85

guaita 25
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gudua deisdea, basc 'crit de guerra' 28

kallio, finès 'roca' 60

haban 60

kan / gan, basc 'superior, elevat' 83

haben 60

kana-bide 83

haírtō 60

kutur oisor, ibèric 28

hallr, antic islandès 'roca' 60

*l'v-, indoeuropeu 85

hallus, gòtic 'pedra' 60

laban, basc 'suau' 71, 80

har, suec 'pedra' 60

LAGĬNA,

have 60

lagĭna, cèltic 'losa de piedra, laja' 77

heall, antic anglès 'pedra' 60

lakor 33

heart 60

*lap-, *lop- 'pedra' 85

helken, antic islandès 'roca' 60

lapa, portugés 'pedra plana' 85

hella, antic islandès 'pedra plana' 60

laparissa, lidi 'obra amb pedra' 85

hellir, antic islandès 'roca' 60

lapidem, llatí 'pedra' 85

Herz 60

lapuc, occità 'pedra' 85

hill < hyll < *hulnja-, antic anglès 'turó' 60

lavare 85

home cf. om 24

lepo, occità 'codina' 85

horrĕēt 85

leze-be, basc 'sota la cova' 69, 80

*horrĕētum 86

libe, francès 'bloc de pedra' 85

hŏrrĕos, llatí 'graners' 85

llacuna 78, 84

ianua 55, 56, 57, 58

llauna 77, 78

ianuæ 57

llena (llosa), llenat (teulada) 77

ili 34, 84

llor 'llorer' 66

ili-berri, basc 'vila nova' 82

lo, celta de la Gàŀlia 'aigua' 80

ilu 34

ló, antic irlandès 'aigua' 85

inalpa, al Valais 'menar bestiar a alta muntanya'

lo, gal 'aigua' 85

81

loba, occità 'cresta de muntanya' 85

iri 84

lobal, occità 'lloc pedregós' 85

itur-beratz, basc 'herbassa de la font' 80

lov-, celta 'rentar' 80, 85

iturri-be-hartze, basc 'el pedregar de sota la font'

lovō, cèltic 'jo rento' 85

80

luro, ibèric 'terra baixa' 50

iturri-be, basc 'sota la font' 80

maerl, bretó 'argila i calç' 47

iturri, basc 'font' 44

mal 9, 78

itzaso, basc 'mar' 83

malera, a Boí 'paret de roca a la muntanya' 78

jou, català 'coll' 52

malus 78
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cèltic 'lengua de tierra' 77, 84

manaràs 50

quer 61, 79

mandarás 50

rivus 45

mannarás 50

sac de gemecs 25-26

mard, indoeuropeu 'fang' 71

sagar, basc 'pomera' 79

marga 48

savol < sábalo 46

*margila, gal 'argila i calç' 47

seca < àrab síkka 'del camí' 27

margĭla, celta 'marga argilosa i calcària' 47

seca < llatí sĭccus, a, um 27

marle, francès antic 'argila i calç' 47

semasiologia 21

marne, francès 47

senn 50

mediterranei 'de terra endins' 64

septem 45

MENIIO-BUTIONON, celta 'serra dels aguilots' 83

sinn, germànic 50

merdja, àrab 'llacuna, pantà' 78

srávati, ant. hindi 'raja' 45

merl, bretó 'argila i calç'47

sreu 45

merla, basc 'marga argilosa' 47

sruht, ant. irl. 'riu' 46

merle, gascó 'marga argilosa' 47

Stromm, alemany 'corrent' 46

mrd, sànscrit 'argila'. 78

struja, ant. búlgar 'corrrent d’aigua' 46

naba, nava, basc i castellà amb el significat de

su, basc 'foc', en el sentit de 'fogar, llar' 86

'vall, coma, planúria envoltada de muntanyes' 79

suburbano, llatí 'propietat rústica' 63

neska, basc 'noia' 39

şuthal, àrab 86

neska, niska, 'dona d’aigua' 38

thes, grec arcaic 33

olo-ande, basc 'cabana gran' 67

toll, català 'sot ple d'aigua' 87

om, oma 24

tollo, castellà 'bassal' 87

onimització 21, 31

toron, occità 'font' 87

ote, basc 'argelaga' 43, 45

tullo, celta 'forat' 87

pal 33, 34, 51

ur, caucasic 'llac' 33

pala, eina 51

ura, basc 'aigua' 33, 45

palet, 52

ura, japonès 'badia' 33

palla 52

urritz, basc 'avellaner' 34

pĕde(m) 43

urruti, basc 'llunyà' 34

pel- 51

vall 66

pen, cèltic insular 'avet' 53, 54

vallis 66

porta 54, 55, 58

wheel 33

pren, cèltic insular 'avet' 53, 54

zubi, basc 'pont' 86

pryn 54

zur, basc 'fusta' 86
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þwahl, gòtic 'bany, bateig' 44

λέπας 'roquissar' 85

δείκνυμι 33

ὄνομα κύριον, nomen proprium 30

δέκα 33

ὄνομα προσηγορικόν, appellativum 30

δύο 33

πῦρ 'foc' 53

ἑπτά 45

πυργο 'torre' 42

ἔτυμον 21

ῥέω 45

ϑɛός 33

σρέω 45

κοῖλος 'còncau, buit, acassolat' 66

τόποϛ 26

Índex d’antropònims i teònims i tradicions
Adalgarius 43

Júpiter 52

Altus 49

Livi, T. 42

An (antropònim?) 67

Lugus 78

An, Pere, Petri d’ 67

Mercuri 78

Andobales 48

Odalgariu 43

Andosten 11

Odos 49

Andoxus 11

Odossio 49

Audon 49

Palēs 34, 51, 52

Aviè 18, 53

Palilia / Parilia 52

Bacasitano, L(ucio) Æmilio Montano 40

Plini 40, 63, 64, 81

Bacauda 39

Polibi 10, 11, 18, 42

Bagauda 39

Pomponi Mela 63

Calvus 76

Posidoni 53

Estrabó 18

Posidoni 53, 54

Ferrandus > Ferran 67

Ptolomeu 35, 40, 44, 45, 47, 62, 63, 64

Fia-Faia 52

Ságane, (teònim indoeuropeu ?) 72

Fortianus 62

Silius Italicus 53

Fortius 62

Talasius 2

Gait, el (malnom) 25

Tell 82

Gregori Naciancè 28

Telo / Tole 87

Humboldt 28

Théau 82

Isidor de Sevilla 28, 52

Thillo 82
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Tíbul 52

Utius 49

Till 82

Varró 28

Tiŀló 82
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